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مقدمه

خداوند را سپاسگزاریم که نعمت تعلّم و تعلیم حکمت را به ما عطا فرمود و تربیت تفکر و حکمت جمع 
کثیری از فرزندان این سرزمین را برعهدٔه ما قرار داد. از این رو از خودش عاجزانه می خواهیم که توفیق 
رفیق راهمان کند تا بتوانیم این مسئولیت بزرگ را به انجام برسانیم، به گونه ای که هم عقالنیت و حکمت 
را در صورت و سیرت خود آشکار کنیم و هم از بانیان و گسترش دهندگان این حقیقت نورانی در جامعه و 

به خصوص در میان نسل جوان جامعه باشیم؛ باشد که این وعدٔه خداوند شامل ما شود که فرمود:
اّلذیَن جاَهدوا فینا لَنَۡهدَینَُّهم ُسُبلَنا

تألیف کتاب سال  تألیف کتاب فلسفٔه سال یازدهم، توفیق  همچنین شکرگزار خداوند هستیم که در ادامٔه 
اتمام  به  فلسفه  و  منطق  کتاب های  در  تحّول  جدید  دورٔه  ترتیب  بدین  و  فرمود  عنایت  ما  به  را  دوازدهم 
رسید. یکی از ویژگی های دورٔه جدید تألیف، حضور فعال تعداد زیادی از دبیران محترم در نقد و اصالح 
این  امیدواریم  بود.  اتقان کتاب  ارتقا و  برای  ارزنده و شایسته  پیشنهادات  ارائٔه  پیش نویس های دروس و 
حضور فعال و ارتباط میان برنامه ریزان و مؤلفان و دبیران همچنان ادامه یابد و سبب افزایش کیفیت تدریس 
و  آموزشی«  مواد  تولید  و  کتاب  »تألیف  درسی«،  »برنامٔه  مستمر،  تعاملی  فرایند  یک  در  و  در کالس شود 

»تدریس در صحنه کالس« ارتقای دائمی داشته باشند.
در اینجا چند نکته را پیرامون این کتاب یادآور می شویم:

1  این کتاب، مانند کتاب سال یازدهم با رویکردی موضوعی ــ تاریخی نوشته شده لذا اختصاص به فلسفٔه 

بلکه چند موضوع، از موضوع های مهم فلسفه در دستور کار قرار گرفته و در حّد  ندارد.  اسالمی 
ظرفیت این کتاب، نظرات فیلسوفان بزرگ، از دورٔه یونان باستان تاکنون ارائه و مقایسه شده است و 

نظر فیلسوفان اسالمی هم در میان دیگر نظرات آمده است.
2  در کتاب فلسفٔه سال یازدهم توضیح داده شد که فلسفه شامل یک قسمت اصلی و ریشه ای است که 

فلسفٔه محض محسوب می شود و یک قسمت فرعی و شاخه ای که فلسفه های مضاف را دربرمی گیرد. 
قسمت فلسفٔه محض، امروزه خود شامل دو قسمت »هستی شناسی« و »معرفت شناسی« است.
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در کتاب سال یازدهم، ابتدا به ماهیت و چیستی فلسفه پرداخته شد و بخش دوم کتاب به »معرفت شناسی« 
اختصاص یافت و »هستی شناسی« به کتاب سال دوازدهم موکول شد که هم اکنون بخش اّول کتاب دوازدهم 
را شامل می شود. لذا ساختار موضوعی کتاب یازدهم و دوازدهم در یک نگاه اجمالی به صورت زیر است:

کتاب فلسفه سال یازدهم

کتاب فلسفه سال دوازدهم

بخش اّول:  فلسفه و ابعاد آن، شامل: چیستی فلسفه، ریشه و شاخه های فلسفه، رابطٔه 
فلسفه با زندگی و آغاز تاریخی فلسفه

و  شناخت  ابزارهای  شناخت،  امکان  شامل:  فلسفه،  در  بخش دوم:  معرفت شناسی 
تاریخچٔه معرفت شناسی

و  اخالق  فلسفٔه  انسان،  حقیقت  و  چیستی  شامل:  فلسفی،  بخش سوم:  انسان شناسی 
مالک فعل اخالقی

بخش اّول:  پیرامون هستی )هستی شناسی(، شامل: تمایز میان چیستی و هستی، مفاهیم 
و  علت  الوجود،  واجب  به  ممکن الوجود  نیاز  امتناع،  و  وجوب  و  امکان 
معلول و لوازم آن مانند سنخیت و وجوب بخشی علت به معلول و نفی اتفاق 

از تمام جهات

بخش دوم:  دربارهٔ خدا و عقل در فلسفه، شامل: امکان اثبات عقلی وجود خدا، برهان های 
اصلی فالسفه در اثبات وجود خدا، فالسفٔه غرب و مسئله اثبات عقلی وجود 
خدا، خدا و معناداری جهان و زندگی انسان، رابطٔه عقل و فلسفه، محدودٔه 
کارآمدی عقل نزد فالسفه، رابطٔه عقل و دین و ایمان، عقل نزد حکمای باستان 

و اسالمی و فالسفٔه جدید غرب

بخش سوم:  سیر فلسفه در جهان اسالم، شامل: زمینه های رشد فلسفه در جهان اسالم، 
حیات عقلی و علمی و فلسفی در جهان اسالم، حکمای مشاء: فارابی و 
حکمت  متأخر:  دورٔه  در  فلسفه  سهروردی،  اشراقی:  حکمت  سینا،  ابن 

. متعالیه: مالصدرا، عالمه طباطبایی و امام خمینی 
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به ما این امکان را می دهد که: اّوالً موضوعات مهم و برجستٔه  تاریخی  ـ  3  انتخاب رویکرد موضوعی 

آن  دربارٔه  تاکنون  فلسفه  شکل گیری  ابتدای  از  را  بزرگ  فالسفٔه  نظرات  و  کنیم  انتخاب  را  فلسفی 
موضوع بررسی و مقایسه نماییم و در حد و توان دانش آموزان به نقد و ارزیابی بپردازیم و قدرت تحلیل 
و نقد دانش آموزان را تقویت کنیم. از این منظر می توانیم برای هر موضوعی جدولی مانند جدول زیر 

را طراحی کنیم.

نام فیلسوف
...کانتهیومدکارتابن سیناارسطوموضوع

علیت

ثانیاً می توانیم دستگاه فکری هر فیلسوفی را به دانش آموزان نشان دهیم به نحوی که آنها بدانند که مثالً 
دیدگاه هر فیلسوفی در معرفت شناسی چه تأثیری در هستی شناسی وی یا انسان شناسی او داشته است از 

این رو، جدول زیر می تواند برای هر فیلسوفی تنظیم شود.

موضوع
فیلسوف

امکان 
معرفت

حدود 
معرفت

ابزار 
معرفت

قبول اصل 
واقعیت

امکان اثبات 
واجب الوجود

خدا و معناداری 
جهان

عقل و 
کارآمدی آن

حقیقت 
انسان

مطلق یا نسبی بودن 
اخالق

رابطۀ 
علیت

ابن سینا

ثالثاً می توانیم دستگاه فکری هر فیلسوفی را با فیلسوفان دیگر مقایسه کنیم و تفاوت دیدگاه های فالسفه را 
به دانش آموزان نشان دهیم و قدرت مقایسه و نقد و ارزیابی آنها را تقویت نماییم. از این نظر می توان جدولی 

مشابه جدول زیر را تنظیم کرد.

موضوع
فیلسوفان

امکان 
معرفت

حدود 
معرفت

ابزار 
معرفت

قبول اصل 
واقعیت

امکان اثبات 
واجب الوجود

خدا و معناداری 
جهان

عقل و 
کارآمدی آن

حقیقت 
انسان

مطلق یا نسبی بودن 
اخالق

رابطۀ 
علیت

ارسطو

ابن سینا

.

.

.
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4  عالوه  بر تقویت تفکر فلسفی و آشنایی با دیدگاه های فیلسوفان برجسته در مهم ترین موضوعات، یکی از 

اهداف کتاب آن است که خوِد دانش آموزان به یک دیدگاه کلی عقلی نسبت به جهان و انسان دست یابند 
و این دیدگاه کلی راهنمای آنان در زندگی باشد. به عبارت دیگر: هدف این است که دانش آموزان به 
چار چوب هایی، هر چند اجمالی، برای فلسفٔه زندگی برسند و از دیدگاه های فالسفه برای عقالنی کردن 
در  شده  پیش بینی  فعالیت های  که  می شود  میّسر  وقتی  درسی  هدف  این  کنند.  استفاده  خود  زندگی 

هر  درس توسط دانش آموزان اجرا شود و فرصت تفکر به آنان داده شود.
5  آنچه از دانش فلسفه، امروز در اختیار ماست، دستاورد و میراث فیلسوفان بزرگی در سراسر جهان 

و در طول تاریخ است که در قالب هزاران هزار کتاب و از طریق تعلیم و تعلّم به ما رسیده است.البته 
بی بدیل  نقشی  فلسفه  بزرگی هستیم که در شکوفایی دانش  ایرانیان مسلمان وامدار شخصیت های  ما 
داشته اند و ثمرٔه سعی آنان یک فرهنگ عقالنی و قوی است که به ما رسیده و می توانیم در ابعاد مختلف 

زندگی از آن بهره ببریم.
میراث  این  با  را  دانش آموزان  که  می کند  اقتضا  بزرگ  فیلسوفان  این  از  سپاسگزاری  و   قدرشناسی 
گران قدر فلسفی آشنا کنیم و با تقویت عزت نفس آنان، برای رشد مجدد تفکر فلسفی و فلسفه در جامعٔه 
فکری  قدرت  و  و همت  توان  با  نزدیک شخصیت هایی  آینده ای  در  که  باشد  کنیم،  زمینه سازی  خود 

فارابی، ابن سینا، مالصدرا و عالمه طباطبایی ظهور کنند و بار دیگر عصر رونق فلسفه آغاز گردد. 



بخش 1

مسائل پیرامون واقعیت و هستی
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برای اینکه دانش آموزان با جایگاه این بحث آشنا شوند، الزم است که در قالب یک نمودار، برخی مباحث 
درس های اّول و دوم کتاب سال یازدهم یادآوری شود و آن دایره ای که رابطٔه فلسفٔه محض با فلسفه های 

مضاف را نشان می داد، ترسیم گردد.

این یادآوری سبب می شود که دانش آموزان به ارتباط کتاب پایه دوازدهم و کتاب پایه یازدهم بهتر پی ببرند 
و جایگاه بحث هستی شناسی را دریابند. 

هستی شناسی و 
معرفت شناسی فلسفۀ اخالق

انسان شناسی فلسفۀ فیزیک
فلسفی

فلسفۀ تربیت

فلسفه هنر فلسفۀ علم
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هدف کلی

اهداف مهارتی

درس
هستی و چیستی 1

طراحی آموزشی درس 

  توانایی تشخیص دو مفهوم هستی و چیستی در یک موجود؛
  تعیین نحؤه حمل وجود بر ماهیات؛

   توضیح دربارٔه جایگاه این بحث در تاریخ فلسفه.

طراحی این درس به شکل برداشتن سه قدم است و دانش آموز با برداشتن هر قدم به هدف نهایی آموزش 
که تعیین نسبت میان هستی و چیستی است، نزدیک می شود. در داخل هر قدم فعالیتی پیش بینی شده که 
زمینٔه تفکر در متن را فراهم می کند. لذا دبیر محترم هر قدم را ابتدا توضیح می دهد و سپس از دانش آموزان 

می  خواهد که فعالیت موردنظر را انجام دهند.
در قدم نخست، توجه دانش آموزان به اصل واقعیت جلب می شود؛ به این حقیقت که ما همه واقعیت را 
قبول داریم و میان واقعی و غیرواقعی تفاوت قائل می شویم و چون واقعیت ها را قبول داریم، از آنها استفاده 
می کنیم. به تعبیر دیگر: اینکه ما دست به سوی آب می بریم و آب می نوشیم، بدان جهت است که پذیرفته ایم 

آب یک امر واقعی است و بودن آن را در خارج پذیرفته ایم.
در قدم دوم دانش آموزان روی این مسئله تفکر می کنند که ما از هر واقعیتی که در پیرامون ما هست دو 

مفهوم در ذهن خود داریم: یکی وجود و هستی آن واقعیت و دیگری چیستی و ماهیت آن.
یک حمل ضروری  ماهیت  بر  وجود  که حمل  می اندیشند  مسئله  این  دربارٔه  دانش آموزان  سوم  قدم  در 

نیست، بلکه یک حمل عارضی است و لذا نیازمند دلیل است.
تاریخ فلسفه شده است و نشان داده شده که گرچه  این بحث در  به جایگاه  نگاهی  این سه قدم  پایان  در 
ابن سینا بحث »تمایز وجود از ماهیت« را به صورت گسترده باز کرده و مبدأ بسیاری از مباحث دیگر قرار 

تعیین نسبت میان هستی و چیستی در موجودات
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داده، اّما فارابی و قبل از وی، ارسطو هم به این بحث توجه کرده است. همچنین تذکر داده شده که این بحث 
از طریق طرفداران ابن سینا در دورٔه آخر قرون وسطی به اروپا رفته و منشأ مباحث زیادی در آنجا شده است

  هر انسانی واقع گراست و می داند که پیرامون او اشیایی وجود دارد.
  هر انسانی از هر چیزی که مشاهده می کند، دو مفهوم انتزاع می کند: چیستی و هستی.

  هستی، وجه مشترک میان موجودات است و چیستی )ماهیت( وجه اختصاصی آنها.
  تمایز مفهوم وجود از مفهوم ماهیت و دوگانگی آنها مربوط به ذهن است و این گونه نیست که بخشی از 

شیء خارجی مربوط به وجود باشد و بخشی مربوط به ماهیت.
این حمل، یک حمل  »انسان وجود دارد«،  می گوییم  ماهیتی حمل می کنیم و مثالً  بر  را    وقتی وجود 
ضروری مانند »انسان حیوان ناطق است« نمی باشد. به همین جهت حمل وجود بر انسان نیازمند دلیل 

است. لذا می گویند »میان ماهیت و وجود تمایز هست«.
  ابن  سینا مباحث دقیق و گسترده ای پیرامون »تمایز وجود و ماهیت« طرح کرده است.

محورهای اصلی درس 

بعد از مقدمه ای که دربارٔه بخش اّول توسط دبیر بیان می شود و جایگاه هستی شناسی در فلسفه مشخص 
می گردد، درس اّول به شرح زیر تدریس می شود:

توضیح دربارۀ قدم نخست
همان طور که گفته شد، قدم نخست دربارٔه بدیهی بودِن پذیرش اصل واقعیت است. فیلسوف قبول دارد 
که جهان هستی، هست و اشیا واقعیت دارند و انسان در یک جهان واقعی زندگی می کند و چون در جهان 
را  آب  لیوان  مثالً  می کند،  پیرامون عمل  اشیای  در  می داند،  واقعی  را  این جهان  و  می کند  زندگی  واقعی 

برمی دارد و دانه را می کارد، با مخاطب خود سخن می گوید و مانند آن.

نکات آموزشی در مسیر تدریس

اشیای پیرامون ما هستند

چیستی و خاصیت آنها را تشخیص می دهم

متناسب با چیستی و خاصیتی که دارند از آنها استفاده می کنم
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هدف از این فعالیت آن است که دانش آموزان بیشتر به »اصل رئالیسم« اهمیت بدهند و بدانند که این اصل، 
مبنای همٔه اصول دیگر و دانش های دیگر است. 

دانش آموز در پاسخ به سؤال طرح شده در تأمل می تواند بگوید:
است. همچنین  و روشن  بدیهی  واقعیت یک اصل  پذیرش  که: اصل  می فهمیم  طبیعی  رفتار  این  از  ما 

می فهمیم که: همگان این اصل را قبول دارند: زیرا همٔه مردم در این مورد رفتار مشابهی دارند.

توضیح قدم دوم
بعد از گام اّول که »قبول واقعیات« است، در گام دوم دانش آموزان به این نکته می رسند که انسان از واقعیت 

هر چیزی دو مفهوم یکی: هستی )وجود( و دیگری چیستی )ماهیت( به دست می آورد.
بیان مطلب در قالب گفت وگوی یک کودک با پدرش، بدان جهت است که نشان داده شود کودک متوجه 
مفهوم »چیستی« و »هستی« هست، بدون اینکه هنوز این کلمات را به کار ببرد. یعنی وقتی او می گوید »این 

چیست؟« متوجه است که چیزی »هست« اّما از »چیستی« آن آگاهی ندارد.
دانش آموزان در پایان قدم دوم باید به درک درستی نسبت به دو عبارت آخر رسیده باشند:

1  حیثیت وجود و حیثیت ماهیت.

2  وجه مشترک بودن وجود و وجه اختصاصی بودن ماهیت.

توضیح قدم سوم
در قدم سوم دانش آموز با نحؤه دقیق تمایز میان دو مفهوم »وجود« و »ماهیت« آشنا می شود و درمی یابد که 
فیلسوفان با دقت و تأمل در همان مفاهیمی که در ذهن هر انسان از جمله کودکان است، به یک دریافت دقیق 

فلسفی می رسند که نتایج بسیار بزرگی را در فلسفه دارد. در اینجا به چند نکته باید توجه شود:
1  این بحث در کتاب های فلسفی با عنوان »زیادت وجود بر ماهیت«، »مغایرت وجود و ماهیت«، 

»عروض وجود بر ماهیت« و برخی عنوان های دیگر آمده است.
ارائه  این باره  اّما بحث دقیقی در  تفاوت میان وجود و ماهیت توجه کرده،  به  فارابی  2  گرچه 

نکرده است. اّما ابن سینا که میان این بحث و بحث امکان رابطه برقرار کرده، استفاده های 
بیشتری از این بحث به عمل آورده است.

3  این بحث، پایه و مقدمٔه بحث »اصالت وجود« هم می باشد، زیرا در آنجا گفته می شود حاال 

که ما از یک واقعیت دو مفهوم انتزاع می کنیم، این سؤال مطرح می شود که کدام یک از 
این دو مفهوم باالصاله بر واقعیت خارجی داللت دارد و در خارج اصالت دارد، »وجود« یا 

انجام فعالیت »  تأمل« 
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»ماهیت«؟ در پاسخ این سؤال است که میرداماد می گوید اصالت با ماهیت است و مالصدرا 
معتقد می شود که اصالت با وجود است.

»این  می گوید  کودک  که  همان جا  زیرا  است،  روشنی  امر  »وجود«  و  »ماهیت«  میان  4  تمایز 

چیست؟«، در دستگاه ذهنی خود وجود شیء را پذیرفته اّما از »چیستی« و ماهیت آن بی خبر 
است و همین نشان می دهد که با آمدن »وجود« یک چیز به ذهن، ضرورتاً ماهیت آن به ذهن 
نمی آید، همان طور که با آمدن یک »چیستی« به ذهن نیز ضرورتاً وجود آن به ذهن نمی آید. اّما 
فالسفه دالیلی هم ذکر کرده اند که فیلسوف بزرگ، حاج مالهادی سبزواری در قالب شعر آن 

دالیل را ذکر کرده است. وی می گوید:

الـَمــهـیَّــة عــارُض  الـوجــوَد  ِانَّ 
است عارض  ماهیت  بر  وجود  که  است  این  حق 

ـة َـّ ُهــوی اتَّـَحــدا  َو  رًا  تَـَصــوُّ
می باشند یکی  خارجاً  دو  آن  و  ذهن.  در 

َفـَقـط الـکَــۡوِن  َعـلَــیَ  ـۡلــِب  السَّ ـةِ  لِـِصــحَّ
ماهیت صحیح است، از  اینکه سلب وجود  دلیل  به 

الـَوَســـط ِالَـــی  َحـۡملِــِه  َولِۡفـِتـقــاِر 
و به دلیل اینکه حمل وجود برماهیت نیازمند حد وسط است.

در این بیت، مرحوم سبزواری دو دلیل ذکر کرده:
  اگر وجود عین ماهیت یا جزء ماهیت )جنس یا فصل( می بود، نفی ماهیت از وجود، ممکن 
نبود و حال آنکه می توان وجود را از ماهیات نفی کرد؛ مثالً می توان گفت »انسان نیست«.

هیچ  برای  وجود  اثبات  می بود،  ماهیت  جزء  یا  ماهیت  عین  وجود  اگر  اینکه  دوم    دلیل 
ماهیتی نیازمند به دلیل نبود. با تصور هر ماهیتی وجود هم با آن همراه بود.

ــِل التَّـَعـقُّ ِفـــی  ِمـنــه  لِۡنـِفکـاکٍ  و 
و به دلیل انفکاک وجود از ماهیت در تعقل و در ذهن 
الـتَّـَســۡلـُســِل و  الـکُــّل  لِّتـحــاِد  َو 
و به دلیل لزوم یکی شدن همٔه ماهیات و لزوم تسلسل
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در این بیت نیز مرحوم سبزواری دو دلیل ذکر کرده است:
  اگر وجود عین ماهیت یا جزء آن می بود، تصور وجود از تصور ماهیت منفک نمی شد 
و هرگاه ماهیت را تصور می کردیم وجود نیز تصور شده بود و حال آنکه گاهی ماهیتی را 

تصور می کنیم و در آن حال از هستی یا نیستی آن غفلت داریم.
  اگر وجود عین ماهیت بود، الزم می آمد که همٔه ماهیات یکی باشند، زیرا وجود یک مفهوم 
است و اگر این مفهوم واحد عین مفهوم همٔه ماهیات باشد، الزم می آید که همٔه ماهیات 

یک مفهوم داشته باشند.
و اگر وجود جزء ماهیت )جنس یا فصل( باشد، مستلزم تسلسل است، زیرا اگر وجود، 
مثالً جنس برای ماهیت باشد، الزم می آید که جزء دیگر ماهیت که آن هم خودش ماهیتی 
است، خودش موجود باشد و الزم می آید که وجود، جزء آن جزء هم باشد و چون آن جزء 

نیز موجود است،الزم می آید که وجود، جزء آن نیز باشد و همین طور الی غیرالنهایه.1

1. مجموعه آثار استاد مطهری، ج 5، ص 205 و ج 9، ص 49

تکمیل گزاره ها
برای اینکه ذهن دانش آموزان بیشتر با اصل بحث گره بخورد، قبل از توضیح نظر ابن سینا فعالیتی تحت 
عنوان »تکمیل گزاره ها« آمده است. در این فعالیت چهار گزاره ذکر شده و در هر گزاره، دانش آموزان، فقط 

باید مثال هایی برای آن ذکر کنند. 
گزارهٔ اّول، حالت معمولی ما انسان ها را بیان می کند که اشیایی را می شناسیم و از چیستی آنها خبر داریم و 
می دانیم که در خارج هم وجود دارند، مانند: درختان، انسان ها، آب، حیوانات مختلف، انواع سنگ و فلزات.
گزارٔه دوم در مورد اموری است که چیستی آنها را می شناسیم و دقیقاً هم آن را تعریف می کنیم مانند اشکال 
و حجم های هندسی. اّما دانش آموز نمی داند که آیا با آن دقت هندسی در خارج وجود دارند یا نه، که البته 
به همان دقت هندسی در خارج نیستند و ما فقط در قّؤه خیال خود و در ذهن خود این حجم ها و اشکال را 

با این دقت تصور می کنیم. 
توجه کنیم که گرچه این اشکال و حجم ها در خارج، به این دقت نیستند، اّما در علوم مختلف مهندسی از 

همین اشکال و حجم ها استفاده می کنیم و براساس همین علوم، مثالً ساختمان بنا می کنیم. 
در گزارٔه سوم از اموری خبر می دهد که به وجود آنها پی برده ایم، اّما هنوز دانشمندان دربارٔه چیستی آن 

بحث می کنند، مانند سیاه چاله ها در فضا و حقیقت نور. 
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گزارٔه چهارم مربوط به ماهیت هایی است که انسان می تواند فرض کند ودر ذهن خود بیاورد، درحالی که 
در خارج خبری از آنها نیست، مانند پری دریایی و دریای جیوه. 

ادامۀ بحث در قدم سوم: در این قسمت بحث، با استفاده از اطالعات منطقی آنها، تفاوت میان دو نوع 
قضیه توضیح داده می شود: 

»انسان حیوان ناطق است« که محمول برای موضوع ضروری است و نیاز به دلیل و حد وسط ندارد. 
»انسان موجود است« که محمول برای موضوع ضروری نیست و حمل وجود بر انسان نیازمند دلیل و 

حد وسط است. 
پاورقی کتاب درسی در صفحٔه 5 می تواند اطالعات تکمیلی به دانش آموزان بدهد لذا پیشنهاد می شود که 
این پاورقی در کالس توضیح داده شود. البته پاورقی ها جزء محتوای اصلی کتاب نیست و در امتحانات 

مورد پرسش قرار نمی گیرند. 

انجام فعالیت »  بررسی« 

ببینند که  بیندیشند و  بیان کرده  ابن سینا  آنچه  این فعالیت، دانش آموزان تالش می کنند دربارٔه خالِف  در 
اگر وجود و ماهیت را یکی بگیرند، آیا اشکالی پیش می آید یا نه. ما، در صفحات قبل، با ذکر اشعار مرحوم 
آن  دانش آموزان  بیان  البالی  در  می توانند  محترم  دبیران  و  کردیم  بیان  را  فرض  این  اشکاالت  سبزواری 

اشکاالت را ذکر کنند. 
در این فعالیت از عبارت »عین مفهوم ماهیت« و »جزء آن« استفاده شده که بیان دیگری از »نوع« و »جنس 
به موضوع نوع و جنس و فصل بپردازیم. اّما اگر  و فصل« است. البته در اینجا الزم نیست که ما حتماً 
خواستیم به این اصطالحات هم اشاره کنیم، می توانیم آنها را به صفحٔه ٣4 کتاب منطق ارجاع دهیم. در آنجا 

تحت عنوان »تعریف به حد و رسم« دربارٔه جنس و فصل توضیحاتی داده شده است. 

انجام فعالیت »  بازبینی« 

این فعالیت، بازگشتی به فعالیت »تکمیل کنید« می باشد. در آنجا چهار عبارت بیان شد که دانش آموزان 
دقت نظر  افزایش  منظور  به  فعالیت  این  در  شده  طرح  سؤاِل  دو  می کنند.  ذکر  عبارت  هر  برای  نمونه هایی 

دانش آموزان است و جنبٔه آموزشی جدیدی ندارد. 
لذا، اوالً همٔه گزاره ها با بیان ابن سینا هماهنگ است و تضادی با قول ایشان ندارد. 

ثانیاً گزارٔه سوم و چهارم با روشنی بیشتری تمایز وجود از ماهیت را می رسانند، زیرا در گزارٔه سوم این نکته 



13بخش 1: مسائل پیرامون واقعیت و هستی

آمده که هستی برخی از امور را می شناسیم اّما ماهیت آنها روشن نشده است. در گزارٔه سوم نیز گفته شده که 
ما می توانیم ماهیاتی را در ذهن بیاوریم درحالی که ممکن است اصالً موجود نباشند. 

در گزارٔه اّول سخنی از تمایز میان وجود و ماهیت نیست و فقط گفته شده که ما از اشیای پیرامون خود دو 
مفهوم چیستی و هستی را به دست می آوریم. 

گزارٔه دوم تاحدود زیادی بیانگر تمایز میان وجود و ماهیت است اّما گزارٔه سوم و چهارم به نحو روشن تر 
این تمایز را می رسانند. 

توضیح دربارۀ گذر تاریخی
این قسمت از درس می خواهد جایگاه ارزشمند ابن سینا را در طرح این موضوع و تأثیر آن در تاریخ فلسفه 

هم در جهان اسالم و هم در اروپا نشان دهد. 

انجام بخش »  به کار ببندیم« 

در تمرین 1، برای انتخاب ترتیب گزاره ها، از جنبه های مختلفی می توان وارد شد. از یک جنبه می توان 
گفت که »من هستم« گزارٔه اّول است، زیرا تا من نباشم اصوالً ادراکی واقع نمی شود. گزارٔه »من می توانم 
اشیا را بشناسم« گزارهٔ دوم است یعنی من باید نزد خود قبول کرده باشم که توانایی ادراک را دارم. پس از 

این است که می توانم بگویم »اشیا هستند«.
تمرین 2، گویای آن است که انسان میان وجود و ماهیت تمایز قائل می شود و نیز انسان برای وجود، یک 
معنا در ذهن دارد و با اینکه نسبت به ماهیت آن موجود شک و تردید دارد که چه ماهیتی است، اّما این شک 

و تردید به وجوِد آن موجود سرایت نمی کند. 
در تمرین ٣، دانش آموزان با حمل ضروری و حملی که نیازمند به دلیل است بیشتر آشنا می شوند. 

حمل حیوان بر انسان ذاتی است و دلیل نمی خواهد. 
حمل ناطق بر انسان نیز ذاتی است و دلیل نمی خواهد. 

حمل شیر بر انسان ممتنع است زیرا نه به لحاظ مفهومی جزء مفهوم انسان است و نه به لحاظ خارج شیر 
و انسان یکی هستند. 

به دست می آید. حمل  از طریق عقل  نیست و دلیل می خواهد که دلیل آن،  انسان ذاتی  بر  حمل مخلوق 
موجود بر انسان نیز ذاتی نیست و دلیل می خواهد که دلیل آن هم همان مشاهده و تجربٔه خوِد ماست. 
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به  جهان  نیاز  دربارٔه  فالسفه  دیدگاه  بیان  و  امتناع  و  ضرورت  امکان،  سه گانٔه  مفاهیم  تبیین  توانایی 
واجب الوجود بالذات 

هدف کلی

درس
جهان ممکنات 2

  تشخیص جایگاه مفاهیم سه گانه در قضایای مختلف؛
  تعیین نسبت وجود با مفاهیم مختلف از نظر جهات سه گانٔه وجوب، امکان و امتناع؛ 

  توانایی استدالل بر ضرورت واجب الوجود برای جهان ممکنات. 

اهداف جزئی

این درس با توصیفی از جهان طبیعت آغاز می شود. هدف از این توصیف آماده کردن ذهن دانش آموزان 
به سؤال هایی است که دربارهٔ این طبیعت پهناور مطرح شده است. 

با طرح سؤال های سه گانه دربارٔه جهان، دانش آموزان آمادٔه ورود به بحث امکان و وجوب می شوند. 
آنگاه با دسته بندی قضایای مختلف و تعیین نسبت محمول آن قضایا با موضوعشان، دانش آموزان به تعیین رابطٔه 

امکانی یا وجوبی یا امتناعی هر محمول با موضوع آن می پردازند و بدین ترتیب با این سه مفهوم آشنا می شوند. 
آنگاه دانش آموزان همین سه رابطه را در آنجا که وجود، محمول واقع شود تمرین می کنند. 

پس از این مرحله، دانش آموزان با این سؤال روبه رو می شوند که: »اگر رابطه وجود با درخت، انسان، 
اشیا  این  و  شده  تبدیل  وجوب  به  رابطه  این  چرا  است،  امکانی  رابطٔه  پیرامونی  اشیای  همٔه  و  ستاره  ماه، 
واجب الوجود شده و موجود شده اند؟« بعد از آن استدالل ابن سینا در این رابطه توضیح داده می شود و 

تبیین می گردد. 
بعد از این مرحله، جایگاه تاریخی بحث وجوب و امکان بررسی می شود. 

طراحی آموزشی درس 
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  سؤال های مهمی دربارهٔ جهان با عظمت پیرامون ما مطرح است، مانند: آیا این موجودات می توانسته اند نباشند؟ 
  رابطٔه محمول قضیه با موضوع آنها یا ممکن است یا وجوب یا امتناع. 

  رابطٔه وجود با موضوع خود نیز یا ممکن است یا وجوب یا امتناع. 
  موجودات پیرامونی همه ممکن الوجود بالذات هستند که موجود دیگری به آنها ضرورت وجود بخشیده است. 

  موجودی که به ممکن الوجودها وجوب وجود بخشیده، خودش واجب الوجود بالذات است. 
  فارابی، ابن سینا و مالصدرا، هرکدام با شیؤه خود ثابت کرده اند که این جهان ممکن الوجود بالذات و 

واجب الوجود بالغیر است. 

محورهای اصلی درس 

توضیحی دربارۀ عظمت جهان و سؤال های اساسی پیرامون آن 
برای اینکه دانش آموزان آمادٔه ورود به سؤال های فلسفی دربارٔه جهان شوند، خوب است که ابتدا دربارٔه 
جهان ماکروسکوپی و میکروسکوپی و ناظر به شگفتی ها و عظمت آن نمونه هایی از قبیل آنچه در درس آمده، 
و  دهند  انجام  دربارٔه جهان  مطالعه ای  که  تشویق شوند  دانش آموزان  از  برخی  که  بیان شود. خوب است 

آمارهایی را در کالس ارائه نمایند. 
پس از این آمادگی، به طرح سؤال های اساسی می پردازیم و از دانش آموزان نیز می خواهیم که سؤال های 
مشابهی طرح کنند. آن گاه از میان سؤال های طرح شده، یک سؤال را که محور مباحث بعدی است انتخاب 

می کنیم و ابتدا از دانش آموزان می خواهیم دربارٔه این سؤال نظر اّولیٔه خود را بیان نمایند. 

طرح مفاهیم سه گانه 
در این قسمت می خواهیم دانش آموزان را با سه مفهوم »امکان«، »ضرورت« و »امتناع« که البته در زندگی 

معمولی در حال استفادهٔ از آن هستند، بیشتر آشنا کنیم. سه دسته قضیه در کتاب آمده است:
 رابطٔه میان موضوع و محمول دستٔه اّول »ضروری« است. 

 رابطٔه میان موضوع و محمول دستٔه دوم »امکان« است. 
 رابطٔه میان موضوع و محمول دستٔه سوم »امتناع« است. 

بدین ترتیب دانش آموزان به سه مفهوم می رسند: 
ضرورت، امکان و امتناع 

نکات آموزشی در مسیر تدریس
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در این تمرین سه قضیٔه هندسی قرار داده شده و از دانش آموزان درخواست شده که رابطٔه میان آنها را 
به تثبیت دانش   مشخص کنند. از آنجا که قضایای هندسی رابطه های روشن و واضحی دارند، می توانند 

دانش آموزان کمک کنند. 

این رابطه، ضروری و واجب است. 1. مجموع دو ضلع مثلث بزرگ تر از ضلع سوم است. 

این رابطه، ممکن است و ضرورِی هر شکلی نیست. 2. ارتفاع و میانه یکی است. 

این رابطه، ممتنع است. 3. مجموع زوایای مثلث سه قائمه است. 

بعد از اینکه دانش آموزان با سه مفهوم وجوب )ضرورت(، امکان و امتناع آشنا شدند، باید همین سه مفهوم 
را نسبت به قضایایی که محمول آنها »وجود« است بیاموزند. 

انجام تمرین 

انجام فعالیت »  تعیین رابطه« 

در فعالیتی که ارائه شده، ابتدا دانش آموزان رابطٔه وجود با برخی مفاهیم را تمرین می کنند و نوع رابطٔه آنها 
را با وجود مشخص می نمایند. 

عدد دیوسردشدنسوختن مهربانیخاک
بی نهایت

شریک 
خدا

دریای فرشتگان
جیوه

الکتریسیتهانرژیپرنده روح

امکانامکانامکانامکانامکانامکانامتناعامتناعامکانامکانامکانامکان امکان

توجه: احتمال دارد که برخی از دانش آموزان رابطٔه وجود با خاک و مهربانی و سوختن را رابطٔه ضروری 
بدانند به این دلیل که مثالً خاک االن موجود است. برخی دانش آموزان هم ممکن است متوجه حقیقت و 
ذات خاک شوند و بگویند که چنین نیست که خاک ضرورتاً باید موجود باشد و رابطه را امکانی ببینند. همین 

اختالف نظر، انگیزه ای برای ورود به بحث بعدی است. 

تبیین ممکن الوجود بودن اشیا 
در اینجا با استفاده از دانش درس اّول که مشخص شد »وجود« و »ماهیت ها« دو مفهوم جداگانه اند، ابتدا 

این سؤال را مطرح می کنیم که: آیا رابطٔه وجود با ماهیات امتناعی است؟ 
جواب آنان منفی خواهد بود، زیرا اگر رابطه امتناعی باشد، هیچ ماهیتی به وجود نخواهد آمد. 
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انجام فعالیت » تفکر«

بررسی طرح سؤال 

سپس می پرسیم: آیا رابطٔه آنها ضروری و وجوبی است؟ 
بازهم پاسخشان منفی خواهد بود، زیرا در آن صورت همٔه ماهیات همیشه باید باشند. 

با این پرسش و پاسخ، روشن می شود که رابطٔه وجود با ماهیات یک رابطٔه امکانی است. 

در اینجا به بررسی سؤال اصلی درس می پردازیم: چرا با اینکه رابطٔه ماهیات با وجود یک رابطٔه امکانی 
است، و این ماهیات هم می توانند باشند و هم نباشند، اّما این رابطٔه امکانی االن به هم خورده و این اشیا 

موجود شده اند؟ 
با طرح سؤال فوق، وارد پاسخ ابن سینا به این سؤال می شویم؛ پاسخی که در حقیقت، همان »برهان وجوب 
و امکان« است که برای اثبات واجب الوجود به کار رفته است. با تقریر بیان ابن سینا مشخص می شود که: 

  ممکن الوجود برای اینکه موجود شود، باید رابطه اش با وجود از حالت امکانی خارج شود و به حالت 
وجوب برسد. 

  اّما چون خودش ذاتاً ممکن الوجود است، نه واجب الوجود، عامل دیگری باید او را از حالت امکانی 
خارج کند. لذا »واجب الوجود بالغیر« می شود. 

دیگر:  عبارت  به  است.  بالذات  واجب الوجود  نیازمند  غیرمستقیم  یا  مستقیم  بالغیر،  الوجود    واجب 
واجب الوجود بالغیر به وسیلٔه واجب الوجود بالذات از حالت امکان خارج می شود. 

این فعالیت، برای تثبیت توضیحات قبل است. در این فعالیت دو سؤال طرح شده است. 
پاسخ سؤال اّول منفی است، زیرا ذاتِی هر چیزی قابل انفکاک از آن چیز نیست وااّل تناقض پیش خواهد 

آمد، زیرا ذاتی و قابل انفکاک دو مفهوم متناقض اند. 
پاسخ سؤال دوم هم منفی است، زیرا اگر چیزی به نحو ذاتی از چیزی منفک باشد و نتواند با آن جمع شود 

و در عین حال بخواهد با آن جمع شود، اجتماع نقیضین پیش خواهد آمد که امری محال است. 
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توضیح دربارۀ نگاهی به تاریخ
در این توضیح تاریخی، سیر این بحث بعد از ابن سینا بیان شده است و نشان داده شده که همٔه فیلسوفان 

بعد از این بیان ابن سینا برای اثبات واجب الوجود بهره برده اند. 
البته مالصدرا براساس بحث اصالت وجود، از »امکان ماهوی« می گذرد و به »امکان فقری« می رسد که 
چون مقدمات مورد نیاز، مانند »اصالت وجود« و »تشکیک وجود« در اینجا طرح نشده، لذا با بیانی اجمالی، 

نظر مالصدرا تقریر شده است، که همین حّد اجمال در اینجا کافی است. 

در فعالیت اّول، دو دسته مفهوم داده شده است: 
دستۀ اّول: مثلث، جهان، مربع، فریاد، پیراهن حسن، عدد سه 

دستۀ دوم: چهار ضلع، نابود، سه ضلع، آبی، بلند، زوج 
سپس از دانش آموزان خواسته شده که با یک مفهوم از دستٔه اّول با یک مفهوم از دستٔه دوم جمله ای 
ساخته شود و سپس نوع رابطٔه آن را که آیا ضروری است یا امکان و یا امتناع، مشخص کنند. از این رو ده ها 

جمله می توان از این مفاهیم تنظیم کرد، مهم آن است که نوع رابطه درست نوشته شود. 
مثالً ممکن است کسی بنویسد: 

مثلث زوج است ← امتناع
مربع سه ضلعی است ← امتناع 

پیراهن حسن آبی است ← امکان 
یا دیگری بنویسد: 

مثلث سه ضلعی است ← ضرورت
عدد سه زوج است ← امتناع 

فریاد بلند است ← ضرورت
در فعالیت دوم نوع رابطٔه مفاهیم داخل کادر با وجود تعیین می شود. 

جمع شب و روزمستطیلدریای جیوهآخرتشریک خداوندانسانخداوند
امتناعامکانامکانامکانامتناعامکان ضرورت

انجام فعالیت »  به کار ببندیم« 
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در فعالیت سوم یک سؤال مطرح شده که دارای یک نکتٔه مهم است که دانش آموزان باید متوجه آن نکتٔه 
مهم شوند. در سؤال، گفته شده »آیا موجودات عالم را می توان به واجب و ممکن تقسیم کرد؟«

پاسخ این است که تقسیم موجودات به واجب و ممکن میّسر نیست. بلکه این موجودات به »واجب الوجود 
بالذات« و »واجب الوجود بالغیر« تقسیم می شوند. 

اّما اگر موجودات عالم را، با توجه به ذاتشان درنظر بگیریم، می توانیم به واجب الوجود و ممکن الوجود 
موجودات،  دیگر  ذات  و  است  واجب الوجود  است،  خداوند  همان  که  موجود  یک  ذات  کنیم.  تقسیم 

ممکن الوجود است. 
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هدف کلی

درس
جهان عّلی و معلولی 3

اهداف جزئی

طراحی آموزشی درس

توانایی تبیین اصل علیت و آثار و نتایج آن در جهان

  توجه به قریحٔه پرسشگری در انسان و سؤال از علت ها از همان کودکی؛
  تعریف دقیق علت و معلول؛

  توضیح نظر فیلسوفان دربارٔه اصل پذیرش علیت توسط انسان؛
  بیان اصل سنخیت علت و معلول، با ذکر نمونه و شواهد؛

  توضیح وجوب علّی و معلولی.

در این درس، ابتدا دانش آموزان بازگشتی به دوران کودکی می کنند و با تأملی در احوال خود و کودکان، 
آمادٔه طرح یک سؤال می شوند و این سؤال را به شکل های گوناگون تا پایان درس دنبال می کنند و آن سؤال 

این است که:
آیا ساختمان ذهن کودک به گونه ای است که »چرا« می گوید یا شرایط بیرونی و ساختار جهان او را به 

»چرا« گفتن می کشاند؟
پس از طرح این سؤال و بحث دربارهٔ آن، سه گام برداشته می شود:

1  تبیین دقیقی از رابطٔه علّیت 

2  توضیح دربارٔه چگونگی قبول رابطٔه علّیت و مقایسٔه دیدگاه ها

3  سنخیت میان علّت ها و معلول ها

در پایان نشان داده می شود که این علت است که وجود پیدا کردن را برای معلول ضروری می کند.
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  انسان موجودی پرسشگر است و از چگونگی و علل پدیده ها سؤال می کند.
  جهان ساختاری علت و معلولی دارد و پدیده ها خود به خود پدید نمی آیند.

  فالسفه نظرات متفاوتی دربارٔه قبول اصل علیت توسط انسان دارند.
  فالسفٔه مسلمان معتقدند که علیت یک اصل عقلی است و ریشه در اصل عدم اجتماع و ارتفاع نقیضین 

دارد.
  میان علت ها و معلول ها رابطٔه سنخّیت وجود دارد و هر علتی، معلول خاص خود را پدید می آورد.

  علت ها به معلول های خود وجود می بخشند و آنها را از حالت امکانی خارج می کنند.

محورهای اصلی درس 

تحلیل کنجکاوی کودک
کنجکاوی کودک زمینٔه خوبی برای ورود به بحث علّیت است؛ زیرا هم دانش آموزان، خود آن را تجربه 
کرده اند و هم آن را در میان کودکان دیگر می یابند. تحلیل کنجکاوی کودک که مقدمٔه ورود به درس است، 
به آنجا کشیده می شود که بخش اعظم این کنجکاوی »علت یابی« است. البته بخشی از کنجکاوی کودک هم 
ناظر به چگونگی هاست؛ مثالً اگر او با یک دستگاه رادیو روبه رو شود، می خواهد بداند این ابزار چیست، 
داخل آن چه قطعاتی هست و مانند آن و اگر این رادیو روشن شود و صدایی از آن پخش شود، می خواهد 

بداند »چرا رادیو روشن شد؟«، »چه کسی این صدا را ایجاد می کند؟« و مانند آن.

نکات آموزشی در مسیر تدریس

در این فعالیت، دانش آموزان دربارهٔ یک سؤال مهم می اندیشند و مشورت می کنند. در پاسخ به این سؤال می گوییم 
اصوالً ساختار ذهن کودک علت یاب است و بخش اعظم تفکر کردن همان علت یابی است. به عبارت دیگر، انسان 
قدرت و توانایی تفکر و استدالل و یافتن علت ها و چگونگی ها را دارد و همین توانایی است که وقتی به کار می افتد، 

سبب کسب علم و دانش می شود و به میزانی که انسان بیشتر تفکر کند، دانش بیشتری به دست می آورد.
توانایی کودک  تقویت  بزرگ ترها سبب  تربیت  بله،  نیست.  بزرگ ترها  از  تقلید  پرسش های کودک، صرفاً 
در پرسشگری می شود، نه اینکه اصل پرسشگری را در او به وجود بیاورد و ایجاد کند. سؤال از چراها و 

چگونگی ها در نهاد هر کودکی هست.

انجام فعالیت » تفکر«
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توضیح دربارۀ رابطۀ علّیت 
با اینکه هر فردی با رابطٔه علّیت آشناست و در هر لحظه از زندگی در حال استفاده از همین رابطه است، 
اّما در این قسمت از درس تالش می کنیم که فهم دقیق و شفافی از »علت«، »معلول« و »رابطٔه علّیت« در 
دانش آموز شکل بگیرد که بعدها و در مسائل پیچیدٔه فلسفی بتواند از این فهم استفاده کند. اینکه رابطٔه علّیت 
یک »رابطٔه وجودی« است و با سایر روابط متفاوت است و معلول، وجود خود را از علّت می گیرد، مهم ترین 

نکته در فهم دقیق رابطٔه علّیت است.

انجام این فعالیت سبب تشخیص بیشتر تفاوت رابطٔه علّیت با سایر روابط می شود. در این فعالیت، جدولی 
تنظیم شده و از دانش آموزان خواسته شده که نوع رابطه را در ستون مقابل بنویسند.

نوع رابطهاشیا

رابطه اتکا )تکیٔه بدنه به ستون ها(بدنٔه پل و ستون های زیر آن

رابطٔه جذب )نیروی جاذبه(زمین و اشیای روی آن

تعلیم و تعلّماستاد و شاگرد

کارکردن و دستمزد دادنکارگر و کارفرما

رابطٔه نظم )همکاری و هماهنگی(اجزای ساعت

در همٔه این رابطه ها، اجزا و اشیایی وجود دارند که با هم رابطه برقرار می کنند. اّما در رابطٔه علّیت، معلول وجود 
ندارد و علت به معلول وجود می دهد و آن را پدید می آورد.

توضیح دربارۀ چگونگی پذیرش رابطه علّیت به عنوان یک اصل عمومی و جهان شمول
بحثی که در اینجا مطرح است این است که: انسان براساس چه مالکی اصل علّیت را به عنوان یک اصل 

جهان شمول و کلی پذیرفته است؟
در ابتدای درس نشان داده شد که کودک با اصل علّیت آشناست و بخشی از کنجکاوی او ناظر به یافتن 
پاسخ برای »چرا«هاست؛ یعنی کودک هم نسبت به هر حادثه و اتفاقی که پیرامونش رخ می دهد، کنجکاو 

است و به دنبال علت آن است.

انجام فعالیت » مقایسه«
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نیستیم.  و معلول در ذهن کودک  پیدایش مفهوم علت  نحؤه  دنبال  به  ما  اینجا  باشیم که در  توجه داشته 
این موضوع را مرحوم عالمه طباطبایی در مقالٔه پنجم کتاب »اصول فلسفه و روش رئالیسم«، تحت عنوان 
ثانیٔه فلسفی  این مفاهیم که جزء معقوالت  ایشان می گوید  تبیین کرده است.  »پیدایش کثرت در ادراکات« 
هستند، بعد از ورود اولین ادراکات حسی که همان معقوالت اولیه هستند، در ذهن شکل می گیرند؛ چون 
فالسفٔه اسالمی و از جمله عالمه طباطبایی عقیده دارند که انسان در بدو تولد به طور مادرزادی هیچ مفهوم 
اولیه و ادراکی ندارد و ذهن کودک در حالت بالقوه است. اولین ادراکات، از طریق حس و به نحو انفعالی 
وارد دستگاه ادراکی انسان می شود و ذهن، در حّد همین ادراکات فعلیت می یابد؛ مثالً کودک متوجه مزٔه 
شیرینی می شود یا سیاهی را می بیند یا سفیدی نور را در می یابد. بعد از اینکه این ادراکات وارد شد و ذهن 
شکل گرفت و توانست در این ادراکات تصّرف کند، مثالً متّکی بودن این ادراکات به خود و ذهن خود را 
می یابد و مفاهیمی از قبیل وابسته بودن، علت بودن و معلول بودن را به علم حضوری مشاهده می کند و از 

این علم حضوری، علم حصولی به دست می آورد و مفاهیمی مانند علت و معلول را به دست می آورد.
اّما مسئلٔه ما در اینجا این است که انسان از کجا متوجه می شود که این یک اصل عمومی است و هر معلولی 

نیازمند علت است و هیچ پدیده ای بدون علت، موجود نمی شود؟

انجام فعالیت » تأمل«

آنها  از  فالسفه،  نظر  بیان  از  قبل  بشوند،  سؤال  و  چالش  این  وارد  دانش آموزان، خودشان  اینکه  برای 
می خواهیم که نظرات خود را بیان کنند. هنگام نظردادن دانش آموزان بهتر است ما نیز وارد گفت وگو بشویم 

و معایب و محسنات نظر هر کدام را نشان دهیم.

طرح دیدگاه فالسفۀ اروپایی
در بیان دیدگاه فالسفٔه اروپایی، دو دیدگاه مشهور که مربوط به عقل گرایان و تجربه گرایان است و نیز دیدگاه 

خاص کانت که می توان آن را دیدگاهی ایده آلیستی نامید مطرح شده است:
عقل گرایان، به خصوص دکارت این اصل را فطری می دانند و منظورشان از فطری این است که این مفهوم را 
انسان از ابتدا دارد و آن را کسب نکرده است و به تعبیر دیگر، این مفهوم به طور مادرزادی همراه انسان بوده است. 

تجربه گرایان آن را مکتسب از تجربه می دانند. 
البته در این میان، هیوم، فیلسوف قرن هجدهم انگلستان، که یک فیلسوف تجربه گراست، می گوید انسان، برای 
رسیدن به معرفت راهی جز تجربه ندارد، در عین حال می گوید علّیت حتی یک مفهوم مستقیم تجربی هم نیست.
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تجربی  تحلیل  یک  با  آورده اند،  به دست  کجا  از  را  علّیت  رابطٔه  انسان ها  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  او 
می گوید: انسان ها در وهلٔه اول دیده اند که همه اشیایی که علت و معلول به شمار می آیند، هم پهلویند.1 او 
همچنین می گوید تجربه این را هم به مردم نشان داده است که البته علت قبل از معلول باید وجود داشته باشد 
و علت بر معلول تقّدم زمانی2 دارد. البته در آن زمانی که علت هست و معلول نیست، هنوز علت به مرحلٔه تاّم 
خود نرسیده است و علت، آن زمان که علت می شود، معلول هم همراهش می آید و اگر علت، قبل از معلول 
وجود نداشته باشد، توالی زمانی از بین می رود و همٔه اشیا با هم پدید می آیند. پس هم، هم پهلویی و هم زمانی 

الزم است و هم تقدم زمانی علت بر معلول.
او می گوید انسان ها عنصر سومی را هم در علّیت دخالت می دهند و آن »ضرورت« است. انسان این گونه 

فکر می کند که اگر علت آمد، ضرورتاً معلول هم می آید.
هیوم می گوید هم پهلویی و توالی مساوی با اصل علّیت نیستند. آنچه اصل علّیت را می سازد، این مفهوم 
»ضرورت« است که می گوید اگر الف آمد، ضرورتاً ب هم خواهد آمد. حال او می پرسد که انسان این »ضرورت« 
را از کجا به دست آورده است؟ از تجربه؟ خودش پاسخ می دهد که: انسان ها در تجربه فقط توالی و هم پهلویی را 
مشاهده کرده اند. سپس هیوم در تحلیل اینکه انسان ها چگونه به مفهوم »ضرورت« رسیده اند که بتوانند بگویند 
مثالً با آمدن خورشید ضرورتاً روشنایی می آید، می گوید: همراهی دائم وقایع عامل پیدایش چنین تصوری بوده 
است. وقتی می گوییم »الف« علت »ب« است، بدان جهت است که ما پیوسته مشاهده کرده ایم وقایعی از نوع 
»ب« همواره به دنبال وقایعی از نوع »الف« روی داده است و این یک »عادت ذهنی« است. یک »عادت ذهنی« 
خاص ما را ترغیب می کند که بعد از این هم بگوییم اگر خورشید آمد، ضرورتاً روشنایی هم خواهد آمد. از همین 
»تجربٔه تداعی« است که تصور »ارتباط ضروری« حاصل می شود. به عبارت دیگر، ما به جهان صفاتی را نسبت 
می دهیم که در ما ریشه دارند و تصورات آنها، نه از طریق عادی، بلکه از راه نوعی فعالیت ذهنی به وجود می آیند 

که از تأثیراتی که ادراک خارجی موجب آنهاست، بی نیاز هستند.٣ 
کانت، البته راه سومی پیش گرفت که هم با راه دکارت متفاوت بود و هم باهیوم.

دکارت، گرچه این مفهوم را فطری و مادرزادی می دانست، اّما معتقد بود که این مفهوم برخارج داللت 
می کند؛ یعنی واقعاً در خارج رابطٔه علّیت وجود دارد. اّما کانت معتقد بود که اصوالً این مفهوم یک مفهوم 
سوبژکتیو است، یعنی مربوط به ساختار ذهن است. به تعبیر دیگر، کانت معتقد بود که انسان، پدیدارها را 

این گونه می بیند و می یابد، نه اینکه پدیده ها این گونه هستند.
از طرف دیگر، هیوم معتقد نبود که این مفهوم ضرورت علّی و معلولی از ابتدا در ذهن باشد؛ بلکه انسان از 

1. Contiguous
2. Temporal priority

٣. تاریخ فلسفه کاپلستون، ج5، صص ٣05 ــ 295 و تاریخ مختصر فلسفه جدید راجراسکروتن، صص 226 ــ22٣
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طریق مشاهدٔه مکّرر و تجربٔه مّکرِر برخی حوادث، برایش این گونه تداعی می شود که پس »ب« که همواره با 
»الف« می آید، ضرورتاً از »الف« ناشی می شود و این تداعی، گرچه بر اثر تجربه و تکرار تجربی شکل گرفت، 
تجربه در اینجا مدخلیتی ندارد.  اّما کانت معتقد است که اصوالً  اّما یک امر ذهنی و عادت ذهنی است. 
ساختار ذهن از ابتدا این گونه است که برخی پدیدارها را در جایگاه علّت قرار دهد و برخی را در جایگاه 

معلول و علت و معلول )علّیت( اصوالً داللت خارجی ندارد و مربوط به ساختار علم در انسان است.
این  و  هستند  علم  و  معرفت  پیشینی  شرایط  که  است  مقوالتی  دارای  انسان  فاهمٔه  قؤه  دیگر  عبارت  به 
امکان را به انسان می دهند که بتواند در مورد خارج تفکر کند و اعیان خارجی را فهم نماید. مقوالت فاهمه 

عبارت اند از:
1  کّمیات: وحدت، کثرت و تمامّیت

2  کیفّیات: واقعیت )ایجاب(، عدم واقعیت )سلب( و حصر

3  ِنَسب: ذاتّیت و تقّرر )جوهر و عرض(، علّیت و بستگی )علت و معلول( و مشارکت 

4  جهات: امکان و امتناع، وجود و عدم و ضرورت و امکان

این دوازده مقوله شرایط پیشینی علم هستند. پیشینی بودن، بدان معناست که از تجربه به دست نیامده اند، 
بلکه شرط معرفت تجربی هستند.

دبیران محترم توجه دارند که در همان حّدی که در کتاب آمده باید اکتفا کرد و نیاز به دادن توضیحات بیشتر 
به دانش آموزان نیست.

توضیح دیدگاه فالسفۀ مسلمان
فالسفٔه مسلمان براساس یک دیدگاه کلی معتقدند که:

اّولً: ذهن در بدو تولد، نه دارای تصور اّولیه است و نه تصدیق اّولیه.
ثانیًا: اولین تصورات از طریق حواس وارد ذهن می شود. اّما اینها فقط تصورات هستند.

ثالثًا: همین که ذهن بخواهد یک تصدیق بسازد و بگوید مثالً سیاهی سفیدی نیست، در همین جا اصل 
بدیهی »عدم اجتماع و ارتفاع نقیضین« را حاضر می یابد، یعنی این اصل گرچه از تجربه به دست نیامده، اّما 

بعد از آمدن اولین تصورات قرار دارد.
ثانیٔه  معقوالت  که  تصورات  دوم  دستٔه  است.  اّولیه  معقوالت  و  به حس  مربوط  تصورات  اّولین  رابعًا: 
فلسفی هستند )مانند علت و معلول، جوهر و عرض، وحدت و کثرت( بعد از معقوالت اّول، اّما با مشاهده 

حاالت نفس و ذهن به ادراکات خود و قوا و افعال خود حاصل می شوند.
خامسًا: همین تصورات علت و معلول، وقتی می خواهند به صورت یک قانون عام درآیند و گفته شود که 
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مثالً هر معلولی علت می خواهد، یک فرایند عقلی دارد و مبتنی بر قانون عدم اجتماع و ارتفاع نقیضین و 
قانون بعدی آن، یعنی ترجیح بالمرجح است.

بنابراین، قانون علّیت از نظر فالسفٔه اسالمی یک قانون عقلی است و مادرزادی هم نیست و از طریق تجربه 
و درک توالی زمانی و مانند آن هم به دست نیامده است. ابن سینا در این باره می گوید:

1. الهیات شفا، مقالٔه اّول، فصل اّول، ص8

این فعالیت، برای افزایش قدرت ارزیابی و تحلیل دانش آموزان داده شده است. مقصود از سه دیدگاه، 
دیدگاه تجربه گرایان و عقل گرایان و فیلسوفان مسلمان است و نیازی به طرح دیدگاه هر فیلسوفی نیست.

انجام فعالیت » مقایسه«

»وایضاً فان العلم باالسباب المطلقه حاصل بعد العلم باثبات االسباب لالمور ذوات االسباب: فانّا مالم نثبت 
وجوداالسباب للمسببّات من االمور باثبات أّن وجودها تعلّقاً بما یتقدمها فی الوجود، لم یلزم عندالعقل 
وجود الّسبب المطلق، وأن ههنا سبباًما و َاّما الحس فالیؤّدی ااّل الی الموافاة. ولیس ِاذا توافی شیئان، 
وجب أن یکون احد هما سبباً لآلخر. واالقناع الذی یقع للنفس لکثرة مایورده، الحس و التجربه فغیر متأکّد، 

علی ما علمَت، إاّل بمعرفة أن االمور التی هی موجودة فی االکثر هی طبیعّیة و اختیاریّة.«1

فکری  پایٔه  بعد  قرن ها  که  است  اشکالی  رفع  بر  ناظر  علّیت،  از  دقیق  تبیین  یک  بر  عالوه  ابن سینا،  بیان 
فیلسوفی مثل هیوم را تشکیل داده و حتی سبب بیداری کانت از خواب جزمی شده است.

جالب و شگفت انگیز است که ابن سینا هم به »توالی« مورد نظر هیوم اشاره می کند و توضیح می دهد که این 
توالی به هیچ وجه منشأ اعتقاد به علّیت در انسان نشده و هم به موضوع »عادت ذهنی« توجه می کند که هیوم 

آن را عامل پیدایش اصل علّیت در انسان به شمار می آورد و این را هم ابن سینا مردود می شمارد.

عقل گرایان: مفهوم علّیت یک مفهوم تجربی نیست و از ابتدا همراه با انسان بوده است.
آنها  روابط  و  پدیده ها  مشاهدٔه  از  انسان  که  است  تجربی  مفهوم  یک  علّیت  مفهوم  تجربه گرایان: 

به دست آورده است.
فیلسوفان مسلمان: مفهوم علّیت یک مفهوم عقلی است و نه تجربی که انسان با درک اصل تناقض 

آن را به دست آورده است.
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انجام فعالیت » بررسی«

توضیح اصل سنخیت عّلت و معلول
فیلسوفان مسلمان، اصل سنخیت را هم یک اصل عقلی می دانند، نه تجربی و معتقدند که این اصل، پایٔه 

رفتارهای انسان و دانشمندان علوم مختلف است. در اینجا دانش آموزان باید به این نکته توجه کنند که:
اثبات می شود، بدین ترتیب که:  با دلیل عقلی  نه تجربی، زیرا    اصل سنخیت یک اصلی عقلی است، 
شیء  الف که ویژگی خاصی دارد، باید آثاری متناسب خود داشته باشد و شیء »ب« که ویژگی دیگری 
دارد، باید آثار دیگری متناسب خود داشته باشد. اگر شیء »الف« و شیء »ب« آثاری مشابه هم داشته 
باشند، ترجیح بالمرجح رخ می دهد که امری محال است و نتیجه اش این می شود که از هر چیزی هر 

چیزی پدید آید که این هم محال است.
  البته پیدا کردن نمونه ها و مصداق های اصل سنخیت یک امر تجربی است، یعنی اینکه چه چیزی علت 
چه چیزی است، این را از طریق تجربه و مشاهده به دست می آوریم و مثالً می دانیم که آب چه خواص و 

آثاری دارد و آهن، چه خواص و آثار دیگر.

این فعالیت برای تعمیق اصل سنخیت است.
در تمرین اّول، دانش آموزان یک بررسی در اعمال و رفتار روزانٔه خود و دیگران می کنند و می بینند که 
همه براساس اصل سنخیت است، مثالً: سوار اتومبیل شدن بدان جهت است که از اتومبیل انتظار داریم 

با سرعت بیشتر حرکت کند. غذا می خوریم چون از غذا انتظار داریم که سالمتی ما را تأمین کند و… .
باز هم  پدیده های جدید هم که روبه رو می شود،  با  بیشتر است. هر تجربه گرایی  نیازمند دقت  تمرین دوم 
براساس اصل سنخیت با آن برخورد می کند؛ یعنی به دنبال شناخت آثار ویژٔه آن پدیده است و انتظار دارد که 

آثار خاصی از آن ظاهر شود.

بحث دربارۀ وجوب عّلی و معلولی
این بحث، دنبالٔه بحث امکان است. در بحث امکان توضیح داده شد که ماهیات پیرامون ما و خودمان 

نسبت به وجود، حالت امکانی دارد و ذات ما به گونه ای نیست که ضرورتاً موجود باشیم.
حال که ما ممکن الوجود هستیم وقتی موجود می شویم که از حالت امکان بیرون آییم و وجود برای ما 

واجب شود و این کار توسط علت رخ می دهد.
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در فعالیت اّول نتایجی از اصل علّیت بیان شده که انسان در زندگی روزانٔه خود از آن استفاده می کند. این 
نتایج عبارت اند از:

1  نبوِد اتفاق در عالَم

این موضوع در درس بعد به طور کامل توضیح داده شده است.

2  وجود نظم و پیوستگی در جهان

نظم جهان به علت همان سنخیت است. اگر از هر چیزی هر چیزی پدید می آمد هیچ نظم و ترتیبی وجود 
نداشت.

3  امکان پیش بینی رخدادها

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

4  امکان پیشگیری از حادثه ها

چون می دانیم که مثالً سیل باعث تخریب می شود، با ایجاد سد مانع سیل می شویم تا اثر سیل که تخریب 
خانه هاست، اتفاق نیفتد. پس در اینجا هم اصل سنخیت پذیرفته شده است. 

5  امکان پژوهش و تحقیق

پژوهشگر هم چون انتظار دارد که از هر پدیده ای آثار خاصی مشاهده کند، تحقیق می کند تا آثار خاص هر 
پدیده را شناسایی کند.

6  تنظیم امور زندگی 

اینکه مثالً انسان روز را برای کار و شب را برای استراحت قرار می دهد بدان جهت است که شب آثار 
خود را دارد و روز آثار خود را.

انجام فعالیت » به کار ببندیم« 



29بخش 1: مسائل پیرامون واقعیت و هستی

7  به وجود آمدن شاخه های مختلف دانش

این هم بدان سبب است که پدیده های همنوع و نزدیک به هم آثار نزدیک به هم دارند.
در تمرین دوم عبارت هایی آمده و از دانش آموزان می خواهد که مشخص کنند این عبارات نظر کدام گروه 

از فالسفه است.
  علّیت حاصل توالی پدیده هاست: تجربه گرایان

  علّیت جزء ساختار ذهن است: کانت
  چون انسان از جهت ذاتی ممکن الوجود است نیاز به علت دارد: ابن سینا و فالسفٔه پیرو او و توماس 

آکوئینی 
  چون انسان از جهت وجودی فقیر است، نیاز به علت دارد: مالصدرا و پیروان او 

  چون انسان وجودی وابسته دارد، نیاز به به علت دارد: مالصدرا و پیروان او 
  اصل علّیت یک اصل تجربی است: تجربه گرایان

  اصل علّیت یک اصل کامالً عقلی است: عقل گرایان و فیلسوفان مسلمان 
در تمرین سوم یک شعر داده شده است که ناظر بر اصل سنخیت علت و معلول است.
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هدف کلی

درس
کدام تصویر از جهان؟ 4

اهداف مهارتی و جزئی

طراحی آموزشی درس

توانایی توضیح و تبیین نظام مندی جهان و نقد برخی دیدگاه ها دربارٔه جهان

  توانایی بیان لوازم علّیت
  توضیح پیامد انکار علّیت و لوازم آن

  توضیح معانی اتفاق و نقد و ارزیابی آنها

از آنجا که هدف اصلی این درس پیشگیری از برخی برداشت های غلط فلسفی از نظرات علمی جدید، 
به خصوص در حوزٔه فیزیک است، کوشش ما در این نقطه متمرکز است که ابتدا ابعاد و لوازم اصل علّیت 
برای دانش آموزان روشن شود و با روشن شدن این ابعاد و لوازم، برداشت های غلط فلسفی توسط خود 

دانش آموز اصالح گردد.
از این رو درس با طرح یک مسئله چالشی آغاز می شود، این مسئله که آیا اصوالً »اتفاق«، که ما روزانه در 

محاورات خود از آن استفاده می کنیم، وجود دارد یا نه.
سپس به لوازم بحث علّیت می پردازیم و در آخر بار دیگر معانی مختلف »اتفاق« را طرح می کنیم تا نشان 
دهیم که آیا این معانی با لوازم اصل علّیت سازگار هستند یا نه و آیا در میان این معانی، معنایی یافت می شود 

که سازگار با اصل باشد.
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  »اتفاق« کلمه ای است که در فرهنگ های مختلف کاربرد دارد و حتی برخی از فیلسوفان نیز در تبیین 
خود از جهان از آن استفاده کرده اند.

  امروزه برخی از دانشمندان پیدایش اّولیه جهان و روند تکاملی تاریخ زیست موجودات را امری اتفاقی می دانند.
  قبول اصل علّیت و وجوب بخشی علت به معلول و اصل سنخیت لوازمی دارد که درک درست این 

لوازم در تبیین بهتر جهان و شناخت هستی به ما کمک می کند.
  سه معنا از معانی اتفاق، در حقیقت، انکار سه اصل علّیت، وجوب بخشی علت به معلول و اصل سنخیت 

را دربردارد. لذا هر کس این معانی از اتفاق را بپذیرد، آن سه اصل را انکار کرده است.
  اتفاق، معنای چهارمی دارد که این معنا با لوازم اصل علّیت سازگار است و معموالً ما انسان ها همین 

معنا را بیشتر در محاورات خود استفاده می کنیم.

محورهای اصلی درس 

طرح چالشی مسئلۀ »اتفاق«
در ابتدای تدریس این درس، الفاظی مانند »اتفاق«، »تصادف«، »شانس« و »بخت« را با دانش آموزان در میان 
می گذاریم و تالش می کنیم که آنها برداشتشان از این الفاظ را بیان کنند و با یکدیگر مقایسه نمایند. این بحث و 
مذاکرهٔ اّولیه اگر به خوبی هدایت شود، می تواند دروازهٔ خوبی برای ورود به مباحث بعدی باشد. همچنین اگر 
بتوانیم نظرات دانش آموزان را به صورتی دسته بندی کنیم و در گوشه ای یادداشت کرده و نگه داریم، می توانیم در 

ادامٔه مباحث، به آن نظرات مراجعه ای کنیم و میزان صّحت و دّقت آنها را مشخص نماییم.

طرح نظرات برخی فالسفه و دانشمنداِن موافق اتفاق
بعد از اینکه دانش آموزان دربارٔه معانی نزدیک به اتفاق با هم گفت وگو کردند، دیدگاه فالسفه و دانشمندانی 

را مطرح می کنیم که به نوعی »اتفاق« را پذیرفته اند و در تبیین جهان از آن استفاده کرده اند، از جمله:
  دیدگاه دموکریتوس در نحؤه پیدایش جهان؛

  مسئله انتخاب اصلح در زیست شناسی و اتفاقی بودن آن؛
  نظریٔه »َمهبانگ« )بیگ بنگ( و اتفاقی بودن آغاز جهان؛

  مقصود از اتفاق در حرکات درون ذرات و اتم ها و شکل گیری عناصر از آنها.1

نکات آموزشی در مسیر تدریس

1.  برای توضیح بیشتر به کتاب »اصل علّیت در فلسفه و کالم« اثر محمدحسن قدردان قراملکی، چاپ دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، ص  191 
به بعد مراجعه کنید.
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تبیین لوازم علّیت در جهان
در این مرحله از تدریس، با استفاده از آنچه در درس سوم آمده، لوازم اصل علّیت توضیح داده می شود و 
تبیین می گردد. در درس سوم، »اصل علّیت« و »وجوب بخشی علّت به معلول« و »اصل سنخیت میان علّت 

و معلول« توضیح داده شده است.
از اصل علّیت این الزمٔه مهم به دست می آید که میان حوادث عالم ارتباط و پیوستگی وجود دارد. مثالً 
بخار شدن آب دریاها به تابش خورشید مرتبط و پیوسته است. باال رفتن بخار آب دریا به سبکی جرم و وزن 
یعنی یک علت  رابطه دارد.  با سردی هوای جّو  باال  ارتفاع  بخار آب در  آن وابسته است. منجمد شدن 

بخارشدن آب دریا آفتاب است و یک علت باال رفتن بخار سبکی آن است و بقیٔه امور هم به همین نحو.
از اصل وجوب بخشی علت به معلول این الزمه به دست می آید که رابطٔه میان پدیده ها و پیوستگی میان 
علت و معلول، یک رابطٔه تخلف ناپذیر است. اگر علت پدیده ای موجود شد، بالضروره و حتماً معلول آن هم 
خواهد بود. حال اگر فکر کردیم علت پدیده ای هست اّما آن پدیده نیست، باید بدانیم که حتماً آن علّت، علّت 

تاّمه نبوده است، نه اینکه علت آمده اّما معلول آن نیامده است.
زیرا اگر بشود که علتی بیاید اّما معلولش نیاید، یا به این معناست که این علت در علت بودن خود و برای 
یا به این  پدیدآوردن معلول خود به چیز دیگری نیاز دارد که در این صورت، این علت، علّت تاّمه نیست. 

معناست که تخلّف معلول از علّت خود ممکن است که این، به معنای انکار اصل علّیت است.
از اصل سوم، یعنی اصل سنخیت، نظم و قانونمندی جهان و روابط مشخص و معّین میان پدیده ها به دست 

می آید.1
اصل سنخّیت می گوید اگر دیدیم که از موجودی به نام »الف« پدیده ای به نام »ب« پدید آمد، نه »ج« و »د« 
و غیره، به خاطر خصوصیت ویژه ای در »الف« است که متناسب با این خصوصیت ویژه، »ب« پدید آمده 
است. اگر اصل سنخیت را نپذیریم، باید بپذیریم که ممکن است هر چیزی از هر چیزی پدید بیاید و دیگر نظم 

عالم معنا و مفهومی نخواهد داشت.
تذکّر: اگر لوازم اصل علّیت به خوبی برای دانش آموزان باز شود، جلوی بسیاری از سوِء   برداشت ها گرفته 
خواهد شد و تأثیر بسیار مثبتی بر تفکر فلسفی آنان خواهد داشت که به آنها در تبیین دیگر مسائل فلسفی 

کمک خواهد کرد.

1. االسفاراالربعه، ج  1، ص  205
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در این مرحلٔه از بحث، دانش آموزان باید با تأمل و تفکر مشخصی یا با هم اندیشی با سایر دانش آموزان 
تبعات و نتایج انکار هر یک از اصول سه گانه را به دست آورند.

  اگر کسی اصل علّیت را انکار کند، نباید انتظار داشته باشد که با خوردن آب عطش او برطرف گردد، 
نباید با دیدن یک پدیده کلمٔه »چرا« بگوید، تحقیق و جست وجوی علمی را باید کنار بگذارد و دست 

خود را نباید تکان بدهد و در حقیقت، دست به هیچ کاری نباید بزند.
  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.
  اگر کسی اصل سوم )سنخیت( را نپذیرد، عالوه بر موارد باال، نمی تواند هیچ حادثه ای را پیش بینی کند و 
نمی تواند از هر موجودی آثار و لوازم خاص آن را انتظار داشته باشد، و نمی داند که برای پیدا کردن علل 
حوادث، در کدام زمینه به جست وجو بپردازد و اصوالً چنین شخصی باید منکر رشته 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 ویژٔه آن پدیده هاست.

تبیین معانی اتفاق
در این قسمت، ابتدا سه معنای اتفاق توسط دبیر توضیح داده می شود و رابطٔه این سه معنا با آن سه اصل 

قبلی تبیین می گردد.

انجام فعالیت » بررسی«

در این فعالیت، دانش آموزان تالش می کنند که میان قبول »علةالعلل« که همان خدای حکیم است و اتفاقی 
نبودن مسیر شکل گیری پدیده ها ارتباط برقرار کنند و نشان دهند که سیر پدیده ها در جهان یک سیر اتفاقی 
نیست، بلکه دارای نقشه ای کامل است. یعنی حرکات پدیده ها براساس یک غایت و پیش بینی قبلی است. 

در مقایسٔه میان این دو دیدگاه، که یکی علةالعلل، یعنی خدا را قبول دارد و دیگری منکر علةالعلل است، 
می توان نکات زیر را بیان کرد:

کسی که علةالعلل و خدا را قبول دارد، می تواند برای جهان یک نقشٔه از پیش تعیین شده و یک هدف و 
غایت قائل شود، اّما کسی که علةالعلل را قبول ندارد نمی تواند برای جهان نقشه و هدف تعیین کند.

انجام فعالیت » مقایسه«
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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.

اّما کسی که جهان را دارای نقشه و هدف نمی داند حوادث را صرفاً 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 پیدا 

می کند و به نیهیلیسم و پوچ گرایی می رسد.

خدا،  انکار  و  علةالعلل  انکار  عین  در  که  است  نوزدهم  قرن  اجتماعی  فیلسوفان  از  یکی  مارکس  کارل 
حوادث جهان را حوادثی در جهت تکامل و یک هدف و غایت تکاملی می دانست و معتقد بود که هم جهان و 
هم انسان و جامعٔه انسانی حرکتی مشخص به سمت کمال دارد و جامعٔه انسانی در نهایت به یک جامعٔه ایدئال 

می رسد. وی برای این دیدگاه خود دالیلی ارائه کرد که پایٔه آن دالیل اصل »دیالکتیک« است.
وی با طرح همین اعتقاد که جهان در تکامل است و جامعٔه انسانی نیز به سوی تکامل می رود، روح امید 
و مبارزه را در اقشاری از جوامع دمید و آنها را به مبارزه با نظام سرمایه داری و مستکبرین تشویق کرد و 

برهمین مبنا نهضت ها و مبارزات بزرگی شکل گرفت و منجر به پدید آمدن کشورهای کمونیستی شد.
گرچه اعتقاد به حرکت تکاملی جهان و انسان یک اعتقاد خوب و امیدزاست، اما حقیقت این است که از 
مبانی فکری مارکس چنین اعتقادی منطقاً به دست نمی آید. درواقع، این یک خواست فطری و درونی انسان 
است که هر یک از افراد در نهاد خود آن را طلب می کنند و در حرکات و سکنات خود این طلب را بروز 
می دهند. اّما این خواست فطری فقط با یک مبنا سازگار است و آن مبنا، اعتقاد به خدایی است که حکیمانه 

عمل می کند و جهان را به سوی هدف و مقصد خود به  پیش می برد.1

بیان معنای چهارم اتفاق
معنای چهارم اتفاق، بر مبنای قبول سه اصل علّیت و ضرورت و سنخیت است. در حقیقت، این معنای 
اتفاق به نقص دانش انسان نسبت به امور برمی گردد، نه انکار علّیت در خارج. از آنجا که انسان نسبت به 
امور پیرامون خود اطالع بسیار اندک و محدودی دارد، حوادث غیرمترقبه را که قبالً پیش بینی نکرده، امر 

اتفاقی قلمداد می کند.

توضیحی دربارۀ »برای مطالعه«

1. برای توضیح بیشتر مراجعه کنید به جلد 1٣ مجموعه آثار استاد مطهری، بخش نقدی بر مارکسیسم، ص 747
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این معنای اتفاق، چون منجر به نفی علّیت نمی شود، دربردارندٔه معنای صحیح است و دانش آموزان باید 
بتوانند کاربرد درست لفظ اتفاق را که در این معنا به کار می رود، از کاربرد نادرست آن تشخیص دهند.

در این فعالیت، پنج تمرین پیش بینی شده است.
تمرین اّول ناظر بر مباحث همین درس است و همان طور که در باال اشاره شده، معنای صحیح اتفاق، همان 

معنای چهارم است.
تمرین دوم ناظر بر معنای چهارم اتفاق است، یعنی حوادث بدون هدف و غایت. همان طور که در صفحات 
قبل توضیح داده شد، بدون قبول یک علت و خالق حکیم و دارای علم، نمی توان این معنای از اتفاق را 

مردود دانست.
تمرین سوم ناظر به معنای دوم و سوم اتفاق است که همان طور که در صفحات قبل آمد، اگر کسی واقعاً و 
جدًا هم این دو معنای اتفاق را بپذیرد، نمی تواند هیچ تصمیمی در طول روز بگیرد و هیچ هدفی را برای خود 
تعیین کند. چون انجام هر تصمیمی مبتنی بر قبول اصل سنخیت علت و معلول است و تعیین هر هدفی نیز 

مبتنی بر هدفمندی انسان و جهان می باشد. توضیحات بیشتر در صفحات قبل آمده است.
تمرین چهارم، ناظر بر نفی اتفاق به معنای دوم است. مصرع »گندم از گندم بروید جو ز جو« بیان کنندٔه 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.
حرکات  بیان کنندٔه  مولوی  مثنوی  ابیات  این  زیرا  است.  سوم  معنای  به  اتفاق  نفی  بر  ناظر  پنجم  تمرین 
غایتمندانه و هدفدار در جهان است و نشان می دهد که گیاهان و حیوانات و انسان ها به صورت اتفاقی پدید 

نیامده اند بلکه هر یک از این موجودات حلقه ای از حلقه های نظام خلقت و تکمیل کنندٔه یکدیگر هستند.

مشـو غافـل  عمـل  مکـافات  جـو از  ز  جـو  برویـد  گنـدم  از  )مولوی(گنـدم 

کریـم و  است  رحیـم  خداوند  کـه  آن  مـی کـاریبا  جـو  چـو  بـار  ندهـد  )مولوی(گنـدم 

)حافظ(کای نور چشم من به جز از کشته ندرویدهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر

انجام فعالیت » به کار ببندیم« 
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