
ی و معلولی
ّ

جهان عل درس سوم

علیت
پس معلول قبل از رابطه وجود ندارد. یعنی علت به معلول وجود می دهد  یک رابطة وجودی است 

درک آن عقلی است.
مصداق آن را با حس و تجربه هم می توان شناخت.

هر حادثه ای )چیزی که وجودش ذاتی نیست. )حادث(( علتی دارد.
یکی از ُکهن ترین مسائل فلسفی است.

شاید نخستین مسئله ای باشد که فکر بشر را به خود مشغول کرده است.
همة علوم مختلف در نتیجة به دنبال علت ها بودن به وجود آمده اند.

با استفاده از قاعدة ترجیح بالمرّجح محال است )از اصل امتناع اجتماع و ارتفاع دو نقیض ناشی می شود.( اثبات می شود.

ضرورت علی معلولی )وجوب علی معلولی(
علت به معلول خود، وجوِب وجود می دهد.

تا وجوب بالغیر نباشد، وجود معلوِل ممکن،  ممتنع است.

سنخیت بین علت و معلول
هر علتی معلول خاصی دارد و از هر علتی هر معلولی صادر نمی شود.

الزام و پایبندی به این اصل در رفتار همة انسان ها )حتی منکران آن( دیده می شود.
پشتوانة عقلی نظم دقیق جهان و مبنای تحقیقات علمی برای کشف این نظم است.

برخی نتایج علیت و سنخیت 
وجود علم و قانون علمی 6 امکان پژوهش و تحقیق  5 امکان پیشگیری از حوادث  4 امکان پیش بینی رخدادها  3 وجود نظم و پیوستگی  2 نبود اتفاق  1

تنظیم امور زندگی 7

نظر فیلسوفان دربارۀ علیت

گرایش فلسفیفیلسوف
اعتقاد به 

علیت
مالک نیازمندی اشیا به علتچگونگی درک علیت

عینی و 
ذهنی

واقعی است و ادراک آن عقلی است و عقل بدون داردعقل گرادکارت
عینی-دخالت حس به صورت فطری آن را درک می کند.

بیکن و 
تجربه گرایان 
غیر از هیوم

واقعی است و ادراک آن تجربی است که حاصل داردتجربه گرا
عینی-مشاهدة حسی و توالی پدیده ها است.

نه با عقل و نه با حس درک نمی شود. تداعی ذهنی نداردتجربه گراهیوم
ذهنیـناشی از عادت ذهن به تکرار پدیده های مکرر است.

کانت
عقل گرا 

)جمع بین عقل 
و تجربه(

جزء ساختار ذهن است  انسان نمی تواند اشیا را در دارد
ذهنیـقالب آن درک نکند  یک امر ذهنی است نه عینی

کاماًل عقلی درک می شود، اما درک مصادیق آن داردعقل گراابن سینا
می تواند تجربی هم باشد.

 = امکان ذاتی )ماهوی(
ممکن الوجود بودن ذات و ماهیت 

اشیا
عینی

کاماًل عقلی درک می شود، اما درک مصادیق آن داردعقل گرامالصدرا
می تواند تجربی هم باشد.

= فقیر  امکان فقری )فقر وجودی(
عینیو وابسته بودن اشیا
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