
 
 

 

 معلولی و علّی درس سوم: جهان                 

 سوم درس مطالب خالصه ��

 ترین مسئلة فلسفی است.ترین و قدیمیمسئلة علّیّت بزرگ 

  ه به آن ول وابستآید)وجودمعلد، معلول به وجود نمیف بر آن است و تاآن نباشاست که وجودمعلول متوقّ یزیچعلّت
 است(.

 دهد. ای وجود است که در آن یک طرف)علّت( به طرف دیگر)معلول( وجود میعلّیّت رابطه 

  شود. به چه علّت( طرح می«)چرا»مسئلة علّیّت با 

 شود.ا مفهوم علّیّت آشنا میانسان برای نخستین بار چگونه ب 

 ّو  دیآ یمبه دست  تجربه ّاست که انسان از آن درک  یهیو بد جزء مفاهیم اوّلیّه یّتدکارت معتقد بود که اصل عل
 درک انسان از آن فطری است.

 نهد.ا میرا بن و رابطة علّیّت بردیم یها پدهیپد یحس به توال قیمعتقدند که انسان از طرگرایان تجربه  

 ها دهیدپ یز توالا یناشنی روا «یتداع» مشاهدات واثر تکرار  بر یّتعلّ :دیگویمگرا منکر علّیّت است و هیوم تجربه
 چیزی را علّت چیز دیگر بنامیم. میاکه ما عادت کرده است قیطر نی. از ااست

  هن بوده و از ودش در ذذهن است و خ یاهیپا یّت، مفهومکه مفهوم علّ دیرس جهینت نیالت فراوان به ابعد از تأمّکانت
لول، را ت و معلّعفهوم از جمله م م،یاز مفاه یاست که برخ یاساختار ذهن بشر به گونه یعنیکسب نشده است؛  ییجا

                                                         (.وی)ابژکت ینینه ع است (وی)سوبژکت یذهن یبه صورت علت و معلول، امر اءیاش دنید گر،ی. به عبارت داردنزد خود د
 ست و از ا یعقل ةدقاع کی تعلّیّ: ندیگو یقاعده است. آنان م نیبر ا یاصل عل خود مبتن ند،یگو یمسلمان م ةفالسف

 خود مبتنی بر این قاعده است. یتجرب ةهر داد رایز د؛یآیتجربه به دست نم

 ّمیفاده کناست خود ةاز حس و تجرب دیبا م،یرا بدان یعیث طبت حوادبعد از درک علّیّت، برای این که عل . 

 به  هر علّت ولی ازکند که هر معلخواهد، درک میای علّت میحادثه کند که هر یدرک م که نیانسان عالوه بر ا
 آورد)سنخیّت علّت و معلول(. آید و هر علّتی معلول خاصّی را به وجود میوجود نمی

 ارد. دبا خودش را  نتظار آثار متناسبای زیاز هر چ آن است که انسان تیاصل سنخ جیاز نتا یکی 

  میریاز تجربه کمک بگ دیدارد، با یمعلول خاصّبرای این که بدانیم هر علّتی چه. 

 نیهم بر هیتک دان باقائل شد و دانشمن یعقل ةجهان پشتوان قینظم دق یتوان برایاست که م تیبا قبول اصل سنخ 
 .)اصل یکنواختی طبیعت(کنندیم یریگیخود را پ یعلم قاتیاصل، تحق

 دهد. معلول قطع نظر از علّت خودش، ممکن است.علّت به معلول ضرورت می 

 نکات توضیحی

علم است؛  هن و عالمبه ذ نکته: فرق بین علّت و دلیل این است که علّت مربوط به واقعیّات وجودی است ولی دلیل مربوط✔
 دلیل موجب نتیجه و ... علّت موجب معلول است و

دهد ود میی دیگر وجه طرفنکته: فرق رابطة علّی و معلولی با رواط دیگر این است که در رابطة علّی معلولی، یک طرف ب✔
علولی ، رابطة علّی و منا بر اینند. بولی در رابطة غیرعلّی و معلولی، دو طرف پیش از این که با هم رابطه داشته باشند، وجود دار

 ای وجودی است ولی رابطة غیرعلّی و معلولی، رابطة بعد از وجود است.طهراب
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موم خصوص ععلّیّت،  ب باقنکته: علّیّت مساوی توالی و تعاقب)پشت سر هم واقع شدن امور( نیست. نسبت بین توالی و تعا✔
 ست.مطلق است. به این معنی که هر علّیّتی توالی و تعاقب است ولی هر توالی و تعاقبی علّیّت نی

صل علّیّت را ربوط به انین منکته: بحثی تحت عنوان احکام اصل علّیّت یا لوازم، فروع و نتایج در کتب فلسفی هست که قوا✔
 ن دور بطال –بطالن تسلسل علل نامتناهی  –وجوب علّی و معلولی  – دارد: سنخیت علّت و معلولبیان می

عنی فراهم وب دادن یکند. وجدهد و معلول وجود پیدا مینکته: وجوب علّی و معلولی یعنی این که علّت به معلول وجوب می✔
 کردن شرایط وجود معلول و رفع موانع وجود آن توسّط علّت.

 سواالت@                                                

 :کنید مشخص غلط و صحیح واژه با را زیر هایگزاره@

  .کند پرسش می" چرایی "و" چیستی "از گشاید، می زبان که کودکی اوایل همان از انسان -1

 ..ودش می مبهم تری مطرح شکل به او حیات طول در و یابد می ادامه کودک شدن بزرگ با همراه چراها-2

   .است تعادل رابطة شیشة پنجره، طرف دو هوای بین رابطة-3

 .علیّت استوکارفرما رابطة وجودی  و کارگر دوست، با دوست شاگرد، و استاد با فرزندان، والدین رابطة -4

 . است مندنیاز خودبدان جودآید؛یعنی،درو هم پدیدنمی نباشد،معلول آن وتا است برآن متوقف وجودمعلول که است چیزی علتّ-5

  .است دیگری ، نیازمندخود وجود در یعنی گیرد؛ می  است علتّ همان که  دیگر چیزی از را که وجودش است چیزی معلول-6

  .دهد می وجود(معلول)  طرف دیگر به(علتّ) یکطرف درآن که است ضروری ای رابطه علیت رابطة-7

 است.  رابطه همین از بازتابی«. چیستی» کلمة .شد نخواهد موجود نباشدمعلول علتّ تا -8

  « چیست حادثه این علتّ» «علتّ چه به» یعنی،« چرا»-9 

 ستنی دوستی رابطة ندمان یعنی است؛ دیگری وجود به وجودش وابسته یکی یعنی ست، وجودی ا ای تعادل رابطه رابطة -10

 .گردد می برقرار دوستی آنها میان سپس و شود می فرض فرد دو ابتداوجود آن در که

 بدیهی و اوّلیه مفاهیم جزءو آید می دست به دخالت تجربه علیت بدون اصل که بود معتقد اروپایی،هیوم فیلسوفان ازمیان-11

  .دارد درک فطری آن از انسان که است

 یقطر از انسان که دندمعتق کنند، می تجربه تحلیل و حس براساس را چیزی هر چون( ها امپریست) گرایان تجربه اما -12

 .نهد می بنا را علیّت رابطة بردو می پی ها پدیده توالی به حس
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 متوجه ناست،انسا شده تاریک آن، شدن ناپدید وبا آمدن خورشید،روشن با همواره زمین مثالًچونعقل گرایان معتقدند-13

  .است گذاشته"علیت"را بطهرا این شوداسم نمی روشن هم تاخورشیدنیاید،زمین که ودانسته شده یدهپد دو این ای میان رابطه

 و ستگرا تجربه اساسا هک او. دارد خاصی نظر هجدهم انگلستان قرن فیلسوف دیویدهیوم گرا، تجربه فیلسوفان میان در-14

  کند. می رد را تجربه بدون و عقلی طریق استدالل از معرفت امکان

تواند  می فقط سح. است حس زا فراتر مفهومی علّیت نیست؛چون ممکن طریق تجربه از علیّت درک هیوم معتقد است-15

  .دهد نشان ما به را قبیل این از اموری و ها شکل و ها رنگ و اجسام

 نیست. ها پدیده توالی از ناشی امرروانی یک جز چیزی به عقیدة کانت تداعی-16

  .بنامیم دیگر چیزی علتّ را ایم چیزی کرده عادت ما که استتداعی  طریق از-17

 هک برآمد صدد ودر گرفت قرار تأثیر تحت کرد،سخت رامطالعه کانت نظر این هجدهم،وقتی قرن آلمانی هیوم،فیلسوف-18

  .کند حفظ را اصل علیّت جایگاه بتواند تا بیابد راهی

  (.ژکتیواب) عینی نه است( سوبژکتیو)  ذهنی امری ول،ومعل علت صورت به اشیاء کانت معتقد است دیدن-19

 این بر مبتنی خود جربیت دادة آید؛زیراهر نمی دست به وازتجربه است قاعدةعقلی یک علیّت گویند،اصل می فالسفةغرب-20

 .است قاعده

 ودخ ها پدیده که ابدی درمی شد، اجتماع نقیضین امتناع اصل متوجه و گرفت شکل انسان ذهن که مسلمان همین فالسفة-21

 آیند نمی وجود به خود به

 است ضدین اجتماع نهما این، و باشد نیست، که چیزی که است آن معنای به وجود بدهد، خودش به خودش چیزی اینکه-22

 است. محال که

 هیوم برای خیگویاپاس هک گفته سخن علّیت از ای گونه به است، کرده می زندگی هیوم از قبل قرن شش حدود که فارابی-23

  .است نموده آماده

  .گیرد می صورت تجربه و حس طریق از طبیعی امور علل کشف-24

  نتیجه اصل سنخیت تخلف ناپذیری وحتمیت نظام هستی است.-25

 . می کند اناصل علیّت بی"آورد جای به باخدابایدنمازونیایش ارتباط وبرای بایدورزش کرد حفظ سالمتی برای"مثال های-26

 نین  است. چدیگر هم  ومعلول علت میان فرماست که خاصی حکم ومناسبت معلول خودش سنخیت با علت هر یانم-27
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 آید. میدر مرتبو منظم دستگاهی صورت به ما اندیشة در و یابد می انتظام جهان نظام اصل سنخیّت ، پرتو در-28

 ازقطعیت وجوداتروابط م دهدکه درآن می نشان وحتمی ضروری نظام یک راتابع جهان«  ومعلولی علیّ وجوب اصل»-29

 .نیست ممکن هرگز ازآن تخلف که برخورداراست وحتمیّتی

  سبب، نمیه ادارد؛بهر باخودش انسان ازهرچیزی انتظارآثارمتناسب که است آن وجوب علّی ومعلولی اصل ازنتایج یکی-30

 .کند ییراشناسا آن ویژة رتا بهتربتواندآثا ببرد پی اشیاءدیگر با آن های تفاوت رابشناسدوبه هرشیء های کوشدویژگی می

 مختلف قطر از و بگیریم کمک تجربه از باید دارد، خاصی چه معلول علتّی هر بدانیم اینکه فیلسوفان می گویند برای -31

  .کنیم شناسایی را تیعلّ هر های معلول آثارو تجربی

 و شد قائل عقلی شتوانةپ جهان دقیق نظم برای توان می که است اصل وجوب علّی ومعلولی قبول با گویند فیلسوفان می -32

  .کنند می پیگیری را خود علمی تحقیقات اصل، همین بر تکیه دانشمندان با

  ارد.د ذاتی علتّ امکان از نظر قطع ، با است، معلول علتّ دهد، می وجود ضرورت معلول به آنچه -33

  .است معلول و علّت مسئلة فلسفی، مسائل ترین کهن از یکی -34

  .باشد لولمع و علتّ ت،مسئلةوادارکرده اس اندیشه و تفکر اورابه و ساخته خودمتوجه به بشررا فکر که ای نخستین مسئله -35

  .است ردهک تالش ها پدیده علل یافتن برای و بوده یابی علتّ دنبال انسان  پس از پیدایش فلسفه به -36

  .گردد می برقرار دوستی آنها میان سپس و شود می فرض فرد دو دوستی ابتداوجود دررابطة -37

  .کند می اثبات را هتجرب بدون و عقلی طریق استدالل از معرفت امکان گراست اما تجربه اساسا که او دیویدهیوم -38

  .است عقل زا فراتر مفهومی علّیت چون نیست؛ ممکن این استدالل عقلی  هم از علیّت رکد گوید هیوم می -39

  است. شدهن کسب جایی از و بوده ذهن در خودش و است ذهن ای مفاهیم پایه کانت معتقد است  علیّت جزء -40

  .دارد خود نزد را علول،وم علت مفهوم جمله مفاهیم،از از برخی است که ای گونه بشربه ذهن کانت معتقد است ساختار -41

  ست.نی پذیر تجربه امکان طریق به آن علیّت از بردن پی و رابطه علیّت به عقیدة ابن سینادرک -42

  .کند اراده علیت از ای کننده قانع تبیین تواند می گراست،نیز صرفاًتجربه که کسی به عقیدة ابن سینا -43

  .است عقلی اصل علیّت یک خود اصل اصل سنخیّت مانند که گویند می  گرا تجربه فیلسوفان -44

  کنند. می علیت رفتار  اصل طبق ها، نسان همةا گویند فیلسوفان می -45
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  ست.امان علت هکه آن را از حالت تساوی وجود وعدم خارج می کند  الوجود ممکن در مورد شئ بیرونی عاملی -46

-16  ص -15ص -14غ  -13ص  -12 غ -11 غ -10ص-9 غ -8 غ-7ص-6 ص -5 غ -4 ص-3غ    -2 ص-1جواب ها:@

 -31 غ -30ص  -29ص  -28  غ-27  غ-26غ   -25  ص-24 غ-23غ   -22ص  -21غ   -20ص-19غ   -18ص  -17غ  

 ص-46 غ -45 غ -44 غ -43ص -42ص-41 ص -40غ-39 غ -38 ص-37 غ -36ص-35ص-34  ص-33 غ-32ص    

 ب کامل کنید:جاهای خالی را با کلمات مناس@

 .است ش کردهتال ها پدیده .... یافتن برای .....بوده و دنبال به کرةخاکی این برروی خود ظهور ابتدای ازهمان نیز انسان-47 

 زآنا سانان که ....استو.... آیدوجزءمفاهیم......... می دست به دخالت تجربه علیت بدون اصل بودکه معتقد دکارت-48 

 .درک.......دارد

  یهاپ ....پدیدهبه. حس ازطریق انسان کنند،معتقدندکه می وتجربه تحلیل حس رابراساس هرچیزی هاچون آمپریست-49

 .نهد می بنا را علیّت رابطة برد و می

 .دکن می .........ار تجربه بدون و عقلی طریق استدالل از معرفت امکان و ....گراست..... اساسا هیوم کهدیوید-50

 ...است..... از فراتر مفهومی علّیت نیست؛چون ممکن طریق....... این از علیّت درک به عقیدة هیوم-51

  نمی داند. ها پدیده از.......... ناشی روانی امر یک جز هیوم .......چیزی - 52

  ست.ا نشده کسب جایی از و و .......است ای مفاهیم پایه جزء .کانت معتقد است مفهوم......... -53

 ...........عینیِ. نه است ذهنیِ............. امری ومعلول، علت صورت به اشیاء ة کانت: دیدنبه عقید-54

  .آید نمی دست .........به از و است قاعدة........ یک علیّت اصل گویند، می مسلمان فالسفة-55

 است  دهد،......... می وجود ضرورت معلول به آنچه به عقیدة ابن سینا -56

  .ستا مساوی عدم وجود و به نسبت آن ماهیت و ذات علت .......دارد، یعنی از نظر با قطع معلول -57

 (98ی دی ماه )نهای.کند می رد را............ بدون و........... طریق از معرفت امکان و گراست تجربه اساساکه دیویدهیوم  -58

)تداعی -52(حس/حس) -51)تجربه/رد(-50توالی()-49فطری() تجربه/اوّلیه/بدیهی/-48ی/علل(یاب )علتّ-47جواب ها:@

 تجربه( عقلی/ )استدالل -58ذاتی( )امكان-57(علت)-56) عقلی / تجربه(-55)سوبژکتیو/ ابژکتیو(-54) علیّت / ذهن(-53توالی(/
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 :کنید انتخاب را صحیح گزینه@ 

 است؟ نادرستعلّیّت  کدام مورد دربارۀ رابطۀ-95

 .است معلول و علّت مسئلة فلسفی، مسائل ترین کهن از (یکی1

 .باشد علولوم علتّ است،مسئلة وادارکرده تفکرواندیشه به واورا ساخته متوجه خود به را بشر فکر که ای نخستین مسئله (شاید2

 د..آی نمی هم پدید معلول نباشد، آنها تا و است بردوطرف  متوقف لمعلو وجود که است چیزی (علت3ّ

 گیرد. می  است علتّ همان که  دیگر چیزی از را که وجودش است چیزی (معلول4

 نزد ار معلول، و علت مفهوم ازجمله مفاهیم، از برخی است که ای گونه به بشر ذهن ساختار به نظر کانت-60

 ..(.......( عینی نه است ( …)ذهنی امری و معلول، علت صورت به اشیاء دندی دیگر، عبارت به .دارد خود

 ا نتزاعی –( سوبژکتیو 4 ابژکتیو       –( سوبژکتیو 3انتزاعی          -( ابژکتیو2سوبژکتیو            -(ابژکتیو1

مطمئن  توانیمصل میزایی سیگار در تجربۀ علمی پی ببریم، برحسب کدام اتوانیم به خاصیت سرطاناگر می-61

 باشیم که جریان طبیعت در آینده نیز بر همین منوال است؟

 خیّت ( اصل سن4( اصل علت غایی         3( اصل تقدم وجوب بر وجود        2(اصل علیّت         1

 نادرست است؟کدام عبارت دربارۀ نظریه ابن سینادرمورد علیّت -26

 از طریق تجربه امکان پذیر نیست.(درک رابطة علیّت وپی بردن به آن 1

 (آنچه به معلول ضرورت وجود می دهد ،علت است.2

 (کسی که صرفا تجربه گرا است، نیز می تواندتبیین قانع کننده ای از علیت اراده کند.3

 (معلول با قطع نظر از علت امکان ذاتی دارد .4

 است؟  نادرستکدام عبارت -36

 .دارد ای نظر ویژه علّیّت دربارة که است قرن هجدهم اسکاتلندی فیلسوف هیوم، (دیوید1

 های تابک ازجمله"یوشنوددربارةدین طبیع گفت»و«دربارةمبادی اخالق تحقیق"،«آدمی دربارةطبیعت رساله»های (کتاب2

 . هیوم است

 .شود می تبیین او مبادی فلسفة آن در که است هیوم مهم های کتاب از یکی«تأمالت » (کتاب 3

 راحفظ لیّتعاصل  ندجایگاهبتوا بیابدتا راهی ودرصددبرآمدکه تأثیرقرارگرفت تحت کرد،سخت رامطالعه نظرهیوم قتی(کانت،و4

 .کند
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 آمپریست ها در خصوص اصل علیت کدام مورد را انكار می کنند؟-64

 ات برامکان دستیابی به معرفتاهد(تاثیر مش2(وجود رابطه میان پدیده های جهان                                         1

 خی از حوادث نسبت به هم(توالی بر4(تاثیر مشاهدات برباورهای انسان                                            3

 1گزینه -64    3گزینه-63  3گزینه  -62   4گزینه-61  3گزینه -60 3گزینه -59 :جواب تست ها@

 هم کنار در را آنها. دارد مناسبت چپ سمت هایگزینه از یكی با راست سمت هایگزینه از یك هر-65

 بنویسید)یك مورد درسمت چپ اضافی است(

 هیوم-1                                                                          از کهن ترین مسائل فلسفی( الف

 آمپریست ها-2                                                                        وجود معلول متوقف برآن است.( ب

                                                                                اصل سنخیّت -3                 انسان از طریق حس به توالی پدیده ها پی می برد ورابطة علیّت را بنا می نهد.(ج

                                                                                      اصل علیّت-4                                رفت از طریق استذاللِ عقلی وبدون تجربه را ردّ می کند.د(امکان مع

 علت ومعلول -5                     و(قاعده ای عقلی که از طریق تجربه به دست نمی آید.                           

                                                          علت                               -6       ص(هر معلولی از علت خاصی صادر می شودوپدید می آید.                                     

 کانت -7        .دارد درک فطری آن از انسان که می شمارد بدیهی و اوّلیه مفاهیم ی(اصل علیّت را جزء

 دکارت  -8              اندازد.                                 می تفکر مسیر در را انسان که عاملی ترین ز( مهم

 معلول و علت قانون ادراک -9                         قانون                                                                      و نظام -ر 

 ها ارتباط پدیده -ط

 4-ط     3-ر   9-ز    8-ی    3-ص    4-و    1-د    2-ج   6-ب   5-جواب ها:الف@

 به سؤاالت ذیل جواب کوتاه دهید:@

 رابطۀ علیّت چگونه رابطه ای است؟ -66

  رابطة وجودی

 بطه ای است ومقصود از آن چیست؟مفهوم چرا بازتاب چه نوع را-67

 اشد.چیست؟ می ب حادثه این علت یا علتّ چه است  وبه معنی به رابطه علیّت  از بازتابی کلمة چرا 
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 را؟انگلستان امكان معرفت ازطریق استدالل عقلی راردکردوچ18کدام فیلسوف قرن -68

 هیوم،زیرا تجربه گرا بود.

 چراهیوم معتقد است که درک علیت از طریق حس ممكن نیست؟ -69

 .است حس از فراتر مفهومی علّیت چون

 کدام فیلسوف آلمانی سخت تاثیر نظریه علیت هیوم قرار گرفت؟-70

 کانت

  کانت بعد از تامالت فروان در مورد مفهوم علیت به چه نتیجه ای رسید؟-71

 است. نشده کسب یجای از و بوده ذهن در خودش و است ذهن ای مفاهیم پایه جزء معلول و علت رابطة و علیّت ممفهو

 طبق نظریه کانت دیدن اشیاء به صورت علت ومعلول امری ذهنی است یاعینی؟-72

 (.ابژکتیو) عینی نه است( سوبژکتیو) ذهنی امری علت ومعلول، صورت به اشیاء دیدن

 مان، اصل علیّت را چگونه قاعده ای می دانند؟و چر؟فالسفۀ مسل-73

  .است قاعدة عقلی علیّت این بر مبتنی تجربی خود دادة هر زیرا آید؛ نمی دست به تجربه از و است عقلی قاعدة یک علیّت اصل

 کدام قاعدۀ عقلی را فالسفۀ مسلمان محال می دانند؟ومنظور ازآن چیست؟-74

 باشد. نیست، که چیزی که است آن معنای به وجودبدهد، خودش به ودشخ چیزی نقیضین،اینکه اجتماع

 کشف علل امور طبیعی از چه طریق صورت می گیرد؟-75

 تجربه و حس طریق از

ان می تو به عقیدۀ فالسفۀ همۀ انسان ها طبق آن اصل رفتار می کنند وبا قبولِ کدام اصل به ترتیب -67

 ئل شد؟برای نظم دقیقِ جهان پشتوانۀ عقلی قا

 اصلِ سنخیّت/ اصلِ سنخیّت

  دانشمندان با تكیه برکدام اصل، تحقیقات علمی خود را پیگیری می کنند؟ -77

 اصلِ سنخیّت
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 "اردد،امكان ذاتی معلول قطع نظر از علت "مقصود از این عبارت مقابل چیست؟ تفسیر خودرابنویسید؟ -78

 .است مساوی عدم وجود و به نسبت آن ماهیت و ذات یعنی

 چه زمانی وجودمعلول ضرورت می یابدومعلول موجودمیشود؟-79

 .شود وموجودمی یابد می ضرورت علت،وجودمعلول باآمدن

 شود؟چه عاملی سبب می شود شئ ممكن الوجود ، وجود را برعدم ونیستی ترجیح دهد وچه نامیده می -80

 .است علتّ همان الوجود، ممکن شیء مورد بیرونی در عامل این

 های زیر را نام ببرید:اصل فلسفی مربوط به هر یك از گزاره -18

 )اصل سنخیت( الف( اگر یک ذره را برگیری از جای خلل باید همه عالم سراپای 

 ) اصل علّیت(دهد.خود رخ نمیای به خودیب( هیچ حادثه

 )اصل سنخیت(نیکوست خویش جای به چیزی هر که ابروست        و چشم و خال و خطّ چون ج( جهان

 )اصل سنخیت(. گردند نمی دچار تبدیل و تغییر به هرگز نوامیس و د( سنن

 خیت(.)اصل سنر(اینکه برای کسب معلومات باید مطالعه کرد وبرای درمان بیماری باید دارو مصرف کرد

 (98)نهایی دی ماه جه ای درپی دارد؟هریك از اصول زیر چه نتی-82

 اصل علیت               ب(اصل سنخیتالف(

 نظام معیّن درجهان-موجودات جهان                  ب پیوستگی و ارتباط-جواب: الف@

 *پاسخ کامل و تشریحی دهید:

 اصطالحات زیر را تعریف کنید: -83

 (97ی ماه(اصل وجوب علی ومعلولی   و(رابطۀ بعداز وجود)نهایی د(معلول      دالف(اصل سنخیت علت ومعلول  ب(علت  ج

 آید ینم پدید علّتی ازهر هرمعلولی کندکه درک می خواهد، می علتّ ای هرحادثه که کند می درک اینکه بر عالوه انسانالف(

 .خوانند می درس شدن باسواد مثال برای.آید وپدیدمی شود می خاصی صادر علّت از معلولی هر بلکه

 .نداستنیازم جودخودبدانو آید؛یعنی،در هم پدیدنمی نباشد،معلول وتاآن است برآن متوقف وجودمعلول که است چیزی علتّب(

 

 32 



 
 

 

 .است دیگری ازمنددروجودخود،نی گیرد؛یعنی می است علتّ همان دیگرکه راازچیزی که وجودش است نیزچیزی معلول ج(

 به.میکندمعلولراموجودوجودمیبخشدو خودضرورت معلول به پس،علتّ.وجودمی شودیابدوم می ضرورت علت،وجودمعلول د(باآمدن

 دولباسشو الوجودمی رادارد،توسط علتّ،واجب امکان موجودشدن وفقط الوجوداست خودممکن درذات که عبارت دیگر،معلول

 .پوشد می هستی

 .گردد می برقرار ستیدو آنها میان سپس و شود می فرض فرد دو ابتداوجود آن در که نیست دوستی رابطة مانند یعنی و(

 علیت چیست وچه تفاوتی میان رابطۀعلیت با سایر روابط وجود دارد؟مثال بزنید.-84

دیگر،تاعلتّ  عبارت به.دهد وجودمی(معلول)دیگر طرف به(یک طرف)علتّ درآن که است وجودی ای رابطه رابطةعلیت

 است؛یعنی یگریوجودد به وجودش وابسته یکی ست،یعنی وجودی ا ای رابطه رابطةعلیّت.موجودنخواهدشد نباشدمعلول

 .گردد یم برقرار دوستی آنها میان وسپس شود می دوفردفرض وجودابتدا آن در که نیست دوستی مانندرابطة 

انظر ازمیان نظرات فالسفۀ غربی در خصوص رابطۀ علیت،نظر دیوید هیوم را باذکر مثال توضیح دهید.)ی -85

 (97غرب مبتی برانكار اصل علیت راتوضیح دهید/نهایی دی ماه  برخی فالسفۀ

 نای از علیّت گویددرک میو کند می رد را تجربه بدون و عقلی طریق استدالل از معرفت امکان و گراست تجربه اساسا که وا 

 ازاین اموری و اه وشکل ها ورنگ توانداجسام می فقط حس. است ازحس فراتر مفهومی علّیت نیست؛چون ممکن طریق هم

 شنیرو"علت"خورشید ینکها شوداما می روشن زمین آسمان خورشیدبه آمدن با بیندکه مثالًچشم، می.دهد نشان ما رابه قبیل

 می ماچنین تداعی شدن،درذهن گوید،براثرتکرارمشاهدةخورشیدوروشن اومی.نیست رؤیت قابل باحس چیزی چنین است زمین

 طریق این از.نیست اه پدیده ازتوالی ناشی روانی امر یک جز چیزی تداعی واین است زمین شدن روشن خورشیدعلتّ شودکه

 .بنامیم دیگر چیزی راعلتّ ایم چیزی کرده عادت ما که است

 .ازمیان نظرات فالسفۀ غربی در خصوص رابطۀ علیت، نظریۀ دکارت را بنویسید -86

رک د آن از انسان که است بدیهی و اوّلیه مفاهیم جزء و آید می دست به دخالت تجربه بدون علیت اصل که بود معتقد دکارت

 .دارد فطری

 به عقیدۀتجربه گرایان یاآمپریست ها،چرا وازچه طریقی انسان،رابطۀعلیت رابنامی نهد؟-87

 طةبرد وراب می پی ها پدیده توالی به حس ازطریق انسان معتقدندکه کنند، می وتجربه تحلیل حس رابراساس چیزی هر چون

 .نهد می بنا را علیّت
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 مفهوم تداعی نزد هیوم چگونه مفهومی است؟-88

 یگرد چیزی راعلتّ یزیایم چ کرده ماعادت که است طریق ازاین.هانیست پدیده ازتوالی ناشی امرروانی جزیک چیزی تداعی

 .بنامیم

 ی روند؟وقتی با پدیده ای مواجه می شوند ومی خواهند علت آن رابیابند،به سراغ چه عواملی مدانشمندان -89

 اینکه ات کنند می وجو جست ملآن عوا میان رادر پدیده آن وعلت دارد پدیده آن با بیشتری تناسب روندکه عواملی می سراغ به 

 .یابند دست آن ویژة علت به

 سید؟یكی ازنتایج اصل سنخیت رابنوی-90

 ژگیکوشد وی سبب،می همین دارد؛به را باخودش انسان ازهرچیزی انتظارآثارمتناسب که است آن سنخیت اصل ازنتایج یکی

 .ندک آنراشناسایی ببردتابهتربتواندآثارویژة اشیاءدیگرپی با آن تفاوتهای بشناسدوبه هرشیءرا های

 انویسید؟ازمیان نظرات فالسفۀغربی درخصوص رابطۀعلیت نظرکانت راب-91

 وجوی ل،درجستاص این ضمنی باپذیرش طبیعی علوم است ودانشمندان اصل این به دانش بشرمتکی که دانست می وچون

 ذهن یه ایجزءمفاهیم پا لومعلو ورابطةعلت علیّت مفهوم رسیدکه نتیجه این به فراوان برمی آیند،بعدازتأمالت علل حوادث

 وممفه مفاهیم،ازجملهاز برخی است که ای گونه به بشر ساختارذهن است؛یعنی نشده کسب بوده وازجایی درذهن است وخودش

 .(ابژکتیو) نیعی نه است( کتیوسوبژ)  ذهنی امری ومعلول، علت صورت اشیاءبه دیگر،دیدن عبارت به.دارد خود ومعلول،رانزد علت

 ازمیان نظرات فالسفۀمسلمان درخصوص رابطۀعلیت نظریه ابن سینارابررسی کنید؟-92

 فقط جربه،وت حس طریق از ازیرام نیست؛ پذیر تجربه امکان ازطریق " علّیت"به بردن پی و رابطه این ابن سینامی گوید:درک

 لذا.نیست "علّیت " معنای به ادثهح دو آمدن هم دنبال به امّا یابیم می ها را پدیده برخی آمدن هم یا همراه آمدن هم دنبال به

 رایب علّیت، درک از بعد .کند اراده علیت از ای کننده قانع تبیین تواند نمی گراست، تجربهصرفاً  که کسی که است طبیعی

 .کنیم استفاده خود تجربة و حس از باید بدانیم، را طبیعی حوادث علّت اینکه

ودی ودبخه ها خاز نظرِ فالسفۀ مسلمان چگونه می توان از اصلِ امتناعِ اجتماعِ نقیضین، نتیجه گرفت که پدید -93

 (98)نهایی دی ماه بوجود نمی آیند؟

 است. واین محال باشد نیست، که چیزی که است آن معنای بدهد،به وجود خودش به خودش چیزی اینکه زیرا
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 (98 ماهدی بااندکی تغییرنهایی)اشرح دهید؟نظردیویدهیوم ازفالسفۀجدیدغرب دربارۀمنشااعتقادبه علّیّت ر-94

 ها رنگ و وانداجسامت می فقط حس.است حس از فراتر مفهومی علّیت نیست؛چون ممکن هم طریق این از علیّت گویددرک می

  ماا شود می روشن زمین آسمان به خورشید آمدن با که بیند چشم،می مثالً. دهد نشان ما به را قبیل این از اموری و ها شکل و

 نروش و خورشید مشاهدة تکرار براثر گوید، می او. نیست رؤیت قابل حس با چیزی چنین است زمین روشنی خورشیدعلت اینکه

 از ناشی روانی امر کی جز چیزی تداعی این و است زمین شدن روشن علت خورشید که شود می تداعی چنین ما ذهن در شدن،

  )عادت ذهنی(.بنامیم دیگر چیزی علتّ را چیزی ایم کرده عادت ما هک است طریق این از. نیست ها پدیده توالی

 3جواب فعالیت ها وتمرینات درس@

 16ص تفکّر��

 جستجوی علّت، جستجوی حقیقت و دنبال پاسخ پرسش بودن، یک نیاز و زمینة فطری است.✔
   

 17ص مقایسه��

 نوع رابطه اشیا

 رابطة اتّکا های زیر آنبدنة پل و ستون

 جاذبه،رابطة حالّ و محلّ( نیروی جذب) رابطة و اشیای روی آن زمین

 رابطة تعلیم و تعلّم استاد و شاگرد

 رابطة کاری کارفرما و کارگر

 نظم )رابطة جزء و کلّ( رابطة اجزای یک ساعت

 ردوجود ندا علولم علّیّت، رابطة در اامّ. کنند می برقرار رابطه هم با که دارند وجود اشیایی و اجزا ها، رابطه این همة درنكته:��

  .آورد می پدید را آن و دهد می وجود معلول به علت و

 17ص تأمّل��

  از راه علم حضوری، هر چند به صورت ناخودآگاه✔

 19ص مقایسه��
 .نیست فیفیلسو هر دیدگاه رحط به نیازی و است مسلمان فیلسوفان و گرایان عقل و گرایان تجربه دیدگاه،دیدگاه سه از مقصود

 یک علّیّت مفهوم :رایانگ تجربه.است بوده انسان با همراه ابتدا از و نیست تجربی مفهوم یک علّیّت مفهوم :گرایان عقل

 کی علّیّت مفهوم :مانمسل فیلسوفان.است آورده دست آنها به روابط و ها پدیده مشاهدة از انسان که است تجربی مفهوم

 .است آورده دست به را تناقض آن اصل درک با نسانا که تجربی نه و است عقلی مفهوم
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 20ص بررسی��
 ذاغ از چون خوریم می اغذ. کند حرکت بیشتر سرعت داریم با انتظار اتومبیل از که است جهت بدان شدن اتومبیل سوار -1

 کند تأمین را ما تیسالم که داریم انتظار
 نبالد به کند؛یعنی وردمیبرخ باآن سنخیت اصل بازهم براساس شود، رومی روبه که جدیدهم های پدیده با گرایی هرتجربه -2

قانون وتوانیم قاعده ت نمیدراین صوربه عبارت دیگر:.ظاهرشود ازآن وانتظارداردکه آثارخاصی است پدیده آثارویژةآن شناخت

 ری(داشته باشیم.علمی)کلّی و ضرو

 22ص به کار ببندیم��

 نقد و نظر نتایج اصل علّیّت

 ست.ااتّفاق مقابل اصل علّیّت و امری نامعقول و باطل  نبود اتّفاق در عالم

 نتیجة سنخیّت علّت و معلول است. وجود نظم و پیوستگی

 نتیجة سنخیّت علّت و معلول است. امکان پیش بینی رخدادها

 نتیجة سنخیّت علّت و معلول است. هااز برخی حادثهامکان پیشگیری 

آثارخاصی  ای ازهرپدیده که انتظاردارد چون پژوهشگرهم امکان پژوهش و تحقیق

 راشناسایی هرپدیده کندتاآثارخاص می کند،تحقیق مشاهده

 .کند

ن آتنظیم امور زندگی هم بر اساس اصل علّیّت و فروع  تنظیم امور زندگی 

 است.

 ای جز کشف و بیان علل امور نیست.علم در هر زمینه های مختلف دانشآمدن شاخه به وجود

ملّاصدرا  –5پیروان اووملّاصدرا  –4توماس آکوئینی فالسفةپیرواوو ابن سینا و–3کانت –2گرایان تجربه-1 به ترتیب: -2

 مسلمان  فیلسوفان و گرایان عقل –7گرایان تجربه  –6وپیروان او

 ت و معلولسنخیّت علّ -3
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