
مطمئنيم اين كتاب به موفقيت شما كمک می كنه

                   و باهاش يه نتيجۀ عالی می گيرين!

با آرزوی بهترين ها  

محمدجواد سه دهی ـ سيد علی سيدان  

دوست من سالم

بهت تبريک  می گيم اگه كتاب بانک نهايی فلسفۀ خيلی سبز رو برای يه تمرين كامل انتخاب كردی يا االن داری انتخابش می كنی!

برای  گرفتيم  تصميم  ما  كه  شد  اين  شدن.  تأثيرگذار  و  مهم  شدت  به  دانش آموزا  تحصيلی  مسير  در  امسال  از  نهايی  امتحان های 

آسون ترشدن اين مسير، كتابی تأليف كنيم كه از همه لحاظ كمک كننده و مفيد باشه.

در قسمت درس نامه سعی كرديم هم كل محتوای دروس رو پوشش بديم و نكته ای از قلم نيفته و هم سعی كرديم نكات مهم رو با 

تأكيد بيشتر بيان كنيم. به خاطر همين شما با يه درس نامۀ حرفه ای، خالصه و جامع طرفين كه همه جوره خيالتونو راحت می كنه. 

مطالب ستاره دار درس نامه ها نكاتی هستن كه الاقل يه بار در امتحان های نهايی اومدن و اين يعنی خيلی مهمن! چون اگه يه سؤال در 

امتحان های نهايی بياد، احتمال تكرارش خيلی زياده!

در بخش سؤاالت سعی شده از همه جای درس سؤال طرح بشه و جايی نباشه كه امكان سؤال ازش بوده باشه و شما بهش برنخورين. 

از طرفی امتحان های نهايی چند سال اخير به صورت كامل و مرتب در قسمت سؤاالت گذاشته شدن و شما با حل سؤاالت هر درس 

عمالً همۀ امتحان نهايی های گذشته رو هم حل می كنين! به عنوان يه توصيه بهتون بگم كه سؤاالی رسمی امتحان نهايی رو حتماً 

مثل اسم و فاميلی تون بلد باشين كه خيلی می تونه برای كسب نمرۀ عالی مؤثر باشه. تعداد سؤاالت دروس طوری انتخاب شده كه نه به 

حدی زياد باشه كه شما نرسين همه ش رو حل كنين و نه به قدری كم باشه كه حس كنين خوب تمرين نكردين. لطفاً وقتی مشغول 

حل سؤاالت هستين، به چشم يه تمرين خيلی مفيد برای كنكور هم بهشون نگاه كنين. سؤاالت تشريحی باعث تسلط عميق و دقيق 

روی متن كتاب می شن كه برگ برنده ای برای دانش آموزای كنكوری محسوب می شه.

راستی برای اين كه هر وقت حس كردين وقت كمه و مطلب زياد، بخش  رو آخر هر درس نامه براتون 

گذاشتيم. دوپينگ تو دنيای ورزشی باعث می شه آدم از چيزی كه هست بهتر عمل كنه. دوپينگ شب امتحان هم قراره همين كارو كنه 

و مطالب بسيار مهمی كه در امتحانات نهايی اومدن رو يه بار ديگه به شما يادآوری كنه تا خيالتون راحت شه وقت كمی ازتون گرفته 

شده و از طرفی همۀ نكات مهم هم به چشمتون خورده.
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۱۱

فلسفه (2 ) 

تعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام یک غلط می باشد.

(شهریور ١٤٠٠)- ۱۴۰ از نظر فيلسوفان مسلمان، انسان به طور مادرزادی با اصل علّيت آشنا است. 
(خرداد ١٤٠٠)- ۱۴۱ رابطۀ علّيت، رابطه ای وجودی است، مانند رابطه ای كه ميان دو دوست وجود دارد.  
(خرداد ١٤٠٠ خارج)- ۱۴۲ اصل امتناع اجتماع نقيضين نشان می دهد كه پديده ها خودبه خود به وجود نمی آيند. 
(دی ٩٩)- ۱۴۳ ديويد هيوم اصل علّيت را يک اصل تجربی می داند. 
(دی ٩٩ خارج)- ۱۴۴ از نظر دكارت هر انسانی با دركی از علّيت متولد می شود و درک اين رابطه به تجربه و آموزش نياز ندارد.  
(دی ٩٩ خارج)- ۱۴۵ رابطۀ علّيت همانند رابطۀ نظم يا دوستی نيست، بلكه رابطه ای وجودی است. 
(خرداد ٩٨)- ۱۴۶ براساس نظر برخی از فالسفۀ غرب، علّيت رابطه ای جعلی و قراردادی ميان حوادث جهان است. 
انسان از همان ابتدای ظهور بر كرۀ زمين برای درک اصل علّيت تالش كرده است. - ۱۴۷
تا علتی نباشد، معلول هم به وجود نخواهد آمد. - ۱۴۸
كلمۀ چرا بازتاب رابطۀ علّيت است.- ۱۴۹
علّيت با ساير روابط شباهتی ندارد. - ۱۵۰
علّيت رابطه ای وجودی است؛ يعنی وجود يک چيز ضرورتاً وابسته به وجود ديگری است. - ۱۵۱
مبحث منشأ درک علّيت به دنبال پاسخ اين سؤال است كه انسان چگونه متوجه رابطۀ علّيت شده و آن را پذيرفته است. - ۱۵۲
حوادث گاهاً خودبه خود رخ می دهند و دارای علل و عواملی هستند كه می توان آن علل را پيدا كرد. - ۱۵۳
از نظر فالسفۀ مسلمان اصل علّيت يک قاعدۀ فطری است و به صورت تجربی به دست نمی آيد. - ۱۵۴
اصل سنخيت پشتوانۀ عقلی نظم دقيق جهان است. - ۱۵۵
الزمۀ اصل علّيت، ارتباط و پيوستگی ميان هر شی ء و منشأ آن است. - ۱۵۶
دكارت معتقد بود يافتن مصداق های علت و معلول نيازی به تجربه ندارد. - ۱۵۷
اصل سنخيت اين است كه انسان از هر چيزی انتظار آثار متناسب با آن را دارد. - ۱۵۸
اصل وجوب بخشی علت به معلول، جهان را تابع رابطه ای ضروری نشان می دهد. - ۱۵۹

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

(خرداد ١٤٠٠ خارج)- ۱۶۰ رابطۀ وجودی كه در آن يک طرف به طرف ديگر، وجود می دهد، رابطۀ ....................... است. 
به نظر فيلسوفان مسلمان همين كه ذهن انسان شكل گرفت و متوجه اصل امتناع اجتماع ....................... شد، درمی يابد كه پديده ها خودبه خود به - ۱۶۱

(دی ٩٩ خارج) وجود نمی آيند. 
(دی ٩٩ خارج)- ۱۶۲ از نظر دكارت، اصل علّيت جزء مفاهيم اوليه و بديهی است كه انسان آن را به طور ....................... درک می كند.  
(دی ٩٩)- ۱۶۳ رابطۀ علّيت مانند رابطۀ دوستی نيست، بلكه رابطه ای ....................... است.  
(خرداد ٩٩)- ۱۶۴ حالت يک معلول را كه ذاتاً ....................... است، می توان به دو كفۀ ترازو تشبيه كرد كه در حالت تساوی هستند. 
(دی ٩٨)- ۱۶۵ ديويد هيوم كه اساساً تجربه گراست، امكان معرفت از طريق ...................... و بدون ....................... را رد می كند.  



۱۲

جهان علّى و معلولى

علت، چيزی است كه به چيزی ديگر ....................... می دهد و ....................... چيزی است كه وجودش را از چيزی ديگر می گيرد. - ۱۶۶
....................... بازتابی از درک رابطۀ علّيت در انسان است. - ۱۶۷
از نظر فالسفۀ مسلمان، اصل علّيت يک قاعدۀ ....................... است و از تجربه به دست نمی آيد.- ۱۶۸
عبارت «ديده ای اسبی كه كره خر دهد»، نشان دهندۀ اصل ...................... است. - ۱۶۹
كسی كه در يک كار خاص وارد شده و برای آن برنامه ريزی كرده متوجه اصل ...................... بوده است. - ۱۷۰
انكار اصل ....................... باعث می شود قطعيت و حتميت نظام عالم از بين برود. - ۱۷۱

گزینۀ مناسب را انتخاب کنید.

(دی ١٤٠٠)- ۱۷۲ از نظر دكارت، درک رابطۀ علّيت توسط انسان به صورت 
 حسی و تجربی   حسی و تجربی   فطری است. 

(شهریور ١٤٠٠)- ۱۷۳ از طريق اصل 
 سنخيت 

 ضرورت علت و معلول است كه می توان برای نظم دقيق جهان پشتوانۀ عقلی قائل شد.  
(خرداد ١٤٠٠)- ۱۷۴ از نظر فالسفۀ مسلمان، كشف علل امور طبيعی از طريق  

 حس و تجربه   حس و تجربه   عقل صورت می گيرد.
(دی ٩٩ خارج)- ۱۷۵ ارتباط و پيوستگی ميان اشيای جهان، نتيجۀ اصل  

 سنخيت علت و معلولی   سنخيت علت و معلولی   علّيت است.
(دی ٩٩ خارج)- ۱۷۶ نظم و قانونمندی در جهان، نتيجۀ اصل  

 وجوب   وجوب   سنخيت علی و معلولی است.
اصل سنخيت، - ۱۷۷

 توسط همۀ فالسفه   توسط همۀ فالسفه   توسط اكثر فالسفه يک اصل عقلی محسوب می شود. 
باغبان براساس اصل - ۱۷۸

 سنخيت   سنخيت   وجوب بذر می كارد و آن را آبياری می كند. 
با پذيرش اصل علّيت در مواجهه با هر پديده در پی - ۱۷۹

 كشف آثار آن   كشف آثار آن   عامل پيدايش آن برمی آييم.
آن چه به معلول، ضرورت وجود می دهد - ۱۸۰

 علت   علت   علّيت است.
كدام نظر فالسفۀ مسلمان دربارۀ اصل علّيت است؟- ۱۸۱

 انسان به طور مادرزادی با اين قاعده آشنا بوده.  دانشمندان علوم طبيعی به علت پذيرش علّيت، دست به تجربه می زنند.
با قبول اين كه هر حادثه علتی دارد:- ۱۸۲

 در مواجهه با هر پديده در پی كشف منشأ آن برمی آييم.  در مواجهه با هر پديده در پی كشف معلول های آن برمی آييم.
گندم از گندم برويد، جو ز جو، اشاره به كدام اصل فلسفی دارد؟- ۱۸۳

 سنخيت علت و معلول   سنخيت علت و معلول   وجوب عّلی و معلولی

هر یک از عبارات زیر، مربوط به دیدگاه کدام فیلسوف/ فیلسوفان است؟

الف) دكارتعلّيت حاصل توالی پديده هاست. - ۱۸۴
ب) فالسفۀ مسلماناصل علّيت يک اصل فطری است. - ۱۸۵
پ) ديويد هيومكشف علل امور طبيعی از طريق حس و تجربه است. - ۱۸۶

ت) تجربه گرايان



۱۳

فلسفه (2 ) 

به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 

(خرداد ١٤٠١)- ۱۸۷ تعيين كنيد هر يک از عبارات زير مربوط به كدام فيلسوف است. 
 تداعی علّيت چيزی جز يک حالت روانی ناشی از توالی پديده ها نيست. 
 اصل علّيت جزء اصول اوليه ای است كه درک انسان از آن فطری است. 

(خرداد ١٤٠٠ خارج)- ۱۸۸ از نظر دكارت اصل علّيت، چگونه مفهومی است؟ و چه طور درک می شود؟ 
(خرداد ١٤٠٠ خارج)- ۱۸۹ هر يک از عبارت های زير، ديدگاه كدام فيلسوفان در مورد بحث علّيت است؟ 

 امر روانی ناشی از توالی پديده هاست. 
 قاعدۀ عقلی است و با توجه به اصل امتناع اجتماع نقيضين دريافت می شود. 

(خرداد ١٤٠٠ خارج)- ۱۹۰ وجوب علی معلولی را در يک سطر تعريف كنيد. 
(خرداد ١٤٠٠ خارج)- ۱۹۱ به نظر هيوم علّيت در اثر چه پديده ای در ذهن ايجاد می شود و اين اتفاق را چه می نامد؟ 
(خرداد ٩٩ خارج)- ۱۹۲ نتيجۀ اصل سنخيت چيست؟ 
(خرداد ٩٩ خارج ـ دی ٩٨)- ۱۹۳ نتيجۀ اصل علّيت چست؟ 
(خرداد ٩٨)- ۱۹۴ از اصل ضرورت علی و معلولی چه نتيجه ای گرفته می شود؟ 
(دی ٩٩ ـ دی ٩٨ ـ شهریور ٩٩)- ۱۹۵ نتيجه و الزمۀ اصل سنخيت ميان علت و معلول چيست؟  
(شهریور ٩٩)- ۱۹۶ نتيجۀ اصل وجوب علّی و معلولی چيست؟ 
تداعی علّيت از نظر هيوم چيست؟- ۱۹۷
با شكل گيری ذهن، انسان متوجه چه چيزی می شود؟- ۱۹۸
علّيت چه نوع رابطه ای است و چه فروعی دارد؟- ۱۹۹
مبحث منشأ درک علّيت به دنبال پاسخ به چه مسئله ای است؟- ۲۰۰

به سؤاالت زیر، پاسخ کامل دهید. 

(خرداد ١٤٠١ ـ دی ١٤٠٠)- ۲۰۱ تفاوت علّيت با ساير روابط ميان موجودات چيست؟ با ذكر يک مثال توضيح دهيد.  
(شهریور ١٤٠٠ ـ شهریور ٩٩)- ۲۰۲ رابطۀ علّيت را تعريف نموده و تفاوت آن را با ساير روابط با ذكر مثال شرح دهيد.  
(خرداد ١٤٠٠ ـ خرداد ٩٩)- ۲۰۳ نظر ديويد هيوم را دربارۀ منشأ اعتقاد انسان به علّيت توضيح دهيد. (با مثال) 
(دی ٩٩ ـ خرداد ٩٩ ـ دی ٩٨)- ۲۰۴ از نظر فيلسوفان مسلمان چرا پديده ها نمی توانند خودبه خود به وجود بيايند؟ 
(شهریور ٩٩)- ۲۰۵ نظر فالسفۀ مسلمان را دربارۀ نحوۀ درک اصل علّيت بنويسيد. 
(شهریور ٩٩ ـ خرداد ٩٩)- ۲۰۶ سنخيت علت و معلول را با ذكر مثال تعريف كنيد.  
(دی ٩٩ خارج)- ۲۰۷ نظر تجربه گرايان دربارۀ منشأ پذيرش اصل علّيت چيست؟ با ذكر مثال توضيح دهيد.  
انسان از ابتدای ظهور خود در زمين، به چه فعاليتی مشغول بوده است؟- ۲۰۸
از نظر دكارت چرا درک علّيت به تجربه يا آموزش نيازی ندارد؟- ۲۰۹
از نظر هيوم كاركرد حس چيست؟- ۲۱۰
نظر فالسفۀ مسلمان دربارۀ علّيت چه اشتراک و چه تفاوتی با دكارت دارد؟- ۲۱۱
نظر دكارت دربارۀ منشأ درک و پذيرش اصل علّيت در انسان را توضيح دهيد. - ۲۱۲
وجوب عّلی و معلولی را شرح دهيد. - ۲۱۳
توضيح دهيد انكار هر يک از اصول سه گانۀ علّيت و لوازم آن،  چه پيامدهايی را در پی دارد. - ۲۱۴
آيا همۀ فالسفه در آن - ۲۱۵ اين مسئله چگونه است و  به  انسان ها  باور  لوازم علّيت است و  از  اين كه آتش می سوزاند، مربوط به كدام يک  توضيح دهيد 

متفق القول هستند يا نه؟ 



۴۸
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برای برخی مفاهيم نمی توان رابطه ای با برخی مفاهيم ايجاد كرد. به عبارت . ۱۳۷
ديگر مثالً محال است كه عدد هشت فرد باشد، زيرا عدد هشت ذاتاً زوج است 

و برقراری يک ارتباط ميان زوج و مفهوم متضاد آن، ممتنع و غيرممكن است. 
و . ۱۳۸ ارتباط ميان موضوع  برقراری  امتناعی  رابطۀ  از آن جايی كه در  يعنی 

محمول عقالً محال است، عقل هم نمی تواند چنين رابطه ای را بپذيرد و از قبول 
آن ابا دارد و سر باز می زند. 

از آن جايی كه در قضيۀ ايجابی، رابطۀ ميان موضوع و محمول ضروری . ۱۳۹
است و حتماً برقرار است، عقل نمی تواند خالف اين مسئله را بپذيرد.
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سالم دوست من!
درس جهان عّلی و معلولی بسيار حائز اهميته. هم چند نکتۀ حفظی داره دربارۀ ديدگاه ها 
نسبت به عليّت و هم چند مفهوم بسيار مهم داره که بايد خوب متوجه بشين. حتمًا و 
حتمًا تفاوت عليّت با ساير روابط رو بلد باشيد و از ديدگاه های مختلف دربارۀ منشأ 

درک عليّت غافل نشيد.
بارم اين درس در نوبت اول ۳/۵ نمره و در نوبت دوم ۱/۵ نمره است. 

درخت وارة درس

درس سوم

رابطۀ علّيت و تفاوت آن با ساير روابط

درک  منشأ 
رابطۀ علّيت

سنخيتلوازم علّيت
ضرورت

دكارت
تجربه گرايان

هيوم
مسلمانان

رابطة عليّت
 انسان از همان ابتدای ظهور خود بر كرۀ زمين به دنبال علت يابی بوده و 

برای يافتن علل پديده ها تالش كرده.
 علت، چيزی است كه به چيزی ديگر وجود می دهد و تا علت نباشد، آن 

چيز به وجود نمی آيد. 
 معلول وجودش را از چيزی ديگر كه همان علت است می گيرد؛ يعنی 

در وجود خود نيازمند ديگری است. 
 علّيت، رابطۀ وجودبخشی ميان علت و معلول است. 

 رابطه ای وجودی است.
 «چرا» بازتابی از درک علّيت است. 

 مانند رابطۀ دوستی نيست كه ابتدا وجود دو طرف فرض گردد.
 اگر علت باشد، معلول حتماً خواهد بود و اگر نباشد معلول نخواهد بود. 

چند نكته
 در تمامی روابط غير از علّيت ابتدا وجود طرفين رابطه فرض می شود و 

بعد رابطه برقرار می شود.

 روابط غير از علّيت = روابط بعد از وجود طرفين
ديگر  طرف  به  (علت)  طرف  يک  كه  است  وجودی  رابطه ای  علّيت   

(معلول) وجود می دهد.

منشأ درك عليّت در نظر فيلسوفان مختلف

دكارت

بدون دخالت تجربه
فطری و از بدو تولد

بی نياز از تجربه و آموزش، زيرا پذيرشش مقدمۀ هر تجربه است. 
يافتن مصداق های علت و معلول با تجربه و آموزش

تجربه گرايان
تجربی است.

از طريق مشاهدۀ توالی پديده ها به دست می آيد.
درک مصاديق علّيت، با تجربه است.

ديويد هيوم

تجربی نيست.
بر اثر تكرار توالی پديده ها، يک حالت ذهنی ايجاد می شود.

ما پنداشته ايم كه رابطه ای ضروری است.
انعكاس ذهنی = تداعی

فالسفۀ 
مسلمان

عقلی است.
فطری نيست.

با درک امتناع اجتماع نقيضين شكل می گيرد.
هر تالش تجربی مبتنی بر علّيت است.

مصداق يابی آن با تجربه صورت می گيرد. 
 دانشمندان به علت پذيرش اصل علّيت دست به تجربه می زنند. 

 همين  كه ذهن انسان شكل گرفت، متوجه می شود كه وجود يک چيز 
با عدم آن جمع نمی شود. نمی شود يک چيز هم باشد و هم نباشد. براساس 
اين اصل، انسان درمی يابد كه پديده ها خودبه خود به وجود نمی آيند، زيرا 
باشد تا خود را به وجود  اين به اين معنا است كه چيزی كه نيست، قبالً 

بياورد كه اين اتفاق محال است. (اصل امتناع اجتماع نقيضين)
امتناع  از شكل گيری ذهن و درک اصل  نظر فالسفۀ مسلمان پس  از   
اجتماع نقيضين است كه انسان می فهمد حوادث خودبه خود رخ نمی دهند 

و دارای عللی هستند. 

لوازم عليّت

سنخيت
 هر علتی، معلول خاص خود را پديد می آورد. 

 آتش می سوزاند. ـ آفتاب روشنايی دارد. ـ غذا سير می كند. 
 همۀ انسان ها با عقل خود اين اصل را قبول دارند. 

 فيلسوفان به جز فيلسوفان تجربه گرا، اين اصل را مانند علّيت، عقلی می دانند.

نتايج 
سنخيت و 

لوازم آن

انسان از هر چيز انتظار آثار متناسب با آن را دارد، به همين 
سبب می كوشد ويژگی های آن را بشناسد.

پشتوانۀ عقلی نظم جهان است.
تكيه گاه دانشمندان برای پيگيری تحقيقات خود است. 

 تمام انسان ها حتی منكران سنخيت در عمل آن را به كار می برند.
سنخيت در ضرب المثل ها: گندم از گندم برويد، جو ز جو ـ ديده ای اسبی 

كه كره خر دهد؟ ـ هر كه باد بكارد، طوفان درو می كند. 
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فلسفه (2 ) 

وجوب علّى و معلولى
 اگر موجودات اكنون موجود هستند، به اين خاطر است كه علتی، آن ها 

را از حالت امكانی خارج كرده و وجود را برايشان ضروری نموده.
 آن چه به معلول ضرورت وجود می دهد، علت است. 

 به طور خالصه تر اصل وجوب عّلی و معلولی اين است كه اگر علت چيزی 
فراهم شود، وجودش ضروری می شود.

 معلول با قطع نظر از علت، حالت امكانی دارد؛ يعنی ذات آن نسبت به 
وجود يا عدم مساوی است.

 با  آمدن علت، وجود معلول ضرورت می يابد. اين رابطۀ ضرورت بخشی را 
وجوب علی و معلولی می گويند. 

الزمه و نتيجۀ اصلاصل

پيوستگی ميان هر شیء و منشأ آنعلّيت

تخلف ناپذيری و حتميت در نظام هستیوجوب عّلی و معلولی

نظم و قانون مندی ميان دسته های سنخيت ميان علت و معلول
مختلف پديده ها

 علّيت رابطۀ وجودبخشی ميان علت و معلول است.
 اگر علت باشد معلول حتماً خواهد بود و اگر نباشد معلول نخواهد بود.

 نظرات فالسفه دربارۀ علّيت را حتماً از درس نامه بخوانيد.
 سخنيت علت و معلول يعنی هر علتی معلول خاص خود را پديد می آورد.

 معلول با قطع نظر از علت حالت امكانی دارند؛ يعنی ذات آن نسبت به 
وجود يا عدم مساوی است. 

۱- ديدگاه های زير نظر كدام يک از فالسفه است؟

علّيت  از  انسان  درک  ـ   ............... پديده هاست  توالی  حاصل  علّيت  ـ 

فطری است ...............

 اكثر تجربه گرايان ـ دكارت
ـ چون انسان از جهت ذاتی ممكن است نياز به علت دارد.

 فالسفۀ مسلمان
ـ اصل علّيت يک اصل تجربی است.

 اكثر تجربه گرايان
ـ اصل علّيت يک اصل كامالً عقلی است.

 فالسفۀ مسلمان و دكارت
۲- شعر زير كدام اصل را تأييد می كند؟ شرح دهيد؟

آفـات ز  غافـل  مشـو  كـردی  بـد  چـو 
مكافـات را  طبيعـت  شـد  واجـب  كـه 

 ناظر بر اصل سنخيت علت و معلول است.

3 
غلطـ  فالسفۀ مسلمان معتقدند اين گونه نيست كه انسان به طور مادرزادی . ۱۴۰

در همان بدو تولد با اين قاعده آشنا بوده باشد. اين نظر مربوط به دكارت است.
غلط ـ رابطۀ علّيت همانند رابطۀ دوستی نيست كه در آن ابتدا وجود دو . ۱۴۱

طرف فرض می شود و سپس ميان آن ها دوستی برقرار می گردد.
صحيح. ۱۴۲
غلط ـ هيوم می گويد رابطۀ ضروری ميان علت و معلول (اصل علّيت) يک . ۱۴۳

موضوع حسی نيست. 
صحيح. ۱۴۴
صحيح. ۱۴۵
صحيح. ۱۴۶
غلط ـ برای يافتن علل پديده ها تالش كرده است. . ۱۴۷
صحيح. ۱۴۸
غلط ـ كلمۀ چرا بازتابی از درک رابطۀ علّيت است. . ۱۴۹
غلط ـ همين كه دو طرف دارد شباهت آن با ساير روابط است. . ۱۵۰
صحيح. ۱۵۱
صحيح. ۱۵۲
غلط ـ حوادث هيچ گاه خودبه خود رخ نمی دهند.. ۱۵۳
غلط ـ علّيت از نظر فيلسوفان مسلمان يک قاعدۀ عقلی است.. ۱۵۴
صحيح. ۱۵۵
صحيح. ۱۵۶
غلط ـ معتقد بود يافتن مصاديق نيازمند تجربه است. . ۱۵۷
غلط ـ از نتايج اصل سنخيت اين است كه انسان از هر چيز انتظار آثار . ۱۵۸

متناسب با آن را دارد نه خود آن اصل. 
صحيح. ۱۵۹
علّيت. ۱۶۰
نقيضين. ۱۶۱
فطری. ۱۶۲
وجودی ـ توضيح: علّيت، رابطه ای وجودی است.. ۱۶۳
ممكن الوجود. ۱۶۴
عقل ـ تجربه ـ توضيح: هيوم امكان معرفت از طريق عقل به تنهايی و . ۱۶۵

بدون كمک تجربه را رد می كند. 
وجود ـ معلول ـ توضيح: علت به چيزی ديگر وجود می دهد و معلول از . ۱۶۶

چيز ديگری وجود می گيرد. 
كلمۀ چرا ـ توضيح: كلمۀ چرا بازتابی از درک رابطۀ علّيت است. . ۱۶۷
عقلی ـ توضيح: فالسفۀ مسلمان، اصل علّيت را اصلی عقلی می دانند. . ۱۶۸
سنخيت ميان علت و معلول. ۱۶۹
سنخيت ميان علت و معلول. ۱۷۰
وجوب علی و معلولی يا ضرورت علت و معلول. ۱۷۱
گزينۀ «۲» دكارت درک علّيت را فطری می داند. . ۱۷۲
گزينۀ «۱» اصل سنخيت، پشتوانۀ نظم جهان است. . ۱۷۳
با كمک حس و . ۱۷۴ امور طبيعی  گزينۀ «۱» در نظر مسلمانان، كشف علل 

تجربه صورت می گيرد.
گزينۀ «۲». ۱۷۵
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گزينۀ «۲». ۱۷۶
گزينۀ «۲» تمام فالسفه به جز تجربه گرايان. ۱۷۷
گزينۀ «۲» توضيح: چون باغبان می داند كاشتن بذر، رويش گياه را در پی . ۱۷۸

دارد و اين اتفاق حتماً رخ می دهد، به اصل وجوب علّی و معلولی عمل كرده است. 
گزينۀ «۲». ۱۷۹
گزينۀ «۱». ۱۸۰
گزينۀ «۲» طبق تفكرات فالسفۀ مسلمان، اين چنين نيست كه انسان از . ۱۸۱

بدو تولد با علّيت آشنا باشد. 
گزينۀ «۱» با قبول اصل علّيت در مواجهه با هر پديده در پی كشف منشأ . ۱۸۲

و عامل پيدايش آن برمی آييم.
گزينۀ «۱» اين شعر، اشاره به سنخيت ميان علت و معلول دارد، چراكه . ۱۸۳

نتيجۀ كشت گندم نمی تواند جو باشد و اين تناسب و سنخيت را می رساند. 
«ت» تجربه گرايان معتقدند كه علّيت، حاصل توالی پديده هاست. . ۱۸۴
«الف» دكارت علّيت را يک اصل فطری می دانست.. ۱۸۵
«ب» فالسفۀ مسلمان، دكارت و تجربه گرايان در اين نظر مشترک هستند اما . ۱۸۶

چون تنها گزينه، مسلمانان هستند، اين عبارت مربوط به آن ها محسوب می شود. 
الف) هيوم. ۱۸۷

ب)  دكارت
يک مفهوم بديهی است كه به صورت فطری درک می شود. . ۱۸۸
الف) هيوم. ۱۸۹

ب) فالسفۀ مسلمان
با آمدن علت وجود معلول ضرورت می يابد و موجود می شود. . ۱۹۰
در اثر توالی پديده ها و آن را تداعی می نامد. . ۱۹۱
نظم و قانون مندی های معين ميان دسته های مختلف پديده ها. ۱۹۲
ارتباط و پيوستگی ميان هر شیء و آثار آن. ۱۹۳
تخلف ناپذيری و حتميت در نظام هستی. ۱۹۴
نظم و قانون مندی ميان پديده ها، نتيجه و الزمۀ اصل سنخيت است. . ۱۹۵
تخلف ناپذيری و حتميت در نظام هستی. ۱۹۶
از . ۱۹۷ ناشی  روانی  حالت  يک  نيست جز  هيوم چيزی  نظر  از  علّيت  تداعی 

توالی پديده ها
همين كه ذهن انسان شكل گرفت، متوجه می شود كه وجود يک چيز با . ۱۹۸

عدم آن جمع نمی شود (اصل امتناع اجتماع نقيضين).
علّيت يک رابطۀ وجودی است و از نتايج آن سنخيت و ضرورت عّلی و . ۱۹۹

معلولی است. 
انسان چگونه متوجه رابطۀ علّيت شده و آن را پذيرفته است. . ۲۰۰
در رابطۀ علّيت يا همان رابطۀ وجودی، وجود يک چيز ضرورتاً وابسته به . ۲۰۱

وجود ديگری است و اگر علت باشد، معلول آن هم حتماً خواهد بود و اگر علت 
نباشد، معلول هم نخواهد بود. اين رابطه با روابط ديگری كه ميان موجودات 
است تفاوت دارد، مثالً رابطۀ علّيت همانند رابطۀ دوستی نيست كه در آن، ابتدا 

وجود دو فرد فرض می شود و سپس ميان آن ها دوستی برقرار می شود. 
رابطۀ وجودبخشی ميان علت و معلول را رابطۀ علّيت می گويند. رابطه ای . ۲۰۲

وجودی است كه در آن يک طرف (علت) به طرف ديگر (معلول) وجود می دهد؛ 
يعنی يک طرف وابسته به طرف ديگری است. مانند رابطۀ دوستی نيست كه در 
ابتدا وجود دو طرف فرض شود و سپس ميان آن ها رابطۀ دوستی برقرار شود. 

اما . ۲۰۳ به نظر ديويد هيوم، تنها راه شناخت واقعيات، حس و تجربه است، 
اصل علّيت و رابطۀ ضروری ميان علت و معلول را نمی توان از حس و تجربه به 
دست آورد. از نظر او اعتقاد به علّيت در نزد انسان ناشی از عادت ذهنی است كه 
يک امر روانی بر اثر توالی و پشت سر هم  آمدن پديده هاست. (اگر سؤال از شما 
با تكرار مشاهدۀ خورشيد و روشن شدن  مثال خواست بايد اين رو بگيد: مثالً 
زمين، در ذهن ما چنين تداعی می شود كه خورشيد، علت روشن شدن زمين 

است و اين تداعی چيزی جز يک امر روانی ناشی از توالی پديده ها نيست.)
زيرا اين كه چيزی خودش به خود وجود بدهد، به اين معناست كه چيزی . ۲۰۴

بياورد و اين همان اجتماع  بتواند خودش را به وجود  تا  باشد  كه نيست قبالً 
نقيضين است كه محال بودن آن بديهی است. 

دست . ۲۰۵ به  تجربه  از  و  است  عقلی  رابطۀ  يک  علّيت  اصل  آن ها  نظر  به 
اين قاعده است. آن ها می گويند  بر  نمی آيد، زيرا هر دادۀ تجربی خود مبتنی 
همين  كه ذهن انسان متوجه اصل امتناع اجتماع نقيضين شد، درمی يابد كه 

پديده ها خودبه خود به وجود نمی آيند. 
انسان عالوه بر اين كه درک می كند هر حادثه علتی دارد، درک می كند . ۲۰۶

كه هر معلولی از هر علتی پديد نمی آيد، بلكه هر معلولی از علتی خاص صادر 
می شود؛ مثالً برای باسواد شدن بايد درس خواند (يا هر مثال درست ديگر).

مشاهده . ۲۰۷ را  پديده ها  توالی  طريق حس،  از  انسان  معتقدند  تجربه گرايان 
می كند و رابطۀ ضروری ميان علت و معلول را در می يابد و از اين طريق رابطۀ 

علّيت را درک می كند و بنا می نهد. 
به دنبال علت يابی بوده و برای يافتن علل پديده ها تالش كرده است. . ۲۰۸
زيرا پذيرش و قبول اين رابطه مقدمه و پايۀ هر تجربه و آموزشی است. . ۲۰۹
فقط می تواند اجسام و رنگ ها و شكل ها و اموری از اين قبيل را به ما نشان بدهد. . ۲۱۰
اشتراكشان در اين است كه هر دو گروه معتقدند علّيت با حس به دست . ۲۱۱

نمی آيد و مصاديقش قابل درک با تجربه و حس است و افتراقشان در اين كه 
عقلی  را  آن  مسلمان  فالسفۀ  اما  می داند  فطری  و  بديهی  را  علّيت  دكارت 

می دانند، به صورتی كه از ابتدا در ذهن انسان موجود نيست. 
از ميان فيلسوفان اروپايی، دكارت معتقد بود كه اصل علّيت بدون دخالت . ۲۱۲

انسان آن را به طور فطری درک می كند؛ يعنی هر  تجربه به دست می آيد و 
انسانی با درک از علّيت متولد می شود. البته يافتن مصداق های علت و معلول 

نيازمند تجربه و آموزش است. 
معلول با قطع نظر از علت، امكان ذاتی دارد؛ يعنی ذات و ماهيتش نسبت به . ۲۱۳

وجود و عدم مساوی است. با  آمدن علت، وجود معلول ضرورت می يابد و موجود 
می شود. اين رابطۀ ضرورت بخشی علت به معلول را وجوب علّی و معلولی می گويند. 

انكار اصل علّيت باعث می شود تا هيچ ارتباط و پيوستگی به لحاظ وجودی . ۲۱۴
ميان اشيای عالم قابل تبيين نباشد. 

انكار اصل سنخيت باعث می شود تا نظم در جهان قابل توضيح نباشد و از هر 
شیء می توان هر اثری را توقع داشت. 

انكار اصل ضرورت هم باعث آن است كه قطعيت و حتميت نظام عالم از بين 
برود و عالم تخلف پذير خواهد شد. 

اين كه آتش می سوزاند و آفتاب روشنايی دارد، مربوط به اصل سنخيت . ۲۱۵
است كه همۀ انسان ها به طور طبيعی و با عقل خود اين حقيقت را قبول دارند 

و مطابق همين اصل رفتار می كنند. 
فيلسوفان هم به جز فالسفۀ تجربه گرا می گويند كه اين اصل مانند خود اصل 

علّيت يک اصل عقلی است. 
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