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  درس سوم فلسفه                جهان علی ومعلولی 

 انسان از همان اوايل کودکی دو پرسش مطرح می کند که عبارتند از ............... و...................  -١
 انسان با سوال از ............... می کوشد ازطريق استدالل رابطه های علی ميان پديدها را بشناسد . -٢
ه ی .......... و ............ ميان پديده ها انسان با سوال از " چرايی " می کوشدازطريق ............... به رابط -٣

 را بشناسد 
 يکی از کهن ترين مسايل فلسفه چيست ؟ -٤
 نخستين مساله ای که ذهن بشر را متوجه ساخته واوراواداربه تفکر وانديشه کرده است را بنويسيد ؟ -٥
ت وبرای يافتن ............ انسان ازهمان ابتدای ظهور خود برروی کره ی خاکی به دنبال ............. بوده اس -٦

 پديدها تالش کرده است 
 اصطالح " علت " را تعريف کنيد  -٧
 اصطالح " معلول " را تعريف کنيد ؟ -٨
 رابطه ی عليت چگونه رابطه ای است ان را تعريف کنيد ؟ -٩

 کدام کلمه بازتابی از رابطه ی عليت است ؟ -١٠
 پرسش از "چرايی " بازتابی از کدام رابطه درفلسفه است ؟ -١١
 پرسش از "چرا" يعنی ............... و ....................... چيست ؛ می باشد   -١٢
 رابطه ی عليت يک رابطه ی .............. است يعنی يکی وجودش وابسته به ديگری است . -١٣
 منظور ازاينکه " رابطه ی عليت يک رابطه ی وجودی است " را بنويسيد ؟ -١٤
 ی است ؟توضيح دهيد ايا رابطه ی عليت مثل رابطه ی دوست -١٥

جواب : خير دررابطه ی دوستی ابتدا دو فرد وجود دارند وازمقايسه ی اين دوفرد ميان انها رابطه ی دوستی 
برقرار می شود اما دررابطه ی عليت دوطرف از ابتدا وجود ندارند بلکه يک طرف رابطه که علت است به طرف 

  .يعنی معلول وجود وهستی خودش را از علت می گيرد ديگر رابطه که معلول باشد وجود وهستی می بخشد 
فرق اساسی رابطه ای مثل عليت ورابطه ای مانند دوستی ورابطه ی جاذبه وغيره  چيست  ؟ جواب اين سوال  -١٦

 هست  ١٥همان جواب سوال 
ا دکارت ؛درپاسخ به اين سوال که کود ک رابطه ی عليت را از کدام طريق "حس وتجربه يا عقل واستدالل ي -١٧

 راهی ديگر به دست می اورد چه پاسخ می دهد ؟
تجربه گرايان يا امپريست ها چه کسانی هستند ؟ جواب : انها کسانی هستند که هرچيزی را از طريق حس  -١٨

 وتجربه تحليل می کنند .
 ديد گاه امپريستها يا تجربه گرايان درمورد رابطه ی عليت واينکه چگونه به دست می ايد رابنويسيد ؟ -١٩
 د هيوم يک فيلسوف .................. است .ديوي -٢٠
 ديويد هيوم امکان معرفت از طريق .............. وبدون ............. رارد می کند  -٢١
 ديويد هيوم معتقد است که معرفت چگونه به دست می ايد ؟ -٢٢

ت می ايد جواب : او يک فيلسوف تجربه گرا است واو معتقد است که معرفت فقط ازطريق تجربه وحس به دس
  نه از طريق استدالل عقلی 

 نظر هيوم درمورد به دست امدن رابطه ی عليت را توضيح دهيد ؟ -٢٣
اومعتقد است که درک عليت ازطريق حس وعقل نيست .او فهم عليت را ناشی از يک عادت ذهنی می داند به 
اين معنا که وقتی انسان دو پديده را به صورت متوالی ومکرر وپشت سرهم ببيند به ديد ن اين دو پديده پشت 
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پس عليت يک امر روانی ناشی از  سرهم عادت می کند و حادثه ی اول را علت برای حادثه ی دوم قرار می دهد
توالی پديده ها است  وديدن پديدها پشت سرهم عليت را به ذهن تداعی می کند مثال براثر تکرارمشاهدی 

خورشيد وروشن شدن زمين درذهن ما تداعی می شود که خورشيد علت روشن شدن زمين است .ما با حس فقط 
ديگ حس چيزی به اسم عليت را نمی بيند پس فهم عليت طلوع خورشيد وروشن شدن زمين را می بينيم اما 

 فراتر از حس است .
 ازنظر هيوم چه رابطه ای ميان فهم عليت واستفاده از حواس وجود دارد توضيح دهيد ؟ -٢٤

فهم عليت از طريق حواس نيست وچيزی فراتر از حس است زيرا حس فقط می تواند اجسام ورنگها وشکل ا 
ما نشان دهد وعلت چيزی نيست که ما بتوانيم ان را با حس ببينيم وقابل رويت با حس  واموری ازاين قبيل را به

  نيست .
 کتاب  ١٩ضيح دهيد ؟ جواب سه خط اخر ص   نظر کانت درمورد فهم اصل عليت را تو -٢٥
 چرا کانت درصدد برامد تا بتواند جايگاه اصل عليت را حفط کند  -٢٦

اصل عليت است ودانشمندان علوم طبيعی با پذيرش ضمنی اين  جواب : کانت می دانست که دانش بشر متکی به
اصل درجستجوی علل حوادث ير می ايند وبه اين راحتی نيست که کسانی مانند هيوم وتجربه گرايان اصل عليت 

  را انکار کنند .به خاطر همين درصدد برامد تا جايگاه اصل عليت را حفظ کند .
 ت تجربی است يا يک قاعده ی عقلی ؟ چرا فالسفه ی مسلمان معتقدند که اصل علي -٢٧
 چرا فالسفه ی مسلمان معتقدند که اصل عليتت يک اصل عقلی است نه حسی وتجربی ؟ -٢٨
 چگونه از طريق اصل " امتناع اجتماع تناقض " درمی يابيم که پديدها خود به خودبه وجود نمی ايند ؟ -٢٩
 ی است برای کدام نظر وکدام فيلسوف اروپايی ابن سينا به گونه ای درمورد عليت سخن گفته که گويی پاسخ -٣٠

  جواب : برای هيوم وتجربه گرايانی که معتقدند عليت از طريق تجربه به دست می ايد 
کسی که تجربه گرا است نمی تواند تبيين قانع کننده ای از عليت ارايه کند ,دليل وپاسخ ابن سينا به چنين  -٣١

 افرادی چيست ؟
 يقی ممکن است توضيح دهيد ؟کشف علل امورطبيعی ازچه طر -٣٢
 درمورد اصل سنخيت علت ومعلول توضيح دهيد اين اصل چه می گويد ؟ -٣٣
 ايا همه ی انسانها طبق اصل عليت رفتار می کنند با مثال بيان کنيد ؟ -٣٤
 کدام دسته از فيلسوفان عقلی بودن اصل سنخيت را قبول ندارند ؟ جواب : تجربه گرايان  -٣٥
 ت ؟ايا فهم اصل سنخيت عقلی اس -٣٦
 نتايجی که ازاصل سنخيت علت ومعلول به دست می ايد را بنويسيد ؟ -٣٧

انسان ازهرچيزی انتظار اثار متناسب با خودش را دارد به همين دليل می کوشد تا ويژگی های  -١جواب : 
ی يهرشی را بشناسد وبه تفاوتهای ان با اشيا ديگر پی ببرد تا بهتربتواند اثار وخواص ويژه ی ان شی را شناسا

  کند 
دانشمندان با تکيه  -٣با اصل سنخيت جهان دارای نظم می شود واين نظم جهان پشتوانه ی عقلی دارد  .  -٢

براين اصل تحقيقات علمی خود را پيگيری می کنند دانشمندان برای کشف علت پديدها براساس اصل سنخيت به 
  دنبال عواملی می روند که با ان پديده تناسب بيشتری دارد 

ميان رفتارهای انسان ها موردی را مثال بزنيد که نشان دهد اصل سنخيت علت ومعلول مورد پذيرش انها در -٣٨
 است ؟

 منظور از اصل وجوب علی ومعلولی چيست توضيح دهيد ؟ -٣٩

Rectangle



 م صفری نمونه سواالت پنج درس فلسفه ی دوازدهم                                   به نام خدا                                         خان

١١ 

 

جواب : يعنی اينکه معلول با قطع نظر از علت خود امکان ذاتی دارد يعنی نسبت ان به وجود وعدم يکسان است 
الوجود است وخودبه خود وبدون دخالت يک عامل ديگر نمی تواند از حالت تساوی خارج شود  يعنی يک ممکن

مثل دوکفه ی ترازو. بنابراين بايد عاملی ازبيرون شی بر سران بيايد واين عامل برای معلول همان علت يعنی 
می کند واين معنای  واجب الوجود  است وقتی علت امد معلول بايد به وجود ايد يعنی وجود ان ضرورت پيدا

  همان اصل وجوب علی ومعلولی است .
 اصطالح واجب الوجود بالغير را تعريف کنيد ؟ -٤٠
حالت يک معلول را که ذاتا ممکن الوجود است به چه چيزی تشبيه کرده اند ؟ منظو رازاين تشبيه چيست   -٤١

 توضيح دهيد ؟
 است " را توضيح دهيد ؟اين سخن ابن سينا " انچه به معلول ضرورت وجود می دهد علت  -٤٢
 مشخص کنيد هر يک از عبارات زير ديدگاه کدام فالسفه يا شخص است   -٤٣

  عليت جزءساختار ذهن انسان است  -عليت حاصل توالی پديدها است                           ب -الف

  يک اصل تجربی است اصل عليت  -چون انسان ازجهت ذاتی ممکن است نياز به علت دارد                     د-ج

  اصل عليت يک اصل کامال عقلی است  -چون انسان از جهت وجودی فقير است نياز به علت دارد               و -ه

انسان از عليت درک فطری دارد وجزو مفاهيم  -چون انسان وجود ی وابسته دارد نياز به علت دارد           ط -ز
  اوليه اس 

  است وازجايی کسب نشده است وجزو مفاهيم پايه ای ذهن انسان است عليت خودش درذهن انسان  -ظ

 درجمالت زير موارد غلط را درست کنيدوبگوييد کدام گزينه ها درست هستند  -٤٤
 کهن ترين مساله ی فلسفه مساله ی مغايرت وجود وماهيت است. -١
وده وبرای يافتن علت انها انسان از همان ابتدای ظهور خود برروی کره ی خاکی به دنبال چيستی پديده ها  ب -٢

 تالش می کرده
 دررابطه ی عليت ,علت وجود خود راازمعلول دريافت کرده واين علت است که به معلول وابستگی دارد  -٣
 کلمه ی "چرا " بازتابی از رابطه ی عليت است وچرا يعنی " علت اين حادثه چيست "  -٤
جود دوطرف فرض می شوند وسپس ميان انها رابطه ی عليت مانند رابطه ی دوستی است که دران ابتدا و -٥

 دوستی برقرارمی شود 
امپريستها يا تجربه گرايان معتقدند که انسان ازطريق عقل به توالی پديدها پی می برد ورابطه ی عليت را  -٦

 بنا می نهد 
 هيوم يک عقل گرا است وامکان معرفت ازطريق استدالل عقلی وبدون تجربه را رد می کند ومی گويد درک -٧

 عليت ازاين طريق هم ممکن نيست 
دکارت معتقد است که توالی حوادث وتکرار انها درذهن عليت را تداعی می کند وسبب می شود که يک  -٨

 حادثه را علت حادثه ی ديگر معرفی کنيم 
کانت سخت تحت تاثير نظرتوالی حوادث  دکارت قرار گرفت و درصدد برامد تا راهی بيابد تا بتواند جايگا  -٩

 اصل عليت را حفظ کند 
ابن سينا پنج قرن پيش از هيوم زندگی می کرده اس وبه گونه ای ازعليت سخن گوفته که گويا با نظر  -١٠

 هيوم درمورد عليت مطابفت دارد 
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ه ما از طريق حس وتجربه فقط به دنبال هم امدن يا همراه هم امدن برخی پديد ابن سينا معتقد است ک -١١
 ها را می يابيم اما به دنبال هم امدن دوحادثه به معنای عليت نيست .

فيلسوفان مسلمان معتقدند که درک اصل عليت کارعقل است اما برای اينکه علت حوادث طبيعی را  -١٢
 اده کنيم .بدانيم بايد از حس وتجربه ی خود استف

اينکه هر معلولی از علت خاصی صادر می شود وازهر علتی به وجود نمی ايد ,يعنی ميان علت  -١٣
 ومعلول سنخيت وجود دارد

 با قبول اصل وجوب علی ومعلولی می توان برای نظم جهان پشتوانه ی عقلی قايل شد . -١٤
 يری ميکنند دانشمندان با تکيه براصل وجوب علی ومعلولی تحقيقات علمی خود را پيگ -١٥
 همه ی انسانها برطيق اصل سنخيت علت ومعلول رفتار می کنند  -١٦
ممکن الوجود زمانی که توسط علت لباس هستی بپوشند ووجود انها به واسطه ی علت واجب شود به  -١٧

 انها واجب الوجود بالغير گفته می شود .
است که انها بدون هيچ  درمورد ممکن الوجود ها که نسبت به وجود وعدم تساوی هستند ,عقال محال -١٨

 عاملی ازاين حالت يکسانی خارج شوند ونيازبه يک عامل بيرونی به نام علت دارند .
 شعر زير کدام اصل فلسفی را تاييد می کند ؟ -٤٥

 چوبد کردی مشو غافل زافات          که واجب شد طبيعت را مکافات 
  

 جدول زيررا کامل کنيد  -٤٦
  ی مهم نکته   درک وفهم عليت   نام فيلسوف 

  دکارت 
  

    

  امپريستها 
  

    

  هيوم 
  

    

  کانت 
  

    

  ابن سينا 
  

    

  فيلسوفان 
  

    

  
  
  
  
  

    

 نياز معلول به علت را ازنظر ابن سينا ومالصدرا مقايسه کنيد با توجه به درس دوم وسوم  -٤٧
جواب : ابن سينا اين نياز معلول به علت را امکان ذاتی يا امکان ماهوی  موجود می داند يعنی چون معلول 

ممکن الوجود است  ومثل دوکفه ی ترازوذاتا نسبت ان به وجود وعدم يکسان است وعقال محال است خودش 
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بيرونی دارد تاان راازاين حالت خود به خود بدون هيچ عاملی از اين يکسانی خارج شود پس نياز به يک عامل 
  تساوی خارج کند /.وان هما ن علت است 

ازنگاه مالصدرا به جای نگاه کردن به ماهيت اشيا وحالت امکانی ان نسبت به وجود وعدم ,وقتی به دوواقعيت 
کان منگاه می کنيم می بينيم که اين واقعيات عين وابستگی ونيازند مالصدرا اين وابستگی وفقر وجودی را ا

فقری ناميد اين موجودات برای برطرف کردن فقر خود بايد به منبعی متصل باشند که غنای ذاتی وبی نياز باشد 
  واين منبع همان خداوند متعال است وهمه ی موجودات ب اووابسته هستند .
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