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در مورد طرح پرسش از چیستی و چرایی اشیا, کدام گزینه درست نیست؟  2091

2 ساختار جهان چنان است که انسان را به چرا گفتن می کشاند. 1 انسان همواره به دنبال علت یابی و یافتن علل پدیده ها بوده است. 
4 ساختار ذهن انسان چنان است که او چرا می گوید. 3 تربیت درست عامل ایجاد و تقویت اصل پرسش گری در انسان است. 

انسان با طرح سؤال »چرا« می کوشد ............  2092

2 از طریق استدالل رابطه های علی میان پدیده ها را بشناسد.  1 از طریق تعریف رابطه های علی میان پدیده ها را بشناسد. 
4 از طریق تعریف به برخی رابطه ها هم چون رابطۀ دوستی پی ببرد.  3 از طریق استدالل به برخی رابطه ها هم چون رابطۀ دوستی پی ببرد. 

نخستین و مهم ترین مسئله ای که انسان را به تفکر و اندیشه وا می دارد ............ است و ............ رابطه ای وجودی است که کلمۀ ............ بازتابی از همین  2093

رابطۀ وجودی است.

ک قانون علت و معلول ـ علت ـ چرا 2 ادرا 1 علت و معلول ـ علت ـ چیستی 
4 علت و معلول ـ علیت ـ چرا ک قانون علت و معلول ـ علیت ـ چرا  3 ادرا

کدام گزینه به تفاوت اساسی رابطۀ علیت با سایر روابط اشاره نمی کند؟ 2094

1 در رابطۀ علیت، معلول وجود ندارد اما در سایر روابط، اجزاء و اشیایی وجود دارند که با هم رابطه برقرار می کنند.
2 رابطۀ علیت رابطه در خوِد وجود است، اما سایر روابط رابطۀ بعد از وجود است.

3 در رابطۀ علیت وجود یکی ضرورتاً وابسته به وجود دیگری است؛ اما در سایر روابط بعد از فرض وجود دو طرف، رابطه شکل می گیرد.
4 در رابطۀ علیت، علت وجود ندارد؛ اما در سایر روابط، اجزاء و اشیایی وجود دارند که با هم رابطه برقرار می کنند.

مقصود از علت و معلول و رابطۀ علیت در کدام گزینه درست بیان نشده است؟  2095

1 علت چیزی است که به معلول وجود می دهد و وجود معلول متوقف بر وجود آن است.
2 رابطۀ ضرورت بخشی میان علت و معلول، رابطۀ علیت نامیده می شود.

3 معلول چیزی است که وجودش را از چیزی دیگر می گیرد. 
4 کلمۀ »چرا« بازتابی از درک رابطۀ علیت است.

دربارۀ رابطۀ علیت نمی توان گفت ............  2096

1 رابطه ای ضروری است، یعنی وجود یکی ضرورتاً وابسته به وجود دیگری است. 
2 مانند رابطۀ عاشقی نیست که در آن ابتدا وجود دو فرد فرض می شود و سپس میان آن ها عشق برقرار می گردد.

3 همواره دو طرف وجود دارد که یک طرف علت و طرف دیگر معلول قرار دارد.
4 انسان با طرح سؤال »چرا« می کوشد از طریق استدالل، رابطه های علی میان پدیده ها را بشناسد.

کدام یک از مفاهیم ابیات بیانگر رابطۀ علیت است؟  2097

2 مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ / چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد 1 دختر ترسا چو برقع برگرفت / بند بند شیخ آتش در گرفت 
4 ای دوست قبولم کن و جانم بستان / مستم کن و از هر دو جهانم بستان  3 بشنو از نی چون حکایت می کند / وز جدایی ها شکایت می کند 

در کدام گزینه همۀ موارد بهتر از بقیه, رابطۀ علیت را نشان می دهد؟  2098

2 صانع و مصنوع، ناظم و منظوم، حبیب و محب، خالق و مخلوق گرد، خالق و مخلوق  1 عاشق و معشوق، پیر و سالک، استاد و شا
4 خالق و مخلوق، صانع و مصنوع، مؤلِف و مؤلَف، کاتب و مکتوب 3 صانع و مصنوع، اثر و صاحب اثر، مؤلِف و مؤلَف، حبیب و محب 
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کدام گزینه صحیح است؟ 2099

1 اصل علیت نسبت به اصل شناخت تقدم زمانی دارد.
2 مسئله ای که انسان از زمان ایجاد خلقت برای آن تالش کرده است کشف اصل حقیقت بوده است.

3 آن قسم از تفکر که به دنبال کشف تصدیقات مجهول است، در یافتن رابطۀ علی میان پدیده ها کاربرد دارد.
4 نخستین مسئله ای که ذهن انسان را به خود مشغول کرده است، قطعاً علیت است.

کدام گزینه صحیح نیست؟ 2100

2 از نظر فالسفۀ مسلمان درک مفهوم علیت بر درک مصادیق آن تقدم دارد. 1 درک رابطۀ علیت همان است که بگوییم آتش علت حرارت است. 
4 مبنای اصل علیت اصلی بدیهی است. 3 اصل علیت از قواعد عقلی استنباط می شود. 

اساسی ترین تفاوت رابطۀ علیت با بقیۀ روابط در چیست؟ 2101

2 علت از معلول هستی یابی می کند. 1 وجود یک طرف متوقف بر وجود دیگری است. 
4 تنها علت قدرت طلب کردن دارد. 3 یک طرف آن خود رابطه است.  

کودکانی که روحیۀ پرسشگری دارند، چگونه در درک اصل علیت کنجکاوی می کنند؟ 2102

2 با تماربن منطقی و پرورش قوۀ استدالل از همان کودکی 1 با فهم این اصل به طور ذاتی  
گاهی از چیستی اشیا موجود 4 با آ 3 با پرسیدن »چرا«های متداول  

کدام گزینه دربارۀ علیت صحیح است؟ 2103

2 اولین مسئله ای است که ذهن انسان را به اندیشیدن وا داشته است. 1 کهن ترین مسئلۀ فلسفی است.  
4 رابطه ای است ذهنی که در جهان برقرار است. 3 انسان از بدو تولد به دنبال علت یابی است. 

اطالعات کدام گزینه دربارۀ علیت نادرست است؟ 2104

2 وجود معلول متوقف بر علت است و برعکس. 1 وجود علت هم زمان با وجود معلول است. 
4 مهم ترین عاملی است که انسان را در مسیر اندیشه پیش می برد.  3 در نبود یکی از طرفین رابطه از بین می رود.  

رابطۀ علیت برخالف رابطۀ اتکایی، ............  2105

2 رابطه ای دو طرف وجودی است. 1 متفرع از دو طرف است.  
4 بعد از وجود دو طرف ایجاد می شود. 3 طرف رابطه با خود رابطه هم زمان اند. 

درک رابطۀ علیت در اندیشۀ دکارت امری ............ است که بدون دخالت ............ به دست می آید و جزء مفاهیم ............ است. 2106

4 فطری ـ تجربه ـ اولیه 3 فطری ـ عقل ـ ثانویه  2 فطری ـ عقل ـ اولیه  1 فطری ـ تجربه ـ ثانویه 

در اندیشۀ دکارت کدام مورد درست است؟ 2107

1 اصل علیت بدون دخالت تجربه به دست می آید و جزء مفاهیم اّولیه است که انسان از آن درک فطری دارد.
2 انسان از طریق حس به توالی پدیده ها پی می برد و رابطۀ علیت را بنا می نهد.

3 درک علیت از طریق استدالل عقلی و بدون تجربه ممکن نیست.
4 چون علیت مفهومی فراتر از حس است، با حس قابل رؤیت نیست.

امپریست ها در خصوص اصل علیت، کدام مورد را انکار می کنند؟  2108

2 تأثیر مشاهدات بر امکان دستیابی به معرفت 1 وجود رابطه میان پدیده های جهان  
4 توالی برخی از حوادث نسبت به هم  3 تأثیر مشاهدات بر باورهای انسان  

)خارج کشور 97ـ  با کمی تغییر( 2109 کدام مورد مبنای انکار اصل علیت توسط هیوم شمرده می شود؟  

2 یکی دانستن معرفت با تجربۀ حسی 1 توجه به توالی مکرر برخی حوادث  
4 توجه به تأثیر مشاهدات در ایجاد عادت ذهنی  3 محدود کردن محدودۀ شناخت به عادات ذهنی 

)خارج کشور 96ـ با کمی تغییر( 2110 کدام عبارت، نظر منکران شناخت از طریق استدالل عقلی و بدون تجربه را در مورد اصل علیت, بیان می کند؟ 

4 توالی حوادث است. 3 مشاهدۀ مکرر است.  2 قرارداد ذهن است.  1 شرط تجربه است. 
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)سراسری 94ـ  با کمی تغییر( 2111 انکار اصل علیت نزد فیلسوفان تجربه گرا و هیوم در اصل از کدام دیدگاه ناشی می شود؟ 

2 علیت تکرار متوالی دو حادثه است. 1 علیت را در تجربه نمی توان یافت.  
4 علیت با تبیین عقالنی درک می شود. 3 تجربه مبنای هر نوع شناختی است. 

)خارج کشور 99( 2112 نظریۀ هیوم، در مورد علیت، درصدد تبیین کدام مسأله است؟ 

2 چرایی باور عموم آدمیان به اصل علیت 1 بررسی نقش روان در باور رابطۀ علیت 
4 چگونگی کشف علت های طبیعی توسط تجربه 3 بررسی نقش عقل در باور رابطۀ علیت 

با توجه به دیدگاه هیوم، کدام گزینه عبارت را به نحو درستی کامل می کند؟ علیت ............  2113

2 جزء ساختار ذهن انسان هاست. 1 حاصل توالی پدیده هاست.  
4 یک اصل فطری و جزء مفاهیم بدیهی است. 3 یک اصل کامالً عقلی است.  

به نظر هیوم، علت اینکه ما به ضرورت پیدایش معلول از علت حکم می کنیم، چیست؟  2114

4 اصل عقالنی 3 مفهومی بدیهی  2 اصل فطری  1 عادت روانی 
با توجه به دیدگاه هیوم نمی توان گفت که چون همیشه با آمدن خورشید به آسمان، زمین روشن می شود ............  2115

2 تجربه و حواس علت روشن شدن زمین را تشخیص می دهند. 1 ذهن قادر به درک توالی میان طلوع خورشید و روشن شدن زمین می شود.  
4 رابطه ای وجودی میان آمدن خورشید و روشن شدن زمین وجود دارد. 3 انتظار داریم که آمدن خورشید باعث روشن شدن زمین گردد.  

با توجه به دیدگاه هیوم وقتی با آمدن خورشید به آسمان، زمین روشن می شود ............  2116

1 حواس، علت روشن شدن زمین به واسطۀ آمدن خورشید به آسمان را درک نمی کند. 
2 حواس، روشن شدن زمین و تجربه علتش را می فهمد.

3 روشن شدن زمین را عقل می فهمد اما حس درک نمی کند. 
4 تجربه انسان به تدریج و در طی زمان، علت روشن شدن زمین را می فهمد.

)خارج کشور 93( 2117 با توجه به دیدگاه هیوم وقتی آتش چوبی را می سوزاند، ............  

2 حواس سوختن چوب و تجربه علتش را می فهمد. 1 حواس، علت سوختن چوب را درک نمی کند. 
4 تجربۀ انسان به تدریج و در طی زمان، علت سوختن را می فهمد. 3 سوختن چوب را عقل می فهمد، حس درک نمی کند. 

)سراسری 93( 2118 نمی توان گفت چون همیشه آب در اثر گرمای کافی بخار می شود، ............  

2 تجربه و حواس علت تبخیر آب را تشخیص می دهند. 1 ذهن قادر به درک تعاقب میان تبخیر آب و گرما می شود. 
4 رابطه ای وجودی میان گرما و تبخیر آب وجود دارد. 3 انتظار داریم که گرمای کافی باعث تبخیر آب گردد. 

به ترتیب کدام مورد تصویر مناسب تری از علیت نزد هیوم و دکارت را ارائه می دهد؟ 2119

1 علیت حاصل توالی پدیده هاست. ـ علیت جزء ساختار ذهن انسان هاست. 
2 علیت یک اصل فطری و جزء مفاهیم اولیه است. ـ علیت حاصل توالی پدیده هاست.

3 علیت یک اصل فطری و جزء مفاهیم اولیه است. ـ علیت جزء ساختار ذهن انسان هاست. 
4 علیت حاصل توالی پدیده هاست. ـ علیت یک اصل فطری و جزء مفاهیم اولیه است. 

با توجه به دیدگاه فیلسوفان اروپایی، کدام گزینه درست است؟ 2120

1 به نظر دکارت، درک رابطۀ علیت و نیز یافتن مصداق های علت و معلول آن به تجربه و یا آموزش نیاز ندارد.
2 به نظر امپریست ها یک رابطۀ ضروری میان طلوع خورشید و روشن شدن زمین وجود دارد و تجربه به این رابطۀ ضروری گواهی می دهد. 

3 به عقیدۀ هیوم اصل علیت و رابطۀ ضروری میان علت و معلول را می توان از مشاهدۀ حسی و تجربه به دست آورد.
4 به عقیدۀ هیوم ما از طریق تداعی است که پنداشته ایم یک رابطۀ امکانی میان طلوع خورشید و روشن شدن زمین برقرار است. 

کدام گزینه جاهای خالی جمالت زیر را به طور درست پر می کند؟ 2121

الف( دیدگاه امپریست ها دربارۀ علیت مستقیماً ناشی از دیدگاه آن ها دربارۀ ............ است

ب( از نظر امپریست ها هر ............ در جهان به علیت باز می گردد.

ج( بدون ............ رابطۀ علیت از دیدگاه امپریست ها فاقد معنا می باشد.

2 اصل معرفت، تأثیر و تأثر، ترتیب و توالی 1 اصل واقعیت، تأثیر و تأثر، تأثیر و تأثر 
4 اصل معرفت، ترتیب و توالی، ترتیب و توالی 3 اصل واقعیت، ترتیب و توالی، تأثیر و تأثر 
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كدامگزینهازدیدگاههایدیویدهیومدربارۀاصلعلیتبرداشتمیشود؟ 2122

ب(ازابتدایخلقتعلیترادرذهنخودداریم. الف(اصلعلیتدرتجربهوعقلجستوجونمیشود.

د(علیتفراحسیوفراتجربیوذهنیاست. ج(اساسدرکعلیتتوالیحوادثاست.

و(رابطۀجعلیعلیتحاصلانتزاعذهنآدمیاست. ه(منشأتوالیحوادثتقدموتأخراستنهتأثیروتأثر.

4 و، ب، د 3 ب، ج، ه   2 ه  ، د، الف  1 الف، و، ه  
اختالفنظرهیوموامپریستهادر............وشباهتفالسفۀمسلمانوهیومدر............است. 2123

2 رسمیت شناختن علیت ـ ذهنی بودن علیت 1 منشأ درک ـ فراتجربی بودن علیت  
4 رسمیت شناختن علیت ـ فراتجربی بودن علیت 3 منشأ درک ـ ذهنی بودن علیت  

علیتازنظردكارتبهچهمعناست؟ 2124

2 درک بخشی از رابطۀ علیت به عهدۀ تجربه است. 1 یعنی علیت منتج از یک استدالل عقلی است. 
4 از مفاهیمی است که انسان به طور فطری کسب می کند.  3 یعنی انتسابی است.  

ازنظردكارتاینکهدرکرابطۀعلیتنیازبهآموزشتجربیندارد،یعنی............  2125

2 نیازمند مقدمات و معلومات عقلی است. 1 نیازمند آموزش منطقی است.  
4 انسان با این درک متولد می شود.  3 در بخشی غیر از تجربه اثبات می شود. 

چراامپریستهاعلیترابرتوالیپدیدههابنامیكنند؟ 2126

2 معتقد به اصالت تجربه اند. 1 زیرا توالی آن ها انکارناپذیر است.  
4 توالی را حواس درک می کنند و حواس خطاناپذیرند. 3 عقل نیز این توالی را درک می کند.  

كدامگزینهنادرستاست؟ 2127

1 امپریست ها رابطۀ ضروری بین علت و معلول را از توالی پدیده ها و به شکل حسی می دانند. )به جز هیوم(
2 هیوم معتقد است علیت رابطه ای است ناشی از تداعی ذهنی که در طبیعت جاری است.

3 از نظر مسلمانان علیت نمی تواند از تجربه باشد زیرا هر دادۀ تجربی مبتنی بر علیت است.
4 قبل از اینکه بدانیم چیزی خود به خود به وجود نمی آید، باید اصلی بدیهی درک شود.

کهیومودیگرتجربهگرایاندرچیست؟ 2128 نقطۀاشترا

1 هر دو علیت را ناشی از تعاقب پدیده ها می دانند.  
2 امپریست ها برخالف هیوم علیت را ناشی از همکاری حس و عقل می دانند.

3 تجربه گرایان دیگر علیت را با یک استدالل عقلی حاوی داده های تجربی اثبات می کنند.
4 هیوم علیت را حسی نمی داند و با نظر عقال در این باره موافق است.

بهنظرهیوم............ نادرستاست. 2129

2 یافتن مصادیق علیت برخالف رابطۀ علیت از طریق حواس رخ می دهد. 1 علیت یک امر غیرحسی است.  
4 آنچه از طریق حواس ثابت نشود را معرفت زا نمی داند. 3 رابطه ای جعلی در اثر مشاهدۀ امور خارجی است. 

كداماصلبهاعتقادفیلسوفانمسلمان،ریشۀدرکاصلعلیتاستوكشفعللامورطبیعیازچهطریقیصورتمیگیرد؟ 2130

2 امتناع اجتماع ضدین ـ تجربه و حواس 1 امتناع اجتماع نقیضین ـ استدالل عقلی 
4 امتناع اجتماع نقیضین ـ تجربه و حواس 3 امتناع اجتماع ضدین ـ استدالل عقلی 

)سراسری 99( 2131 كداممورد،عبارترامطابقنظرفیلسوفانمسلمانكاملمیكند؟ 

»هنگامیكهحرارتفلزیرامنبسطمیكند،............ «

2 حس، انبساط فلز را و تجربه علت منبسط شدن فلز را درک می کند. 1 تجربه کشف می کند که حرارت، علت انبساط فلز است.  
4 تجربه حرارت را علت انبساط فلز یافته و اصل علیت را نتیجه می گیرد. 3 بداهت عقلی حکم می کند که فلز به خاطر حرارت منبسط شده است. 

)سراسری 99 نظام قدیم( 2132 كدامعبارتدرستاست؟ 

2 وجود علیت میان دو حادثه، دلیل بر تأثیر و تأثر میان آن ها نیست. 1 انسان تعاقب دو حادثه را از طریق تجربه دریافت می کند.  
4 علیت قانونی است که انسان در اثر مشاهدات بسیار حوادث پی در پی آن را فهمیده است.  3 درک کلی قاعدۀ علیت، همان علم حضوری نفس به خود و حاالت خود است. 

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com 

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



205

)خارج کشور 99 نظام قدیم( 2133 کدام مورد دربارۀ اصل علیت درست است؟  
2 عالمه طباطبایی منشأ اصلی اعتقاد به آن را، ذهن انسان می داند. 1 همۀ فیلسوفان غربی آن را یک اصل تجربی می دانند. 

4 از مسائل مهم فیلسوفان مسلمان، چگونگی درک انسان از آن بوده است. 3 فیلسوفان مسلمان متفق بوده اند که یک اصل غیرتجربی است. 
با توجه به نظرات فارابی و ابن سینا، کدام عبارت در مورد اصل علیت درست نیست؟  2134

2 اصل »امتناع ترجح بالمرّجح« از اصل »امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین« به دست می آید. 1 اصل علیت از شاخه های اصل »امتناع اجتماع و ارتفاع دو نقیض« است. 
4 اصل»امتناع ترجح بالمرّجح« از اصل علیت به دست می آید. 3 اصل علیت از اصل امتناع ترجح بالمرّجح به دست می آید.  

پذیرش اصل علیت به عنوان اصلی عقالنی و غیرقابل تجربه نزد هیوم و فالسفۀ مسلمان، به ترتیب کدام است؟ 2135
4 مقبول ـ مقبول 3 مردود ـ مقبول  2 مقبول ـ مردود  1 مردود ـ مردود 

)خارج کشور 94( 2136 این عبارت که »میان وجود و عدم هیچ چیزی نیست«, بیانگر کدام اصل است؟ 
4 علیت 3 وجوب علی  2 واقعیت  1 سنخیت 

ناتوانی از درک و تبیین منطقی اصل علیت در دیدگاه شیخ الرئیس ناشی از چیست؟ 2137
2 هر تأثیر و تأثری را ناشی از علیت دانستن 1 علیت را ترتیب و توالی بین دو امر دیدن 

4 علیت را امری ذهنی دانستن 3 تجربه گرایی پیرامون اصل معرفت  
مسلمانان مانند ............ مصادیق اصل علیت را با ابزار ............ شناسایی می کنند. 2138

4 دکارت ـ حسی 3 هیوم ـ حسی و عقلی  2 تجربه گرایان ـ عقلی  1 دکارت ـ عقلی 
به ترتیب هر یک از عبارات زیر متعلق به کدام یک از فالسفه یا فیلسوف است؟ 2139

الف( حس فقط می تواند اجسام، رنگ ها، شکل ها و اموری از این قبیل را به ما نشان دهد. 
ب( یافتن مصداق های علت و معلول نیازمند تجربه و آموزش است.

ج( این گونه نیست که انسان به طور مادرزادی در همان بدو تولد با قاعدۀ علیت آشنا بوده و آن را درک می کرده است.
د( هر انسانی، با درکی از رابطۀ علیت متولد می شود.

2 هیوم ـ دکارت ـ فالسفۀ تجربه گرا ـ فالسفۀ اسالمی 1 دکارت ـ هیوم ـ فالسفۀ تجربه گرا ـ فالسفۀ اسالمی 
4 دکارت ـ هیوم ـ فالسفۀ اسالمی ـ دکارت 3 هیوم ـ دکارت ـ فالسفۀ اسالمی ـ دکارت 

)سراسری 86ـ  با کمی تغییر( 2140 امکان ذاتی کدام است؟ 
2 چیزی که ذات و ماهیت آن نسبت به وجود و عدم مساوی است. 1 چیزی که به حسب ذات واجب بوده و عدم بر آن محال باشد. 

4 چیزی که ذاتش اقتضاء دارد هستی را.  3 چیزی که ذاتاً وجود برایش محال است و عدم برای آن ضروری است. 
گر علتی به حادث وجود نداده باشد، به معنای این است که بدون ............ پدیده آمده و این، امری ............ است. 2141 ا

4 ترّجح ـ ممکن 3 ترّجح ـ محال  2 مرّجح ـ ممکن  1 مرّجح ـ محال 
کدام گزینه بیانگر پاسخ دقیق و مناسب ابن سینا در باب »انکار اصل علیت« توسط هیوم و فالسفۀ تجربه گرای اروپایی است؟   2142

1 ما از طریق حس و تجربه، نه تنها به دنبال هم آمدن یا همراه هم آمدن برخی پدیده ها را می یابیم بلکه به معنای »علیت« نیز پی می بریم. 
2 چون درک رابطۀ علیت از طریق تجربه امکان پذیر نیست, بنابراین کسی که صرفاً تجربه گراست نمی تواند تبیین قانع کننده ای از علیت ارائه کند.

3 قبل از درک علیت، برای اینکه علت حوادث طبیعی را بدانیم، باید از حس و تجربۀ خود استفاده کنیم.
4 چون درک رابطۀ علیت از طریق تجربه امکان پذیر نیست, بنابراین کشف علل امور طبیعی نیز از طریق حس و تجربه صورت نمی گیرد.

در پرتو کدام اصل، می توان برای نظم دقیق جهان, پشتوانۀ عقلی قائل شد؟ 2143
4 اصل ضرورت عّلی و معلولی  3 اصل سنخّیت علت و معلول  2 اصل علیت  1 اصل وجوب عّلی و معلولی 

با توجه به بیت: »چو بد کردی مشو غافل ز آفات / که واجب شد طبیعت را مکافات«, کدام مفهوم فلسفی زمینۀ پذیرش می یابد؟ 2144
1 اصل سنخّیت علت و معلول به این معنی است که هر علتی، معلول خاص خودش را پدید می آورد و هر معلولی از علت خاصی صادر می شود. 

2 اصل امتناع ترّجح بالمرّجح به این معنی است که معلول بدون مرّجح پدیده آمده و این، امری محال است.
گر علت یک چیزی موجود شود، موجود شدن آن چیز نیز واجب می شود. 3 اصل وجوب علی و معلولی به این معنی است که ا

4 اصل علیت و معلولیت به این معنی است که هر امر ممکنی به علتی که وجوب دهنده به آن است متعلق، وابسته و نیازمند است.

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com 

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



206

کدام یک از ابیات زیر، صریح تر بر مضمون اصل سنخیت علت و معلول داللت می کند؟ 2145
1 حملۀ دیگر بمیرم از بشر / تا بر آرم از مالئک پر و سر 

2 این همه عکس می و نقش نگارین که نمود / یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد
3 حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد / این همه نقش که در آیینۀ اوهام افتاد

4 چو بد کردی مشو غافل ز آفات / که واجب شد طبیعت را مکافات
کدام یک از ابیات زیر، بر مضمون اصل سنخیت علت و معلول داللت نمی کند؟ 2146

2 چو بد کردی مشو غافل ز آفات / که واجب شد طبیعت را مکافات گر یک ذره را برگیری از جای / خلل یابد همه عالم سرا پای  1 ا
4 از جمادی ُمردم و نامی شدم / وز نما ُمردم به حیوان بر زدم 3 جهان چوم خط و خال و چشم و ابروست / که هر چیزی به جای خویش نیکوست 

به ترتیب، در پرتو کدام اصل، می توان برای نظم دقیق جهان پشتوانۀ عقلی قائل شد و عبارت »هر علتی، معلول خاص خودش را پدید می آورد و هر معلولی  2147
از علت خاصی صادر می شود و پدید می آید.«, بیانگر کدام اصل است؟

2 سنخیت علت و معلول ـ سنخیت علت و معلول 1 سنخیت علت و معلول ـ وجوب علی و معلول 
4 ضرورت علت و معلول ـ ضرورت علت و معلول 3 ضرورت علت و معلول ـ سنخیت علت و معلول 

در پرتو کدام اصل، نظام جهان انتظام می یابد و در اندیشۀ ما به صورت دستگاهی منظم و مرتب در می آید که هر جزء آن جایگاه به خصوص دارد؟ 2148
)سراسری 81( 2 سنخیت علت و معلول ـ الواحد ال یصدر عنه اال الواحد   1 سنخیت علت و معلول ـ الشی ما لم یجب لم یوجد 

4 ضرورت علت و معلول ـ الواحد ال یصدر عنه اال الواحد 3 ضرورت علت و معلول ـ الشی ما لم یجب لم یوجد 
)سراسری 91 ( 2149 کدام یک از ابیات، صریح تر بر مضمون قاعدۀ »سنخیت« داللت می کند؟  

گر یک ذره را برگیری از جای / خلل یابد همه عالم سرا پای 1 ا
2 حمد بی حد را سزد ذاتی که بی همتاستی / واحد یکتاستی هم خالق اشیاستی

3 این همه عکس می و نقش نگارین که نمود / یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد
4 حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد / این همه نقش که در آیینۀ اوهام افتاد

)سراسری 76( 2150 آیۀ شریفۀ �فلن تجد لسنت الله تبدیال و ...� با توجه به معنای سنت بیش از هر چیز مؤید کدام اصل فلسفی است؟  
4 واقعیت 3 ضرورت  2 علیت  1 سنخیت 

اشعار موجود در کدام گزینه, مفهوم سنخیت را به تصویر نمی کشد؟ 2151
ب( که بکاری برنیاید گندمی الف( الجرم یک جو ندارد هر که گندم کار نیست 

د( که آزرده گردی گر آزرده ای ج( که گر خار کاری سمن ندروی  
و( دو صد گفته چون نیم کردار نیست ه ( که با گردنده گرداننده ای هست  

4 ج، الف 3 د، ج  2 و، الف  1 ه  ، د 
از  2152 با کرۀ زمین مقایسه می کنند و شباهت های این دو سیاره را برمی شمارند،به کدام یک  اینکه محققان برای بررسی امکان وجود حیات در مریخ آن را 

ویژگی های سنخیت اشاره دارد؟
4 انسجام تحقیقات علمی 3 به وجود آمدن شاخه های مختلف دانش  2 وجود نظم خاص در جهان  1 پیگیری و پیش بینی امور 

گر برای اثبات اصل سنخیت از طریقی غیر از عقل استفاده کنیم، ............  2153 ا
2 نظم جهان دست می رود. 1 نتایج مشابه ای به دست می آید زیرا تمام ابزار شناخت معتبرند. 

4 تناسب بین علت و معلول نابود می شود. 3 همچنان در عمل آن را به کار می بندیم. 

گر علتی به معلولی وجود نداده باشد، به معنای این است که بدون مرّجح پدیده آمده و  2154 ضرورت علی و معلولی با حضور چه چیز تحقق می یابد و عبارت »ا
این امر، محال است.«, دقیقاً ناظر بر کدام اصل فلسفی است؟

2 علت ناقصه ـ امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین  1 علت ناقصه ـ امتناع ترجح بالمرّجح 
4 علت تامه ـ امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین  3 علت تامه ـ امتناع ترجح بالمرّجح.  

ضرورت علی و معلولی با حضور چه چیز تحقق می یابد و قاعدۀ »امتناع ترجح بالمرجح«, چه پیامی دارد؟ 2155
1 علت تامه ـ خروج از حالت تساوی وجود و عدم نیازمند به یک عامل بیرونی به نام علت است. 

2 علت ناقصه ـ خروج از حالت تساوی وجود و عدم نیازمند به یک عامل درونی به نام علت است. 
3 علت ناقصه ـ خروج از حالت تساوی وجود و عدم نیازمند به یک عامل بیرونی به نام علت است. 

4 علت تامه ـ خروج از حالت تساوی وجود و عدم نیازمند به یک عامل درونی به نام علت است. 
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هریک از مفاهیم »وجودبخشی« و »ضرورت بخشی«, به ترتیب با توجه به کدام اصول فلسفی اسالمی درست است؟  2156
2 اصل علیت ـ اصل وجوب علی و معلولی  1 اصل وجوب علی و معلولی ـ اصل سنخیت 

4 اصل علیت ـ اصل سنخیت  3 اصل وجوب علی و معلولی ـ اصل علیت 
با توجه به »اصل وجوب علی و معلولی« و »اصل علیت«, به ترتیب کدام نتیجه استخراج می شود؟ 2157

4 ضرورت بخشی ـ نظم بخشی 3 وجودبخشی ـ نظم بخشی  2 ضرورت بخشی ـ وجودبخشی  1 وجودبخشی ـ ضرورت بخشی 
وقتی به یک نهال از هر جهت رسیدگی می کنیم و شرایط الزم برای رشد و سالمت آن را فراهم می کنیم، لزوماً انتظار شادابی و رشد این نهال را داریم، این  2158

)سراسری 91( انتظار نشان دهندۀ چیست؟ 
1 اصل سنخّیت میان علت و معلول و نیز اصل ضرورت علی که باعث پیوستگی قطعی موجودات است. 

2 اصل ضرورت علی که از فروع اصل علیت و بیانگر نظام قطعی و پیوستگی میان موجودات.
3 باور قطعی انسان از اصل سنخّیت میان علت و معلول و پیوستگی میان موجودات.

گاه انسان نسبت به اصل ضرورت علی که از فروع اصل علیت است.  4 باور همگانی و ناخودآ
کدام گزینه درست است؟ 2159

2 وجوب تقدم ذهنی بر وجود دارد. 1 وجوب تقدم خارجی بر وجود دارد.  
4 وجود تقدم ذهنی بر وجوب دارد.  3 وجود تقدم خارجی بر وجوب دارد.  

کاربرد اصطالح »وجوب علی و معلولی« برای فهم جایگاه ............ است و آن گاه که »وجود« با »وجوب« مقایسه شود، حق تقدم از آِن............ است و عامل  2160
)خارج کشور 90( ضرورت بخش، همان ............ می باشد. 

2 اصل علیت ـ وجود ـ اصل علیت 1 اصل علیت ـ وجود ـ علت تامه  
4 علت تامه ـ وجوب ـ علت تامه 3 علت تامه ـ وجود ـ علیت  

کدام گزینه حاکی از جریان تخلف ناپذیر جهان است؟ 2161
2 ما به دریا حکم طوفان می دهیم / ما به سیل و موج فـــرمان می دهیم 1 خرد را تو روشن بصر کرده ای / چراغ هدایت تو بر کرده ای 

4 جهانیان همه گر منع من کنند از عشق / من آن کنم که خداوندگار فرماید 3 تا کرمت راه جهان برگرفت / پشت زمین بار گران برگرفت 
»وجود روابط قطعی میان موجودات« ناشی از کدام یک از اصول می باشد؟ 2162

4 اصل علیت 3 اصل سنخیت  2 اصل واقعیت  1 وجوب علی و معلولی 
وجوب علت و معلول نشان می دهد، ............  2163

2 ضرورت یافتن بر وجود یافتن مقدم است. 1 وجوب از ناحیۀ ذات فعال می شود تا شئ وجود یابد. 
4 طبق این اصل خروج از حالت امکانی بعد از وجود رخ می دهد. گر علت موجود شود، وجود معلول الاقتضا است.  3 ا

دربارۀ وجوب علی و معلولی کدام گزینه صحیح نیست؟ 2164
1 تمام ممکن الوجودهای بالذات نیاز به یک علت وجودی دارند که وجوب بخشی کند. 

2 اینکه جهان موجود است، یعنی علتش وجود داشته و با وجود علت، به وجود آمدن امری ضروری است.
3 با وجوب بخشی یک علت است که ممکن بالذات به واجب بالغیر تبدیل می شود.

گر ضرورت دهندۀ معلول نباشد، ممکن است وجوددهندۀ آن باشد. 4 ا

طبق نظر فالسفۀ مسلمان، کدام گزینه درست است؟ 2165
1 با قبول اصل وجوب علی و معلولی است که می توان برای نظم دقیق جهان پشتوانه ای عقلی قائل شد.

2 کسی که اصل وجوب علی و معلولی را نپذیرد، نمی تواند به پشتوانه ای عقلی برای نظم جهان باور داشته باشد.
3 دانشمندان علوم طبیعی به دلیل پذیرفتن اصل سنخیت دست به تجربه می زنند و تحقیقات علمی خود را دنبال می کنند.

4 هر تالش تجربی، مبتنی بر قاعدۀ سنخیت و اصل وجوب علی و معلولی است.
)آزمون های سراسری گاج( 2166 ک نیازمندی معلول به علت یعنی ............   از نظر فالسفه مال

1 خصوصیتی که نشان می دهد سلسلۀ علت ها باید به یک وجود نامشروط ختم شود. 
2 پیدا کردن موجودات حادث و قدیم و ارتباط آن ها با علت ها و معلول ها. 

3 ویژگی ای که بیانگر علت بودن یا معلول بودن یک شیء است. 
4 ریشۀ نیاز معلول در هستی خود به علت. 
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)آزمون های سراسری گاج( 2167 طبق نظر فالسفۀ  مسلمانان »صدا معلول ضربه به میز است« چون ........... 
گر ضربه نباشد صدایی در کار نیست. 4 ا 3 صدا می تواند باشد و می تواند نباشد.  2 نمی شود ضربه باشد و صدا نباشد.  1 صدا بعد از ضربه ایجاد می شود. 

کدام گزینه موارد صحیح و غلط را به درستی مشخص می کند؟ 2168
ب( تنها مصداق رابطۀ وجودی رابطۀ علیت است. الف( وجود علت متوقف بر معلول است. 

د( فالسفۀ مسلمان تجربه را به هیچ عنوان در درک علت و معلول و علیت دخالت نمی دهند. ج( تجربه گرایان معتقد به سنخیت هستند. 
4 غلط، صحیح، صحیح، صحیح 3 غلط, صحیح، غلط، صحیح  2 غلط، صحیح، غلط، غلط  1 صحیح، صحیح، غلط، غلط 

چند مورد از گزاره های زیر درست نیست؟ 2169
ک واقعیت هست انسان را در مسیر تفکر و خردورزی می اندازد. ب( ادرا الف( معلول از علت هستی خواهی می کند. 

د( ممتنع الوجود برای موجود شدن نیازمند علت است. ج( عدم نمی تواند علت چیزی باشد.  
ه ( هر توالی و تأثیر و تأثری در جهان به علیت باز می گردد.

 ۴ 4  3 3  ۲ 2  1 1
کدام گزینه دارای دو عبارت درست و یک عبارت نادرست می باشد؟ 2170

ب( اصل علیت نتیجۀ مستقیم اصل امتناع اجتماع نقیضین است. الف( هر تقدم و تأخری در جهان به علیت باز می گردد. 
د( علت از معلول هستی یابی می کند. ج( عاملی که ترجیح داده می شود و موجود می شود مرجح نام دارد. 

و( کم کم با بزرگ تر شدن کودکان پرسش های آن ها دربارۀ چیستی و چرایی امور به وجود می آیند. ه ( تنها علت است که قدرت طلب کردن دارد. 
4 ج، ه  ، و 3 ب، و، ج  2 الف، و، ب  1 الف، د، ه  

ارزش گذاری چند مورد از گزاره های زیر اشتباه است؟ 2171
الف( دکارت معتقد است انسان به صورت فطری و باواسطه به علیت می رسد. )درست(

ب( از نظر فالسفۀ مسلمان علیت بی واسطه و با آموزش درک می شود. )نادرست(
ج( هیوم می گوید: علیت تنها حاصل انتزاع ذهن است. )درست(

د( »علیت مستقل از حس و تجربه وجود دارد«، جمله ای است که از آن دیدگاه امپریست ها دربارۀ علیت برداشت می شود. )نادرست(
۴ 4  3 3  ۲ 2  1 1

هر کدام از عبارات زیر، به ترتیب به موارد موجود در کدام  گزینه مرتبط هستند؟ 2172
ج( اثبات اثر و علت در جهان ب( وجود نظم عام  الف( تقدم وجوب بر وجود 
و( یکسان عمل کردن طبیعت ه ( پیگیری امور  د( نفی صدفه  

2 وجوب، علیت، وجوب، علیت، سنخیت، سنخیت 1 علیت، سنخیت، علیت، علیت، سنخیت، سنخیت، سنخیت 
4 علیت، علیت، وجوب، علیت، سنخیت، سنخیت 3 وجوب، علیت، علیت، سنخیت، سنخیت، سنخیت 

اینکه علت به معلول وجود می دهد، نشانۀ چیست؟ 2173
2 درخواست معلول از علت برای وجود یافتن 1 معلول در ذات خود به علت نیاز دارد. 

4 ضرورت وجود معلول از ناحیۀ خودش است و علت آن را وجود می بخشد. 3 درخواست علت برای وجودیابی معلول 
وقتی از علت معلولی سؤال می پرسیم، ............  2174

4 به زمان رابطۀ علیت برمی گردد. 3 به چگونگی اثرگذاری معلول برمی گردد   2 مربوط به ذات معلول است.  1 مربوط به وجود معلول است. 
کدام گزینه به اصلی اشاره می کند که با سایر گزینه ها متفاوت است؟ 2175

1 چو بد کردی نشو ایمن ز آفات / که الزم شد طبیعت را مکافات 
2 نشو شادمان گر بدی کرده ای / که آزرده گردی گر آزرده ای

3 هر قضایی سببی دارد و من در غم دوست / عجلم می کشد و درد فراقش سبب است
گـر بد کنی چـشم نیکی مدار / که گر خار کاری سمن ندروی 4 ا

کدام گزاره دربارۀ شعری که اصل زیر به آن اشاره می کند درست است؟ 2176
»زین آتش نهفته که در سینۀ من است / خورشید شعله ای است که در آسمان گرفت«

2 در این جا خورشید که معلول است در ذات خود ممکن الوجود است. 1 به همان رابطه ای اشاره می کند که بین میز چوبی و نجار آن است. 
4 شاعر قطعاً اصل علیت را به صورت عقلی استدالل کرده است تا به کار ببرد. 3 خورشید در نقش معلول و وجوددهنده به آتش سینۀ شاعر است. 

کدام یک رابطۀ ضروری علت و معلول را در خارج نمی یابد؟ 2177
4 عمدۀ امپریست ها 3 هیوم  2 دکارت  1 مسلمانان 
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برای اینکه »مهمان آمدن« را معلول »امتحان ریاضی داشتن« بدانیم، باید پیرو کدام یک باشیم؟ 2178
4 هیوم 3 امپریست ها غیر از هیوم  2 دکارت  1 حکمای مشاء 

کدام اصل پیش مقدمۀ اصل وجوب و امکان قرار دارد؟ 2179
4 علیت 3 امکان ماهوی  2 سنخیت همه جانبه  1 ضرورت بین علت و معلول 

کدام گزینه فاقد اشکال نیست؟ 2180
1 میان پدیده هایی که پشت هم می آیند ممکن است علیت برقرار باشد یا نباشد.

2 سنخیت علت و معلولی فرع بر رابطۀ علیت است.
3 پی بردن به سنخیت میان علت و معلول یک اصل تجربی است.

4 معلول در هر نوبت که دیده شود، علت یکسانی دارد.
چه تعداد از گزاره های زیر مورد پذیرش فالسفۀ مسلمان است؟ 2181

الف( هم ساختار ذهن هم ساختار جهان باعث ایجاد چرایی در ذهن انسان می شود.
ب( درک علیت از طریق حس ممکن نیست و علیت مفهومی فراحسی است.

ج( اصل علیت یک قاعدۀ عقلی و فطری است.
د( علیت یک رابطۀ وجودی است که متفرع از طرفین شرکت کننده است.

۴ 4  ۲ 3  3 2  1 1

در مورد تفاوت رابطۀ علیت با روابط دیگر، کدام گزینه صحیح تر است؟ 2182
1 رابطۀ علیت رابطۀ بعد از وجود است و با آن معلول شکل می گیرد، ولی سایر روابط وجودی نیست.

2 رابطۀ علیت حین وجود دو طرف است و با وجود علت معلول به وجود می آید، ولی سایر روابط بعد از وجود دو طرف رابطه شکل می گیرند.
3 رابطۀ علیت مانند دیگر روابط بعد از وجود دو طرف رابطه شکل می گیرد.

4 در تمام روابط، وجود داد و ستد می شود، اما در رابطه علیت، این رابطه عمیق تر است. 
کدام کلمه نشان دهندۀ رابطۀ علیت است؟ 2183

4 کجا 3 چرا  2 چه ماهیتی  1 چیست 
کدام گزینه در مورد دیدگاه دکارت نسبت به علیت صحیح است؟  2184

2 رابطه ای است که درک آن برای انسان به صورت بالقوه است. 1 رابطه ای عقلی و استداللی است.  
4 به صورت مفاهیم فطری است که هر انسانی آن را می یابد و به دلیل نیاز ندارد. 3 به صورت اولیه و حضوری مصادیق آن توسط انسان درک می شود. 

ریشۀ تناقضات پیش آمده برای هیوم در مورد علیت از کجا نشأت می گیرد؟ 2185
2 علیت تجربی و حسی نیست. 1 حس و تجربه تنها راه شناخت واقعیت است. 

4 حس تعاقب پدیده ها را می بیند. 3 با عقل نمی توان به علیت رسید.  
از دیدگاه هیوم حس چه چیزی را نمی بیند؟ 2186

4 امور محسوس 3 علیت و ضرورت  2 توالی پدیده ها  1 خواص اشیا 
کدام گزینه به ترتیب در مورد دیدگاه ابن سینا و هیوم صحیح است؟ 2187

2 تجربه توالی را می بیند، علیت عقلی است. 1 علیت حسی و تجربی نیست، علیت واقعی نیست. 
4 تجربه توالی را می بیند، تجربه توالی را نمی بیند. 3 علیت ذهنی است، حس علیت را نمی بیند.  

کدام گزینه در مورد دیدگاه هیوم در باب علیت صحیح است؟ 2188
1 علیت امری واقعی است.

2 ساختار ذهن ما، پدیده ها را در قالب علت و معلول می بیند.
3 تجربه فقط ضرورت میان علت و معلول را می بیند، نه علیت میان آن دو را.

4 توالی پدیده ها باعث می شود که در ذهن ما دو پدیدۀ هم زمان یکی را علت و دیگری را معلول در نظر بگیریم.
از دیدگاه کدام فیلسوف درک علیت به صورت مادرزادی است؟ 2189

4 بیکن 3 ابن سینا  2 دکارت  1 هیوم 
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ک چگونه است؟ 2190 از دیدگاه کدام فیلسوف علیت امری ذهنی است نه واقعی، و درک علیت از دیدگاه امپریست هایی چون جان ال

1 دکارت، ما توالی میان دو حادثه را می بینیم و این توالی خود باعث درک علیت توسط ما می شود.
2 دکارت، علیتی وجود ندارد؛ ولی چون دو حادثۀ متوالی است ما به آن علیت می گوییم.

3 هیوم، ما توالی میان دو حادثه را می بینیم و این توالی خود باعث درک علیت توسط ما می شود.
4 هیوم، علیتی وجود ندارد؛ اما ما عادت کرده ایم دو حادثۀ متوالی را علیت بگوییم.

شعر زیر بیانگر کدام اصل است؟ 2191

»چو بد کردی مشو غافل ز آفات / که واجب شد طبیعت را مکافات«

4 تقدم علت بر معلول 3 سنخیت  2 ضرورت  1 علیت 

علیت یکی از ............ ترین مسائل فلسفی است. 2192

4 ابتدایی 3 اساسی  2 کهن  1 مهم 

علیت پرسش از ............ است و مانند رابطۀ آموزش ............ و رابطۀ آن ............ 2193

2 چیستی ـ نیست ـ وجودی نیست. 1 چرایی ـ است ـ وجودی است.  
4 چرایی ـ نیست ـ وجودی نیست. 3 چرایی ـ نیست ـ وجودی است.  

از نظر هیوم ............ 2194

2 حس تنها راه شناخت واقعیت ها نیست. 1 درک آن از شناخت حسی ممکن است. 
4 علیت یک تداعی ذهنی است. 3 توالی پدیده ها باعث درک علیت است. 

تفاوت دیدگاه هیوم و تجربه گرایان چیست؟ 2195

2 هیوم توالی پدیده ها را علیت می داند. 1 هیوم درک علیت را حسی می داند.  
4 از نظر هیوم اینکه خورشید علت روشنایی است با حس قابل رؤیت نیست. 3 ذهن انسان بی واسطه علیت را می داند. 

اصل سنخیت ............ و اصل وجوب ............ را ثابت می کند. 2196

2 قطعیت ـ حتمیت 1 تخلف ناپذیری ـ تناسب  
4 تا علت نباشد معلول موجود نمی شود ـ تخلف ناپذیری 3 هر معلول علت خاصی دارد ـ علت تامه حتماً معلول را موجود می کند 

تفاوت علیت با سایر روابط چیست؟ 2197

2 رابطۀ علیت، پس از وجود است. 1 وجود دو طرف، شرط رابطه است.  
4 یکی از دو طرف برای موجود شدن نیازمند طرف دیگر است. 3 هر دو طرف رابطه نیازمند هستند.  

کدام گزینه نادرست است؟ 2198

2 همۀ انسان ها بدون واسطۀ عقل، سنخیت را درک می کنند. 1 معلول بدون علت امکان ذاتی دارد.  
4 با موجود شدن علت یک چیز، موجود شدن آن چیز ضروری می شود. 3 بدون اصل سنخیت، مطالعات علمی ممکن نبود. 

درک اصل وجوب منجر به درک ............ 2199

2 هر معلولی علت منحصر به فردی دارد، می شود. 1 نظم و انضباط هستی می شود.  
4 وجود جهانی که همیشه یکسان رفتار می کند. 3 تخلف ناپذیری جهان هستی می شود. 

اصل ............ برای نظم جهان ............ ممکن می سازد. 2200

4 علیت ـ کشف دلیل عقلی 3 وجوب ـ ضرورت هماهنگی  2 علیت ـ ضرورت وجودی  1 سنخیت ـ پشتوانۀ عقلی 

هر معلولی قطع نظر از علتش کدام گزینه نیست؟ 2201

4 تساوی وجود و عدم  3 نداشتن وجوب وجودی  2 نسبت به وجود، دارای ضرورت  1 دارای امکان ذاتی 
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کدام مورد دربارۀ واژۀ اتفاق درست است؟ 2202

1 از کلماتی است که در گفت وگوهای روزمرۀ برخی اقوام و ملل کاربرد دارد.
کلیتوس گاهی از واژۀ اتفاق استفاده کرده اند. 2 برخی از فیلسوفان مانند هرا
3 مردم در زندگی روزمره, اغلب امور را اتفاقی و تصادفی به شمار می آورند.

4 امروزه مفهوم اتفاق نه تنها نزد عامۀ مردم بلکه بر زبان برخی دانشمندان نیز جاری می شود.

کدام متفکر مفهوم اتفاق را به معنی فلسفی آن به کار برده است و به نظر او سبب پیدایش عناصر و اشیای فعلی در جهان چیست؟  2203

1 دموکریتوس ـ برخورد اتفاقی اتم ها و ذّرات ریز سرگردان
کلیتوس ـ برخورد اتفاقی اتم ها و ذّرات ریز سرگردان  2 هرا

کلیتوس ـ برخورد هماهنگ اتم ها و ذّرات ریز در فضای غیرمتناهی 3 هرا
4 دموکریتوس ـ برخورد هماهنگ اتم ها و ذّرات ریز در فضای غیرمتناهی 

کدام یک از فیلسوفان یونان باستان، از واژۀ »اتفاق« استفاده کرده بود و کدام فیلسوف، دقت در مفاهیم عامیانه و نقد و تصحیح یا تعمیق آن ها را از وظایف  2204

فیلسوفان می شمارد؟ 

کلیتوس ـ فارابی 4 هرا 3 دموکریتوس ـ ابن سینا  کلیتوس ـ ابن سینا  2 هرا 1 دموکریتوس ـ فارابی 

کدام مورد نظر دموکریتوس را دربارۀ سبب پیدایش عناصر و اشیای فعلی در جهان بیان می کند؟ 2205

1 عناصر و اشیای فعلی در جهان بر اثر یک انفجار بزرگ ـ َمه بانگ ـ پیدا شده و به تدریج گسترش یافته است.
2 برخورد اتفاقی اتم ها و ذّرات ریز و غیرقابل تقسیم سرگردان در فضای غیرمتناهی سبب پیدایش عناصر و اشیای فعلی در جهان است. 

3 برخورد اتفاقی اتم ها و ذّرات ریز و قابل تقسیم سرگردان در فضای غیرمتناهی سبب پیدایش عناصر و اشیای فعلی در جهان است.
4 برخورد اتفاقی اتم ها و ذّرات ریز و غیرقابل تقسیم سرگردان در فضای متناهی سبب پیدایش عناصر و اشیای فعلی در جهان است. 

کدام گزینه، بیانگر نظر دموکریتوس در خصوص مادۀ اولیۀ تشکیل دهندۀ جهان است؟ 2206

2 َمه بانگ 1 اتم ها و ذّرات ریز سرگردان  
4 برخورد تصادفی مواد اولیه در فضای غیرمتناهی 3 تحوالت پی درپی موجودات ریز  

کدام عبارت، دیدگاه برخی زیست شناسان را در باب »ارتباط موجودات زندۀ جهان و مفهوم اتفاق«, به درستی بیان می کند؟ 2207

1 از ابتدای پیدایش موجود زنده، جانداران بی شماری پدید آمده اند که بیشتر آن ها به علت سازگاری با محیط زندگی، توانستند رشد کنند و تکثیر شوند.
2 نه تنها آن دسته از جانداران که تغییرات بدنی آن ها اتفاقاً سازگار با محیط بوده به حیات خود ادامه دادند بلکه حتی آن هایی که با محیط سازگار نبوده اند.

3 از میان جانداران بی شمار، جهان فقط آن دسته از جانداران که تغییرات بدنی آن ها اتفاقاً سازگار با محیط بوده به حیات خود ادامه دادند و رشد کردند.
4 پیدایش و تکامل موجودات جهان طی یک انفجار بزرگ روی داده و این انفجار مفهوم اتفاق را تداعی می کند.

گر نظریۀ مه بانگ که در زمینۀ پیدایش جهان مطرح شده است را بپذیریم، این پذیرش، کدام نتیجه را در پی خواهد داشت؟  2208 ا

1 همۀ دانشمندان جهان با قاطعیت اثبات می کنند که پیدایش این جهان، اتفاقی و بدون یک علت وجوددهنده بوده است.
2 برخی تصور کنند پیدایش این جهان، اتفاقی و بدون یک علت وجوددهنده بوده است.

3 برخی تصور کنند پیدایش این جهان، اتفاقی اما به واسطۀ یک علت وجوددهنده بوده است.
4 همۀ دانشمندان جهان با قاطعیت اثبات می کنند که پیدایش این جهان، اتفاقی نبوده بلکه یک علت وجوددهنده داشته است.
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با فرض اینکه جهان کنونی ما، بر اثر یک انفجار بزرگ مَه بانگ آغاز شده و به تدریج گسترش یافته است، کدام تصور توسط برخی افراد بیان خواهد شد؟ 2209

	پیدایش	این	جهان،	دفعی	و	به	واسطۀ	یک	علت	وجوددهنده	بوده	است.	 1
	پیدایش	این	جهان،	اتفاقی	اما	به	واسطۀ	یک	علت	وجوددهنده	بوده	است. 2

	پیدایش	این	جهان،	دفعی	و	بدون	یک	علت	وجوددهنده	بوده	است.	 3
	پیدایش	این	جهان،	اتفاقی	و	بدون	یک	علت	وجوددهنده	بوده	است. 4

ابن سینا در مهم ترین کتاب فلسفی یعنی ............ درصدد بود نظر مردم را در مورد مفاهیم ............ و ............ تصحیح نماید. 2210

	اشارات	و	تنبیهات	ـ	اتفاق	ـ	شانس 2 	 	الهیات	شفا	ـ	شانس	ـ	اتفاق	 1
	اشارات	و	تنبیهات	ـ	اتفاق	ـ	غایتمندی 4 	 	الهیات	شفا	ـ	شانس	ـ	غایتمندی	 3

کدام اندیشمند، دقت در مفاهیم عامیانه و نقد و تصحیح یا تعمیق آن ها را از وظایف فیلسوفان دانسته و در مهم ترین کتاب فلسفی خویش به نام الهیات  2211

شفا، تالش کرده نظر مردم را در مورد کدام مفاهیم تصحیح نماید؟

	فارابی	ـ	اتفاق	ـ	غایتمندی 4 	فارابی	ـ	شانس	ـ	غایتمندی	 3 	ابن	سینا	ـ	اتفاق	ـ	شانس	 2 	ابن	سینا	ـ	شانس	ـ	اتفاق	 1

)سراسری 99( 2212 کدام عبارت مفهوم »شانس« در اصطالح عامیانه را به نحو مناسب تری تحلیل می کند؟ 

	نفی	قانون	علّیت,	به	این	معنی	که	هر	معلولی،	از	هر	علتی	صادر	می	شود. 1
	عاملی	خارج	از	قانون	علّیت	که	بر	روند	امور	یک	شخص	تأثیر	می	گذارد. 2

	نفی	قانون	علّیت،	به	این	معنی	که	میان	علت	و	معلول	رابطۀ	ضروری	وجود	ندارد. 3
	اعتقاد	به	این	که	در	زنجیرۀ	حوادث	زندگی،	تعیین	اهداف	نهایی	امکان	پذیر	نیست. 4

کدام مورد، عبارت را به نحو درستی کامل می کند؟  2213

»یکی از اقدامات مؤثر و مهم فیلسوفان ............«

	دقت	در	مفاهیم	فلسفی	و	نقد	دیدگاه	فالسفه	و	تصحیح	یا	تعمیق	آن	ها	بوده	است. 1
	دقت	در	مفاهیم	عامیانه	و	نقد	و	تصحیح	یا	تعمیق	آن	ها	بوده	است. 2

	دقت	در	مفاهیم	عامیانه	و	تعریف	و	تصحیح	مفاهیم	اتفاق	و	شانس	بوده	است. 3
	دقت	در	مفاهیم	فلسفی	و	نقد	و	تصحیح	مفاهیم	اتفاق	و	شانس	بوده	است. 4

ابن سینا کدام یک از گزینه ها را وظیفۀ فیلسوف می داند؟ 2214

	بررسی	اتفاق	و	همۀ	معانی	متنوع	آن	برای	تصحیح	باور	مردم 2 	کشف	اینکه	علت	ایجاد	جهان	چیست	 1
	بررسی	مفهوم	اتفاق	در	گفت	وگوهای	معمولی	میان	مردم 4 	 	بررسی	اصل	علیت	و	فروع	آن	 3

کدام گزینه صحیح نیست؟ 2215

	از	نظر	زیست	شناسان	عامل	تعیین	کننده	ای	برای	تکامل	و	تحوالت	موجودات	وجود	ندارد. 1
	از	دیدگاه	نظریۀ	مه	بانگ	تشکیل	جهان	تدریجی	بوده	است. 2

	دموکریتوس	تشکیل	عناصر	جهان	را	با	استدالل	اثبات	می	کند. 3
	داروینیست	ها	اتفاق	در	معنای	سوم	را	می	پذیرند. 4

در نظریۀ دموکریتوس کدام قسمت واژۀ اتفاق را تداعی می کند؟ 2216

	غیرقابل	تقسیم	بودن	ذرات 4 	برخورد	ذرات	سرگردان	 3 	سرگردانی	ذرات	 2 	حرکت	در	فضایی	بی	کران	 1

آنچه از نظر داروین اتفاقی بودن یا نبودن موجودات را تعیین می کند, کدام است؟ 2217

	سنخیت 4 	تکامل	زیستی	 3 	سازگاری	بدنی	موجودات	 2 	قوانین	زیست	شناسی	 1

از اقدامات مؤثر فیلسوف کدام است؟ 2218

	مفاهیمی	که	عامۀ	مردم	به	آن	معتقدند	نفی	کنند. 2 	آشنا	کردن	نوجوانان	با	مسائل	فلسفی	 1
	زبان	علم	و	فلسفه	را	به	زندگی	مردم	وارد	کنند. 4 	باورهای	عامیانه	را	نقد	و	تصحیح	کنند.	 3

کنده و سرگردان می داند که با کنار هم قرار گرفتن آن ها اشیا موجود می شوند؟ 2219 کدام یک اتم ها را ذرات پرا

	ارسطو 4 	دموکریتوس	 3 کلیتوس	 	هرا 2 	ابن	سینا	 1

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com 

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



213

پذیرش کدام اصل، زمینه ساز نگاهی ویژه به جهان و اشیای پیرامونی است و قبول اصل علیت با نفی کدام موضوع هماهنگی دارد؟  2220

4 اصل علیت ـ اتفاق 3 اصل سنخیت ـ عدم اتفاق  2 وجوب علی و معلولی ـ اتفاق  1 اصل سنخیت ـ شانس 

کدام مورد از نتایج و پیامدهای انکار اصل سنخّیت نیست؟  2221

2 تشویق دانشمندان به کشف علل پدیده ها  1 بی اعتباری همۀ علوم و بی اعتنایی به آن ها 
4 عدم امکان تبیین نظم و هماهنگی موجود در طبیعت و ذکر دالیل آن 3 متناقض با هستی نظام مند و قانونمند 

انکار اصل سنخّیت چه نتیجه ای می تواند در جهان به دنبال داشته باشد و کدام فالسفه، نظریۀ اتفاق را انکار می کنند؟ 2222

2 بی اعتباری اصل علیت و بی اعتنایی به آن ـ دموکریتوس ـ ابن سینا 1 بی اعتباری همۀ علوم و بی اعتنایی به آن ها ـ داروین ـ دموکریتوس 
4 بی اعتباری اصل سنخیت و بی اعتنایی به آن ـ فارابی ـ داروین 3 بی اعتباری همۀ علوم و بی اعتنایی به آن ها ـ ابن سینا ـ میرداماد 

گر کسی مدعی شود که در برخی موارد، در عین وجود علت تامه، معلول به وجود نمی آید، این فرد، »اتّفاق« به کدام معنا را پذیرفته است؟ 2223 ا

4 نفی علت و معلول  3 نفی سنخّیت  2 نفی ضرورت  1 نفی علیت 

جملۀ »نظم و قانونمندی های معین میان دسته های مختلف پدیده ها«, بیانگر چه اصلی است و چرا برخی از مردم می پندارند، میان علت و معلول، رابطۀ  2224

ضروری وجود ندارد؟

گاه نیستند.  1 اصل سنخّیت ـ زیرا از تمام اجزای یک علت آ
گاه نیستند. 2 اصل ضرورت ـ زیرا از تمام اجزای یک علت آ

3 اصل ضرورت ـ زیرا می پندارند که هر معلولی به علت نیاز دارد و نمی تواند بدون علت موجود شود.
4 اصل سنخّیت ـ زیرا می پندارند که هر معلولی به علت نیاز دارد و نمی تواند بدون علت موجود شود.

به ترتیب، در پرتو کدام اصل نظام جهان انتظام می یابد و به ما می فهماند که هر چیزی نمی تواند منشأ هر چیزی شود و یک باغبان براساس چه اصلی بذر  2225

می کارد و آن را آبیاری می کند؟

2 اصل وجوب بخشی ـ اصل علیت 1 اصل سنخّیت ـ اصل علیت  
4 اصل وجوب بخشی ـ اصل سنخّیت 3 اصل سنخّیت ـ اصل وجوب بخشی  

یکسانی آثار و خواص پدیده های طبیعی، به اصل ............ و تخلف ناپذیری و حتمیت نظام هستی به اصل ............ و ارتباط و پیوستگی بین پدیده ها به اصل  2226

............ مربوط می شود. 

2 سنخیت ـ علیت ـ وجوب علی 1 سنخّیت ـ سنخّیت ـ علیت  
4 وجوب علی ـ وجوب علی ـ علیت 3 سنخّیت ـ وجوب علی ـ علیت  

)سراسری 87( 2227 با توجه به »اصل وجوب علی و معلولی«، »اصل سنخّیت علت و معلول« و »اصل علیت«, به ترتیب کدام نتیجه استخراج می شود؟ 

1 نظام معین هستی ـ تخلف ناپذیری و حتمیت نظام هستی ـ ارتباط و پیوستگی موجودات جهان
2 ارتباط و پیوستگی موجودات جهان ـ تخلف ناپذیری و حتمیت نظام هستی ـ نظام معین هستی
3 تخلف ناپذیری و حتمیت نظام هستی ـ ارتباط و پیوستگی موجودات جهان ـ نظام معین هستی
4 تخلف ناپذیری و حتمیت نظام هستی ـ نظام معین هستی ـ ارتباط و پیوستگی موجودات جهان

هر یک از مفاهیم »تناسب«، »تخلف ناپذیری« و »ارتباط«, به  ترتیب با کدام گزینه، هماهنگی و تطابق دارد؟  2228

2 وجوب علی و معلولی ـ سنخّیت علت و معلول ـ علیت 1 سنخّیت علت و معلول ـ وجوب علی و معلولی ـ علیت 
4 علیت ـ سنخّیت علت و معلول ـ وجوب علی و معلولی 3 علیت ـ وجوب علی و معلولی ـ سنخّیت علت و معلول 

بذرافشانی و آبیاری آن توسط باغبان، ورزش کردن برای حفظ سالمتی، روشن کردن و هدایت خودرو توسط راننده و رفتن به فروشگاه جهت خرید کردن  2229

و دیدن دوست خود در همان فروشگاه به ترتیب در کدام گزینه به درستی آمده است؟

1 اصل سنخّیت ـ اصل وجوب بخشی ـ اصل وجوب بخشی ـ اتفاق به معنی رخ دادن حادثۀ پیش بینی نشده
2 اصل سنخّیت ـ اصل وجوب بخشی ـ اصل سنخّیت ـ اتفاق به معنی رخ دادن حادثۀ محتمل
3 اصل وجوب بخشی ـ اصل سنخّیت ـ اصل سنخّیت ـ اتفاق به معنی رخ دادن حادثۀ محتمل

4 اصل وجوب بخشی ـ اصل سنخّیت ـ اصل وجوب بخشی ـ اتفاق به معنی رخ دادن حادثۀ پیش بینی نشده
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هر یک از قضایای زیر به ترتیب با کدام معنی از معانی اتفاق هماهنگی و تطابق دارد؟  2230

»همۀ عوامل پیدایش باران موجود باشند، امّا باران نبارد ـ حرارت سبب یخ بستن آب شود ـ آفتاب سبب تاریکی شود.«

1 میان علت و معلول رابطۀ ضروری وجود ندارد ـ سنخیتی میان اشیا و آثار آن ها نیست. ـ نبودن غایت و هدف خاص در حرکات جهان
2 سنخیتی میان اشیا و آثار آن ها نیست ـ چه بسا از یک پدیده اثری ظاهر شود که هیچ ربطی به آن ندارد. ـ نبودن غایت و هدف خاص در حرکات جهان

3 سنخیتی میان اشیا و آثار آن ها نیست ـ چه بسا از یک پدیده اثری ظاهر شود که هیچ ربطی به آن ندارد ـ رخ دادن حادثۀ پیش بینی نشده است.
4 میان علت و معلول رابطۀ ضروری نیست ـ سنخیتی میان اشیا و آثار آن ها نیست ـ چه بسا از یک پدیده اثری ظاهر شود که هیچ ربطی به آن ندارد.

 »وجود همۀ عوامل پیدایش باران اما عدم بارش« و »وجود باران بدون وجود همۀ عوامل بارش«, به ترتیب از آثار انکار کدام اصل شمرده می شود؟ 2231

4 وجوب بخشی ـ سنخّیت 3 وجوب بخشی ـ علیت  2 سنخّیت ـ علیت  1 سنخّیت ـ وجوب بخشی 

گر گفته شود »من امروز وقتی که در مسیر دانشگاه بودم، به طور اتفاقی در جلسۀ کنکور دوست خود را دیدم و با او دربارۀ دشواری سؤاالت فلسفه و  2232 ا

منطق گفت وگو کردم«, به کدام یک از معنای اتفاق اذعان کرده ایم؟

2 سنخیتی میان اشیا و آثار آن ها نیست. 1 رخ دادن حادثه پیش بینی نشده است. 
4 چه بسا از یک پدیده, اثری ظاهر شود که هیچ ربطی به آن ندارد. 3 غایت و هدف خاص در حرکات جهان وجود ندارد. 

تفاوت بین دو عبارت »علت هست ولی معلول نیست« و »معلول هست ولی علت نیست« این است که اولی بر ............ و دومی بر ............ داللت می کند و  2233

مثال مناسب هر کدام به ترتیب عبارت است از:

1 نفی وجوب بخشی ـ نفی علیت ـ وجود همۀ عوامل پیدایش باران اما عدم بارش ـ وجود باران بدون وجود همۀ عوامل بارش
2 نفی علیت ـ نفی وجوب بخشی ـ وجود همۀ عوامل پیدایش باران اما عدم بارش ـ وجود باران بدون وجود همۀ عوامل بارش
3 نفی علیت ـ نفی وجوب بخشی ـ وجود باران بدون وجود همۀ عوامل بارش ـ وجود همۀ عوامل پیدایش باران اما عدم بارش
4 نفی وجوب بخشی ـ نفی علیت ـ وجود باران بدون وجود همۀ عوامل بارش ـ وجود همۀ عوامل پیدایش باران اما عدم بارش

اینکه صبح ها کتری آب را روی گاز روشن می گذاریم و منتظر می مانیم تا جوش آید، کدام اصل را تداعی می کند؟ 2234

4 اصل انتظام علت و معلول 3 وجوب علی و معلولی  2 سنخیت  1 علیت 

کدام گزینه در ارتباط با علیت نیست؟ 2235

2 اجزای جهان را مرتبط با یکدیگر درک می کنیم. 1 در پی کشف منشأ و پیدایش پدیده ها هستیم. 
4 زمینه ساز نگاه ویژه به جهان هستی است. 3 قوانین تجربی طبیعت یکسان عمل می کنند. 

گر رابطۀ علیت بین دو چیز برقرار باشد؟ 2236 ا

2 سنخیت برقرار است اما شاید وجوب علی و معلولی نباشد. 1 ممکن است از بعضی جوانب هم سنخ نباشند. 
4 هم سنخیت هم وجوب علی و معلولی برقرار می شوند. 3 وجوب علی برقرار است اما حتماً سنخیت برقرار نیست. 

کدام اصل در جهان موجب شده تا بدانیم همیشه بعد از بهار فصل تابستان در کشور ما رخ می دهد؟ 2237

4 غایتمندی جهان 3 سنخیت  2 وجوب علی و معلولی  1 علیت 

طبق اتفاق به معنای اول ............  2238

1 واجب بالغیر، ممکن الوجودی بوده است که ضرورتاً باید موجود شد.
2 واجب بالغیر از همیشه بوده است و نیازمند علت وجودی نیست.

3 واجب بالغیر از حالت تساوی ماهوی خارج شده و و علت می تواند مسبب آن باشد یا نباشد.
4 معلول، وجودی که از علت یافته است را می تواند پس دهد.

به ترتیب کدام معنای اتفاق را همۀ فیلسوفان و کدام یک را بسیاری از فالسفۀ مسلمان و برخی از فالسفۀ اروپایی انکار می کنند؟ 2239

1 رخ دادن حادثۀ پیش بینی نشده ـ میان علت و معلول رابطۀ ضروری وجود ندارد.
2 میان علت و معلول رابطۀ ضروری وجود ندارد. ـ سنخیتی میان اشیا و آثار آن ها نیست.

3 میان علت و معلول رابطۀ ضروری وجود ندارد. ـ نبودن غایت و هدف خاص در حرکات جهان
4 رخ دادن حادثۀ پیش بینی نشده ـ سنخیتی میان اشیا و آثار آن ها نیست.
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در کدام مورد به درستی همگی افراد از مخالفان اتفاق به معنی نفی اصل سنخیت شمرده می شوند؟ 2240

2 ابن سینا ـ مالصدرا ـ دموکریتوس  1 مالصدرا ـ عالمه طباطبایی ـ مارکس 
4 ابن سینا ـ مالصدرا ـ مارکس  3 ابن سینا ـ مالصدرا ـ عالمه طباطبایی 

ک یا اختالف دیدگاه بسیاری از فالسفه، از جمله ابن سینا و مالصدرا با نظر برخی فیلسوفان اروپایی است؟ 2241 کدام مورد بیانگر وجه اشترا

1 هر دو گروه اتفاق به معنی رخ دادن حادثۀ پیش بینی نشده را انکار می کنند.
2 هر دو گروه اتفاق به این معنی که سنخیتی میان اشیا و آثار آن ها نیست را قبول می کنند.

3 در میان دو گروه فیلسوفی یافت نمی شود که به طور صریح با معنی سوم اتفاق یعنی نبودن غایت و هدف خاص در حرکات جهان موافق باشد.
4 هر دو گروه اتفاق به این معنی که سنخیتی میان اشیا و آثار آن ها نیست را انکار می کنند.

کدام عبارت دربارۀ معانی اتفاق درست نیست؟  2242

2 پذیرش معنی اول اتفاق با نفی اصل وجوب بخشی امکان پذیر است. 1 پذیرش معنای سوم اتفاق تنها با نفی اصل علیت امکان پذیر است. 
4 پذیرش معنی دوم اتفاق تنها با نفی اصل سنخّیت امکان پذیر است. 3 پذیرش معنی چهارم اتفاق منافاتی با علیت ندارد. 

کدام دسته از فیلسوفان، غایتمندی زنجیرۀ حوادث را انکار می کنند؟  2243

2 فیلسوفانی که معموالً به علیت و لوازم آن معتقدند.  1 فیلسوفانی که معموالً به علةالعلل معتقد هستند. 
4 فیلسوفانی که معموالً برای مجموعۀ هستی یک علت حقیقی قائل اند. 3 فیلسوفانی که معموالً به علةالعلل معتقد نیستند. 

پذیرفتن این معنای اتفاق که غایت و هدف خاص در حرکات و نظم جهان وجود ندارد و این حرکات و نظام ها به سمت غایت و هدف معینی به پیش نمی روند،  2244

کدام پیامد و نتیجۀ اصلی را به دنبال خواهد داشت؟

2 قبول معنی اول و دوم اتفاق  1 نفی و انکار علت نخستین یا علةالعلل 
4 نفی غایتمندی زنجیرۀ حوادث 3 نفی فرآیندهای تکاملی جهان  

کدام عبارت دیدگاه منکرین علت نخستین را در باب »غایتمندی« بیان نمی کند؟ 2245

1 نفی غایتمندی زنجیرۀ حوادث
2 جهان ما به طور اتفاقی به سوی کمال در حرکت است و مرحله به مرحله کامل تر می شود. 

3 وجود فرایندهای تکاملی در جهان امری اتفاقی است.
4 وجود فرایندهای تکاملی در جهان از پیش تعیین شده نیست. 

کدام مورد، بیانگر تفاوت معتقدین به علت نخستین با منکرین آن است؟ 2246

1 آن دسته از فالسفه که برای جهان، علت نخستین را اثبات می کنند، معتقدند که هر نوع اتفاقی امکان پذیر نیست.
کنون و در آینده در جهت یک هدف و غایت از پیش تعیین شده قرار دارند. 2 منکرین علت نخستین معتقدند که همۀ حوادث جهان از ابتدا تا

3 منکرین علت نخستین هر چند که غایتمندی زنجیرۀ حوادث را می پذیرند اما وجود فرایندهای تکاملی در جهان را امری اتفاقی به حساب می آورند.
4 به نظر معتقدین علت نخستین، جهانی که ما در آن زندگی می کنیم، به سوی کمال خود در حرکت است و مرحله به مرحله کامل تر می شود.

زندگی معنادار کدام یک معانی اتفاق را باطل می داند؟ 2247

4 اتفاق به معنی حادثۀ پیش بینی نشده 3 اتفاق به معنی سوم  2 اتفاق به معنی اول  1 اتفاق به معنی دوم 

کدام گزینه، در تکمیل عبارت زیر مناسب تر است؟  2248

»قبول غایتمندی جهان زمانی میسر است که ............«

1 علت نخستین و علة العلل، یعنی آفرینندۀ جهان مورد قبول واقع شود. 
2 باور کنیم که جهان به سوی کمال خود در حرکت است و مرحله به مرحله کامل تر می شود.

3 وجود فرایندهای تکاملی در جهان را امری اتفاقی به حساب نیاوریم.
کنون و در آینده را در جهت یک هدف و غایت از پیش تعیین شده به حساب آوریم. 4 همۀ حوادث جهان از ابتدا تا

کدام معنای اتفاق با هیچ یک از اصول و لوازم علیت مخالف نیست؟ 2249

2 میان علت و معلول رابطۀ ضروری وجود ندارد. 1 رخ دادن حادثۀ پیش بینی نشده است. 
4 نبودن غایت و هدف خاص در حرکات جهان 3 سنخیتی میان اشیا و آثار آن ها نیست. 

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com 

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



216

کدام مورد تصویر مناسب تری از معنی اتفاق ارائه می دهد که با هیچ یک از اصول و لوازم علیت مخالف نیست؟ 2250

2 میان علت و معلول رابطۀ ضروری وجود ندارد. 1 رخ دادن حادثه پیش بینی نشده است. 
4 نبودن غایت و هدف خاص در حرکات جهان 3 سنخیتی میان اشیا و آثار آن ها نیست. 

در زمینۀ معنای چهارم اتفاق یعنی »رخ دادن حادثۀ پیش بینی نشده«, کدام گزینه صحیح است؟ 2251

1 کاربرد درستی دارد و با همۀ اصول و لوازم علیت مخالف است.
2 کاربرد درستی ندارد و مربوط به علم ناقص و محدود ما نسبت به حوادث پیرامونی است.

3 کاربرد درستی ندارد و با هیچ یک از اصول و لوازم علیت مخالف نیست.
4 کاربرد درستی دارد و مربوط به علم ناقص و محدود ما نسبت به حوادث پیرامونی است.

کدام توصیف از اتفاق، کاربرد درستی دارد و مربوط به علم ناقص و محدود ما نسبت به حوادث پیرامونی است؟  2252

2 میان علت و معلول رابطۀ ضروری وجود ندارد. 1 رخ دادن حادثه پیش بینی نشده است. 
4 نبودن غایت و هدف خاص در حرکات جهان 3 سنخیتی میان اشیا و آثار آن ها نیست. 

کدام گزینه به درستی و ترتیب معانی اتفاق را مشخص می کند؟ 2253

ج( مورد اختالف بین فالسفه ب( مورد قبول همۀ فالسفه  الف( مورد انکار همۀ فالسفه 

4 دوم، سوم، اول و چهارم 3 دوم، چهارم، دوم و سوم  2 اول، اول، دوم و چهارم  1 اول، چهارم، دوم و سوم 

ابیات موجود در کدام گزینه اتفاق به معنای سوم را نفی می کنند؟ 2254

الف( ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند / تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری

ب( آفرینش را جز او مقصود نیست / پاک دامن تر از او موجود نیست

ج( گفتم این شرط آدمیت نیست / مرغ تسبیح گوی و من خاموش

د( دانی چه گفت مرا آن بلبل سحری / تو خود چه آدمی ای کز عشق بی خبری

4 الف، ب 3 د، ب  2 ج، د  1 الف، ج 

علت اصلی اینکه تجربه گرایان معنای دوم اتفاق را می پذیرند، چیست؟ 2255

2 شناخت حسی را معتبر می دانند. 1 علیت را امری عینی و تجربی می دانند. 
4 علیت و فروع آن را ناشی از توالی پدیده ها می دانند. 3 عقل را در شناخت معتبر نمی دانند. 

اینکه گیاهی را دور از حرارت و در سردخانه نگه داری کنیم و پس از گذشت دو ماه بر خالف انتظار ما پژمرده شود، نشان دهندۀ باور به کدام یک از معانی  2256

اتفاق می باشد؟

4 چهارم 3 سوم  2 دوم  1 اول 

کدام گزینه دربارۀ عبارت زیر نادرست است؟ 2257

»دیروز در بازار یکی از معلمان دورۀ ابتدایی ام را دیدم و او مرا شناخت و از دیدن من ابراز خوش حالی کرد.«

2 این معنا از اتفاق مورد قبول فالسفه است. 1 این معنا از اتفاق نقض کنندۀ اصل علیت است. 
4 این معنا از اتفاق با اصل علیت بی ارتباط نیست. 3 در این معنا از اتفاق ما هیچ پیشینه ای از رخداد مورد نظر در ذهن نداریم. 

کدام گزینه در تأیید اتفاق متفاوتی است؟ 2258

کت ساخته می شود. کت به طور کامل حاضر باشد بدون ارادۀ انسان نیز ما گر لوازم ساخت یک ما 1 ا
گر بیشتر مجموعۀ علل یک چیز حاضر باشد، وجود می یابد. 2 ا

کم بودن علت خاصی پیش برود. 3 تکامل موجودات می تواند بدون حا
4 روشنایی گاهی بدون وجود نور اتفاق می افتد.

رد کدام یک از معنای علیت ممکن است برای افراد عادی دشوارتر باشد؟ 2259

2 اتفاق به معنای نبود حتمیت میان علت و معلول 1 اتفاق به معنای پدید آمدن هر معلولی از هر علتی 
4 اتفاق به معنای رخداد حادثۀ پیش بینی نشده 3 اتفاق به معنای نبود غایت و هدف  
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گر چیزی بدون علت، وجود تواند داشت می تواند هم خدا باشد هم جهان«, به کدام اصل پشت پا زده ایم؟ 2260 گر با این نظر راسل موافق باشیم که »ا ا

4 یگانگی واجب الوجود 3 وجوب علت و معلول  2 غایتمندی جهان  1 سنخیت 

کدام گزینه معنی مختلفی از اتفاق را دنبال می کند؟ 2261

2 با وجود علل مهم تر معلول پدید آید. 1 با روشن شدن چراغ، اتاق روشن نشود. 
4 در تکامل موجودات، علتی وجود نداشته باشد. 3 یک معلول بدون هدف خاصی وجود یابد. 

کدام گزینه درست است؟  2262

2 علت ناقصه گاهی به معلول وجوب وجود می دهد.  1 علت ناقصه به معلول وجوب وجود می دهد. 
4 گاهی با وجود علت تامه معلول می تواند به وجود نیاید. 3 تحقق معلول بیانگر وجوب وجود اوست. 

راجع به علت تامه و علت ناقصه کدام مورد صحیح نیست؟ 2263

1 در مواردی که معلول، از مجموعه ای از عوامل پدید می آید، هر یک از عوامل را »علت ناقصه« و مجموعۀ عوامل را »علت تامه« می نامند.
گاه نیستند، گاهی فکر می کنند که در برخی موارد، در عین وجود علت تامه، معلول آن پدید نیامده است. 2 برخی از مردم چون از تمام اجزای یک علت آ

3 ممکن است یک جزء از اجزای علت تامه مانند اراده کردن موجود نباشد، اما معلولی هم چون نقاشی پدید آید.
4 همواره میان علت تامه و معلول، رابطۀ ضروری وجود دارد؛ اما رابطۀ علت ناقصه با معلول رابطۀ امکانی است.

وابستگی معلول به علت به نحوی از انحاء و وابستگی آن به علت، آنگاه که هستی و وجود رقم بخورد و شرط الزم برای تحقق معلول، متصف به علت............  2264

)خارج کشور 87( و علت ............ و علت............اند.  

4 تامه ـ تامه ـ ناقصه 3 تامه ـ ناقصه ـ تامه  2 ناقصه ـ ناقصه ـ تامه  1 ناقصه ـ تامه ـ ناقصه 

کدام گزینه جاهای خالی موجود در عبارات زیر را به درستی پر می کند؟ 2265

الف( وجود وابستگی های خاص در جهان از نتایج اصل ............ است.

ب( وجود ............ تضمینی برای ایجاد معلول نیست.

ج( در صورتی که معلول هنوز ایجاد نشده باشد شاید ............ ایجاد شده باشد.

4 علیت، علت ناقصه، علت ناقصه 3 علیت، علت تامه، علت ناقصه  2 سنخیت، علت تامه، علت تامه  1 سنخیت، علت ناقصه، علت تامه 

در رابطۀ ما علت تامه و ناقصه کدام گزینه نادرست است؟ 2266

2 علت ناقصه شرط کافی است. 1 علت تامه شرط کافی و  الزم است.  
4 وجود ناشی از علت تامه است. 3 رابطۀ این دو عموم خصوص من وجه است. 

وقتی یکی از علل ناقصه موجود نباشد، ............  2267

1 وجود معلول بسته به ارادۀ دیگر علل ناقصه موجود است. 
2 معلول همچنان می تواند وجود پیدا کند زیرا از علل موجود، وجود می طلبد.

3 معلول دخالت می کند و توسط علل ناقصه موجود و ذات خود می تواند وجود یابد.
4 می توان مطمئن بود که علت تامۀ معلول نیز موجود نیست.

در هر یک از موارد زیر کدام یک از معانی اتفاق محقق شده است؟ 2268

الف( کلیت قوانین تجربی نقض شود. 

ب( ضرورت تحقیقات علمی انکار شود.

ج( اتفاقی بیفتد که انتظار آن را هرگز نداشته ایم.

د( با وجود روشن کردن پنکه هوای اتاق همچنان گرم باشد.

4 اول، اول، دوم، سوم 3 دوم، اول، چهارم، دوم  2 اول، دوم، دوم، چهارم  1 دوم، دوم، چهارم، اول 
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ارزش گذاری چند مورد از گزاره های زیر نادرست است؟ 2269

الف( اینکه برخی حوادث را نمی شود شناخت ناشی از این است که نمی توان نتایج آن ها را پیش بینی کرد. )درست(

ب( هر کس علة العلل را بپذیرد، اتفاق به معنای سوم را انکار کرده است. )نادرست(

ج( بیت »هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت« معنای سوم اتفاق را نفی می کند. )نادرست(

4 صفر  3 3  ۲ 2  1 1

با خواندن جملۀ زیر کدام یک از گزینه ها را می توان برداشت کرد؟ 2270

»رابطۀ بدون نظم و قانون هرگز وجود ندارد.«

2 اصل علیت و سنخیت را در عمل نمی توان انکار کرد. 1 اصل سنخیت از فروع اصل علیت محسوب می شود. 
4 نمی توان اتفاق به معنای اول و دوم را قبول داشت. 3 اصل علیت و سنخیت جدایی ناپذیراند. 

کدام گزینه موارد صحیح و غلط را به درستی مشخص می کند؟ 2271

الف( می توانیم تنها علت را طلب کنیم.

ب( معلول حتماً به علت نیاز دارد: اصل علیت.

ج( نسبت بین علت تامه و علت ناقصه تباین است.

4 غلط، صحیح، غلط 3 صحیح، غلط، غلط  2 غلط، غلط، صحیح  1 صحیح، غلط، صحیح 

بیت »ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم / باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست« نافی کدام یک از موارد زیر است؟ 2272

2 آن معنا از اتفاق که دموکریتوس آن را پذیرفته بود. 1 آن معنا از اتفاق که باعث ایجاد هرج و مرج در جهان می شود. 
4 آن معنا از اتفاق که باور دارد نتایج کارها از بین می روند. 3 آن معنا از اتفاق که توانایی کشف منشأ هر چیز را انکار می کند. 

کدام بیت از ابیات زیر صادر شدن هر معلولی از هر علتی را نفی نمی کنند؟ 2273

گنده شد نام دیوانگان ب( نهان گشت کردار فرزانگان / پرا الف( هنر خوار شد جادویی ارجمند / نهان راستی آشکارا گزند 

گر نرم گوید زبان کسی / به گوشش درشتی نیاید بسی د( ا ج( آنچه بر ما می رسد آن هم ز ماست  

و( این جهان کوه است و فعل ما ندا / سوی ما آید نداها را صدا ه ( فلک به مردم نادان دهد زمام مراد / تو اهل فضلی و دانش همین گناهت بس 

4 ج، و، د 3 الف، ب، ه   2 و، ه  ، ب  1 الف، د، ه  

)خارج کشور 99( 2274 مصرع زیر دقیقاً اتفاق به کدام معنا را رد می کند؟ 

»چو بد کردی مباش ایمن ز آفات«

4 نفی اصل وجوب علی 3 نفی علة العلل  2 نفی غایتمندی  1 نفی اصل سنخیت 

ناکارآمدی علوم می تواند ناشی از ............  2275

2 رد اصل سنخیت باشد. 1 معلولی باشد که علت خودش نیز هست. 
4 قبول تسلسل علل باشد. 3 ناپایداری طبیعت و تجربه حسی باشد. 

پدر علی از علت خط افتادگی روی ماشینش می پرسد و او می گوید که اطالعی ندارد، این مورد ............  2276

4 کاربرد درستی از علیت است. 3 انکار سنخیت است.  2 انکار تقدم وجوب بر وجود است.  1 انکار اصل علیت است. 

آنچه تا به حال مستقیماً انگشت بطالن فیلسوفی را به خود ندیده است ............  2277

4 غایتمندی طبیعت 3 تسلسل علل  2 هم سنخ بودن علت معلول  1 رابطۀ ضروری میان علت و معلول 

شعر زیر در نفی کدام اتفاق کارآمد است؟  2278

»اول و آخر تویی ما در میان / هیچ هیچی که نیاید در بیان«

4 اتفاق به معنای سوم  3 انفاق به معنای چهارم  2 اتفاق به معنای دوم  1 اتفاق به معنای اول 

کدام گزینه نمی تواند ادامه دهندۀ این جمله باشد که: آن دسته از فالسفه که غایتمندی زنجیرۀ حوادث را نفی می کنند ............  2279

2 تکامل در جهان را برنامه ریزی نشده و اتفاقی می دانند. 1 علت نخستین را ثابت نمی کنند.  
4 جهش موجودات زنده را تببین می کنند. 3 می توانند به وجوب علی و معلولی معتقد باشند. 
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کدام یک از ابیات زیر به رد اتفاق در معنای سوم کمکی نمی کند؟ 2280

2 در دلبری به غایت خوبی رسیده ام / منعم مکن ز عشق وی ای مفتی زمان 1 از کن حق ماسوا شد جدا / تا شود پیکان تو سندان گذار 
4 خانۀ آب و گل آدم من می سازم بی واسطه که گنج معرفت در او تعبیه خواهم کرد. 3 جهان آفرین تا جهان آفرید / سواری چو رستم نیامد پدید 

بیت زیر به کدام گزینه نزدیک تر است؟ 2281

»ندانستم که در پایان صحبت / چنین باشد وفای حق گزاران«

2 وقتی بدون وجود خورشید زمین روشن شود. 1 وقتی آفتاب دلیل سرما واقع شود.  
4 وقتی به علت حقیقی هستی باور نداشته باشیم. 3 وقتی علت حملۀ پروانه به شهر برای همیشه نامعلوم بماند. 

کدام گزینه اتفاق به معنای اول را مردود نمی داند؟ 2282

2 کاین سبب را آن سبب آورد پیش / بی سبب کی شد سبب هرگز به خویش 1 باد ما و بود ما از یاد توست / هستی ما جمله از ایجاد توست 
4 هر قضایی سببی دارد و من در غم دوست / عجلم می کشد و درد فراقش سبب است 3 ابر جهان فیضی که از وی می رسد / بر وی از باال پیاپی می رسد 

مهم ترین کتاب فلسفی ابن سینا چه نام دارد؟ 2283

4 قانون 3 نجات  2 الهیات شفا  1 اشارات 

ارتباط میان پدیده ها از کدام اصل ناشی می شود؟ 2284

4 تقدم علت بر معلول 3 سنخیت  2 ضرورت  1 علیت 

معنای اول اتفاق نقض کدام اصل یا اصول است؟ 2285

4 وجوب 3 علیت و سنخیت  2 علیت و وجوب  1 علیت 

کدام معنای اتفاق مورد بحث بیشتری در میان فالسفه قرار گرفته است؟ 2286

2 اتفاق به معنای نقض اصل سنخیت 1 اتفاق به معنای نقض اصل علیت  
4 اتفاق به معنای نبود غایت و هدف در نظم جهان 3 اتفاق به معنای رخداد حادثۀ پیش بینی  نشده 

گر تفاوت میان علت تامه و علت ناقصه را درک نکنیم، کدام اصل را ممکن است نپذیریم؟ 2287 ا

4 اصل تقدم علت 3 سنخیت  2 وجوب  1 علیت 

کدام گزینه از نتایج پذیرش اتفاق معنای دوم نیست؟ 2288

2 با پذیرش این معنا باید معنای اول را نیز پذیرفت. 1 به هیچ کاری نمی توان دست زد.  
4 پذیرش آن به معنای بی اعتنایی به همۀ علوم است. 3 امکان تبیین نظمی که در طبیعت وجود دارد، از بین می رود. 

کدام گزینه صحیح است؟ 2289

1 معنای سوم اتفاق، مورد رد تمامی فیلسوفان قرار گرفته است. 
2 هیچ یک از فالسفه معنای اول و دوم اتفاق را قبول نکردند.

3 رخداد حادثۀ پیش بینی نشده به معنای تعارض با علیت یا لوازم آن نیست. 
4 اثبات پشتوانۀ عقلی برای نظم جهان به معنای اصل وجوب است.

رد شانس به معنای سوم مسلتزم باور به چیست؟  2290

4 هدفمندی 3 اصل وجوب  2 واجب الوجود  1 اصل سنخیت 

حتمیت در نظام هستی ناشی از کدام اصل است؟ 2291

4 تقدم علت 3 سنخیت  2 وجوب  1 علیت 

کدام گزینه از ویژگی های مادۀ اولیۀ تشکیل دهندۀ جهان از دید دموکریتوس نیست؟ 2292

2 اتم های تجزیه ناپذیر 1 اتم های ریز  
4 اتم ها در فضای غیرمتناهی بودند. 3 اتم های مرکب  
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به ترتیب، پیوستگی، قانون مندی و حتمیت مربوط به کدام اصول می باشد؟ 2293

2 وجوب ـ سنخیت ـ علیت 1 علیت ـ سنخیت ـ وجوب  
4 علیت ـ وجوب ـ سنخیت 3 سنخیت ـ علیت ـ وجوب  

علت تامه شرط ............ و علت ناقصه شرط ............ برای به وجود آمدن معلول می باشد. 2294

4 الزم و کافی ـ الزم 3 کافی ـ وجوددهنده  2 ممکن ـ متغییر  1 الزم ـ کافی 

به ترتیب نفی اصول »وجوب، سنخیت« کدام معانی اتفاق هستند؟ 2295

4 دوم ـ اول 3 دوم ـ سوم  2 اول ـ دوم  1 اول ـ سوم 

کدام گزینه دربارۀ معنای دوم اتفاق درست است؟ 2296

2 رخ دادن حادثۀ پیش بینی نشده 1 ممکن است از هر معلولی علتی پدید آید. 
4 نفی اصل سنخیت و نظم 3 حرکات و نظم جهان اتفاقی است.  

به ترتیب کدام معانی اتفاق را همۀ فیلسوفان رد می کنند و کدام معانی را برخی قبول دارند؟ 2297

4 اول ـ سوم 3 سوم ـ دوم  2 دوم ـ اول  1 چهارم ـ اول 

مهم ترین کتاب فلسفی ابن سینا ............ است و در آن دربارۀ چه مفاهیمی سخن گفته است؟ 2298

2 شفا ـ اتفاق و شانس 1 قانون ـ اتفاق و شانس  
4 نجات ـ علوم طبیعی 3 اشارات و تنبیهات ـ برهان های فلسفی 

کدام گزینه درست است؟ 2299

2 معنای چهارم اتفاق با اصول علیت مغایرت دارد. 1 پذیرفتن معنای سوم اتفاق، پذیرش آفریننده و علةالعلل را به دنبال دارد. 
4 ما از اصل سنخیت، پیوستگی و ارتباط را می فهمیم. 3 پدید آمدن هر چیزی از هر چیزی معنی دوم اتفاق است. 

اثبات یا نفی معنای ............ اتفاق نیازمند دقت و تأمل بیشتر است. 2300

4 چهارم 3 سوم  2 دوم  1 اول 

وقوع یک حادثۀ بیش بینی نشده بدون وجود علت به کدام معنی اتفاق اشاره می کند؟ 2301

4 سوم 3 چهارم  2 اول  1 دوم 

کدام گزینه نادرست است؟ 2302

1 کسی که معنی دوم اتفاق را پذیرفته باشد، به هیچ کاری دست نخواهد زد.
2 قبول غایتمندی جهان، قبول علة العلل است.

3 کسانی که معنی سوم اتفاق را بپذیرند، وجود فرایند های تکاملی را اتفاقی می دانند.
4 بارش باران بدون وجود شرایط آن معنای دوم اتفاق است، زیرا سنخیتی میان آن ها برقرار نیست.
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با توجه به گزارش های تاریخی و کتاب های آسمانی، کدام عبارت در مورد خداوند صحیح نیست؟ 2303
1 اندیشه دربارۀ خدا یک اندیشۀ دیرین در تمام جوامع بشری بوده است.

2 تالش حکیماِن جوامع همانند پیام آوران الهی عرضۀ دریافتی درست از خداوند به مردم بود.
3 تالش فرزانگان جوامع در راستای ارائۀ دریافتی به دور از جهل و خرافات از خداوند به مردم بود.

4 ارایۀ دریافتی به دور از جهل و خرافات وظیفۀ مختص پیام آوران الهی, اما ارائۀ دریافتی درست وظیفۀ خاص حکیمان و فرزانگان بود. 
منظور حکمای ایراِن باستان از خدا کدام است؟ 2304

4 نخستین پرتو 3 نور هستی  2 حقایق مجرده  1 هستی مطلق 
تعبیر حکمای ایراِن باستان از بهمن، کدام است و از نظر آنان، بهمن چگونه وجودی است؟ 2305

4 نور هستی ـ مادی  3 نخستین پرتو و مخلوق ـ مادی  2 نور هستی ـ مجرد  1 نخستین پرتو و مخلوق ـ مجرد 
 کدام مورد زیر بیانگر رویکرد جامعۀ یونان باستان در دورۀ فالسفۀ بزرگ یونانی به شمار نمی رود؟ 2306

1 مردم آن جامعه به خدایان متعدد اعتقاد داشتند.
2 مردم آن جامعه، هر کدام از خدایان را مبدأ و منشأ یک حقیقت در جهان می شمردند.

3 نزد جامعۀ یونانی، زئوس خدای آسمان و باران بود.
4 نزد جامعۀ یونانی آپولون خدای عفت و خویشتن داری بود.

کدام مورد زیر رویکرد دقیق تر و مناسب تری از جامعۀ یونان باستان در مورد خدایان ارائه می کند؟ 2307
1 اعتقاد به ده ها خدا سبب شده بود که هر کدام از خدایان را مبدأ و منشأ یک حقیقت در جهان به شمار آورند. 

2 اعتقاد مردم به خدای یونانی ریشه دار و محکم بود.
3 انکار خدای آتن طرد از جامعۀ یونان و گاه از دست دادن جان را به دنبال داشت.

کمان و بزرگان جامعۀ یونان اجازه نمی دادند که کسی با اندیشۀ ایمانی شان مخالفت کند و به خدایان آنان توهین نماید. 4 حا
در بررسی خدایان یونانی، خدای آسمان و باران، خدای خورشید و هنر و موسیقی و خدای عفت و خویشتن داری به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ 2308

4 زئوس ـ آرتمیس ـ آپولون 3 آرتمیس ـ آپولون ـ زئوس  2 زئوس ـ آپولون ـ آرتمیس  1 آپولون ـ زئوس ـ آرتمیس 
با توجه به سخنان ملتوس در دادگاه، اتهام اصلی سقراط در کدام گزینه آمده است؟ 2309

2 فاسد کردن جوانان و رشوه خواری 1 سخن گفتن از خدای جدید و نافرمانی از سروش 
4 انکار خدایان یونان و سخن گفتن از خدای جدید 3 فاسد کردن جوانان و نافرمانی از سروش معبد دلفی 

کدام عبارت بیانگر تالش سقراط دربارۀ اندیشۀ آتنی ها در خصوص خداوند است؟ 2310
1 اندیشۀ آتنی ها را دربارۀ خدا اصالح کند, به گونه ای که آنان متوجه حقیقتی برتر در هستی شوند که اداره کنندۀ اصلی جهان است.

2 با دقتی فلسفی و استداللی دربارۀ خدا صحبت کند و پندارها را اصالح نماید.
3 تالش کرد تا به آتنی ها نشان دهد که هر کدام از خدایان متعدد را باید مبدأ و منشأ یک حقیقت در جهان شمرد.

4 تالش کرد تا به آتنی ها نشان دهد که اجازه ندهند کسی به خدایان آن ها توهین نماید.
حکمای جوامع تالش می کردند برداشت به دور از ............ و ............ از خداوند به انسان ها عرضه کنند و آپولون همان خدای ............ است 2311

2 خرافات، مغالطه ـ آسمان و باران و هنر 1 جهل، مغالطه ـ خورشید و آسمان و باران 
4 تردید، خرافات ـ آسمان و هنر و موسیقی 3 جهل، خرافات ـ خورشید و هنر و موسیقی 

از نگاه ایرانیان باستان بهمن نخستین ............ و به اعتقاد ............ و ............ امکان اثبات خداوند وجود ندارد. 2312
4 خالق ـ هیوم و کانت 3 مخلوق ـ هیوم و کنت  2 خالق ـ هیوم و کنت  1 مخلوق ـ هیوم و کانت 
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کدام گزینه صحیح است؟ 2313

2 ملتوس سقراط را به خاطر اعتقاد به چندخدایی متهم کرد. 1 سقراط مخالفتی نسبت به چندخدایی یونان ابراز نکرد. 
4 سقراط از معتقدان به آپولون به شمار نمی رفت. 3 سقراط با سخنوری پندار مردم دربارۀ خدا را اصالح کرد. 

موارد ............ و ............ از بین موارد زیر دربارۀ خداشناسی در دیدگاه افالطون صحیح است. 2314

الف( افالطون با دیدن خفقان موجود در یونان آن زمان فوراً تصمیم گرفت این باورها را اصالح کند.

ب( مبدع خداشناسی فلسفی شاگرد سقراط بود.

ج( چند خدایی همان کفر است.

گاهانه در اعتقاد به وجود خدایی با ویژگی های روشن معنا پیدا می کند. د( خلقت آ

ه ( یگر خدای افالطون را خدایی هدفمند می دانست.

4 ج، الف 3 ب، ه   2 د، ج  1 ه  ، الف 
شرک در جامعۀ یونان باستان ............  2315

4 فقط در حد افسانه ها رایج بود. 3 مخصوص فالسفۀ آن زمان بود.  2 باوری جمعی بود.  1 اعتقادی اشرافی بود. 
هدف حکیمان و فرزانگان جوامع چه بوده است؟ 2316

4 گسترش فلسفه 3 عرضۀ اندیشه های دور از جهل  2 حفظ کتب الهی  1 همراهی با پیامبران الهی 
جملۀ زیر درمورد کدام خدای یونان باستان است؟ 2317

»با نیروی موسیقی خود می توانست همه را مطیع ارادۀ خود سازد«

4 آرتمیس 3 آپولون  2 خدای آواز کوه المپ  1 زئوس 
کدام گزینه نمی تواند توصیفی از »بهمن« باشد؟ 2318

4 پرتوی اشراق الهی 3 جاوید و نامتناهی  2 اولین مخلوق خدا  1 موجود مجرد 

کدام مورد عبارت زیر را به نحو درستی کامل می کند؟  2319

»افالطون در فضای شرک آلود جامعه یونان باستان ............ «

1 تصمیم گرفت با دقتی فلسفی و استداللی دربارۀ خدا صحبت کند و به تدریج پندارها را اصالح نماید.
2 تالش کرد خدایانی را که همه به آن ها معتقد بودند، انکار کند.

3 تصمیم گرفت یک خداشناسی استداللی و فلسفی به سبک چندخدایی جامعۀ یونانی ابداع کند.
4 به عنوان پیام آور الهی تالش کرد دریافتی درست و به دور از جهل و خرافات از خداوند به مردم عرضه کنند.

مطابق با دیدگاه تیلور ............ 2320

1 فلسفۀ افالطون مادر همۀ فلسفه های الهی است.
2 ارسطو اولین کسی است که برهان هایی بر وجود خدا و مبدأ نخستین جهان ارائه کرد.

3 افالطون ابداع کنندۀ خداشناسی فلسفی است.
4 ارسطو اولین فیلسوف الهی است.

کدام عبارت مناسب ترین پاسخ را به این سؤال می دهد؟ »چرا به نظر تیلور، افالطون ابداع کنندۀ خداشناسی فلسفی است؟« 2321

1 زیرا افالطون تالش کرد خدایانی را که جامعۀ یونان باستان به آن ها معتقد بودند، به شکل استداللی رد کند.
2 چون افالطون تصمیم گرفت با دقتی فلسفی و استداللی دربارۀ خدا صحبت کند و به تدریج پندارها را اصالح نماید.

3 چون افالطون تصمیم گرفت یک خداشناسی استداللی و فلسفی به سبک چند خدایی جامعۀ یونانی ابداع کند.
4 زیرا افالطون سعی کرد به عنوان پیام آور الهی، دریافتی درست و به دور از جهل و خرافات از خداوند به مردم عرضه کند.

 کدام عبارت به این سؤال که چرا خدای افالطون با چند خدایی یونان تفاوت دارد، پاسخ نمی دهد؟ 2322

گاهانه معنا ندارد. 1 زیرا در چندخدایی یونان، خلقت آ
2 چون چندخدایی شکل دیگری از همان کفر و بی خدایی است که افالطون از آن یاد می کند.

3 زیرا چندخدایی نیز قادر است نظم حکیمانۀ جهان را تبیین کند.

4 چون خدای افالطون یک خدای معین با ویژگی های روشن است.
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 کدام عبارت با نظرات افالطون در مورد توصیف خداوند سازگار نیست؟ 2323

1 پیوسته ثابت است و نه دیدنی است و نه از طریق تعقل دریافتنی است.
2 برای ما معیار هر چیزی خداست؛ نه آن طور که برخی می گویند، این یا آن فرد.

3 هر که بخواهد محبوب خدا شود، باید با همۀ نیرو بکوشد تا در حّد امکان شبیه او شود.
4 از میان ما تنها کسی محبوب خداست که خویشتن دار باشد و از دایرۀ اعتدال پا بیرون نگذارد؛ زیرا چنین کسی شبیه خداست.

با توجه به افکار افالطون، کدام عبارت درست نیست؟ 2324

2 همان گونه که روشنایی خود خورشید است حقایق نیز همان مثال خیر هستند. 1 همه چیز در پرتو مثاِل خیر دارای حقیقت می شوند. 
4 می توان گفت که کّل جهان در زیر فرمان عقل قرار دارد. 3 روشنایی شبیه خورشید است و حقایق نیز شبیه مثال خیر. 

کدام عبارت، »مثال خیر« افالطون را به درستی توصیف می کند؟ 2325

2 همه چیز در پرتو آن دارای حقیقت می شوند. 1 سایه هایی از حقیقت برین است.  
4 اصل و حقیقت هر موجود طبیعی است. 3 بدل موجودات طبیعی است.  

کدام گزینه تعبیر افالطون از »خالق« را بیان نمی کند؟ 2326

4 مثال خیر 3 محرک نامتحرک  2 آفرینندۀ جهان  1 دمیورژ 
کدام مورد تصویر مناسب تری از معنی »مثال خیر« و »دمیورژ« ارائه می دهد؟ 2327

1 مثاِل خیر در مرتبۀ الوهیت و متصف به صفات فعل است اما دمیورژ، فقط اشاره به ذات خداوند دارد.
2 هر دو در مرتبۀ الوهیت و متصف به صفات فعل هستند.

3 دمیورژ، خدا در مرتبۀ الوهیت و متصف به صفات فعل است، اّما مثاِل خیر، فقط اشاره به ذات خداوند دارد.
4 هر دو فقط اشاره به ذات خداوند دارند.

عبارت: »یگانه سخنی که دربارۀ نظم جهان و گردش آفتاب و ماه و ستارگان می توان گفت این است که کّل جهان در زیر فرمان عقل قرار دارد«، از کدام  2328

متفکر یونانی است و بیان اّولیه و ساده ای از کدام برهان است که فالسفه از آن استفاده کرده اند؟

4 افالطون ـ برهان حرکت 3 ارسطو ـ برهان نظم  2 ارسطو ـ برهان حرکت  1 افالطون ـ برهان نظم 
کدام گزینه ویژگی های خدای افالطون را بیان می کند؟ 2329

4 ابدی، ازلی، ثابت، هدفمند 3 قادر، علیم، ابدی، ازلی  2 ازلی، ابدی، قادر، هدفمند  1 نامتناهی، ابدی، علیم، ثابت 
موارد ............ و ............ از ویژگی های خدای افالطون و ............ و ............ از ویژگی های خدای ارسطو هستند. 2330

ب( نمی توان او را از طریق حواس درک کرد. الف( همۀ امور را تدبیر و اداره می کند.  

د( راه شناخت وی عقل است. ج( غیرمادی است.  

ه (تغییر در او راه ندارد.  

4 ج، ب ـ الف، د 3 الف، ه  ـ د، ب  2 د، ه  ـ الف، ج  1 ب، د ـ ج، ه  
هدف افالطون از خالق نامیدن خداوند چیست؟ 2331

2 اینکه با مردم آتن ارتباط برقرار کند. 1 اینکه بگوید همۀ جهان در پرتو او حقیقت می یابند. 
4 اینکه بگوید کل جهان در زیر فرمان عقل قرار دارد. گاهانه معرفی کند.  3 اینکه خلقت توسط او را آ

چرا تیلور معتقد است خدا نزد افالطون یک خدای معین است؟ 2332

2 کار خداوند را هدف دار است. 1 زیرا تمام ویژگی های وی بر افالطون روشن است. 
4 جنگ و اختالف چندخدایی در این جا از بین می رود. 3 نظم حکیمانۀ جهان به دست اوست. 

کدام ویژگی از خداوند در توصیف های افالطون وجود ندارد؟ 2333

4 نامتناهی 3 نامحسوس  2 هستی ثابت  1 نوعی از هستی 
اینکه خداوند در جسم حضرت مسیح ظاهر شده باشد را افالطون چگونه باطل می داند؟ 2334

2 خداوند از میان نمی رود. 1 خداوند نمی زاید.  
4 چیزی به او راه ندارد و به چیزی راه نمی یابد. 3 خداوند دیدنی نیست و با عقل دریافت می شود. 

بنا بر نظر افالطون کدام یک از خدایانی که یونانیان باستان می پرستیدند، می تواند مخلوق محبوب تری برای خدا باشد؟ 2335

4 آپولون 3 زئوس  2 آرتمیس  1 افالطون 
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کدام گزینه در تأیید نظر افالطون درست است؟ 2336

2 خداوند نوعی از هستی است که با زایش می آفریند. 1 افالطون همیشه از خداوند با عنوان مثال خیر یاد می کند. 
4 آنچه نظم حکیمانۀ جهان را تبیین می کند یگانگی خداوند است. 3 شناخت خداوند با همکاری حس و عقل ممکن است. 

نسبت حقایق به مثال خیر چگونه است؟ 2337

2 عقل و فرایند تفکر 1 برگ و درخت  
4 لباس یک کودک و لباس یک بزرگسال  3 فرد و تندیس خودش  

افالطون نظم جهان را ............  2338

2 همان گردش خورشید و ماه می پندارد. 1 ثابت می بیند.  
4 مثال خیر تعبیر می کند. 3 فرمانبردار عقل می داند.  

گزینۀ نادرست دربارۀ دیدگاه ارسطو در خصوص خداوند کدام است؟ 2339

1 هر جا که یک خوب تر و بهتر وجود دارد، خوب تر و بهترینی نیز هست. حال، در میان موجودات برخی خوب تر و بهتر از برخی دیگراند.
2 حقیقتی هم که خوب ترین و بهترین است وجود دارد که از همه برتر است و این، همان واقعیت الهی است.

کم باشد، بدون اینکه موجودی جاویدان و برتر از ماده در کار باشد. 3 نمی شود که یک نظم و انتظام بر جهان حا
4 خدا تعریف شدنی و توصیف پذیر است و آنچه ما را به وجود خدا می رساند دانستن است نه ایمان.

کدام گزینه بیانگر نظر یِِگر، موّرخ برجستۀ فلسفه یونان است؟ 2340

1 استدالل واقعی بر وجود خدا، نخستین بار در آثار اّولیۀ افالطون یافت می شود.
2 ارسطو در کتاب سوم خود با یک استدالل و قیاس »برترین و واالترین موجود« را اثبات می کند.

3 افالطون ابداع کنندۀ خداشناسی فلسفی است.
4 فلسفۀ ارسطو مادر همۀ فلسفه های الهی است.

عبارت »نمی شود که یک نظم و انتظام بر جهان حاکم باشد، بدون اینکه موجودی جاویدان و برتر از ماده در کار باشد« و برهان حرکت از سوی کدام یک از  2341

فیلسوفان زیر ارائه شده است؟

4 افالطون ـ افالطون 3 ارسطو ـ ارسطو  2 ارسطو ـ افالطون  1 افالطون ـ ارسطو 
یکی از برهان های ارسطو در اثبات وجود خدا براساس چه مفهومی شکل می گیرد و مشهورترین برهان وی بر اثبات وجود خدا، به ترتیب کدام است؟ 2342

2 خوب ترین و بهترین موجود ـ برهان نظم 1 معیار هر چیزی خداست ـ برهان حرکت 
4 معیار هر چیزی خداست ـ برهان نظم 3 خوب ترین و بهترین موجود ـ برهان حرکت 

به اعتقاد ارسطو در مشهورترین برهان وی، خدا علت ............ همۀ حرکت ها است. 2343

4 بی نهایت بودن 3 حرکت  2 بی واسطه  1 فاعلی 
اساس استدالل ارسطو  بر اینکه »وجود حرکت در عالم نیازمند محرکی است که خود آن محرک، حرکت نداشته باشد«، در کدام گزینه بیان شده است؟ 2344

گر آن محرک نیز حرکت داشته باشد، نیازمند یک محرک دیگر است و سلسلۀ محرک ها  ممکن نیست تا نهایت به جلو برود. 1 زیرا ا
2 زیرا سلسلۀ محرک ها تا بی نهایت جلو خواهد رفت و باعث تسلسل می شود هر چند چنین تسلسلی عقالً محال نیست.

3 زیرا آن محرک دوم نیز به همین ترتیب نیازمند محرک است تا جایی که سلسلۀ محرک ها تا بی نهایت به جلو نرود.
گر سلسلۀ محرک ها تا بی نهایت جلو برود به تسلسل می انجامد و چنین تسلسلی عقالً محال است. 4 زیرا ا

کدام گزینه اوصاف خدا و مبدأ نخستین جهان را از دیدگاه ارسطو مناسب تر بیان می کند؟ 2345

2 معشوق بودن ـ ضرورتاً موجود ـ فعلیت محض 1 فعلیت محض ـ غیرمادی بودن ـ خالق بودن 
4 محرک اول ـ عالی ترین اندیشه ـ مثال خیر 3 عالی ترین اندیشه ـ محرک غیرمتحرک ـ شریف ترین موجود 

نمی توان گفت که ارسطو عالوه بر قبول موجودات غیرمادی ............  2346

2 موجود برتر را مبدأ همۀ امور تلقی می کند. 1 در میان آن ها یک موجود را برتر می داند. 
4 عالی ترین اندیشه را مثال خیر تلقی می کند. 3 شریف ترین موجود را خدا و مبدأ نخستین جهان تلقی می کند. 
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کدام گزینه جاهای خالی گزاره های زیر را به درستی پر می کند؟ 2347

الف( استدالل های اولیۀ ارسطو از قوت کافی برخوردار ............ .

ب( ............ منجر به تسلسل علل می شود.

ج( برترین وجود با ............ توسط ارسطو اثبات شد.

2 نبودند، متحرک غیرمحرک، استقرا 1 بودند، محرک غیرمتحرک، قیاس  
4 نبودند، محرک غیرمتحرک، قیاس 3 بودند، متحرک غیرمحرک، تمثیل  

برهان حرکت در پی اثبات چیست؟ 2348

4 نفی وجود قوه در خداوند 3 اثبات محرک بودن خداوند  2 خداوند را ضرورتاً موجود بیابد.  1 خداوند را مبدأ امور بداند. 
آنچه براهین ارسطو را اهمیت می بخشد, چیست؟ 2349

4 دارای قدرت منطقی قوی است. 3 روشن تر ساختن ادامۀ راه  2 قدم های اولیه بودن آن  1 برهانی مستدل و عقلی است 

کید می ورزید؟ 2350 دکارت در میان صفات خداوند عالوه بر صفت علم و قدرت بر کدام صفت او  نیز تأ

4 نامتناهی بودن 3 تغییرناپذیر بودن  2 فعلیت بالذات بودن  1 حکیم بودن 
استدالل دکارت برای اثبات وجود خدا مبتنی بر کدام مورد است؟ 2351

2 داشتن تصور از خالقی نامتناهی 1 داشتن وجدان اخالقی  
4 تجربه های معنوی درونی 3 معناداری حیات  

به موجب استدالل دکارت دربارۀ اثبات وجود خداوند، کدام گزینه درست نیست؟ 2352

کی از یک وجود نامتناهی است و من به عنوان یک موجود متناهی نمی توانم علت آن باشم. 1 تصور خدا حا
2 من از حقیقتی نامتناهی و علیم و قدیر که خود من و هر چیز دیگری به وسیلۀ او خلق شده ایم، تصوری دارم.

کی به من بدهد. کی از یک وجود نامتناهی است و تنها اوست که می تواند چنین ادرا 3 تصور خدا حا
کی از یک وجود متناهی است و این تصور نمی تواند از من و یا هر موجود متناهی دیگری صورت گیرد. 4 تصور خدا حا

به عقیدۀ دکارت تصور ما از نامتناهی چگونه حاصل می شود؟ 2353

1 از اشیای متناهی حاصل می شود.  
2 می تواند ساخته و پرداختۀ ذهن باشد.

3 امری است که از سوی موجود نامتناهی به ما داده شده و گواه و عالمت وجود الهی است.
4 از هیچ طریقی حاصل نمی شود.

براساس اندیشه های دکارت کدام گزینه درست تر است؟ 2354

1 برهان حرکت ارسطو مبنی بر اثبات خدا را پذیرفته و به عنوان برهان محکم از آن یاد می کند.
کید شده است. 2 خدا در فلسفۀ او از دیدگاه وجودشناسی مطرح است و در استدالل وی بیشتر بر صفت علم و قدرت خداوند تأ

کید کرده است و لذا وجود خدا یا نامتناهی را می پذیرد. 3 او از میان صفات خداوند بر صفت نامتناهی بودن خدا تأ
4 نمی توان دربارۀ خدا با قاطعیت سخن گفت؛ زیرا خداوند موجودی نامتناهی است.

اساس استدالل دکارت را ............ تشکیل می دهد که ............ است. 2355

4 تصور خدا ـ تجربی 3 تصور خدا ـ فطری  2 قدیر بودن خدا ـ فطری  1 قدیر بودن خدا ـ تجربی 

مناسب ترین توصیف برای تعیین دیدگاه هیوم دربارۀ خدا چیست؟ 2356

4 اعتقاد به خداشناسی طبیعی 3 اعتقاد به خداشناسی فلسفی  2 انکار خدا  1 اثبات خدا 
هیوم براساس فلسفۀ تجربی خود دربارۀ اعتقاد به وجود خداوند چه تعبیری داشت؟ 2357

2 خدای دینی را باور داشت. 1 به خداشناسی طبیعی معتقد بود.  
4 ُملحد و منکر وجود خدا بود. 3 موضع الادری داشت.  
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کدام گزینه ایراد هیوم به برهان نظم را نشان می دهد؟ 2358

1 برای ناظم این جهان اثبات علم نامتناهی میسر است.
2 با حدوث پدیده های جهان وجود خدا را مبهم ثابت می کند.

3 براساس نظم موجود جهان، به سختی می توان به یک خالق نامتناهی و واجب الوجود بالذات رسید.
کثر می توان یک ناظم را اثبات کرد.  4 براساس نظم موجود جهان، حدا

کدام عبارت مورد عقیدۀ هیوم نیست؟ 2359

1 نه تنها دالیل دکارت، بلکه دالیل گذشتگان دربارۀ اثبات وجود خدا همه قابل نقدند.
ک مستقل از حس و تجربه ندارد. 2 دالیلی که صرفاً متکی بر عقل باشند مردودند؛ زیرا عقل اساساً ادرا

3 برهان نظم توانایی اثبات یک وجود ازلی و ابدی و نامتناهی را ندارد.
4 به جای اثبات وجود خدا، باید ضرورت وجود خدا را از طریق وظایف اخالقی اثبات کرد.

از نظر هیوم، مهم ترین برهان فیلسوفان الهی، کدام است و دلیل ناتوانی آن، برای اثبات یک وجود ازلی و ابدی و نامتناهی چیست؟ 2360

1 برهان نظم ـ این برهان فقط می تواند ثابت کند که یک ناظم و مدبر این جهان را اداره می کند.
2 برهان حرکت ـ این برهان فقط می تواند یک محرک غیرمتحرک را ثابت کند. 

3 برهان حرکت ـ این برهان فقط می تواند ثابت کند که یک مدبر این جهان را اداره می کند.
4 برهان نظم ـ این برهان فقط ثابت می کند که این ناظم نیازمند به علت نیست.

کدام عبارت با نظر تجربه گرایان دربارۀ ارتباط خدا و برهان نظم سازگار نیست؟ 2361

1 همۀ فیلسوفان تجربه گرا، برهان نظم را معتبر نمی دانستند.
2 برخی فیلسوفان تجربه گرا، برهان نظم را معتبر می دانستند.

3 برخی فیلسوفان تجربه گرا، برهان نظم را معتبر می دانستند و از آن در اثبات وجود خدا استفاده کردند.
4 آن دسته از فیلسوفان تجربه گرا که عموماً به خدا اعتقاد داشتند، برهان نظم را معتبر می دانستند.

)سراسری 99( 2362 کدام عبارت درست است؟  

2 به اعتقاد ویلیام جیمز، عمده دالیل وجود خدا تجربی هستند. 1 کانت وجود خدا را از طریق نفس غیرمادی انسان اثبات می کند. 
4 به عقیدۀ دکارت، تصور موجود نامتناهی نمی تواند از جانب موجود متناهی باشد. 3 هیوم براساس دالیل حسی ـ تجربی اثبات می کند که خدا وجود ندارد. 

از چه جهت هیوم برهان نظم را ثابت کنندۀ واجب الوجود نمی داند؟ 2363

2 برهان نظم از تجربه گرفته شده است. 1 هر وجود ازلی لزوماً واجب الوجود نیست. 
کارآمد می داند. 4 دالیل تمام فیلسوفان قبل خود را نا 3 از آن جهت که مهم ترین برهان فالسفۀ الهی ست. 

کدام فیلسوف عقل گرا، راهی متفاوت با دکارت و دیگر فیلسوفان عقل گرای پیشین برای پذیرش خدا پیمود و به جای اثبات وجود خدا از طریق مخلوقات  2364

یا برهان علیت از چه طریقی به اثبات وجود خدا پرداخت؟

4 ویلیام جیمز ـ تجربه های معنوی درونی 3 کرکگور ـ ایمان  2 کانت ـ وظایف اخالقی  1 برگسون ـ عشق و عرفان 
ک تعیین مسئولیت پذیری و رعایت اخالق به شمار می رود؟ 2365 بنا بر اندیشۀ کانت، کدام یک از موارد زیر مال

4 وجدان  3 اختیار و ارادۀ انسان  کثریت و نخبگان  2 رأی ا 1 کسب فضیلت 
اندیشۀ اخالقی کانت مبتنی بر چه اصلی است و مشخصۀ جامعه ای که انسان ها در زندگی اجتماعی آن، حدودی از اخالق را رعایت نکنند و مسئول کارهای  2366

خود نباشند، چیست؟

2 کسب فضیلت و رعایت اصول اخالقی ـ لذت جویی مادی 1 مسئولیت پذیری و رعایت اخالق ـ هرج و مرج 
4 مسئولیت پذیری و رعایت اخالق ـ لذت جویی و منفعت طلبی 3 کسب فضیلت و رعایت اصول اخالقی ـ منفعت طلبی 

دلیل اخالقی بر اثبات وجود خداوند توسط چه کسی مورد طرح و پذیرش قرار گرفت و مفاهیم خدا، روح و اختیار انسان در فلسفۀ او چگونه وجودی به  2367

حساب می آید؟

2 کانت ـ وجود ذهنی سوبژکیتو 1 دکارت ـ وجود عینی و واقعی سوبژکیتو 
4 دکارت ـ وجود ذهنی سوبژکیتو 3 کانت ـ وجود عینی و واقعی سوبژکیتو 
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نظر کانت دربارۀ اختیار و ارادۀ انسان در همۀ گزینه ها آمده است؛ به جز گزینۀ ............ 2368
1 اختیار و ارادۀ انسان نمی تواند ویژگی بدن باشد که ماده ای مانند سایر مواد است.

2 اختیار و ارادۀ انسان باید ویژگی نفسی غیرمادی باشد که فناناپذیر است و با مرگ بدن از بین نمی رود.
3 اختیار و ارادۀ انسان مشروط به وجود خدایی جاودان و نامتناهی است.

4 وظیفۀ اخالقی، فقط در موجودات مختار معنی دارد و برای موجودات بدون اختیار، وظیفه اخالقی معنا ندارد.
به عقیدۀ ............ روح و نفس مجرد که سعادتش در کسب فضیلت و رعایت اصول اخالقی است، چون موجودی ............ است، برای سعادت دائمی خود به  2369

جهانی ماورای دنیای ما نیاز دارد و چنین جهانی نیز مشروط به وجود خدایی ............ و ............ است.
2 کانت ـ غیرمادی ـ جاودان ـ نامتناهی 1 برگسون ـ غیرمادی ـ جاودان ـ نامتناهی 

4 کانت ـ جاودانه ـ علیم ـ نامتناهی 3 برگسون ـ جاودانه ـ علیم ـ نامتناهی 
کدام توصیف مربوط به کانت نمی باشد؟ 2370

1 قبول خداوند، پشتوانۀ رعایت اصول اخالقی است.
گر خدا را فرض نکنیم و قبول نداشته باشیم، عمل اخالقی و مسئولیت پذیری اخالقی ممکن نیست. 2 ا

گر خدایی وجود نداشته باشد، آن وقت هر کاری مجاز است. 3 ا
4 انسان، با قبول خداوند، خود را در جهانی زنده و با شعور می یابد که رفتار انسان را زیر نظر دارد.

دکارت و کانت در مورد درستی کدام قضیه با هم توافق دارند؟ 2371
2 تالش جهت اثبات خدا از طریق وجدان و اصول اخالقی و مسئولیت پذیری 1 تالش جهت استوار ساختن پایه های عقلی اعتقاد به خدا 

4 توجه به رابطۀ معناداری زندگی و اعتقاد به خدا 3 توجه به نقش معناداری حیات و ارتباط این نوع زندگی با اخالق 
کانت ............ مقدمۀ استدالل خود قرار می دهد و نفس را شرط چه چیز می داند؟ 2372

2 حدودی از اخالق ـ داشتن اختیار  1 اراده و اختیار انسان را ـ جهان ماورایی 
4 اراده و اختیار انسان ـ داشتن اختیار  3 حدودی از اخالق ـ جهان ماورایی  

از نظر کانت ............  2373
2 پشتوانۀ رعایت اصول اخالقی این است که خداوند را بپذیریم. 1 اثبات وجود خداوند شعور را در زندگی زنده می کند. 

4 اصول اخالقی اختیار را شکوفا می کنند. 3 جاودانگی نفس در گرو کسب فضیلت و اصول اخالقی است. 
عمدۀ فیلسوفان بعد از کانت ............  2374

2 نه منکر خدا می شوند نه وجودش را ثابت می کنند. 1 قادر به اثبات وجود خدا نیستند.  
4 اثبات وجود خدا را با ابزار تجربی دنبال می کنند. 3 می توانند به او معتقد باشند.  

این جملۀ کانت با کدام بخش از اثبات ضرورت فرض خدا در ارتباط است؟ 2375
»دو چیز همواره مرا به شگفتی وا می دارد: یکی آسمان باالی سر ما و دیگری وجدان درون ما«

2 قسمتی که مشروط به جهانی ماورایی است.  1 قسمتی که شرط زندگی در جامعه است. 
4 قسمتی که مشروط به اراده و اختیار است. 3 آن قسمت که مشروط به وجود خدای ابدی است. 

عاملی که پایه های اعتقاد به خدا را در جامعۀ اروپایی سست کرد و زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داد در کدام گزینه ذکر نشده است؟ 2376
2 ظهور فیلسوفانی که جهان را مادی می دانستند.  1 رشد تفکر حسی و حس گرایی  

4 رشد تفکر نسبی گرایی  3 ظهور فیلسوفانی که انسان را موجودی مادی می شمردند. 
رشد تفکر حسی و حس گرایی در جامعۀ اروپایی نشان دهندۀ کدام مورد نیست؟ 2377

2 بحران معناداری زندگی 1 فاقد شدن زندگی از جنبه های متعالی 
4 محدود شدن جامعۀ اروپایی به اهداف مادی 3 رشد نسبی گرایی و تجربه های معنوی درونی برای خداوند 

کدام عبارت زیر بیانگر رویکرد ویلیام جیمز به مسئلۀ خداوند است؟ 2378
1 من معتقدم که دلیل وجود خداوند عمدتاً در تجربه های شخصی درونی ما نهفته است.

2 من معتقدم که قبول خداوند، زندگی ما را در بستری قرار می دهد که آن را با ارزش و با اهمّیت می سازد.
3 قبول خداوند این امید را می دهد که به جای اینکه احساس کنیم در جهاِن بیگانه ای افتاده ایم، می توانیم مأمن و پناهگاهی بیابیم.

4 من معتقدم که خدا عامل اصلی معنابخشی به زندگی است.
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کدام یک از فیلسوفان زیر، از تجربه های معنوی درونی و عشق و عرفان برای اثبات خداوند استفاده کردند؟ 2379

4 کاتینگهام ـ ویلیام جیمز 3 برگسون ـ کاتینگهام  2 کانت ـ برگسون  1 برگسون ـ ویلیام جیمز 

نظر برگسون دربارۀ اثبات وجود خداوند چیست؟ 2380

2 از طریق تجربه های درونی و عشق و عرفان اثبات می شود. 1 از طریق برهان عقالنی اثبات می شود. 
4 وجود خداوند نیازی به استدالل و برهان ندارد. 3 از طریق براهین جهان شناختی اثبات می شود. 

کدام مورد زیر بیانگر رویکرد کرکگور به مسئلۀ ایمان است؟ 2381

2 ایمان همراه با بیم و امید است. 1 ایمان امری درونی و نوعی التزام و تعهد است. 
4 ایمان مربوط به قلمرو داشتن است. 3 ایمان هدیه ای الهی است که خداوند به انسان عطا می کند. 

عقیدۀ کرکگور دربارۀ »ایمان« کدام است؟ 2382

2 ایمان همراه با تمایالت شخصی سنجیده می شود. 1 تنها ایمان نوعی ارتباط مستقیم میان انسان و خدا است. 
4 خدا به همۀ انسان ها ایمان هدیه می کند. 3 ایمان هدیه ای الهی است که خداوند به انسان عطا می کند. 

مقصود از زندگی معنادار چیست؟ 2383

1 یک زندگی دارای غایت و هدف و سرشار از ارزش های اخالقی که انسان را نسبت به آینده مطمئن کرده و آرامشی برتر به او می دهد.
2 زندگی معنادار زندگی ای است که در آن ایمان همراه با بیم و امید وجود دارد.

3 یک زندگی همراه با تعهد و مسئولیت پذیری که در آن، خدا عامل اصلِی معنابخشی به زندگی معرفی می شود.
4 یک زندگی دارای اعتقاد به خدایی که مبدأ خیر و زیبایی و ناظر بر انسان تلقی می شود.

در قرن بیستم و بیست و یکم فیلسوفانی ظهور کردند که به جای ذکر دالیل اثبات وجود او، به رابطۀ ............ و ............ توجه کردند. 2384

2 زندگی بدون خدا ـ خأل معنایی و پوچی آزاردهنده 1 اعتقاد به اخالق ـ خأل معنایی و پوچی آزاردهنده 
4 زندگی بدون اخالق ـ معناداری زندگی 3 اعتقاد به خدا ـ معناداری زندگی  

در قرن بیست و یکم فیلسوفانی ظهور کردند که نشان دادند زندگی ............ که مبدأ خیر و زیبایی و ناظر بر انسان است دچار ............ می شود. 2385

2 همراه با اعتقاد به خدایی ـ خأل معنایی و پوچی آزاردهنده 1 بدون اعتقاد به خدایی ـ خأل معنایی و پوچی آزاردهنده 
4 بدون اعتقاد به خدایی ـ معناداری ارزش های اخالقی 3 همراه با اعتقاد به خدایی ـ معناداری ارزش های اخالقی 

از دیدگاه ............ ، پس از سیر نزولی استدالل های عقلی و فلسفی در اروپا بر اثبات وجود خدا، برخی از فیلسوفان به این سمت حرکت کردند که ............  2386

را عامل اصلِی معنابخشی به زندگی معرفی  کنند.

4 کرکگور ـ اخالق 3 کاتینگهام ـ خدا  2 کرکگور ـ خدا  1 کاتینگهام ـ اخالق 

گر خدایی وجود نداشته باشد، آن وقت هر کاری مجاز است«, از کیست و این بیان با مبانی اندیشۀ کدام فیلسوف موافقت دارد؟ 2387 عبارت »ا

4 کاتینگهام ـ داستایوفسکی 3 داستایوفسکی ـ کاتینگهام  2 داستایوفسکی ـ کانت  1 کاتینگهام ـ کانت 

گر خدایی وجود نداشته باشد، آن وقت هر کاری ُمجاز است«, با کدام گزینه موافقت ندارد؟ 2388 این عبارت داستایوفسکی که »ا

1 معناداری حیات با پذیرش وجود خدا امکان پذیر است.
2 مخالف دیدگاهی است که می خواهد بدون قبول خداوند، معناداری حیات را توجیه کند.

3 یادآور این بیان کانت است که عمل اخالقی و مسئولیت پذیری اخالقی ممکن نخواهد بود.
4 توجیه عمل اخالقی و مسئولیت پذیری اخالقی هیچ گاه سخت نخواهد شد. 

کدام عبارت درست نیست؟ 2389

1 فیلسوفان اروپایی، ابتدا بیشتر به این سمت گرایش داشتند که مسئلۀ خدا و مبدأ نخستین، یک مسئلۀ عقلی است.
2 از قرن هجدهم میالدی به بعد این گرایش پیدا شد که عقل و به خصوص عقل تجربی توانایی ورود به مسئلۀ خدا را ندارد.

3 از قرن هجدهم میالدی به بعد همۀ فالسفۀ اروپا به سوی انکار وجود خدا قدم برداشتند.
4 از قرن بیستم میالدی به بعد برخی از فالسفۀ اروپا به سوی تجربه های معنوی درونی و عشق و عرفان برای خداوند حرکت کردند.

زندگی فاقد جنبه های متعالی، تالش های کدوم گروه از فالسفۀ زیر را پایمال کرد؟ 2390

4 برگسون ـ کانت 3 دکارت ـ کانت  2 کانت ـ کرکگور  1 کانت ـ هیوم 
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کدام گزینه به ترتیب صاحبان دیدگاه های زیر را به درستی مشخص می کند؟ 2391

ب( خداوند هرگز وجود ندارد. الف( خدواند را از طریق تجربیات معنوی و دینی خویش اثبات می کند. 

د( نمی توان وجود خداوند را اثبات کرد. ج( وظایف اخالقی راهی برای اثبات خداوند برای ما ایجاد می کنند. 

ه ( خدا همان موجود نامتناهی و قادر و علیم است.

2 برگسون، کنت، کانت، هیوم، دکارت 1 جیمز، کنت، کانت، هیوم، دکارت  
4 برگسون، هیوم، کنت، کنت، بیکن 3 جیمز، هیوم، کنت، کنت، بیکن  

چند مورد از گزاره های زیر دربارۀ خداشناسی در یونان باستان صحیح است؟ 2392

الف( به عقیدۀ افالطون و ارسطو هر خدا منشأ یک حقیقت در جهان است.

ب( اعتقاد به آرتمیس خدای هنر و موسیقی، اعتقادی محکم و استوار بود.

ج( انکار خدایان یونانی می توانست منجر به مرگ شود.

د( حاکمان یونان به مردم اجازۀ مخالفت با خدایان را نمی دادند.

۴ 4  3 3  ۲ 2  1 1
چند مورد از ویژگی های زیر دربارۀ چندخدایی صادق است؟ 2393

گاهانه ب( خلقت آ الف( توانایی تبیین نظم موجود در جهان 

د( هدفمندی ج( درگیری و جنگ میان خدایان  

   ۴ 4  3 3  ۲ 2  1 1
چرا چندخدایی نمی تواند نظم موجود در جهان را تأمین کند؟ 2394

گاهانه 2 معنا نداشتن خلقت آ 1 هدفمند نبودن  
4 طلب چیرگی خدایان بر یکدیگر 3 جنگ و درگیری میان خدایان  

کدام گزینه موارد صحیح و غلط را به درستی مشخص می کند؟ 2395

الف( مثال خیر همان خورشید واقعی است.

ب( افالطون به دلیل اعتقاد به چند خدایی در سخنان خود واژۀ خدایان استفاده می کند.

ج( هدف افالطون از خالق نامیدن خداوند ایجاد مقدماتی برای برهان نظم است.

4 غلط، غلط، غلط 3 صحیح، غلط، غلط  2 غلط، غلط، صحیح  1 صحیح، غلط، صحیح 
ارزش گذاری کدام دو مورد از گزاره های زیر اشتباه است؟ 2396

الف( استدالل های اولیۀ ارسطو با وجود برخورداری از استحکام کافی نتوانستند زمینه را برای قدم های بعدی او فراهم بیاورند. )درست(

ب( استدالل دکارت به علت وجود مقدمات غلط باطل است. )نادرست(

ج( دیوید هیوم به برهان نظم اعتقادی نداشت. )نادرست(

د( از نظر هیوم برهان نظم توان اثبات واجب بالذات را ندارد. )درست(

4 ج، د 3 الف، ب  2 ج، ب  1 د، الف 
هر یک از موارد زیر دربارۀ کدام یک از فالسفۀ غرب است؟ 2397

ب( بی فایده دانستن برهان نظم در خداشناسی فلسفی الف( راه متفاوت از سایرین در اثبات خدا 

د( با ارزش شدن زندگی در سایۀ قبول وجود خدا ج( بی اختیاری در پرستش خدا  

2 کانت، کنت، کرکگور، کاتینگهام 1 کنت، کنت، کاتینگهام، کرکگور  
4 کانت، هیوم، کرکگور، کاتینگهام 3 کنت، هیوم، کاتینگهام، کرکگور  

بیت زیر به نظر کدام فیلسوف نزدیک تر است؟ 2398

»در شب تاریک برداری نقاب از روی خویش / مرد نابینا ببیند بازیابد راه را«

4 ویلیام جیمز  3 هانی برگسون  2 کرکگور  1 کانت 
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کدام عبارت درست است؟ 2399

1 ویلیام جیمز عمدۀ دالیل وجود خدا را تجربی می داند.
2 کانت راه متفاوتی می گیرد و خدا را از طریق لزوم سعادت نفس اثبات می کند.

ک موجود نامتناهی از جانب یک موجود متناهی برای دکارت عقالً محال است. 3 ادرا
4 هیوم به این دلیل برخی عقاید گذشتگان را قابل نقد می داند که صرفاً متکی به تجربه اند.

)آزمون های سراسری گاج( 2400 کدام گزینه دیدگاه فیلسوفان جدید را دربارۀ خدا به درستی بیان نکرده  است؟ 

1 دکارت معتقد بود من تصوری از یک موجود نامتناهی دارم و من چون متناهی هستم، نمی توانم ایجادکنندۀ این تصور باشم؛ پس این تصور را یک موجود نامتناهی 
باید ایجاد کرده باشد.

2 هیوم می گوید مهم ترین برهان فیلسوفان الهی، برهان نظم است که از تجربه گرفته شده و فقط این برهان است که توانایی اثبات خدای نامتناهی را دارد.
3 کانت ضرورت وجود خدا را از طریق اخالق و وظایف اخالقی اثبات کرد.

4 اوگوست کنت بر آن بود که چون ما ابزاری جز حس و تجربه برای شناخت نداریم، یا خدایی نیست و یا نمی توانیم او را اثبات کنیم.

خدای موسیقی در یونان باستان که بود؟ 2401

4 اتنا 3 آرتمیس  2 اپولون  1 زئوس 
چرا افالطون ابداع کنندۀ خداشناسی فلسفی است؟ 2402

1 زیرا نخستین فیلسوفی بود که از خدا حرف زد. 
2 زیرا در فلسفه از خدا حرف زده است.

3 زیرا نخستین کسی بود که دقتی فلسفی و استداللی در بحث خدا به کار گرفت.
4 زیرا برای اولین  بار برای وجود خدا دلیل آورد.

کدام گزینه از ویژگی های خدا در نظر افالطون نیست؟ 2403

4 فناناپذیر 3 نامتناهی  2 نامحسوس  1 ثابت 
استدالل واقعی برای اثبات وجود خدا نخستین  بار توسط کدام فیلسوف مطرح شد؟ 2404

4 ابن سینا 3 ارسطو  2 سقراط  1 افالطون 
ویژگی هایی از خدا که از برهان نظم به دست می آید، کدام اند؟ 2405

4 مجرد و فاعل بالذات 3 ابدی و معقول  2 معقول و نامتناهی  1 نامتناهی و جاودان 
استدالل دکارت برای اثبات خداوند مبتنی بر چیست؟ 2406

4 علت وجودی خدا 3 قدرت خدا  2 متناهی بودن انسان  1 نامتناهی بودن خدا 
با کدام اصل می توان برهان دکارت در مورد اثبات خدا را نقض کرد؟ 2407

4 اصل نامتناهی بودن خدا 3 اصل علیت  2 اصل مغایرت وجود و ماهیت  1 اصل سنخیت علت و معلول 
چرا برهان دکارت از دید هیوم مردود است؟ 2408

2 زیرا خالق نامتناهی را اثبات نمی کند. 1 زیرا نظم را اثبات نمی کند.  
4 زیرا سنخیت را قبول ندارد. 3 زیرا دلیل عقلی محض است.   

مهم ترین برهان فیلسوفان از دید هیوم برهان نظم است، چرا و چه ایرادی بر آن وارد می کنند؟ 2409

2 زیرا عقلی نیست، ناظم را اثبات می کند، نه خالق نامتناهی را. 1 زیرا تجربی است، ناظم را اثبات می کند، نه خالق نامتناهی را. 
4 زیرا عقلی نیست، نظم نیازی به ناظم ندارد. 3 زیرا تجربی است، نظم نیازی به ناظم ندارد. 

مراحل برهان کانت در کدام گزینه به درستی به تصویر کشیده شده است؟ 2410

1 نیاز به زندگی اجتماعی ـ نیاز به رعایت اخالق ـ نیاز به اراده و اختیار ـ نیاز به نفس ـ نیاز به جهان ماوراءالطبیعه ـ نیاز به خدا
2 نیاز به زندگی جمعی ـ نیاز به اختیار ـ نیاز به بعد غیرمادی ـ نیاز به اختیار ـ نیاز به جهان ماوراءالطبیعه ـ نیاز به خدا

3 نیاز به زندگی جمعی ـ نیاز به اراده ـ نیاز به اخالق ـ نیاز به نفس ـ نیاز به جهان ماوراءالطبیعه ـ نیاز به خدا
4 نیاز به زندگی جمعی ـ نیاز به رعایت اخالق ـ نیاز به اراده ـ نیاز به جهان ماوراءالطبیعه ـ نیاز به بعد نامتناهی ـ نیاز به خدا
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تالش حکیمان و فرزانگان در جوامع چه بوده است؟ 2411

2 رشد دادن فکر مردم 1 ابالغ پیام الهی  
4 مخالفت با اساطیر و اشعار قدیم 3 دریافتی درست و به دور از جهل و خرافات از خدا 

آرتمیس خدای ............ و زئوس خدای ............ است و چه کسی با دقت فلسفی و استداللی تصمیم به اصالح جامعه یونان گرفت؟ 2412

2 آسمان و باران ـ عفت و خویشتن داری ـ سقراط 1 خورشید و هنر ـ آسمان و باران ـ سقراط 
4 آسمان و باران ـ خورشید و هنر ـ سقراط 3 عفت و خویشتن داری ـ آسمان و باران ـ افالطون 

کدام گزینه نادرست است؟ 2413

2 حقایق شبیه مثال خیر هستند، نه خود آن. 1 افالطون معنی سوم اتفاق را قبول ندارد. 
4 برهان مشهور ارسطو برای اثبات خدا »برهان حرکت« است. 3 قدم های اولیۀ ارسطو در اثبات خدا استحکام الزم را نداشتند. 

کدام گزینه در رابطه با دورۀ جدید اروپا درست است؟ 2414

2 عقل گرایی جریان غالب اروپا شد. 1 هیوم همۀ نظرات گذشتگان را اشتباه خواند. 
4 از نظر کانت روح انسان برای سعادت دائمی خود، نیازمند جهانی ماورائی است. 3 دکارت تصور وجود متناهی را از خودش می داند. 

کدام گزینه در رابطه با استدالل کانت دربارۀ خدا نادرست است؟ 2415

2 وی وجود خدا را از طریق اخالق و وظایف اخالقی اثبات کرد. 1 در زندگی اجتماعی رعایت اخالق الزامی است. 
4 بدون اختیار وظایف اخالقی بی معنی است. 3 شرط غیرمستقیم سعادت روح، وجود جهان ماورائی است. 

دکارت در اثبات وجود خدا ............ را از ............ نتیجه می گیرد. 2416

2 موجود نامتناهی ـ تصور موجود متناهی 1 موجود متناهی ـ تصور موجود متناهی 
4 تصور موجود نامتناهی ـ موجود نامتناهی 3 موجود نامتناهی ـ تصور موجود نامتناهی 

چه کسی ایمان را هدیه ای الهی معرفی می کند؟ 2417

4 کرکگور 3 ویلیام جیمز  2 کاتینگهام  1 برگسون 
کدام گزینه از نظر هیوم صحیح است؟ 2418

2 دالیل گذشتگان به علت اینکه همگی عقلی هستند، مردودند. 1 دالیل گذشتگان به غیر از برهان نظم قابل نقد است. 
4 مهم ترین برهان الهیون، برهان نظم است که خدای نامتناهی را اثبات می کند. 3 برهان فیلسوفان الهی توان اثبات یک وجود نامتناهی را ندارد. 

جملۀ »باالتر از هر دانا، داناتری وجود دارد.«، با کدام گزینه مرتبط است؟ 2419

2 غایتمند دانستن افعال خدا از نظر افالطون 1 ارسطو در اثبات نظم جهان  
4 اثبات خدا از نظر دکارت 3 اثبات خدا از نظر ارسطو  

کدام گزینه نادرست است؟ 2420

1 افالطون از خداوند به عنوان »مثال خیر« یاد می کند.
2 ارسطو تسلسل حرکتی را محال می داند.

3 ارسطو خداوند را »دارای حیات، ضرورتاً موجود و متحرک غیرمحرک« می خواند.
گر انسان شایستۀ دریافت هدیۀ ایمان از جانب خداوند نشود، زندگی او تاریک خواهد شد.  4 کرکگور معتقد است ا
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131  انسان با طرح سؤال »چرا« می کوشد از طریق استدالل رابطه های علی 20921
میان پدیده ها را بشناسد. در منطق خواندیم که در تعریف از »چرا« استفاده نمی کنیم، 
بلکه در استدالل است که از »چرا« بهره می بریم. مفهوم »چرا« به اصل علیت اشاره 

می کند، نه به سایر رابطه ها از جمله رابطۀ دوستی. 
141  نخستین مسئله ای که فکر بشر را به خود متوجه ساخته و او را به تفکر 20931

و اندیشه وادار کرده است، مسئلۀ علت و معلول است. علیت رابطه ای وجودی است 
و کلمۀ »چرا« بازتابی از همین رابطۀ وجودی یعنی رابطۀ علیت است. 

141  در رابطۀ علیت، این معلول است که وجود ندارد و نه علت.20941
و 20951 رابطۀ وجوب بخشی علت  121  رابطۀ ضرورت بخشی میان علت و معلول، 

معلول نامیده می شود و نه رابطۀ علیت. رابطۀ علیت رابطۀ وجودبخشی است.
111  رابطۀ علیت رابطۀ ضروری بین وجود معلول و وجود علت است.20961
131  بررسی گزینه ها: 20971

1( رابطه، رابطۀ عاشقی است. 
۲( رابطۀ پیر و مرید 

3( حکایت معلول نی است. نی، علت و صدا معلول نی است.
۴( رابطۀ دوستی است که در هر سه مورد، وجود دو طرف رابطه برای ایجاد رابطه، 

امری الزم و ضروری است. 
141  به ترتیب: علت: خالق، صانع، مؤلِف، کاتب / معلول: مخلوق، مصنوع، و 20981

مؤلَف، مکتوب.
131  کشف تصدیقات مجهول با استدالل اتفاق می افتد که در یافتن رابطۀ 20991

علی میان پدیده ها کاربرد دارد.
بررسی سایر گزینه ها: 

1( شاید اصل شناخت تقدم زمانی داشته باشد اما علیت نه.
۲( این مسئله اصل علیت بوده است.

۴( این مسئله شاید علیت باشد نه قطعاً.
111  درک رابطۀ علیت با درک علت بودن امری خاص برای امری دیگر متفاوت است.21001

همچنین دقت کنید که مبنای علیت امتناع اجتماع نقیضین است که اصلی بدیهی است.
131  اساسی ترین تفاوت علیت با سایر روابط در گزینۀ )3( مطرح شده هر 21011

چند که سایر موارد نیز از تفاوت های علیت با روابط دیگر محسوب می شوند.
131  »چرا« ادات استفهامی است که علیت را بازتاب می دهد.21021
131  انسان از همان اوایل کودکی که زبان می گشاید به دنبال چرایی اشیا است.21031
121  برعکس این وابستگی وجودی برقرار نیست و تنها یکی طرف به طرف 21041

دیگر وجود می دهد.
131  بررسی سایر گزینه ها: 21051

1 و ۴( رابطه ای که فرع بر وجود دو طرف باشد رابطۀ اتکایی است مثل رابطۀ مادر 
فرزندی که بعد از وجود دو طرف ایجاد می شود.

۲( علیت رابطۀ یک طرف وجودی است و فقط علت به معلول وجود می دهد.
141  به نظر دکارت اصل علیت بدون دخالت تجربه به دست می آید و جزء 21061

مفاهیم اّولیه است که انسان از آن درک فطری دارد.
111  به نظر دکارت اصل علیت بدون دخالت تجربه به دست می آید و جزء 21071

مفاهیم اّولیه است که انسان از آن درک فطری دارد.
111  امپریست ها که در زمرۀ منکرین اصل علیت شمرده می شوند تأثیر و تأثر 21081

میان حوادث یعنی وجود رابطه میان حوادث جهان را قبول نداشته و معتقدند که 
تنها چیزی که ذهن انسان مشاهده می کند، توالی حوادث است.

121  چون هر چیزی را براساس حس و تجربه تحلیل می کنند، معتقدند که 21091
انسان از طریق حس به توالی پدیده ها پی می برد و رابطۀ علیت را بنا می نهد. طبق 
نظریۀ هیوم, تجربه مبنای همۀ شناخت های بشر است و جز تجربه, راه دیگری برای 
گاهی از جهان وجود ندارد؛ پس علیت رابطه ای نیست که بتوان آن را از طریق تجربه  آ

و مشاهده کشف کرد.
111  چون هر چیزی را براساس حس و تجربه تحلیل می کنند، معتقدند که 21101

انسان از طریق حس به توالی پدیده ها پی می برد و رابطۀ علیت را بنا می نهد. 
131  طبق نظریۀ هیوم تجربه مبنای همۀ شناخت های بشر است و جز تجربه 21111

گاهی از جهان وجود ندارد؛ پس علیت رابطه ای نیست که بتوان آن  راه دیگری برای آ
را از طریق تجربه و مشاهده کشف کرد.

121  هیوم درصدد توضیح چرایی باور عموم آدمیان به اصل علیت است؛ یعنی 21121
می خواهد بیان کند که چگونه انسان ها به اصل علیت اعتقاد پیدا کرده اند. وی چون 
چیزی را براساس حس و تجربه تحلیل می کند، می گوید، انسان از طریق حس به 

توالی پدیده ها پی می برد و رابطۀ علیت را بنا می نهد.
111  به نظر هیوم، انسان از طریق حس به توالی پدیده ها پی می برد و رابطۀ 21131

علیت را بنا می نهد.
توالی و پشت سرهم آمدن 21141 از  ناشی  امر روانی  111  تداعی چیزی جز یک 

پدیده ها نیست. از این طریق است که ما پنداشته ایم یک رابطۀ ضروری میان طلوع 
خورشید و روشن شدن زمین برقرار است. ممکن است که در صبح یک روز ببینیم 

که خورشید طلوع کرده, اّما زمین روشن نشده است. 
121  تجربه و حواس, علت روشن شدن زمین را تشخیص نمی دهند. 21151
111  حواس, علت و معلول را درک نمی کند.21161
111  حواس, علت سوختن چوب را درک نمی کند, اما سوختن چوب را درک می کند.21171
121  حواس علت تبخیر شدن آب را درک نمی کند؛ اما تبخیر شدن آب را درک 21181

می کند. به عبارتی، از طریق حس و تجربه نمی توان گفت که گرما سبب تبخیر می شود.
141  هیوم، چون هر چیزی را براساس حس و تجربه تحلیل می کند، معتقد 21191

است که انسان از طریق حس به توالی پدیده ها پی می برد و رابطۀ علیت را بنا می نهد؛ 
اما نزد دکارت علیت یک اصل فطری و جزء مفاهیم اولیه است؛ یعنی هر انسانی، با 
درکی از رابطۀ علیت متولد می شود و درک این رابطه، نیاز به تجربه و یا آموزش ندارد 

ولی یافتن مصداق های علت و معلول نیازمند تجربه و آموزش است. 
امپریست ها، یک ربطۀ ضروری میان طلوع خورشید و روشن 21201 121  به نظر 

شدن زمین وجود دارد و تجربه به این رابطۀ ضروری گواهی می دهد.
141  الف  اصل و معرفت21211

ب و ج  ترتیب و توالی
121  موارد ه  ، د و الف درست و از دیدگاه های دیوید هیوم دربارۀ علیت است.21221

بررسی سایر موارد: 

ب( این دیدگاه، دیدگاه دکارت است.
ج( این دیدگاه دیدگاه آمپریست ها به جز هیوم است.

و( این که علیت جعلی است دربارۀ هیوم صادق است اما بخش دوم این عبارت دیدگاه 
مشترک فالسفۀ مسلمان و دکارت است.

141  دقت کنید که علیت از نظر هیوم ذهنی ولی از نظر فالسفۀ مسلمان امری 21231
عینی و ابژکتیو است.
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141  بررسی سایر گزینه ها: 21241
1( علیت از نظر دکارت بدیهی و فطری است و به اثبات و استدالل عقلی نیاز ندارد.
۲( رابطۀ علیت تماماً توسط عقل درک می شود و این علت و معلول اند که توسط 

تجربه یافت می شوند.
کتسابی نیست و انسان از آن درک فطری دارد. 3( علیت ا

141  از نظر دکارت علیت به هیچ گونه اثباتی چه تجربی و چه عقالنی نیاز ندارد.21251
121  از آن جا که هر چیزی را براساس حس و تجربه تحلیل می کنند، معتقدند 21261

انسان از طریق حس به توالی پدیده ها پی می برد و رابطۀ علیت را بنا می نهد.
121  هیوم به علیت معتقد نیست.21271

گزینۀ )۴( برای درک این موضوع ما باید متوجه اصل امتناع اجتماع نقیضین باشیم 
)که اصلی بدیهی است(.

111  هر دو علیت را ناشی از تعاقب می بینند اما با این فرق که هیوم معتقد 21281
اما  را تداعی کند  تا علیت  برای یک عادت ذهنی  تعاقب مقدمه است  این  است، 

تجربه گرایان دیگر این تعاقب را دلیلی تجربی برای علیت می دانند.
121  وی علیت را رد می کند و آن را تداعی می داند بنابراین یافتن مصادیق 21291

آن نیز برحسب عادت است.
دربارۀ گزینۀ )3( هیوم می گوید این مشاهده امور ذهنی است که باعث می شود چنین 

رابطه ای تداعی می شود.
141  اصل امتناع اجتماع نقیضین به دو دلیل پایه و اساس اصل علیت است. 21301

1 نمی توان یک چیز را فرض کرد که در آن واحد هم سیاه باشد و هم سفید.
2 پدیده ها خود به  خود به وجود نمی آیند. این که چیزی خودش به خودش وجود 
بدهد، به معنای آن است که چیزی که نیست باید قبالً باشد )چون علت است( تا 
بتواند خودش را به وجود بیاورد؛ یعنی هم باید باشد و هم نباید باشد. پس اجتماع 
امتناع نقیضین، اصلی ریشه ای و یقینی برای پذیرش اصل علیت است. کشف علل 

امور طبیعی از طریق حس و تجربه صورت می گیرد. 
111  به عقیدۀ فالسفۀ مسلمان، اصل علیت یک قاعدۀ عقلی است و از تجربه 21311

به دست نمی آید؛ زیرا هر دادۀ تجربی خود مبتنی بر این قاعده است یعنی درک اصل 
علیت از طریق عقل صورت می گیرد و نه از طریق تجربه. از سویی دیگر، انسان، بعد 
از درک علیت، برای شناخت علت حوادث طبیعی، باید از حس و تجربۀ خود استفاده 
کند. بنابراین کشف علل امور و حوادث طبیعی )یعنی کشف علت این امور و حوادث( 
از طریق حس و تجربه صورت می گیرد. به بیانی دیگر، به عقیدۀ فالسفۀ مسلمان، 

انسان بعد از درک علیت، برای یافتن مصادیق آن به سراغ حس و تجربه می رود.
111  ما از طریق حس و تجربه، فقط به دنبال هم آمدن یا همراه هم آمدن 21321

برخی پدیده ها را می یابیم؛ یعنی انسان تعاقب دو حادثه را از طریق تجربه دریافت 
می کند اّما تعاقب یا به دنبال هم آمدن دو حادثه به معنای »علیت« نیست.

131  به عقیدۀ فالسفۀ مسلمان، اصل علیت یک قاعدۀ عقلی است و از تجربه 21331
به دست نمی آید؛ پس فیلسوفان مسلمان متفق بوده اند که یک اصل غیرتجربی است. 

141  فارابی، ابن سینا و دیگر فیلسوفان مسلمان بیان می کنند که اصل علیت 21341
از شاخه های اصل »امتناع  نیازمند علت است  یعنی هر حادثه ای )ممکن الوجود( 
اجتماع و ارتفاع دو نقیض« است به این نحو که اصل »امتناع ترجح بالمرّجح« از 
اصل »امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین« به دست می آید و اصل علیت از اصل امتناع 
گر بخواهیم تصوراتی را که از علت و معلول داریم به شکل  ترجح بالمرّجح؛ یعنی ا
یک قاعدۀ کلی در بیاوریم و بگوییم هر حادثه ای نیازمند علت است، در واقع با یک 
فرآیند عقلی و نه تجربی روبه رو هستیم. این فرایند عقلی نیز در وهلۀ نخست مبتنی 

بر اصل »امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین« است؛ یعنی دو نقیض نه قابل جمع هستند 
و نه قابل رفع هستند و در مرحلۀ بعد بر اصل »امتناع ترجح بالمرّجح« مبتنی است.

131  طبق نظریۀ هیوم، تجربه مبنای همۀ شناخت های بشر است و جز تجربه 21351
گاهی از جهان وجود ندارد. از نظر فالسفۀ مسلمان، اصل علیت یک  راه دیگری برای آ

قاعدۀ عقلی است و از تجربه به دست نمی آید.
131  اصل وجوب علی و معلولی.21361
131  علت ناتوانی از تبیین منطقی اصل علیت در دیدگاه ابن سینا به دیدگاه 21371

معرفت شناسی که می گوید»تجربه و حس اساس شناخت هر چیزی محسوب می شوند« 
باز می گردد.

141  دکارت یافتن مصداق های علت و معلول را نیازمند تجربه و حس می دانست.21381
131  هیوم ـ دکارت ـ فالسفۀ اسالمی ـ دکارت21391
121  معلول با قطع نظر از علت، »امکان ذاتی« دارد؛ یعنی ذات و ماهیت آن 21401

نسبت به وجود و عدم مساوی است.
گر علتی به معلولی وجود نداده 21411 111  براساس اصل امتناع ترجح بالمرّجح، ا

باشد، به معنای این است که بدون مرّجح پدیده آمده و این، امری محال است.
121  ابن سینا به گونه ای از علیت سخن گفته که گویا پاسخی برای هیوم آماده 21421

نموده است. به نظر ابن سینا، درک رابطۀ علیت و پی بردن به علیت از طریق تجربه 
امکان پذیر نیست؛ زیرا ما از طریق حس و تجربه، فقط به دنبال هم آمدن یا همراه 
به معنای  به دنبال هم آمدن دو حادثه  اّما  را می یابیم  هم آمدن برخی پدیده ها 
»علیت« نیست. لذا طبیعی است که کسی که صرفاً تجربه گراست نمی تواند تبیین 
قانع کننده ای از علیت ارائه کند. بعد از درک علیت، برای این که علت حوادث طبیعی 
را بدانیم، باید از حس و تجربۀ خود استفاده کنیم. کشف علل امور طبیعی از طریق 

حس و تجربه صورت می گیرد. 
131  با قبول اصل سنخیت، می توان برای نظم دقیق جهان پشتوانۀ عقلی قائل شد.21431
111  این بیت بر اصل سنخّیت علت و معلول اشاره دارد.21441
141  این بیت بر اصل سنخیت علت و معلول اشاره دارد.21451
141  بیت گزینۀ )۴( بر اصل سنخیت علت و معلول داللت نمی کند.21461
121  با قبول اصل سنخیت می توان برای نظم دقیق جهان پشتوانۀ عقلی قائل 21471

شد. مقصود از اصل سنخیت این است که هر علتی، معلول خاص خودش را پدید 
می آورد و هر معلولی از علت خاصی صادر می شود و پدید می آید. 

121  انتظام جهان و قاعده »الواحد الیصدر عنه اال الواحد« بیانگر اصل سنخیت است.21481
111  در این بیت به نظم و انتظام جهان اشاره شده و بیانگر اصل سنخیت 21491

است و قاعدۀ »الواحد« بیانگر اصل سنخیت علت و معلول است.
111  سنن و نوامیس جهان در این آیۀ شریف مورد بحث قرار گرفته که بیانگر 21501

اصل سنخیت است.
121  مواردی که مفهوم سنخیت را به تصویر می کشند، عبارت اند از: ب, ج، د و ه  .21511
141  گزارۀ بیان شده در صورت سؤال بیشتر با ویژگی ذکرشده در گزینۀ )۴( 21521

هم مفهوم است.
131  بررسی سایر گزینه ها: 21531

1( حوزۀ اعتبار ابزار شناخت متفاوت است و سنخیت ذیل اصول عقلی قرار دارد.
۲ و ۴( اثبات کردن یا نکردن این اصل عقلی لطمه ای به جریانی که در طبیعت است 

نمی زند مثل نظم آن و یا تناسب علت و معلول.
گر در اثبات آن دچار اشتباه شویم باز هم در زندگی از این اصل بهره  در نتیجه، حتی ا

می بریم، همین که هنگام تشنگی آب می نوشیم حکایت از سنخیت دارد.
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گر علت )تامه( یک چیزی موجود شود، موجود شدن آن چیز نیز واجب 21541 131  ا
می شود و ضرورت می یابد و آن چیز نیز موجود می شود. براساس اصل امتناع ترجیح 
گر علتی به معلولی وجود نداده باشد، به معنای این است که بدون مرّجح  بالمرّجح، ا

پدیده آمده و این، امری محال است.
111  یک شیء به لحاظ ذات و ماهیت خویش، نسبت به وجود و عدم، حالت 21551

تساوی دارد و برای خروج از این حالت تساوی به علتی بیرون از ذات )عامل بیرونی= 
علت تامه( خود نیازمند است.

121  رابطۀ وجودبخشی میان علت و معلول را رابطۀ علیت و رابطۀ ضرورت بخشِی 21561
علت به معلول را وجوب علی و معلولی می گویند.

121  رابطۀ وجودبخشی میان علت و معلول را رابطۀ علیت و رابطۀ ضرورت بخشِی 21571
علت به معلول را وجوب علی و معلولی می گویند.

141  وقتی از »لزوماً انتظار شادابی و رشد این نهال را داریم.« سخن به میان 21581
می آید، پس به وجوب علی و معلولی اشاره می کند که امری حتمی و ضروری است. 
گاه ذهن انسان نسبت به این اصل اشاره می کند  همچنین واژۀ انتظار به باور ناخودآ

و اصل وجوب علی و معلولی از فروع و لوازم اصل علیت است.
گر علت تامه و وجوددهنده باشد ابتدا وجوب سپس وجود را به 21591 121  علت، ا

معلول می دهد. یعنی تقدم وجوب بر وجود یک امر ذهنی است و در مقام تحلیل 
عقلی است وگرنه در خارج از ذهن وجوب و وجوِد معلول با هم هستند.

141  علت تامۀ هر معلول به معلول خودش وجوب و ضرورت می بخشد و معلول 21601
در نتیجۀ این ضرورت به وجود خواهد آمد؛ پس علت تامه عامل ضرورت بخش است. 

از سوی دیگر، وجوب و ضرورت بر وجود و ایجاد مقدم است.
121  حکم کردم اشاره به یک امر واجب و تخلف ناپذیر می کند.21611
این موضوع 21621 از  ارتباط وجود دارد و تخلف  بین موجودات قطعاً  111  این که 

ممکن نیست، نشان دهندۀ اصل وجوب علی و معلولی می باشد.
گر علت چیزی موجود باشد، ابتدا وجود یافتن آن ضرورت می یابد و 21631 121  ا

سپس موجود می شود.
بررسی سایر گزینه ها: 

1( وجوب علت و معلول ربطی به منشأ ایجاد شیء ندارد و نشان دهندۀ ضرورت آن است.
3( وجود معلول حتمی و تابع ضرورت است.

۴( قبل از وجود یافتن رخ می دهد.
141  وجوب بر وجود تقدم دارد و یک معلول از علت خودش هم وجوب و هم 21641

وجود را می گیرد.
131  با قبول اصل سنخّیت علت و معلول است که می توان برای نظم دقیق 21651

جهان پشتوانه ای عقلی قائل شد. کسی که اصل سنخّیت علت و معلول را نپذیرد، 
نمی تواند به پشتوانه ای عقلی برای نظم جهان باور داشته باشد. دست به تجربه زدن 

و پیگیری تحقیقات علمی ناشی از اصل سنخیت علت و معلول است.
ک نیازمندی معلول به علت یعنی این که دریابیم در یک شیء کدام 21661 141  مال

خصوصیت نشانۀ معلولیت آن است و گواهی می دهد که شیء دیگری حتماً به عنوان 
علت آن شیء باید وجود داشته باشد. 

ک نیازمندی معلول به 21671 131  فالسفه مشاء قبل از مالصدرا معتقدند که مال
علت، امکان ذاتی است یعنی این که معلول می تواند باشد و می تواند نباشد. 

121  بررسی موارد نادرست: 21681
الف( وجود معلول متوقف بر علت است نه بالعکس.

ج( تجربه گرایان سنخیت را به دلیل تعمیم به آینده قبول ندارند.
د( فالسفۀ مسلمان تجربه را برای درک مصادیق علیت به کار می گیرند.

141  همۀ موارد جز مورد ج نادرست هستند.21691
بررسی موارد نادرست: 

الف( معلول قبل از علت وجود ندارد که چیزی طلب کند.
ک علیت انسان را وارد مسیر تفکر کرد. ب( ادرا

د( ممتنع الوجود هرگز به علت نیاز ندارد چرا که قرار نیست موجود شود.
ه ( هر تأثیر و تأثری به علیت باز می گردد اما هر توالی نه.

111  موارد د و ه  صحیح و باقی موارد غلط اند.21701
بررسی موارد نادرست: 

الف( هر تأثیر و تأثری در جهان به علیت بازمی گردد نه هر تقدم و تأخری.
ب( از اصل امتناع اجتماع نقیضین نخست به امتناع ترجیح بالمرجح می رسیم و 

سپس علیت را از امتناع ترجیح بالمرجح نتیجه می گیریم.
ج( عاملی که ترجیح می دهد، مرجح نام دارد.

و( پرسش های کودکان دربارۀ چرایی امور از ابتدای کودکی که انسان زبان گشود، وجود 
دارند و با بزرگ تر شدن او عمیق تر و بیشتر می شوند.

121  بررسی موارد نادرست:21711
موارد الف و ج به اشتباه ارزش گذاری شده اند.

الف( از نظر دکارت درک علیت بی واسطه است.
ج( این دیدگاه دیدگاه دکارت است نه هیوم. هیوم علیت را تداعی ذهن ناشی از تکرار 

می داند نه انتزاع ذهن.
121   بررسی موارد: 21721

ج( وجوب ب( علیت  الف( وجوب 
و( سنخیت ه ( سنخیت  د( علیت 

131  بررسی سایر گزینه ها: 21731
1( معلول در وجود خود نیازمند علت است.

۲( معلول قبل از علت وجود ندارد و نمی تواند درخواستی کند. 
۴( آن چه به معلول ضرورت وجود می دهد نیز علت است. )ابتدا وجوب پیدا می کند 

و بعد وجود می یابد.( 
111  علیت یک رابطۀ وجودی است و وقتی از علت چیزی می پرسیم پیرامون 21741

وجودیابی آن معلول است.
131  این گزینه به علیت اشاره می کند و سه گزینۀ دیگر به اصل سنخیت علت 21751

و معلول. 
121  بررسی سایر گزینه ها: 21761

1( رابطۀ نجار و میز رابطه ای بعد از وجود و اتکایی است.
3( خورشید معلول آتش سینۀ شاعر است.

۴( همین که ما علت یابی می کنیم نشان می دهد ذهن ما اصل علیت را درک کرده 
و ما براساس آن عمل می کنیم و نیازی نیست حتماً استدالل عقلی صورت دهیم.

131  دکارت علیت را اصلی بدیهی می پندارد اما به وجود این ضرورت در خارج 21771
معتقد است. همچنین آمپریست ها نیز این ضرورت را ناشی از توالی پدیده ها می دانند 
که قابل اثبات است؛ اما هیوم این ضرورت را یک عادت ذهنی یافته است معتقد است 

بنا به تجربه وجود چنین چیزی در خارج قابل اثبات نیست.
131  آن ها علیت را با تعاقب پدیده ها ثابت می کنند.21781
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131  معلول با قطع نظر از علت امکان ذاتی دارد یعنی نسبت آن با وجود و 21791
عدم مساوی ست، نام این اصل، امکان ماهوی یا امکان ذاتی است.

نه تجربی 21801 131  این اصل مانند خود اصل علیت یکی اصل عقلی است و 
)همکاری عقل و حس(.

131  جملۀ ب از هیوم است که مورد تأیید فالسفۀ مسلمان نیز می باشد.21811
بررسی سایر موارد: 

ج( فطری بودن علیت نظر فالسفۀ مسلمان نیست.
د( این رابطۀ اتکایی )دانش آموز و معلم( هست که متفرع از دو طرف شرکت کننده 

تشکیل می شود.
121  تفاوت اصلی رابطۀ علیت با دیگر روابط این است که در سایر روابط دو 21821

طرف وجود دارند و بعد میان آن ها رابطه برقرار می گردد؛ اما در رابطۀ علیت قبل از 
شکل گیری، طرفین وجود ندارند و به محض حضور علت، معلول به وجود می آید، 

پس رابطۀ علیت حین وجود دو طرف است، نه بعد از وجود دو طرف.
131  استفهام »چرا« بازتاب کنندۀ رابطۀ علیت است. 21831
141  از دیدگاه دکارت رابطۀ علیت جزء مفاهیم اولیه، بدیهی و فطری است که 21841

کتسابی نیست و گویی  هر انسانی به محض تولد بالفعل آن را درک می کند، لذا امری ا
خدا آن را در آفرینش انسان منظور کرده است، اما مصادیق آن را با تجربه می شناسیم.

تنها تجربه 21851 را  این است که راه شناخت معرفت  111  اشتباه جناب هیوم 
می بیند، حال تجربه نیز تنها توالی و پشت سر هم آمدن دو رابطه را می بیند، اما این 
را نمی بیند که علت به معلول وجود دهد، پس از این جا که معرفت فقط از تجربه به 

دست می آید و علیت تجربی نیست به این جا می رسد علیت واقعی نیست.
131  هیوم می گوید حس انسان تعاقب و پشت سر هم آمدن پدیده ها و همچنین 21861

گر معلول  خواص ماده ها و سردی و گرمی و این جور موارد را درک می کند؛ اما این که ا
باشد علت حتماً هست یا این که هر معلولی علت می خواهد، از تجربه به دست نمی آید. 

111  هیوم می گوید علیت ذهنی است نه واقعی. تجربه و حس تنها توالی و نیز 21871
امور محسوس را می بیند. عقل به تنهایی معرفتی ندارد، پس علیت صرفاًً تداعی ذهن 
است، اما از آن جا که ابن سینا عقل را هم موجب شناخت حقیقت می داند، می گوید 

ما با عقل به علیت می رسیم و لذا عقل واقعی است.
141  هیوم می گوید این که دو حادثۀ متوالی رخ می دهند، باعث می شود ما 21881

اشتباه کنیم و بگوییم اولی علت دومی است. حال وقتی به حواسمان که تنها رسانندۀ 
ما به حقیقت است رجوع می کنیم، می بینیم آن ها نمی گویند اولی علت دومی است 

و چون حواس نمی گویند، لذا واقعی نیست بلکه تداعی ذهن است.
121  دکارت می گوید خداوند در ذهن انسان ها مفاهیمی را قرار داده است. هر 21891

انسانی به طور فطری این مفاهیم را دارد. یکی از این مفاهیم علیت است که حتی 
کش نیازی به استدالل هم نداریم.  برای ادرا

131  هیوم علیت را ذهنی می داند. توجه کنید دکارت معتقد است که هم ذهن 21901
ما و هم ساختار جهان را خدا آفریده، پس قطعاً علیت در خارج هم وجود دارد و 
واقعی است؛ اما هیوم راه رسیدن به واقعیت را تنها حس می داند و چون حس، علیت 

را نشان نمی دهد، وجود علیت را انکار می کند.
131  این شعر به اصل سنخیت اشاره دارد و به دلیل واجب آن را وجوب نگیرید. 21911

گر  گر بدی کنی بدی می بینی و ا در واقع شهر می گوید جواب خشم، خشم است و ا
خوبی کنی خوبی می بینی »فَََمن یَعَمل ِمثقاَل َذّرٍة خیراً یََره« این آیه و آیۀ بعدی از 

قرآن نیز بیانگر سنت سنخیت میان علت و معلول است.

121  علیت یکی از کهن ترین مسائل فلسفی است. 21921
131  رابطۀ علیت یک رابطۀ وجودی است که تا علت نباشد، معلول هم به 21931

وجود نمی آید و علت وجوددهنده است.
141  علیت از نظر هیوم فراتر از حس است و توالی پدیده ها به تنهایی باعث 21941

درک علیت نمی شود و با تداعی پدیده ها در ذهن است که علیت شکل می گیرد.
141  هیوم علیت را فراتر از حس می داند. توالی پدیده ها که منجر به تداعی 21951

ذهنی می شود و این تداعی ذهنی منجر به علیت می شود.
131  اصل سنخیت، تناسب میان علت و معلول است و هر علت معلول خاصی 21961

گر علت تامه باشد،  را پدید می آورد و اصل وجوب حتمیت و تخلف ناپذیری است و ا
بی شک معلول هم پدید می آید.

باید علت که یک طرف رابطه 21971 141  رابطۀ علیت یک رابطۀ وجودی است و 
است به طور تمام و کمال باشد تا به طرف دیگر که معلول است وجود بدهد، پس 

یک طرف رابطه »معلول« برای موجود شدن نیازمند است.
121  اصل سنخیت نیز مانند اصل علیت یک قاعدۀ عقلی است و بدون عقل 21981

نمی توان آن را درک کرد.
131  تخلف ناپذیری و حتمیت از درک اصل وجوب علی و معلولی حاصل می شود 21991

و درک این که جهان همیشه یکسان رفتار می کند، از اصل سنخیت حاصل می شود.
111  اصل سنخیت برای نظم جهان پشتوانۀ عقلی می آورد.22001
121  هر معلولی با قطع نظر نسبت به علت خود نسبت به وجود و عدم حالت 22011

تساوی دارد.
141  اتفاق از کلماتی است که در گفت وگوهای روزمرۀ همۀ )نه برخی( اقوام و 22021

ملل کاربرد دارد. مردم در زندگی روزمره, برخی )نه اغلب( امور را اتفاقی و تصادفی 
به شمار می آورند. همچنین برخی از فیلسوفان مانند دموکریتوس گاهی از واژۀ اتفاق 

استفاده کرده اند.
111  برخی از فیلسوفان مانند دموکریتوس گاهی از واژۀ اتفاق استفاده کرده اند. 22031

به نظر دموکریتوس برخورد اتفاقی این ذّرات سرگردان سبب پیدایش عناصر و اشیای 
فعلی در جهان شده است.

131  برخی از فیلسوفان مانند دموکریتوس گاهی از واژۀ اتفاق استفاده کرده اند. یکی 22041
از اقدامات مؤثر و مهم فیلسوفان، دقت در مفاهیم عامیانه و نقد و تصحیح یا تعمیق آن ها 
بوده است. ابن سینا که خود این دقت را دارد، آن را از وظایف فیلسوفان به شمار می آورد.

121  به نظر دموکریتوس مادۀ اولیۀ تشکیل دهندۀ جهان، اتم ها و ذّرات ریز 22051
کنده بوده و به  تجزیه ناپذیر و غیرقابل تقسیمی هستند که در فضای غیرمتناهی پرا
شکلی سرگردان حرکت می کرده اند. برخورد اتفاقی این ذّرات سرگردان سبب پیدایش 

عناصر و اشیای فعلی در جهان شده است.
111  اتم ها و ذرات ریز سرگردان22061
131  شکل دیگری از اتفاق که در دوره های اخیر مطرح شده، در سخنان برخی 22071

دانشمندان زیست شناس آمده است. آنان می گویند: از ابتدای پیدایش موجود زنده 
بر روی زمین، جانداران بی شماری پدید آمده اند که بیشتر آن ها، به علت ناسازگاری 
با محیط زندگی، از بین رفته اند. فقط آن دسته از جانداران که تغییرات بدنی آن ها 
»اتفاقاً« سازگار با محیط بوده به حیات خود ادامه داده، رشد کرده اند و تکثیر شده اند.

این 22081 یعنی  ما،  کنونی  احتمال می دهند که جهان  از دانشمندان  121  برخی 
میلیاردها کهکشان، بر اثر یک انفجار بزرگ َمه بانگ آغاز شده و به تدریج گسترش 
یافته است. این بیان باعث شده برخی تصور کنند پیدایش این جهان، اتفاقی و بدون 

یک علت وجوددهنده بوده است.
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141  پیدایش این جهان اتفاقی و بدون یک علت وجوددهنده بوده است.22091
111  یکی از اقدامات مؤثر و مهم فیلسوفان، دقت در مفاهیم عامیانه و نقد و 22101

تصحیح یا تعمیق آن ها بوده است. ابن سینا که خود این دقت را دارد و آن را از وظایف 
فیلسوفان می شمارد، در مهم ترین کتاب فلسفی خود، یعنی »الهیات شفا« دربارۀ 
»اتفاق« و دربارۀ »شانس« سخن گفته و تالش کرده است نظر مردم را در مورد این 

مفاهیم تصحیح نماید.
111  ابن سینا ـ شانس و اتفاق22111
121  عاملی خارج از قانون علیت که بر روند امور یک شخص تأثیر می گذارد.22121
121  یکی از اقدامات مؤثر و مهم فیلسوفان، دقت در مفاهیم عامیانه و نقد و 22131

تصحیح یا تعمیق آن ها بوده است.
121  ابن سینا معتقد است که یکی از اقدامات مؤثر و مهم و وظیفۀ فیلسوفان، 22141

دقت در مفاهیم عامیانه، نقد و تصحیح یا تعمیق آن هاست.
131  دموکریتوس معتقد است، تشکیل عناصر جهان اتفاقی و بدون علت است 22151

پس نمی تواند استداللی برای آن بیاورد.
131  از نظر وی، برخورد ذرات سرگردان، دلیلی بر اتفاقی بودن است.22161
121  در این نظریه سازگاری اتفاقی اندام ها و اعضای بدنشان با محیط باعث 22171

ادامۀ حیات می شود.
131  از این اقدامات دقت در مفاهیم عامیانه و نقد و تصحیح یا تعمیق آن هاست.22181
کنده و سرگردان تشکیل 22191 131  نظریۀ دموکریتوس این است که اتم ها را ذرات پرا

داده اند که با کنار هم قرار گرفتن آن ها، اشیا موجود می شوند.
141  پذیرش اصل علیت زمینه ساز نگاهی ویژه به جهان و اشیای پیرامونی 22201

است و قبول اصل علیت یعنی انکار و نفی صدفه و اتفاق.
121  فردی که اصل سنخّیت را انکار کند، نمی تواند نظم و هماهنگی موجود 22211

در طبیعت را تبیین کند و دلیل آن را به دست آورد. او حتی نمی تواند دانشمندان 
را به کشف علل پدیده ها تشویق نماید. در حقیقت، انکار اصل سنخّیت، بی اعتباری 
همۀ علوم و بی اعتنایی به آن ها را به دنبال دارد و متناقض با یک هستی نظام مند و 

قانون مند است. 
131  بسیاری از فالسفه مانند ابن سینا، میرداماد، مالصدرا و عالمه طباطبایی، 22221

اتفاق به این معنا که سنخیتی میان علت و معلول وجود ندارد را قبول نمی کنند. انکار 
اصل سنخّیت، بی اعتباری همۀ علوم و بی اعتنایی به آن ها را به دنبال دارد و متناقض 

با یک هستی نظام مند و قانون مند است.
گاه نیستند، گاهی فکر می کنند 22231 121  برخی از مردم که از تمام اجزای یک علت آ

که در برخی موارد، در عین وجود علت، معلول آن پدید نیامده است و بر این اساس، 
می پندارند میان علت و معلول، رابطۀ ضروری وجود ندارد.

111  نظم و قانون مندی های معین میان دسته های مختلف پدیده ها، الزمه 22241
گاه  و نتیجۀ اصل سنخّیت است و چون برخی از مردم که از تمام اجزای یک علت آ
نیستند، گاهی فکر می کنند که در برخی موارد، در عین وجود علت، معلول آن پدید 
نیامده است و بر این اساس، می پندارند، میان علت و معلول، رابطۀ ضروری وجود ندارد.

131  اصل سنخّیت علت و معلول نظم خاصی در جهان برقرار می کند و به ما 22251
گر علت با تمام حقیقت  می فهماند که هر چیزی نمی تواند منشأ هر چیزی شود و ا
خود تحقق یافت، یقین پیدا می کنیم که تحقق معلول نیز ضروری و حتمی می شود 
و وجود آن، وجوب پیدا می کند. باغبان بر همین اساس بذر می کارد و آن را آبیاری 

می کند و راننده با همین مبنا خودروی خود را روشن و به جلو هدایت می کند. 

131  یکسانی خواص و آثار پدیده های طبیعی به اصل سنخیت و تخلف ناپذیری 22261
به اصل وجوب علی و معلولی و ارتباط و پیوستگی موجودات به اصل علیت مربوط است.

141  یکسانی خواص و آثار پدیده های طبیعی به اصل سنخیت و تخلف ناپذیری 22271
به اصل وجوب علی و معلولی و ارتباط و پیوستگی موجودات به اصل علیت مربوط است.

111  یکسانی خواص و آثار پدیده های طبیعی به اصل سنخیت و تخلف ناپذیری 22281
به اصل وجوب علی و معلولی و ارتباط و پیوستگی موجودات به اصل علیت مربوط است.

141  باغبان براساس وجوب بخشی بذر می کارد و آن را آبیاری می کند و راننده 22291
با همین مبنا خودروی خود را روشن و به جلو هدایت می کند، اما ورزش کردن برای 
سالمتی بیانگر اصل سنخّیت و رفتن به فروشگاه جهت خرید کردن و دیدن دوست 
خود در همان فروشگاه بر معنی چهارم اتفاق به معنی رخ دادن حادثۀ پیش بینی 

نشده داللت می کند.
141  میان حوادث جهان و پدیده های آن هیچ رابطۀ ضروری ای نیست؛ مثالً 22301

چه بسا همۀ عوامل پیدایش باران موجود باشد، اّما باران نبارد و چه بسا مثالً بدون 
وجود ابر و مانند آن، خود به  خود باران ببارد.

131  علت هست ولی معلول نیست = نفی وجوب بخشی، معلول هست ولی 22311
علت نیست = نفی علیت

111  رخ دادن حادثۀ پیش بینی نشده.22321
گر علت باشد و معلول نباشد بیانگر نفی وجوب علی و معلولی است و 22331 111  ا

معلول بدون علت بیانگر نفی علیت است.
131  این که ما از جوش آمدن آب اطمینان داریم تابع رابطه ای حتمی در اصل 22341

وجوب علی و معلولی است.
131  قوانین تجربی مربوط به اصل سنخیت اند؛ سنخیت است که اصول را 22351

تعمیم می دهد.
141  این دو اصل از فروعات علیت اند و با برقراری علیت الزاماً برقرار می شوند.22361
131  آن چه برای نظم جهان پشتوانۀ عقلی به حساب می آید اصل سنخیت 22371

است و این نظم در آمد و شد فصول را دربرمی گیرد.
131  معنای اول اتفاق این است که میان حوادث جهان پدیده های آن رابطۀ 22381

ضروری برقرار نیست پس معلول ها می توانند علت داشته باشند یا نداشته باشند؛ مثالً 
بدون وجود ابر و مانند آن باران که حالت امکانی دارد، خود به خود به وجود بیاید. 

121  فیلسوفی یافت نمی شود که به طور صریح و روشن با معنای اّول اتفاق 22391
)میان علت و معلول رابطۀ ضروری وجود ندارد.( موافق باشد. همۀ فیلسوفان چنین 
اتفاقی را انکار می کنند و می گویند هر معلولی به علت نیاز دارد و نمی تواند بدون 
علت موجود شود. به عقیدۀ همۀ فالسفه یک رابطۀ ضروری میان علت و معلول آن 
گر عوامل پیدایش  است، نمی شود که میان حوادث رابطه ای ضروری برقرار نباشد. ا
باران وجود داشته باشد، حتماً باران خواهد بارید. اتفاق به این معنا )سنخیتی میان 
اشیا و آثار آن ها نیست( از نظر بسیاری از فالسفه، مانند ابن سینا، مالصدرا و عالمه 
طباطبایی و برخی فیلسوفان اروپایی، امکان پذیر نیست؛ زیرا قبول این معنای اتفاق، 
واقعاً  گر کسی  ا آنان می گویند  به دنبال دارد.  را  نفی اصل سنخّیت علت و معلول 
اصل سنخّیت میان علت و معلول را انکار کند و پدید آمدن هر چیزی از هر چیزی 
را ممکن بداند، به هیچ کاری دست نخواهد زد؛ مثالً نمی تواند برای رفع عطش آب 

بیاشامد؛ زیرا میان آب و رفع عطش رابطه ای مشاهده نمی کند.
131  فیلسوفان مسلمان مانند ابن سینا، مالصدرا و عالمه طباطبایی اتفاق به 22401

معنی نفی سنخیت را قبول ندارند.
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141  اتفاق به این معنا که »سنخیتی میان اشیا و آثار آن ها نیست« از نظر 22411
بسیاری از فالسفه، مانند ابن سینا، مالصدرا و عالمه طباطبایی و برخی فیلسوفان 

اروپایی، امکان پذیر نیست.
111  پذیرش معنای سوم اتفاق به معنی نفی غایتمندی است.22421
نیستند غایتمندی زنجیرۀ 22431 به علة العلل معتقد  131  فیلسوفانی که معموالً 

حوادث را انکار می کنند.
111  پذیرفتن این معنای اتفاق، نتیجۀ اصلی آن نفی علت نخستین یا علة العلل 22441

و آفریننده را به دنبال دارد. 
121  آن دسته از فالسفه که برای جهان علت نخستین و آفریننده را اثبات 22451

می کنند، معتقدند که این نوع اتفاق هم مانند دو معنای اّول امکان پذیر نیست و همۀ 
کنون و در آینده در جهت یک هدف و غایت از پیش تعیین  حوادث جهان از ابتدا تا
شده قرار دارند. به عبارت دیگر جهانی که ما در آن زندگی می کنیم، به سوی کمال 

خود در حرکت است و مرحله به مرحله کامل تر می شود.
111  معتقدین به علت نخستین هر نوع اتفاقی را امکان پذیر نمی دانند.22461
131  زندگی معنادار یک زندگی دارای غایت و هدف و سرشار از ارزش های 22471

اخالقی است. 
111  قبول غایتمندی با قبول علة العلل برایشان میسر است.22481
111  معنای چهارم اتفاق، یعنی »رخ دادن حادثۀ پیش بینی نشده« با هیچ 22491

یک از اصول و لوازم علیت مخالف نیست.
111  معنای چهارم اتفاق، یعنی »رخ دادن حادثۀ پیش بینی نشده« با هیچ 22501

یک از اصول و لوازم علیت مخالف نیست.
141  معنای چهارم اتفاق کاربرد درستی دارد و به علم ناقص و محدود ما به 22511

حوادث پیرامونی برمی گردد.
111  معنای چهارم اتفاق، یعنی »رخ دادن حادثۀ پیش بینی نشده« با هیچ 22521

یک از اصول و لوازم علیت مخالف نیست. بنابراین کاربرد درستی دارد و مربوط به 
علم ناقص و محدود ما نسبت به حوادث پیرامونی است.

111  به ترتیب شامل معانی: اول، چهارم، دوم، سوم است.22531
141  موارد الف و ب دارای مفهوم غایتمندی هستند که معنای سوم اتفاق را 22541

نفی می کند.
131  معنای دوم اتفاق همان نفی سنخیت است. تجربه گرایان این که علت های 22551

خاص معلول های خاص دارند را می پذیرند اما به این که طبیعت و جهان همواره یکسان 
عمل می کنند و این اصل را می توان به همۀ علت ها تعمیم داد، مورد قبول آن ها نیست و این 
ناشی از دیدگاه آن ها در معرفت شناسی است که عقل را در شناخت پدیده ها نمی پذیرند.

111  در واقع ما اصل وجوب علی و معلولی را انکار کرده ایم.یکی از علل ناقصه 22561
برای رشد و به ثمر رسیدن گیاه دریافت نور و حرارت خورشید است که ما با نگه داری 
گیاه در سردخانه او را از این علت محروم در نتیجه اجازۀ تحقق وجوب و وجود را به 

او نداده ایم اما توقع داریم علت تامه محقق شده و گیاه ما به ثمر برسد.
111  این معنا از اتفاق اصل علیت را نقض یا رد نمی کند.22571
131  مربوط به اتفاق به معنای سوم است و سه گزینۀ دیگر اتفاق به معنای 22581

اول را نشان می دهد.
بررسی سایر گزینه ها: 

1( ارادۀ انسان نیز از جمله علت ناقصه است و باید باشد.
۲( باید تمام مجموعۀ علل حاضر باشد.

۴( روشنایی معلول نور است و بدون علتش ممکن نیست.

131  نفی این اتفاق به دقت و تأمل بیشتری نیاز دارد.22591
131  به اتفاق اول معتقد می شویم که این معنا از اتفاق یعنی میان علت و 22601

معلول ضرورتی نباشد و معلول بدون علت نیز وجود یابد.
131  این گزینه به اتفاق در معنای سوم اشاره دارد که غایت و هدف در هستی 22611

نفی می شود و سه گزینۀ دیگر در تأیید اتفاق اول هستند که بین معلول و علت رابطۀ 
حتمی نمی بیند. در گزینۀ )۲( نیز همۀ مجموع علل باید موجود باشند نه فقط علل 

مهم تر زیرا علت ناقصه هستند و وجود نمی بخشند.
131  هر گاه معلول به وجود آمده بود، بیانگر این است که علت تامه ای داشته 22621

است وگرنه به وجود نمی آمد. البته ممکن است ما تمام اجزای علت تاّمه را نشناسیم. 
علت ناقصه نمی تواند به معلول وجوب وجود بدهد بلکه رابطۀ ناقصه با معلول رابطۀ 

امکانی است. )رد گزینه های )1( و )۲((.
هرگاه علت تامۀ وجود شیء فراهم شود قطعاً معلول به وجود می آید )رد گزینۀ )۴((. 
گر فرض کنیم با وجود علت تامه، معلول هنوز به وجود نیامده؛ این امر تخلف معلول  ا

از علت است و امری محال است. 
131  مثالً نقاشی روی کاغذ معلول عواملی از قبیل انسان، مداد رنگی، گرفتن 22631

قلم در دست، اندیشه کردن، اراده کردن و حرکت دست می باشد. نقاشی وقتی محّقق 
گر یک عامل هم نباشد،  می شود که همۀ عوامل دخیل در آن موجود باشند. حتی ا
مثالً انسان باشد، اما اراده نکند، نقاشی پدید نخواهد آمد. حال، ممکن است برخی 
افراد بدون توجه به »اراده کردن«، چنین تصور کنند که همۀ عوامل نقاشی وجود 
دارد ولی نقاشی صورت نگرفته است و در نتیجه تصور کنند که میان علت و معلول 

آن، رابطۀ ضروری برقرار نیست.
ناقصه است و 22641 بیانگر علت  انحاء  از  111  وابستگی معلول به علت به نحوی 

وابستگی معلول به علت زمانی که معلول توسط علت به وجود آید بیانگر علت تامه 
است و فقط شرط الزم برای تحقق معلول بیانگر علت ناقصه است.

را 22651 عبارات  خالی  جای  ناقصه،  علت  و  تامه  علت  علیت،  ترتیب:  1411  به 
تکمیل می کند.

121  علل ناقصه شرط الزم اند و نه کافی.22661
141  بررسی سایر گزینه ها: 22671

1( تا تمام علل ناقصه موجود نباشند علت تامه ای در کار نیست و معلول هستی 
پیدا نمی کند.

۲ و 3( معلول پیش از علت تامۀ خود اصالً موجود نیست که بخواهد طلب کند یا 
دخالت داشته باشد.

131  دقت کنید مورد ج هم می تواند مفهوم نفی سنخیت و هم معنای ۴ اتفاق 22681
را به تصویر بکشد چرا که کسانی که به سنخیت معتقد نیستند نیز نمی توانند نتایج 

حوادث را پیش بینی کنند.
121  موارد الف و ب به درستی ارزش گذاری نشده اند.22691

بررسی موارد: 
الف( این عبارت نادرست است چرا که علت این که نمی توان برخی حوادث را پیش بینی 

کرد این است که نمی توان آن ها را شناخت نه برعکس.
ب( ارزش این عبارت باید درست باشد.

ج( در حقیقت این بیت اتفاق به معنای دوم را نفی می کند.
131  وجود رابطه و پیوستگی مربوط به علیت و وجود نظم و قانون در آن 22701

مربوط به سنخیت است.
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141  بررسی موارد نادرست: 22711
الف( نمی توانیم تنها علت را طلب کنیم چرا که معلول در ادامۀ علت حتماً محقق 

می شود و این ناشی از اصل وجوب علی و معلولی است.
ج( نسبت میان این دو عموم و خصوص مطلق است.

121  این بیت مفهوم غایتمندی و هدفمندی را به تصویر می کشد که اتفاق به 22721
معنای سوم را رد می کند.

131  صادر شدن هر معلولی از هر علتی به معنای نفی سنخیت و اتفاق به 22731
معنای دوم است که پذیرفتن ان باعث ایجاد هرج و مرج در جهان می شود. مفاهیم 
ابیات ج، د و و  اما  ابیات الف، ب، ه  بیان کنندۀ همین موضوع هستند  موجود در 

نفی کنندۀ اتفاق به معنای دوم و بیان کنندۀ سنخیت اند.
111  بیت »چو بَد کردی مشو غافل ز آفات / که واجب شد طبیعت را مکافات«، 22741

ناظر بر اصل سنخیت علت و معلول است؛ یعنی هر عملی نتیجۀ متناسب با خودش 
را دارد. پس این بیت، اتفاق به معنی نفی اصل سنخیت علت و معلول را رد می کند.

121  رد اصل سنخیت بی اعتباری همۀ علوم و بی اعتنایی به همۀ آن ها را به 22751
دنبال دارد.

141  اتفاق به معنای چهارم است به معنای رخداد پیش بینی نشده که مخالف 22761
لوازم علیت نیست.

111  همۀ فیلسوفان چنین اتفاقی را انکار می کنند و می گویند چون هر معلولی 22771
به علت نیاز دارد نمی شود که میان حوادث رابطه ای ضروری برقرار نباشد.

141  این بیت اشاره به نهایت زندگی دارد و آن را هم بازگشت به علة العلل 22781
می داند که در ادیان الهی خدا نامیده می شود و بدون اعتقاد به آن نمی توان اتفاق به 
معنای سوم را رد کرد. )دقت شود کوشش هایی در رد اتفاق بدون استفاده از علة العلل 

وجود دارد اما به درستی نمی توانند منکر این اتفاق شوند.(
141  همان طور که گفتیم آن ها فرایندهای تکاملی در جهان را اتفاقی تلقی 22791

می کنند )جهش یا جهش تکاملی نیز عموماً از سوی آن هایی به کار می رود که کمال 
و تکامل را ناشی از اتفاق می دانند(.

121  در سه گزینۀ دیگر به علة العلل و آفرینش پس اشاره شده که شرط نفی 22801
اتفاق به معنای سوم است.

131  در واقع ما منکر اصل علیت و لوازم آن نیستیم بلکه صرفاً نسبت به علت 22811
گاهیم. ناآ

بررسی سایر گزینه ها: 
1( رد اصل سنخیت

۲( رد وجوب علی
۴( نفی غایتمندی جهان

131  برخالف سه گزینۀ دیگر این گزینه به وظیفۀ فیض رسانی اشاره دارد و 22821
رابطۀ ضروری میان علت و معلول را تبیین نمی کند؛ همچنین که واسطۀ فیض رسانی 

عقول هستند. 
121  الهیات شفا مهم ترین کتاب فلسفی ابن سینا است.22831
111  ارتباط و پیوستگی میان موجودات جهان از اصل علیت ناشی می شود.22841
گر معلول باشد و علت 22851 گر علت باشد و معلول نباشد، نقض وجوب و ا 121  ا

نباشد، نقض اصل علیت است.
141  اتفاق به معنای نقض هدفمندی میان پدیده ها مورد بحث بسیار زیادی 22861

بوده است.

به 22871 باید معلول  ناقصه هم  با وجود علت  انتظار داشتیم  این صورت  121  در 
وجود بیاید و چون علت الزمه باعث موجود شدن معلول نمی شد به نقض وجوب 

می پرداختیم.
121  نپذیرفتن سنخیت ارتباطی به علیت ندارد، اما برعکس آن صحیح است، 22881

گر علیت را نپذیریم، عمالً سنخیت را نیز نپذیرفته ایم. یعنی ا
131  بررسی گزینه ها:22891

1( برخی فالسفه که به علة العلل اعتقاد ندارند، معنای سوم اتفاق را تأیید می کنند.
۲( تنها معنای اول اتفاق را همگی انکار کرده اند.

گاه نیستند و گمان می کنند حادثه  3( برخی مردم به تمامی اجزای یک مسئله آ
پیش بینی نشده است.

۴( نظم جهان به اصل سنخیت مربوط است.
121  باید به خدا یا همان علة العلل یا در درس ۲ یاد گرفتیم واجب الوجود 22901

اعتقاد داشت تا اتفاق معنای سوم را نقض کرد.
121  تخلف ناپذیری و حتمیت مربوط به وجوب است.22911
131  این اتم های تقسیم ناپذیر و در نتیجه واحد بودند.22921
111  اصل علیت ارتباط و پیوستگی میان هر شیء و منشأ آن است.22931

وجوب تخلف ناپذیری و حتمیت و اصل سنخیت نظم و قانون مندی است.
141  علت تامه هم شرط کافی است و هم الزم و وجوددهنده می باشد، اما 22941

علت ناقصه فقط شرط الزم است و برای به وجود آمدن علت کافی نیست.
121  معنای اول اتفاق، انکار وجوب و علی و معلولی است. 22951

معنای دوم اتفاق، انکار اصل سنخیت است. 
141  گزینۀ )1( اشتباه است، چون علت معلول را پدید می آورد، نه برعکس.22961

گزینۀ )۲( به معنای چهارم اتفاق اشاره دارد.
گزینۀ )3( با توجه به کلیدواژه »اتفاقی« به اصل سنخیت اشاره ندارد.

141  معنی اول را تمامی فالسفه رد می کنند و معانی دوم و سوم را برخی رد 22971
و برخی قبول می کنند.

121  مهم ترین کتاب فلسفی ابن سینا شفا است که در بخش الهیات آن دربارۀ 22981
مباحثی چون اتفاق و شانس سخن گفته است.

131  پذیرش معنای سوم نفی علة العلل است و معنای چهارم مغایرتی با اصول 22991
علیت ندارد و ما از اصل علیت ارتباط و پیوستگی را می فهمیم.

131  اثبات یا نفی معنای سوم اتفاق نیازمند دقت بیشتری می باشد.23001
121  این سؤال وقوع یک معلول بدون علت را بیان می کند که معنی اول است.23011
141  بارش باران بدون وجود شرایط آن، یعنی معلول بدون علت که اتفاق در 23021

معنی اول آن است.
141  گزارش های تاریخی و کتاب های آسمانی بیانگر آن هستند که اندیشه 23031

دربارۀ خدا یک اندیشۀ دیرین در تمام جوامع بشری بوده است. حکیمان و فرزانگان 
با پیام آوران الهی تالش می کردند دریافتی درست و به دور از  جوامع در همراهی 

جهل و خرافات از خداوند به مردم عرضه کنند.
131  با اشاره هایی که سهروردی، فیلسوف بزرگ اسالمی به دورۀ قدیم ایران 23041

دارد و نیز از داستان سرایی فردوسی در شاهنامه روشن می شود که در ایران قدیم 
حکیمان و فرزانگانی می زیسته اند که اندیشه های درخور ستایشی دربارۀ خدا و مبدأ 
هستی داشته اند. آنان خدا را نور هستی می دانستند که با پرتو و اشراق خود پدیده ها 

را ظاهر می سازد و خلق می کند.
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را »بهمن« 23051 پرتو و مخلوق خدا  ایرانی نخستین  111  حکیمان و فرزانگان 
می نامیدند و معتقد بودند که وی وجودی مجّرد و غیرمادی دارد.

141  در بررسی خدایان یونانی، زئوس خدای آسمان و باران، آپولون خدای 23061
خورشید و هنر و موسیقی و آرتمیس خدای عفت و خویشتن داری بود.

111  مردم یونان باستان به خدایان متعدد که تعدادشان به ده ها مورد می رسید، 23071
کمان و بزرگان  اعتقاد داشتند و نه یک خدا، لذا گزینه های )۲( و )3( دقیق نیست. همچنین حا
جامعۀ یونان اجازه نمی دادند که کسی با اندیشۀ شرک آلودشان )نه ایمانی( مخالفت کند.

121  »زئوس« خدای آسمان و باران، »آپولون« خدای خورشید و هنر و موسیقی 23081
و »آرتمیس«خدای عفت و خویشتن داری بود.

141  اتهام اصلی سقراط را چنین بیان کرد: »او خدایانی را که همه به آن ها 23091
معتقدند، انکار می کند و از خدایی جدید سخن می گوید«.

111  سقراط تالش کرد که اندیشۀ آتنی ها را دربارۀ خدا اصالح کند و به گونه ای 23101
که آن ها متوجه حقیقتی برتر در هستی شوند.

131  موارد گزینۀ )3( صحیح می باشند.23111
23121  131
141  بررسی سایر گزینه ها: 23131

1( سقراط با چندخدایی مبارزه کرد.
۲( اتهام به او به خاطر انکار چندخدایی و اعتقاد به یک خدای واحد بود.

3( او این کار را با روشی فلسفی استداللی دنبال کرد.
121  موارد د، ج و ب صحیح اند.23141

بررسی موارد نادرست:
الف( او اصالح فضای آن روز با تدریجی و با دقتی فلسفی استداللی دنبال کرد.

ه ( »تیلور« خدای افالطون را خدایی هدفمند می دانست.
121  این باور چنان ریشه دار بود که انکار آن طرد از جامعه و از دست دادن 23151

جان را به دنبال داشت، بنابراین عقیدۀ جمعی بود.
131  تالش می کردند دریافتی درست و به دور از جهل و خرافات از خداوند 23161

به مردم عرضه کنند.
131  آپولون خدای خورشید و هنر و موسیقی بود.23171
131  این گزینه توصیف کانت از خداوند است.23181
111  افالطون در یک چنین فضایی، تصمیم گرفت با دقتی فلسفی و استداللی 23191

دربارۀ خدا صحبت کند و به تدریج پندارها را اصالح نماید.
131  »تیلور« یکی از افالطون شناسان مشهور اروپایی معتقد است که افالطون 23201

ابداع کنندۀ خداشناسی فلسفی است.
121  افالطون در فضای شرک آلود جامعۀ یونان باستان، تصمیم گرفت با دقتی 23211

فلسفی و استداللی دربارۀ خدا صحبت کند و به تدریج پندارها را اصالح نماید. از 
همین رو، یکی از افالطون شناسان مشهور اروپایی به نام »تیلور« می گوید: افالطون 

ابداع کنندۀ خداشناسی فلسفی است.
این، 23221 و  با ویژگی های روشن است  افالطون یک خدای معین  نزد  131  خدا 

گاهانه معنا ندارد و  با چند خدایی یونان تفاوت دارد؛ زیرا در چندخدایی، خلقت آ
چندخدایی شکل دیگری از همان کفر و بی خدایی است که افالطون از آن یاد کرده 
است. مقصود تیلور آن است که چندخدایی یا همان شرک نمی تواند نظم حکیمانۀ 
جهان را تبیین کند؛ به خصوص که چندخدایی ها عقیده داشتند که میان خدایان 
اختالف و جنگ هم رخ می دهد و هر کدام از آن ها می خواهد بر دیگران چیره شود؛ 

لذا این اعتقاد، تفاوتی با بی خدایی ندارد.

111  خدا از طریق حواس دریافتنی نیست و از طریق تعقل قابل درک است 23231
چون غیرمادی و مجرد است.

121  افالطون، در مواردی از خداوند با عنوان »مثاِل خیر« یاد می کند و توضیح 23241
می دهد که همه چیز در پرتو آن دارای حقیقت می شوند و همان طور که روشنایی شبیه 
خورشید است، اّما خود خورشید نیست، حقایق نیز شبیه به »مثاِل خیر« هستند، نه 
خود آن. افالطون گاهی نیز از خدا به عنوان »خالق« و آفرینندۀ این عالَم یاد می کند 
تا به انسان ها یادآوری نماید که: »یگانه سخنی که دربارۀ نظم جهان و گردش آفتاب 
و ماه و ستارگان می توان گفت این است که کّل جهان در زیر فرمان عقل قرار دارد«.

121  افالطون، در مواردی از خداوند با عنوان »مثاِل خیر« یاد می کند و توضیح 23251
می دهد که همه چیز در پرتو آن دارای حقیقت می شوند.

131  تعبیر محرک نامتحرک از ارسطو است. برخی از افالطون شناساِن بزرگ، 23261
از جمله تیلور معتقدند که »مثال خیر« و »خالق« )دمیورژ( هر دو، نام های دیگر 
خداوند است. »دمیورژ، خدا در مرتبۀ الوهیت و متصف به صفات فعل است، اّما مثاِل 
خیر، فقط اشاره به ذات خداوند دارد«. افالطون شناساِن بزرگ همچنین معتقدند که 
گر گاهی افالطون از خدایان نام می برد، به معنای اعتقاد وی به چندخدایی نیست،  ا
بلکه برای ارتباط برقرار کردن با جامعۀ آتن است که به شدت مشرک اند و استاد وی، 
سقراط را هم به همین جهت به قتل رساندند. همچنین او تالش می کند، خداوند )مثاِل 
خیر( را در جایگاهی قرار دهد که هیچ موجود دیگری نمی تواند به آن جایگاه برسد.

131  دمیورژ، خدا در مرتبۀ الوهیت و متصف به صفات فعل است، اما مثاِل 23271
خیر فقط اشاره به ذات خداوند دارد.

111  به نظر افالطون »یگانه سخنی که دربارۀ نظم جهان و گردش آفتاب و 23281
ماه و ستارگان می توان گفت این است که کّل جهان در زیر فرمان عقل قرار دارد«. 
از آن برهان نظم است که فالسفه  از  اّولیه و ساده ای  بیان  افالطون   این سخن 

 استفاده کرده اند.
141  گزینۀ )۴( ویژگی های خدای افالطون را بیان می کند.23291
111  موارد د و ب از ویژگی های خدای افالطون و الف، ج و ه  از ویژگی های 23301

خدای ارسطو است.
141  طبق متن کتاب درسی گزینۀ )۴( صحیح است.23311
گاهی است 23321 121  این که کار خداوند هدف دار است نشان می دهد این هدف از آ

گاهانه بی معنا است.  و در چندخدایی خلقت آ
141  دیدگاه دکارت، پیرامون خدا می باشد.23331
از نظر افالطون در چیز دیگری فرو نمی شود یعنی در 23341 141  این که خداوند 

کالبدی ظهور نمی کند.
121  »تنها کسی محبوب خداست که عفیف باشد و از دایرۀ اعتدال خارج 23351

نشود، زیرا چنین کسی شبیه خداست.« آرتمیس نیز خدای عفت و خویشتن داری بود.
141  مقصود تیلور آن است که چندخدایی نمی تواند نظم حکیمانۀ جهان را 23361

تبیین کند.
بررسی سایر گزینه ها: 

1( به قید »در مواردی«توجه شود!
۲( خداوند نمی زاید!

3( فقط با تفکر و تعقل می توان از او بهره برد.
131  حقایق شبیه به مثال خیراند نه خود آن.23371
131  افالطون نظم جهان را فرمانبردار و تابع عقل می داند.23381
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141  گزینۀ )۴( نادرست است.23391
121  یِگِر، موّرخ برجستۀ فلسفۀ یونان می گوید: »استدالل واقعی بر وجود خدا، 23401

نخستین بار در آثار اّولیۀ ارسطو یافت می شود. او در کتاب سوم خود با یک استدالل و 
قیاس »برترین و واالترین موجود« را اثبات می کند و به این ترتیب، به موضوع شکلی 
روشن و گویا می بخشد؛ به طوری که در طول قرون بعد، پیوسته متفکران مشتاق را 

به سمت تالش هایی تازه به این سو وا می دارد«.
131  عبارت گفته شده از ارسطو است و برهان حرکت نیز توسط ارسطو ارائه 23411

شده است.
131  ارسطو در یکی از نوشته های خود به برهان »خوب ترین و بهترین موجود« 23421

اشاره می کند؛ »به طور کلی، هر جا که یک خوب تر و بهتر وجود دارد، خوب ترین و 
بهترینی نیز هست. حال، در میان موجودات برخی خوب تر و بهتر از برخی دیگرند. پس، 
حقیقتی هم که خوب ترین و بهترین است وجود دارد که از همه برتر است و این، همان 
واقعیت الهی است«. اما برهان مشهور ارسطو بر اثبات وجود خدا، برهان حرکت نام دارد.

131  برهان مشهور ارسطو بر اثبات وجود خدا، برهان حرکت نام دارد. او معتقد 23431
است که وجود حرکت در عالم نیازمند یک محرکی است که خود آن محرک، حرکت 
گر آن نیز حرکت داشته باشد، نیازمند یک محرک دیگر است و آن  نداشته باشد، زیرا ا
محرک دوم نیز به همین ترتیب نیازمند محرک است و سلسلۀ محرک ها تا بی نهایت 

جلو خواهد رفت و چنین تسلسلی عقالً محال است.
141  برهان مشهور ارسطو بر اثبات وجود خدا، برهان حرکت نام دارد. او معتقد 23441

است که وجود حرکت در عالم نیازمند یک محرکی است که خود آن محرک، حرکت 
گر آن نیز حرکت داشته باشد، نیازمند یک محرک دیگر است و آن  نداشته باشد، زیرا ا
محرک دوم نیز به همین ترتیب نیازمند محرک است و سلسلۀ محرک ها تا بی نهایت 

جلو خواهد رفت و چنین تسلسلی عقالً محال است.
131  ارسطو در توصیفاتی که از خدا و مبدأ نخستین جهان می کند، از عباراتی 23451

چون شریف ترین موجود، خیر و جمال و زیبایی، ضرورتاً موجود، محرِک غیرمتحرک، 
دارای حیات، تغییرناپذیر و دارای عالی ترین اندیشه استفاده می کند.

141  تعبیر مثال خیر، تعبیری افالطونی است.23461
111  بررسی موارد: الف( استدالل اولیۀ ارسطو از قوت کافی برخوردار بود.23471

ب( محرک غیرمتحرک به تناقض می انجامد.
ج( ارسطو از قیاس برای اثبات برترین وجود استفاده می کند.

111  این برهان در پی آن است تا اثبات کند همۀ حرکت ها منتهی به امری 23481
ثابت می شوند که محرک اول )به عنوان مبدأ( و غیرمتحرک است که خدا می نامیم. 

131  این برهان های زمینۀ قدم های بعد را فراهم کرد و قدمی بزرگ در راه 23491
خداشناسی فلسفی برداشت.

141  دکارت در مقدمۀ نخست استدالل خود می گوید, من از حقیقتی نامتناهی 23501
و علیم و قدیر که خود من و هر چیز دیگری به وسیلۀ او خلق شده ایم، تصوری دارم.

121  دکارت در مقدمۀ نخست استدالل خود می گوید, من از حقیقتی نامتناهی 23511
و علیم و قدیر که خود من و هر چیز دیگری به وسیلۀ او خلق شده ایم، تصوری دارم.

141  استدالل دکارت این گونه است؛ من از حقیقتی نامتناهی و علیم و قدیر 23521
که خود من و هر چیز دیگری به وسیلۀ او خلق شده ایم، تصوری دارم. این تصور 
نمی تواند از خودم باشد؛ زیرا من موجودی متناهی ام. پس، این تصور از من و هر 
موجود متناهی دیگری نیست بلکه از یک وجود نامتناهی است؛ اوست که می تواند 

کی را به من بدهد. چنین ادرا

131  استدالل دکارت این است که من از حقیقتی نامتناهی و علیم و قدیر 23531
که خود من و هر چیز دیگری به وسیلۀ او خلق شده ایم، تصوری دارم. این تصور از 

کی به من بدهد. وجود نامتناهی است که می تواند چنین ادرا
131  استدالل دکارت این است که من از حقیقتی نامتناهی و علیم و قدیر 23541

که خود من و هر چیز دیگری به وسیلۀ او خلق شده ایم، تصوری دارم. این تصور از 
کی به من بدهد. وجود نامتناهی است که می تواند چنین ادرا

131  دکارت مدعی است که از حقیقتی نامتناهی تصوری دارد )اساس استدالل وی(23551
از نظر وی خدا یک مفهوم فطری است.

121  دیوید هیوم، ادعا می کند دالیل دکارت و سایر فیلسوفان همگی قابل 23561
نقدند. از نظر هیوم، دالیلی که صرفاً متکی بر عقل باشند مردودند؛ زیرا عقل اساساً 
ک مستقل از حس و تجربه ندارد. به نظر هیوم، مهم ترین برهان فیلسوفان الهی،  ادرا
برهان نظم است که از تجربه گرفته شده اّما این برهان نیز توانایی اثبات یک وجود 
ازلی و ابدی و نامتناهی را ندارد. به عقیدۀ هیوم، برهاِن نظم فقط می تواند ثابت کند 
که یک ناظم و مّدبر این جهان را اداره می کند؛ اّما ثابت نمی کند که این ناظم خالق 

همان خداوندی است که نیازمند به علت نیست و واجب الوجود است.
141  ملحد و منکر وجود خدا بود.23571
141  به عقیدۀ هیوم، برهان نظم توانایی اثبات یک وجود ازلی و ابدی و نامتناهی 23581

را ندارد و فقط می تواند ثابت کند که یک ناظم و مدبّر این جهان را اداره می کند؛ اّما 
ثابت نمی کند که این ناظم خالق همان خداوندی است که نیازمند به علت نیست و 

واجب الوجود است.
141  عبارت آخر مربوط به کانت است. دیوید هیوم، ادعا می کند دالیل دکارت 23591

و سایر فیلسوفان همگی قابل نقدند. از نظر هیوم، دالیلی که صرفاً متکی بر عقل 
ک مستقل از حس و تجربه ندارد. به نظر وی،  باشند مردودند؛ زیرا عقل اساساً ادرا
مهم ترین برهان فیلسوفان الهی، برهان نظم است که از تجربه گرفته شده اّما این 

برهان نیز توانایی اثبات یک وجود ازلی و ابدی و نامتناهی را ندارد.
111  به نظر هیوم، مهم ترین برهان فیلسوفان الهی، برهان نظم است که از 23601

تجربه گرفته شده اّما این برهان نیز توانایی اثبات یک وجود ازلی و ابدی و نامتناهی 
را ندارد. به عقیدۀ هیوم، برهاِن نظم فقط می تواند ثابت کند که یک ناظم و مدبّر این 
جهان را اداره می کند، اّما ثابت نمی کند که این ناظم خالق همان خداوندی است که 

نیازمند به علت نیست و واجب الوجود است.
111  برخی فیلسوفان تجربه گرا که عموماً به خدا اعتقاد داشتند، برهان نظم 23611

را معتبر می دانستند و از این برهان در اثبات وجود خدا استفاده می کردند.
141  دکارت در یکی از استدالل های خود می گوید: من از حقیقتی نامتناهی 23621

و علیم و قدیر که خود من و هر چیز دیگری به وسیلۀ او خلق شده ایم، تصوری دارم. 
این تصور نمی تواند از خودم باشد؛ زیرا من موجودی متناهی ام. پس، این تصور از من 
و هر موجود متناهی دیگری نیست، بلکه از وجود نامتناهی است؛ اوست که می تواند 

کی به من بدهد. چنین ادرا
121  برهان نظم از تجربه گرفته شده است. تجربه نیز توانایی اثبات موجودی 23631

ازلی، ابدی، نامتناهی یا واجب الوجود را ندارد.
121  کانت، راهی متفاوت با دکارت و دیگر فیلسوفان عقل گرای پیشین برای 23641

پذیرش خدا پیمود. کانت به جای اثبات وجود خدا از طریق مخلوقات یا برهان علیت 
و یا وجوب و امکان، ضرورت وجود خدا را از طریق اخالق و وظایف اخالقی اثبات کرد. 

131  مسئولیت پذیری و رعایت اخالق، تنها در جایی معنا دارد که انسان خود 23651
را صاحب اراده و اختیار ببیند.
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111  زندگی جمعی انسان بدون اصول اخالقی و رعایت آن ها امکان پذیر نیست؛ 23661
گر انسان ها در زندگی اجتماعی حدودی از اخالق را رعایت نکنند و مسئول کارهای  ا

خود نباشند، هرج و مرج پدید می آید و زندگی متالشی می شود.
121  خدا و روح و اختیار انسان در فلسفۀ کانت یک وجود عینی و واقعی  23671

)objective( نیست، بلکه امری ذهنی  ) subjective ( است که بشر نیاز دارد آن 
را مفروض بگیرد.

131  روح و نفس مجرد که سعادتش در کسب فضیلت و رعایت اصول اخالقی 23681
است، چون موجودی غیرمادی و جاودانه است، برای سعادت دائمی خود به جهانی 
ماورای دنیای مادی نیاز دارد و چنین جهانی نیز مشروط به وجود خدایی جاودان 

و نامتناهی است.
121  به نظر کانت، روح و نفس مجرد که سعادتش در کسب فضیلت و رعایت 23691

اصول اخالقی است، چون موجودی غیرمادی و جاودانه است، برای سعادت دائمی 
خود به جهانی ماورای دنیای مادی نیاز دارد و چنین جهانی نیز مشروط به وجود 

خدایی جاودان و نامتناهی است.
گر خدایی وجود نداشته باشد، آن وقت هر کاری مجاز است.« 23701 131  عبارت »ا

از داستایوفسکی است.
111  فیلسوفانی مانند دکارت و کانت تالش می کردند که پایه های عقلی اعتقاد 23711

به خدا را استوار سازند.
گر انسان حدودی از اخالق را رعایت نکند هرج و مرج پدید می آید و 23721 121  ا

زندگی متالشی می شود و کانت نیز همین اخالق و مسئولیت پذیری را برای اثبات 
ضرورت خدا به کار می برد؛ همچنین اراده و اختیار ما مشروط به نفس مجرد است 

و نفس مجرد خودش مشروط به جهان ماورایی.
121  بررسی سایر گزینه ها: 23731

1( کانت وجود خدا را ثابت نمی کند بلکه قبول آن را ضروری می داند.
3( نفس جاودانه است؛ فضیلت و رذیلت تنها عاقبت نفس را معلوم می کنند.

۴( اختیار شرط است برای رعایت اصول اخالقی و نه برعکس.
131  فالسفه بعد از کانت از تجربه های درونی برای اعتقاد به خدا استفاده 23741

می کردند و نه از ابزار تجربی )گزینۀ ۴(. همچنین از آن جا که تفکر حس گرا قالب 
است توانایی اثبات وجود خدا از بین می رود؛ بنابراین برخی ممکن است نه منکر 

خدا باشند و نه ثابت کنندۀ او.
121  نفس مجرد برای زندگی جاوید خود مشروط به وجود جهان ماورایی است. 23751

این بعد غیرمادی انسان بهره مند از وجدان اخالقی است.
را مادی 23761 فیلسوفانی که جهان  تفکر حسی و حس گرایی و ظهور  141  رشد 

می دانستند و انسان را نیز موجودی مادی می شمردند، پایه های اعتقاد به خدا را در 
جامعۀ اروپایی سست کرد و زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داد.

را مادی 23771 فیلسوفانی که جهان  تفکر حسی و حس گرایی و ظهور  131  رشد 
می دانستند و انسان را نیز موجودی مادی می شمردند، پایه های اعتقاد به خدا را 
در جامعۀ اروپایی سست کرد و زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داد؛ بدین صورت که 
معنا و مقصود زندگی در میان بخشی از جامعۀ اروپایی به اهداف مادی محدود شد 
و زندگی فاقد جنبه های متعالی خود گردید. به عبارت دیگر، زندگی بسیاری از مردم 

فاقد معنا و ارزش های متعالی گردید و بحران معناداری زندگی پدید آمد. 
111  ویلیام جیمز می گوید: »من معتقدم که دلیل وجود خداوند عمدتاً در 23781

تجربه های شخصی درونی ما نهفته است«.

111  برگسون و ویلیام جیمز از تجربه های درونی و عشق و عرفان برای اثبات 23791
خداوند استفاده کردند.

121  برگسون و ویلیام جیمز از تجربه های درونی و عشق و عرفان برای اثبات 23801
خداوند استفاده کردند.

131  کرکگور معتقد است که ایمان هدیه ای الهی است که خداوند به انسان 23811
عطا می کند. 

131  کرکگور معتقد است که ایمان هدیه ای الهی است که خداوند به انسان 23821
گر کسی  عطا می کند. خدا انسان مؤمن را بر می گزیند و به او ایمان هدیه می کند و ا

شایستۀ این بخشش نشود، زندگی تاریکی را سپری خواهد کرد.
111  زندگی معنادار، عبارت از یک زندگی دارای غایت و هدف و سرشار از 23831

ارزش های اخالقی است که انسان را نسبت به آینده مطمئن می کند و آرامشی برتر 
به او می دهد.

بیستم و بیست و یکم 23841 131  بحران معناداری زندگی سبب شد که در قرن 
فیلسوفانی ظهور کردند که در عین اعتقاد راسخ به خدا، به جای ذکر دالیل اثبات 
وجود او، به رابطۀ میان »اعتقاد به خدا« و »معناداری زندگی« توجه کنند و نشان 
دهند که زندگی بدون اعتقاد به خدایی که مبدأ خیر و زیبایی و ناظر بر انسان باشد، 

دچار خأل معنایی و پوچی آزاردهنده ای خواهد شد.
بیستم و بیست و یکم 23851 111  بحران معناداری زندگی سبب شد که در قرن 

فیلسوفانی ظهور کردند که در عین اعتقاد راسخ به خدا، به جای ذکر دالیل اثبات 
وجود او، به رابطۀ میان »اعتقاد به خدا« و »معناداری زندگی« توجه کنند و نشان 
دهند که زندگی بدون اعتقاد به خدایی که مبدأ خیر و زیبایی و ناظر بر انسان باشد، 

دچار خأل معنایی و پوچی آزاردهنده ای خواهد شد.
131  کاتینگهام در کتاب خود به این مسئله اشاره می کند که پس از سیر نزولی 23861

استدالل های عقلی و فلسفی در اروپا بر اثبات وجود خدا، برخی از فیلسوفان به این 
سمت حرکت کردند که خدا را عامل اصلِی معنابخشی به زندگی معرفی کنند.

121  داستایوفسکی ـ کانت23871
141  این عبارت بیان می کند که توجیه عمل اخالقی و مسئولیت پذیری اخالقی 23881

سخت خواهد شد.
131  از قرن هجدهم میالدی به بعد برخی از فالسفۀ اروپا به سوی انکار وجود 23891

خدا قدم برداشتند.
131  کانت و دکارت در تالش بودند تا پایه های عقلی اعتقاد به خدا را استوار سازند.23901
111  گزینۀ )1( به ترتیت فالسفۀ مربوط به دیدگاه های سؤال را مشخص می کند.23911
121  موارد ج و د صحیح اند اما الف و ب غلط اند.23921

بررسی موارد نادرست:

الف( افالطون و ارسطو با این عقاید مبارزه می کردند.
ب( آرتمیس خدای عفت و خویشتن داری بود.

111  تنها مورد ج صحیح می باشد.23931
131  علت ناتوانی چندخدایی در تأمین نظم درگیری میان خدایان است.23941
121  بررسی موارد نادرست:23951

الف( مثال خیر ویژگی هایی شبیه به خورشید دارد اما خود خورشید نیست.
ب( وی از این واژه برای ارتباط با مردم آتن استفاده می کند وگرنه افالطون معتقد 

به چندخدایی نیست.
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131  بررسی موارد نادرست:23961
الف( استدالل های اولیۀ ارسطو زمینه را برای قدم های بعدی او فراهم کردند.

نامتناهی در  بیان می کند تصور موجودی  این مقدمه که  ب( در استدالل دکارت 
موجودی متناهی وجود دارد غلط است؛ چرا که ظرف محدود چگونه می تواند مظروف 

نامحدود داشته باشد؟!
141   کرکگور می گوید خداوند خودش باید انسان را انتخاب کند و ایمان 23971

را به او هدیه دهد پس اختیار انسان را در پرستش وجود خدا نفی می کند.
و 23981 انسان عطا می کند  به  الهی می داند که خدا  را هدیۀ  ایمان  121  کرکگور 

بیت  این  را سپری خواهد کرد،  تاریکی  باشد زندگی  نداشته  گر کسی شایستگی  ا
گر خداوند راه را ننماید، انسان کور   تمثیلی نیز دقیقاً همین مفهوم را می رساند که ا

راه را نمی یابد. 
131  بررسی سایر گزینه ها: 23991

1( تجربی نمی داند بلکه آن را در تجربه های درونی جست و جو می کند.
۲( از طریق وظایف اخالقی ضرورت وجود خدا را ثابت کرد.

۴( صرف متکی به عقل بودن این نظریه ها برای هیوم مردود است.
121  هیوم می گوید مهم ترین برهان فیلسوفان الهی، برهان نظم است که از 24001

تجربه گرفته شده، اما این برهان نیز توانایی اثبات یک وجود ازلی و ابدی و نامتناهی 
ناتوانی این است که براساس نظم موجود جهان، شما  را ندارد. یکی از دالیل این 
کثر می توانید یک ناظم و مدبر را اثبات کنید، اما نمی توانید به یک خالق نامتناهی  حدا

و واجب الوجود بالذات برسید.
121  آپولون خدای خورشید، هنر و موسیقی بود.24011
131  نخستین فیلسوفی که دقتی فلسفی و استداللی برای خدا به کار گرفت، 24021

افالطون بود.
131  فناناپذیر همان از بین  نرفتنی است. نامتناهی را دکارت مطرح کرد.24031
131  نخستین استدالل واقعی اثبات خدا را ارسطو مطرح کرد.24041
131  ابدی همان جاودانه است و مجرد و معقول همان برتر از ماده.24051
121  دکارت از آن جا که انسان متناهی است ولی تصور نامتناهی دارد، نتیجه 24061

می گیرد این نامتناهی باید باشد که تصورش شکل بگیرد.
121  دکارت می گوید تصوری از نامتناهی در ذهن است، پس باید در خارج از 24071

ذهن هم باشد. حال آن که وجود و ماهیت یا همان ذهن و خارج مغایرند و نمی توان 
هر چیزی که در ذهن باشد گفت در خارج هم هست، وگرنه سیمرغ و دیو هم چون 

در ذهن اند، باید در خارج هم باشند.
131  هیوم می گوید دالیلی که صرفاًً متکی بر عقل اند، بی ارزش اند.24081
111  می گوید مهم ترین است، زیرا از تجربه گرفته شده، اما ایرادش این است 24091

که نهایتاً ناظم را اثبات می کنند، نه نامتناهی را.
111  سیر مراحل برهان کانت به صورت زیر است:24101

 حضور در اجتماع
 رعایت اخالق

 نیاز به برخورداری از اراده و اختیار
 نیاز به نفس )روح(

 نیاز به جهان باالتر )ماوراءالطبیعه(
 نیاز به خدا

131  حکیمان و فرزانگان جوامع در همراهی پیام آوران الهی تالش می کردند 24111
دریافتی درست و به دور از جهل و خرافات از خداوند به مردم عرضه کنند.

با دقتی فلسفی و استداللی 24121 یونان، تصمیم گرفت  131  افالطون در جامعۀ 
دربارۀ خدا صحبت کند و به تدریج پندار ها را اصالح کند.

131  به گفتۀ تیلور »از نظر افالطون کار خدا هدفمند است.«، پس افالطون 24131
معنی سوم اتفاق که نفی غایتمندی است را قبول ندارد.

قدم های اولیۀ ارسطو برای اثبات خدا استحکام الزم را داشتند و زمینه ساز قدم های 
بعدی شدند.

141  هیوم نظرات گذشتگان را قابل نقد دانست، نه این که بگوید همۀ آن ها 24141
اشتباه هستند.

دکارت می گفت من تصوری از موجود نامتناهی دارم که این تصور از من نیست.
121  همۀ گزینه ها غیر از گزینۀ )۲( درست است، زیرا کانت از طریق اخالق 24151

و وظایف اخالقی ضرورت وجود خدا را اثبات کرد، نه وجود خدا )این دو کامالً با هم 
متفاوت است(!

131  درک موجود متناهی از موجود نامتناهی، نمی تواند از خودش باشد، زیرا 24161
وی متناهی است؛ پس تصور موجود نامتناهی به واسطۀ موجود نامتناهی به موجود 

متناهی داده شده است.
141  کرکگور ایمان را هدیه ای الهی می داند که خدا به انسان عطا می کند.24171
131  هیوم برهان نظم را نقد می کند و آن را رد نمی کند و معتقد است این 24181

برهان نهایتاًً یک ناظم را اثبات می کند، نه یک وجود نامتناهی.
131  در بین تمامی گزینه ها فقط گزینۀ )3(، استدالل »... هرجا خوب تر و 24191

بهتری وجود دارد ...« با این عبارت مرتبط است.
131  ارسطو خداوند را محرک غیرمتحرک می داند، نه متحرک غیرمحرک.24201
141  بحث فیلسوف، خواه مسلمان، خواه مسیحی و خواه پیرو هر مسلک دیگر 24211

دربارۀ خدا، تا وقتی فلسفی است که از روش فلسفه، یعنی استدالل عقلی استفاده 
کند و نتایج تفکر خود را به صورت استداللی عرضه نماید. دکارت و کانت، با این که 
مسیحی بودند ولی چون با روش فلسفی به اثبات خداوند پرداختند، بحث آن ها یک 
بحث فلسفی به شمار می آید. فیلسوفان مسلمان، مانند ابن سینا و فارابی در کتب 
فلسفی خود با روش عقلی دربارۀ خداوند بحث کرده و به اثبات وجود خدا پرداخته اند. 
بنابراین، فیلسوف کسی نیست که عقیده ای نداشته باشد، بلکه کسی است که براساس 
قواعد فلسفی عقیده ای را بپذیرد و با قواعد فلسفی از عقیدۀ خود دفاع  کند. فیلسوف 
معتقد به خدا، از طریق استدالل به خدا اعتقاد پیدا کرده است و از همین طریق هم 

از خدا دفاع می کند.
131  استدالل عقلی برای اثبات وجود خدا کافی است.24221
131  همۀ فیلسوفان مسلمان هم بر امکان پذیر بودن استدالل عقلی بر وجود 24231

کید کرده و هم با روش فلسفی و رعایت قواعد فلسفی دربارۀ خدا اندیشیده و  خدا تأ
در این راستا، استدالل عقلی خود را مطرح کرده اند. همچنین می توان در میان آراء 
و نظرات فیلسوفان مسلمان در معرفت شناسی و آراء و دیدگاه هایشان در اثبات عقلی 
وجود خدا ارتباط و هماهنگی یافت نه تعارض و اختالف. عالوه بر این موارد، فالسفۀ 
مسلمان ضمن توجه به ارتباط خدا و معناداری حیات، معناداری زندگی را حاصل و 

نتیجۀ اثبات عقلی وجود خداوند تلقی کردند. 
131  با این که برخی از فالسفۀ اروپایی عقل و استدالل عقلی را برای اثبات 24241

وجود خدا کافی ندانسته و دالیل دیگری بر شناخت خدا ارائه کردند، اّما فیلسوفان 
مسلمان، از فارابی تا مالصدرا و فالسفۀ معاصر، نظرشان بر این است که اثبات وجود 

خدا از طریق استدالل عقلی امکان پذیر است.
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