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تألیف کتاب های علوم انسانی در مقطع متوسطه دوم از سوی مؤلفان و ناشران کتاب های کمک آموزشی کمتر 
مورد توجه قرار گرفته است. کتاب »فلسفه دوازدهم« مجموعه مرشد که با تالش و زحمات فراوان آماده گردیده 
است می تواند پاسخگوی نیازهای علمی و تحصیلی دانش آموزان پایة دوازدهم رشتة علوم انسانی در این درس 

تخصصی باشد. 
این کتاب در پنج بخش تدوین گردیده است:

 درسنامه های کامل که در عین سادگی و قابل فهم بودن از هر گونه تفسیر و توضیح خارج از کتاب پرهیز 
کرده است.

 پاسخ فعالیت های کتاب درسی
 پرسش های چهارگزینه ای استاندارد همراه با پاسخ نامة تشریحی

 درس آزمون های متنوع برای هر درس همراه با پاسخ نامة تشریحی
 نمونه آزمون های نیم سال اول و دوم همراه با پاسخ نامة تشریحی

کتاب حاضر دانش آموزان رشته علوم انسانی را برای شرکت در کنکور آماده تر می سازد. 
بهاره  ناهید جلیلیان )صفحه آرا(،  آقای مهندس هادی عزیززاده دبیر مجموعه و خانم ها:  از  اینجا الزم است  در 

خدامی )گرافیست(، مینا هرمزی )طراح جلد( و طوبی عینی پور )بازخوانی( تشکر و سپاس گزاری نمایم.
امیدوارم دبیران و دانش آموزان رشتة علوم انسانی با اعالم پیشنهادها و انتقادهای خود دربارة این کتاب من را در 

بهتر کردن ویرایش های بعدی کتاب یاری نمایند.

 مؤلف: حامد یاری

به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه برنگذرد
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درس اّول

یکی از مباحث اّولیة فلسفه، تعیین نسبت دو مفهوم »هستی« و »چیستی« )وجود و ماهیت( است؛ زیرا این دو مفهوم از پرکاربردترین مفاهیم میان انسان ها 
هستند و معموال در کنار هم به کار می روند.

هر یک از ما با دقت در زندگی خویش، متوجه می شویم که همواره در اطراف مان چیزهایی را یافته و به حسب نیاز، از آنها استفاده کرده ایم؛ برای مثال، 
آب را شناخته ایم و با نوشیدن آن تشنگی خود را رفع کرده ایم. در همین سیر به گذشته، مواردی را هم به خاطر داریم که چیزی را واقعی و موجود 
پنداشته ایم، اما اندکی بعد، به اشتباه خود پی برده و متوجه شده ایم که آن چیز، خیالی است و واقعیت ندارد؛ مانند غول، دیو، ققنوس، سیمرغ و سراب. 

پدری کودک خود را به باغ وحش می برد تا او را با حیوانات مختلف آشنا کند. حیوان بزرگ و تنومندی در همان ابتدا توجه کودک را جلب می کند. کودک 
با دیدن آن حیوان از پدرمی پرسد این چیست؟ و پدر می گوید این حیوان فیل نام دارد و در ادامه ویژگی های این حیوان را بیان می کند. کودک با استفاده 
از کلمه »این« و »آن« نشان می دهد که به وجود حیوان پی برده است و می داند که آنها موجودند اما از ماهیت و چیستی حیوان آگاه نیست. او می خواهد 

آن حیوان را که موجود است بشناسد و از چیستی آن آگاه شود هر چند که این آگاهی کامل نباشد.

�

پس�می�توانیم�بگوییم:
1 انسان در هر چیزی که مشاهده می کند، دو حیثیت می یابد: حیثیت موجود بودن و حیثیت چیستی داشتن.

2 وجود، وجه مشترک موجودات است و ماهیت، وجه اختصاصی آنها.

فارابی،�فیلسوف�بزرگ�مسلمان،�به�نسبت�میان »وجود« و » ماهیت« توجه ویژه ای کرد و در تمایز میان این دو مفهوم نکاتی را مطرح کرد.
ابن سینا دیگر فیلسوف مسلمان راه فارابی را ادامه داد و بیان کرد:

»وقتی می گوییم هستی و چیستی دو جنبه یک چیزند به این معنا نیست که آنها دو جزء از یک چیزند که با هم ترکیب یا جمع شده اند«. آن گونه که 
اکسیژن و هیدروژن دو جزء تشکیل دهنده آب هستند حتی مثل کاغذ و رنگ هم نیستند که مثال اگر کسی بپرسد چه رنگی است می گوییم سفید است. 
وقتی می گوییم »انسان موجود است« تفاوت انسان و وجود فقط در ذهن و از جهت مفهوم است وااّل درخارج دو امر جداگانه به نام وجود و انسان نداریم 
یعنی در خارج از ذهن واقعیتی است که هر دو مفهوم را به آن نسبت می دهیم؛ به عبارت دیگر انسان و وجود دو مفهوم مختلف و متفاوت اند نه دو موجود 

دوگانه. 

انسان حیوان ناطق است حمل »وجود« بر انسان با حمل »حیوان ناطق« بر انسان متفاوت است.
انسان موجود است

ابن سینا می گوید در دو گزاره: 

 در عبارت »انسان حیوان ناطق است«

»حیوان ناطق« که محمول قضیه است در تعریف انسان آمده است.

انسان همان حیوان ناطق است به عبارت دیگر این دو مفهوم از یکدیگر جدایی ناپذیرند.

هر انسانی حیوان ناطق است و هر حیوان ناطقی انسان است.

اصوالً لفظ انسان برای همین چیزی که حیوان ناطق است به کار می رود

در  صرفاً  آنها  تفاوت  و  می شود  استفاده  سه ضلعی  شکل  برای  مثلث  واژه  از  که  همان طور 
گستردگی شان  است، حیوان ناطق نیز مفهوم گسترده انسان است.

بنابراین حمل»حیوان ناطق« بر» انسان« یک حمل ضروری است و به دلیل نیاز ندارد؛ یعنی نمی توان پرسید چه عاملی باعث شد که شما حیوان ناطق 
را بر  انسان حمل کنید.

هستی و چيستی
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در عبارت »انسان موجود است«

مفهوم »وجود« از مفهوم انسان جداست و جزء تعریف آن قرار نمی گیرد.

میان انسان به عنوان یک»چیستی« و »وجود«رابطه ضروری برقرار نیست.

به همین سبب انسان می تواند موجود باشد و می تواند موجود نباشد.

بنابراین حمل»وجود« بر هر »چیستی« از جمله انسان نیازمند دلیل است. حال این دلیل ممکن است حسی یا تجربی باشد یا عقلی محض.
توجه�ویژة�فارابی�و�بیان�دقیق�ابن�سینا�در�این�بحث�بدین�معنا�نیست که�فیلسوفان�گذشته�به�این�موضوع�توجهی�نداشته�اند��ارسطو�در�کتاب مابعدالطبیعه 

وجود�را�از�ماهیت�جدا�می�سازد،�اّما�به�توضیحات�کوتاهی�اکتفا�می�کند.
مغایرت وجود و ماهیت: 

به�علت�توجه�خاص�ابن�سینا،�این�بحث�با�عنوان و�یا�عنوان�هایی�مشابه،�مقدمة�طرح�مباحث�جدیدی�قرار�گرفت؛�به�گونه�ای�که فرق�بین�ماهیت�و�وجود�بی�تردید�یکی�
از�اساسی�ترین�آرا�و�عقاید فلسفی در تفکر اسالمی است. این�نظر،�پایة�یکی�از�برهان�های�ابن�سینا�در اثبات وجود خدا به نام برهان »وجوب و امکان« نیز�قرار�گرفت.

فالسفه هم نظر با ابن سینا در اروپا

�

توماس آکوئیناس: 
 او با فلسفه ابن سینا آشنا بود و نظر ابن سینا دربارة مغایرت وجود و ماهیت را در اروپا گسترش و موجب مناقشات فراوانی شد.

 او همچون ابن سینا این نظر را پایة برهان های خود در خداشناسی قرار داد و پایه گذار فلسفه توماسی- تومیسم در اروپا شد که 
هنوز هم به نام وی در جریان است.

فالسفه دیگری مانند آلبرت کبیر )از پیشگامان رشد ارسطوگرایی در اروپا( و راجر بیکن نیز نظری نزدیک به توماس آکوئیناس داشتند. اینان در قرن های 
13 تا 15 میالدی فلسفه ای را در اروپا ترویج می کردند که بیشتر متکی به دیدگاه های ابن سینا و تا حدودی ابن رشد بود. همین امر فرصتی را فراهم کرد 
تا فالسفه غرب از طریق ابن سینا و ابن رشد مجدداً با فلسفه ارسطویی آشنا شوند؛ گرچه از قرن 16 میالدی با رشد تجربه گرایی این دیدگاه ها جای خود 

را به فلسفه های حس گرا و تجربه گرا دادند.
این نظر ابن سینا مورد توجه فالسفة مسلمان نیز قرار گرفت و زمینة گفتگوهای مهم فلسفی فراوانی را فراهم آورد که تا عصر مالصدرا دنبال شد و تا امروز 

هم ادامه یافته است.

؟ رفتار طبیعی و معمولی فوق که همۀ ما انسان ها بدون استثنا انجام می دهیم، دربردارندۀ چه پیام های فلسفی است؟

1 در این عالم واقعیت یا واقعیت هایی هست. )اصل رئالیسم(

2 بین این واقعیت ها تفاوت هایی وجود دارد. )تکّثر و اختالف بین موجودات(

3 انسان توانایی و قدرت شناخت برخی از واقعیت ها را دارد. 

 تأمل:

1- اطراف ما اشیاء فراوانی هستند که هم چیستی آنها را تا حدود زیادی می شناسیم و هم از هستی شان اطالع داریم؛ مانند:
 کتاب، میز، درخت، کوه

2- برخی امور هستند که چیستی شان برای ما روشن است و حتی در علوم هم کاربرد دارند اّما نمی دانیم به همان دّقتی که 
آنها را تعریف می کنیم وجود دارند یا نه؛ مانند:

 مثلث، دایره، اتم 

3- برخی امور هستند که از هستی شان خبر داریم اّما هنوز دربارۀ چیستی آنها نظر روشنی نداریم؛ مانند:
 روح، عقل، جاذبه

4- چیستی های فراوانی را هم می توانیم در ذهن خود حاضر کنیم؛ در حالی که می دانیم این امور، حداقل  وجود ندارند؛ مانند:
 دریای جیوه، غول، سیمرغ، ققنوس

 تکمیلگزارهها:
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؟ اگر مفهوم وجود عین مفهوم ماهیت یا جزء آن بود آیا مشکل و مسئله ای پیش می آمد؟ توضیح دهید�
 بله. دراین صورت: الف( تصور هر ماهیتی باید مساوی با موجود شدن باشد درحالی که ماهیت ذاتاً ممکن و نسبتش با وجود و عدم 
یکسان است. ب( وقتی وجود چیزی برای ما روشن باشد باید ماهیت آن هم برای ما روشن می بود و برعکس. درحالی که اینگونه 
نیست. گاهی اوقات از هستی چیزی مطمئن هستیم ولی چیستی آن برای ما روشن نیست: مانند روح، یا ممکن است چیستی امری 

برای ما روشن باشد ولی وجود آن برای ما روشن نیست؛ مانند ققنوس، غول و....
ج( حمل وجود بر هر ماهیتی نیازمند دلیل نبود و بین وجود هر چیز با ماهیت آن رابطه ضروری برقرار بود.  

د( سلب وجود از ماهیت امکان نداشت، چراکه سلب شیء ازخودش یا سلب جزء شیء ازآن محال است.  

 بررسی:

؟ با توجه به بیان ابن سینا به سوال های زیر پاسخ دهید:

1- آیا چهار گزارۀ طرح شده با بیان ابن سینا هماهنگ اند؟
 بله

2- کدام گزاره نظر ابن سینا را بیشتر تایید می کند؟
 تمام گزاره ها با نظر ابن سینا هماهنگ است و بین آن ها تناقضی وجود ندارد.

 بازبینی:

1- به گزاره های زیر توجه کنید و بگویید ترتیب آنها چگونه باید باشد و چرا؟

2الف( من می توانم اشیاء را بشناسم�

1 ب( من هستم�

3پ( اشیاء هستند�

2- علی و محمد در حال گفت وگو بودند، از دور حیوانی را دیدند� علی گفت آن حیوان شیر است ولی محمد گفت آن حیوان 
پلنگ است، وقتی حیوان نزدیک شد دیدند نه شیر است و نه پلنگ، بلکه ببر است�
؟ به نظر شما چه نتیجه ای می توان در نسبت بین چیستی و هستی حیوان گرفت؟

 دراین حالت وجود یک حیوان برای دونفر ثابت شده است ولی ماهیت و چیستی آن معلوم نیست. این امر نشان می دهد که وجود 
و ماهیت باهم متفاوت است.

3- به گزاره های زیر توجه کنید و بگویید حمل کدام یک از محمول ها به موضوع ها نیازمند دلیل است و چرا؟

 حیوان ذاتی انسان است. نیاز به دلیل نیست.1 انسان حیوان است�

 شیرقابل حمل بر انسان نیست.2 انسان شیر است�

 اگرداللت لفظ شیر مطابقی باشد، قابل حمل نیست. همچنین اگرحمل درجمله حمل مفهومی باشد، به این معنا که مفهوم شیر، 
تمام یا جزئی از مفهوم انسان باشد، باز هم قابل حمل نیست. اما اگر حمل مصداقی باشد و داللت شیر هم داللت التزامی و به 

معنای شجاع باشد، قابل حمل است و حمل آن نیاز به دلیل دارد.

 حمل مخلوق بر انسان نیاز به دلیل دارد. )مفهوم مخلوق ذاتی مفهوم انسان نیست(.3 انسان مخلوق است�

 ناطق ذاتی انسان است و نیاز به دلیل نیست.4 انسان ناطق است�

 حمل موجود بر انسان نیازمند به دلیل است. )مفهوم وجود ذاتی مفهوم انسان نیست(5 انسان موجود است�

توضیح: حمل هرچیز )محمول( بر موضوع یا امکان ندارد )گزینه 2( و یا امکان دارد. در صورت دوم یا محمول ذاتی موضوع )عین یا 
جزءآن( است  نیاز به دلیل ندارد )گزینه های 1 و 4(. یا محمول ذاتی موضوع نیست  نیاز به دلیل دارد )3 و 5(

4- آیا در قضیۀ »مثلث سه ضلعی است« حمل محمول بر موضوع نیاز به دلیل دارد؟ چرا؟
 خیر چون سه ضلعی ذاتی مثلث است و رابطة بین موضوع و محمول ضروری است.

 بهکارببندیم:
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ّول
س ا

در

کدام یک از مفاهیم فلسفی از پرکاربردترین مفاهیم میان انسان ها هستند که در کنار هم به کار می روند؟.11
 هستی و نیستی  مطلق و نسبی   هستی و چیستی  مکان و زمان

کودکی که برای اولین بار فیل دیده است و از پدر خود می پرسد که این حیوان چیست؟ در واقع از �������������������� آن حیوان پرسش نموده .21
است اما در واقع از �������������������� حیوان آگاه است� 

 چیستی- ماهیت  هستی- ماهیت  هستی- چیستی  چیستی- هستی

کدام فیلسوف مسلمان به نسبت میان وجود و ماهیت توجه ویژه ای کرد و در تمایز این دو مفهوم نکاتی را مطرح نمود؟.31
 ابوریحان بیرونی  مالصدرا  فارابی  ابن رشد

کدام یک از مباحث فلسفی با عنوان»وجود و ماهیت« شناخته می شوند؟.41
 هستی و چیستی  امکان و امتناع  علت و معلول  ضرورت و وجوب

از نظر ابن سینا در دو گزاره »انسان حیوان ناطق است« و »انسان موجود است«:.51
 حمل »وجود« بر انسان با حمل »حیوان ناطق« بر انسان کاماًل یکسان است.

 انسان به عنوان موضوع »حیوان ناطق« با انسان به عنوان موضوع »موجود« متفاوت است.
 حمل »انسان« بر حیوان ناطق ناشی از حمل »موجود« بر انسان است.

 حمل »وجود« بر انسان با حمل »حیوان ناطق« بر انسان کامال متفاوت است.

»وجود«، وجه �������������������� و »ماهیت« وجه �������������������� موجودات است�.61
 ضروری - ممکن  اختصاصی - مشترک  ممکن - ضروری  مشترک - اختصاصی

از نظر ابن سینا وقتی می گوییم »انسان موجود است« تفاوت انسان و وجود از چه جهتی است؟.71
 فقط در ذهن و از جهت مفهوم   فقط در خارج از ذهن و از جهت واقعیت

 فقط در ذهن و از جهت واقعیت  هم در ذهن و در خارج از ذهن از جهت آگاهی به آن

انسان در هر چیزی که مشاهده می کند دو حیثیت می بیند این دو حیثیت عبارتند از:.81
 ضرورت داشتن و معلول بودن   موجود بودن و چیستی داشتن
 کمال داشتن و جاری بودن   محمول بودن و موضوع داشتن

از نظر ابن سینا کدام مفهوم می تواند مفهوم گسترده انسان باشد؟.91
 حیوان ناطق  واجب الوجوب به الذات   موجود مخلوق  ممکن الوجود

کدام یک از فیلسوفان یونان باستان و در کدام کتاب خود، وجود را از ماهیت جدا می سازد؟.101
 افالطون - جمهوری  ارسطو - مابعدالطبیعه  افالطون - مابعدالطبیعه  ارسطو - جمهوری

ابن سینا راه ������������������� را ادامه داد و بیان کرد که وقتی می گوییم هستی و چیستی دو جنبه یک چیزند به این معنا نیست که ������������������.111
 ابن رشد - آنها دو جزء از یک چیزند که با هم ترکیب یا جمع شده اند.

 فارابی - آنها دو مفهوم مختلف اندکه تفاوت شان در ذهن از جهت مفهوم است.
 ابن رشد - آنها دو مفهوم مختلف اندکه تفاوت شان در ذهن ازجهت مفهوم است.

 فارابی - آنها دو جزء از یک چیزند که با هم ترکیب یا جمع شده اند.

مبحث »مغایرت وجود و ماهیت« پایه یکی از برهان های ابن سینا در اثبات �������������������� به نام برهان �������������������� قرار گرفت�.121
 قانون علّّیت- علّی و معلولی  قانون علّّیت- وجوب و امکان  وجود خدا- علّی و معلولی  وجود خدا- وجوب و امکان

توماس آکوئیناس با طرح کدام نظر ابن سینا موجب مناقشات فراوانی در اروپا شد؟.131
 هستی و چیستی  مغایرت وجود و ماهیت  سنخیت علت و معلول  تضاد عقل و حس
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از نظر ابن سینا وقتی می گوییم »انسان موجود است«، انسان و وجود دو �������������������� مختلف و متفاوت اند نه دو �������������������� جداگانه�.141
 مفهوم- چیستی  موجود- چیستی  مفهوم- موجود  موجود- مفهوم

از نظر ابن سینا حمل »حیوان ناطق« بر» انسان« مانند استفاده از واژۀ �������������������� برای �������������������� است�.151
 اکسیژن - آب   موجود - انسان   کاغذ - رنگ کاغذ  مثلث - شکل سه ضلعی

حمل»وجود« بر هر �������������������� از جمله انسان نیازمند دلیل است و در عبارت »انسان موجود است« مفهوم وجود جز تعریف انسان .161
قرار �������������������� �

 هستی - نمی گیرد  هستی - می گیرد  چیستی - نمی گیرد  چیستی - می گیرد

در کدام عبارت، محمول بیانگر یک حمل ضروری است؟.171
 انسان حیوان ناطق است.  آب از اکسیژن است.  انسان موجود زنده است.  انسان مخلوق است.

پایه گذار فلسفه توماسی- تومیسم در اروپا چه کسی بود؟.181
 ابن سینا  آکوئیناس  بیکن  دکارت

کدام فیلسوفان اروپا، نظری نزدیک به توماس آکوئیناس داشتند؟.191
 آلبرت کبیر و راجر بیکن  کانت و رنه دکارت  اگوست کنت و راجربیکن  مالتوس و البرت کبیر

در قرن های »13 تا 15 میالدی« فلسفه �������������������� و از آغاز قرن 16 میالدی فلسفه �������������������� در اروپا رواج پیدا کرد�.201
 ابن سینا - حس گرا و تجربه گرا   ابن سینا - عقل گرا 

 ارسطویی - حس گرا و تجربه گرا  ارسطویی - عقل گرا

از نظر ابن سینا حمل �������������������� بر انسان یک حمل ضروری است و میان »انسان« به عنوان یک چیستی و �������������������� رابطه ضروری .211
برقرار نیست�

 حیوان ناطق - وجود  موجود - حیوان ناطق  ماهیت - وجود  وجود - ماهیت

فالسفه غرب از طریق چه کسانی با فلسفه ارسطویی آشنا شدند؟.221
 ابن سینا و ابن رشد  مالصدرا و فارابی  خوارزمی و سهروردی  ابن سینا و سهروردی
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د سر
وا 

لّ

نادرستدرست 
1- از نظر ابن سینا، انسان و وجود هر دو یک مفهوم با دو معنای متفاوت اند.

2- حمل ضروری به دلیل نیاز ندارد.

3- برهان »وجوب و امکان« یکی از برهان های ابن سینا در اثبات وجود خداست.

الف( در گزینه های زیر موارد درست و نادرست را مشخص کنید.

4- دو مفهوم چیستی و .................... معموالً در کنار هم به کار می روند و از پرکاربردترین مفاهیم میان انسان ها هستند.

5- از نظر ابن سینا، »حیوان ناطق« مفهوم .................... انسان است.

6- حمل »وجود« بر هر چیستی نیازمند دلیل است حال این دلیل ممکن است .................... باشد یا عقلی محض.

7- ارسطو در کتاب مابعدالطبیعه .................... را از .................... جدا می سازد اما به توضیحات کوتاهی اکتفا می کند.

8- توماس آکوئیناس پایه گذار فلسفه .................... در اروپا شد که هنوز هم به نام وی در جریان است.

ب( جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

9- کدام حیثیت وجه مشترک همه موجودات است؟

10- کدام فیلسوف اروپایی با فلسفه ابن سینا آشنا بود و با گسترش نظر او درباره مغایرت وجود و ماهیت موجب مناقشاتی 
دراروپا شد؟

11- فالسفه غرب از طریق ابن سینا و ابن رشد با کدام فلسفه آشنا شدند؟

پ( به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.

موجود بودنوجه مشترک موجودات

حیوان ناطقوجه اختصاصی موجودات

ماهیتحمل ضروری بر انسان

وجود

12- گزینه های مرتبط را به یکدیگر وصل کنید.

13- از نظر ابن سینا وقتی می گوییم هستی و چیستی دو جنبه یک چیزند منظور چیست؟

14- از نظر ابن سینا در دو عبارت زیر حمل محمول بر انسان چه تفاوتی دارد؟
الف( انسان حیوان ناطق است.

ب( انسان موجود است. 

15- فعالیت های فلسفی توماس اکوئیناس با الهام از کدام فیلسوف مسلمان بود و چه نتایجی داشت؟

ث( به سؤاالت زیر پاسخ کامل بدهید.
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گزینه.11
یکی از مباحث اولیه فلسفه تعیین نسبت دو مفهوم هستی و چیستی 
انسان ها  میان  مفاهیم  پرکاربردترین  از  مفهوم  دو  این  زیرا  است؛ 

هستند و معموالً در کنار هم به کار می روند.

گزینه.21
کودکی که برای اولین بار فیل دیده است و از پدر خود می پرسد که 
این حیوان چیست؟ در واقع از چیستی )ماهیت( آن حیوان پرسش 

نموده است اما در واقع از هستی و وجود حیوان آگاه است.

گزینه.31
فارابی فیلسوف مسلمان به نسبت میان وجود و ماهیت توجه ویژه ای 

کرد و در تمایز این دو مفهوم نکاتی را مطرح نمود.

گزینه.41
یکی از مباحث اولیه فلسفه تعیین نسبت دو مفهوم هستی و چیستی 

)وجود و ماهیت( است. 

گزینه.51
ابن سینا می گوید در دو گزاره »انسان حیوان ناطق است« و »انسان 
موجود است«، حمل »وجود« بر انسان با حمل »حیوان ناطق« بر 

انسان کاماًل متفاوت است.

گزینه .61
وجود، وجه مشترک موجودات است و ماهیت وجه اختصاصی آنها.

گزینه.71
از نظر ابن سینا، وقتی می گوییم »انسان موجود است« تفاوت انسان 

و وجود فقط در ذهن و از جهت مفهوم است.

گزینه.81
انسان در هر چیزی که مشاهده می کند دو حیثیت می بیند: حیثیت 

موجود بودن و حیثیت چیستی داشتن.

گزینه.91
از نظر ابن سینا، حیوان ناطق مفهوم گسترده انسان است.

گزینه.101
ارسطو در کتاب مابعدالطبیعه، وجود را از ماهیت جدا می سازد و به 

توضیحات کوتاهی اکتفا می کند.

گزینه.111
ابن سینا راه فارابی را ادامه داد و بیان کرد که وقتی می گوییم هستی 
و چیستی دو جنبه یک چیزند به این معنا نیست که آنها دو جزء از 
یک چیزند که با هم ترکیب یا جمع شده اند؛ آن گونه که اکسیژن و 

هیدروژن دو جزء تشکیل دهندة آب هستند.

گزینه.121
فرق بین ماهیت و وجود )مغایرت وجود و ماهیت( بی تردید یکی از 
برهان های ابن سینا در اثبات وجود خدا به نام برهان وجوب و امکان 

نیز قرار گرفت.

گزینه.131
یکی از فیلسوفان بزرگ اروپا به نام توماس آکوئیناس که با فلسفه 
اروپا  در  را  ماهیت(  و  وجود  )مغایرت  نظر  این  بود  آشنا  ابن سینا 

گسترش داد و موجب مناقشات فراوانی در آنجا شد.

گزینه.141
از نظر ابن سینا وقتی می گوییم »انسان موجود است«، انسان و وجود 

دو مفهوم مختلف و متفاوت اند نه دو موجود جداگانه.

گزینه.151
سه ضلعی  شکل  برای  مثلث  واژه  از  که  همان طور  ابن سینا  نظر  از 
استفاده می شود و تفاوت آنها صرفاً در گستردگی شان است، حیوان 

ناطق نیز مفهوم گسترده انسان است.

گزینه.161
حمل »وجود« بر هر چیستی از جمله انسان نیازمند دلیل است و در 
عبارت »انسان موجود است« مفهوم وجود از مفهوم انسان جداست و 

جزء تعریف آن قرار نمی گیرد.

گزینه.171
حمل حیوان ناطق بر انسان یک حمل ضروری است و به دلیل نیاز 

ندارد. 

گزینه.181
توماس آکوئیناس پایه گذار فلسفه توماسی- تومیسم در اروپا شد که 

هنوز هم به نام وی در جریان است.

گزینه.191
فالسفه دیگری مانند آلبرت کبیر و راجربیکن نیز نظری نزدیک به 

توماس آکوئیناس داشتند. 

گزینه.201
ترویج� اروپا� در� را� فلسفه�ای� میالدی� �15 تا� �13 قرن�های� در� اینان�
می�کردند�که�بیشتر�متکی�به دیدگاه های ابن سینا و تا حدی ابن رشد 
بود.�همین�امر�فرصتی�را�فراهم�کرد�تا�فالسفة�غرب�از�طریق�ابن�سینا 
 16 قرن� از� گرچه� شوند؛� آشنا� ارسطویی� فلسفة� با� مجدداً� ابن�رشد� و�
میالدی�با�رشد�تجربه�گرایی،�این�دیدگاه�ها�جای خود�را�به�فلسفه�های�

حس�گرا�و�تجربه�گرا�دادند�
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گزینه.211
انسان یک حمل ضروری  بر  ناطق«  ابن سینا، حمل »حیوان  نظر  از 
است و به دلیل نیاز ندارد. در عبارت »انسان موجود است« مفهوم 
وجود از مفهوم انسان جداست و جزء تعریف آن قرار نمی گیرد بنابراین 

میان انسان به عنوان یک چیستی و وجود رابطه ضروری برقرار نیست.

گزینه.221
فالسفه اروپا از طریق ابن سینا و ابن رشد با فلسفه ارسطویی آشنا 

شدند.

11.
نادرست

21.
درست 

31.
درست

41.
هستی

51.
گسترده

61.
حسی و تجربی

71.
وجود- ماهیت

81.
توماسی- تومیسم

91.
وجود

101.
توماس آکوئیناس

111.
فلسفه ارسطویی

121.
وجه مشترک موجودات )وجود( - وجه اختصاصی موجودات )ماهیت( 

- حمل ضروری بر انسان )حیوان ناطق(

131.
یک  جنبة  دو  چیستی  و  هستی  می گوییم  وقتی  ابن سینا  نظر  از 
چیزند، به این معنا نیست که آنها دو جزء از یک چیزند که با هم 

جزء  دو  هیدروژن  و  اکسیژن  که  آن گونه  شده اند؛  جمع  یا  ترکیب 
تشکیل دهندة آب هستند؛ حتی مثل کاغذ و رنگ کاغذ هم نیستند 
که مثاًل اگر کسی بپرسد چه رنگی است، می گوییم سفید است. وقتی 
می گوییم »انسان موجود است« تفاوت انسان و وجود فقط در ذهن 
و از جهت مفهوم است و ااّل در خارج دو امر جداگانه به نام وجود و 
انسان نداریم؛ یعنی در خارج از ذهن، واقعیتی است که هر دو مفهوم 
دو  و »وجود«  »انسان«  دیگر،  عبارت  به  نسبت می دهیم.  آن  به  را 

مفهوم مختلف و متفاوت اند نه دو موجود جداگانه.

141.
از نظر ابن سینا در عبارت انسان حیوان ناطق است »حیوان ناطق« که 
محمول قضیه است در تعریف انسان آمده است. انسان همان حیوان 
ناطق است به عبارت دیگر این دو مفهوم از یکدیگر جدایی ناپذیرند. 
هر انسانی حیوان ناطق است و هر حیوان ناطقی انسان است. اصوالً 
لفظ انسان برای همین چیزی که حیوان ناطق است به کار می رود 
همان طور که از واژه مثلث برای شکل سه ضلعی استفاده می شود و 
مفهوم  نیز  ناطق  است، حیوان  در گستردگی شان  آنها صرفاً  تفاوت 
گسترده انسان است. بنابراین حمل »حیوان ناطق« بر»انسان« یک 
حمل ضروری است و به دلیل نیاز ندارد؛ یعنی نمی توان پرسید چه 
عاملی باعث شد که شما حیوان ناطق را بر انسان حمل کنید. اما در 
عبارت »انسان موجود است« مفهوم »وجود« از مفهوم انسان جداست 
و جزء تعریف آن قرار نمی گیرد. میان انسان به عنوان یک »چیستی« 
و »وجود«رابطه ضروری برقرار نیست. به همین سبب انسان می تواند 
موجود باشد و می تواند موجود نباشد؛ بنابراین حمل»وجود« بر هر 
»چیستی« از جمله انسان نیازمند دلیل است. حال این دلیل ممکن 

است حسی یا تجربی باشد یا عقلی محض.

151.
او با فلسفه ابن سینا آشنا بود و نظر ابن سینا دربارة مغایرت وجود 
و ماهیت را در اروپا گسترش داد و موجب مناقشات فراوانی شد. او 
همچون ابن سینا این نظر را پایة برهان های خود در خداشناسی قرار 
داد و پایه گذار فلسفه توماسی- تومیسم در اروپا شد که هنوز هم به 

نام وی در جریان است.
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درس دّوم

چه آن روز که دانشمندان فکر می کردند جهان فقط از چهار عنصر تشکیل شده و چه امروز که دانسته اند طبیعت به این گستردگی است، بسیاری از 
مسئله های فیلسوفان همچنان ثابت مانده است و همین امروز دربارة آنها بحث می کنند و کتاب می نویسند. از جمله اینکه:

جهان متناهی است یا نامتناهی؟
؟ این جهان همواره بوده است یا آغازی مانند »مه بانگ« دارد؟

؟ هستی منحصر به طبیعت است یا عوالم دیگری هم وجود دارد؟

؟ آیا عالوه بر موجودات جسمانی، موجودات غیرجسمانی هم هست؟

؟ آیا موجودات این جهان، چه متناهی و چه نامتناهی، می توانسته اند نباشند؟ 

مفاهیم سه گانه
به قضایای زیر توجه کنید:

 عدد چهار زوج است.
 مثلث سه زاویه دارد.

 اسب جاندار است.

آیا�ممکن�است عدد��4زوج�نباشد،�مثلث�شکل�نباشد�و�اسب�جاندار�نباشد؟ پاسخ�منفی�است؛�زیرا�عدد�چهار�اگر�زوج�نباشد،�عدد�چهار�نیست؛�مثلث�اگر�
شکل�نباشد،�مثلث�نیست؛�اسب هم�اگر�جاندار�نباشد،�اسب�نیست. می�توان�گفت�محمول�های این�قضایا�برای�موضوعشان ضروری هستند   ضرورت

 دیوار خانۀ ما سفید است.
 خربزه میوۀ شیرینی است.

 هوای جنوب کشور گرم است.

آیا ممکن است دیوار سفید نباشد و خربزه شیرین نباشد و هوای جنوب گرم نباشد؟ پاسخ مثبت است؛ یعنی، با اینکه دیوار خانة ما فعاًل سفید است، اما 
می تواند سفید نباشد. خربزه هم می تواند شیرین نباشد. هوای جنوب نیز می تواند گرم نباشد. بنابراین محمول های این دسته از قضایا برای موضوعشان 

ضروری نیستند بلکه ممکن هستند؛ یعنی، هم می توانند این محمول را بپذیرند و هم نپذیرند  امکان

 عدد هشت فرد است.
 تعداد موجودات روی زمین بی نهایت است.

 مثلث، دایره است.

در هر سه قضیه، برقراری ارتباط میان موضوع و محمول غیرممکن است؛ یعنی محال و ممتنع است که عدد هشت فرد باشد، موجودات روی زمین نامحدود 
باشند و مثلث دایره باشد  امتناع

ممکن الوجود بودن اشیاء
ابن�سینا�مغایرت�میان�وجود�و�ماهیت�را�به�خوبی�تبیین�کرده�است��وی از�این�بحث�خود استفاده�کرد�و�نظر�دیگری�را�که�فارابی�و�قبل از�او،�ارسطو�به�

اجمال�بیان�کرده�بودند،�توضیح�داد��ابن�سینا�می�گوید:
»وقتی به ذات و ماهیت اشیاء پیرامون خود نگاه می کنیم، می بینیم که میان این ماهیات و وجود یک رابطۀ امکانی برقرار است؛ یعنی ذات و ماهیت 
اشیاء به گونه ای نیست که حتما باید باشد. همچنین، به گونه ای هم نیست که بودن آنها محال باشد. این اشیاء ذاتًا می توانند باشند یا نباشند. به تعبیر 

دیگر، این اشیاء ممکن الوجودند«. 

جهان ممکنات
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طرح یک سوال
در اینجا این سؤال مهم پیش روی فالسفه قرار می گیرد: اگر انسان، گیاه، حیوان و همة چیزهایی که این جهان را »تشکیل« داده اند، ذاتاً و ماهیتاً نسبت به 
وجود حالت »امکان« دارند چگونه از حالت امکانی خارج شده و موجود شده اند؟ به عبارت دیگر، چرا موجود بودن برای این ماهیات ضرورت پیدا کرده است؟

قبل از بیان پاسخ فالسفه به سؤال فوق، به این توضیح توجه کنید: درست است که رابطة میان دیوار و سفیدی یک رابطة امکانی است، یعنی دیوار ممکن 
است سفید باشد و ممکن است نباشد؛ اّما اگر دیوار خانة ما سفید شد، معلوم می شود که این حالت امکانی از بین رفته و رابطة ضرورت برقرار شده است 
و ااّل دیوار خانه سفید نمی شد. هم چنین درست است که رابطة میان »وجود« و »گیاه« یک رابطة امکانی است اّما اگر گیاه موجود شد، معلوم می شود که 

رابطة ضرورت میان وجود و گیاه برقرار شده است؛ یعنی وجود برای گیاه ضرورت پیدا کرده است.
اکنون بار دیگر به سؤال برگردیم: »چرا انسان، گیاه، حیوان و سایر اشیاء که نسبت به وجود رابطۀ امکانی داشته اند، از این رابطه خارج شده اند و وجود 

برای آنها ضروری شده است و موجود شده اند؟«
ابن سینا با سؤال کننده همراهی می کند و می گوید: آری، درست است. نمی شود که چیزی ذاتاً نسبت به وجود حالت امکانی داشته باشد و ممکن الوجود 
باشد و خودبه خود از حالت امکان خارج شود و وجود برایش ضروری گردد و موجود شود. به عبارت دیگر، این اشیاء، که ذاتاً ممکن الوجودند، تا واجب الوجود 
نشوند، موجود نمی شوند و چون ماهیتاً واجب الوجود نیستند، عاملی دیگر این ماهیات را واجب الوجود کرده و به آنها وجود بخشیده است. پس همة ماهیاتی 

که موجودند، به واسطة عاملی دیگر واجب الوجود شده اند. به عبارت دیگر»واجب الوجود بالغیر«ند.
ابن سینا می گوید: اشیاء جهان، چه تعداد آنها محدود باشد و چه نامحدود، چون ذاتاً ممکن الوجودند، به واجب الوجود بالذاتی نیاز دارند که آنها را نسبت 
به وجود از حالت امکانی خارج کند و وجود را برای آنها ضروری و واجب نماید. بنابراین اشیای جهان واجب الوجود بالغیر هستند. واجب الوجود بالذات، 
همان ذاتی است که وجود برایش ضرورت دارد و این ضرورت، از ناحیة خود آن ذات است نه از ناحیة یک امر بیرونی. بی نهایت شدن تعداد اشیاء جهان، 

نیازشان را به واجب الوجود بالذات برطرف نمی سازد، بلکه آنها را همچنان نیازمند نگه می دارد.

اقسام واجب الوجود از نظر ابن سینا
همان ذاتی که وجود برایش ضرورت دارد و این ضرورت از ناحیه خود آن ذات است نه از ناحیه یک امر بیرونی.واجب الوجود بالذات

همه ماهیاتی که ذاتاً ممکن الوجودند و به واسطه عاملی دیگر واجب الوجود شده اند.واجب الوجود بالغیر

�

پیام اصلی ابن سینا و پیروان او:
موجودات جهان برحسب ذات خود ممکن الوجودند اما از این حیث که اکنون موجودند، واجب الوجود بالغیرند؛ یعنی از » واجب 

الوجود بالذات« نشات گرفته اند.

برهان وجوب و امکان
فالسفة بعد از ابن سینا، هم در جهان اسالم و هم در اروپا، بیان وی در اثبات  واجب الوجود را برهانی بسیار قوی برای اثبات وجود خداوند دانسته و آن را 
»برهان وجوب و امکان« نامیده اند. توماس آکوئیناس، که در بحث مغایرت وجود و ماهیت از ابن سینا تبعیت می کرده است، این برهان را نیز در اروپا گسترش 
داد که مورد قبول بسیاری قرار گرفت. در جهان اسالم نیز فالسفه ای مانند بهمنیار، خواجه نصیرالدین طوسی، میرداماد و شیخ بهایی از این برهان استفاده 
کرده اند. مالصدرا و صدرائیان این برهان را ارتقا بخشیدند و عالوه بر همین بیان، از بیان قوی تری که با دستگاه فلسفی مالصدرا سازگاری داشت، بهره بردند.

امکان فقری
مالصدرا می گوید، به جای نگاه کردن به ماهیت و مشاهدة حالت امکانی آن نسبت به وجود و عدم، اگر به دو واقعیت نگاه کنیم، می بینیم که این واقعیات، 
عین وابستگی و نیازند؛ در میان این موجودات، نمی توان موجودی را یافت که وابستگی به غیر و نیازمندی سراسر وجودش را فرا نگرفته باشد. وی این 

وابستگی و فقر وجودی را »امکان فقری« نامید تا آن را از »امکان ماهوی« که ابن سینا بیان می کرد جدا کند.
مالصدرا می گوید، این فقر و نیاز ذاتی که در موجودات مشاهده می کنیم، باید به منبعی متصل باشد که از غنای ذاتی و بی نیازی برخوردار است. آن غنی 

بالذات، همان خداوند متعال است که همة موجودات به او وابسته اند.

انواع وجود از نظر مالصدرا

وجود بی نیاز و غیروابسته

وجودهای نیازمند و وابسته
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طبق نظریه »امکان فقری« یا » فقر وجودی« جهان هستی یکپارچه نیاز و تعلق به ذات الهی است و از خود هیچ استقاللی ندارد. اگر ذات الهی آنی پرتو 
عنایت خویش را بازگیرد، کل موجودات نابود می گردند و نور آنها خاموش می شود. 

ــتبه هرجــا دانه ای در باغ و راغی اســت ــی اس ــن چراغ ــز او روش درون مغ

ــان را چشــم و دل کــور ــود نامحرم بی نــورب نیســت  ذّره  هیــچ  وگرنــه 

ــموات ــور الس ــۀ ن ــو آی ــوان ت  کــه چون خورشــید یابــی جملــه ذّراتبخ

یکــی نوری اســت تابان گشــته، زان پاککــه تــا دانــی کــه در هــر ذّرۀ خــاک

؟ در سه قضیه زیر رابطه کدام موضوع با محمول خود واجب، کدام ممکن و کدام ممتنع است؟

1- مجموع دو ضلع مثلث بزرگ تر از ضلع سوم است�
 )واجب(

2- ارتفاع و میانه یکی است�
 )ممکن(

3- مجموع زوایای مثلث سه قائمه است�
 )ممتنع(

 تمـرین:

؟ اگر بخواهیم وجود را محمول موضوعات زیر قرار دهیم به نظر شما رابطه میان وجود با این موضوعات از نوع ضرورت خواهد 

بود یا امکان یا امتناع؟

فرشتگانشریک خداعدد بی نهایتدیوسرد شدنسوختنمهربانیخاک

امکانامتناعامتناعامکانامکانامکانامکانامکان

الکتریسیتهانرژی پرندهروحدریایی از جیوه

امکانامکانامکانامکانامکان

 تعیینرابطه:

؟ دربارۀ دو سؤال زیر فکر کنید و پاسخ دهید.

1- اگر وجود برای حقیقتی ضرورت ذاتی داشته باشد، آیا آن ذات می تواند موجود نشود؟ چرا؟
 خیر. به دلیل اینکه وقتی ذات چیزی مساوی با وجود باشد وتمام شرایط وعوامل برای موجود شدن چیزی فراهم باشد، باید آن 
حقیقت موجود شود در غیر این صورت باید بتوان هر چیزی را جدای از ذاتیاتش فرض کرد. عقاًل امکان ندارد وجود چیزی ضروری 

باشد ولی موجود نشود. پذیرش این امر مساوی با صدفه و اتفاق و افتادن در ورطه سفسطه گری است. 

2- اگر وجود برای امری امتناع ذاتی داشته باشد، آیا آن امر می تواند از امتناع خارج گردد و موجود شود؟ چرا؟
 در این حالت نیز چون ذات چیزی قابلیت موجود شدن ندارد امکان تحقق آن ذاتاً محال و خالف عقل است، چرا که موجود شدن 

امری که وجودش ممتنع است به معنای پذیرش صدفه و اتفاق و مساوی با سفسطه گری است.

 تفکر:
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ّوم
س د

در

1- مفاهیم مرتبط با هم را مشخص کنید و با آنها قضیۀ موجبه یا سالبه بسازید� سپس، رابطۀ میان موضوع و محمول را از حیث 
وجوب، امکان و امتناع مشخص کنید�

مثلث، جهان، مربع، فریاد، پیراهن حسن، عدد سه
چهار ضلع، نابود، سه ضلع، آبی، بلند، زوج

 الف( مثلث و سه ضلع: مثلث دارای سه ضلع است. )مثلث سه ضلعی است( )رابطه وجوبی(
مثلث سه ضلعی نیست. )رابطه امتناعی(. مثلّث و چهارضلع: مثلث چهارضلعی است )رابطه امتناعی(  

مثلث چهارضلعی نیست )رابطه امتناعی(  
ب( جهان و نابود: جهان قابل نابودشدن است/ نیست )رابطه امکانی(  

ج( مربع دارای چهارضلع است )رابطه وجوبی( مربع چهار ضلعی نیست )رابطه امتناعی(  
د( فریاد بلند است/ نیست. )رابطه امکانی(  

ه ( پیراهن حسن آبی است/نیست. )رابطه امکانی( پیراهن حسن بلند است/ نیست. )رابطه امکانی(  
و( عدد سه زوج است. )رابطه امتناعی( عدد سه زوج نیست. )رابطه وجوبی(   

2- رابطۀ وجود برای کدام یک از موضوعات زیر ضروری یا امکانی و یا امتناعی است؟

جمع شب و روزمستطیلدریای جیوهآخرتشریک خداانسانخداوند

امتناعیامکانیامکانیامکانیامتناعیامکانیوجوبی

3- آیا موجودات عالم را می توان به واجب و ممکن تقسیم کرد؟ اگر تقسیم به واجب و ممکن مناسب نیست، کدام تقسیم 
مناسب است؟

 بله درست است. موجودات از نظر ذات به واجب و ممکن تقسیم می شوند ولی از این جهت که وجود دارند به واجب الوجود بالذات و 
واجب الوجود بالغیر تقسیم می شوند. به دلیل اینکه اکنون اگر وجود دارند قبل از مرحله وجود، برای موجود شدن وجوب و ضرورت 

پیداکرده اند و هرچیزی تا به مرحله وجوب وضرورت نرسد موجود هم نمی شود. 

4- کدام گزینه صحیح است؟
اگر ماهیتی را در نظر بگیریم اّما آن را در جهان نیابیم، معلوم می شود که:

 نادرستالف( این ماهیت ذاتًا نمی تواند موجود شود�

 درستب( این ماهیت هنوز از حالت امکانی خارج نشده است�

 درستج( علتی نیست که بتواند آن را به وجود بیاورد� 

 بهکارببندیم:
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در کدام یک از قضایا، محمول برای موضوعش ضروری نیست؟.11
 مثلث سه زاویه دارد.   هوای جنوب کشور گرم است.

 عدد چهار، زوج است.   اسب، جاندار است.

در کدام گزینه، محمول از نظر امکان و امتناع با سایر گزینه ها متفاوت است؟.21
 خربزه میوه شیرینی است.   عدد هشت فرد است. 

 مثلث، دایره ای شکل است.   تعداد موجودات روی زمین بی نهایت است.

در قضیه »دیوار خانه ما سفید است« چه رابطه ای بین محمول و موضوع برقرار است؟.31
 ممتنع  ممکن  واجب  متضاد

از نظر ابن سینا میان »اشیا پیرامون« و »وجود« یک رابطه �������������������� برقرار است و این اشیا �������������������� هستند�.41
 امکانی - ممکن الوجود  وجوبی - واجب الوجود  امکانی - واجب الوجود  وجوبی - ممکن الوجود

ممکن الوجود بودن اشیا به این معناست که:.51
 احتمال وجود آنها بیشتر از عدم احتمال وجودشان است.  ماهیت اشیا به گونه ای است که نبودن آنها محال است.

 ذات و ماهیت اشیا به گونه ای نیست که حتماً باید باشند.  بودن یا نبودن هر شی به اشیای دیگر بستگی دارد.

کدام فیلسوفان درباره ممکن الوجود بودن اشیا اظهار نظر کرده اند؟.61
 فارابی- افالطون - ابن رشد   ارسطو - سهروردی- ابن رشد

 ابن سینا- فارابی - ارسطو   افالطون - سهروردی- ابن سینا

از نظر ابن سینا، اقسام واجب الوجود کدام اند؟.71
 واجب الوجود تام - واجب الوجود ناقص  واجب الوجود بالذات - واجب الوجود بالعرض
 واجب الوجود بالغیر - واجب الوجود بالذات  واجب الوجود باالنور - واجب الوجود بالنفس

رابطه»گیاه« و »وجود« یک رابطه �������������������� است اما اگر گیاه موجود شد معلوم می شود که رابطه �������������������� میان وجود و گیاه .81
به وجود آمده است�

 امتناعی - امکانی   ضروری - امکانی  امتناعی - ضرورت  امکانی - ضرورت

از نظر ابن سینا، اشیا که ذاتًا �������������������� هستند تا �������������������� نشوند موجود نمی شوند�.91
 واجب الوجود - واجب الوجود بالغیر  ممکن الوجود - واجب الوجود
 ممکن الوجود - ممتنع الوجود   ممتنع الوجود - واجب الوجود

فالسفه بعد از ابن سینا، بیان وی در اثبات واجب الوجود را چه نامیده اند و کدام فیلسوف اروپایی این برهان را در اروپا گسترش داد؟.101
 برهان صدق و کذب - توماس آکوئیناس  برهان صدق و کذب - آلبرت کبیر

 برهان وجوب و امکان - توماس آکوئیناس  برهان وجوب و امکان - آلبرت کبیر

ابن سینا با استفاده از کدام بحث فلسفی به ممکن الوجود بودن اشیا پرداخت؟.111
 مغایرت وجود و ماهیت   سنخیت علت و معلول 

 بطالن تسلسل علل   معلوم بودن بالذات 

کدام گزینه بیانگر تعریف ابن سینا از »واجب الوجود بالغیر« است؟.121
 ماهیاتی که ذاتاً ممکن الوجودند اما به واسطه عاملی دیگر واجب الوجود شده اند.

 موجوداتی که ذاتاً واجب الوجودند اما خود به خود »وجود« برایشان ضروری نمی گردد.
 اشیایی که واجب الوجود نیستند و به واسطه عاملی دیگر ممکن الوجود می شوند.

 چیزی که ذاتاً نسبت به وجود خود حالت امکانی داشته و خود به خود از حالت امکان خارج می شود. 




