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است.  "آپنج"ابعاد اين جزوه  كاغذ    
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 خواننده گرامي، سالم 
  

 علوم انسـاني دانشگاهياين جزوه به بهانه تدريس درس فلسفه، آشنايي با فلسفه اسالمي، پيش
  (و مربوط به اصليترين بخش كتاب يعني مباني حكمت مشاء است.) تدوين شده است. 

)، سـاختار و مـتن 90-89شوربختانه در كتاب رسمي فعلي آمـوزش و پرورش(سـال 
كتاب فلسفه به شكل دقيق و استداللي پيش نرفته است و گاهي مقدمه و نتيجه، اصـل و فـرع، 

  بيّنات و تنبيهات به يكديگر آميخته اند. 
باشـد. نتيجـه اع نميها و دعاوي از اساس غلط بوده و در نتيجه قابل دفدر مواردي نيز استدالل

آموز در فهـم و دانش -براي دفاع از امري غير قابل دفاع-اين آشفتگي، آشفتگي دبير در تدريس
جا پـيش مـي رود كـه دانـشِ اسـتداللي و تفهيمـي اي مطالب است. وخامت اين نتايج تا بدان

اگـر -فظيهمچون فلسفه، كه جز با ريزبيني و تفكر سروكار ندارد، به دانشي هم سطح دروس ح
تبديل مي شود. اين عوامل از جمله عـواملي اسـت -اي وجود داشته باشد(؟!)واقعاً درسِ حفظي

  كه باعث بي عالقگي دانش آموزان به اين درس شده است. 
ايـن » اسـالمي«كنم كه با شرايط فعلـي ايـن كتـاب، پسـوندِ بر اين موارد اضافه مي

آموزان را به استداللي و عقالني بودن فلسفه اسالمي مشكوك ساخته درس، مي تواند ديد دانش
و فرصت بسيار ارزشمند مطالعه فلسفه اسالمي را، به تهديدي بر عليه فلسـفه و اسـالميت و در 

آموزان علوم انسـاني براي دانش تا انجاكهتبديل كند. » عقالنيت«يك كالم، به تهديدي بر عليه 
ي معاصر، عالمه طباطبـايي(ره) بـر روي جلـد كتـاب، احسـاس تبهمشاهده تصوير حكيم بلند ر

ايـن ام و بنده خود مواردي از اين دست را مشاهده نمـودهخوشايندي را در پي نداشته باشد(!). 
  ؟!بوده باشد، نيّت مولفان محترم اين كتاب كنماي است كه گمان نمي نتيجه

اي پرداختم تـا شـايد ين جزوهبر اين اساس، نگارنده ضمن تدريس اين كتاب به تدو
اسـت، » مسئله محـور«هاي موجود را جبران كند. روش ارائه مطالب در اين جزوه برخي از خلل

آموزان به انديشيدن و داوري درباره مسئله اساسـي مـورد بحـث يعني تالش شده است تا دانش
سـاختار اسـتداللي هاي احتمـالي آنهـا بيانديشـند. ديگرآنكـه دعوت شوند، و خود درباره جواب

به برخـي مطالـب كتـاب -و بعضاً انتقادي -تر باشد و از اينرو گاهي اشاراتي تكميليمطالب قوي
  ام. آورده

دانش آموز محترمي كه اين جزوه را مي خواند بايد توجه كند كـه ايـن جـزوه تنهـا 
ن مطالـب ميـا دركالس درس و برقرارنمودن رابطه» هدايت بحث و يادگيري«جزوه اي با هدف 
ي آن بـراي كنم براي هدف ديگري راهگشا باشد. يعني مطالعـهو گمان نميركتاب است و از اين
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فردي كه مطالب را در كالس و از استاد نشنيده، و يا كتاب را با دقت نخوانده است، كمتر مفيد 
  آور هم نخواهد بود!بوده و احتماال، نمره

ــا اســتفاده از نظــرات د و ديگــر جمنــد فلســفه، دانــش آمــوزان بيــران اراميــدوارم ب
اين اثر كاملتر شده و همچنين كتاب فلسفه مقطع پيش دانشگاهي به زيور طبعـي صاحبنظران 

  جديد و شايسته تر آراسته گردد. 
 
 
 
 
 
  

  اين نشاني پست الكترونيك(ايميل) من است: 
safaeipour@yahoo.com 

 
  انتقادها را به جان خريداريم، پيشنهادها كه ديگر هيچ!

 با احترام
  

   حامد صفايي پور
 1389آذر ماه 

   

  *وق معنوي اين اثر متعلق به مولف آن است*حق
   اري غيراخالقي و غير شرعي است. كو استفاده از آن به هر نحوتكثير
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  مباني حكمت مشاء :سومفصل 
  
  

 واقعيت مستقل از ذهن اصل 
 :است.فلسفي يك اصل  جمله چرا اين پرسش 

به بيان ديگر ممكن نيست.  اثبات (يا انكار) آن  داليلبدون دخالت آن در  مدعااين (يا انكار) اثبات 
  . استفاده كنيم ،آن نكه درجايي از خودِآقابل اثبات و ابطال نيست مگر اين اصل 

  
 بودن اين اصل:» اصل«كتاب درباره چرايي  برهان

برهـان روان ايـن يـك (  ن را انكار نمي كند. اگر چنين كرد، چوب را برداريـد!آهيچ كس در عمل 
 ).است شناختي

  
 مغايرت وجود از ماهيت اصل 
 1برهان : 

  و براي نمونه چنين قضيه اي ساخت: ديق نمودصهر فردي وجود اشياء را ت
  (قضيه الف). طوطي وجود دارد

  را محمول چنين قضيه اي دانسته است. » وجود«وي 
از  مغـايرت وجـود ،در واقـع(طوطي طوطي است) متفاوت اسـت، آنگـاه:  اگر قضيه الف با قضيه ب

  تلقي شده است. بديهي  ماهيت
  در نظر گرفته مي شود. اصلو از اينرو به عنوان 

  
 زيادت وجود از ماهيت 

 1برهان :  
ي بـار دربردارنـده ب، قضـيهبه نسبت  الفقضيه  وجود از ماهيت اين است كه مغايرت ي الزمه

محمول است و در قضيه دوم، ماهيـت در  »وجود«تري باشد. (در قضيه اول يا كم بيشتر معنايي
  محمول قضيه تكرار شده است.)
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را نتيجه گرفت اما از قضيه دوم نمي توان ايـن » وجود طوطي«نجا كه از قضيه اول مي توان آاز 
و نـه - اول نسبت به قضـيه دوم زيـادت معنـانتيجه را بدست آورد، نتيجه مي گيريم كه قضيه 

  .1دارد -زيادت معنايي- طور كل وجود بر ماهيت زيادته دارد و ب -كمداشت معنا
  

  توضيح بيشتر: 
تنها تكـرار موضـوع در  »طوطي است ،طوطي« آنكه بار معنايي هستي شناختي دارد، حال ،داشتنوجود 

، حرف بيشتري نمي زندو است »tautologicalانه/گوي همان« ي محمول و به تعبيري تنها يك قضيه
  سخن بگويد.  ،موضوع نداشتنِوجود داشتن يا وجود  ي به اينكه درباره چه رسد 
  
  2برهان :  

  :خلف برهان
داشتن اسـت. حـال هـر وجود داشتن مساوي ماهيت آنگاه وجود بر ماهيت زيادت نداشته باشد،  اگر 

تصـور تنهـا  ،موجودي كه ماهيت داشته باشد، داراي شايستگي وجود داشتن خواهد بود. بـه بيـان ديگـر
  خواهد بود.  (وجود خارجي آن)نآوجود  با مساوي ،براي يك موضوع (وجود ذهني)ماهيت

  اين نتيجه غلط است. بديهي است كه 
وجود ذيري دارند(پو تصورماهيت اين مفاهيم را تصور مي كنيم، يعني » غول/ سيمرغ و...«ما  ،براي مثال

  قعي ندارند (وجود خارجي ندارند).دانيم كه وجود وا، اما ميذهني دارند)
  

  قضايا:  ، يا مواديا نسبتجهات 

َ�A،B  .است  
  محمول است.  Bموضوع و  Aدر اين قضيه 

  نسبت اين موضوع و محمول به سه شكل مي تواند باشد: 
و عقل خالف آن را قبـول نمـي  : محمول براي موضوع ضرورت داردنسبت ضروري -1

 است.) ضروري: (سه ضلعي بودن براي مثلث (مثلث سه ضلعي است.) كند

اسـت،  سـاوي االضـالعتممحمول براي موضوع ممكن اسـت. مثلـث : نسبت ممكن -2
 مثلث طاليي است.)

                                                      
از در كتاب مشخص نيست كه زيادت وجود از ماهيت اصل است يا از نتايج اصـل مغـايرت وجـود  نكته:1

  ماهيت مي باشد. 
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ع است و عقل از قبول اين نسبت نمحمول براي موضوع ممت نسبت ممتنع(محال): -3
  ضلعي است) 8امتناع مي ورزد.( مثلث 

  مي گويند. » مواد قضايا«در منطق به نسبت قضايا  نكته:
 

  محمول است. » وجود«بررسي قضايايي كه در آنها 
  در قضيه: 

َ�A،B  .است  
  وقتي، 

B ،)؛ وجود) باشديا وجود داشتن  
  

  بازهم درباره اين سه نسبت مي توان انديشه نمود. 
براي موضوع » وجود«: وجود براي موضوع ضرورت دارد. عقل از قبول رابطه ضروري -1

 است.) ضرورييا  وجود برايش واجبيعني واجب الوجودبراي مثال: (گريزي ندارد. 

 »وجود«عقل از قبول  دارد و نه امتناع. ضرورتنه : وجود براي موضوع ممكن رابطه -2
 (ممكن الوجود: وجود برايش ممكن است.)ندارد.  يامتناع »محمول عدم وجودِ«يا 

براي » داشتنوجود «: وجود براي محمول ممتنع است. عقل از قبول رابطه امتناعي -3
 (ممتنع الوجود: وجود برايش ممتنع(محال) است.) امتناع داردموضوع 

  
  مثال ها: 

 وجود براي خداوند ضرورت دارد. يعني خداوند واجب الوجود است. از نظر ابن سينا  -1
وجود براي جهان نـه ضـرورت دارد و نـه ممتنـع اسـت و بنـابراين: از نظر اين سينا  -2

 ممكن الوجود است.  -است ما سوي اهللا: آنچه جداي خدا-جهان
 ،ابراين شريك البـاريممتنع است و بن» شريك خداوند«وجود براي  اين سينااز نظر  -3

 ممتنع الوجود است. 

كتاب مطرح شده است. ذكر اين نمونه هـا در ايـن  5برهان و دليل اين ادعا ها در فصل  تذكر:
   .داردهدف آموزشي فصل تنها 
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  )2: مباني حكمت مشاء (چهارمل صف
  
  
  

  علت و معلول
  انواع رابطه ها: 

  : علي با حامد دوست است. ( رابطه دوستي تنها پـس از وجـود بعد از وجود
 علي و حامد امكان وجود دارد.) 

  :رابطه وجـودي دارنـد. يا  شان با هم رابطه دارد»وجود«دو چيز در در وجود
 ÷(رابطه اي عميق تر)

 
رابطه فلسفي علت و معلول رابطـه اي در وجـود اسـت. علـت بـه معلـول، وجـود  تعريف:

داد و ستد مـي » وجود« در وجود خود نيازمند علت است. در اين رابطه،  (معلولبخشدمي
  شود.)

  
ه هيچ چيز به صورت خـود بـ .تحقق معلول نيازمند تحقق علت است: ه اصلييجنت

 دفه و اتفاق محال است.) خودي(بدون وجود علت) به وجود نمي آيد. ( صُ
  

  جمله زيباي ارسطو:
Out of nothing, nothing comes! 

 
 قاعده مهم فلسفي:

مـي  ي كه به كـرات و دفعـات رخ(االتفاقي اليكون دائميا و الاكثرياً): چيز
  دهد اتفاقي نيست. 

  
  

  نتايج انكار عليت:نتايج فرعي: 
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 قبول صدفه و اتفاق مساوي انكار رابطه عليت است.  -1
 حوادث عالم است.  ترتيب وجوديقبول صدفه و اتفاق مساوي انكار  -2
نفي عليت مساوي نفي قانون مندي و قاعده مندي امـور اسـت كـه باعـث مـي  -3

 شود هيچ علمي پديد نيايد. 
 گري است. يي نفي عليت مساوي انكار هر نوع علم و عين شكاكيت و سوفسطا -4
 نفي عليت به معناي تقدم نيستي بر هستي است.  -5

  
  ؟جهانپيدايش در مسئله  نزاع متكلمان و فالسفه

  
  لول به علت چيست؟ عنيازمندي ممالك پرسش: 

  پاسخ: 
 حدوث (غزالي)متكلم :  
 امكان ذاتي: (آبن سينا)فيلسوف 

 فيلسوف(مالصدرا): امكان فقري 

  
  نكته: تفاوت متكلم و فيلسوف 

  
  روش  هدف  موضوع  

  عقالني، با پيش فرض هاي عقيدتي  توجيه عقالني عقايد شناخت عقايد  متكلم
  عقالني، بدون پيش فرض عقيدتي   عقالني هستيتوجيه   علم به وجود  فيلسوف

-انديشمندان دنياي اسالم هـم بحـث بيشتراهداف اموزشي دارد.  تنهاتقسيم بندي اين  تذكر:

  اشته اند.هاي كالمي و هم فلسفي د
  
  يعني چه؟  »حادث«

ن بتوان زماني را تصور نمود. از نظر متكلمان تنهـا خداونـد قـديم آچيزي كه براي وجود يافتن 
  .  هستندحادث جز خداوند)  چيز (همهاست. و كل ماسوي اهللا 

  به اين استدالل نگاه كنيد: 
  )4-1(استدالل 
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  جهان نبوده است و در زماني بود شده است. (جهان حادث است) .1
  مالك نيازمندي معلول به علت، حدوث است.  .2

  جهان نيازمند علت(خداوند) است.  بنابراين:
  

يا -هميشه بوده استيعني جهان (  »جهان قديم است«ن باشد كه آاكنون اگر كسي برپرسش: 
چه برهاني مي تواند بر  ،»خداوند علت جهان است«باشد كه معتقد جهان ازلي است)، همچنين 

  ؟!بياورد اين ادعا
  

  ببينيد: 
  جهان قديم است.  -1
  مالك نيازمندي معلول به علت حدوث است.  -2

  جهان نياز يه علت ندارد! بنابراين:                      
  )4-2(استدالل 

  
جهان  (براي نمونه: ارسطو و ابن سينا)اگر بنا بر قول فالسفه (براي نمونه غزالي)،از نظر متكلمان

جهـاني كـه قـديم باشـد هـم دوش .  دانستنيازمند علتي  نمي توان جهان را قديم است، ديگر
نيازمنـد  (خداونـد)خداوند،  قديم (و واجب الوجود) خواهد بود و ديگر به علتي براي وجود خود

  نيست. 
بنابراين عقيده فيلسوفان درباره قِدَم جهان عقيده اي ناسازگار بـا شـريعت اسـالمي اسـت. ايـن 

را ابـن سـينا  ي عقيـدهعامل يكي از داليل سه گانه اي است كه به سبب آن امام محمد غزالي 
  باره كفرآميز مي داند.  دراين

  
  ن تقرير نمود. براي نمونه: برهان متكلم را در اينباره به شكل هاي ديگري نيز مي توا: نكته

 واحد است. (يا قديم) واجب الوجود ثابت مي شود كه:  -1
  بنابراين: هرچه جز خدا(ماسوي اهللا) حادث است.  و 

  
  پرسش: 
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دانسـت و قـديم چگونه مي توان هم جهـان را برون شدي براي اين معما دارند؟ راهِ  فالسفه چه
  هم خداوند را علت جهان؟  

  
  

  ):  1-5پاسخ: بار ديگر به برهان متكلمين نگاه كنيد(استدالل
  

  جهان نبوده است و در زماني بود شده است. (جهان حادث است) .1
  مالك نيازمندي معلول به علت، حدوث است.  .2

  بنابراين: جهان نيازمند علت(خداوند) است.        
  

  اين استدالل آغاز مي كنند.  دومفالسفه نقد خود را با نقد مقدمه 
  حدوث باشد؟  ،مالك نيازمندي معلول به علتبايد چرا مي پرسند: آنها 

منـدي  (زمـانبا چنين معياري براي براي بررسي نيازمندي معلول به علت بايد بـه گذشـته آن 
  نبوده باشد؟ شيئي زماني بوده است كه آيا و بپرسيم كه  معلول) نگاه كنيم

نگاه كنيم وو آنرا وابسـته بـه  وجود معلول را صرف نظر از گذشته و حال و آيندهآيا بهتر نيست 
  ؟ ندانيم زمان  ي مقوله

  
دم و حدوث جهان تـاثيري قِ ،اگر مالك نيازمندي معلول به علت امري خارج از زمانمندي باشد

آن » امكان ذاتي«ن به علت ندارد. از نظر فالسفه مالك نيازمندي معلول به علت آدر نيازمندي 
  است. 

  بنابراين مي توان گفت: 
  

  جهان قديم است.  -1
مالك نيازمندي معلول به علت امكان ذاتي آن است. (توضيح: جهان نسبت بـه  -2

  )  .وجود و عدم حالت تساوي دارد
  بخشد. باست. علتي كه به آن وجود  جهان نيازمند علت بنابراين:              

  )4-3(استدالل
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چون يـك ممكـن الوجـود اسـت، و ايـن  -چه قديم ،چه حادث باشد -هر شيء(معلول)نتيجه: 
تسـاوي  صفت هرگز از او جدا نمي شود براي موجود شدن نيازمند علتي اسـت كـه او را از حـدِّ

  وجود و عدم خارج سازد.  
 

  تفكر كنيد: 
دم جهان و نيازمندي آن به خداونـد استدالل فالسفه نشان مي دهند كه باور به قِبر اساس اين 

، جهان مي تواند قديم، اما فعـل الهـي و معلـول اراده او غزاليقابل جمع است و بر خالف نظر 
  باشد. 

  سفه براي قديم بودن جهان چيست.با اين حال كتاب اشاره اي نمي كند كه برهان فال
 است؟  قديم نظر مشائيون جهانراستي چرا از ه ب -1
آيا نمي توان همين سوال را از متكلمان هم پرسيد؟ يعني چرا معتقديـد كـه جهـان  -2

 ؟دارند يبرهانآنها چه آن خبر داريد؟  ي حادث است؟ مگر شما از گذشته
  

  :  2معمايي ديگر
 پرسش: 

  علت سوزاندن آتش چيست؟  
  هايي دارد؟ پيدايش آتش چه علتبه بيان ديگر  

  
  

  ي، گرما، اكسيژن(هوا)نماده سوختپاسخ: 
  

  هرگاه اين سه برقرار باشد، شيء شعله ور مي شود.  :يعني
  ، آتش خاموش خواهد شد؟(از بين رود)و هرگاه يكي از اين علل مرتفع گردد

  
  آيا با اين نتيجه موافق هستيد؟

                                                      
بحث به دليل ايجاد ارتباط مفهومي و مسئله محور ميان مطالـب كـالس اسـت. ايـن  اين گونه يطرح  2

  بحث به اين شكل در كتاب مطرح نشده است. 
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قـرآن به اين سوال پاسخ دهيد كه چرا بر اساس متن صـريح اكنون است،  مثبتاگر پاسخ شما 

  وزاند؟ نس، آتش سوزان ابراهيم (ع) را  "!يا نار كونوا برداً و سالماً علي ابراهيم"؛كريم
  

  اصطالح چندآشنايي با 
  

  :وجـود  ،معلولآن، علتي كه با وجود علت تام: علت هستي بخش: علت حقيقي
  مي يابد. 

  :معلول كافي نيست.  قِوجود آن براي تحقّعلتي كه علت ناقص 

  
  در واقع: 

  تحقق معلول است  علت تامه شرط الزم و كافيِالزم است و  شرطِ ،علت ناقصه تنها
  

  گام ديگر: 
  پرسش:

حتي بـا وجـود علت(علـت است كه  ممكن؟ يا مي سازد ضروريرا  وجود معلولوجود علت، آيا 
  معلول محقق نشود؟ تامه) 

  پاسخ: 
معلول محقق نشود.(يا اگر وجود علت براي معلول ضرورت بياورد، محال است كه با وجود علت، 

  وجود نيابد)
  . مي شودمي گويند. يعني با وجود علت، وجود معلول واجب  رابطه وجوبي ،به چنين رابطه اي

آن نيـز  (هستي بخش)ي معلول نباشد، وجود دهندهادعا اين است كه اگر علت، ضرورت دهنده
  )31(صنخواهد بود. 

  به بيان ديگر اگر رابطه وجوبي ميان علت و معلول نباشد، رابطه وجودي هم نخواهد بود. 
  

  فلسفي همه جا مراد از علت، علت تامه است. هاي در بحث  نكته:
  

  درباره تقدم وجوب بر وجود: برهان 
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  خلف  روش برهان:
يعني معلول بـا وجـود علـت باشد، نبرقراراما معلول  ،باشد فرض كنيد كه علت برقرار .1

  (علت براي معلول وجوب نياورد) =معلول) وجوبوجوب نداشته باشد. (عدم 
  پس معلول( در اين حال) ممكن الوجود است.  .2
  خارج سازد.  ،وجود و عدم ينتساوي بحالت ن را از آپس علت اش نمي تواند  .3
 معلول) وجود .(عدم نداردوجود پس معلول  .4

----------------------------------------------  
  ن نتيجه مي شود. آاز عدم وجوب معلول، عدم وجود بنابراين: 

  يعني تا رابطه وجوبي در ميان نباشد، وجود معلول نيز قابل اثبات نخواهد بود. 
  )4- 4(استدالل 

  
و هـم موجـد(وجود  / ضرورت بخـش)وجوب بخشعلت(علت تامه)، هم موجبي(نتيجه نهايي: 

  وجوب مي بخشد. ،بر معلول ،(مقدم بر وجود)وجود قبل از ،علت بخش) معلول است.
  

  :  وجود-وجوب فلسفي ي قاعده
هر چيزي تا وجودش به مرحله وجوب و ضرورت نرسـد، موجـود  الشيء مالم يَجِب لَم يُوجد،

  ابطه عليت)ر(تقدم وجوب بر وجود در  نمي گردد.
  

  عليت فلسفي قاعدهاز بياني ديگر
  .ترجيح بال مُرجّح، محال است

  
  مثال:

  
  

و اگـر براي اينكه اين گلوله به يكي از دو مسير برود، بايد ترجيحي(علتي) وجود داشـته باشـد. 
ه اين ترجيح و برتري نسبت به يكي از حاالت ممكن نباشد، يعني علتي بـراي حركـت گلولـه بـ

  سمت وجود ندارد.آن اين سمت يا 
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  ضروري علت و معلول:  ي برهاني ديگر درباره رابطه
  . 3ت را انكار نمي كندهيچ كس در عمل عليّشناختي:  برهان روان

  گام بعد:
  پرسش: 
  آيا صدور هر معلولي از هر علتي ممكن است؟  
 بندان باشد؟  آيا گرما مستقيما مي تواند علت يخ  

  
  پاسخ: 

  قاعده فلسفي الواحد: 
  الواحدُ اليصدُرُ عنه اال الواحِد : 

  از علت واحد جز معلول واحد صادر نمي شود. 
  

  نتيجه مهم اين قاعده چيست؟ 
فرض كه ميان علت آنچنان ، هر علتي با معلول خود سنخيت(هم جنسي و تناسب) داردپاسخ: 

  . نيستاين سنخيت برقرار  ،معلول ديگري وشده 
  

  ديگر:  ي نتيجه
  نظام مندي جهان در پيكره علل مشخصپيوستگي و 

   
نظريه اي كـه  اين قاعده مبناي پيشروي به سوي نظريه نظام احسن بودن جهان است.: تكميلي اشاره

نظـام جهـان » متقن بودن«اين جهان را برترين نظام ممكن مي داند. نتيجه كتاب از بحث هاي گذشته، 
پيش رفته است. متقن بودن نظام جهان به معناي استواري، بي خللي و پابرجـايي سطح است و تا همين 

  پاست. آن 
  
  

  نظام احسن بودن جهان
  ليس في االمكان ابداء مما كان(غزالي)

                                                      
  ». باور عليت«است را نه دليلي براي» باور به عليت«دليل حداكثرنقد كتاب: اين برهان  3
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  هرچيز كه هست آنچنان مي بايد
  هرچيز كه آنچنان نمي بايد نيست! 

  )نظامي گنجوي(
  

  
  :  كنيد دقت

  آمدند؟ و ارتباط آنها با اصل عليت چگونه است؟اين دو قاعده چگونه به دست 
 علت و معلولسنخيت الواحد:  ي قاعده .1

 ضرورت بخشي علت به معلول وجوب:  ي قاعده  .2

 
  علتي دارد كه به آن وجود مي بخشد. ،هر معلول: اصل عليت  

  
آنهـا از هـم  (جدايي)عليت اند، و انفكاك از نتايج قبول و بسط نظري اصل اين دو: كتاب پاسخ

  .4ممكن نيست
  

  يا تسلسل علل محال است؟ آمسئله اي ديگر: 
  ر: صاسد و اخبرهان فارابي: برهان 

  
  خلف : برهان روش

 ،تسلسل علل محال نباشداگر  -1

 ،جود معلول مشروط به وجود علت استنجا كه: وآاز  -2

الف مشروط به علتي و آن علت خود مشروط به علت دومـي و علـت دوم  معلولِاگر  -3
  بـــي پايـــاني باشـــد،  لعلـــ آخـــر. الـــي خـــود مشـــروط بـــه علـــت ســـوم و ...

 محقق نمي شود. هرگز هيچ معلولي در عالم  :آنگاه

 (از كجا مي دانيم؟)رجهان محقق شده اند. اما مي دانيم كه معلول ها د -4

  )4-5(استدالل                                       است.تسلسل علل محال بنابراين: 

                                                      
  كتاب، قابل نقد است.   35اين ادعاي متن در صفحه  4



پورين و تدريس: حامد صفاييتدو            )پيش دانشگاهي،(هاي فلسفهسلسله درس  

16 
 

  
  
  

  تكليف فكري: 
  برهان فارابي را بر اساس اين شكل توضيح دهيد: 

  
  مثال فكري: جوخه اتش!
 يچه بر سـر اعـدامبه يك اعدامي شليك كند! اكنون گلوله را  اولينهيچ سربازي حاضر نيست 

  مي آيد؟!
  

  )37(پاورقي ص هم مانند تسلسل محال است. ،نكته: دور
  ؟برهان:
  : خلفبرهان روش

 دوري بودن علل محال نيست.  .1
علـت  )د(، و... نهايتا:  )د(علت  )ج(، و )ج(علت  )ب(و  )ب(علت  )الف(ن است كمميعني: 

  يعني: . باشد )الف(
   )د(علت به طور با واسطه )الف(ممكن است 

  و 
  باشد. )الف(علت  )د(

  )است. )الف(هم علت و هم معلول  )د(است( و يا  )د( هم علت و هم معلولِ )الف( پس -2      
  (و همچنين د) علت و معلول خود است!  يعني الف

  يعني الف (و همچنين د) بر خود تقدم و تاخر دارد! 
  خوان است. (قبول آن مستلزم رد عليت است) نتيجه با قاعده عليت ناهماين 

  بنابراين: دوري بودن علل محال است. 
  )4-6(استدالل

  
  :  برهان سينوي
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  انواع براهين بر وجود باري تعالي: تكميلي اشاره
  برهان هستي شناختي(مثل برهان سينوي) .1
  )حركتبرهان جهان شناختي (مثل برهان  .2
  (مثل برهان نظم)   برهان غايت انگارانه .3

  
  برهان سينوي يا برهان وجوب و امكان: شرح 

  .عا: خدا (واجب الوجود) وجود دارددَّمُ
  برهان: 
 )5(جهان هيچ در هيچ نيستوجوداتي وجود دارند.م .1

 .هر موجودي يا ممكن الوجود است يا واجب الوجود .2

 دعا ثابت شده است.مُ آنگاه ،واجب الوجود است اگر .3

 :از آنجا كهممكن الوجود است  اگرو 

وجــود نمــي يابــد. ---------نيابــد،تــا ممكــن الوجــود، وجــوب  -الــف
  )4-4(استدالل 

 و
 )5-4(استدالل ي محال است.هتسلسل علل نامتنا -ب

--------------------------------- 

 : زنجيره ممكنات بايد به واجب الوجودي ختم شود. آنگاه

  وجود دارد.  واجب الوجود بنابراين:
  )7-4(استدالل 

  
   

                                                      
 .اين مقدمه بر اساس چه دليلي صحيح است؟ پاسخ: اصل واقعيت مستقل از ذهن 5
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  :(پابرجا=استوار)متقننظام 
  ؟ كنيدچگونه درباره متقن بودن نظام جهان استدالل مي اكنون، 

  دانسته هاي فلسفي خود بهره ببريم.  ي بايد از همه
  

 وجوب و امكان  
 اصل عليت  
  ي و معلولي وجوب علّاصل  
  و علتسنخيت معلول اصل  
  نفي تسلسل  
  اثبات واجب الوجود  

  
  )ارتباط پديده هااجزاي جهان(ارتباط و پيوستگي 

  
  )ضرورت(تابعيت جهان از يك نظام ضروري و حتمي

  
تحويـل و هرگـز ه و نواميس هسـتي كـسنت ها وجود  ،نمودار سازي قانونمندي جهان

  )كليتتغيير نمي يابند.(
  

  : 6نتايج اين سه اصل
 ارتباط و پيوستگي موجودات جهان  -1
 ف ناپذيري و حتميت نظام هستي تخلّ -2
  نظام معين هستي  -3

  فلسفه و علوم طبيعي 
  اصل ضرورت علّي معلولي و اصل سنخيت علت و معلول)و فروع آن ( تبيين اصل عليت

 ه هاي جهان داتصال ميان پدي ي رشته .1

                                                      
  است.  39اين نتايج برگرفته از متن كتاب در صفحه  6

  منظم تصوير
  صحيح تفسير
  كننده قانع تفسير
  هستي نظام از
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 ابط حاكم بر پديده هاي جهان ورو مقدمات الزم براي شناخت  .2
 را در علوم تجربي و پايه آزمايش و تجربه را به مثابه روش تحقيق  .3

  تحكيم مي نمايد. 
  

  معمايي ديگر: 
  مسئله استقراء:

استقرايي است. يعني با مشاهده موارد محدود درباره كل موارد موجود قضـاوت مـي  ،روش علم
 ي چنين قضاوت مي شود كه همـهآن ها اط سفلز و مشاهده انب 100شود. مثال با حرارت دادن 

  فلزها در اثر حرارت منبسط مي شوند. 
  چه دليلي دارد؟ » همه« ي كار بردن واژهه اين كليت بخشي و ب

  ؟ حكمي درباره موارد كلي صادر نمودجزيي از تجربه و مشاهده موارد وان تچگونه مي 
  چگونه ممكن است؟» كلي«و » جزيي«ميان  دن  لپُ

  
اگر پاسخ اين پرسش روشن نباشد، اساس روش علمـي بـي دفـاع خواهـد بـود، و دانـش  عا:ادّ

  موفقيت و گستره آن مبناي عقالني نخواهد داشت!  با تماميِتجربي 
  اين پرسش مهم را با نام مسئله استقراء مي شناسيم. 

  
  اين مطلب را مي توانيم به بيان ديگري نيز نشان دهيم.

  
  جمله صحيح است: اين به نظر شما پرسش:

  آب در صد درجه به جوش مي رسد. 
  چرا؟

  
  چگونه مي توان در علوم تجربي گزاره هايي كلي صادر نمود؟ 

دربـاره همـه آب هـا قضـاوت مـي را آزمون كرده ايد، چگونـه  ي سياره زمينشما برخي آب ها
درجه يخ  200درجه به جوش برسد؟ و يا حتي در  200شايد در جايي، آبي باشد كه در كنيد؟ 
  بزند؟!

مي درباره نده حكبنابراين چگونه مي توانند دربردار،علوم تجربي محدود به موارد تجربه شده اند
  ؟ زموده باشندموارد و شرايط ناآ



پورين و تدريس: حامد صفاييتدو            )پيش دانشگاهي،(هاي فلسفهسلسله درس  

20 
 

  
كليت و ضرورت اسـت. ي ، دربردارنده»رجه به جوش مي رسندآب ها در صد د همه «گزاره ي 
  ببينيد: 

  هستند.B ها  Aهمه
  )برقرار است. Bو Aميان  پل هستي(ضرورت : )(كليت) (ضرورت

  كليت و ضرورت يك قانون علمي چگونه قابل توجيه است؟ 
  

  (از متن كتاب): ها پاسخ
  بي. تجر يك فرآيند نهاست، يك فرايند عقالنيتدوين قوانين علمي  
 ّمستقيم. ي نه با تجربه آيد،ل عقالني به دست مي عليت با تام  
 كليت و ضرورت قانون عليت از عقل دريافت مي شود ،  
  .و اين كليت و ضرورت مبناي شناخت تجربي است  

  بنابراين: 
  بنا شده است. يت)(مثل علّبناي با شكوه علم بر سنگ بناي قوانين عقلي

  
  معمايي ديگر: 
فرشتگان چگونه موجوداتي هستند؟ مادي اند؟ يا مجرد؟ چه نقش و رتبه اي در در عالم وجود 

  دارند؟  نظريچه در اينباره حكماي مشايي ه موجودات جهان دارند؟ لسلس
  

  : 7ت مشاءمپاسخ بر مبناي حك
  فرشتگان: 
 اند)اند. ( قواي مجرد  موجوداتي مجرد از ماده  
 چون مافوق عالم طبيعت  وصاف آنها را به درستي نمي دانيم.با حواس ما ديده نمي شوند و ا)

  اند.)
 از واجب الوجود تا - ان با وساطت آنها تدبير مي شود، عضوي از چرخه علل جهانجه

  و در واقع، فيض خداوندي از طريق آنها به عالم طبيعت مي رسد. - موجودات اند
  

                                                      
كتاب نيز تنها به روايت گزيده اي از بخش تنها به ذكر مطالب كتاب اكتفا مي كنيم. ن يادرباره مطالب  7

  دعاوي حكماي مشاء درباره عقول مجرد پرداخته است. 
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علت العلل
غايت الغايات

)صورت بخش(واهب الصور

عقول مجرد

عالم طبيعت

انا هللا

و انا اليه راجعون

هـاي  درباره پيدايش جهـان تبيـين (=پيروان مكتب فيثاغورس)ن فيثاغوريانآارسطو و پيش از : توضيح
  . رنددا مجردعقول  (= فيض بخشي)يِ ي بر اساس افاضهمشابه

/ بحـار اول مـا خلـق اهللا العقـل«براي نمونه: (برخي احاديث اسالمي بان دعاوي آا تركيب مشاء بحكماي 
فالسفه دانسـته انـد » عقول مجرد«فرشتگان را همان ) شمار/فردوسي نخست آفرينش خرد را»= «االنوار

   فتند.كه در مقام تدبير اسباب جهان موثر ا
هستي در يك سلسله نزولي از خداوند تا فرشتگان(عقول مجرد) و هستي محسوس  ي با اين تبيين، همه

  هللا از او هستي مي گيرند.و ماسوي ا است كه خداوند علت العلل آن اي و مادي قرار مي گيرند. سلسله
و  -دارد، هـدفي كـه بـراي آن خلـق شـده اسـت (=هـدفي)غايتي ،هرچيز-ول اصل علت غاييبحكما با ق

  و غايت اصلي جهان دانسته اند.  »غايت الغايات«سلسله مراتبي ديدن جهان، خداوند را 
  گردد.  علت العلل) و به سوي او(غايت الغايات) بازمي(تاز اوسجهان 

منـزل مـي  ا اليه راجعـونانا هللا و انّ در سايه آيه شريفه:مت اسالمي است كه كح سرشت معنويِاين 
  . گزيند

  
  
  

  خداي تعالي
  
  عقل فعال

  
  فرشتگان

  
  عالم ماده  
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