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مسائل پیرامون واقعیت و هستىمسائل پیرامون واقعیت و هستى

زمینه اى بر بخش نخست کتاب
مسائل پیرامون واقعیت و هستى

مانند :  دانش آموز عزیزم، در این بخش قرار است با کلمه هایى قلمبه و سلمبه آشنا شوید1
وجود و ماهیت - مغایرت وجود و ماهیت - ضرورت، امکان و امتناع - امکان ماهوى، امکان فقرى - رابطه ى عّلّیت - ُوجوب عّلى و

معلولى - سنخیت عّلت و معلول - معنى هاى اتّفاق و...
البته چندان نگران نباشید، راستش را بخواهید نه یادگیرى مفاهیم این کلمه ها ( اگر برخى از آنها مفهومى داشته باشند و یا خود مفهوم

نباشند) خیلى کار دشواریه و نه حقیقت فلسفه محدود به این کلمه هاست. ناب2
خوب از وجود ( هستى ) و ماهیت( چیستى ) آغاز مى کنیم.

بیشتر وقت ها، به ویژه در کتاب فلسفه  (2) این واژه ها به یک معنى به کار رفته است :
ماهیت = موجود = ذات = چیستى = چگونه بودن ( که موضوع الطبیعه یا فوزیکا است. )

وجود = هستى = بودن ( که موضوع ، مابعدالطبیعه یا متافوزیکا است. ) 
به این دوتا تابلو خوب نگاه کنید :

در تابلوى سمت چپ، ماهیت یا چیستى یا موجودیِت بزغاله رو نشون دادیم. ماهیت یعنى چگونه موجود بودن، یعنى ، چه چیزى بودن،
یعنى ویژگى ها و صفت هایى که مى بینیم (یا با حواس پنج گانه دریافت مى کنیم)، یعنى فوزیکا، یعنى همین پشمالوى چشم ورقلمبیده اى

که با اون دوتا شاخ و گوش دراز و سم الك خوردش داره به ما زبون درازى مى کنه، یک بزغاله هست.
گفتیم بزغاله هست . اگه یکى که شوخیش گرفته، بپرسه بزغاله چیه؟ تابلوى سمت چپ رو نشونش مى دیم و مى گیم: این پشمالوى،
زبون درازِه ... یک بزغاله هست. حاال اگر یکى که ُمخش خیلى خوب کار میکنه، یه سؤال خیلى تُُپل بپرسه که : اینکه مى گى بزغاله
هست، یعنى چى که هست، هست بودن یعنى چى؟، منظورم اینه که، وجود داشتن و هست بودِن بزغاله یعنى چى؟  اینجا ما دیگه

1- همان گونه که سقراط حکیم در دادگاه هلیاست در برابر سخنرانى پر طمطراق ِمِلتوس گفت : مردم آتن، از من انتظار نداشته باشید که مانند ِمِلتوس سخنرانى
آرایش شده اى برایتان ارائه دهم. من با شما مانند همیشه ، ساده سخن مى گویم چرا که معتقدم، " آن کس که حقیقتى را درك کرده باشد مى تواند آن  را به
سادگى بیان نماید. " ... در این کتاب گزینش زبان محاوره اى که شما دانش آموز گرامى گه گاه با آن روبه رو مى شوید ، آگاهانه و براى ساده تر کردن مطلب هاى به

ظاهر دشوار فلسفى بوده است. هر اندازه که کتاب به پیش رود ( اگر شما نیز با آن همراهى کنید ) زبان آن نیز جدى تر خواهد شد.
2- با مفهوم هاى ناب باید در فلسفه ى ایمانوئل کانت آشنا شوید که اندکى از آن گفته خواهد شد.
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آزمون شماره

1 درس :  فلسفه (2)
رشته : ادبیات و علوم انسانى - علوم و معارف اسالمى

آزمون آزمایشى نیمسال نخست
 از درس هاى 1 تا 6

تاریخ امتحان : 99 - 98
مدت امتحان : 70 دقیقه

الف) درست یا نادرست بودن عبارت هاى جدا شده در متن  زیر را با نوشتن حروف  ص و غ  در جدول پاسخنامه، روشن نمایید :
 ( توجه : نمره منفى دارد )

1- انسان در هر مشاهده ى خود، دوحیثیت را مى یابد، نخست حیثیت ذات و دیگر حیثیت ماهیت.

2- از همین مغایرِت وجود از ماهیت است که نحوه ى حملى سه گانه رقم مى خورد : حملى واجب، ممکن و ممتنع.

3- اگر رابطه ى وجود با ماهیت، ممکن باشد، وجود را امتناعى از نبودن نیست مگر به وجوب بخشى علتى جز خود، چرا که

وجودش ممکن است.

4- و این یافتن امکان را، ابن سینا، بالغیر بودن واجب الوجود دانسته است.

5- ابن سینا واجب الوجود را ذاتى مى داند که هر وجودى را از حالت امکانى خارج کرده و بودنش را ضرورت مى بخشد.

6- مالصدرا، در برابر غنى بالذات یا همان واجب الوجود، ممکِن فقیرى را مى بیند که ذاتش براى بودن، عین وابستگى و نیاز

است.

7- در بیان این چگونگى ها، به ویژه درباره ى رابطه ى عّلّیت، آراِء فیلسوفان غربى نیز چندان همسان نیست. براى نمونه،

هیوم، توالى پیامدها و عادت مشاهده گر را منشاء بیان عّلّیت مى داند.

8- ولى کانت، عّلّیت را امرى ابژکتیو مى شمرد.

9- فالسفه ى اسالمى برخالف تجربه گرایانى چون هیوم، نه تنها عّلّیت، بلکه اصل سنخّیت علت و معلول را نیز، اصلى عقالنى

و آزاد از تجربه مى شمرند.

10- بر اساس این اصل، اتفاق به معنى بودِن معلوِل بدوِن علت، منتفى است.

11-  از سوى دیگر، اتفاق، رخ دادنى است اگر نظم در جهان را چون نظامى واحد، بدون علةالعلل در نظر بگیریم.

12- افالطون، این نظم و زیبایى و خوبى را در هر جزئى از جهان دید و استدالل کرد که: چون در پى هر خوبى، بهترى است،

پس بهترینى که از همه برتر باشد هم وجود دارد.

13- دکارت، داشتن تصور حسّى از این بهترین را، دلیل وجود او دانست

14- و هیوم، اثبات ناظم جهان را به معنى اثبات واجب الوجودى نامتناهى نمى دید.

15- کرکگور، دورى از این بهترین را، مایه ى تاریکى زندگى دانست و ایمان را هدیه ى انسان به این بهترین

16- و ابن سینا، عشق به او را سبِب بریدن از بدى ها.
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مؤلف : حسین محمد ثانى درس :  فلسفه (2)1پاسخ آزمون شماره
آزمون آزمایشى نیمسال نخست از درس هاى 1 تا 6

کالس هاي دوازدهم

الف : توجه: هر سه عالمت اشتباه در این بخش نیم نمره منفى دارد.
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ب :
افالطونابن سینامالصدرافارابى

3142

ج:
1: وجود بى نیاز و غیر وابسته - وجود هاى نیازمند و وابسته.

2: معتقد اند که انسان از طریق حس، به توالى پدیده ها پى مى برد و رابطه ى عّلیت را بنا مى نهد.
3: دموکریتوس، ماده ى اّولیه ى تشکیل دهنده ى جهان را، اتم هاى تجزیه ناپذیرى مى دانست که برخورد اتفاقى آنها در پى حرکتشان

در فضایى نامتناهى، سبب پیدایش عناصر و اشیاء در جهان شده است.
4: زیرا معتقد است عقل ادراك مستقل از حس و تجربه ندارد.

5: زندگى جمعى انسان، بدون رعایت اخالق ناممکن است، و اگر انسانها اخالق را رعایت نکنند و مسئول کارهاى خود نباشند، هرج و
مرج پدید آمده، زندگى متالشى مى شود. مسئولیت پذیرى و اخالق نیز تنها جایى معنى دارد که انسان خود را صاحب اراده و اختیار

ببیند.
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