
کتاب فلسفءه )2( شب امتحان از چهار قسمت اصلی تشکیل شده است که به صورت زیر است:
1- آزمون های نوبت اول: آزمون های شمارءه 1 تا 4 این کتاب مربوط به مباحث نوبت اول است که خودش به دو قسمت تقسیم می شود:

الف( آزمون های طبقه بندی شده: آزمون های شمارءه 1 و 2 را درس به درس طبقه بندی کرده ایم؛ بنابراین شما به راحتی می توانید پس از خواندن 
هر درس از درس نامه, تعدادی سؤال را بررسی کنید. حواستان باشد این آزمون ها هم، 20 نمره ای و مثل یک آزمون کامل هستند. 

ب( آزمون های طبقه بندی نشده: آزمون های شمارءه 3 و 4 را طبقه بندی نکرده ایم تا دو آزمون نوبت اول مشابه آزمونی را که معلمتان از شما 
خواهد گرفت، ببینید. 

2- آزمون های نوبت دوم: آزمون های شمارءه 5 تا 12 از کل کتاب و مطابق امتحان پایان سال طرح شده اند. این قسمت هم، خودش به دو بخش تقسیم می شود:
الف( آزمون های طبقه بندی شده: آزمون های شمارءه 5 تا 8 را که برای نوبت دوم طرح شده اند هم طبقه بندی کرده ایم. با این کار باز هم می توانید 
پس از خواندن هر درس, تعدادی سؤال مرتبط با آن درس را پاسخ دهید. هر کدام از این آزمون ها هم 20 نمره دارند؛ در واقع در این بخش، شما 4 

آزمون کامل را می بینید. 
ب( آزمون های طبقه بندی نشده: آزمون های شمارءه 9 تا 12 را طبقه بندی نکرده ایم؛ پس، در این بخش با 4 آزمون نوبت دوم، مشابه آزمون پایان 

سال معلمتان مواجه خواهید شد. این آزمون ها به ترتیب امتحان های نهایی خرداد 1400 و 1401 و شهریور 1400 و 1401 است.
3- پاسخ نامءه تشریحی آزمون ها: در پاسخ تشریحی آزمون ها, همءه آن چه را که شما باید در امتحان بنویسید تا نمرءه کامل کسب کنید، برایتان نوشته ایم. 
4- درس نامءه کامل شب امتحانی: در این قسمت, همءه آن چه را که شما برای گرفتن نمرءه عالی در امتحان فلسفءه )2( نیاز دارید تنها در 13 صفحه 

آورده ایم، بخوانید و لذتش را ببرید! 
برگزارشده در  نهایی  آزمون های  از  استفاده  فلسفءه دوازدهم در ویرایش 1400، عمالً  قابل توجه کتاب درسی  تغییرات محتوایی  به علت  توجه: 

سال های قبلی، کاربردی نیست.

صفحءه صفحءه	 	 	 	
پاسخ	نامه آزمون	 نوبت	 	 	 	

24  3 اول  )طبقه بندی شده(   آزمون شمارءه 1 

25  5 اول  )طبقه بندی شده(  آزمون شمارءه 2 

26  7 اول  )طبقه بندی نشده(  آزمون شمارءه 3  

27  8 اول  )طبقه بندی نشده(  آزمون شمارءه 4  

28  9 دوم  )طبقه بندی شده(  آزمون شمارءه 5   

28  11 دوم  )طبقه بندی شده(  آزمون شمارءه 6   

29  13 دوم  )طبقه بندی شده(  آزمون شمارءه 7   

30  16 دوم  )طبقه بندی شده(  آزمون شمارءه 8 نهایی دی 1400 

31  18 دوم  )طبقه بندی نشده(  آزمون شمارءه 9 نهایی خرداد 1400 

32  19 دوم  آزمون شمارءه 10 نهایی خرداد 1401 )طبقه بندی نشده( 

33  21 دوم  آزمون شمارءه 11 نهایی شهریور 1400  )طبقه بندی نشده( 

34  22 دوم  )طبقه بندی نشده(  آزمون شمارءه 12 نهایی شهریور 1401 

35 درس نامءه توپ برای شب امتحان   

پایانی	دومپایانی	اولشمارۀ	درس
دی	و	شهریور

31درس	1:	هستی	و	چیستی

2/51درس	2:	جهان	ممکنات

41/5درس	3:	جهان	علّی	و	معلولی

31درس	4:	کدام	تصویر	از	جهان؟

1	 41/5درس	5:	خدا	در	فلسفهـ	

2	 3/51درس	6:	خدا	در	فلسفهـ	

1	 2/5-درس	7:	عقل	در	فلسفهـ	

2	 2/5-درس	8:	عقل	در	فلسفهـ	

2-درس	9:	آغاز	فلسفه	در	جهان	اسالم

2-درس	10:	دورۀ	میانی

2/5-درس	11:	دوران	متأّخر

1/5-درس	12:	حکمت	معاصر

2020جمع
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kheilisabz.comزمان آزمون: 90 دقیقهرشته: ادبیات و علوم انسانیفلسفءه )2(

نمرهنوبت اول پايءه دوازدهمرديف

1

2

درستی يا نادرستی عبارات زير را مشخص کنید.
توماس آکوئیناس که در قرن 13 میالدی زندگی می کرد فلسفه ای را پايه گذاری کرد که متکی به ديدگاه های ابن سینا و تا حدودی »فارابی« ديگر فیلسوف 

مسلمان بود.
مفهوم انسان به عنوان يک چیستی با مفهوم وجود مغاير است و رابطءه ذاتی میان آن ها برقرار نیست.

0/5

3
4

جاهای خالی را با کلمه يا کلمات مناسب کامل کنید.
اصل ............... پايءه يکی از برهان های ابن سینا در اثبات وجود خدا می باشد.

وجود همان ............... يک مفهوم و ماهیت همان ............... يک مفهوم است.

0/5

5
6

به سؤال های زير پاسخ کوتاه دهید.
اولین فیلسوف مسلمانی که به تفاوت وجود و ماهیت پرداخت، چه کسی بود؟

هرگاه مفهوم وجود را بر موضوع انسان حمل کنیم، چه نوع حملی است؟
0/5
0/5

7
به سؤال زير پاسخ کامل دهید.

1اين که ما انسان ها از دوران کودکی در موقعیت های مختلف برحسب نیاز رفتارهای مختلفی از خود نشان می دهیم بیانگر چیست و مبّین کدام اصل است؟

8
درستی يا نادرستی عبارت زير را مشخص کنید.

0/25»دريای جیوه« يک ممکن الوجود است.

رابطءه هر يک از محمول های به کار رفته در عبارت زير با موضوعشان چگونه است؟9
الف( شريک الباری موجود است.

ب( مجموع زوايای داخلی مربع 360 درجه است.
ج( اين غذا سرد است.

0/75

10
جای خالی زير را با کلمءه مناسب کامل کنید.

0/25موضوعی را که نسبت به محموِل وجود، رابطءه محال دارد، ............... می گويند.

11
به سؤال زير پاسخ کوتاه دهید.

0/5همءه ماهیاتی که اکنون موجودند، اگر به واسطءه علتی خارج از ذات خود موجود شده باشند را چه می نامند؟

12
13

به سؤاالت زير پاسخ کامل دهید.
حالت ممکن الوجود را با ذکر مثال توضیح دهید.

اگر مفهومی را در نظر بگیريم اما مصداقی برای آن در جهان نیابیم بیانگر چه موضوعی است؟
1

0/75

14
15

درستی يا نادرستی عبارات زير را مشخص کنید.
رابطءه عّلّیت رابطه ای دوطرفه است، به اين معنا که هم علت به معلول وجود می دهد و هم معلول به علت وجود می دهد.

از میان فیلسوفان اروپايی »ديويد هیوم« معتقد بود که اصل عّلّیت بدون دخالت تجربه به دست می آيد.

0/5

16
17

جاهای خالی زير را با کلمات مناسب کامل کنید.
مصراع »چو بد کردی مشو غافل از آفات« بیانگر اصل ............... است.

از نظر ............... اصل عّلّیت يک اصل فطری و مادرزادی است.

0/5

18
به سؤال زير پاسخ کوتاه دهید.

0/5از منظر کدام دسته از فیلسوفان، انسان از طريق حس، توالی يا هم زمانی پديده ها را مشاهده و رابطءه ضروری میان علت و معلول را درمی يابد؟

19
20

به سؤال های زير پاسخ کامل دهید.
فالسفءه مسلمان در مقايسه با ديگران اصل عّلّیت را چگونه تبیین می کنند؟

تفاوت رابطءه عّلّیت با ساير روابط در چیست؟
1

0/5

)همیشه به اولین ها و قید بعدشون دقت کنید. این جا منظور اولین 
فیلسوف مسلمانه، پس حالت کلی مّد نظر نیست.(

)برای حل این نوع از سؤال ها باید روابط وجوبی، امکانی و امتناعی 
رو خوب یاد بگیرید.(
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kheilisabz.comزمان آزمون: 90 دقیقهرشته: ادبیات و علوم انسانیفلسفءه )2(

نمرهنوبت اول پايءه دوازدهمرديف

21
22

درستی يا نادرستی عبارات زير را مشخص کنید.
فیلسوف وظیفه ای در قبال مفاهیم عامیانه ندارد و کار او پرداختن به امور مهم و بنیادين است.

فیلسوفی وجود ندارد که به طور صريح و روشن با معنای اول اتفاق موافق باشد.
0/5
0/5

هر يک از موارد ستون »الف« با کدام يک از عبارات ستون »ب« تناسب دارند؟ )يک مورد اضافی است.(23
بالف

معنای دوم اتفاقنقض اصل عّلّیت

معنای اول اتفاقنقض اصل سنخیت

معنای سوموقوع رخداد پیش بینی نشده

معنای چهارم

0/75

24
به سؤال زير پاسخ کوتاه دهید.

0/5بیت »حملءه ديگر بمیرم از بشر/ تا برآرم از مالئک پّر و سر« انکار کدام معنای اتفاق است؟

25
به سؤال زير پاسخ کامل دهید.

1/25علت تامه و ناقصه را توضیح دهید و برا ی آن مثال بزنید.

26
درستی يا نادرستی عبارت زير را مشخص کنید.

0/25استفادءه سقراط از لفظ خدايان، مبّین آن است که وی به خدايان يونانی اعتقاد داشته است.

27
جای خالی زير را با کلمءه مناسب کامل کنید.

0/25............... دلیل وجود خداوند را در تجربه های شخصی درونی ما می بیند.

28
29

به سؤال های زير پاسخ کوتاه دهید.
چه کسی ضرورت وجود خدا را از طريق اخالق و وظايف اخالقی اثبات کرد؟

از نظر افالطون معیار هر چیز، چیست؟
0/5

0/25

30
31

به سؤال های زير پاسخ کامل دهید.
زندگی معنادار چه نوع زندگی است و چگونه زندگی معنادار می شود؟

برهان حرکت را توضیح دهید.
1

0/75

32
درستی يا نادرستی عبارت زير را مشخص کنید.

0/25اشیای جهان واجب الوجود بالغیر هستند و نیاز به يک واجب الوجود بالذات دارند.

33
جای خالی زير را با کلمءه مناسب کامل کنید.

0/25مالصدرا استدالل خود را براساس مفهوم ............... بنا نهاد.

34
به سؤال زير پاسخ کوتاه دهید.

0/5بحث يک فیلسوف تا چه زمانی فلسفی است؟

35
36

به سؤال های زير پاسخ کامل دهید.
از نظر يک فیلسوف پذيرش وجود خدا چه امکانی به ما می دهد و چه پیامدی به دنبال دارد؟

برهان وجوب و امکان را در اثبات وجود خدا توضیح دهید.
1/5
1/5

جمع نمرات موفق باشید   20

)حواستون باشه و اتهام اصلی سقراط رو به خاطر بیارید و به سخنان 
شاگردش هم یک نیم نگاهی داشته باشید.(
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نمرهنوبت دوم پايءه دوازدهم ـ نهايی خرداد 1400رديف

تعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام يک غلط می باشد. 1
الف( حمِل »جسم« بر »مداد و خودکار« به دلیل نیاز دارد. 

ب( برگءه امتحانی که در زير دست شما است، »واجب الوجود بالغیر« است. 
ج( رابطءه عّلّیت، رابطه ای وجودی است، مانند رابطه ای که میان دو دوست وجود دارد.

د( فارابی برای ابطال تسلسل علل نامتناهی از اين مقدمه استفاده کرد که »هر معلولی بايد علتی داشته باشد«.

1

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. 2
الف( براساس نظر مالصدرا که به نظريءه »...............« معروف است، جهان هستی يکپارچه نیاز و تعلُّق به ذات الهی است. 

ب( از نظر هراکلیتوس »...............«، هم به معنای عقل به عنوان حقیقتی متعالی و برتر است و هم به معنای نُطق و سخن.
ج( در نظر حکمای ايران باستان »...............« که همان خداست، با خرد و انديشءه خود جهانیان و وجدان ها و خردها را آفريده است. 

د( سهروردی، کسانی را که هم در ُصور برهانی به کمال رسیده اند و هم به اشراق و عرفان دست يافته اند، »...............« می نامد. 
ه( »وجود« که محور فلسفءه مشائی و »نور« که اساس فلسفءه اشراقی بودند، در فلسفءه ............... به هم رسیده و يکی شدند.

1/25

گزينءه درست را انتخاب کنید. 3
1( در قرن 13 میالدی فالسفءه غرب، از طريق ابن سینا و ابن رشد، مجدداً با فلسفءه )1- افالطون 2- ارسطو( آشنا شدند. 

2( از نظر فالسفءه مسلمان، کشف علِل امور طبیعی از طريق )1- حس و تجربه 2- عقل( صورت می گیرد. 
3( از نظر کانت، اختیار و اراده، ويژگِی )1- بدن 2- نفس( است.

4( در فلسفءه سهروردی، عالم ماده )1- مغرب کامل 2- مغرب وسطی( نام دارد. 

1

براساس نسبت  های سه گانه در قضايا، جدول را کامل کنید. 4

ج: ...............مثال برای رابطءه امکانیالف: ...............

مربع، سه ضلعی است.ب: ...............عدد 25 فرد است.

0/75

هر يک از عبارات زير نظر کدام فیلسوف دربارءه خدا است؟5

الف( نوعی از هستی وجود دارد که پیوسته ثابت است.
ب( تصور انسان از يک موجود علیم و قدير و نامتناهی، از جانب خداوند داده  شده است. 

ج( ايمان هديه ای الهی است که خداوند به انسان عطا می کند. 

1- کرکگور
2- افالطون

3- کانت
4- دکارت

0/75

6
7
8
9
10

به سؤال های زير، پاسخ کوتاه بدهید.
وجه مشترک و وجه اختصاصی موجودات را به ترتیب بنويسید.

چهار مورد از ويژگی های موجوداِت عالِم ُعقول از نظر فالسفءه الهی را بنويسید. 
ارسطو بر چه مبنايی،  عقل را به »نظری« و »عملی« تقسیم می کند؟

دو شکِل مخالفت با عقل را در جهان اسالم بنويسید. 
با توجه به نظر فیلسوفاِن مسلمان دربارءه »عقِل َفّعال« به دو سؤال زير پاسخ دهید. 

الف( وظیفءه آن چیست؟
ب( مقام آن نسبت به انسان مانند چه چیز است؟

0/5
1

0/5
1
1

11
12
13
14
15
16

17
18

به سؤال های زير، پاسخ کامل بدهید.
نظر ديويد هیوم را دربارءه منشأ اعتقاد به عّلّیت در نزد انسان توضیح دهید. 

»برهان حرکِت ارسطو« مبنی بر اثبات وجود خداوند را بنويسید. 
»برهان وجوب و امکاِن ابن سینا« را شرح دهید. 

دکارت »عقل« را به کدام معنا به کار می برد و حدود و توانايی و جايگاه عقل نزد او چه میزان است؟
تفاوت »عقِل هیوالنی« و »عقل بالفعل« را توضیح دهید. 

با توجه به نظر ابن سینا دربارءه طبیعت، به دو سؤال زير پاسخ دهید. 
الف( تعريف طبیعت:

ب( علت نام گذاری آن:
»اصالت ماهیت« و »اصالت وجود« را تعريف کنید و يک فیلسوف از طرفداران هر يک از اين دو نظريه را نام ببريد. 

در فلسفءه مالصدرا با توجه به اين که هستی، يک حقیقت واحد است، تعدد و تکثر در عالم چگونه تبیین می شود؟ )بدون ذکر تشبیه(

1/5
1

1/5
1/5
1/5
1/5

2
0/75

جمع نمرات موفق باشید   20
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نادرست؛ توماس آکوئیناس که در قرن 13 میالدی زندگی می کرد, فلسفه ای را در - 1
اروپا پایه گذاری نمود که بیشتر متکی به دیدگاه های »ابن سینا« و تا حدودی »ابن رشد«، 

دیگر فیلسوف مسلمان بود.
درست؛ مفهوم انسان به عنوان یکی از چیستی ها با مفهوم وجود مغایر است و رابطءه - 2

ذاتی میان آن ها برقرار نیست.
اصل »مغایرت وجود و ماهیت« پایءه یکی از برهان های ابن سینا در اثبات وجود خدا - 3

به نام برهان »وجوب و امکان« است.
وجود همان وجه مشترک موجودات است و ماهیت همان وجه اختصاصی آن ها است. - 4
و - 5 وجود  میان  نسبت  به  که،  بود  فیلسوفی  اولین  مسلمان،  بزرگ  فیلسوف  فارابی، 

ماهیت توجه ویژه ای کرد.
حمل از نوع غیرضروری )شایع صناعی(- 6
این که ما انسان ها در موقعیت های گوناگون رفتاری طبیعی از خود نشان می دهیم، - 7

از  نیاز  برحسب  که  واقعی هست  ما چیزهایی  اطراف  در  می دانیم  که  است  آن  بیانگر 
آن ها استفاده می کنیم و نیازمان را برطرف می کنیم؛ یعنی قبول داریم که مثالً غذا و 
آب هست و می توان با دست خود آن ها را برداشت و از آن ها استفاده کرد و بیانگر اصل 

پذیرش واقعیت است.
درست؛ دریای جیوه ممکن الوجود است و محتمل است که وجود داشته باشد یا خیر. - 8
که - 9 ندارد  )امکان  امتناعی  رابطءه  است   موجود  )خداوند(  شریک الباری  الف( 

شریکی برای خدا باشد.(
زوایای  )قطعاً  ضروری  رابطءه  است   درجه   360 مربع  داخلی  زوایای  مجموع  ب( 

داخلی مربع 360 درجه است.(
ج( این غذا سرد است  رابطءه امکانی )ممکن است این غذا سرد باشد و یا گرم.(

موضوعی را که نسبت به محمول وجود، رابطءه محال دارد، امتناعی می گویند.- 10
همءه پدیده هایی که اکنون موجود هستند، واجب الوجود هستند، اما نه به واسطءه - 11

خودشان، بلکه به واسطءه علت هایشان که آن ها را »واجب الوجود بالغیر« می نامند.
حالت ممکن الوجود مانند ترازویی است که دو کفءه آن در حالت تعادل قرار دارند - 12

و هیچ کفه ای بر دیگری ترجیح ندارد؛ حال اگر ببینیم یکی از کفه ها به سمت پایین 
کشیده می شود، پس علت آن را از حالت امکان خارج کرده است، مانند انسان که یک 

ممکن الوجود است و به واسطءه علتی از حالت ممکن الوجودی خود خارج شده است.
اگر مفهومی را بیابیم که برای آن مصداقی وجود ندارد، بیانگر این است که این - 13

مفهوم هنوز از حالت امکانی خارج نشده است و علتی نیست که بتواند آن را به وجود 
بیاید.  وجود  به  تا  کرده  خارج  امکانی  حالت  از  را  آن  که  باشد  علتی  باید  پس  بیاورد 

هم چنین ممکن است آن مفهوم ممتنع الوجود باشد و هرگز دارای مصداق نشود.
نادرست؛ رابطءه وجودبخشی میان علت و معلول را »رابطءه عّلّیت« می گویند. پس - 14

رابطءه عّلّیت رابطه ای وجودی است که در آن، یک طرف )علت( به طرف دیگر )معلول( 
وجود می دهد.

نادرست؛ در میان فیلسوفان تجربه گرا، دیوید هیوم، فیلسوف قرن 18 انگلستان نظر - 15
خاصی دارد و با تجربه گرایان هم عقیده است که تنها راه شناخت واقعیات حس و تجربه 

است. دکارت معتقد بود که اصل عّلّیت بدون دخالت تجربه به دست می آید.
را - 16 آفات/ که واجب شد طبیعت  ز  بد کردی مشو غافل  بیت »چو  از  اول  مصراع 

مکافات« به اصل سنخیت اشاره دارد و مصراع دوم آن بیانگر وجوب عّلی است.
دکارت، اصل عّلّیت را جزء اصول اولیه ای می دانست که انسان آن را به طور فطری - 17

درک می کند.

تجربه گرایان که هر چیزی را براساس حس و تجربه تحلیل می کنند، معتقدند که - 18
انسان از طریق حس، توالی یا هم زمانی پدیده ها را مشاهده می کند و رابطءه ضروری میان 

علت و معلول را درمی یابد.
دست - 19 به  تجربه  از  و  است  عقلی  قاعدءه  یک  عّلّیت  اصل  مسلمان  فالسفءه  نظر  از 

نمی آید؛ بلکه خودش پایه و اساس هر تجربه ای است. دانشمندان علوم طبیعی به دلیل 
پذیرفتن اصل عّلّیت دست به تجربه می زنند تا علل حوادث را پیدا کنند. پس هر تالش 
تجربی خود مبتنی بر تجربه است. در عین حال این گونه هم نیست که انسان به طور 

مادرزادی در همان بدو تولد با آن آشنا باشد.
رابطءه عّلّیت رابطه ای وجودی است؛ یعنی وجود یک چیز ضرورتاً وابسته به دیگری - 20

معلول هم  نباشد،  علت  اگر  و  بود  خواهد  آن هم حتماً  معلول  باشد  علت  اگر  و  است 
نخواهد بود، این رابطه با روابط دیگری که میان موجودات برقرار است؛ تفاوت دارد؛ مثالً 
رابطءه عّلّیت همانند رابطءه دوستی نیست که در آن ابتدا وجود دو فرد فرض می شود و 

سپس میان آن ها دوستی برقرار می گردد.
اقدامات مؤثر و مهم فیلسوف، دقت در مفاهیم عامیانه و نقد و - 21 از  نادرست؛ یکی 

تصحیح یا تعمیق آن هاست.
اتفاق - 22 با معنای اول  درست؛ فیلسوفی را سراغ نداریم که به طور صریح و روشن 

موافق باشد. فیلسوفان معموالً چنین اتفاقی را انکار می کنند.
نقض اصل عّلّیت = معنای اول اتفاق- 23

نقض اصل سنخیت = معنای دوم اتفاق
وقوع رخداد پیش بینی نشده= معنای چهارم اتفاق

بیت »حملءه دیگر بمیرم از بشر/ تا برآرم از مالئک پّر و سر« انکار معنای سوم اتفاق - 24
بیان یک  این بیت در حال  انکار غایتمندی و هدفداری است، می باشد زیرا  که همان 

کمال مشخص و معینی است.
را - 25 از عوامل  از عوامل پدید می آید، هر یک  از مجموعه ای  در مواردی که معلول 

»علت ناقصه« و مجموعءه عوامل را »علت تامه« می نامند؛ مثالً نوشتن روی کاغذ، معلول 
... می باشد. نوشتن وقتی  اندیشه و  از قبیل انسان، قلم، گرفتن قلم در دست،  عواملی 
پدید می آید که همءه عوامل باشند )علت تامه( حتی اگر یک مورد هم نباشد آن معلول 

پدید نخواهد آمد )علت ناقصه(.
گزارش های - 26 اما  می کرد  استفاده  خدایان  لفظ  از  گاهی  گرچه  سقراط،  نادرست؛ 

افالطون از جریان محاکمءه وی نشان داد که وی به خدای یگانه معتقد بوده است.
ویلیام جیمز معتقد است که: »دلیل وجود خداوند عمدتاً در تجربه های شخصی - 27

درونی ما نهفته است.«
کانت، فیلسوف بزرگ قرن هجدهم آلمان، به جای اثبات وجود خدا از طریق نظم یا - 28

برهان عّلّیت، ضرورت وجود خدا را از طریق اخالق و وظایف اخالقی اثبات کرد.
افالطون معیار هر چیزی را خداوند می داند و می گوید: »برای ما معیار هر چیزی خداست.«- 29
زندگی معنادار آن زندگی است که دارای هدف و مقصود متعالی و مقدس و آراسته - 30

کانت، در  و  مانند دکارت  فیلسوفانی  نظر  از  باشد.  انسانی  و کرامت  اخالقی  به فضائل 
صورتی زندگی معنادار می شود که از پشتوانءه قبول خداوند برخوردار باشد.

برهان مشهور ارسطو، برهان حرکت نام دارد. او معتقد است که وجود حرکت در - 31
عالم نیازمند محرکی است که خود آن محرک، حرکت نداشته باشد، زیرا اگر آن نیز 
حرکت داشته باشد، نیازمند یک محرک دیگر است و آن محرک دوم نیز به همین ترتیب 
نیازمند محرک دیگری است و سلسلءه محرک ها تا بی نهایت جلو خواهد رفت و چنین 

تسلسلی عقالً محال است.
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خود - 32 ذات  برحسب  جهان  موجودات  او:  پیروان  و  سینا  ابن  اصلی  پیام  درست؛ 
ممکن الوجودند اما از این حیث که اکنون موجودند، واجب الوجود بالغیر هستند؛ یعنی از 

یک واجب الوجود بالذات نشئت گرفته اند.
مالصدرا استدالل خود را براساس مفهوم امکان فقری بنا نهاد.- 33
تا وقتی - 34 یا پیرو هر مسلک دیگر،  بحث فیلسوف خواه مسلمان، خواه مسیحی و 

فلسفی است که از روش فلسفه یعنی استدالل عقلی استفاده کند و نتایج تفکر خود را 
به صورت استداللی عرضه نماید.

این - 35 انسان  به  با صفاتی که دارد  الهی، پذیرش وجود خداوند  از نظر یک فیلسوف 
امکان را می دهد که بتواند معیارهای یک زندگی معنادار را به دست آورد که عبارت اند از: 
1( جهان را غایتمند بیابد و آن را توضیح دهد. 2( انسان را موجودی هدفمند بشناسد و 
این هدف را مشخص کند. 3( برای انسان  گرایش به خیر و زیبایی قائل شود و بداند که 
این خیر و زیبایی یک امر خیالی نیست، بلکه در یک حقیقت متعالی ]یعنی خدا[ وجود 
دارد. 4( آرمان های مقدس و فراتر از زندگی مادی را معتبر و درست بداند و 5( در برابر 

یک وجود برتر و متعالی احساس تعهد و مسئولیت نماید.
ابن سینا با استفاده از دو مفهوم وجوب و امکان، برهانی به شرح زیر بنا می کند: - 36

1( وقتی به موجودات این جهان نگاه می کنم می بینم که در ذات خود نسبت به وجود و 
عدم مساوی اند و هم می توانند باشند و هم می توانند نباشند، به عبارتی ذاتاً ممکن الوجود 
که  است  علتی  نیازمند  تساوی  حالت  از  برای خروج  بالذات  ممکن الوجود   )2 هستند. 
باشد؛ یعنی موجودی که وجود  بالذات  بلکه واجب الوجود  نباشد  خودش ممکن الوجود 
ذاتی اوست و از او جدا نمی شود. 3( پس موجودات این جهان به واجب الوجودی بالذات 

وابسته اند که آن ها را از حالت امکانی خارج کرده و پدید آورده است.

نادرست؛ ماهیت و وجود یک چیز در خارج عین هم و غیر قابل تفکیک اند ولی در - 1
ذهن مغایر و تفکیک شده اند.

درست؛ حمل هستی بر چیستی نیازمند دلیل است و این دلیل می تواند حسی یا - 2
تجربی یا عقلی محض باشد.

برهان وجوب و امکان ابن سینا منجر به پایه ریزی فلسفءه تومیسم در اروپا شد که به - 3
دست توماس آکوئیناس پایه گذاری شد.

فالسفءه غرب با فلسفءه »ابن سینا« و »ابن رشد« آشنا شدند و این آشنایی موجب شد - 4
که مجدداً با فلسفءه ارسطویی ارتباط برقرار کنند.

از آن جایی که »حیوان« و »ناطق« از اجزای تعریفی او هستند و هستی و چیستی - 5
او را تشکیل می دهند و بیان کنندءه ذات و حقیقت انسان می باشند, این دو مفهوم از هم 
جدایی ناپذیرند و حمل »حیوان ناطق« بر »انسان« به دلیل نیاز ندارد. اما رابطءه دو مفهوم 
»وجود« و »انسان« این گونه نیست، زیرا این دو نسبتی با هم نداشته و رابطءه ذاتی میان 

آن ها برقرار نیست پس نیازمند دلیلی برای حمل »وجود« بر »انسان« هستیم.
به واسطءه علتی - 6 برای موجود ممکن الوجود حتماً  از حالت تساوی  نادرست؛ خروج 

است نه غیر آن.
الف( امروز هوا سرد است. = امکانی )ممکن است سرد باشد یا ممکن است نباشد.(- 7

ب( انسان ناطق است. = ضروری )رابطءه بین انسان و ناطق یک رابطءه ضروری است، زیرا 
ناطق ذاتی انسان است.(

ج( عدد پنج زوج است. = امتناعی )امکان وجود چنین چیزی وجود ندارد.(
هرگاه موجودی به واسطءه خودش موجود باشد به آن واجب الوجود بالذات می گویند - 8

اما اگر به واسطءه علت هایشان موجود شوند به آن ها واجب الوجود بالغیر می گویند.
این شکل در حال بیان این موضوع است که حالت ممکن الوجود مانند ترازویی است - 9

که دو کفءه آن در حالت تعادل قرار دارند و هیچ کفه ای بر دیگری ترجیحی ندارد حال 
اگر ببینیم یکی از کفه ها به سمت پایین کشیده شده است و بر دیگری فزونی یافته 
است می گوییم حتماً علتی در کار بوده است که یک کفه را پایین آورده، زیرا عقالً محال 
است که خودبه خود یک کفه بر کفءه دیگر سنگینی کند و به سمت پایین حرکت نماید.

تقسیم موجودات به واجب و ممکن میسر نیست بلکه این موجودات به »واجب الوجود - 10
بالذات« و »واجب الوجود بالغیر« تقسیم می شوند. اما اگر موجودات عالم را، با توجه به 

ذاتشان در نظر بگیریم، می توانیم به »واجب الوجود« و »ممکن الوجود« تقسیم کنیم.
از طریق استدالل، رابطه های عّلی میان - 11 با سؤال »چرا« می کوشد  انسان  نادرست؛ 

پدیده ها را بشناسد.
در میان فیلسوفان تجربه گرا، دیوید هیوم، معتقد است که رابطءه ضروری میان علت - 12

و معلول یک موضوع را نمی توان از طریق حس و تجربه به دست آورد.
از نظر فیلسوفان، پس از شکل گیری ذهن و درک اصل امتناع اجتماع نقیضین است - 13

که وقتی کودک حرکتی را مشاهده می کند، به دنبال منشأ صدا و عامل حرکت برمی آید.
امکان ذاتی داشتن یک معلول به این معناست که این معلول ذاتاً نسبت به وجود و - 14

ماهیت رابطءه تساوی دارد و می تواند باشد یا نباشد و برای موجود شدن حتماً نیازمند به 
علتی است تا با آن به وجود بیاید و ضرورت یابد.

اصل »سنخیت میان علت و معلول« به این معناست که نمی تواند هر چیزی منشأ - 15
هر چیز دیگری باشد و نظم خاصی با این اصل در جهان برقرار می شود، به عبارت دیگر 
هر علت، معلول خاص خود را پدید می آورد. همانند این که وقتی ما بذر گلی را می کاریم 

انتظار رشد همان گل را داریم نه چیز دیگری غیر از آن را.
از میان فیلسوفان اروپایی، دکارت معتقد بود که اصل عّلّیت بدون دخالت تجربه - 16

به دست می آید و جزء اصول اولیه ای است که انسان آن را به طور فطری درک می کند؛ 
یعنی هر انسانی با درکی از رابطءه عّلّیت متولد می شود و درک این رابطه نیازمند تجربه و 

یا آموزش نیست، زیرا پذیرش و قبول این رابطه مقدمه و پایءه هر آموزشی است.
نادرست؛ پذیرش اتفاق در معنای اول به معنای انکار اصل عّلّیت و وجوب عّلی و - 17

معلولی است.
ابن سینا در کتاب الهیات شفا در مورد »اتفاق« و مفاهیم دیگری از قبیل »شانس« - 18

سخن گفته است. الهیات شفا مهم ترین کتاب فلسفی ابن سینا است.
آن دسته از فیلسوفانی که به خداوند و علت نخستین برای جهان معتقد نیستند.- 19
هرگاه از یک علت خاص، معلولی غیر از آن را طلب کنیم و پدید آمدن هر چیزی - 20

از هر چیزی را ممکن بدانیم اتفاق در معنای دوم را پذیرفته ایم که منجر به انکار اصل 
سنخیت می شود.

این معنا از اتفاق یعنی رخ دادن حادثه ای پیش بینی نشده که با هیچ کدام از اصول - 21
اصل عّلّیت مخالف نیست. به طور مثال شخصی برای خرید به سمت بازار می رود و در 

بین راه به صورت اتفاقی آشنایی را می بیند و از دیدن او خوشحال می شود.
درست؛ دسته ای از فیلسوفان تجربه گرا که به خدا اعتقاد داشتند، برهان نظم را - 22

معتبر می دانستند و از این برهان در اثبات وجود خدا استفاده می کردند.
نادرست؛ اتهام اصلی سقراط این بود که: »خدایانی را که همه به آن ها معتقدند، - 23

انکار می کند و از خدایی جدید سخن می گوید.«
نادرست؛ کرکگور معتقد است که ایمان هدیه ای الهی است که خداوند به انسان - 24

می بخشد و نیازی به استدالل و پشتوانءه عقلی ندارد.
برهان - 25 مهم ترین  هجدهم،  قرن  تجربه گرای  و  حس گرا  فیلسوف  هیوم،  دیوید 

فیلسوفان الهی را برهان نظم می داند.
افالطون، توصیفی از نوعی هستی ارائه می دهد که کامالً بر توصیف خدا در ادیان - 26

الهی منطبق است.
کانت برخالف دیگر فیلسوفان به جای اثبات وجود خدا از طریق براهین مختلف, - 27

ضرورت وجود خدا را از طریق اخالق و وظایف اخالقی اثبات کرد.
ارسطو چنین بیان می کند: »به طور کلی هر جا یک خوب تر و بهتر وجود دارد، - 28

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 باشد وجود دارد که از همه برتر است 
و ایمان همان واقعیت الهی است.« این برهان ارسطو را »برهان درجات کمال« نامیده اند.

نادرست؛ ابن سینا معتقد است که عشق و محبت به خیر و زیبایی اختصاص به - 29
انسان ندارد و هر موجودی در این جهان از جاذبءه عشق الهی بهره مند است.
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ب( کاتینگهام معتقد است که قبول خداوند زندگی ما را در بستری قرار می دهد که آن 
را باارزش می سازد. 

ج( کانت معتقد است که اثبات ضرورت وجود خدا از طریق وظایف اخالقی امکان پذیر است.
از نظر هیوم این برهان توانایی اثبات یک وجود ازلی و ابدی و نامتناهی را ندارد. این - 11

برهان فقط می تواند وجود یک ناظر و خالقی را اثبات کند که این جهان را اداره می کند 
اما این برهان می تواند اثبات کند که این ناظم و خالق همان خداوندی است که نیاز به 

علت ندارد و واجب الوجود بالذات است.
مالصدرا نظریءه خود را که در مقابل ابن سینا بود امکان فقری نامید. - 12
غایتمندیافتن - 13 مسلمان  فالسفءه  نظر  از  معنادار  زندگی  معیارهای یک  از  مورد  دو 

جهان و شناختن انسان به عنوان موجودی هدفمند است. 
خودشان - 14 از  وجودشان  که  هستند  اشیایی  ما  پیرامون  جهان  در  می گوید  فارابی 

نیست و معلول هستند. معلول نیازمند علتی مقدم بر خود است و اگر علت هم خودش 
معلول و نیازمند علت باشد و آن علت هم نیازمند علت دیگری باشد و این سلسله تا 
بی نهایت ادامه یابد و ابتدایی در کار نباشد، یعنی باید بی نهایت موجود به وجود بیاید و 

چنین چیزی امکان پذیر نیست. 
هراکلیتوس از حقیقتی به نام لوگوس سخن می گوید که هم به معنای حقیقتی - 15

متعالی و هم سخن و کلمه است. 
علم موجودات عالم عقول یا همان فرشتگان به حقایق اشیا، از طریق شهود است. - 16
عقل از آن جهت که دربارءه اشیا و موجودات و چگونگی آن ها بحث می کند عقل - 17

دربارءه  که  جهت  آن  از  عقل  کهکشان.  و  خداوند  دربارءه  بحث  مانند:  دارد؛  نام  نظری 
رفتارهای اختیاری انسان و بایدها و نبایدها بحث می کند عقل عملی نام دارد؛ مانند: 

انسان باید راست بگوید و نباید دروغ بگوید. 
دکارت به همءه توانایی های عقل مانند بدیهیات عقلی، استدالل های عقلی محض و - 18

نیز تجربه توجه داشت و معتقد بود که عقل می تواند وجود خدا و نفس مجرد انسان و 
اختیار او را اثبات کند و دیگر به عقل به عنوان یک حقیقت برتر و متعالی در جهان قائل 

نبود. او عقل را صرفاً یک دستگاه تفکر و استدالل به حساب می آورد. 
مرحله ای را که در آن عقلی هیچ ادراکی ندارد اما استعداد درک معقوالت را دارد - 19

عقل هیوالنی می نامند. 
به حقیقت - 20 را  ما  از نظر فالسفءه مسلمان استدالل عقلی، شهود و وحی هر سه 

واحد می رساند. 
فیلسوفان در پاسخ این مخالفان می گویند اوالً بسیاری از نظرات سقراط و افالطون - 21

و  دانش  فلسفه،  ثانیاً  و  است  سازگار  اسالمی  آموزه های  و  اسالمی  عقاید  با  ارسطو  و 
شاخه ای از معرفت است که هر فردی از هر ملت و نژادی می تواند وارد آن شود. 

مانند آفتاب است نسبت به چشم، همان طور که آفتاب نوربخشی می کند تا چشم - 22
انسان ببیند و بینا شود، عقل فعال نیز نخست چیزی به قوءه عقل آدمی می رساند به 
طوری که فعالیت های عقلی برای انسان ممکن می شود و در نتیجه عقل شروع به فعالیت 

می کند و به ادراک حقایق نائل می شود. 
نادرست، از نظر ابن سینا تمام امور جهان حتی اگر در ظاهر بد باشند اما در نهایت - 23

به سوی خیر مطلق در حرکت هستند. 
الف( مغرب کامل/ ب( نوراالنوار/ ج( حکیم متأّله- 24
طبیعت مرتبه ای هستی است که رو به سوی مقصد خاص دارد و این مقصد در ذات - 25

عالم طبیعت است و از آن جدایی ناپذیر می باشد. 
درست، از نظر مالصدرا وجود حقیقتی واحد است؛ پس جایی برای تکثیر واقعی - 26

در عالم وجود ندارد. 
اصالت ماهیت: از میان دو مفهوم وجود و ماهیت، ماهیت است که اصیل و واقعی - 27

است و واقعیت خارجی مابازاء ماهیت است و وجود صرفاً یک مفهوم انتزاعی ذهنی و 
اعتباری ست، میرداماد معتقد به اصالت ماهیت بود. 

اما این حقیقت واحد دارای درجات - 28 از نظر مالصدرا هستی حقیقتی واحد است 
مراتب و شدت و ضعف است و در مقام تشبیه، این حقیقت واحد مانند یک کانون نور 

درخشان است. 

الف( نادرست؛ حمل »جسم« بر مداد و خودکار نیاز به دلیل ندارد؛ زیرا جسم جزء - 1
ویژگی ها و اوصاف ذاتی مداد و خودکار است.

ب( درست؛ برگءه امتحانی ذاتاً یک ممکن الوجود است و می تواند وجود داشته باشد یا 
نداشته باشد، اما از آن جهت که االن موجود شده است یک واجب الوجود بالغیر است؛ 

زیرا به واسطءه علتی غیر از خود وجود یافته است. 
ج( نادرست؛ رابطءه علیت رابطءه وجودی است، یعنی وجود یک چیز ضرورتاً وابسته به 
وجود دیگری است. رابطءه علیت همانند رابطءه دوستی نیست که در آن ابتدا وجود دو 

فرد فرض می شود و سپس میان آن ها دوستی برقرار گردد.
برای  معلول  هر  که  کرد  بیان  نامتناهی  علل  تسلسل  بطالن  برای  فارابی  درست؛  د( 

پدید آمدن نیازمند علتی است و تا علتی نباشد چیزی به وجود نخواهد آمد. 
معروف - 2 وجودی«  »فقر  یا  فقری«  »امکان  نظریءه  به  که  نظر مالصدرا  براساس  الف( 

است، جهان هستی یکپارچه نیاز و تعلق به ذات الهی است. 
ب( هراکلیتوس عقیده داشت که »لوگوس« هم به معنای عقل به عنوان حقیقتی متعالی 

و برتر است و هم به معنای نطق و سخن.
ج( در نزد حکمای ایران  باستان »مزدا« همان خداست که با خرد و اندیشءه خود، جهانیان 

و وجدان ها و خردها را آفریده است.
د( از نظر سهروردی، حکیممتأّله کسی است که هم در صور برهانی به کمال رسیده است 

و هم به اشراق و عرفان دست یافته است. 
هـ( در حکمت متعالیه یا حکمت صدرایی، وجود که محور فالسفءه مشائی و نور که اساس 

فلسفءه اشراقی بود، به هم رسیدند. 
الف( در قرن 13 میالدی فالسفءه غرب از طریق ابن سینا و ابن رشد، مجدداً با فلسفءه - 3

ارسطو آشنا شدند. 
ب( فالسفءه مسلمان معتقدند با این که کشف علل امور طبیعی از طریق حسوتجربه 

صورت می گیرد؛ اما خوِد اصل علیت از این طریق به دست نمی آید. 
ج( از نظر کانت، اختیار و اراده نمی تواند ویژگی بدن باشد که ماده ای مانند سایر مواد 

است بلکه باید ویژگی نفسی غیرمادی باشد.
عالم ماده است که  یا  تاریکی  د( در جغرافیای عرفانی سهروردی، مغرب کامل جهان 

بهره ای از روشنایی ندارد.
الف( رابطءه وجوبی- 4

ب( انسان هنرمند است )یا هر مثال درست دیگر(
ج( رابطءه امتناعی

الف( 2- افالطون/ ب( 4- دکارت/ ج( 1- کرکگور- 5
وجود همان وجه مشترک ]شباهت[ موجودات است و ماهیت همان وجه اختصاصی - 6

]تفاوت[ موجود است. 
1( موجوداتی کامالً روحانی و غیرمادی هستند. 2( فوق عالم طبیعت اند. 3( فیض - 7

هستند. الهی  فرشتگان  همان   )4 می رسد.  دیگری  عوالم  به  آن ها  طریق  از   خداوند 
5( حقایق را از طریق شهود درک می کنند. 6( نیازی به استدالل ندارند. 

ارسطو عقل را براساس کاری که انجام می دهد به عقل نظری و عقل عملی تقسیم کرد.- 8
1( تنگ و محدود  کردن دایرءه اعتبار و کارآمدی عقل در عین پذیرش آن- 9

2( مخالفت با فلسفه و منطق، تحت عنوان دستاوردی یونانی و غیراسالمی
و - 10 ادراکات  تمام  یعنی  است،  انسان ها  عقل  به  فیض رسانی  عامل  فعال  عقل  الف( 

دانش ها به مدد این عقل صورت می گیرد. 
ب( مقام و منزلت عقل فعال نسبت به انسان، مانند آفتاب است نسبت به چشم

از نظر دیوید هیوم، تنها راه شناخت واقعیات، حس و تجربه است، اما اصل علیت و - 11
رابطءه ضروری میان عّلت و معلول را نمی توان از حس و تجربه به دست آورد. از نظر هیوم 
اعتقاد به علیت در نزد انسان ناشی از عادت ذهنی است که آن را تداعی می نامد که آن 

را یک امر روانی بر اثر توالی و پشت سر هم  آمدن پدیده ها می داند. 
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ارسطو معتقد است که وجود حرکت در عالم، نیازمند محرکی است که خود آن - 12
محرک، حرکت نداشته باشد، زیرا اگر آن نیز حرکت داشته باشد، نیازمند یک محرک 
دیگر است و آن محرک دوم نیز به همین ترتیب نیازمند محرک دیگری است و سلسلءه 

محرک ها تا بی نهایت جلو خواهد رفت و چنین تسلسلی عقالً محال است. 
بالذات - 13 اطراف ما در ذات خود ممکن الوجود  ابن سینا معتقد است که موجودات 

هستند یعنی نسبت به وجود و عدم حالت تساوی دارند. 
نیازمند  از حالت تساوی میان وجود و عدم  برای خارج شدن  بالذات  این ممکن الوجود 

یک واجب الوجود است.
پس موجودات این جهان به واجب الوجودی بالذات وابسته اند که آن ها را از حالت امکانی 

خارج کرده و پدید آورد. 
دکارت به همءه توانایی های عقل مانند بدیهیات عقلی، استدالل های عقلی محض - 14

و  نفس مجرد  و  بود که عقل می تواند وجود خدا  معتقد  او  توجه داشت.  تجربه  نیز  و 
غیرمادی انسان و اختیار او را اثبات کند. او به عالم عقل به عنوان یک عالم برتر و متعالی 
در جهان معتقد نبود و عقل را صرفاً همان دستگاه تفکر و استدالل به حساب می آورد 

که می تواند ابزار شناخت انسان قرار بگیرد. 
اولین مرحلءه عقل، عقل بالقوه یا هیوالنی نام دارد و آن هنگامی است که انسان - 15

هیچ ادراک عقالنی ندارد، اما استعداد و آمادگی درک معقوالت را دارد. مانند انسانی که 
تازه متولد شده است. 

سومین مرحلءه عقل، عقل بالفعل نام دارد که در این مرحله، عقل شکوفا شده است و به 
فعلیت رسیده و با تمرین و تکرار، دانش هایی را کسب کرده است. 

الف( تعریف طبیعت: از نظر ابن سینا، طبیعت مرتبه ای از هستی است که رو به - 16
سوی مقصدی خاص دارد و این مقصد در ذات عالم طبیعت است. 

است که  این جهت  به  »عالم طبیعت«  به  عالم  این  نام گذاری  آن:  نام گذاری  ب( علت 
اجزای این عالم هر کدام طبع و ذات خاصی دارندکه منشأ حرکات و تغییرات اجزا و 
افراد عالم طبیعت می باشد و خود این عالم به عنوان »کل« طبع و ذاتی دارد که منشأ و 

مبدأ حرکات و تحوالت است. 
واقعی - 17 که  آن چه  یعنی  است؛  ماهیت  مصداق  خارجی،  واقعِی  امر  ماهیت:  اصالت 

است و در خارج وجود دارد ماهیت است نه وجود، وجود صرفاً یک مفهوم انتزاعی است. 
اصالت وجود: در این نظر، وجود است که اصیل و واقعی است و واقعیت خارجی مابازاء و 

مصداق وجود است پس وجود اصالت دارد نه ماهیت. 
فیلسوف معتقد به اصالت ماهیت: میرداماد )استاد مالصدرا(

فیلسوف معتقد به اصالت وجود: مالصدرا
از نظر مالصدرا، با این که هستی یک حقیقت واحد است، اما این حقیقت واحد، - 18

دارای درجات، مراتب و شدت و ضعف است. 
وجود نیز که حقیقتی واحد است، در تجلیات و ظهورهای خود دارای مراتبی می شود و 
هر مرتبه ای از وجود به میزان درجءه وجودی خود ظهور آن حقیقت واحد و یگانه است.

الف( درست- 1
ــب »ممتنع الوجود« و  ــه ترتی ــده« ب ــه ضلعی« و »پرن ــع س ــم »مرب ــت؛ مفاهی ب( نادرس

»ممکن الوجود« هستند.
ج( درست

د( نادرست؛ در ابتدای رنسانس که تحوالت اجتماعی و فکری معموالً در تقابل با حاکمیت 
و  درستی  مرجع  و  معیار  یگانه  و  کرد  پیدا  ممتازی  جایگاه  عقل  می خورد،  رقم  کلیسا 
نادرستی افکار و عقاید تلقی شد؛ در حالی که قبل از آن، به خصوص در دورءه اول حاکمیت 
مسیحیت در اروپا )حدود قرن سوم تا نهم( بزرگان کلیسا دخالت و چون و چرا کردن عقل 

را عامل تضعیف ایمان می دانستند. 
هـ( درست
و( درست

 الف( انسان در هر چیزی که می بیند دو جنبه )وجه، حیثیت( می یابد، وجود )هستی( - 2
و ماهیت )چیستی(.

ب( همءه هستی هایی که به واسطءه وجود علتشان وجود یافته اند، واجب الوجود بالغیر هستند. 
ج( وجود از نظر مالصدرا بر دو قسم است: وابسته )نیازمند( و غیروابسته )غیرنیازمند(.

د( هراکلیتوس لوگوس را هم به معنای وجودی متعالی و هم به معنای نطق یا سخن یا 
کلمه به کار می برد. 

هـ( از نظر فارابی و ابن سینا اولین مخلوق خدا عقل اول نام دارد. 
و( دو کتابی که عالمءه طباطبایی برای تدریس فلسفه در دو ساعت نوشتند عبارت بود 

از: بدایة الحکمة و نهایة الحکمة.
 الف( نوع حمل در قضیءه »لوزی شکل است« با قضیءه »انسان حیوان است« تناسب دارد. - 3

ب( رابطءه میان موضوع و محمول در قضیءه »عدد 7 زوج است« امتناعی است. 
ج( از نظر فارابی مقام و منزلت عقل فعال نسبت به انسان مانند آفتاب به چشم است. 

هـ( از نظر فیلسوفان مسلمان نام دیگر عقل هیوالنی عقل بالقوه است.
و( شواهدالربوبیة از آثار مالصدرا است. 

 الف( هیوم معتقد بود که تداعی عّلّیت چیزی جز یک حالت روانی ناشی از توالی - 4
پدیده ها نیست. 

ب( دکارت اصل علّّیت را جزء اصول اولیه ای می دانست که درک انسان از آن فطری است. 
 برای اثبات خداوند از برهان درجات کمال و برهان حرکت استفاده کرده است.- 5
 برهان فارابی برای اثبات وجود خدا مبتنی بر محال بودن تسلسل نامتناهی علت ها است. - 6
 الف( اوگوست کنت فیلسوفی تجربه گرا بود. ب( فرانسیس بیکن فیلسوفی تجربه گرا بود. - 7
به مجرد بودن - 8 الهی می توان  فیلسوفان  نظر  از  عالم عقل  ویژگی های موجودات  از   

از ماده و جسم، در قید زمان و مکان نبودن، نیازنداشتن در افعال خود به ابزار مادی، 
شهودی بودن علم آن ها به حقایق و غیر قابل درک بودن با حواس ظاهری اشاره کرد. 

 از نظر فالسفءه مسلمان عالوه بر استدالل عقلی دو روش دیگری که ما را به حقیقت - 9
می رساند شهود و وحی است. 

 الف( مؤسس حکمت مشاء در جهان اسالم فارابی بود. ب( حکمت مشاء متکی بر - 10
آرای فیلسوف یونانی، ارسطو بود. 

 سفر عرفانی در خلق با حق با مبحث علم النفس و مراحل شکل گیری آن تا رسیدن - 11
به مرحلءه معاد در ارتباط است. 

 از جمله اقدامات علمی و فرهنگی عالمءه طباطبایی می توان به تدریس فلسفءه ناظر - 12
بر مسائل فلسفی روز، احیای تدریس و تفسیر قرآن کریم در ارتباط با مراکز دانشگاهی 

و فرهنگی و تربیت شاگردان اشاره کرد. 
 در رابطءه عّلّیت یا همان رابطءه وجودی، وجود یک چیز ضرورتاً وابسته به وجود - 13

دیگری است، و اگر علت باشد، معلول آن هم حتماً خواهد بود و اگر علت نباشد، معلول 
هم نخواهد بود. این رابطه با روابط دیگری که میان موجودات برقرار است تفاوت دارد، 
مثالً رابطءه عّلّیت همانند رابطءه دوستی نیست که در آن ابتدا وجود دو فرد فرض می شود 

و سپس میان آن ها دوستی برقرار می گردد. 
 مجموعءه عوامل ایجادکنندءه معلول را علت تامه می گویند و هر یک به تنهایی را - 14

علت ناقصه می گویند. 
 مقدمءه اول: من از حقیقتی نامتناهی و دانا و توانا که خود من و هر چیز دیگری به - 15

وسیلءه او خلق شده ایم، تصوری دارم.
مقدمءه دوم: این تصور نمی تواند از خودم باشد، زیرا من موجودی متناهی ام، این تصور از 

هیچ موجود متناهی دیگر هم نیست. 
نتیجه: پس این تصور از یک وجود نامتناهی است. اوست که می تواند چنین ادراکی را 

به من بدهد. 
 عقل نظری: عقل از آن جهت که دربارءه اشیا و موجودات و چگونگی آن ها بحث می کند.- 16

عقل عملی: عقل از آن جهت که دربارءه رفتارهای اختیاری انسان و بایدها و نبایدهای 
او بحث می کند. 
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و  )وجود(  هستی  مفهوم  دو  یعنی  فلسفه  اولیءه  مباحث  از  یکی  درک  و  آشنایی  برای 
چیستی )ماهیت( نیازمند برداشتن چهار قدم مقدماتی و مهم هستیم.

قدم اول: قبول واقعیت هایى قابل شناخت
هنگامی که به دنبال نیازهایی، رفتاری طبیعی از خود نشان می دهیم بیانگر آن است که 

در اطرافمان چیزهایی وجود دارد؛ یعنی قبول داریم که آن ها واقعاً هستند.
ما انسان ها می دانیم که اشیا و موجوداتی پیرامون ما وجود دارند و می توانیم به آن ها 

علم پیدا کنیم. 
واقعیت: همءه چیزهایی که در اطراف ما هستند هر کدام  یک واقعیت هستند و نه یک 

توهم و خیال.
قدم دوم: مفهوم وجود و ماهیت و اهمیت آن ها

این دو مفهوم از پرکاربردترین مفاهیم میان انسان ها هستند و در کنار هم به کار می روند.

هر موجودی دو جنبه دارد:

1( موجودبودن )هستی داشتن( 
وجه  و همان  معنای هستی  به  وجود: 

مشترک موجودات است.

2( ماهیت داشتن )چیستی داشتن(
و  چیستی داشتن  معنای  به  ماهیت: 

وجه اختصاصی موجوات جهان است.

استفاده از کلمات »این« و »آن« نشان می دهد که ما به وجود چیزی پی برده ایم اما از 
ماهیت و چیستی آن ها آگاه نیستیم.

گاهی اوقات در عین این که به وجود چیزی علم داریم اما از ماهیت بی اطالعیم و سؤال 
»چیست« را مطرح می کنیم.

ماهیت و چیستی هر شیء بیان کنندءه ذاتیات آن شیء است.
قدم سوم: رابطۀ ميان وجود و ماهيت

اولین فیلسوف مسلمان که به رابطءه وجود و ماهیت توجه ویژه ای داشت فارابی بود و پس 
از آن ابن سینا ادامه دهندءه راه وی بود.

 وجود و ماهیت دو مفهوم از یک چیز هستند و نه دو جزء از یک چیز.
 ماهیت و وجود یک شیء از نظر مفهومی در ذهن متمایز و مغایر هستند اما از نظر 

مصداقی در جهان خارج مشترک و عین هم هستند.
 بنابراین تفاوت آن ها صرفاً در جهان ذهن و از نظر مفهومی است و ما در جهان خارج, 

دو مفهوم جداگانه نداریم.
قدم چهارم: حمل وجود بر ماهيت

حمل بی نیاز از دلیلحمل نیازمند به دلیل

هرگاه دو مفهوم با یکدیگر مغایر باشند و 
رابطءه ذاتی میان آن ها برقرار نباشد حمل 
وجود بر آن نیازمند دلیل است مانند حمل 
انسان  با  انسان که مفهوم وجود  بر  وجود 

مغایر است و رابطه ای بین آن ها نیست. 
این نوع حمل، از نوع حمل غیرضروری است.

هرگاه یک چیز بیان کنندءه ذات و 
حقیقت یک چیز باشد از آن جدا 

نمی شود و حمل این مفهوم نیازمند 
دلیل نمی باشد مانند حمل حیوان 

ناطق بر انسان. 
این نوع حمل، از نوع حمل ضروری است.

هم  دلیل  این  هستیم،  دلیل  نیازمند  چیز  یک  حمل  برای  که  هنگامی   -1  
می تواند از طریق حسی یا تجربی شناسایی شود و یا از طریق عقل محض.

2- حملی که ذاتیات مانند )حیوان ناطق( بر ذات مانند )انسان( حمل می شود و رابطءه 

ذاتی بین آن هاست و نیازمند به دلیل نیستیم را حمل اولی ذاتی می گویند. 
3- حملی که بین موضوع و محمول رابطءه ذاتی نباشد و نیازمند به دلیل هستیم را حمل 

شایع صناعی می گویند )حمل وجود بر ماهیت از همین نوع است(.

حمل
اولی ذاتی: مفهوم موضوع و محمول یکی است: مثلث شکل سه ضلعی است.

شایع صناعی: مفهوم محمول غیر از موضوع است: انسان حرکت کننده است.

گذرى تاریخى بر مفهوم وجود و ماهیت
   فرق بین ماهیت و وجود بی تردید یکی از اساسی ترین آرا و عقاید فلسفی در تفکر اسالمی است. 

بحث »مغایرت وجود و ماهیت« پایءه برهان »وجوب و امکان« ابن سینا است.
 توماس آکوئیناس که از فیلسوفان بزرگ اروپا است »اصل مغایرت وجود و ماهیت« را 
پایءه برهان های خود در خداشناسی قرار داد و آن را در اروپا گسترش داد. او بنیان گذار 

فلسفءه »تومیسم« است.
 فلسفءه آکوئیناس بیشتر مبتنی بر آرای »ابن سینا« و تا حدودی آرای »ابن رشد« بود.
 آشنایی فالسفءه غرب با دیدگاه های »ابن سینا« و »ابن رشد« موجب ارتباط مجدد با 

فلسفءه ارسطویی شد.

نسبت هاى سه گانه  در قضایا 
براساس رابطه ای که بین موضوع و محمول وجود دارد، قضایا به سه دسته تقسیم می شوند:

امتناعیامکانیوجوبینوع قضیه

ویژگی

محمول یک قضیه ذاتی 
موضوع است و برای آن 
ضرورت دارد به هیچ وجه 
نمی توان احتمال کذب 

آن را داد.
%100

محمول یک قضیه 
ضروری نیست و هم 
می تواند بر موضوع 

حمل شود و هم موضوع 
می تواند آن را نپذیرد.

50% به %50

برقراری ارتباط بین 
موضوع و محمول 

غیرممکن است و موضوع 
آن محمول را نمی پذیرد.
کذب این قضیه ضروری است.

%0

مثال
خداوند خالق جهان 

است.
علی دانش آموز 
درس خوانی است.

عدد چهار زوج نیست.

رابطۀ وجود با موضوع های مختلف
هر  می شود.  فوق  رابطءه  سه  پدید آمدن  موجب  موضوعی  هر  بر  )وجود(  هستی  حمل 

ماهیت در یکی از 3 قسم زیر وجود دارد:

نوع 
ماهیت

ممتنع الوجودممکن الوجودواجب الوجود

تعریف
موضوعی که نسبت به 
محمول وجود رابطءه 

حتمی دارد.

موضوعی که نسبت به 
محمول وجود رابطءه 

امکانی دارد.

موضوعی که نسبت به 
محموِل وجود رابطءه 

محال دارد.

ویژگی
قطعاً وجود دارد و 

وجود برای آن ضروری 
است.

نه ضرورت دارد که وجود 
داشته باشد نه ضرورت 

دارد که عدم باشد.

هیچ گاه وجود نخواهد 
داشت و وجود برای آن 

محال است.
شریک الباری، سیاِه سفیدخاک، انسان، روحخداوندمثال
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