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) جهان علّی ومعلولی(سؤاالت درس سوم 

 جای خالی راباکلمات مناسب کامل کنید.

چرایی -پرسش می کند.        چیستی انسان ازهمان اوایل کودکی که زبان می گشایداز............و...................اشیاء -1

مسئله ...............است.   علت ومعلولازکهن ترین مسائل فلسفی، یکی  -2

و  او را به تفکر واندیشه وادار کرده است چگونگی رابطه...................باشد.شاید نخستین مسئله ای که فکر بشر رابه خود متوجه ساخته ،  -3

 علت ومعلول

ن ابتدای ظهور خود برروی این کره خاکی به دنبال ............بوده وبرای یافتن ...........پدیده ها تالش کرده است.انسان ازهما -4

علل -علت یابی 

وجود  -وجود      آن چیز را به ...........می آورد.می دهد و چیز دیگری ................علت چیزی است که به  -5

علت -می گیرد؛ یعنی دروجود خود، نیازمنددیگری است.    وجودش -که همان......است -.......را ازچیز دیگرمعلول نیز چیزی است که  -6

رابطه وجود بخشی میان علت ومعلول را ..............................می گویند.    رابطه علیت -7

معلول -ف دیگر)......................( وجود می دهد.   علترابطه علیت رابطه ای وجودی است که درآن ، یک طرف )..............( به طر -8

وجود -رابطه علیت رابطه ای ................... است که درآن ، یک طرف )علت( به طرف دیگر)معلول (............... می دهدوجودی -9

ری است.   ضرورتا............وابسته به وجود دیگ بطه ای وجودی است ، یعنی وجود یک چیزرابطه علیت را -11

بدون دخالت ...................بدست می آید.      تجربه علیت دکارت معتقد بود که اصل -11

فطری- ای .  اولیهدرک می کند.....................رابه طور...............است که انسان آن  اصولعلیت جزء دکارت معتقد بود که  -12

میان علت ومعلول را.................ورابطه  یا هم زمانی  پدیده ها رامشییاهده می کند ...............حس تجربه گرایان، انسییان ازطریق  به عقیده -13

ضروری -ی.    توالدرمی یابد.

.........را...به عقیده تجربه گرایان، انسان ازطریق حس توالی یا هم زمانی  پدیده ها رامشاهده می کند ورابطه ضروری میان ....................و... -14

درمی یابد..    علت ومعلول

تنها راه شناخت واقعیات .........است.  حس وتجربه باتجربه گرایان هم عقیده است که دیوید هیوم -15

حسی نیست وآن را نمی توان ازطریق مشاهده ........و...........به دست دیوید هیوم می گویدرابطه ضیروری میان علت ومعلول یک موضوع  -16

تجربه -آوردوباید یک راه تجربی دیگر برای آن پیداکرد.   حسی

، براثر تکرارمشاهده طلوع خورشید و روشن شدن زمین، در ذهن ماچنین منعکس می شود که یک رابطه ضروریدیوید هیوم می گوید  -17

می نامد.   تداعی ».................«میان طلوع خورشید و روشن شدن زمین وجود دارد . او این انعکاس ذهنی را

توالی-روانی–می گویدتداعی علیت چیزی جز یک حالت ..........ناشی از .......وپشت سر هم آمدن پدیده ها نیست.    علیت دیوید هیوم  -18

تجربه -فالسفه مسلمان اصل علیت یک قاعده ................است واز ................به دست نمی آید.    عقلیازنظر -19

ن علوم طبیعی به دلیل پذیرفتن اصل.......دست به تجربه می زنند تاعلل حوادث راپیدا کنند.   علیتدانشمندا -21

متوجه می شود که وجود یک چیز با.......... آن جمع نمی شود        عدمازنظر فالسفه مسلمان همین که ذهن انسان شکل گرفت  -21
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متوجییه مییی شییود کییه وجییود یییک چیزباعییدم آن       فالسییفه مسییلمان مییی گوینییدهمین کییه ذهیین انسییان شییکل گرفییت ،        -22

جمییع نمییی شییود ونیزدرمییی یلبیید کییه یییک چیزنمییی توانیید هییم خییودش باشیید، هییم غیرخییودش. اییین قاعییده رامنطییق                

  دانان وفیلسوفان، اصل.........نامیده اند.    امتناع اجتماع نقیضین

ست که وقتی کودک صدایی رامی شنود یاحرکتی رامشاهده می کند، ازنظر فیلسوفان مسلمان، پس ازشکل ذهن ودرک اصل ...................ا -23

 به دنبال منشاء صدا وعامل حرکت برمی آید.   امتناع اجتماع نقیضین

 بااینکه کشف علل امور طبیعی ازطریق حس وتجربه صورت می گیرد، اما خود................ازاین طریق به دست نمی آید.      اصل علّیت  -24

براینکه درک می کند که هرحادثه ای علت می خواهد ، همچنین درک می کند که هرعلتی،.......خودش را پدید می آورد  انسیییان عالوه  -25

 خاص معلول

پدید می آورد ونیز درک می کند که هرمعلولی ازعلت خاصی صادر می شود انسیان درک می کند که هر علتی ، معلول خاص خودش را  -26

 را .....................می نامند. سنخیت میان علت ومعلولوپدید می آید فیلسوفان این اصل 

ک اصل ی« علیت»نیز مانند خود اصل  )سینخیت میان علت ومعلول( می گویند که این اصیل  -به جز فیلسیوفان تجربه گرا  –فیلسیوفان   -27

 ........است.  عقلی

 ......با آن را دارد                           متناسبیکی ازنتایج اصل سنخیت آن است که انسان ازهر چیزی انتظار آثار.......... -28

29-  

، بیایید از............کمک بگیریم وازطرق مختلف ............آثار ومعلول های هرعلتی   پیدییدمی آیید   معلول کیدام  برای اینکیه بیدانیم هرعلتی    -31

 تجربی -راشناسایی کنیم.    تجربه

 جهان – عقلی      .......نظم دقیق .................است.فیلسوفان می گوینداصل سنخیت پشتوانه ......... -31

دانشیمندان وقتی با پدیده های مواجه می شیوند ومی خواهند علت آن رابیابند ، به سراغ عواملی می روند که ........بیشتری با آن پدیده    -32

 ویژه -...آن دست یابند.     تناسبجست وجو می کنند تا اینکه به علت........ دیده را درمیان آن عواملدارد وعلت آن پ

 براساس قاعده ............هرمعلولی ازعلت خاصی صادر می شود وپدیدمی آید.   سنخیت علت ومعلول -33

 اینکه انسان ازهرچیزی انتظار آثارمتناسب باخودش را دارد ازنتایج اصل.............است. سنخیت علت ومعلول -34

 .تحقیقات علمی خود را پیگیری می کنند.   سنخیتدانشمندان با تکیه براصل........... -35

 درستی یا نادرستی عبارت های زیر رامشخص کنید. 

 اشیاء پرسش می کند.   ص« چرایی»و« چیستی»کودکی که زبان می گشایداز لانسان از همان اوای -36

 .  صچگونگی رابطه علت ومعلول است، وادارکرده واندیشهنخستین مسئله ای که فکربشر رابه خود متوجه ساخته واورا به تفکر -37

 انسان ازهمان ابتدای ظهور خود برروی کره خاکی به دنبال علت یابی بوده وبرای یافتن علل پدیده هاتالش کرده است. ص -38

 است.    ص« علت ومعلول»بازتابی از رابطه « چرا»کلمه  -39

 ربه به دست می آید.   غازمیان فیلسوفان اروپایی ، دکارت معتقد بود که اصل علیت با دخالت تج -41

را مشاهده می کندورابطه ضروری میان علت ومعلول را در پدیده ها یا هم زمانی  توالی  ،تجربه گرایان معتقدندکه انسیان ازطریق حس   -41

 .   صمی یابدوازاین طریق ، رابطه علیت را درک می کند وبنا می نهد

 ه شناخت واقعیات حس وتجربه است .  غباتجربه گرایان هم عقیده نیست که تنها رادیوید هیوم  -42

دیوید هیوم گرچه باتجربه گرایان هم عقیده اسیت اما می گوید رابطه ضیروری میان علت ومعلول یک موضوع حسی نیست وآن را نمی    -43

 توان ازطریق مشاهده حسی وتجربه به دست آورد . ص

یک رابطه  شدن زمین، درذهن ما چنین منعکس می شود که خورشییدو روشین   طلوع  دیوید هیوم می گوید اینکه براثر تکرارمشیاهده   -44

 ص می نامد.« تداعی» ضروری میان طلوع و روشن شدن زمین وجود دارد او این انعکاس ذهنی را

 یک حالت روانی ناشی ازتوالی وپشت سرهم آمدن پدیده ها نیست.       صدیوید هیوم می گوید تداعی علیت چیزی جز -45

 اصل علیت یک قاعده عقلی است وازتجربه به دست نمی آید.   صفالسفه مسلمان ، ازنظر -46

 علیت است.   ص قاعدهتجربی مبتنی بر تالشبه عقیده فالسفه مسلمان هر -47

 ص دانشمندان علوم طبیعی به دلیل پذیرفتن اصل علیت دست به تجربه می زنند تاعلل حوادث راپیدا کنند. -48
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 هرتالش تجربی خود مبتی برقاعده عقلی نیست .غ -49

 فالسفه مسلمان می گویند: همین که ذهن انسان شکل گرفت ، متوجه نمی شود که وجود یک چیز باعدم آن جمع نمی شود. غ -51

اینکه یک چیز نمی تواندهم موجود باشییدوهم موجود نباشیید، یاهسییت ویانیسییت یا اینکه یک چیز نمی تواند هم خودش باشیید وهم     -51

 ن، اصل امتناع اجتماع نقیضین نامیده اند.  صغیرخودش. این قاعده رامنطق دانان وفیلسوفا

 انسان براساس اصل امتناع اجتماع نقیضین درمی یابد که پدیده ها خود به خود به وجود نمی آیند.   ص -52

اینکه چیزی خودش به خودش وجود بدهد، به معنای آن اسیت که چیزی که نیسیت ، قبال باشد تابتواند خودش را به وجود بیاوردواین    -53

 اجتماع نقیضین است که محال بودن آن بدیهی است.  صهمان 

 اصل امتناع اجتماع نقیضین غیربدیهی ومحال نیست. غ -54

ازنظر فیلسوفان مسلمان، پس ازشکل گیری ذهن ودرک اصل امتناع اجتماع نقیضین است که وقتی کودک صدایی رامی شنود یاحرکتی  -55

 ید.  صرامشاهده می کمد، به دنبال منشاء صدا وحرکت برمی آ

انسیییان عالوه براین درک که هرحادثه ای علت می خواهد، همچنین درک می کند که هرعلتی ، معلول خاص خودش راپدید می آورد.    -56

 ص

انسان درک می کند که هرعلتی ، معلول خاص خودش راپدید می آورد وهرمعلولی ازعلت خاصی صادر می شودوپدید می آید فیلسوفان  -57

 می نامند.   غ« میان علت ومعلولاصل علیت » این اصل را

 می گوینداصل سنخیت مانند خود اصل علیت یک اصل تجربی است.   غ -به جز تجربه گرایان–فیلسوفان  -58

 یکی از نتایج اصل سنخیت آن است که انسان ازهر چیزی انتظار آثار متناسب باخودش را دارد.   ص -59

بیاید ازتجربه کمک بگیریم وازطرق مختلف تجربی آثارومعلول های هرعلتی   برای اینکیه بیدانیم هرعلتی کیدام معلول پیدیید می آیید،       -61

 راشناسایی کنیم.  ص

 فیلسوفان مسلمان می گویند اصل سنخیت پشتوانه عقلی نظم دقیق جهان است . ص -61

 دانشمندان باتکیه براصل سنخیت ، تحقیقات علمی خود را پیگیری می کنند.  ص -62

ی می روند که تناسب بیشتری باآن پیدیده امله می شوند ومی خواهند علت آن رابیابند، به سراغ عودانشیمندان وقتی با پدیده ای مواج  -63

 .  صدارند وعلت آن پدیده را درمیان آن عوامل جستجومی کنند

 اشیاء وپدیده های موجود، درذات وماهیت خود، واجب الوجود بوده اند.   غ -64

 آنچه به معلول ضرورت وجود می دهد علت است.  ص -65

 معلول با قطع نظر ازعلت، امکان ذاتی ندارد.  غ -66

 معلول با قطع نظر ازعلت، امکان ذاتی دارد، یعنی ذات وماهیتش نسبت به وجود و عدم مساوی است.    ص -67

می « وجوب علی ومعلولی» باآمدن علت، وجود معلول ضیرورت می یابد و موجود می شیود. این رابطه ضرورت بخشی علت به معلول را   -68

 گویند.   ص

 زمینه ساز نگاهی ویژه به جهان واشیای پیرامونی است.  ص« علیت»پذیرش اصل  -69

 باقبول این حقیقت که هر حادثه علتی دارد، به ارتباط اجزای جهان بابکدیگر وپیوستگی شان پی نمی بریم .  غ -71

 ص جهان راتابع رابطه ای ضروری وحتمی نشان می دهد. « وجوب بخشی علت به معلول» اصل -71

، نظم خاصی درجهان برقرار نمی کند. بلکه به ما می فهماند که هرچیزی می تواند منشاء هرچیزی « سنخیت میان علت ومعلول» اصل  -72

 شود.  غ

 سؤاالت کوتاه پاسخ

 کهن ترین مسائل فلسفی چیست؟ علت ومعلولیکی از -73

علت ه چگونگی رابطنخستین مسئله ای که فکربشر رابه خود متوجه ساخته واو را به تفکر واندیشه وادار کرده است چه مسئله ای است؟  -74

 لولعوم

انسان ازهمان ابتدای ظهور خود برروی این کره خاکی به دنبال چه چیزی بوده وبرای یافتن چه اموری همواره تالش کرده است؟  علت  -75

 یده هاعلل پد -یابی
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علت راتعریف کنید؟ علت چیزی است که به چیزی دیگر وجود می دهد وآن چیز را به وجود می آورد. -76

می گیرد یعنی دروجودخود ، نیازمند به-که همان علت اسییت-معلول راتعریف کنید؟ معلول چیزی اسییت که وجودش را از چیزی دیگر -77

دیگری است.

می گویند.« رابطه علیت»ی میان علت ومعلول را رابطه علیت راتعریف کنید؟ رابطه وجود بخش -78

ه رابطه ای است؟ رابطه وجودیرابطه علیت چگون -79

علت( به طرف دیگر)معلول( وجود می دهد.)درآن یک طرفرابطه علیت رابطه ای وجودی است یعنی چه؟  -81

چیسیت؟  یعنی وقتی که یک انسان می  بازتابی از درک رابطه علیت درذهن انسیان هاسیت،   « چرا»منظور ازاینکه گفته می شیود کلمه   -81

، به دنبال یافتن علت یک پدیده ویک حادثه است.« چرا»گوید 

کدام فیلسوف اروپایی معتقد بود که اصل علیت بدون دخالت تجربه بدست می آید؟ دکارت -82

کند؟ دکارت کدام فیلسوف اروپایی معتقدبود که اصل علیت جزء اصول اولیه ای است که انسان به طور فطری درک می -83

منظور دکارت که معتقدبود اصل علیت جزء اصول اولیه ای است که انسان آن را به طور فطری درک می کند چیست؟ یعنی هرانسانی ،  -84

با درکی از رابطه علیت متولد می شود ودرک این رابطه نیازبه تجربه ویا آموزش ندارد.

متولد می شییود ودرک این رابطه نیازبه تجربه ویا آموزش ندارد؟ زیرا پذیرش چرا گفته می شییود که هرانسییانی با درکی از رابطه علیت -85

وقبول این رابطه ، مقدمه و پایه هرتجربه وآموزشی است.

تجربه گرایان هرچیزی رابرچه اساسی تحلیل می کنند؟ حس وتجربه -86

؟ ازطریق حس،کرده وبنا می نهددرک را وآن درمی یابد  تجربه گرایان معتقدندکه انسییان چگونه رابطه ضییروری میان علت ومعلول را  -87

ومشاهده توالی یاهم زمانی پدیده ها

ومشاهده توالی یاهم زمانی پدیده یان انسیان ازچه طریقی به توالی پدیده ها پی می برد ورابطه علیت بنا می نهد؟ حس زنظر تجربه گراا -88

ها

، که تنهاراه شناخت واقعیات حس وتجربه است امانظرخاص داردومیکدام فیلسیوف درمیان تجربه گرایان، ضیمن هم عقیده بودن باآنها   -89

گوید رابطه ضروری میان علت ومعلول یک موضوع حسی نیست.   دیویدهیوم

کدام فیلسوف می گوید براثرتکرار مشاهده طلوع خورشید و روشن شدن زمین، درذهن ما چنین منعکس می شود که یک رابطه ضروری -91

ن زمین وجود دارد؟ دیوید هیوممیان طلوع خورشید وروش

ناشی از تکرارمشاهده طلوع خورشید و روشن که ذهنی  رابطه ضیروری میان طلوع خورشید وروشن شدن زمین  ،  دیوید هیوم انعکاس -91

تداعی است راچه می نامد؟  زمین

آمدن پدیده هاست. دیویدهیوم تداعی علیت درذهن راچگونه حالتی می داند؟ حالت روانی ناشی از توالی وپشت سرهم -92

ازنظر فالسفه اسالمی اصل علیت چگونه قاعده ای است؟ قاعده ای عقلی وازتجربه به دست نمی آید. -93

دانشمندان علوم طبیعی به دلیل پذیرش کدام اصل فلسفی، دست به تجربه می زنند؟ اصل علیت -94

تاعلل حوادث را پیدا کنند.چرا دانشمندان علوم طبیعی باپذیرش اصل علیت دست  به تجربه می زنند؟  -95

هرتالش تجربی متکی برکدام اصل فلسفی است؟ علیت -96

منطق دانان وفیلسوفان،  جمع نشدن یک چیز باعدم آن، یعنی اینکه یک چیز، نمی تواند هم موجود باشد وهم موجودنباشد راچه نامیده -97

اند؟ اصل امتناع اجتماع نقیضین

علیت پایه واسییاسیک قاعده عقلی اسییت وازتجربه به دسییت نمی آید؟ زیرا معتقدند که  چرافالسیفه مسییلمان معتقدند که اصییل علیت  -98

هرتجربه ای است.

ازقاعده عقلی اجتماع نقیضین محال است چیست؟ اینکه چیزی خودش به خودش وجودوجود بدهد، به معنای مسلمانمقصیود فالسفه   -99

آن است که چیزی که نیست ، باشد.

علیت را مبتنی برکدام اصل عقلی وبدیهی می دانند؟ اصل امتناع اجتماع نقیضینفالسفه مسلمان درک اصل  -111

چرا نمی توان گفت پدیده ها خود به خود به وجود آمده اند؟زیرا اینکه چیزی خودش به خودش وجود بدهد، به معنای آن است -111

.ین است که محال بودن آن بدیهی استنقیضواین همان اجتماع  تابتواندخودش را به وجود بیاوردباشد ،قبالکه چیزی که نیست 
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ودرک اصل امتناع نقیضین  شکل ذهن انسان پس ازصورت می گیرد؟ ودرچه زمانی  به عقیده فالسفه مسلمان درک علیت ازچه طریقی  -112

  ودارای علل وعواملی هستندوآن علل را می توان پیدا کرد.خود به خود رخ نمی دهند حوادثکه  متوجه می شود

 چگونه اصلی می دانند؟ عقلی« علیت»را مانند خود اصل « اصل سنخیت» -به جز فیلسوفان تجربه گرا–ن فیلسوفا -113

 یکی ازنتایج  اصل سنخیت چیست؟ اینکه انسان ازهرچیزی انتظار آثارمتناسب باآن را دارد. -114

 باقبول کدام اصل، می توان برای نظم دقیق جهان پشتوانه عقلی قائل شد؟ اصل سنخیت -115

 ان باتکیه برکدام اصل ، تحقیقات علمی خود راپیگیری می کنند؟ اصل سنخیتدانشمند -116

 براساس کدام اصل است که هرمعلولی ازعلت خاصی صادر می شود وپدیدمی آید؟ سنخیت  -117

 کدام اصل است؟ اصل سنخیت علت ومعلولبنابرپشتوانه عقلی برای نظم دقیق جهان،  -118

 د می بخشد ومعلول راموجود می کند؟  وجوب علی ومعلولیبراساس کدام اصل ، علت به معلول ضرورت وجو -119

 چه زمانی ، وجود معلول ضرورت می یابد ومعلول موجود می شود؟ باآمدن علت  -111

 داردچیست؟ یعنی ذات وماهیتش نسبت به وجود وعدم مساوی است.» امکان ذاتی» منظور ازاینکه معلول باقطع نظر ازعلت -111

 می گویند.« رابطه ضرورت بخشی علت به معلول رانوجوب علی ومعلولی وجوب علّی ومعلولی راتعریف کنید؟ -112

 الزمه ونتیجه اصل علیت چیست؟ ارتباط وپیوستگی میان هرشیء ومنشاء آن -113

 الزمه ونتیجه اصل وجوب بخشی علت به معلول چیست؟ تخلف ناپذیری وحتمیت درنظام هستی -114

 انون مندی های معین میان دسته های مختلف پدیده هاالزمه ونتیجه اصل سنخیت میان علت ومعلول چیست؟ نظم وق -115

 هریک ازدیدگاههای زیر مربوط به کدام فیلسوفان اروپایی است؟ -116

 الف( مفهوم علیت امری روانی وناشی ازتوالی پدیده هاست.

 ب( اصل علیت جزء مفاهیم اولیه وبدیهی است.

 نهد.ج( حس به توالی پدیده ها پی می برد ورابطه علیت را بنا می 

 الف( هیوم         ب( دکارت        ج( تجربه گرایان       

 

 سؤاالت تشریحی

 

انسان ازچه زمانی به دنبال علت یابی بوده وبرای یافتن علل پدیده ها تالش کرده است؟  انسان نیز ازهمان ابتدای ظهور خود برروی این  -117

 ا تالش کرده است.کره خاکی به دنبال علت یابی بوده وبرای یافتن علل پدیده ه

 علت( به طرف دیگر) معلول( وجود می دهد.رابطه علیت چگونه رابطه ای است؟ رابطه ای وجودی است که درآن یک طرف ) -118

رابطه علیت  چه تفاوتی باسیایرروابا دارد؟ رابطه علیت رابطه ای وجودی اسییت، یعنی وجود یک چیز ضیرورتا وابسییته به وجود دیگری    -119

علول آن هم حتما خواهد بود واگر علت نباشیید، معلول هم نخواهد بود.این رابطه باروابا دیگری که میان موجودات اسییت واگر علت باشیید،م

برقراراسیت  ،تفاوت داردمثال، رابطه علیت همانند رابطه دوستی نیست که درآن ابتدا وجود دو فرد فر  می شود وسپس میان آنها دوستی  

 برقرار می گردد.

ضیرورتا وابسته به  چیز وجودیکطه علیت مانند رابطه دوسیتی نیسیت؟ رابطه علیت رابطه ای وجودی اسیت یعنی    توضییح دهیدچرا راب  -121

 ؛ یعنی مانند رابطه دوستی نیست که درآن ابتدا وجود دو ، فر  می شود وسپس میان آنها رابطه دوستی برقرار می گردد.وجوددیگری است

دیدگاه دکارت را درباره چگونگی درک رابطه علیت بنویسییید؟دکارت معتقد بود که اصییل علیت بدون دخالت تجربه به دسییت می آید    -121

می کند یعنی؛ هرانسیانی بادرکی از رابطه علیت متولدمی شود ودرک این   درک فطری به طور آن را انسیان اسیت که   ایاولیه اصیول  وجزء 

یافتن مصیییداق های علت زیرا پذیرش وقبول این رابطه، مقدمه وپایه هرتجربه وآموزشیییی اسیییت البته  زش نداردرابطه نیاز به تجربه ویاآمو

 ومعلول نیازمند تجربه وآموزش است.
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 را به طور فطریآن اولیه ای است که انسان   اصول اصل علیت بدون دخالت تجربه به دست می آید وجزء »منظور این گفته دکارات که  -122

یعنی؛ هرانسییانی بادرکی از رابطه علیت متولدمی شییود ودرک این رابطه نیاز به تجربه ویاآموزش نداردولی یافتن  چیسییت؟«  درک می کند

 مصداق های علت ومعلول نیازمند تجربه وآموزش است.

 جربه تحلیل میدیدگاه تجربه گرایان را درباره چگونگی درک رابطه علیت بنویسیییید؟ تجربه گرایان چون هرچیزی رابراسیییاس حس وت -123

ضییروری میان علت ومعلول را درمی یابد  ورابطه  مشییاهده می کندپدیده ها  یاهم زمانی  توالی ، کنند، معتقدند که انسییان ازطریق حس 

وباناپدیدشییدن آن،  می شییود می گویند که مثال چون زمین همواره باآمدن خورشییید، روشییننان علیت را بنا می نهد .آوازاین طریق، رابطه 

انسیان متوجه رابطه ای میان این دو پدیده شده ودانسته که تاخورشید نیاید، زمین هم روشن نمی شود ، یعنی یک رابطه  ، می گردداریک ت

 گذاشته است.« علیت» ضروری میان طلوع خورشید وروشن شدن زمین یافته واسم این رابطه را 

درمیان فیلسیییوفان تجربه گرا، دیویدهیوم ، فیلسیییوف قرن هجدهم سیییید؟درباره چگونگی درک رابطه علیت بنوی دیدگاه دیویدهیوم را -124

انگلسیتان نظر خاصیی دارد. او با تجربه گرایان هم عقیده اسیت که تنها راه شناخت واقعیات حس وتجربه است، اما می گوید رابطه ضروری    

به دست آورد وباید یک راه تجربی دیگر برای میان علت ومعلول یک موضیوع حسیی نیست وآن را نمی توان ازطریق مشاهده حسی وتجربه   

 آن پیدا کرد.

ازنظر هیوم ، حس فقا می تواند اجسیام ورن  ها وشییکل ها  چرا هیوم معتقد اسیت که درک علیت از طریق تجربه هم ممکن نیسیت؟    -125

یک رابطه ضروری  ی شود اما اینکهمی بیندکه با آمدن خورشید به آسمان زمین روشن م،مثال چشم واموری از این قبیل را به ما نشان دهد 

کند میان طلوع خورشیید و روشینی زمین باشید، چنین چیزی باحس قابل مشاهده نیست . او ازهمین مثال برای راه حل خود استفاده می    

لوع درذهن ما چنین منعکس می شود که یک رابطه ضروری میان طاثر تکرار مشیاهده طلوع خورشیید و روشین شدن زمین،    ومی گوید، بر

می نامد ومی گوید تداعی علیت چیزی جزیک حالت روانی « تداعی» خورشییید و روشیین شییدن زمین وجود دارد . او این انعکاس ذهنی را 

ناشی از توالی وپشت سرهم آمدن پدیده ها نیست ازاین طریق است که ماپنداشته ایم یک رابطه ضروری میان طلوع خورشید و روشن شدن 

  زمین برقرار است.

ا مثال چشم ،می بیندکه بذکرمثال توضیح دهید که به عقیده هیوم ما از چه طریقی عادت کرده ایم چیزی راعلت چیزی دیگر بنامیم؟ با -126

آمدن خورشیید به آسمان زمین روشن می شود اما اینکه یک رابطه ضروری میان طلوع خورشید و روشنی زمین باشد، چنین چیزی باحس  

مین مثال برای راه حل خود استفاده می کند ومی گوید، براثر تکرار مشاهده طلوع خورشید و روشن شدن زمین، قابل مشاهده نیست . او ازه

» درذهن ما چنین منعکس می شیود که یک رابطه ضیروری میان طلوع خورشیید و روشن شدن زمین وجود دارد . او این انعکاس ذهنی را   

حالت روانی ناشی از توالی وپشت سرهم آمدن پدیده ها نیست ازاین طریق است که می نامد ومی گوید تداعی علیت چیزی جزیک « تداعی

 ماپنداشته ایم یک رابطه ضروری میان طلوع خورشید و روشن شدن زمین برقرار است. 

ست ادیدگاه فالسیفه مسیلمان را درباره چگونگی درک رابطه علیت بنویسیید؟فالسفه مسلمان می گویند ؛ اصل علیت یک قاعده عقلی     -127

بلکه خودش پایه واساس هرتجربه است. دانشمندان علوم طبیعی به دلیل پذیرفتن اصل علیت به تجربه دست وازتجربه به دسیت نمی آید ؛  

ودک که وقتی ک می زنند تاعلل حوادث راپیدا کنند  ازنظر این فیلسیوفان، پس ازشکل گیری ذهن ودرک اصل امتناع اجتماع نقیضین است 

د یاحرکتی رامشیاهده می کند، به دنبال منشاء صدا وعامل حرکت برمی آیدیعنی ازاین به بعد است که متوجه می شود  صیدایی را می شینو  

 حوادث، خود به خود رخ نمی دهند ودارای علل وعواملی هستند وآن علل را می توان پیدا کرد.

اینکه چیزی خودش » خود به وجود نمی آیند؟ زیرا  متوجه می شویم پدیده ها خود به« ینضی امتناع اجتماع نقی» چگونه ازطریق اصیل  -128

 «بودن آن بدیهی استبه خودش وجود بدهد به معنای آن است که چیزی که نیست ، باشد واین همان اجتماع نقیضین است که محال 

 نظر دیوید هیوم درباره چگونگی درک اصل علیت را با نظر دیگر تجربه گرایان مقایسه کنید؟ -129

درسیت است که تنها راه شناخت واقعیات حس وتجربه است اما اصل علیت ورابطه ضروری میان علت ومعلول را نمی توان از  می گوید:  هیوم:

 بمشاهده حسی وتجربه به دست آورد از نظر هیوم حس فقا می تواند اجسام ورن  ها وشکل ها واموری از این قبیل را به ما نشان دهد

 ازطریق حس به توالی پدیده ها پی می برد ورابطه علیت بنا می نهد .معتقدند که انسان تجربه گرایان

هرعلتی، معلول خاص خودش راپدیدمی آوردوهرمعلولی ازعلت خاصی صادر می شود وپدید اصل سنخیت علت ومعلول را توضیح دهید؟  -131

 می آید.
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ز هز چیزی انتظار آثار متناسب باخودش را دارد یکی از نتایج اصیل سنخیت رابنویسید؟ یکی از نتایج اصل سنخیت آن است که انسان ا  -131

 به همین سبب می کوشد ویژگی های هر شیء رابشناسد .به تفاوت های آن با اشیاء پی ببرد تا بهتر بتواند آثار ویژه آن را شناسایی کند.

ند؟ به سییراغ عواملی می روند که دانشییمندان وقتی با پدیده ای مواجه شییوند ومی خواهند علت آن را بیابندبه سییراغ چه عواملی می رو -132

 تناسب بیشتری با آن پدیده دارد وعلت آن پدیده را درمیان آن عوامل جست وجو می کنند تا این که به علت ویژه آن دست یابند.

« تیامکان ذا» آنچه به معلول ضرورت وجودمی دهد، علت است .معلول باقطع نظر ازعلت ، اصیل وجوب علی ومعلولی را توضیح دهید؟   -133

دارد؛ یعنی ذات وماهیت آن نسبت به وجود وعدم مساوی است. باآمدن علت، وجود معلول ضرورت می یابد و موجود می شود. پس، علت به 

می « وجوب علی ومعلولی» معلول خود ضییرورت وجود می بخشیید ومعلول را موجود می کند. این رابطه ضییرورت بخشییی علت به معلول را 

 چیزی موجود شود، موجود شدن آن چیز نیز واجب می شود وضرورت می یابد وآن چیز نیز موجود می شود.یک گویند ؛ یعنی اگر علت 

 قبول اصل عقلی سنخیت  علت ومعلول چه نتایجی به دنبال دارد؟ -134

 انسان ازهر چیزی انتظار آثار متناسب باخودش رادارد. (1

 اء دیگر پی ببرد تابهتر بتواند آثار ویژه آن را شناسایی کند.می کوشد ویزگی های هرشیء رابشناسد وبه تفاوت های آن با اشی (2

 باقبول اصل سنخیت است که می توان برای نظم دقیق جهان پشتوانه عقلی قائل شد. (3

دانشیمندان باتکیه برهمین اصیل، تحقیقات علمی خود را پیگیری می کنند وبرای یافتن علت هرپدیده به سراغ عواملی می روند که تناسب    (4

 ری باآن پدیده دارند.بیشت

 هرعبارت بیانگر کدام اصل عقلی در رابطه با علیت است؟  -135

 .آنچه به معلول ضرورت وجود می دهد، علت استالف( 

 ب( علت هرپدیده را درمیان عواملی جست وجو می کنیم که تناسب بیشتری با آن پدیده دارد.

 ج( هرحادثه ای علت می خواهد.

 : سنخیت علت ومعلول   ج: اصل علیتالف: وجوب علی ومعلولی    ب

چرادیوید هیوم تداعی علیت را حالت روانی ناشیی ازتوالی وپشت سرهم آمدن پدیده ها می داند؟ چون ازاین طریق است که ماپنداشته   -136

 ایم یک راابطه ضروری میان طلوع خورشید و روشن شدن زمین برقرار است.

ومثال بیاوید؟انسان عالوه براین درک که هرحادثه ای علت می خواهد، همچنین درک اصل سنخیت میان علت ومعلول راتوضیح دهید؟   -137

می کند که هرعلتی ، معلول خاص خودش راپدید می آورد ونیزمی فهمد که هر معلولی ازعلت خاصی صادر می شود؛ مثال آتش می سوزاند، 

می نامند ومی گویند همه انسان ها « سنخیت میان علت ومعلول» اآفتاب روشنای می دهد وغذا انسان راسیر می کند . فیلسوفان این اصل ر

به طور طبیعی وبا همان عقل خود این حقیقت راقبول دارند وطبق همین اصییل رفتار می کنند؛ مثال برای باسییوادشییدن درس می خوانند،  

 تفاده می کنند.برای سالمتی ورزش می کنند وغذای سالم می خورند وبرای استحکام ساختمان ازآهن یابتن اس

، زمینه ساز نگاهی ویژه به جهان واشیای پیرامونی « علیت»چه نتایجی درپی دارد توضییح دهید؟ پذیرش اصیل   « علیت»پذیرش اصیل   -138

اسییت. باقبول این حقیقت که هر حادثه علتی دارد، به ارتباط اجزای جهان بایکدیگر وپیوسییتگی شییان پی می بریم وبامواجهه باهرپدیده ای 

 شف منشاء وعامل پیدایش آن برمی آییم.درپی ک

جهان را تابع رابطه ای « راتوضیح دهید؟ اصل ن وجوب بخشی علت به معلول« وجوب بخشی علت به معول» نتایج پذیرش وقبول اصل  -139

روری نیز ض ضیروری وحتمی نشان می دهد،؛ به گونه ای که اگر علت باتمام حقیقت خود تحقق یافت، یقین پیدا می کنیم که تحقق معلول 

وحتمی می شود و وجودآن، وجوب پیدا می کند.باغبان برهمین اساس بذر می کارد وآن را آبیاری می کند وراننده باهمین مبنا خورویش را 

 روشن وبه جلو هدایت می کند.

ظم خاصییی ن« سیینخیت میان علت ومعلول» چه نتایجی درپی دارد توضیییح دهید؟ اصییل « سیینخیت میان علت ومعلول» پذیرش اصیل  -141

درجهان برقرار می کند وبه ما می فهماند که هرچیزی نمی تواند منشییاء هرچیزی شییود. کشییاورز، صیینعتگر، طبیب وهرکسییی که دریک    

به گوش « سیینخیت میان علت ومعلول» کارخاص وارد شییده وبرای آن برنامه ریزی کرده، متوجه همین اصییل بوده اسییت، گرچه عبارت  

 اونرسیده باشد.
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