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 99-99سال تحصیلی  سواالت فلسفه پایه دوازدهمجزوه کامل ترین 

 سیدرحیم موسوی نسب دبیر: 

 جای خالی رابا کلمات مناسب کامل کنید.

 وجود شناسی -موضوع دانش فلسفه ................است واصل دانش فلسفه را..............می نامند.       وجود -1

 می کند وبخشی از....................است.    هستی شناسی معرفت شناسی درباره حقیقت علم صحبت -2

 وجود -حقیقت علم که ...............نامیده می شود خود ازاقسام ..............است.      وجود ذهنی    -3

 ماهیت(یکی از مباحث اولیه فلسفه، تعیین نسبت دومفهوم ...............و.................است.    هستی وچیستی)وجود و -4

.....هریک ازآنها کودکی که بااستفاده ازکلمه این وآن به حیوانات اشاره می کند ، نشان می دهد به ..............حیوانات پی بره است امااز............ -5

 ماهیت)چیستی(   -آگاه نیست.    وجود

 چیستی -نها هستند ومعموال درکنارهم به کار می روند.   هستیدومفهوم ............و...................ازپرکاربرد ترین مفاهیم میان انسا -6

 انسان بااستفاده ازکلمه این وآن نشان می دهد که به....................اشیاء وپدیده ها پی برده است.   وجود -7

 انسان با سوال این چیست؟ می خواهد لز.................اشیاء وپدیده ها آگاه شود.      ماهیت/چیستی -8

 چیستی داشتن  -انسان درهرچیزی که مشاهده می کند، دو حیثیت می یابد، حیثیت ...............و حیثیت............      موجودبودن -9

 ماهیت -وجه مشترک موجودات..................و وجه اختصاصی آنها...................است.         وجود -11

 مفهوم -فقط در.............است وازجهت .....................است.    ذهن« وجود»و « انسان»تفاوت « انسان موجود است»درعبارت  -11

 دوموجود   -دو مفهوم.............ومتفاوت اند نه ...........جداگانه.       مختلف«  وجود»و « انسان«  »انسان موجود است»درعبارت   -12

مغایرت وجود  -برهان.......................است وپایه ی آن بحث ..................است.    وجوب و امکانیکی از برهان های ابن سینا در اثبات وجود خدا  -13

 وماهیت

 حس گرا وتجربه گرا   -میالدی با رشد .............فلسفه ارسطویی جای خود را به فلسفه های.............داد.    تجربه گرایی 16ازقرن  -14

 ماهیت –یعه ........را از...............جدا می سازد.    وجود ارسطو درکتاب مابعد الطب -15

 توماس آکوئیناس نظریه ابن سینا درباره مغایرت وجود وماهیت را پایه برهان های خود در...............قرار داد.   خداشناسی -16

 ارسطویی –ابن سینا     فالسفه غرب ازطریق ..............وابن رشد مجددا با فلسفه ............آشنا شدند.  -17

 درستی یا نادرستی عبارت های زیر رامشخص کنید.

 )وجودوماهیت( است.    ص« چیستی»و« هستی»یکی از مباحث اولیه فلسفه، تعیین نسبت دومفهوم -18

 هستند.    غ« علت ومعلول » پرکاربرد ترین مفاهیم میان انسان ها  -19

 می یابد : حیثیت موجود بودن وحیثیت عدم وجود     غانسان درهرچیزی که مشاهده می کند ، دو حیثیت  -21

 وجود وجه اختصاصی موجودات، و وجه مشترک آنها ماهیت است.   غ -21

توجه ویژه ای کرد ودرتمایز میان این دو مفهوم، نکاتی را مطرح کرد.   « ماهیت» و « وجود» فارابی فیلسوف بزرگ مسلمان ، به نسبت میان -22

 ص

دو جنبه یک چیزند که بدین معناست که آنها دو جزء ازیک چیزندکه باهم ترکیب یا جمع شده « چیستی» و «هستی»از نظر ابن سینا  -23

 اند.    غ

 انسان و وجود دو مفهوم مختلف ومتفاوت اند نه دو موجود جداگانه   ص -24

« حیوان ناطق» با حمل « انسان» بر« وجود» حمل « اتسان موجود است» و « انسان حیوان ناطق است» ابن سینا می گوید در دوگزاره  -25

 تفاوتی ندارد.    غ« انسان»بر

 است وبه دلیل نیاز ندارد.    ص« یک حمل ضروری«  انسان»بر « حیوان ناطق » حمل  -26

 جداست وجزء تعریف آن قرار نمی گیرد.  ص« انسان» از مفهوم « وجود» ، مفهوم « انسان موجود است» درعبارت  -27

 ه ضروری برقرار نیست ؛ انسان می تواند موجود باشد ومی تواند موجود نباشد.   صمیان انسان و وجود یک رابط -28

 فرق بین ماهیت و وجود بی تردید یکی از اساسی ترین آرا وعقاید فلسفی در تفکر اسالمی است.   ص -29
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 قرار گرفت.  ص« انوجوب وامک» مغایرت وجود وماهیت پایه یکی از برهان های ابن سینا در اثبات وجود خدا به نام برهان  -31

 وجود را ازماهیت جدا می سازد ، اما به توضیحات کوتاهی اکتفا می کند.   غ« مابعد الطبیعه»افالطون درکتاب  -31

 توماس آکوئیناس نظریه مغایرت ووجود را در اروپا گسترش داد و وموجب مناقشات فراوانی درآنجاشد.   ص -32

 سواالت کوتاه پاسخ

 ویند؟   وجود شناسیمی گچه اصل دانش فلسفه را  -33

 معرفت شناسی درباره ی چه چیزی صحبت می کند؟   حقیقت علم و  وجود ذهنی -34

 موضوع دانش فلسفه چیست؟ وجود -35

نامیده می شود ، خود از اقسام وجود است واین « وجود ذهنی»چرامعرفت شناسی ، بخشی ازهستی شناسی است؟ زیراحقیقت علم، که  -36

 وجود خارجی تقسیم می شود.هستی است که به وجود ذهنی و 

تقسیم وجود به  -3رابطه هستی باچیستی  -2تقسیم وجود به وجود خارجی و وجود ذهنی -1مباحث اصلی فلسفه کدامند؟ نام ببرید؟  -37

 تقسیم وجود به ثابت ومتغیر -5تقسیم وجود به واجب و ممکن -4علت ومعلول

 هستی و چیستییکی از مباحث اولیه فلسفه چیست؟ تعیین نسبت دومفهوم  -38

دو مفهوم از پرکاربرد  وجود وماهیت( است؟ زیرا این« ) تیچیس» و« هستی» چرا یکی از مباحث اولیه فلسفه ، تعیین نسبت دو مفهوم  -39

 ترین مفاهیم میان انسان ها هستندومعموال درکنارهم به کار می روند.

 ماهیت -وجه مشترک و وجه اختصاصی آن درچیست؟ وجود -41

 ی که مشاهده می کند، چند حیثیت می یابد؟ دو حیثیت : حیثیت موجود بودن و حیثیت چیستی داشتنانسان درهرچیز -41

 ابن سینا -اولین فیلسوفان مسلمانی که به نسبت میان وجود وماهیت توجه ویژه ای کرد ؟ فارابی -42

 را ازماهیت جدا می سازد.ارسطو درباره نسبت میان وجود و ماهیت چه نظری دارد؟ ارسطو درکتاب مابعد الطبیعه وجود  -43

 تفاوت انسان و وجود درکجا وازچه جهت است؟ فقط درذهن وازجهت مفهوم است.« انسان موجود است» وقتی می گوییم  -44

 حمل حیوان ناطق برانسان چگونه حملی است؟ حمل ضروری -45

دلیل نیاز ندارد؟ زیرا نمی توان پرسید چه برانسان ، یک حمل ضروری است وبه « حیوان ناطق» باتوجه به عقیده ابن سینا ، چرا حمل  -46

 حمل کنید.« انسان» رابر« حیوان ناطق » عاملی باعث شد که شما 

زیرا نمی توان پرسید چه  –چگونه حملی است؟ وچرا به دلیل نیازمند نیست؟ حملی ضروری است « انسان» بر« حیوان ناطق » حمل  -47

 حمل کنید.« نانسا»رابر« حیوان ناطق» عاملی باعث شد که شما 

 یکی از اساسی ترین آراء وعقاید فلسفی درتفکر اسالمی چیست؟ فرق بین وجود وماهیت -48

چرا فرق ماهیت و وجود را یکی از اساسی ترین آراء وعقاید فلسفی درتفکر اسالمی دانسته اند؟ زیرا این بحث مقدمه طرح مباحث جدیدی  -49

 قرار گرفته است.

 بات وجود خدا را نام ببرید؟ وجود وامکانیکی از برهان های ابن سینا دراث -51

 -موضوع برهان وجوب وامکان ابن سینا چیست؟ ابن سینا کدام بحث راپایه ی این برهان قرار داده است؟   موضوع: اثبات وجود خدا    -51

 بحث مغایرت وجود وماهیت

 اوانی درآنجا شد؟ توماس آکوئیناسکدام فیلسوف نظر ، مغایرت وجود وماهیت را در اروپا گسترش داد وموجب مناقشات فر -52

 تومیسم دراروپا چه کسی است؟ توماس آکوئیناس –پایه گذار مکتب توماسی  -53

میالدی فلسفه ای را دراروپا ترویج می کردند که بیشتر متکی به دیدگاه های ابن سینا وتاحدودی ابن  15تا13کدام فالسفه درقرن های  -54

 آلبرت کبیر -رشد بود؟ راجر بیکن

برت کبیر وراجر بیکن درباره نسبت وجود و وماهیت چه بود؟   آنها نیز درباره نسبت وجود وماهیت نظری نزدیک به توماس نظر آل -55

 آکوئیناس داشتند.

فالسفه غرب از طریق کدام فالسفه مسلمان مجددا با فلسفه ارسطوئی آشنا شدند؟)کدام فالسفه اسالمی درآشنایی مجدد اروپائیان بافلسفه  -56

 مؤثر بودند؟( ابن سینا وابن رشد ارسطوئی

فلسفه های حس گرا  -میالدی ، کدام مکتب غربی در اروپا رشد کرد وباعث ظهور چه نوع فلسفه هایی گردید؟ تجربه گرایی 16درقرن  -57

 وتجربه گرا
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 سؤاالت تشریحی

 

د برانسان یا حمل حیوان ناطق برانسان کامال استدالل ابن سینا مبنی برمغایرت وجود و ماهیت راتوضیح دهید؟   او می گوید که حمل وجو -58

متفاوت است چون حیوان ناطق در تعریف انسان آمده است پس انسان همان حیوان ناطق است وبرعکس این دو مفهوم از هم جدایی 

یل از به دلناپذیرند وتفاوت انسان وحیوان ناطق فقط درگستردگی شان است.پس  حمل حیوان ناطق برانسان یک حمل ضروری است ونی

ندارد.  اما مفهوم وجود ازمفهوم انسان جداست وجزء تعریف انسان نیست پس میان انسان به عنوان یک چیستی و وجود رابطه ضروری 

 برقرار نیست انسان می تواند موجود باشد یا موجود نباشد پس حمل وجود برهر چیستی از جمله انسان نیازمند دلیل است.

ابن سینا به بحث نسبت وجود وماهیت چه تأثیری برعقاید فلسفی درتفکر اسالمی داشت؟ به علت توجه خاص ابن بیان دقیق وتوجه خاص  -59

ویا عنوان هایی مشابه ، مقدمه طرح مباحث جدیدی قرارگرفت ؛ به گونه ای که گفته « سینا ، این بحث باعنوانن مغایرت وجود وماهیت

 این نظر، پایه یکی از برهان های ابن« ز اساسی ترین آرا وعقاید فلسفی درتفکر اسالمی استفرق بین ماهیت و وجود بی تردید یکی ا» اند

 نیز قرار گرفت.« وجوب وامکان» سینا در اثبات وجود خدا به نام برهان

وجزء آنها د دو جنبه یک چیزند، را باذکر مثال توضیح دهید؟ مقصود این است که« چیستی» و« هستی » مقصود ابن سینا ازاین سخن که  -61

ازیک چیز که باهم ترکیب یاجمع شده اند؛ نیستند آن گونه که اکسیژن وهیدروژن دو جزء تشکیل دهنده آب هستند؛ حتی مثل کاغذ 

 ورنگ کاغذ نیستند که اگر کسی بپرسد چه رنگی است می گوییم سفید است.

فقط درذهن وازجهت مفهوم است « وجود»و« انسان»؟ تفاوتازچه جهتی است « وجود»و « انسان» تفاوت « انسان موجود است» درعبارت  -61

نداریم ؛ بلکه در خارج ازذهن ؛ واقعیتی است که هردو مفهوم را به آن نسبت می « انسان» و« و.جود» واال درخارج، دو امر جداگانه به نام 

 هدو مفهوم مختلف ومتفاوت اند نه دو موجود جداگان« و ن وجود« انسان» دهیم به عبارتی 

جداست وجزء تعریف آن « انسان»از مفهوم « وجود» مفهوم « انسان موجود است» باتوجه به عقیده ابن سینا، توضیح دهید ، چرا درعبارت  -62

رابطه ضروری برقرارنیست ؛ به همین سبب ، انسان می تواند « وجود»و « چیستی» به عنوان یک « انسان» قرار نمی گیرد؟ زیرا میان

نیازمند دلیل است حال این دلیل ممکن « انسان» ازجمله« چیستی» برهر« وجود»واندموجود نباشد، بنابراین حمل موجود باشد ومی ت

 است حسی وتجربی باشد یا عقلی محض

 

 سؤاالت درس دوم

 محمول قضیه برای موضوعش ............است.   واجب)ضروری(« مثلث سه زاویه دارد» درقضیه  -1

 ارتباط میان موضوع ومحمول .................است.    غیرممکندرابطه امتناعی برقراری  -2

به عقیده ابن سینا وقتی به ذات وماهیت اشیاء پیرامون خود نگاه می کنیم میان این ماهیات و وجود یک رابطه..............می یابیم.    -3

 امکانی

نمی تواند خودبه خود ازحالت امکان خارج شودو وجود برایش چیزی که ذاتا نسبت به وجود، حالت امکانی داشته و...............باشد  -4

 ضروری -..........گردد.   ممکن الوجود

 اشیایی که ذاتاممکن الوجودندتاواجب نشوند ............نمی شوند.     موجود -5

 معروفند.   واجب الوجود بالغیر همه ماهیاتی که موجودند به واسطه عاملی دیگرواجب شده اندوبه همین دلیل به ...................... -6

که آنها را نسبت وجود ازحالت .................خارج کند و وجود نیاز دارند .................واجب الوجوداشیاء جهان چون ذاتا ممکن الوجودند به  -7

 امکانی -را برای آنها ضروری و واجب نماید.    بالذاتی

 ضرورت -...داردواین ..........ازناحیه خود آن ذات است نه ازناحیه یک امر بیرونی     ضرورتوجود برای واجب الوجود بالذات ....... -8

    بی نهایت بودن تعداداشیاء جهان، نیازشان را به ...................برطرف نمی سازد، بلکه آنها را همچنان .............نگه می دارد. -9

 نیازمند    -واجب الوجود بالذات 

ی ابن سینا وپیروان او این است که موجودات جهان برحسب ذات خود...............اما ازاین حیث که اکنون  موجودند..............یعنی پیام اصل -11

 بالذات -ازواجب  الوجود ..........نشأت گرفته اند.    ممکن الوجود واجب الوجود بالغیر

 سینا تبعیت کرده است.    مغایرت وجود وماهیتتوماس آکوئیناس دربحث .......و..............ازابن  -11

 توماس آکوئیناس برهان ..............................رادراروپا گسترش دادومورد قبول بسیاری قرارگرفت.    وجوب وامکان -12
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قعیت نگاه کنیم، می مال صدرا می گوید، به جای نگاه کردن به ماهیت ومشاهده حالت امکاتی آن، نسبت به وجود وعدم ، اگر به دو وا -13

 بینیم که این واقعیات ، عین.................و.....................     وابستگی ونیازند.

نگرفته  به نظر مالصدرا درمیان موجودات جهان، نمی توان موجودی را یافت که وابستگی به ...............و.................سراسر وجودش را فرا -14

 زمندینیا –باشد.   غیر 

 امکاتن ماهوی -مالصدرا، وابستگی وف فقروجودی را..................نامیدتاآن را از..................ابن سینا جدا کند.   امکان فقری -15

........برخوردار است.    به نظر مالصددرا فقرونیاز ذاتی که درموجودات اسدت ، باید به منبعی متصدل باشد که از.............................و................    -16

 بی نیازی -غنای ذاتی

 وابسته    -به نظر مالصدرا غنی بالذات همان........................است که همه موجودات به او.........................اند.     خداوندمتعال -17

 وابسته -دهای نیازمندو.......................غیر وابستهازنظر ابن سینا، وجود دوگونه است ، وجود بی نیاز و.......................و وجو -18

 ازنظر ابن سینا ، میان اشیاء پیرامون ما ازنظر ذات وماهیت با وجود، یک رابطه ...................برقرار است.    امکانی -19

.................میان وجود وگیاه برقرار شددده اسددت.    گیاه ازنظر ذات وماهیت ، رابطه ............با وجود دارد اما اگر گیاه موجود شددد، رابطه .. -21

 ضرورت -امکانی

 همه چیزهایی که این جهان راتشدکیل دا ده اند ، ذاتا وماهیتا نسدبت به وجود حالت..............دارند اما از این جهت که اکنون هستند و   -21

 ضرورت -ست .   امکانیوجود دارند ، موجود بودن برای آنها.....................پیدا کرده ا

 بالغیر -همه ماهیباتی که موجودند ، به واسطه ...........دیگر واجب الوجود شده اند، به عبارت دیگر، واجب الوجود........هستند.   عاملی -22

 جهان هستی یکپارچه نیاز وتعلق به...................است.   ذات الهی« فقر وجودی» یا « امکان فقری» طبق نظریه  -23

مال صدددرا می گوید: فقر وجودی که در موجودات مشدداهده می شددود ، باید به منبعی متصددل باشددد که از غنای ذاتی برخوردار اسددت  -24

 یعنی...........................باشد .  غنی بالذات.

 درستی یانادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.

 ی است.    صمحمول قضیه برای موضوعش ضرور« زوج است  4عد » درقضیه -25

 برقراری ارتباط میان موضوع ومحمول غیر ممکن است.   ص« تعداد موجودات روی زمین بی نهایت است» درقضیه  -26

 محمول قضیه برای موضوعش ممتنع است.   غ« دیوار خانه ماسفید است» درقضیه  -27

وقتی به ذات وماهیت اشیائ پیرامون خود نگاه می در رابطه امکانی اشدیاء ذاتا می توانند باشدند یا نباشدند.     صابن سینا می گوید:     -28

 برقرار است.   ص« امکانی» کنیم، می بینیم که میان این ماهیات و وجود یک رابطه 

 در رابطه امکانی، ذات و ماهیت اشیاء به گونه ای نیست که حتما  باید باشد.    ص -29

 ص   ابن سینا مغایرت میان وجود وماهیت را به خوبی تبیین کرده است. -31

همه ماهیاتی که موجودند، به واسدطه عاملی دیگر واجب الوجود شده اند.    ص موجودات جهان برحسب ذات خود ممکن الوجودند،   -31

 اما ازاین جهت که اکنون موجودند، واجب الوجود بالغیرند.   ص

بت به وجود ازحالت امکانی خارج کندو وجود را اشیاء جهان چون ذاتا ممکن الوجودند، به واجب الوجودبالذاتی نیاز دارند که آنها را نس -32

 برای آنها ضروری و واجب نماید.    ص

 اشیاء جهان ، چه تعدادآنها محدود باشد وچه نامحدود، چون ذاتا ممکن الوجودند، به واجب الوجود بی نیازند.   غ -33

 سازد.   غب الوجود بالذات برطرف می اشیاء جهان ، نیازشان را به واج بی نهایت شدن تعداد -34

فالسدفه بعد از ابن سددینا ، هم درجهان اسدالم وهم در اروپا، بیان وی دراثبات واجاب الوجود رابرهانی بسددیار قوی برای اثبات خداوند    -35

 نداسته اند.   غ

 غ آلبرت کبیرکه دربحث مغایرت وجود وماهیت ازابن سینا تبعیت می کرده است، این برهان را نیز در اروپا گسترش داد.      -36

مالصددرا وصددرائیان برهان وجوب وامکان ابن سدینا را ارتقا بخشدیدند وعالوه بر همین بیان، ازبیان قوی تری که با دسددتگاه فلسفی      -37

 مالصدرا سازگاری داشت، بهره بردند.   ص

مکان استفاده کردند.   درجهان اسدالم فالسدفه ای مانند بهمنیار،خواجه نصدیر الدین طوسی، میر داماد و شیه بهائی از برهان وجوب وا    -38

 ص

به عقیده مال صددرا به جای نگاه کردن به ماهیت ومشداهده حالت امکانی آن نسبت به وجود و عدم، بایدبه دو واقعیت نگاه کنیم ، تا     -39

 ببینیم که این واقعیات عین وابستگی ونیازند.    ص
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است واز خود هیچ استقاللی ندارد.   صاز نظر فارابی وجود طبق نظریه امکان فقری جهان هستی ف یکپارچه نیاز وتعلق به ذات الهی  -41

 دو گونه است ، وجود بی نیاز وغیر وابسته و وجود های نیازمند و وابسته    غ

 سؤاالت کوتاه پاسخ

 با موضوعات مختلف، چگونه نسبتی می تواند باشد؟ یا ضروری است، یاممکن است ویا ممتنع« هستی»و« وجود»نسبت  -41

 را با موضوعات زیر مشخص کنید وچه نوع رابطه ای است؟الف( دیو   ب( فرشته   ج( عدد بی نهایت   د( خدا« وجود»رابطه -42

 الف( امکانی      ب( امکانی   ج( امتناعی    د( ضروری

 اگر یک گیاه موجود شد چه رابطه ای میان وجود وگیاه  برقرار شده است؟ ضرورت -43

 طه ای است؟ امکانیچه نوع راب« گیاه»و« وجود»رابطه میان  -44

 واجب الوجود بالغیر -2واجب الوجود بالذات  -1ازنظر ابن سینا ،واجب الوجود چند قسم است؟  -45

 واجب الوجود بالغیر -2واجب الوجود بالذات  -1ازنظر ابن سینا موجودات چندقسم هستند؟  -46

بلکه آنها را همچنان نیازمند نگه  –آیا بی نهایت شدن تعداد اشیاء جهان ، نیاز شان را از واجب الوجود بالذات برطرف می سازد؟  خیر  -47

 می دارد.

 برهان ابن سینا در اثبات واجب الوجود را چه می نامند؟   برهان وجوب وامکان -48

 ده است؟ برهان صدیقینابن سینا ،برهان خودش دراثبات واجب الوجود را چه نامی -49

 فالسفه بعد از ابن سینا ، درجهان اسالم و اروپا ، کدام برهان را برای اثبات خداوند بسیار قوی دانسته اند؟ برهان وجوب و امکان -51

 -همنیارچه کسدانی بعد از ابن سدینا، برهان او را در اثبات واجب الوجود را گسترش دادند وازآن استفاده کرده اند؟ توماآکوئیناس ف ب   -51

 مالصدرا وصدرائیان –شیه طوسی  -میر داماد -خواجه نصیر الدین طوسی

 در کدام رابطه است که نسبت وجود، به عنوان یک محمول ، با موضوعشان ضروری است؟   رابطه ضرورت -52

 رابطه امکانی وقتی به ذات و ماهیت اشیاء پیرامون خود نگاه می کنیم، میان این ماهیات و وجود چه رابطه ای می یابیم؟ -53

 به همه ماهیاتی که وجودشان به واسطه عاملی دیگر واجب شده است چه می گویند؟  واجب الوجود بالغیر -54

ذاتی که .وجود برایش ضرورت دارد واین ضرورت ، از ناحیه خود آن ذات است نه از ناحیه یک امر بیرونی چه نامیده می شود؟ واجب  -55

 الوجود بالذات

 یروی از چه کسی بحث مغایرت وجود وماهیت را در اروپا مطرح کرد؟  ابن سیناتوماس آکوئیناس به پ -56

 توماس آکوئیناس به پیروی از ابن سینا کدام بحث فلسفی را در اروپا مطرح کرد؟ مغایرت وجود وماهیت -57

 سینا جدا کند.ابن « امکان ماهوی» چرا مال صدرا ، وابستگی ، و فقر وجودی را ، امکان فقری نامید؟ تا آن را از از  -58

 مقصود ابن سینا از غنی بالذات کیست؟ خداوند متعال که همه موجودات به او وابسته اند. -59

 درنظر کدام فیلسوف وجو بر دو قسم ، وجود غیر وابسته و وجود وابسته است؟   مال صدرا -61

 نام دیگر نظریه امکان فقری مالصدرا چیست؟ فقر وجودی -61

پرتو عنایت خویش را باز گیرد ، کل موجودات نابود می گردند ونور آنها خاموش می شدددود؟ فقر طبق کددام نظریه اگرذات الهی آنی   -62

 وجودی یا امکان فقری

 ابن سینا را ارتقا بخشیدند؟ مالصدرا وصدرائیان« وجوب وامکان» چه کسانی برهان  -63

 سؤاالت تشریحی

( رابطه امکانی مانند: هوای جنوب 2زوج اسددت.       4ند : عدد ( رابطه ضددروری مان1سدده گانه را در قالب مثال نام ببرید؟     مفاهیم -64

 زوج است. 3( رابطه امتناعی مانند: عدد 3کشور گرم است.     

مفاهیم سده گانه را نام ببرید وتعریف کنید؟ حمل محمول برموضوع یا ضروری است یعنی موضوع بدون آن محمول نمی تواندباشدکه   -65

نامند؛ یا حمل محمول برموضدوع امکانی اسدت یعنی موضدوع می تواند آن محمول را داشدته باشد یا     این رابطه را رابطه ضدروری می  

نداشته باشد ؛ که این رابطه را امکانی می نامند . ویا حمل محمول برموضوع محال عقلی وممتنع است یعنی غیر ممکن است ، که این 

 رابطه را رابطه امتناعی می نامند.

 ن موضوع وومحمول چیست؟درهرقضیه ، رابطه میا -66
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 الف( مثلث دایره است.   امتناعی

 ب( هوا ابری است.  امکانی

 ج( مثلث سه ضلعی است.  وجوبی)ضروری(

اشیائی که ممکن الوجودند چگونه ازحالت امکانی خارج شده وموجود شده اند؟ ابن سینا می گوید:اشیاء جهان ، چه تعدادآنها محدود  -67

 ذاتا ممکن الوجودند، به واجب الوجود بالذاتی نیاز دارند که آنهاباشد وچه نامحدود ، چون 

« واجب الوجود بالغیر» رانسبت به وجود ازحالت امکانی خارج کنمد و وجود رابرای آنهاضروری و وواجب نماید. بنابراین ، اشیای جهان 

 هستند.

   مفاهیم زیر راتعریف کنید؟ -68

 وجود وعدم حالت تساوی دارد یعنی می تواند باشد ومی تواند نباشد.الف( ممکن الوجود: ماهیتی که نسبت به 

 ب(واجب الوجود: ماهیتی که وجود برایش ضروری باشد ونمی تواند که موجود نباشد.

 ج( واجب الوجود بالذات: ذاتی که وجود برایش ضروری است واین ضرورت ازناحیه خودآن ذات است نه از ناحیه یک امر بیرونی 

برهان ابن سینا دراثبات واجب الوجود را ارتقا بخشیدند؟ مال صدرا وصدرائیان این برهخان را ارتقا بخشیدند وعالوه برهمین  چه کسانی -69

 بیان، ازبیان قوی تری که با دستگاه فلسفی مالصدرا سازگاری داپشت، بهره بردند.

مالصدددرا وابسددتگی موجودات رادر فقر وجودی آنها وامکان برهان مالصدددرا دراثبات واجب الوجود چه فرقی با برهان ابن سددینا دارد؟  -71

فقری دانسدته وآن را از امکان ماهوی که ابن سینا بیان می کرد، جدا می کند. ابن سینا وابستگی ونیازموجودات به واجب الوجود رابه  

 ماهیت وذات آنها می داند وممکن الوجود بودن آنها را دلیل نیازمندی و وابستگی می داند.

یان مالصددرا دراثبات خداوند چگونه اسدت؟   مالصدرا می گوید: به جای نگاه کردن به ماهیت ومشاهده حالت امکانی آن نسبت به   ب -71

وجود وعدم، اگر به دوواقعیت نگاه کنیم ، می بینیم که این واقعیات، عین وابستگی ونیازند؛ درمیان این موجودات، نمی توان موجودی 

نامید  «امکان فقری» را« فقروجودی»و« وابستگی»غیر ونیازمندی سراسر وجودش رافرانگرفته باشد. وی این رایافت که وابسدتگی به  

که ابن سددینا بیان می کرد جدا کند. وی می گوید ، این فقر ونیاز ذاتی که درموجودات مشدداهده می کنیم، « امکان ماهوی»تاآن را از

نیازی برخوردار است آن غنی بالذات، همان خداوند متعال است که همه موجودات به باید به منبعی متصل باشد که ازغنای ذاتی وبی 

 او وابسته اند.

، جهان « فقروجودی» یا« امکان فقری» رابطه جهان با ذات الهی چگونه تبیین می شدددود؟ طبق نظریه« امکان فقری» طبق نظریه  -72

قاللی ندارد. اگر ذات الهی آنی پرتوعنایت خویش رابازگیرد، کل هسدددتی یکپارچه نیاز وتعلق به ذات الهی اسدددت و از خود هیچ اسدددت

 موجودات نابود می گردند ونور آنها خاموش می شود.

  اصطالحات زیر راتعریف کنید؟ -73

الف( امکان فقری: دیدگاه مالصددرا نسدبت به موجودات ازآن جهت که نیازمند و وابسته هستند ، و این وابستگی سراسر وجودشان را   

 فته استفرا گر

 ب( امکان ماهوی: دیدگاه ابن سینا نسبت به موجودات ازآن جهت که ذاتا وماهیتا ممکن الوجودهستند.

 ج( غنی بالذات : وجود بی نیاز وغیر وابسته که غنای ذاتی دارد وهمان خداوند است که همه موجودات به او وابسته اند.

ی برقراراست؟ وقتی به ذات وماهیت اشیاء پیرامون خود نگاه می کنیم ، می بینیم ازنظر ابن سینا میان ماهیات و وجود چه نوع رابطه ا -74

که میان این ماهیات و وجود یک رابطه امکانی برقراراسدت ؛ یعنی ذات وماهیت اشیاء به گونه ای نیست که حتما باید باشد. همچنین  

 نند باشند یانباشند به تعبیردیگر ، این اشیاء ممکن الوجودند.به گونه ای هم نیست که بودن آنها محال باشد. این اشیاء ذاتا می توا

ازنظر ابن سینا چرا اشیاء جهان واجب الو.جود بالغیر هستند؟ اشیاء جهان ، چه تعدادآنها محدود باشد وچه نامحدود ، چون ذاتا ممکن  -75

مکانی خارج کند و وجود رابرای آنها ضددروری و واجب الوجودند، به .اجب الوجود بالذاتی نیاز دارند که آنها رانسددبت به وجود ازحالت ا

 نماید بنابراین اشیای جهان واجب الوجود بالغیر هستند.

ابن سدینا چگونه نتیجه می گیرد که واجب الوجود بردوقسم است؟ اشیاء جهان ، چه تعدادآنها محدود باشد وچه نامحدود ، چون ذاتا   -76

از دارند که آنها رانسدبت به وجود ازحالت امکانی خارج کند و وجود رابرای آنها ضددروری و  ممکن الوجودند، به .اجب الوجود بالذاتی نی

( 1واجب نماید بنابراین اشدیای جهان واجب الوجود بالغیر هسدتند. ابن سینا ازاینجا نتیجه می گیرد که واجب الوجود بردو قسم است  

 ( واجب الوجود بالغیر2واجب الوجود بالذات 
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ینا وپیروان او درباره موجودات جهان چیست؟ موجودات جهان برحسب ذات خود ممکن الوجود ند اما ازاین حیث که پیام اصلی ابن س -77

 اکنون موجودند، واجب الوجود بالغیرند؛ یعنی از واجب الوجود بالذات نشئت کرفته اند.

 

 سؤاالت درس سوم 

 جای خالی راباکلمات مناسب کامل کنید.

 فلسفی، وشاید نخستین مسئله ای که فکر بشر رابه خود متوجه ساخته ، مسئله ............است. علیتازکهن ترین مسائل یکی  -1

 چیستی -انسان ازهمان اوایل کودکی که زبان می گشاید از................و.................اشیاء پرسش می کند.   چرایی -2

 می خورد. علت ومعلول اندیشه یک فرد ازهمان کودکی بامسئله ...............گره -3

 علل -یابی انسان ازهمان ابتدای ظهور برروی این کره خاکی به دنبال .................بوده وبرای یافتن ....................تالش کرده است. علت -4

 در رابطه علیت وجود معلول متوقف به ..............است.   علت -5

 د است.   علتمعلول دروجود خود به ..............نیازمن -6

 تاعلت نباشد، .............هم پدید نمی آید.   علت -7

 دررابطه علیت، علت چیزی است که وجود ..............متوقف برآن است.   معلول -8

 رابطه علیت رابطه ای .................است.   وجودی -9

 بازتابی ازرابطه .................است.     علیت« چرا»کلمه -11

 آن یک طرف وجودش وابسته به وجود دیگری است رابطه ................نامیده می شود.    علیترابطه ای که در -11

 فطری-ولیه وبدیهیدکارت معتقد بود که اصل علیت جزء مفاهیم ...................و................است که انسان ازآن درک.....................دارد.  ا -12

 ازطریق حس به...............پدیده ها پی می برد ورابطه علیت رابنا می نهد.    توال به عقیده تجربه گرایان، انسان -13

 توال -به عقیده هیوم، تداعی ناشی ازتکرار مشاهده چیزی جزیک امر.................ناشی از...................پدیده ها نیست .   روانی -14

 لت چیزی دیگر بنامیم.     هیومبه عقیده ...............ماعدت کرده ایم چیزی را ع -15

 عینی/ابژکتیو -به عقیده کانت دیدن اشیاء به صورت علت ومعلول امری...............نه............ذهنی/سوبژکتیو -16

......پدیده ها پی تجربه گرایان چون هرچیزی رابراسداس.................و................تحلیل می کنند ، معتقدند که انسان ازطریق حس به .........  -17

 توال–تجربه -می برد ورابطه علیت رابنا می نهد.    حس

 تجربه–استدالل عقلی   -هیوم که اساسا ............، امکان معرفت ازطریق ........وبدون ..............ردمی کند.     تجربه گرا -18

 ...............است.   فراترازحسبه عقیده هیوم درک علیت ازطریق حس ممکن نیست، چون علیت مفهومی ...... -19

 تجربه -فالسفه مسلمان می گویند؛ اصل علیت یک قاعده ................است واز ................به دست نمی آید.    عقلی -21

 -..نیسددت.   تجربهبه نظر ابن سددینا ، درک رابطه علیت ازطریق...........امکان پذیر نیسددت به دنبال هم آمدن دو حادثه به معنای........... -21

 علیت

 به نظر ابن سینا ، کسی که صرفا تجربه گراست ، نمی تواند تبیین قانع کننده اتی از.................اراده کند.  علیت -22

 خودش -یکی ازنتایج اصل سنخیت آن است که انسان ازهرچیزی انتظار آثار ..................با...............رادارد. متناسب -23

اصدل سدنخیت اسدت که می توان برای .................دقیق جهان....................قائل شدد ودانشمندان باتکیه برهمین اصل تحقیقات     با قبول  -24

 پشتوانه عقلی-علمی خود را پیگیری می کنند.  نظم

 به عقیده ابن سینا ، آنچه به معلول ضرورت وجود می دهد ............است.   علت -25

 عدم –ر ازعلت، امکان ذاتی دارد، یعنی ذات وماهیت آن نسبت به...........و............مساوی است.   وجود معلول باقطع نظ -26

ازنظر فالسدفه مسدلمان همین که ذهن انسان شکل گرفت ومتوجه اصل .................شد درمی یابد که پدیده ها خود به خود به وجود      -27

 نمی آیند.   امتناع اجتماع نقیضین

اینکده چیزی خودش بده خودش وجود بددهد، به معنای آن اسدددت که چیزی که نیسدددت، باشدددد واین همان...................اسدددت که      -28

 محال -....................است.   اجتماع نقیضین

 حس .تجربه  بعد از درک علیت ، برای اینکه علت حوادث طبیعی رابدانیم، باید از.....................خود استفاده کنیم.  -29

 براساس قاعده ............هرمعلولی ازعلت خاصی صادر می شود وپدیدمی آید.   سنخیت علت ومعلول -31
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 اینکه انسان ازهرچیزی انتظار آثارمتناسب باخودش را دارد ازنتایج اصل.............است. سنخیت علت ومعلول -31

 پیگیری می کنند.   سنخیتدانشمندان با تکیه براصل............تحقیقات علمی خود را  -32

 تجربه -کشف علل امور طبیعی ازطریق ...............و................صورت می گیرد.  حس -33

 ضروری -اشیاء درذات خود.................بده اند داکنون که موجودند ، وجود برای آنها...............شده است.   ممکن الوجود -34

 د.........است.    علتآنچه به معلول ضرورت وجود می ده -35

 واجب الوجود -معلول که در ذات خود................توسط علت ....................می شودو لباس هستی می پوشد.     ممکن الوجود -36

 درستی یا نادرستی عبارت های زیر رامشخص کنید. 

 ش می کند.   صاشیاء پرس« چرایی»و« چیستی»انسان از همان اوای کودکی که زبان می گشایداز -37

 نخستین مسئله ای که فکربشر رابه خود متوجه ساخته واورا به تفکر واداشته، مسئله علت ومعلول است.  ص -38

 انسان ازهمان ابتدای ظهور خود برروی کره خاکی به دنبال علت یابی بوده وبرای یافتن علل پدیده هاتالش کرده است. ص -39

 است.    ص« علت ومعلول»بازتابی از رابطه « چرا»کلمه  -41

 ازمیان فیلسوفان اروپایی ، دکارت معتقد بود که اصل علیت با دخالت تجربه به دست می آید.   غ -41

 تجربه گرایان )آمپریست ها( معتقدندکه انسان ازطریق حس به توالی پدیده ها پی می برد ورابطه علیت رابنا می نهد.   ص -42

 ازطریق استدالل عقلی وبدون تجربه را رد می کند.   صانگلستان امکان معرفت  18دیوید هیوم فیلسوف قرن  -43

 ادیوید هیوم  هرچندکه تجربه گراست اما امکان معرفت از طریق استدالل عقلی وبدون تجربه  راممکن امی دانست.   غ -44

 ازنظر دیویدهیوم علیت مفهومی فراتر از حس است.   ص -45

 وخودش در ذهن بوده وازجایی کسب نشده است.   ص کانت معتقد است مفهوم علیت جزء مفاهیم پایه ای ذهن است -46

 ازنظر کانت ساختار ذهن بشر به گونه ای است که برخی ازمفاهیم، ازجمله مفهوم علت ومعلول ، رانزد خود دارد.  ص -47

 فالسفه مسلمان می گویند ، اصل علیت یک قاعده عقلی است وازتجربه به دست نمی آید.   ص -48

 اده تجربی مبتنی براصل علیت است.   صبه عقیده فالسفه مسلمان هرد -49

 یکی از نتایج اصل سنخیت آن است که انسان ازهر چیزی انتظار آثار متناسب باخودش را دارد.   ص -51

 دارد یعنی: ذات وماهیت آن نسبت به وجود وعدم مساوی است.   ص« امکان ذاتی» معلول با قطع نظر ازعلت -51

 گراست نیز می تواند تبیین قانع کننده ای ازعلیت اراده کند.  غبه عقیده ابن سینا ، کسی که صرفا تجربه  -52

 طبق اصل سنخیت هرمعلولی ازهرعلتی پدیدنمی آیدبلکه هرمعلولی ازعلت خاصی صادر می شود وپدید می آید.  ص -53

های هرعلتی برای اینکده بددانیم هرعلتی چده معلول خداصدددی دارد، بدایدد ازتجربه کمک بگیریم وازطرق مختلف تجربی آثارومعلول        -54

 راشناسایی کنیم.  ص

 دانشمندان باتکیه براصل علیت ، تحقیقات علمی خود را پیگیری می کنند. غ -55

 سؤاالت کوتاه پاسخ

 کهن ترین مسائل فلسفی چیست؟ علت ومعلولیکی از -56

 است؟ علت وملول نخستین مسئله ای که فکربشر رابه خود متوجه ساخته واو را به تفکر واندیشه وادار کرده است چه مسئله ای -57

انسدددان ازهمان ابتدای ظهور خود برروی این کره خاکی به دنبال چه چیزی بوده وبرای یافتن چه اموری همواره تالش کرده اسدددت؟   -58

 علل پدیده ها -علت یابی

 چیزی که وجود معلول متوقف برآن است .تا آن نباشد ، معلول هم پدید نمی آید، چه نامیده می شود؟ علت -59

 ت چگ.نه رابطه ای است؟ رابطه وجودیرابطه علی -61

 رابطه علیت رابطه ای وجودی است یعنی چه؟ یعنی یکی وجودش وابسته به وجوددیگری است. -61

 ازنظر تجربه گرایان انسان ازچه طریقی به توالی پدیده ها پی می برد ورابطه علیت بنا می نهد؟ حس -62

 دست می آید؟ دکارتکدام فیلسوف معتقد است که اصل علیت بدون دخالت تجربه ب -63

 ازنظر کدام فیلسوف اروپایی علیت جزء مفاهیم اولیه بدیهی است که انسان ازآن درک فطری دارد؟ دکارت -64

 کدام فیلسوف امکان معرفت ازطریق استدالل عقلی وبدون تجربه را رد می کند؟ دیویدهیوم -65

 دانش بشری متکی به کدام اصل فلسفی است؟ علیت -66



    9 
 

فت راازطریق اسدتدالل عقلی رد می کند؟وحتی درک علیت راازطریق حس ممکن نمی دانست؟  زیرا اساسا  چرادیویدهیوم امکان معر -67

 چون معتقد بود که علیت مفهومی فراتر ازحس است-تجربه گرا است.

 کانت دردیدگاه خود درباره چگونگی درک اصل علیت تحت تأثیر کدام فیلسوف قرارگرفت؟ هیوم -68

 سخت تحت تأثیر نظریه علیت هیوم قرارگرفت؟ کانت 18کدام فیلسوف آلمانی قرن  -69

 طیق دیدگاه هیوم ، علت اینکه ما به ضرورت پیدایش معلول ازعلت، حکم می کنیم ، چیست؟ تداعی روانی -71

 کدام فیلسوف بعد از تأمالت فراوان به این نتیجه رسید که مفهوم علیت ورابطه علت ومعلول جزء مفاهیم پایه ای است؟ کانت -71

د ازتأمالت فراوان درمورد مفهوم علیت، به چه نتیجه ای رسددید؟ مفهوم علیت ورابطه علت ومعلول جزء مفاهیم پایه ای ذهن کانت بع -72

 است وخودش در ذهن بوده وازجایی کسب نشده است.

 طبق دیدگاه فلسددفی کانت، دیدن اشددیاء به صددورت علت ومعلول امری ذهنی اسددت یا عینی؟ امری ذهنی)سددوبژکتیو( اسددت نه      -73

 عینی)ابژکتیو(

 فالسفه مسلمان اصل علیت راچگونه قاعده ای می دانند؟ یک قاعده عقلی می دانند که ازتجربه به دست نمی آید. -74

چرافالسدفه مسدلمان معتقدند که اصل علیت یک قاعده عقلی است وازتجربه به دست نمی آید؟ زیرا معتقدند که هرداده تجربی خود    -75

 است.مبتنی براین قاعده عقلی علیت 

مقصود فالسفه اسالمی ازقاعده عقلی اجتماع نقیضین محال است چیست؟ اینکه چیزی خودش به خودش وجودوجود بدهد، به معنای  -76

 آن است که چیزی که نیست ، باشد.

 فالسفه مسلمان درک اصل علیت را مبتنی برکدام اصل عقلی وبدیهی می دانند؟ اصل امتناع اجتماع نقیضین -77

پدیده ها خود به خود به وجود آمده اند؟زیرا اینکه چیزی خودش به خودش وجود بدهد، به معنای آن اسدددت که  چرا نمی توان گفت -78

 چیزی که نیست ف باشد واین همان اجتماع نقیضین است که محال است.

 رتقل گرایان / دکادیدگاه فالسفه مسلمان درباره چگونگی درک اصل علیت به دیدگاه کدام گروه ازفالسفه اروپایی نزدیک است ؟ ع -79

به عقیده فالسفه مسلمان درک علیت وکشف علل امور طبیعی ازچه طریقی صورت می گیرد؟ درک علیت عقلی است اما بعد از علیت،  -81

 برای اینکه علت حوادث طبیعی رابدانیم باید ازطریق حس وتجربه استفاده کنیم.

 لی قائل شد؟ اصل سنخیتباقبول کدام اصل، می توان برای نظم دقیق جهان پشتوانه عق -81

 دانشمندان باتکیه برکدام اصل ، تحقیقات علمی خود راپیگیری می کنند؟ اصل سنخیت -82

 براساس کدام اصل است که هرمعلولی ازعلت خاصی صادر می شود وپدیدمی آید؟ سنخیت  -83

 پشتوانه عقلی برای نظم دقیق جهان، کدام اصل است؟ اصل سنخیت علت ومعلول -84

 معلول باقطع نظر علت، امکان ذاتی داردچیست؟ یعنی ذات وماهیت معلول نسبت به وجود وعدم مساوی است.مقصود ازاینکه ،  -85

 براساس کدام اصل ، علت به معلول ضرورت وجود می بخشد ومعلول راموجود می کند؟  وجوب علی ومعلولی -86

 ازکیست؟ ابن سینا« آنچه به معلول ضرورت وجود می دهد، علت است»این سخن -87

 انی ، وجود معلول ضرورت می یابد ومعلول موجود می شود؟ باآمدن علت چه زم -88

 عمال بیرونی که شیء ممکن الوجود را از حالت تساوی نسبت به وجود وعدم خارج می کند چیست؟ علت -89

 «دعقال محال است که بدون وجود هیچ عاملی ، یک کفه برکفه دیگر سنگینی کن» این عبارت بیانگر کدام اصل عقلی است؟  -91

 اصل امتناع ترجح بال مرجح

 هریک ازدیدگاههای زیر مربوط به کدام فیلسوفان اروپایی است؟ -91

 الف( مفهوم علیت امری روانی وناشی ازتوالی پدیده هاست.

 ب( اصل علیت جزء مفاهیم اولیه وبدیهی است.

 ج( حس به توالی پدیده ها پی می برد ورابطه علیت را بنا می نهد.

 ء مفاهیم پایه ای ذهن است وازجایی کسب نشده است.د( مفهوم علیت جز

 الف( هیوم         ب( دکارت        ج( تجربه گرایان        د( کانت

 سؤاالت تشریحی
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انسدددان ازچه زمانی به دنبال علت یابی بوده وبرای یافتن علل پدیده ها تالش کرده اسدددت؟  همان طور که اندیشددده یک فرد ازهمان  -92

ئله گره می خورد انسددان نیز ازهمان ابتدای ظهور خود برروی این کره خاکی به دنبال علت یابی بوده وبرای یافتن کودکی با این مسدد

 علل پدیده ها تالش کرده است.

رابطه علیت چگونه رابطه ای است؟ رابطه ای وجودی است که درآن یک طرف )علت( به طرف دیگر) معلول( وجود می دهدبه عبارتی  -93

 باشدمعلول موجود نخواهد شد.دیگر، تاعلت ن

توضدیح دهیدچرا رابطه علیت مانند رابطه دوسدتی نیسدت؟ رابطه علیت رابطه ای وجودی اسدت یعنی یکی وجودش وابسته به وجود      -94

دیگری اسدت؛ یعنی مانند رابطه دوسدتی نیسدت که درآن ابتدا وجود دو ، فری می شدود وسپس میان آنها رابطه دوستی برقرار می     

 گردد.

وت اساسی رابطه هایی مانند دوستی ، اتکاء ورابطه نظم با رابطه علیت چیست؟ درهمه این رابطه ها، اجزاء واشیایی وجود دارند که تفا -95

 باهم رابطه برقرار می کنند اما در رابطه علیت، معلول وجود ندارد وعلت به معلول وجود می دهد وآن راپدیدمی آورد.

درک رابطه علیت بنویسدید؟دکارت معتقد بود که اصدل علیت بدون دخالت تجربه به دست می آید   دیدگاه دکارت را درباره چگونگی  -96

 وجزء مفاهیم اولیه وبدیهی است که انسان ازآن درک فطری دارد.

دیدگاه تجربه گرایان )آمپریسددت ها( را درباره چگونگی درک رابطه علیت بنویسددید؟ تجربه گرایان چون هرچیزی رابراسدداس حس    -97

تحلیل می کنند، معتقدند که انسدددان ازطریق حس به توالی پدیده ها پی می برد ورابطه علیت را بنا می نهد .آنان می گویند  وتجربه

که مثال چون زمین همواره باآمدن خورشید، روشن وباناپدیدشدن آن، تاریک شده است، زمین هم روشن نمی شسود واسم این رابطه 

 گذاشته است.« علیت» را 

درباره چگونگی درک رابطه علیت بنویسدید؟او که اسداسدا تجربه گرا ست وامکان معرفت ازطریق استدالل عقلی     یویدهیوم رادیدگاه د -98

ئبدون تجربه را رد می کند ومی گوید درک علیت از این طریق هم ممکن نیسددت؛ چون علیت مفهومی فراتر ازحس اسددت حس فقط 

قبیل را به ما نشدان می دهداو می گوید براثر تکرار مشاهده خورشید وروشن شدن،  می تواند اجسدام ورنگ ها وشدکل واموری از این   

درذهن ماچنین تداعی می شدود که خورشید علت روشن شدن زمین است واین تداعی چیزی جز یک امر روانی ناشی از توالی پدیده  

 ها نیست از این طریق ما عادت کرده ایم چیزی را علت چیزی دیگر بنامیم.

وم معتقد اسددت که درک علیت از طریق تجربه هم ممکن نیسددت؟ چون به عقیده او علیت مفهومی فراتر از حس اسددت حس  چرا هی -99

فقط می تواند اجسدام ورنگ ها وشدکل واموری از این قبیل را به ما نشدان می دهدمثال چشم می بیندکه با آمدن خورشید به آسمان    

 زمین است چنین چیزی یاحس قابل روئیت نیست. زمین روشن می شود اما اینکه خورشیدعلت روشنی

دهدمثال چشددم  باذکرمثال توضددیح دهید که به عقیده هیوم ما از چه طریقی عادت کرده ایم چیزی راعلت چیزی دیگر بنامیم؟ -111

می بیندکه با آمدن خورشدید به آسدمان زمین روشدن می شدود اما اینکه خورشیدعلت روشنی زمین است چنین چیزی یاحس قابل     

دهداو می گوید براثر تکرار مشداهده خورشدید وروشن شدن، درذهن ماچنین تداعی می شود که خورشید علت روشن    روئیت نیسدت 

شددن زمین اسدت واین تداعی چیزی جز یک امر روانی ناشی از توالی پدیده ها نیست از این طریق ما عادت کرده ایم چیزی را علت   

 چیزی دیگر بنامیم.

کانت درصدد برآید که راهی برای حفظ جایگاه اصل علیت بیابد؟چون او می دانست که دانش بشر متکی به چه دلیلی باعث شد  -111

 این اصل است ودانشمندان علوم طبیعی با پذیرش ضمنی این اصل، درجست وجوی علل حوادث برمی آیند.

ومعلول جزء مفاهیم پایه ای ذهن اسددت  درباره چگونگی درک رابطه علیت بنویسددید؟ مفهوم علیت ورابطه علت کانت را  دیدگاه -112

وخودش در ذهن بوده وازجایی کسدب نشدده است یعنی ساختار ذهن بشر به گونه ای است که برخی ازمفاهیم ، ازجمله مفهوم علت   

 یو(ومعلول را نزد خود دارد . به عبارت دیگر ، دیدن اشیاء به صورت علت ومعلول ، امری ذهنی )سوبزکتیو( است نه عینی)ابزکت

 رسید؟« علیت» کانت بعد از تأمالت فراوان به چه نتیجه ای در باره اصل  -113

در ذهن بوده وازجایی کسب نشده  به این نتیجه رسید که مفهوم علیت و رابطه علت ومعلول جزء مفاهیم پایه ای ذهن است وخودش

 لت ومعلول را نزد خود دارد . است یعنی ساختار ذهن بشر به گونه ای است که برخی ازمفاهیم ، ازجمله مفهوم ع

درباره چگونگی درک رابطه علیت بنویسید؟فالسفه مسلمان می گویند ؛ اصل علیت یک قاعده عقلی  دیدگاه فالسدفه مسلمان را  -114

است وازتجربه به دست نمی آید ؛ زیرا هر داده تجربی خود مبتنی براین قاعده است آنان می گویند همین که ذهن انسان شکل گرفت 

 وجه اصل امتناع نقیضین شد . درمی یابد که پدیده ها خود به خود به وجود نمی آیند.مت
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اینکه چیزی » متوجه می شددویم پدیده ها خود به خود به وجود نمی آیند؟ زیرا « امتناع اجتماع نقیقین» چگونه ازطریق اصددل -115

 «مان اجتماع نقیضین است که محال استخودش به خودش وجود بدهد به معنای آن است که چیزی که نیست ، باشد واین ه

وپی بردن به آن ازطریق تجربه امکان پذیر « علیت»درباره چگونگی درک رابطه علیت بنویسید؟ درک رابطه  دیدگاه ابن سینا را -116

ال هم آمدن نیسدددت زیرا ما از طریق حس وتجربه ، فقط به دنبال هم آمدن یا همراه هم آمدن  برخی پدیده ها را می یابیم اما به دنب

 نیست.« علیت» دو حادثه به معنای 

مفهوم علیت ورابطه علت ومعلول جزء  کانت:دیددگاه کانت  ودکارت را درباره چگونگی درک رابطه علیت باهم مقایسددده کنید؟   -117

 مفاهیم پایه ای ذهن است وخودش در ذهن بوده وازجایی کسب نشده است.

 جربه به دست می آید وجزء مفاهیم اولیه وبدیهی است که انسان ازآن درک فطری دارد.  معتقد بود که اصل علیت بدون دخالت ت دکارت:

مفهوم علیت ورابطه علت ومعلول  کانت: را درباره چگونگی درک رابطه علیت باهم مقایسدده کنید؟دیدگاه کانت و وتجربه گرایان  -118

 ت.جزء مفاهیم پایه ای ذهن است وخودش در ذهن بوده وازجایی کسب نشده اس

 معتقدند که انسان ازطریق حس به توالی پدیده ها پی می برد ورابطه علیت را بنا می نهد. تجربه گرایان:

مفهوم علیت ورابطه علت ومعلول جزء  کانت: دیددگداه کدانت وهیوم را درباره چگونگی درک رابطه علیت باهم مقایسددده کنید؟    -119

 سب نشده است.مفاهیم پایه ای ذهن است وخودش در ذهن بوده وازجایی ک

علیت رامفهومی فراتر ازحس می داند او می گوید: براثر تکرار مشدداهده ، درذهن ما تداعی می شددود که پدیده اول علت پدیده  هیوم:

 دوم است واین تداعی چیزی جز امرروانی ناشی ازتوالی پدیده ها نیست ماعدات کرده ایم چیزی را علت چیزی دیگر بنامیم.

 باره چگونگی درک اصل علیت را با نظر دیگر تجربه گرایان ) آمپریست( مقایسه کنید؟نظر دیوید هیوم در -111

علیت رامفهومی فراتر ازحس می داند او می گوید: براثر تکرار مشدداهده ، درذهن ما تداعی می شددود که پدیده اول علت پدیده دوم   هیوم:

 ماعدات کرده ایم چیزی را علت چیزی دیگر بنامیم. است واین تداعی چیزی جز امرروانی ناشی ازتوالی پدیده ها نیست

 معتقدند که انسان ازطریق حس به توالی پدیده ها پی می برد ورابطه علیت بنا می نهد .تجربه گرایان)آمپریست(:

مکان اوپی بردن به ازطریق تجربه « علیت»پاسده ابن سدینا نسدبت به دیدگاه هیوم  درباره اصدل علیت رابنویسید؟ درک رابطه      -111

پدذیر نیسدددت زیرا ما از طریق حس وتجربه، فقط به دنبال هم آمدن یا هماراه هم آمدن برخی پدیده ها را می بینیم اما به دنبال هم  

نیسددت. لذا طبیعی اسددت که کسددی که صددرفا تجربه گرا سددت نمی تواند تبیین قانع کننده ای از « علیت» آمدن دو حادثه به معنای 

 علیت اراده کند.

سدینا چه نقدی به دیدگاه تجربه گرایان وهیوم درباره چگونگی درک اصل علیت وارد می کند؟ ابن سینا به گونه ای ازعلیت  ابن  -112

ازطریق تجربه « علت» سدخن گفته که گویاپاسدخی برای هیوم آماده نموده است وی می گوید : آری ، درک این رابطه وپی بردن به   

تجربه ، فقط به دنبال هم آمدن یا همراه هم آمدن برخی پدیده ها را می یابیم اما به دنبال امکان پذیر نیسدددت زیراما ازطریق حس و

 نیست .« علیت» هم آمدن دو حادثه به معنای 

اصدل سدنخیت علت ومعلول را توضیح دهید؟ طیق این اصل هرمعلولی از هر علتی پدید نمی آید بلکه هر معلولی ازعلت خاصی    -113

 .صادر می شود وپدیدمی آید

یکی از نتایج اصدل سنخیت رابنویسید؟ یکی از نتایج اصل سنخیت آن است که انسان از هز چیزی انتظار آثار متناسب باخودش   -114

 یرا دارد به همین سبب می کوشد ویژگی های هر شیء رابشناسد .به تفاوت های آن با اشیاء پی ببرد تا بهتر بتواند آثار ویژه آن را شناسای

 کند.

وقتی با پدیده ای مواجه شوند ومی خواهند علت آن را بیابندبه سراغ چه عواملی می روند؟ به سراغ عواملی می روند دانشمندان  -115

 که تناسب بیشتری با آن پدیده دارد وعلت آن پدیده را درمیان آن عوامل جست وجو می کنند تا این که به علت ویژه آن دست یابند.

د؟ معلول باقطع نظر ازعلت ، امکان ذاتی دارد یعنی ذات وماهیت آن نسددبت به وجود اصددل وجوب علی ومعلولی را توضددیح دهی -116

وعدم مساوی است . با آمدن علت، وجود معلول ضرورت می یابد و موجود می شود پس علت به معلول خود ضرورت وجود می بخشد 

 ومعلول را موجود می کند.

 ال دارد؟قبول اصل عقلی سنخیت  علت ومعلول چه نتایجی به دنب -117
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 انسان ازهر چیزی انتظار آثار متناسب باخودش رادارد. (1

 می کوشد ویزگی های هرشیء رابشناسد وبه تفاوت های آن با اشیاء دیگر پی ببرد تابهتر بتواند آثار ویژه آن را شناسایی کند. (2

 باقبول اصل سنخیت است که می توان برای نظم دقیق جهان پشتوانه عقلی قائل شد. (3

باتکیه برهمین اصل، تحقیقات علمی خود را پیگیری می کنند وبرای یافتن علت هرپدیده به سراغ عواملی می روند  دانشدمندان  (4

 که تناسب بیشتری باآن پدیده دارند.

 هرعبارت بیانگر کدام اصل عقلی در رابطه با علیت است؟  -118

 ود ولباس هستی می پوشد.الف( معلول که در ذات خود ممکن الوجود است توسط علت ، واجب الوجود می ش

 ب( علت هرپدیده را درمیان عواملی جست وجو می کنیم که تناسب بیشتری با آن پدیده دارد.

 ج( هرحادثه ای علت می خواهد.

 الف: وجوب علی ومعلولی    ب: سنخیت علت ومعلول   ج: اصل علیت

اوی استف به وجود می آید؟ حالت یه معلول را که ذاتا توضیح دهید چگونه شی ء ممکن الوجود که نسبت به وجود وعدم درحالت تس

ممکن الوجود اسدت، می توان به ترازویی تشدبیه کرد که دو کفه آن به حالت تعادل دربرابر یکدیگر ایستاده اند و هیچ کفه ای برکفه   

الزم است که یکی از کفه های  دیگر فزونی نداردشدیء ممکن الوجود نسدبت به وجود وعدم چنین حالتی دارد. دراینجا عاملی بیرونی  

ترازو را بردیگری فزونی بخشدددد وترازو را از تعدادل خارج نماید . عقال محال اسدددت که بدون وجود هیچ عاملی، یک کفه برکفه دیگر  

 سنگینی کند . این عامل بیرونی درمورد شیء ممکن الوجود، همان علت است.

 سؤاالت درس چهارم

 ل کنید.جای خالی راباکلمات مناسب کام

 پیوستگی –الزمه ونتیجه اصل علیت ................و................اجزای جهان است.   ارتباط  -1

 حتمیت –الزمه ونتیجه اصل وجوب بخشی علت به معلول ................و...................درنظام هستی است.   تخلف ناپذیری  -2

 ..........و...................میان پدیده ها است.    نظم وقانونمندیالزمه ونتیجه اصل سنخیت میان علت ومعلول ... -3

 ذرات-دموکریتوس معتقد بود که ماده اولیه تشکیل دهنده جهان، ......و............ذریز تجزیه ناپذیر وغیر قابل تقسیمی هستند.  اتم ها -4

پیدایش عناصرواشیاء فعلی درجهان است دیدگاه .............. برخورد اتفاقی ذرات ریزتجزیه ناپذیر وغیرقابل تقسدیم سدرگردان سدبب     -5

 می باشد.   دموکریتوس

داروین معتقد اسدت فقط آن دسدته ازجانداران که تغییرات اندامی شان...............سازگار بامحیط بوده است به حیات خود ادامه داده    -6

 ورشد کرده اند.    اتفاقا

 ..............است.  ابن سیناالهیات شفا مهمترین کتاب فلسفی . -7

 شانس -ابن سینا درمهمترین کتاب فلسفی خود تالش کرده است نظر مردم را درمورد مفاهیم ........و......تصحیح نماید.     اتفاق -8

 وپیوستگی شان باپذیرش اصل علیت به ارتباط اجزای جهان با....................و.................پی می بریم.              یکدیگر -9

 حتمی -اصل وجوب بخشی علت ومعلول جهان راتابع................و.......................نشان می دهد.   ضروری -11

 سنخیت علت ومعلول -لوازم وفروع اصل علیت، عبارت است از.................و..................   وجوب علی ومعلولی -11

 .................به جهان واشیاء پیرامونی است.    ویژهپذیرش اصل علیت زمینه ساز نگاهی. -12

 پیوستگی شان -باقبول این حقیقت که هرحادثه علتی دارد، به ....................اجزای جهان بایکدیگر و................پی می بریم.   ارتباط -13

افت یقین پیدا می کنیم که تحقق معلول نیزضروری طبق اصدل وجوب بخشدی علت به معلول اگر علت باتمام .............خود تحقق ی   -14

 حتمی -و..................می شود.     حقیقت

 اصل سنخیت میان علت ومعلول .................درجهان برقرار می کند.     نظم خاصی -15

..........است سنخیت اصدلی که به ما می فهماند که هرچیزی نمی تواندمنشداءهرچیزی شودوهرچیزی ازهرچیزی پدیدنمی آیداصل.   -16

 میان علت ومعلول

 معنای اول اتفاق این است که میان علت ومعلول ان رابطه .............وجود ندارد.   حتمیت -17

 درمعنای دوم اتفاق این است که میان علت ومعلول .................وجودندارد.    سنخیتی -18

 هدف -........درحرکات ونظم جهان است.      غایتمعنای سوم اتفاق نبودن.............و................. -19
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درآنجا که معلول ناشی ازمجموعه چندعامل است که روی هم، علت پدیدآمدن آن معلول اند، هریک ازعوامل را.................ومجموعه  -21

 علت ناقصه -عوامل را......................می نامند.   علت تامه

ازنظر بسیاری ازفالسفه ازجمله ......................و.....................وعالمه طباطبایی و برخی فیلسوفان اروپایی، اتفاق به  معنای انکار سنخیت  -21

 مالصدرا -امکان پذیرنیست. ابن سینا

علول وجود نداردراقبول نمی بسدیاری ازفالسفه مسلمان، ازجمله .................و....................اتفاق به این معنا که سنخیتی میان علت وم  -22

 مالصدرا -کنند.   ابن سینا

ازنظر بسدیاری ازفالسدفه، اگرکسدی به طور جدی ودقیق اصل ...............راانکارکندبه هیچ کاری اقدام نخواهد کرد.    سنخیت میان     -23

 علت ومعلول

...موجود درطبیعت راتبیین کند ودلیل آن را به دست آورد.    نظم اگرکسی اصل سنخیت راانکارکند نمی تواند...................و................ -24

 هماهنگی  -

 بی اعتباری همه علوم وپذیرش هرج ومرج درجهان ناشی ازانکاراصل....................است.   سنخیت -25

 ، هدف خاصی راتعقسب می کندآن دسته از فالسفه که به.....................معتقدند می گویندهرفرایند طبیعی ئهرسیرتحولی درطبیعت -26

 وسرمنزلی تعیین شده دارد.    علع العلل

 آن دسته از فیلسوفان که معموال به ..............معتقد نیستند ، غایتمندی زنجیره حوادث را انکار می کنند.   عله العلل -27

 معنای چهارم اتفاق رخ دادن حادثه .................است. پیش بینی نشده -28

یلسددوفان منکر عله العلل ، وجود برخی ازفرایندهای تکاملی درجهان امری..............اسددت که ازپیش ................پیش بینی  به عقیده ف -29

 تعیین -نشده است.   اتفاقی

 درستی یا نادرستی عبارت های زیر رامشخص کنید.

 شمارند.   صهمه اقوام وملل درگفت وگوهای روزمره ، برخی امور را اتفاقی وتصادفی می  -31

 اتفاق از کلماتی است که درگفت وگوهای روزمره همه اقوام وملل کاربد دارد. ص -31

 استفاده کرده است.  ص« دموکریتوس فیلسوف یونان باستان ازواژه ن اتفاق -32

ته افوبه تدریج گسددترش ی -بینگ بنگ –امروزه برخی از دانشددمندان می گویند که جهان کنونی ما با یک انفجاربزرگ آغازشددده   -33

 است.   ص

 امروزه مفهوم اتفاق نه تنها نزد عامه مردم بلکه درعلوم نیز کاربرد پیدا کرده است.   ص -34

 به عقیده دموکریتوس ماده اولیه تشکیل دهنده جهان، اتم ها وذرات ریز تجزیه ناپذیروغیرقابل تقسیم هستند ص -35

روغیرقابل تقسیم سبب پیدایش عناصر واشیاء فعلی درجهان به عقیده دموکریتوس برخوردمنظم وحساب شده ذرات ریزتجزیه ناپذی -36

 شده است.  غ

 شکل دیگری ازاتفاق درسخنان دانشمندان زیست شناس ، ازجمله داروین، آمده است.   ص -37

 به عقیده داروین ، جانداران بی شماری درجهان به علت سازگاری اندام واعضای بدنشان بامحیط زندگی ، از بین نرفته اند.ص -38

نظر داروین فقط آن دسته ازجانداران که تغییرات اندامی شان، اتفاقا سازگار با محیط بوده است؛ به حیات خود ادامه داده ورشد به  -39

 کرده اند . ص

 دیدگاه برخی ازدانشمندان درباره انفجار بزرگ بینگ بنگ، مفهوم اتفاق راتداعی می کند. ص -41

 ها می دانند.   صبرخی شانس راعمال موفقیت یاعدم موفقیت انسان  -41

 یکی ازاقدامات مؤثر فیلسوفان ، دقت درمفاهیم عامیانه ونقد وتصحیح یا تعمیق آنها بوده است.  ص -42

مال صددرا دردرالهیات شدفا مهمترین کتاب فلسفی خود، تالش کرده است نظر مردم را درمورد دو مفهوم ، اتفاق وشانس ، تصحیح    -43

 نماید.   غ

 نگاهی ویژه به جهان واشیاء پیرامونی نمی شود.  غپذیرش اصل علیت زمینه ساز  -44

 با قبول اصل سنخیت ، به ارتباط اجزای جهان با یکدیگر وپیوستگی شان پی می بریم.   غ -45

 اصل وجوب علی ومعلولی ، جهان راتابع رابطه ای ضروری وحتمی نشان می دهد.  غ -46

 و وجوب وجود پیدا می کند.   صاگر علت با تمام حیقت خود تحقق یابد، تحقق معلول ضروری شده  -47

 طبق اصل سنخیت، هرچیزی می تواندمنشاء هرچیزی شود وهرچیزی ازهرچیزی پدیدمی آید.   غ -48
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 نظم وقانون مندی میان پدیده ها درجهان ناشی ازاصل وجوب بخشی علت به معلول است.   غ -49

 ت ومعلول ، رابطه ضروری وجود ندارد.   صبرخی ازمردم که از تمام اجزای یک علت آگاه نیستند می پندارند، میان عل -51

 به هریک ازعوامل که روی هم ، علت پدیدآمدن یک معلول راتشکیل می دهند، علت ناقصه می گویند.  ص -51

 مجموعه عوامل درپدیدآمدن معلول را، علت ناقصه می نامند.   ص -52

 ه ودانشمندان جهان قابل قبول است.   غاتفاق به این معنا که سنخیتی میان علت ومعلول وجود نداردازنظر همه فالسف -53

 نکاراصل سنخیت، بیاعتباری همه علوم وپذیرش هرج ومرج درجهان رابه دنبال دارد. ص -54

 نبودن غایت وهدف خاص درحرکات جهان یکی از معانی اتفاق است.   ص -55

درحرکات ونظم جهان را انکار فالسددفه ای که برای مجموعه هسددتی یک علت حقیفی قائل اند، اتفاق به معنای نبودن هدف خاص  -56

 می کنند.  ص

 آن دسته از فالسفه که عالوه برلوازم اصل علیت به عله العلل معتقدند به اتفاق به معنای نبود غایت درجهان معتقد نیستند.   ص -57

 صبه نظر فالسفه معتقد به عله العلل، هرفرایند طبیعی وهرسیر وتحولی درطبیعت، هدف خاصی راتعقیب می کند.    -58

 آن دسته ازفیلسوفان که معموال به عله العلل معتقی نیستند ، غایتمندی زنجیره حوادث را انکار می کنند.  ص -59

به نظر فالسدددفه معتقد به عله العلل وجود برخی از فرایندهای تکاملی در جهان امری اتفاقی اسدددت که ازپیش تعیین وپیش بینی  -61

 نشده است.   ص

 سؤاالت کوتاه پاسخ

 ( نقد وتصحیح یاتعمیق درآنها2( دقت درمفاهیم عامیانه1سینا وظیفه فیلسوفان دربرخورد بامفاهیم عامیانه چیست؟ ابن به نظر -61

 مهمترین کتاب فلسفی ابن سینا کدام است؟ الهیات شفا -62

 ابن سینا درکدام کتاب خود درباره اتفاق وشانس سخن گفته است؟ الهیات شفا -63

 هنده جهان چیست؟ اتم ها وذرات ریز تجزیه ناپذیر وغیر قابل تقسیمازنظر دموکریتوس ماده اولیه تشکیل د -64

کدام فیلسددوف یونانی معتقد بودکه ماده اولیه تشددکیل دهنده جهان ، اتم ها وذرات ریز تجزیه ناپذیروغیر قابل تقسددیم هسددتند؟    -65

 دموکریتوس

اتفاقی اتم ها وذرات ریز تجزیه ناپذیروغیر  ازنظر دموکریتوس چه چیزی سبب پیدایش عناصر واشیاء در جهان شده است؟ برخورد -66

 قابل تقسیم

ازنظر داروین کدام دسته از جانداران به حیات خود ادامه داده ورشد کرده اند؟ آن دسته از جانداران که تغییرات اندامی شان اتفاقا  -67

 سازگار با محیط بوده است.

ازبین رفته اند؟ به علت ناسدازگاری اندام ها واعضای بدنشان با  ازنظر برخی زیسدت شدناسدان ازجمله داروین چرا بیشدتر جانداران      -68

 محیط

ابن سدینا درکتاب الهیات شدفا درباره چه مفاهیمی سخن گفته وتالش کرده نظر مردم را درمورد این مفاهیم تصحیح نماید؟ اتفاق    -69

 وشانس

 فیلسوفان می شمارد؟ ابن سینا کدام فیلسوف ،  دقت درمفاهیم عامیانه ونقد وتصحیح یاتعمیق آنها را از وظایف -71

 قبول اصل علیت با نفی کدام موضوع هماهنگی دارد؟ اتفاق -71

 -دواصلی که ارتباط وپیوستگی موجودات جهان ونظم وقانون مندی میان پدیده ها رامعلوم می سازند به ترتیب کدامند؟ اصل علیت -72

 اصل سنخیت میان علت ومعلول

 به جهان واشیاء پیرامونی است؟  علیت پذیرش کدام اصل زمینه ساز نگاهی ویژه -73

 باپذیرش کدام اصل به ارتباط اجزای جهان با یکدیگر وپیوستگی شان پی می بریم؟  علیت -74

 از اصل علیت چه نتیجه ای حاصل می شود؟ ارتباط وپیوستگی اجزای جهان -75

 سنخیت میان علت ومعلول-2وجوب بخشی علت به معلول -1لوازم اصل علیت رانام ببرید؟  -76

 کدام اصل جهان راتابع رابطه ای ضروری وحتمی نشان می دهد؟ وجوب بخشی علت به معلول -77

 ازاصل وجوب بخشی علت به معلول چه نتیجه ای بدست می آید؟ تخلف ناپذیری وحتمیت درنظام هستی -78

ضدددروری و حتمی می باتوجه به کدام اصدددل اگر علت باتمام حقیقت خود تحقق یافت ، یقین پیدا می کنیم که تحقق معلول نیز  -79

 شود؟ وجوب بخشی علت به معلول
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 کدام اصل نظم خاصی در جهان برقرار می کند؟ سنخیت میان علت ومعلول -81

کدام اصل به ما می فهماند که هر چیزی نمی تواندمنشاء هرچیزی شود وهر چیزی از هز چیزی پدیدنمی آید؟ سنخیت میان علت  -81

 ومعلول

معلول های خاص دارند وهرمعلولی نیز ازعلت خاص خود سرچشمه می گیرد؟ سنخیت طبق کدام اصدل فلسدفی علت های خاص    -82

 میان علنت ومعلول

 از اصل ستخیت میان علت ومعلول چه نتیجه ای حاصل می آید؟ نظم وقانون مندی میان پدیده ها -83

 د؟ اصل سنخیتازنظر فالسفه انکار کدام اصل بی اعتباری همه علوم وپذیرش هرج ومرج درجهان رابه دنبال دار -84

 چرابرخی ازمردم می پندارند میان علت ومعلول ، رابطه ضروری وجود ندارد؟ چون ازتمام اجزای علت آگاه نیستند. -85

 شرط وجوب بخشی علت به معلول چیست؟ علت باتمام حقیقت خود تحقق یافته باشد./ به عبارت دیگر علت تامه باشد. -86

 یست ونفی علیت نمی کند؟ معنای چهارم  رخ دادن حادثه پیش بینی نشدهکدام معنای اتفاق بی ارتباط با اصل علیت ن -87

چرا می گوییم اتفاق به معنای چهارم صدحیح است ونفی علیت نمی کند؟ زیرا دراین مورد ، وجود علت را می پذیریم اما نسبت به   -88

 آن شناخت نداریم.

 نفی هریک از لوازم علیت مساوی با نفی اصل علیت است. چرا معنای اول ودوم اتفاق با قبول اصل علیت سازگاری ندارد؟ زیرا -89

چرا نفی غایت مندی در حرکات جهان ) معنای سوم اتفاق ( با قبول اصل علیت سازگار نیست؟ زیرا وجود غایتمندی برای مجموعه  -91

 هستی نشانه وجود عله العلل است ونفی غایتمندی نشانه عله اعلل

 ان انکار می شود؟ معنای اول : نفی وجوب علی ومعلولیکدام معنای اتفاق ازنظر همه فیلسوف -91

 اعتقاد به عله العلل کدام معنای اتفاق را نفی می کند؟ معنای سوم یعنی نفی غایتمندی درتحوالت جهان -92

ه ککدام دسدته ازفالسدفه غایتمندی زنجیره حوادث را انکار می کنند واتفاق به معنای سدوم را می پذیرند؟  آن دسته ازفیلسوفان     -93

 معموال به عله العلل معتقد نیستند.

به عقیده کدام دسدته از فیلسدوفان هر فرایند طبیعی سدیر وتحولی در طبیعت ، هدف خاصی تعقیب می کند؟ آن دسته از فالسفه     -94

 که عالوه بر لوازم اصل علیت به عله العلل معتقدند

 ی غایتمندی در تحوالت جهانکدام معنای اتفاق با قبول عله العلل سازگار نیست؟ معنای سوم/ نف -95

فرق اصدل علیت واصل سنخیت را بنویسید؟ اصل علیت ارتباط وپیوستگی موجودات جهان رابیان می کند واصل سنخیت نیز نظم   -96

 وقانون مندی میان پدیده ها راآشکار می سازد.

 لول چه نتایجی حاصل می شود؟به ترتیب بگوییدازسه اصل علیت، اصل وجوب بخشی علت به معلول واصل سنخیت میان علت ومع -97

 نظم وقانون مندی میان پدیده ها -تخلف ناپذیری وحتمیت درنظام هستی -ارتباط وپیوستگی

کدام دسته از فیلسوفان معتقدند که هر فرایند طبیعی وهرسیر وتحولی در طبیعت، هدف خاصی را نعقیب می کند؟ فالسفه ای که  -98

 معتقدند وبرای مجموعه هستی یک علت حقیقی قائل اند.« لعله العل» عالوه بر لوازم اصل علیت به 

ود معتقد نیستندو وج« عله العلل» کدام دسدته از فیلسوفان غایتمندی زنجیره حوادث را انکار می کنند؟ فالسفه ای که معموال به   -99

 نی نشده است.برخی از فرایندهای تکاملی را درجهان امری اتفاقی به حساب می آورند که از پیش تعیین وپیش بی

 

 

 سؤاالت تشریحی

نظر دموکریتوس درباره ماده اولیه جهان وچگونگی پیدایش موجودات چیسدت؟ معتقد بود که ماده اولیه تشکیل دهنده جهان، اتم   -111

ها وذرات ریز تجزیه ناپذیر وغیر قابل تقسیمی هستند که درفضای غیر متناهی پراکنده بوده وبه شکلی سرگردان حرکت می کرده 

 اند . برخورد اتفاقی این ذرات سرگردان سبب پیدایش عناصر واشیاء فعلی درجهان شده است.

 نظریه برخی دانشمندان زیست شناس وازجمله داروین درمورد پیدایش موجودات براساس اتفاق راتوضیح دهید؟ -111

طی این سال ها جانداران بی شماری  میلیارد سدال می گذرد . 5/3آنان می گویند که ازابتدای پیدایش موجود زنده بررو یزمین 

پدید آمده اند  اما بیشددتر آنها به علت ناسددازگاری اندام ها واعضددای بدنشددان بامحیط زندگی ازبین رفته اند . فقط ان دسددته    
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تکاملی ازجانداران که تغییرات اندامی شان ، سازگار بامحیط بوده است، به حیات خود ادامه داده ورشد کرده اندواگر دراین میان 

 رخ داده ، اتفاقی بوده است.

 هرعبارت بیانگر پذیرش چه اصلی است؟  -112

 بامواجهه باهرپدیده ای درپی کشف منشاء وعامل پیدایش آن برمی آییم )اصل علیت( (1

 باغبان برهمین اساس بذر می کارد وآن راآبیاری می کند) اصل وجوب علی ومعلولی( (2

 د) اصل وجوب علی ومعلولی(راننده با همین مبنا خودرو را روشن می کن (3

 هرچیز نمی تواند منشاء هرچیزی شود وهرچیزی ازهرچیزی پدیدی نمی آید) اصل سنخیت علت ومعلول( (4

 علت های خاص معلولی خاص دارند وهر معلولی نیز ازعلت خاص خود سرچشمه می گیرد) اصل سنخیت علت ومعلول( (5

کنیم که تحقق معلول نیز ضدروری وحتمی می شود) اصل وجوب   اگر علت با تمام حقیقت خود تحقق یافت یقین پیدا می (6

 علی ومعلولی(

 اصطالحات زیر را تعریف کنید؟ -113

 اصل وجوب بخشی علت به معلول    -2اصل سنخیت        -1

 (طبق این اصل ، علت های خاص ، معلول های خاص دارند وهر معلولی نیز ازعلت خاص خود سرچشمه می گیرد.1

ت به معلول :جهان راتابع رابطه ای ضروری وحتمی نشان می دهد ، به گونه ای که اگر علت باتمام (اصل وجوب بخشی عل2

 حقیقت خود تحقق یافت ، یقین می کنیم که تحقق معلول ضروری وحتمی می شود و وجوب وجود پیدا می کند.

 چهار معنای اتفاق رابنویسید؟ -114

 اول: به معنای نبود رابطه حتمیت میان علت ومعلول

 دوم: به معنای نبود سنخیت میان علت ومعلول

 سوم: به معنای نبود غایت وهدف خاص درحرکات ونظم جهان

 چهارم: به معنای رخ دادن حادثه پیش بینی نشده

 تعیین کنید هرعبارت کدام معنای اتفاق است وچگونه علیت را نفی می کند؟ -115

 وجوب علی ومعلولی(علت موجودشود اما معلول آن پدیدنیاید) معنای اول : نفی  (1

 بدون وجود ابر، خود به خود باران ببارد) معنای اول: نفی وجوب علی ومعلولی( (2

 ازهرعلتی هرمعلولی پدید آید)معنای دوم: نفی سنخیت میان علت ومعلول( (3

 حرارت سبب یه بستن آب وآفتاب سبب تاریکی شود) معنای دوم : نفی سنخیت میان علت ومعلول( (4

 تفاقی منجر به پیدایش موجودات کنونی شده است) معنای سوم: نفی غایتمندی وهدفمندی(تحوالت جهان بطور ا (5

 اتفاقی دوستم را مالقات کردم) معنای چهارم: نفی علیت نمی کند( (6

 همه عوامل نوشتن وجود دارد ولی نوشتن صورت نمی گیرد) معنای اول: نفی وجوب علی ومعلولی( (7

وجوب علی ومعلولی( را به کار می برند؟ برخی از مردم که ازتمام اجزای یک علت آگاه چرا مردم اتفداق بده معنای اول ) نفی    -116

نیسددتند، گاهی فکر می کنند که دربرخی موارد، درعین وجودعلت، معلول پدید نمی آید وبر این اسدداس ، می پندارند، میان علت  

 ومعلول ، رابطه ضروری وجود ندارد.

؟ درآنجا که معلول ناشدی از مجموعه چندعامل اسددت که روی هم، علت پدیدآمدن آن  علت تامه وعلت ناقصده را تعریف کنید  -117

 می نامند.« علت تامه»ومجموعه عوامل را« علت ناقصه»معلول اند، هریک ازعوامل را

چرا معنای دوم اتفاق یعنی یعنی نفی سددنخیت ازنظر برخی فیلسددوفان قابل قبول نیسددت ؟ آنان می گویند اگرکسددی به طور  -118

ودقیق اصدددل سدددنخیت میان علت ومعلول را انکار کند وپدیدآمدن هرچیزی ازهرچیزی راممکن بداند، به هیچ کاری اقدام جدی 

نخواهد کرد؛ مثال نمی تواند برای رفع عطش آب بیاشدددامد؛ زیرا میان آب ورفع عطش رابطه ای مشددداهده نمی کند. عالوه براین، 

طبیعت را تبیین کندودلیل آن را به دست آورداو حتی نمی تواند دانشمندان رابه چنین فردی نمی تواند نظم وهماهنگی موجود در

 کشف علل پدیده ها دعوت کندانکار اصل سنخیت، بی اعتباری همه علوم وپذیرش هرج ومرج رابه دنبال دارد.

 اند؟  فالسفه دراثبات یانفی اتفاق به معنای سوم یعنی غایتمندی وهدفمندی درتحوالت جهان چنددسته شده -119

 دردگاه هردسته درمورد این معنای اتفاق رابنویسید؟
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معتقدند وبرای مجموعه هستی یک علت حقیقی قائل اند، « عله العلل» به « اصل علیت»آن دسدته ازفالسفه که عالوه برلوازم  (1

 رد؛ می گویندهرفرایند طبیعی وهر سیر تحولی درطبیعت، هدف خاصی را تعقیب می کند وسرمنزلی تعیین شده دا

 گرچه انسان ها به علت محدودیت های علمی نتوانند همه این اهداف راکشف کنند.

آن دسددته ازفیلسددوفان که معموال به عله العلل معتقد نیسددتند، غایتمندی زنجیره حوادث را انکار می کنند و وجود برخی از   (2

 تعیین وپیش بینی نشده است.فرایندهای تکاملی را درجهان امری اتفاقی به حساب می آورند که از پیش 

به عقیده فیلسددوفان اسددالمی ، پذیرش این معنی از اتفاق که ، ممکن اسددت ازهر علتی هر معلولی پدید آید، چه آثار وپیامد   -111

هایی به همراه خواهد داشدددت؟ هرکس به این معنی از اتفاق معتقد باشدددد به هیچ کاری اقدام نخواهد کرد. عالوه براین ف چنین 

تواند نظم وهماهنگی موجود درطبیعت را تبیین کند ودلیل آن را به دسدددت آورد او حتی نمی تواند دانشدددمندان رابه  فردی نمی

کشدف علل پدیده ها دعوت کندوباالخره اینکه انکار اصدل سنخیت، بی اعتباری همه علوم وپذیرش هرج ومرج درجهان رابه دنبال   

 دارد.

ت روی زمین از همان ابتدا به سمت انسان بوده است یا اینکه این تحوالت به طور درپاسه این سوال که آیا جهت گیری تحوال -111

 اتفاقی منجر به پیدایش انسان شده اند، فالسفه به چند دسته تقسیم شده اندوعقیده هریک رابیان کنید؟

 دو دسته شده اند:

برای مجموعه هستی یک علت حقیقی قائل اند می معتقدند و« عله العلل» یک دسته از فالسفه که عالوه بر لوازم اصل علیت به 

گویند هر فرایند طبیعی وهر سیر وتحولی درطبیعت، هدف خاصی راتعقیب می کندوسرمنزلی تعیین شده دارد؛ گرچه انسان ها 

 به علت محدودیت های علمی نتوانند همه این اهداف راکشف کنند.

معتقی نیستند، غایتمندی زنجیره حوادث را انکار می کنند و وجود برخی از « عله العلل» دسته دیگر از فیلسوفان که معموال به 

 فرایندهای تکاملی را در جهان امری اتفاقی به حساب می آورند که ازپیش تعیین وپیش بینی نشده است.

 پنجمسؤاالت درس 

 جای خالی راباکلمات مناسب کامل کنید.

ای شکل گیری فلسفه وتفکر فلسفی ، بحث وگفتوگو درباره...........درجریان بوده تاریه فلسفه به ما نشان می دهد که ازهمان ابتد -1

 است.                خدا

 فیلسوفانی مانند سهروردی نشان می دهند که حکمای ایران باستان ، شناختی روشن از................................ مبداء هستی -2

 مجرد -لوق سخن گفته و او را ......نامیده اند که از نظر آنان وجودی .......دارد.  بهمنبسیاری ازحکمای ایرانی ازنخستین پرتو ومخ -3

 حکیمان دوره باستان ایران، جهان رامخلوق خداوندی......................... می دانسته اند.   حکیم -4

 اشراق -پدیده ها راظاهر می سازد وخلق می کند. نورهستیحکمای ایران باستان خدا را.............می دانستند که با پرتو و................. -5

 تداللیاس -دریونان باستان افالطون تصمیم گرفت با دقتی ............و.......درباره خدا صحبت کند وپندارها را اصالح نماید.    فلسفی -6

 فلسفی تیلور می گوید : افالطون ابداع کننده ...........................است.   خداشناسی -7

 ازنظر افالطون ، کار خدا ..........است. هدفدار -8

 درچند خدایی خلقت ..................معنا ندارد.    آگاهانه -9

..خدای عفت ازنظر فیلسدوفان بزرگ یونان .............خدای آسدمان وباران.......................خدای خورشید وهنر وموسیقی و....................   -11

 آرتمیس -ری بود.    آپولونوخوشتن دا

 خدایی جدید -اتهام اصلی سقراط این بودکه او...........راکه همه به آنها معتقد ند، انکار می کرد واز...........سخن می گوید.  خدایانی -11

به او دست یافت واز او بهره  افالطون می گوید که نوعی از هستی وجود دارد که پیوسته .................است وفقط با...............می توان -12

 تفکر -مند شد.   ثابت

مبداء -ارسددطو که ازقدرت اسددتدالل ومنطق قوی برخوردار بود تالش کردبرهان هایی بر وجود .........و........جهان ارائه کند.   خدا -13

 نخستین

.................و.......................ازماده از نظر ارسدددطو نمی شدددود کده یک نظم وانتظام برجهان حاکم باشدددد، بدون اینکه موجودی .....   -14

 برتر -درکارباشد.    جاودان

استدالل های ارسطو بروجود خدا، گرچه قدم های اولیه بوده اند، اما از.............خاصی برخوردارندوزمینه قدم های بعد رافراهم می  -15

 کنند.   استحکام
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 الهی -است، وجودداردکه ازهمه .........است واین همان واقعیت............است. برترارسطو می گوید: حقیقتی که خوب ترین وبهترین  -16

 ماده -به نظر ارسطو، نمی شود  یک نظم وانتظام برجهان حاکم باشد، اینکه موجودی ..........وبرتراز............درکار باشد.    جاویدان -17

.......و.............و قدیر که خود من وهر چیز دیگری به وسیله او خلق شده دکارت در یکی ازاستدالل خود می گوید: من ازحقیقتی .. -18

 علیم -ایم ، تصوری دارم.    نامتناهی

 -دکارت می گوید: تصددور من ازحقیقتی نامتناهی وعلیم وقدیر نمی تواند از.........باشددد زیرا من موجودی............هسددتم.    خودم  -19

 متناهی

 صرفا متکی بر ..............باشند مردودند.   عقلازنظر هیوم دالیلی که  -21

 دیوید هیوم می گوید: مهمترین برهان فیلسوفان الهی، برهان ..............که از تجربه گرفته شده است.     نظم -21

 وظایف اخالقی -اخالق    آلمان، خدا را ازطریق ....................و.....................اثبات کرد.  18کانت ، فیلسوف عقل گرای قرن  -22

 کانت معتقد است زندگی جمعی انسان بدون .................ورعایت آنها  امکان پذیر نیست.   اصول اخالقی -23

 فه اخالقی معنا ندارد.    اختیارظیازنظر کانت برای موجودات بدون ..........و -24

 از برهان ..................استفاده کنند.    عقلی محض فیلسوفان حس گرا وتجربه گرا با توجه به مبنای خود نمی توانستند -25

توانیم  هیوم واوگوست کنت برآن بودند که چون ما ابزاری جز.................و.....................برای شناخت نداریم، یاخدایی نیست ویا نمی -26

 تجربه -او را اثبات کنیم.    حس

 عشق -..............و.....................برای اثبات خداوند استفاده کردند.     معنوی درونیویلیام جیمز و برگسون ازتجربه های...... -27

 ویلیام جیمز معتقد بود دلیل وجود خداوندعمدتا درتجربه های ................مانهفته است.   شخصی درونی -28

.......................و................................توجه کردند.     فیلسدددوفدانی ظهور کردند که درعین اعتقاد راسددده به رابطه میان  21و 21درقرن  -29

 معناداری زندگی   -اعتقاد به خدا

نشددان دادند که زندگی بد.ن اعتقاد به خدایی که مبداء خیر وزیبایی وناظر برانسددان اسددت، دچارخالء  21و  21فیلسددوفان قرن  -31

 پوچی -.......آزاردهنده ای می شود.    معنایی......................و..................

 کرگکور معتقد است که..............هدیه ای الهی است که خداوند به انسان عطا می کند.   ایمان -31

 کرکگور معتقد است اگر کسی شایسته بخشش ایمان نشود ، زندگی .....................را سپری خواهد کرد.    تاریکی -32

 اهمیت -: قبول خداوند زندگی را دربستری قرار می دهد که آن را با................وبا.................می سازد.    ارزشکاتینگهام می گوید -33

ا راعامل اصلی کاتینگهام معتقد است پس از سیر نزولی .......................و.......................دراروپا براثبات وجود خدا، برخی فیلسوفان خد -34

 فلسفی -ابخشی به زندگی معرفی کنند.   استدالل های عقلیمعن

ا نسبت به زندگی معنا دار عبارت از یک زندگی دارای ..........................و...................وسدرشار از ارزش های اخالقی است که انسان ر  -35

 هدف-آینده مطمئن می کند ومعناداری وآرامشی برتر به او می دهد.   غایت

 -کدانت به جای اثبات وجود خدا ازطریق برهان ........ضدددرورت وجود خدا را ازطریق ...........و وظایف اخالقی اثبات کرد.    علیت  -36

 اخالق

 ابدی -به عقیده هیوم ، برهان نظم توانایی اثبات یک وجود .................و.................و نامتناهی را ندارد.   ازلی -37

 ی عبارت های زیر رامشخص کنید.درستی یانادرست

 شکل گیری فلسفه وتفکر فلسفی ، بحث وگفت وگو درباره خدا درجریان بود. صتاریه فلسفه نشان می دهد که ازابتدای  -38

 تاریه فلسفه نشان می دهد که بحث وگفت وگو درباره خدا در صدر مسائلی قرار نداشت که فیلسوفان بررسی می کرده اند.   غ -39

 طوره ای ونمادینی نشان می دهد که حکما درایران باستان، شناختی روشن از مبداء هستی نداشته اند.   غگزارش های اس -41

 حکمای ایران باستان ، خدا را نور هستی می دانستند که با پرتو و اشراق خود پدیده ها راظاهر می سازد وخلق می کند.  ص -41

 میده اند.    غحکمای ایزان باستان ، نخستین پرتو ومخلوق را ایزد نا -42

 گزارش های مختصر ف حکایت ازن آن دارد که حکیمان دوره ایران باستان ، جهان را مخلوق خداوند نمی دانستند.   غ -43

 مردم یونان باستان به خدایان متعدد اعتقاد داشتند وهر کدام را مبداء ومنشاء یک حقیقت درجهان می شمردند. ص -44

 خدای خورشید وهنر وموسیقی ، وآپولون خدای آسمان وباران بود.  غازنظر فیلسوفان بزرگ یونان ، زئوس  -45

 از نظر فیلسوفان بزرگ یونان، آرتمیس، خدای عفت وخویشتن داری بود. ص -46

 اتهام اصلی سقراط این بود که خدایانی راکه همه به آنها معتقدند، انکار می کند واز خدایی جدید سخن می گوید.  ص -47
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 تی فلسفی واستداللی درباره خدا صحبت کند وپندارها را اصالح نماید.   صافالطون تصمیم گرفت با دق -48

 تیلور ، یکی از افالطون شناسان مشهور اروپایی می گوید: افالطون ابداع کننده خداشناسی فلسفی است.  ص -49

 ندارد. غ خدا نزد افالطون یک خدای معین با ویژگی های روشن اسن واین نظر ، با چند خدایی یونان تفاوت زیادی -51

 به عقیده افالطون ، نوعی ازهستی وجود دارد که پیوسته ثابت است ؛ نه می زاید ونه از میان می رود.    ص -51

 ارسطو تالش کرد، برهان هایی بر وجود خدا ومبداء نخستین جهان ارائه کند.   ص -52

صددی برخوردار بودند وزمینه قدم های بعد اسددتدالل های افالطون بروجود خدا گرچه قدم های اولیه بوده اند اما ازاسددتحکام خا -53

 رافراهم می کند.   غ

 ارسطو می گوید : به طور کلی هرجا یک خوب تر وبهتر وجود دارد، خوب تر وبهترینی نیزهست.   ص -54

 به عقیده ارسطو ، حقیقتی که خوب ترین وبهترین است وجود دارد که از همه برتر است واین همان واقعیت الهی است.   ص -55

 غنمی شود که یک نظم وانتظام برجهان حاکم باشد، بدون اینکه موجودی جاودان وبرتر از ماده درکار باشد. افالطونقیده به ع -56

 کانت می گوید: من از حقیقتی نامتناهی وعلیم وقدیر که خود من وهرچیز دیگری به وسیله او خلق شده ایم تصوری دارم.     غ -57

امتناهی وعلیم وقدیر، تصور از خود او یا هر موجود متناهی دیگری نیست بلکه تصوری است به نظر دکارت ، تصور او از حقیقتی ن -58

 از وجود نامتناهی که می تواند چنین ادراکی را به اودهد.   ص

 ازنظر هیوم دالیلی که صرفا متکی برعقل باشندقابل پذیرش اند زیرا عقل اساسا ادراک مستقل ازحس وتجربه ندارد.  ص -59

، مهمترین برهان فیلسدوفان الهی ریا، برهان نظم اسدت که ازتجربه گرفته شده ولبه خوبی توانایی اثبات یک وجود    به نظر هیوم -61

 ازلی وابدی ونامتناهی را ندارد.  ص

به عقیده هیوم، براساس نظم موجود جهان، همانگونه که می توان یک ناظم ومدیر را اثبات کرد نمی توان به یک خالق نامتناهی  -61

 ب الوجود بالذات رسید.  صو واج

کداندت به جای اثبات وجود خدا از طریق مخلوقات یابرهان علیت ویا وجوب و امکان، ضدددرورت وجود خدا را از طریق اخالق و    -62

 وظایف اخالقی اثبات کرد.   ص

 به عقیده کانت، زندگی جمعی انسان بدون اصول اخالقی و رعایت آنها امکان پذیر نیست.   ص -63

 رت ، مسئولیت پذیری و رعایت اخالق تنها درجایی معنا دارد که انسان خود را صاحب اراده واختیار ببیند.   غبه عقیده دکا -64

 ت؛ اختیار واراده ، ویژگی نفس غیر مادی وفناناپذیر است ویا مرگ بدن ازبین نمی رود.  صعقیده کانبه  -65

ماوراء این جهان نیاز دارد وچنین جهانی نیز مشروط به وجود نزد کانت ، روح ونفس مجرد برای سدعادت دائمی خود به جهانی   -66

 خدایی جاودان ونامتناهی است.  ص

به عقیده ویلیام جیمز وبرگسددون ، چون ما ابزاری جز حس وتجربه برای شددناخت نداریم ، یا خدایی نیسددت ویا نمی توانیم او را  -67

 اثبات کنیم. غ

 رونی وعشق وعرفان برای اثبات خداوند استفاده کردند.    صویلیام جیمز وبرگسون ، از تجربه های معنوی د -68

 ویلیام جیمزمی گوید: من معتقدم که دلیل وجود خدا عمدتا درتجربه های شخصی درونی ما نهفته است.   ص -69

د ن ، اعتقافیلسوفانی ظهور کردند که درعین اعتقاد راسه به خدا، به جای ذکر دالیل اثبات وجود او، به رابطه میا 21و 21درقرن  -71

 به خدا، ومعناداری زندگی ، توجه کردند.   ص

بدون اعتقاد به خدایی که مبداء خیر وزیبایی وناظر برانسددان اسددت دچار خالء معنایی  21و 21به عقیده برخی فیلسددوفان قرن  -71

 وپوچی آزار دهنده ای می شود.  ص

 ازنظر کرکگور خداوند به همه انسان ها ایمان عطا می کند.  غ -72

 ت کوتاه پاسخسؤاال

آنان خدا را نور هستی می دانستند که با پرتو واشراق خود پدیده ها حکما وفالسفه ایران باستان چه نظری درباره خدا داشتند؟  -73

 را ظاهر می سازد وخلق می کند.

یق گزارش های چگونه می توان به این باور رسدید که حکما درعهد باسدتان ، شدناختی روشن از مبداء هستی داشته اند؟  از طر    -74

 اسطوره ای ونمادینی که از ایران باستان به دست ما رسیده است ونیز نظر فیلسوفانی مانند سهروردی

 حکیمان دوره باستان ایران، جهان رامخلوق چه کسی می دانستند؟  خداوند حکیم -75

 ارسطو -افالطون -سه فیلسوف بزرگ یونان را نام  ببرید؟ سقراط -76
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ان وباران، خدای خورشدید .هنر وموسدیقی وخدای عفت وخویشتن داری به ترتیب چه نامیده می   دریونان باسدتان خدای آسدم   -77

 آرتمیس -آپولون -شوند؟ زئوس

فیلسدوفان بزرگ یونان، ازجمله سقراط وافالطون وارسطو ، درچه نوع جامعه ای زندگی می کردند؟ درجامعه ای که مردم آن به   -78

 مبداء ومنسپشائ یک حقیقت درجهان می شمردند. خدایان متعدد اعتقاد داشتند وهرکدام را

 درجامعه یونان باستان انکار خدایان چه نتیجه ای را به دنبال داشت؟  طرد ازجامعه وگاه ازدست دادن جان را به دنبال داشت. -79

الح را اص در دوره یونان باسدتان کدام فیلسدوف تصدمیم گرفت که با دقتی فلسدفی اسدتداللی درباره خدا صدحبت کند وپندارها       -81

 نماید؟   افالطون

تیلور چه کسی بود؟ عقیده وی را درمورد افالطون  بنویسید؟ ازافالطون شناسان مشهور اروپایی که عقیده داشت، افالطون ابداع  -81

 کننده خداشناسی فلسفی است.

 ازنظر تیلور ابداع کننده خداشناسی فلسفی کیست؟   افالطون -82

 است؟ هدفداراز نظر افالطون کار خداوند چگونه  -83

 از نظر افالطون چند خدایی شکل دیگری ازچیست؟ کفر وبی خدایی -84

کدام فیلسددوف یونانی ازقدرت اسددتدالل ومنطق قوی برخوردار بود وبرهان هایی بروجود خدا ومبداء نخسددتین جهان ارائه کرد؟  -85

 ارسطو

 اثبات خدا نیز همه قابل نقدند؟ دیوید هیومکدام فیلسوف می گوید: نه تنها دالیل دکارت، بلکه دالیل گذشتگان درباره  -86

 چرا از نظر هیوم، دالیلی که صرفا متکی برعقل باشند مردودند؟ زیرا اساسا ادراک مستقل از حس وتجربه ندارد. -87

 ازنظر دیوید هیوم مهمترین برهان فیلسوفان الهی ، برای اثبات خدا چیست؟ برهان نظم -88

 کثر چه چیری را می توان اثبات کرد؟   یک ناظم ومدیرازنظر هیوم براساس نظم موجود جهان حدا -89

 کدام فیلسوف راهی متفاوت با دکارت ودیگر فیلسوفان عقل گرای پیشین برای پذیرش خدا پیمود؟  کانت -91

 کدام  فیلسوف خدا را از طریق اخالق و وظایف اخالقی اثبات کرد؟   کانت -91

 ر نیست؟ بدون اصول اخالقی ورعایت آنهااز نظر کانت زندگی اجتماعی بدون چه چیزی امکان پذی -92

از نظر کانت اگر انسددان ها در زندگی اجتماعی حدودی از اخالق را رعایت نکنند ومسددئول کارهای خود نباشددند چه اتفاقی می  -93

 افتد؟  هرج ومرج پدید می آیدو زندگی متالشی می شود.

 دارد؟   در جایی که انسان خود راصاحب اراده واختیار ببیند.از نظر کانت مسئولیت پذیری ورعایت اخالق تنها درچه جایی معنا  -94

 به نظر کانت درکدام موجودات وظیفه اخالقی معنا ندارد؟ موجودات بدون اختیار -95

 از نظر کانت سعادت روح ونفس مجرد درچیست؟   درکسب فضیلت ورعایت اصول اخالقی است. -96

 خود به جهانی ماوراء دنیای ما نیاز دارد؟ چون موجودی جاودانه است.چرا کانت می گوید: روح ونفس مجرد برای سعادت دائمی  -97

 از نظر کانت وجود جهانی ماوراء دنیای ما مشروط به چیست؟ مشروط به وجود خدایی جاودان ونامتناهی است. -98

 رابعد از کانت کدام دسته از فیلسوفان ، جریان غالب فلسفی در اروپا راتشکیل می دادند؟  حس گرا وتجربه گ -99

 کدام دسته از فیلسوفان با توجه به مبنای خود نمی توانستند از برهان عقلی محض استفاده کنند؟  حس گرا وتجربه گرا -111

کدام فالسدفه معتقد بودند که چون ما ابزاری جز حس وتجربه برای شدناخت نداریم، یا خدایی نیست ویا نمی توانیم او را اثبات    -111

 کنیم؟  هیوم و  اوگوست کنت

 عنوی درونی وعشق وعرفان برای اثبات خداوند استفاده کردند؟  ویلیام جیمزو  برگسونمفالسفه از تجربه های وکدام   -112

 از نظر ویلیام جیمز وجود خداوند عمدتا درچه چیزی نهفته است؟ درتجربه های شخصی درونی ما -113

چه چیزی توجه کردند؟  به رابطه میان اعتقاد ظهور کردند به جای ذکر دالیل اثبات وجود خدا به  21و 21فیلسوفانی که درقرن  -114

 به خدا ومعنا داری زندگی

ظهور کردند واعتقاد راسده به خدا داشتند کدام زندگی دچارخالء معنایی وپوچی آزار   21و 21از دیدگاه فیلسدوفانی که درقرن   -115

 ان است.دهنده ای می شود؟   زندگی بدون اعتقاد به خدایی که مبداء خیر وزیبایی وناظر برانس

 کدام فیلسوف معتقد است که ایمان هدیه ای الهی است که خداوند به انسان عطا می کند؟   کرکگور -116

 از نظر کدام فیلسوف خدا انسان مؤمن را برمی گزیند وبه او ایمان عطا می کند؟ کرکگور -117

 نشود. به اعتقاد کرکگور چه کسی زندگی تاریکی را سپری خواهد کرد؟ کسی که شایسته بخشش ایمان -118
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 ؟  کاتینگهام«قبول خداوند ، زندگی ما را در بستری قرار که آن را با ارزش وبا اهمیت می سازد» کدام فیلسوف می گوید  -119

از نظر کاتینگهام پس از کدام جریان برخی از فیلسوفان به این سمت حرکت کردند که خدا را عامل اصلی معنا بخشی به زندگی  -111

 استدالل های عقلی وفلسفی در اروپا بزراثبات وجود خدا معرفی کنند؟ پس از سیر نزولی

چرا خدای افالطون با جند خدایی یونانی تفاوت داشت؟ زیرا درچند خدایی ، خلقت آگاهانه معنا ندارد وچندخدایی شکل دیگری  -111

  ازهمان کفر وبی خدایی است که افالطون ازآن یاد کرده است.

 کرد؟ واستدالل او دراین زمینه چگونه بود؟ارسطو برای اثبات وجود خدا چه تالشی  -112

تالش کرد برهان هایی بروجود خدا ومبداء نخسددتین جهان ارائه کند. این اسددتدالل های ارسددطو بروجود خدا، گرچه قدم های اولیه  

 بودند اما از استحکام خاصی برخوردار ند وزمینه قدم های بعد رافراهم می کند.

وسبب پیدایش  15و 14شدکل گرفت وسدبب پیدایش چه مکاتبی درفلسفه شد؟  درقرن های    دوره جدید اروپا درچه قرن هایی -113

 دو جریان عقل گرا وحس گراف تجربه گرا در فلسفه شد.

باشدکل گیری دوره جدید اروپا، چه دیدگاه هایی درباره خداوند ظهورکرد؟ این دیدگاه ها ریشه درکدام مکاتب فلسفی داشتند؟   -114

 ر کرد که به گوته ای ریشه در دو جریان عقل گرا وحس گرا/ تجربه گرا درفلسفه داشتند.دیدگاه های مختلفی ظهو

دیوید هیوم براسددداس فلسدددفه تجربی خود درباره اعتقاد به وجودخداوند چه تعبیری داشدددت؟   هیوم می گوید: نه تنها دالیل   -115

 گذشتگان نیزقابل نقدند وبه طور کلی وجود خداوند را انکار می کرد.

یده کانت، اگر انسدان ها در زندگی اجتماعی حددی ازاخالق را رعایت نکنند ومسدئول کارهای خود نباشند این عمل آنان   به عق -116

 چه پیامدهایی به همراه خواهد داشت ؟ هرج ومرج پدید می آید وزندگی متالشی می شود.

نمی تواند ویژگی بدن باشد که ماده ای مانند سایر به عقیده کانت، اختیار و اراده ، ویژگی بدن اسدت یانفس  چرا؟ اختیار واراده   -117

 مواد است بلکه باید ویژگی نفسی غیر مادی باشد که فناناپذیر است وبا مرگ بدن ازبین نمی رود.

چرا هیوم واوگوست کنت باتوجه به مبنای خود نمی توانستند ازبرهان عقلی محض استفاده کنند؟ زیرا براین باور بودندکه چون  -118

 ی جز حس وتجربه برای شناخت نداریم یا خدایی نیست یا نمی توانیم او را اثبات کنیم ما ابزار

ویلیام جیمز وبرگسدون برا یاثبات وجود خدا چه راهی را درپیش گرفتند؟ ازتجربه های معنوی درونی وعشق وعرفان برای اثبات   -119

 وجود خدا استفاده کردند.

وجود خدا را در کجا جسددت وجو می کرد؟ ویلیام جیمز می گوید: من معتقدم که  با توجه به گفته های ویلیام جیمز ، وی دلیل -121

 دلیل وجود خداوند درتجربه های شخصی درونی ما نهفته است.

چه نوع زندگی ای را می توان زندگی معنا دار دانست؟ زندگی معنا یک زندگی  دارا یغایت وهدف وسرشار از ارزش های اخالقی  -121

 به آینده مطمئن می کند وآرامشی برتر به او می دهد.  است که انسان را نسبت

به عقیده کاتینگهایم ، پس از سیر نزولی استدالل های عقلی وفلسفی در اروپا براثبات وجود خدا، برخی لز فیلسوفان به کدامین  -122

 د.سمت حرکت کردند؟ به این سمت حرکت کردند که خدا را با عامل اصلی معنا بخشی به زندگی معرفی کنن

 

 سؤاالت تشریحی

خدا نزد افالطون یک خدای معین با ویژگی های روشدن است واین نظربا چند خدایی   خدای افالطون چه ویزگی هایی داشدت؟  -123

یونان تفاوت داردزیرا درچند خدایی ، خلقت آگاهانه معنا ندارد وچندخدایی شدکل دیگری ازهمان کفر وبی خدایی است که افالطون  

 ازآن یاد کرده است.

چرا خدای افالطون با جند خدایی یونانی تفاوت داشت؟ زیرا درچند خدایی ، خلقت آگاهانه معنا ندارد وچندخدایی شکل دیگری  -124

 ازهمان کفر وبی خدایی است که افالطون ازآن یاد کرده است.

؛ نه می زاید ونه ازمیان افالطون خدا را چگونه توصیف می کند؟ درسوی دیگر ، نوعی ازهستی وجود دارد که پیوسته ثابت است -125

می رود ونه چیز دیگری را به خود راه می دهد ونه خود درچیزی دیگر فرو می شدود. او نه دیدنی است ونه از طریق حواس دریافتنی  

 است فقط با تفکر وتعقل می توان به او دست یافت واز او بهره مند شد.

هرجا که یک خوب تر وبهتر وجود دارد، خوب ، ؟ به طور کلی ارسددطو فیلسددوف بزرگ یونان ، خدا را چگونه توصددیف می کرد   -126

تروبهترینی نیز هست . درمیان موجودات برزخی خوب تر وبهتر از برخی دیگرند. پس حقیقتی هم که خوب ترین وبهترین است وجود 
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باشددد، بدون اینکه موجودی دارد که از همه برتر اسددت واین همان واقعیت الهی اسددت. نمی شددود که یک نظم وانتظام برجهان حاکم 

 جاویدان وبرتر از ماده در کار باشد.

نظریه واستدالل دکارت درباره اثبات وجود خداوند رابنویسید؟ من ازحقیقتی نامتناهی وعلیم وقدیر که خود من وهر چیز دیگری  -127

ناهی ام پس این تصددور از من وهر به وسدیله او خلق شدده ایم تصددوری دارم این تصدور نمی تواند ازخودم باشدد زیرا من موجودی مت    

 موجود متناهی دیگری نیست بلکه از وجود نامتناهی است اوست که می تواند چنین ادراکی به من بدهد.

بده نظر هیوم ،مهمترین برهدان فیلسدددوفدان الهی ، کدام برهان اسدددت ، وچرا این برهان ، توانایی اثبات یک وجود ازلی وابدی     -128

ان نظم اسددت که ازتجربه گرفته شددده تسددت ویکی از دالیل این ناتوانی این اسددت که براسدداس نظم موجود  ونامتناهی را ندارد؟    به

 جهان، شما حداکثر می توانید یک ناظم ومدیر را اثبات کنید اما نمی توانید به یک خالق نامتناهی و واحب الوجود باالذات برسید.

به  -ن عقل گرای پیشین برای پذیرش خدا پیمود؟ وآن راه چه بود؟ کانتکدام فیلسدوف راهی متفاوت با دکارت و دیگر فیلسوفا  -129

جای اثبات وجود خدا ازطریق مخلوقات با برهان علیت ویا وجوب وامکان، ضرورت وجود خدا را از طریق اخالق و وظایف اخالقی اثبات 

 کرد.

 زندگی -؟ این دلیل را توضیح دهید؟ کانتدلیل اخالقی براثبات وجود خداوند توسدط چه کسدی مورد طرح وپذیرش قرارگرفت    -131

جمعی انسان بدون اصول اخالقی ورعایت آنها امکانمئپذیر نیست . اگر انسان ها در زندگی اجتماعی حدودی از اخالق را رعایت نکنند 

نها درجایی معنا ومسئول کارهای خود نباشند ، هرج ومرج پدید می آید وزندگی متالشی می شود. مسئولیت پذیری و رعایت اخالق ت

، وظیفه اخالقی معنا ندارد . اختیار واراده نمی تواند دارد که انسددان خود را صدداحب اراده واختیار ببیند . برای موجودات بدون اختیار 

می ن ویژگی بدن باشد که ماده ای مانند سایر مواد است بلکه باید ویژگی نفسی غیر مادی باشدکه فناناپذیر است وبا مرگ بددن ازبین

رود. روح ونفس مجرد که سدعادتش درکسدب فضیلت ورعایت اصول اخالقی است ، چون موجودی جاودانه است، برای سعادت دائمی   

 خود به جهانی ماوراء دنیای ما نیاز دارد وچنین جهانی نیز مشروط به وجود خدایی جاودان ونامتناهی است.

 ؟ دیدگاه هرکدام رابنویسیدرشان درباره خدا چند دسته شدند؟ بعد ازکانت فیلسوفان حس گرا وتجربه گرا براساس نظ -131

دسددته ای مانند هیوم واوگوسددت کنت براین باوور بودند که چون ماابزاری حس حس وتجربه برای شددناخت نداریم ، یا   –دو دسددته 

 خدایی نیست ویا نمی توانیم او را اثبات کنیم.

 ربه های معنوی درونی وعشق وعرفان برای اثبات خداوند استفاده کردند.دسته ای دیگر مانند ویلیام جیمز وبرگسون از تج

چه نوع فیلسدوفانی ظور کردند وبرا ی اثبات وجود خداوند به کدام رابطه توجه داشدتند؟ فیلسوانی ظهور کردند    21و 21درقرن  -132

د به خدا ومعناداری زندگی توجه کردند کده درعین اعتقداد راسددده بده خدا به جای ذکر دالیل اثبات وجود او، به رابطه میان اعتقا   

ونشدان دادند که زندگی بدون اعتقاد به خدایی که مبداء خیر وزیبایی وناظر برانسدان است ، دچار خالء معنایی وپوچی آزار دهنده   

 ای می شود.

الهی است که خداوند کرکگور، فیلسوف دانمارکی قرن یستم درمورد ایمان چه عقیده ای داشت؟ معتقد است که ایمان هدیه ای  -133

به انسدان عطا می کند. خدا انسدان مؤمن را برمی گزیند وبه او ایمان هدیه می کند واگر کسدی شایسته این بخشش نشود، زندگی    

 تاریکی راسپری خواهد کرد.

دربسدددتری قرار می عقیده کاتینگهایم درمورد آثار وپیامدهای قبول خداوند در زندگی رابیان کنید؟  قبول خداوند ،زندگی ما را  -134

دهد که آن را با ارزش وبا اهمیت می سددازد واین امید را می دهد که به جای اینکه احسدداس کنیم درجهان بیگانه ای افتادیم که  

 درآن هیچ امری درنهایت، اهمیت ندارد، می توانیم مأمن وپناهگاهی بیابیم.

 شمش سؤاالت درس

 جای خالی راباکلمات مناسب کامل کنید.

 لسوف ، تاوقتی فلسفی است که ......................تجاوز نکند.    عقلی محضفیبحث  -1

 یفلسف -فیلسوف کسی است که براساس قواعد..............عقیده ای را پذیرفته وبا قواعد..........ازعقیده خود دفاع کند.    فلسفی -2

 ت وازهمین طریق هم از خدا دفاع می کند.    استداللفیلسوف معتقد به خدا از طریق ........به خدا اعتقاد پیدا کرده اس -3

 فیلسوفان مسلمان ازفارابی تا مالصدرا به این نتیجه رسیدند که اثبات وجود خدا ازطریق .........امکان پذیر نیست.  استدالل عقلی -4

 لتع -به نظر فارابی وجود.................مشروط به وجود......................است.    معلول -5
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اگرسدلسدله علل بخواهد تا ..............پیش برود، یعنی منتهی به علتی نشود که معلول دیگری نباشد..........علل نامتناهی پیش می    -6

 تسلسل –آید.  بی نهایت 

می وی ماست نتسلسل علل نامتناهی محال است زیرا اگر سلسله علت بخواهد تا...........برود اصال نوبت به ..........که اکنون پیش ر -7

 معلولی -رسد.   بی نهایت

 غیر ممکن –داشات سلسله بی نهایت، خود..............و..................است.   متناقض  -8

درابتدای سدددلسدددله علت ها ومعلول ها علتی وجود دارد که ..............وابسدددته به دیگری نیسدددت ، یعنی خودش واجب الوجود   -9

 عله العلل –وجودش        و..........موجودات دیگر است.

مطابق برهان وجوب وامکان ابن سدینا، وقتی به موجودات این جهان نگاه کنیم، می بینیم که این موجودات در ذات خود نسبت   -11

 عدم -دوبه .....................و.............مساوی اند.     وج

 امکانی –موجودات این جهان به واجب الوجود ...............وابسته اند که آنها را ازحالت .............خارج کرده وپدید آورده اس.   بالذات  -11

فالسدفه مسلمان درکنار اثبات وجود خدا ، بحثی درباره تأثیر این اعتقاد در زندگی انسان ونقش آن در..............به حیات بشریس   -12

 ند.    معنابخشیدار

 حیات -فالسفه مسلمان ، وجود خدا وتأثیر آن در حیات انسانی را شبیه به وجود ......ونقش آن در .....جسمانی بشر می دانند. آب -13

 برتر -اعتقاد به خدا ،ففف می تواند به زندگی ...............دهد وانسان را وارد مرتبه ای .........اززندگی کند.      معنا -14

ر فیلسدوف الهی پذیرش وجود خداوند با صفاتی که دارداین امکان را می دهد که فیلسوف بتواند..........یک زندگی ..........را به  ازنظ -15

 معنادار -دست آورد.    معیارهای

...............قائل شدددد.   ازنظر فیلسدددوف الهی، باپذیرش وجود خداوند، می توان برای گرایش..........انسدددان به خیر وزیبایی مابازایی  -16

 واقعی -فطری

 مادی-ازنظر فیلسوف الهی ، باپذیرش وجود خداوند می توان آرمان های ....وفراتر از زندگی ......را معتبر و درست دانست. مقدس -17

 ابن سینا توصیفی مبتنی بر.........ازرابطه خداوجهان وانسان ارائه می دهد.   عشق -18

رباره عشق نوشته است، می گوید: هریک از........به واسطه حقیقت وجودش ، همیشه ..............کماالت ابن سدینا دررساله ای که د  -19

 مشتاق   -وخیرات است برحسب فطرت خود ازبدی ها گریزان                 ممکنات

 فطری -.     ذاتیابن سینا ، اشتیاق .........و ذوق .......راکه سبب بقای ممکنات ومخلوقات است؛ عشق می نامیم -21

ابن سدینا معتقد است که عشق ومحبت میان انسان وجهان ازجاذبه عشق ............ناشی  می شود که درکنه و...........جهان هستی   -21

 ذات –به ودیعت نهاده شده است.       الهی 

 وجوب وامکان برهان ابن سینا برای اثبات واجب الوجود بالذات به برهان .............شهرت دارد.     -22

 از نظر ابن سینا موجودات این جهان ذاتا............ممکن الوجود -23

 درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید    

 بحث فیلسوف ف تاوقتی فلسفی است که از روش فلسفه ، یعنی استدالل عقلی محض، تجاوز نکند.    ص -24

 را پذیرفته وبا قواعد فلسفی ازعقیده خود دفاع کند.   صفیلسوف کسی است که براساس قواعد فلسفی عقیده ای  -25

 خدا دفاع می کندص طریق هم ازفیلسوف معتقد به خدا از طریق استدالل وقرآن وحدیث به خدا اعتقاد پیدا کرده است وازهمین  -26

 کرد.      صبرخی از فالسفه اردپایی معتقد بودند که وجود خدا را نمی توان از طریق عقل واستدالل عقلی اثبات  -27

 اظ نظر فالسفه مسلمان ، وجود خدا را می توان از طریق عقل واستدالل عقلی اثبات کرد.   ص -28

 مال صدرا وفالسفه معاصر وجود خدا را می توان ازطریق عقل واستدالل عقلی اثبات کرد.  ص ،از نظر فارابی -29

 نیست ومعلول چیزهای دیگرند.    ص ازنظر فارابی درجهان پیرامون ما اشیائی هستند که وجودشان ازخودشان -31

 در دیدگاه فارابی وجود علت بروجود معلول مقدم است و وجود معلول مشروط به وجود علت است.    ص -31

 فارابی معتقد است وجود معلول بر وجود علت مقدم است و وجود معلول مشروط به وجود علت است.    غ -32

 درصورتی که علت موجود باشد، معلول هم موجود خواهد شد.   صدر استدالل فارابی در اثبات وجود خدا فقط  -33

 اگر سلسله علت ها بخواهد تا بی نهایت پیش برود، تسلسل علل نامتناهی پیش می آید که تسلل صحیحی است.    غ -34

 داشتن سلسله بی نهایت ، خود غیرمتناقض و ممکن است.   غ -35

 که وجودش وابسته به دیگری است.    غ در ابتدای سلسله علت ها ومعلول ها علتی وجود دارد -36
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 در ابتدای سلسله علت ها ومعلول ها علتی وجود دارد خودش واجب الوجود وعله العلل موجودات دیگر است.    ص -37

 از نظر ابن سینا موجودات جهان در ذات خود نسبت به وجود وعدم یکسان نیست.   غ -38

برای اینکه از تسداوی میان وجود وعدم درآید وموجود شود، نیازمند واجب  باتوجه به اسدتدالل ابن سدینا ممکن الوجود بالذات،    -39

 الوجود بالذات است.  ص

وپدید آورده در دیدگاه ابن سینا موجودات این جهان به واجب الوجودی بالذاتی وابسته اند که آنها را از حالت امکانی خارج کرده  -41

 است    ص

 در زندگی انسان ونقش آن درمعنا بخشی به حیات بشری بحث کرده اند.    ص فالسفه مسلمان درباره تأثیر اعتقاد به خدا -41

 به نظر فالسفه مسلمان اعتقادبه خدا می تواند به زندگی معنا دهد.    ص -42

از نظر یک فیلسددوف الهی، پذیرش وجود خداوند باصددفاتی که دارد، به فیلسددوف این امکان را می دهد که بتواند معیارهای یک   -43

 ار را به دست آورد.   صزندگی معناد

 ابن سینا وجود خداوندرا با دالیل فلسفی اثبات کرده است.   ص -44

 ابن سینا توصیفی مبتنی برعشق از رابطه خدا وجهان وانسان ارائه داده است.  ص -45

 فارابی اشیاق ذاتی وذوق فطری را که سبب بقای ممکنات ومخلوقات است، عشق نامیده است.   غ -46

 یک از ممکنات به واسطه حقیقت وجودش ، همیشه مشتاق کماالت وخیرات است.  صاز نظر ابن سینا هر -47

 ابن سینا می گوید: به واسطه  حقیقت وجود وبرحسب فطرت خود ازبدی ها گریزان هستند.   ص -48

 ابن سینا معتقد است که عشق ومحبت میان انسان وجهان ازجاذبه عشق الهی ناشی می شود.   ص -49

 ی عشق الهی درکنه ودات جهان هستی به ودیعت نهاده شده است.   صازنظر ابن سینا جاذبه  -51

 سؤاالت کوتاه پاسخ

 ابن سینا وجود خدا را با چه دالیلی اثبات کرده است؟ با دالیل فلسفی -51

 کدام فیلسوف اسالمی ، توصیفی مبتنی برعشق از رابطه خدا وجهان وانسان ارائه می دهد؟ ابن سینا -52

درباره عشق نوشته است ، عشق را چگونه تعریف می کند؟ اشتیاق ذاتی و ذوق فطری که سبب بقای ابن سدینا در رساله ای که   -53

 ممکنات ومخلوقات است، عشق می نامیم.

 فیلسوف برچه اساس عقیده ای راپذیرفته واز عقیده خود دفاع کند؟ قواعد فلسفی -54

وان ازطریق عقل واسدددتدالل عقلی اثبات کرد؟ برخی کدام گروه ازفالسدددفه به این نتیجه رسدددیده بودند که وجود خدا را نمی ت -55

 ازفالسفه اروپایی

 چیست؟  « درابتدای سلسله علت ها ومعلول ها علتی وجود دارد که وجودش از خودش نیست»منظور از این که گفته می شود -56

 یعنی خودش واجب الوجود وعله العلل موجودات دیگر است.

 بالذات را نام ببرید؟ برهان وجوب و امکان برهان ابن سینا برای اثبات واجب الوجود -57

از نظر ابن سدینا ممکن الوجود بالذات برای اینکه از حالت تساوی میان وجود وعدم درآید و وجود شود نیازمند پیست؟ نیازمند   -58

 واجب الوجود بالذات است، موجودی که وجود ذاتی او باشد.

 جهان به چه چیزی وابسته اند؟   به واجب الوجود بالذاتبراساس برهان وجوب وامکان ابن سینا ، موجودات این  -59

فالسدفه مسدلمان وجود خداوتدثیر آن درحیات انسانی را شبیه به چه چیزی دانسته اند؟ شبیه به وجود آب ونقش آن درحیات     -61

 جسمانی

 امد؟ عشقابن سینا در رساله عشق ، اشتیاق ذاتی وذوق فطری را که سبب بقای ممکنات ومخلوقات است چه می ن -61

 از نظر ابن سینا عشق ومحبت میان وجهان از چه چیزی ناشی می شود؟ جاذبه ی عشق الهی -62

وقتی که از روش فلسفه، یعنی استدالل عقلی محض،  چه زمانی بحث یک فیلسوف درمورد خدا، بحثی فلسفی قلمداد می شود؟ -63

 تجاوز نکند ونتایج تفکر خود را به صورت استداللی عرضه نماید.

وف براسداس چه قواعدی ، عقیده ای را می پذیرد یا ازآن دفاع می کند؟ فیلسدوف کسدی اسدت که براساس قواعد فلسفی     فیلسد  -64

 عقیده ای را پذیرفته وبا قواعد فلسفی ازعقیده خود دفاع کند.

ه خدا اعتقاد پیدا کردفیلسوف معتقد به خدا، ازچه طریقی به خدا اعتقاد پیدا می کند یا ازآن دفاع می کند؟ ازطریق استدالل به  -65

 است وازهمین طریق هم از خدا دفاع می کند.
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از نظر یک فیلسدوف الهی، پذیرش وجود خداوند با صدفاتی که دارد ، چه تأثیری می تواند برفیلسدوف داشته باشد؟  به فیلسوف     -66

 این امکان را میدهد که بتواند معیارهای یک زندگی معنادار را به دست آورد.

دررسداله ای به نام عشدق، چه چیزی راعشدق می نامند؟ اشیاق ذاتی وذوق فطری که سبب بقای ممکنات ومخلوقات    ابن سدینا   -67

 است.

ازنظر فیلسددوف الهی یک فیلسددوف چه هنگام امکان پذیرش معیارهای یک زندگی معنا دار را از دسددت می دهد؟ اگر فیلسددوفی  -68

 ی یک زندگی معنا دار را از دست می دهد.نتواند وجود خدا را اثبات کند. امکان پذیرش معیارها

 

 سؤاالت تشریحی

میان امکان یا عدم امکان اثبات وجود خداوند، چه تفاوتی بین نگرش برخی فیلسدوفان اروپایی وفیلسددوفان اسالمی وجود دارد؟   -69

عقلی اثبات کرد.برخالف  برخی از فالسدفه اروپایی به این نتیجه رسیده بودند که وجود خدا را نمی توان ازطریق عقل واستدالل 

فالسدفه اروپایی ، فیلسدوفان مسدلمان، از فارابی تا مالصددرا وفالسفه معاصر، به این نتیجه رسیدند که اثبات وجود خدا ازطریق     

 استدالل عقلی امکان پذیر است.

امون ما اشیایی هستند که اسدتدالل فارابی درباره اثبات وجود خدا را بطور نختصدر توضدیح دهید؟ به عقیده فرابی، درجهان پیر    -71

وجودشدان ازخودشان نیست ومعلول چیزهای دیگرند. دراین برهان ، فارابی تاکید می کند که وجود علت بر وجود معلول مقدم  

 است و وجود معلول مشروط به وجود علت است یعنی فقط درصورتی که علت موجود باشد ، معلول هم موجود خواهد شد.                

ر معلولی که اکنون موجود اسدت علتی داشدته باشدد که آن علت هم خودش معلول باشد، به ناچار ، این معلول هم علت    حال اگ

دیگری دارد. حال اگر این علت دوم هم معلول باشد، برای موجود شدن به علت سومی نیازمند است واگر سلسله علت ها بخواهد 

ش می آید وچنین تسلسلی محال است، زیرا اگرسلسله علت ها بخواهد تا بی تا بی نهایت پیش برود، تسدلسدل علل نامتناهی پی  

نهایت به عقب برود، اصال نوبت به معلولی که هم اکنون پیش روی ماست، نمی رسد پس ، در ابتدای سلسله علت ها ومعلول ها 

 ، موجودات دیگر است.علتی وجود دارد که وجودش وابسته به دیگری نیست، یعنی خودش واجب الوجود وعله العلل 

مقصدود از تسلسل علل نامتناهی چیست؟ چرا تسلسل علل نامتناهی محال است؟ اگر سلسله علت ها بخواهد تا بی نهایت پیش  

برود، یعنی منتهی به علتی نشدود که معلول دیگری نباشدد ، تسلسل علل نامتناهی پیش می آید وچنین تسلسلی محال است ،   

تا بی نهایت به عقب برود، اصدال نوبت به معلولی که هم اکنون پیش روی ماست، نمی رسد. به عبارت  زیرا اگر سدلسدله علت ها   

 دیگر، ابتدا داشتن سلسله بی نهایت ، متناقض وغیر ممکن است.

 مبرهان وجوب وامکان ابن سینا درباره اثبات وجود خدا رابطور مختصر توضیح دهید؟ وقتی به موجودات این جهان نگاه می کنی -71

که این موجودات در ذات خود نسدبت به وجود وعدم) بودن ونبودن( مساوی اند، هم می توانند باشند وهم می تواننند نباشد. به  

عبارت دیگر، این موجودات ذاتا ممکن الوجودند.  ممکن الوجود بالذات ، برای اینکه از تسدداوی میان وجود وعدم درآید و موجود 

پس ، موجودات این جهان به واجب الوجودی بالذات   د.الذات است، موجودی که وجود، ذاتی او باششود، نیازمند واجب الوجود ب

 وابسته اند که آنها را از حالت امکانی خارج کرده وپدید آورده است.

نا دهد رابطه بین اثبات وجود خدا ومعناداری حیات نزد فالسددفه مسددلمان رابنویسددید؟   اعتقاد به خدا می تواند به زندگی مع   -72

وانسان را وارد مرتبه ای برتر اززندگی کند که به کمک عقل ومنطق یا هر راه دیگری وجود او را پذیرفته باشد ودر ارتباط روحی 

ومعنوی بدا او زندگی کند. درمقام مثال، آنان وجود خدا وتأثیر آن درحیات انسدددانی را شدددبیه به وجود آب ونقش آن درحیات  

 جسمانی بشر می دانند.

انسدددان -2جهان راغایتمند بیابدوآن را توضدددیح دهد -1یارهای یک زندگی معنادار ازنظر یک فیلسدددوف الهی رابنویسدددید؟ مع -73

 -4برای گرایش فطری انسان به خیر وزیبایی مابازائی واقعی قائل شود. -3راموجودی هدفمندبشناسد واین هدف رامشخص کند.

دربرابر یک وجود متعالی وبرتر احسداس تعهد ومسدئولیت    -5ودرسدت بداند.   آرمان های مقدس وفراتر از زندگی مادی رامعتبر 

 داشته باشد.

ازنظر ابن سدینا عشدق ومحبت میان انسدان وجهان ازچه چیزی ناشدی می شدود؟ ابن سینا معتقد است که عشق ومحبت میان       -74

 اده شده است.انسان وجهان ازجاذبه عشق الهی ناشی می شود که درکنه وذات جهان هستی به ودیعت نه
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 فیلسوف یونانی عقل را ذاتی انسان می دانست؟ ارسطوکدام  -129

انسان راناطق )متفکر(تعریف کردوعقل  -کدام فیلسدوف یونان باسدتان، تصدویر روشن تری ازعقل عرضه کرد؟ وچگونه؟ ارسطو    -131

 راذاتی انسان دانست.

مربوط به   ، از سددر گذرانده عمدتا مربوط به کدام حیطه وقلمرو عقل اسددت؟ تحوالت وتطوراتی را که عقل در دوره جدید اروپا -131

 حدود توانایی های عقل است.

درابتدای رنسدانس عقل چگونه جایگاهی داشت؟ جایگاه ممتازی پیداکرد ویگانه معیار ومرجع درستی ونادرستی افکار وعقاید    -132

 تلقی شد.

 عامل تضعیف ایمان می دانستند؟ دوره اول  درچه دوره ای ازحاکمیت مسیحیت دراروپاعقل را  -133

دردوره اول حاکمیت مسیحیت در اروپا بزرگان کلیسا چه چیزی راعامل تضعیف ایمان می دانستند؟ دخالت وچون وچرا کردن  -134

 عقل راعمال تضعیف ایمان می دانستند.

استدالل های عقلی می ایستادند؟ دردوره اول حاکمیت مسدیحیت چه کسدانی عقل را امری شدیطانی می پنداشدتند، ودربرابر     -135

 برخی بزرگان کلیسا

ازنظر برخی بزرگان کلیسدا )در دوره اول حاکمیت کلیسدا(، ایمان قوی را ازآن چه کسدی می دانستند؟ کسی که دربرابر شبهه     -136

 های عقل بایستد ودرایمان خود استوتار بماند.

 ی می دانستند؟ دوره اولدرکدام دوره حاکمیت مسیحت، بزرگان کلیسا عقل را امری شیطان -137

در دوره دوم حاکمیت کلیسا، فیلسوفان وحکمای مسیحی تحت تأثیر مطالعه کتاب های کدام فالسفه مسلمان به عقل وتبیین  -138

 عقالنی مسائل دینی روی آوردند؟ ابن سینا وابن رشد 

وحکمای مسیحی گذاشت؟ به عقل دوره دوم حاکمیت کلیسدا، مطالعه کتب ابن سدینا وابن رشدد، چه تأثیری بر فیلسدوفان     رد -139

 وتبیین عقالنی مسائل دینی روی آوردند.

 عقل -درکدام دوره ، دین درگوشه ای از زندگی انسان ها به حاشیه رانده شدوچه چیزی جای آن راگرفت؟ دوره رنسانس -141

ه عقل به دودستآن دو کدامند؟؟ کرددسته تقسیم  دودرابتدای توجه به عقل دراروپا، فیلسوفان اروپا به اختالف میان فیلسوفان  -141

 گر وتجربه گرا تقسیم شدند.

 کدام فیلسوف اروپایی روش تجربی رابهترین روش برای پیشرفت زندگی بشر می دانست؟ فرانسیس بیکن -142

خواسته فرانسیس بیکن که روش تجربی رابهترین روش برای پیشرفت زندگی بشر می دانست، ازفیلسوفان چه بود؟ ازبت هایی  -143

 ه قدیم برای ما ساخته اند، دست بردارند وفقط به انچه ازطریق تجربه به دست می آید تکیه کنند.که فالسف

 کدام فیلسوف ضمن آشنایی بافلسفه، به همه توانایی های عقل وتجربه توجه داشت؟ دکارت  -144

 استدالل های عقلی محض -برای توانایی های عقل دومورد رامثال بزنید؟ داشتن بدیهیات عقلی -145

 عتقاد دکارت ،عقل با استدالل  چه چیزهایی را می تواند اثبات کند؟ وجود خدا ونفس مجرد انسان واختیار او به ا -146



    31 
 

چه تفاوتی میان دیدگاه دکارت بابرخی ازفالسفه یونان، که عقل را یک حقیقت برتر ومتعالی درجهان وانسان می دانستندوجود  -147

 دارد؟ دکارت عقل راصرفا یک  دستگاه منطقی استدالل می دانست. 

عقل نمی تواند وجوداموری مانند کانت در داوری میان عقل گرایان وتجربه گرایان ، کدام بخش از نظر تجربه گرایان راپذیرفت؟  -148

 خدا ونفس مجرد  انسان را اثبات کند.

 علیت -امکان -ضرورت -کانت درباره کدام مفاهیم فلسفی ، نظری متفاوت بافیلسوفان گذشته داشت؟ وجود -149

اوتی چه تف« علیت»« امکان«»ضرورت«»وجود»دیدگاه کانت بافیلسوفان گذشته مانندارسطو وابن سینا ، درباره مفاهیمی مانند  -151

دارد؟ فیلسوفان گذشته مانند ارسطو وابن سینا عقیده داشتند که عقل این مفاهیم فلسفی را از واقعیت گرفته وانتزاع کرده است 

 اما کانت معتقد بود که این مفاهیم ساختار ذهن انسان اند وعقل وذهن ، اشیای خارجی را دراین ساختار درک می کند.

« علیت« »امکان«»ضددرورت«»وجود»نند ارسددطو وابن سددینا چه عقیده ای درباره مفاهیم فلسددفی مانندفیلسددوفان گذشددته ما -151

 داشتند؟ عقل این مفاهیم فلسفی را از واقعیت گرفته وانتزاع کرده است.

چیسدددت؟ کانت معتقد بود که این مفاهیم « علیت« »امکان«»ضدددرورت«»وجود»دیدگاه کانت درمورد مفاهیم فلسدددفی مانند -152

 ر ذهن انسان اند وعقل وذهن ، اشیای خارجی را دراین ساختار درک می کند.ساختا

 بیان کدام فیلسوف تحولی عظیم در کارکرد عقل به وجود آورد؟ کانت -153

اوگوست کنت باتأثیر پذیری از دیدگاه کدام فیلسوف درباره عقل ، به طور کلی عقل فلسفی وکار عقل درتأسیس فلسفه را کامال  -154

 نتذهنی خواند؟ کا

از نظر اوگوسدت کنت ، عقل چه هنگام وارد عمل می شدود، به واقعیت دست می یابد وبه علم می رسد؟ صرفا آنگاه که باروش    -155

 تجربی وحسی وارد عمل می شود.

 از نظر کنت عقل فقط از چه طریق می تواند به شناخت واقعیت نائل شود؟   فقط از طریق علم تجربی -156

درمیان فیلسوفان اروپایی درچه مسائلی  آثاری بر جای گذاشت؟  درمسائل مختلف ، از قبیل گسترش دیدگاه کنت درباره عقل  -157

 نسبت عقل ودین ، توانایی عقل دراثبات ماوراء الطبیعه ونگاه انسان به خود وجهان

 سواالت تشریحی

ه کمک آن استدالل می کنیم عقل توانمندی ای است که ب عقل را از دیدگاه فیلسدوفان تعریف کرده وکارکرد آن را بنویسدید؟   -158

 واز این طریق به دانش ها وحقایقی دست می یابیم.

( بایدها 4( خوب وبد راتشخیص می دهد  3(حقایق )هسدت ها ونیسدت ها( را می شناسد.     2(اسدتدالل می کند 1کارکرد عقل:

 ونبایدها را مشخص می کند.

ت می رسددد وتقویت می شددود؟ ازنظر فیلسددوفان ، این  ازنظر فیلسددوفان عقل درکودک به چه صددورت اسددت وچگونه به فعلی  -159

 توانمندی درکودک به صورت بالقوه است؛ باتربیت وتمرین به فعلیت می رسد وتقویت می شود.

چرا توانمندی عقل درافراد مختلف ، متفاوت اسدت؟ این توانمندی درکودک به صورت بالقوه است ؛ با تربیت وتمرین به فعلیت   -161

شدودو به همین سبب درافراد مختلف ،  متفاوت است برخی از انسان ها قدرت عقلی بیشتر وبعضی قدرت  می رسدد وتقویت می  

 عقلی کمتری دارند.

یکی از کاربردهای عقل درفلسدفه برای کدام دسدته موجودات اسدت؟ برای موجوداتی است که از ماده وجسم مجردند ودرقید     -161

 به ابزار مادی هم نیاز ندارند.مکان وزمان نیستند . این موجودات درافعال خود 

موجودات عقالنی چگونه موجوداتی هسدتند وفیلسوفان از چه طریق آنها را اثبات می کنند؟ موجودات مجرد از ماده وجسم اند   -162

 که فیلسوفان بادلیل وبرهان وجود آنهارا اثبات می کنند.

دهید؟ آنان معتقدندکه علم این قبیل موجودات ، از طریق از نظر فیلسوفان الهی علم عقول ) فرشتگان( چگونه است ؟ توضیح  -163

می کنند وبه مفاهیم واستدالل « شدهود » اسدتدالل وکنارهم گذاشدتن مفاهیم نیسدت بلکه عقول) فرشدتگان( حقایق اشدیاء را      

 مفهومی نیازی ندارند.

ریم ، ازآنها یاد شدده است کدام نوع  به اعتقاد فیلسدوفان الهی بسدیاری ازفرشدتگان که درکتاب های آسدمانی ، ازجمله قرآن ک     -164

موجودات هسدتند؟ موجودات عقالنی ، یعنی موجو دات مجرد ازماده وجسم اند که فیلسو فان با دلیل وبرهان وجودآنها را اثبات  

 می کنند.
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د ی معتقدنازنظر فیلسدوفان الهی روح هرانسدانی چگونه می تواند همچون عقول ، بسیاری ازحقایق راشهود کند؟ فیلسوفان اله   -165

که روح هر انسانی استعداد رسیدن به چنین مرتبه ای از عقل را دارد؛ یعنی می تواند با تهذیب نفس به مرتبه ای برسد که کامال 

 از ماده وجسم مجرد باشد ودرعین حال که از قوه استدالل برخوردار است، همچون عقول ، بسیاری ازحقایق راشهود کند.

ب چه ؟ یعنی می تواند باتهذییعنی « وح انسانی نیز استعداد رسیدن به چنین مرتبه ای ازعقل راداردر» فیلسوفان معتقدند که  -166

نفس به مرتبه ای برسددد که کامال از ماده وجسددم مجرد باشددد ودرعین حال که از قوه اسددتدالل برخوردار اسددت همچون عقول، 

 بسیاری از حقایق راشهود کند.

ه پایین عقل مجرد می شدمارد؟ توضدیح دهید؟ قوه استدالل را مرتبه نازل وپایین عقل مجرد   فیلسدوفان الهی، کدام قوه رامرتب  -167

می شدمارند ومی گویند توانایی بشدر درسداختن مفاهیم کلی، خود پرتویی ازهمان عقل است که دروجود هرانسانی هست. پس    

ی کند وقیاس های مختلف را، آن گونه که ازشدکل گرفتن مفاهیم کلی اسدت که انسدان توانایی صدورت بندی استدالل راپیدا م    

 درمنطق گفته شده است، می سازد. 

چیزی حکایت می کنند؟ گزارش فردوسی درشاهنامه وبرخی نقل های تاریخی وآثار مکتوب مربوط به دوره ایران باستان ازچه  -168

ن گفت آنان هم از عقل به عنوان یک توضیح دهید؟ ازتوجه ایرانیان به عقل وخرد ورزی حکایت می کنند، به گونه ای که می توا

 وجود نورانی ومجرد آگاه بوده اند وهم به عقل به عنوان تعقل وخردورزی وبرهان اهمیت می داده اند.

رابطه خرد وآفریدگار دراندیشده حکیمان ایران باسددتان رابنویسدید؟ دراندیشدده حکیمان ایران باسددتان ، خرد با وجود آفریدگار    -169

خدا براسددداس خرد می » ریدگار ، کل جهان را با خرد وعقل رهبری می کند، آنان عقیده داشدددتند که متحد ویگانه اسدددت وآف

 همان خداست ، با خرد واندیشه خود جهانیان و وجدان ها و خرد ها را آفریده است.« مزدا» ومی گفتند که « آفریند

آغاز کرده است؟      به « کزین برتر اندیشه برنگذرد به نام خداوند جان وخرد  » با بیته دلیل فردوسدی شاهنامه خود را  به چ -171

نظر می رسدد این خرد وعقل که آفریده آفریننده است، وجودی عقالنی است که خرد وعقل انسان پرتو ومظهر اوست. به همین  

 سبب ، فردوسی شاهنامه خود را این بیت آغاز کرده است.

هسدتندتوضدیح دهید؟ کلمه وسخن نزد او ظهور وپرتو عقل محسوب    چگونه کلمه وسدخن نزد هراکلیتوس ظهوروپرتو عقل اند  -171

می شدوند؛ یعنی عقل نزد این فیلسدوف ، همان حقیقتی اسدت که هم جهان واشیاء ظهور اوهستندهم کلمات وسخن . بنابراین    

 ازنظر هراکلیتوس اشیاء عالم ، همان کلمات عقل وبیان علم وحکمت اویند.

حقیقتی اسدددت ؟ عقل نزد این فیلسدددوف ، همان حقیقتی اسدددت که هم جهان واشدددیاء ظهور  عقل نزد هراکلیتوس ، چگونه  -172

 اوهستندهم کلمات وسخن . بنابراین ازنظر هراکلیتوس اشیاء عالم ، همان کلمات عقل وبیان علم وحکمت اویند.

 کند؟(ارسطو چگونه توانست تصویر روشن تری از عقل عرضه  ) دیدگاه ارسطو را درباره عقل بنویسید؟ -173

ارسدطو به عقل به عنوان قوه اسدتدالل انسان ، توجه ویژه ای داشت وتوضیح می داد که قوه عقل براساس کاری که انجام می دهد به   

 عقل نظری وعقل عملی تقسیم می شود . ارسطو عقل را ذاتی انسان می دانست بدین ترتیب او تصویر روشن تری از عقل عرضه کرد.

 –ارسدطو انواع استدالل ها را درکدام بخش ازآثار خود تدوین کرد وکدام نوع از استدالل ها را از هم جدا کرد؟ دربخش منطق   -174

 استدالل تجربی را از استدالل عقلی محض جداکرد وکاربرد هرکدام را روشن ساخت.

ممتازی پیدا کرد ویگانه مرجع درسددتی  درابتدای رنسددانس عقل چگونه جایگاهی پیدا کرد؟ درابتدای رنسددانس عقل جایگاه  -175

 ونادرستی افکار وعقاید تلقی شد.

 ؟ کلیسا ،درمورد عقل چه دیدگاهی حاکم بود دردوره اول حاکمیت -176

( دربرابراستدالل های عقلی ایستادگی 3( عقل را امری شیطانی می شمردند.   2( عقل را عامل تضدعیف ایمان می دانستند.   1 -177

 قوی را ایستادگی درمقابل شیهه عقل می دانستند. ایمان( 4می کردند.    

جایگاه عقل درابتدای رنسدانس و در دوره اول حاکمیت مسیحیت در اروپا باهم مقایسه کنید؟  در ابتدای رنسانس عقل جایگاه   -178

در دوره اول  ممتازی پیدا کرد ویگانه معیار ومرجع درسدتی ونادرستی افکار وعقاید تلقی شد، درحالی که قبل ازآن، به خصوص 

حاکمیت مسدیحیت در اروپا بزرگان کلیسدا دخالت و چون وچرا کردن عقل را عامل تضدعیف ایمان میب دانستند. حتی بزرگان    

 کلیسا عقل را امری شیطانی می پنداشتند ودربرابر استالل های عقلی می ایستادند.

)دردوره دوم حاکمیت کلیسا، اندیشه های داشدتند؟   فیلسدوفان دردوره دوم حاکمیت کلیسدا دراروپا چه دیدگاهی درباره عقل   -179

   فیلسوفان مسیحی تحت تأثیر اندیشه های کدام فیلسوفان قرارگرفت وچه نتایجی به همراه داشت؟(
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 بامطالعه آثارابن رشد وابن سینا تغییر دیدگاه دادند (1

 مسائل دینی رابا عقل تبیین کردند. (2

 قل(حاکمیت عقل درمقابل دین) رویارویی دین وع (3

دردوره دوم حاکمیت کلیسا، فیلسوفان وحکمای مسیحی به چه چیزی روی آوردند وچه عاملی منجر به حاکمیت دین شد؟ به  -181

نجا که این توجه با مبانی اولیه کلیسای کاتولیک سازگاری نداشت، منجر به ویر آوردند اما ازآعقل وتبیین عقالنی مسائل دینی ر

 حاکمیت عقل درمقابل دین شد.

آوردن فیلسددوفان وحکمای مسددیحی به عقل وتبیین عقالنی مسددائل دینی چه نتیجه ای را به دنبال داشددت؟ منجر به     روی -181

حاکمیت عقل در مقابل دین شد؛ به تدریج، در دوره رنسانس عقل جای دین را گرفت ودین را درگوشه ای از زندگی انسان ها به 

 حاشیه راند.

درمورد تقابل عقل و دین چه بود؟ دراین دوره فیلسددوفان مسددیحی به تبیین عقالنی ویژگی اصددلی دوره دوم حاکمیت کلیسددا  -182

مسددائل دینی روی آوردنداما ازآنجا که این توجه با مبانی اولیه کلیسددای کاتولیک سددازگاری نداشددت منجر به حاکمیت عقل    

 ی از زندگی انسان ها به حاشیه راند.درمقابل دین شد وبه تدریج، در دوره رنسانس عقل جای دن راگرفت ودین را در گوشه ا

وردند وچرا این مسددأله منجر به حاکمیت عقل آفیلسددوفان وحکمای مسددیحی به چه دلیل به عقل وتبیین عقالنی دینی روی   -183

درمقابل دین شدد؟  فیلسدوفان وحکمای مسدیحی تحت تأثیر مطالعه کتاب ها ی ابن رشد وابن سینا وسایر فیلسوفان به عقل و    

نی مسدائل دینی روی آوردند اما ارزآنجا که این توجه با مبانمی اولیه کلیسدای کاتولیک سدازگاری نداشدت، منجر به     تبیین عقال

 حاکمیت عقل درمقابل دین شد.

( دو گروه شدن فالسفه به عقل گرا 2( عقل جایگزین دین شدد   1عقل در اروپا ، رنسدانس وپس از آن، چه جایگاهی داشدت؟    -184

 به حاسیه رانده شد. ( دین3وتجربه گرا   

فرانسدیس بیکن کدام روش را بهترین روش برای پیشدرفت زندگی بشدر می دانست واز فیلسوفان دراین زمینه چه درخواستی     -185

می دانست. ازفیلسوفان خواست که از بت هایی که فالسفه قدیم  کرد؟ روش تجربی را بهترین روش برای پیشدرفت زندگی بشدر  

 دارند وفقط به آنچه از طریق تجربه به دست می آید تکیه کنند.برای ما ساخته اند، دست بر

دیدگاه فرانسدیس بیکن را درمورد عقل بنویسدید؟الف( فقط به تجربه تکیه کنید   ب( استدالل عقلی بدون تجربه فایده ندارد.      -186

 ج( عقل صرفا قوه استدالل مبتنی برحس وتجربه است.

نند داشتن بدیهایت عقلی محض ونیز تجربه توجه داشت. به همه توانای های عقل ، مایسدید؟  دیدگاه دکارت را درباره عقل بنو -187

او معتقد بود که عقل می تواند وجود خدا ونفس مجرد انسان واختیار او را، با استدالل اثبات کند. البته او دیگر به عقل به عنوان 

وفان یونان وفالسدفه مسدلمان اعتقاد داشتند، عقیده ای   که برخی فیلسد یک حقیقت برتر ومتعالی درجهان ودرانسدان ، آن گونه  

 نداشت وعقل را صرفا یک دستگاه منطقی استدالل می دانست.

( می توان 3( حوزه عقل: بدیهیات ، اسدتدالل عقلی محض وتجربه     2( همه توانایی های عقل معتبراند.    1 )خالصه دیدگاه(

( عقل صددرفا یک 5( عقل حقیقت برتر ومتعالی درجهان وانسددان نیسددت.     4.    باعقل ، نفس مجرد ، اختیار وخدا راثابت کرد

 دستگاه منطقی استدالل است.

را درباره عقل بنویسددید؟ کانت در داوری میان عقل گرایان وتجربه گرایان ، این بخش از نظر تجربه گرایان راپذیرفت نظر کانت  -188

 د انسان را اثبات کند.که عقل نمی تواند وجود اموری مانند خدا ونفس مجر

دیدگاه کانت را درباره مفاهیم فلسفی ، مانند وجود، ضرورت ، امکان وعلیت با دیدگاه فیلسوفان گذشته مانند ارسطو وابن سینا  -189

مقایسه کنید؟   فیلسوفان گذشته مانند ارسطو وابن سینا عقیده داشتند که عقل ، این مفاهیم فلسفی را از واقعیت گرفته وانتزاع 

تقد بود که این مفاهیم ساختار ذهن انسان اند وعقل وذهن ، اشیای خارجی را در این ساختار درک می سدت اما کانت مع کرده ا

 کند.

( مفاهیم وجود، ضرورت ، 2( ناتوانی عقل دراثبات وجود خدا ونفس مجرد     1خالصه دیدگاه کانت را درمورد عقل بنویسید؟   -191

( عقل قوه استدالل وشکل دادن به 4( حوزه عقل ، شناخت مفاهیم ذهنی است.     3هسدتند.       امکان ، علیت، سداختار ذهن  

 ادراکات خارجی براساس ساختار ذهنی است.
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چه نتیجه « مفاهیم سداختار ذهن انسدان اند وعقل وذهن ، اشیای خارجی را در این ساختار درک می کند  » این بیان کانت که -191

ر کارکرد عقل به وجود آورد وعقل را به عنوان ابزار شددناخت واقعیات خارجی، به امری بدل کرد ای دربرداشددت؟ تحولی عظیم د

 را شناسایی می کند.« ذهنی»که مفاهیم 

عقل، به طور کلی عقل فلسفی اوگوسدت کنت چه دیدگاهی درباره عقل فلسدفی داشدت؟ باتأثیر پذیری از دیدگاه کانت درباره     -192

 امال ذهنی خواند.قل درتأسیس فلسفه را کوکار ع

ازنظر اوگوسدت کنت دسدتگاه فلسفی فیلسوفان چگونه است؟ او گفت که فیلسوفان ، دستگاهی فلسفی ازجهان ارائه می دهند    -193

 ولی حقیقتا این دستگاه ناظر برواقعیت نیست بلکه برساخته ذهن آنان وحاصل تأمالت ذهنی است.

ازنظر او ، عقل به شددناخت واقعیت نائل شددود؟  لم می رسددد ومی تواندت می یابد وبه عازنظر کنت عقل چگونه به واقعیت دسدد -194

صدرفا آنگاه که با روش تجربی وحسدی وارد عمل می شود، به واقعیت دست می یابد وبه علم می رسد بنابراین، ازنظر کنت فقط   

 عقل ازطریق علم تجربی می تواند به شناخت واقعیت نائل شود.

شود؟ ازنظر او ، عقل صرفا آنگاه که باروش تجربی  یق تجربی می تواندبه شناخت واقعیت نائلازدیدگاه کنت چرا فقط عقل ازطر -195

می رسد بنابراین، ازنظر کنت فقط عقل ازطریق علم تجربی می وحسدی واردعمل می شدود، به واقعیت دسدت می یابد وبه علم    

 تواند به شناخت واقعیت نائل شود.

 ویسید؟دیدگاه اگوست کنت را بصورت خالصه بن -196

 دستگاه فلسفی ، ناظر برواقعیت ها نیست. (1

 دستگاه فلسفی حاصل ذهن وتأمالت ذهنی است. (2

 عقل زمانی به واقعیت می رسد که باروش تجربی وحسی عمل کند. (3

   حوزه عقل، علوم تجربی است. (4

 

 هشتم سؤاالت درس

 جای خالی راباکلمات مناسب کامل کنید.

از عوامل مهم توجه به عقل وعقالنیت درجهان اسالم ، ...........و..............وعترت گرامی ایشان بود.     پیام الهی وسخنان  یکی -1

 پیامبراکرم)ص(

 عقل، درفرهنگ عمومی مسلمانان جایگاه ممتاز و ویژه ای به دست آورده وهمواره از............به تجلیل ، یادشده است.   عقل -2

 –(تنگ کردن  محدوده ..........و..............عقل درعین پذیرش آن.      اعتبار 1برخی ازجریداندات فکری بداعقدل ،     مخدالفدت    -3

 کارآمدی

 ( مخالفت با.........و.............. تحت عنوان دستاوردی یونانی وغیر اسالمی2مخالفت برخی ازجریانات فکری باعقل ، -4

ین جریددان هددا می کوشدددیدددنددد نشدددان دهنددد کدده برخی روش هددای  درشدددکددل اول، )جریددان مخددالفددت بدداعقددل( ا -5

 دینی -...............درمسائل..............کاربردی ندارند.   عقلی

 شکل دوم مخالفت باعقل، به صورت مخالفت با..............ظو.رکرد.    فلسفه -6

سددفه از ........وارد جهان اسددالم شددده ازابتدای رشددد فلسددفه درجهان اسددالم تاکنون همواره کسددانی گفته اند که دانش فا  -7

 اسالمی -ودربردارنده عقاید کسانی مثل سقراط، افالطون وارسطوست وباعقاید ..........سازگار نیست.     یونان

 دانش -فلسفه دانش وشاخه ای از.............است که هرفردی ازهرملت ونژاد می تواند وارد این شاخه از...........شود.    معرفت -8

 دردانش فلسفه بهره گیری ازدستاوردهای متفکران دیگر...............است.   ضروری -9

 در درستی ونادرستی یک دانش فقط ..............است که داوری می کند.    استدالل -11

دانش،...........است. هستی و...................پدیده ها بیندیشد ودانشی به ارمغان آورد، این « بماهو»عقل می تواند درباره هسدتی   -11

 فلسفه -حقیقت

فیلسدوفان مسلمان ، از............تا.................وسایر فیلسوفان عصر حاضر، درباره هردو مصداق عقل سخن گفته وپیرامون هردو   -12

 عالمه طباطبایی -کتاب نوشته اند.    فارابی
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عقل سخن گفته، وپیرامون هردو کتاب نوشته اند: عقل،  فیلسدوفان مسلمان، ازفارابی تاعالمه طباطبایی درباره هردومصداق  -13

 متعالی -؛ عقل ، به عنوان قوه استدالل وشناخت.     وجودی برتر به عنوان .................و................درهستی 

........است اثبات فیلسدوفان مسدلمان روشدن تر ودقیق تر از هراکلیتوس وافالطون مرتبه ای ازموجودات راکه حقیقت...........    -14

  کرده اند.    وجودشان عقلی

 غیرمادی -فیلسوفان مسلمان اولین مخلوق خدارا ..................می دانند که موجودی کامال روحانی و................است.    عقل -15
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 فیلسوفان مسلمان ، اولین مخلوق خدا را عقل می دانند.   صحیح -48

 عقول هم علم حصولی دارند وهم خالقشان را با علم حصولی درک می کنند.   صحیح -49
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فیلسددوفان مسددلمان را نمی توان به دو گروه عقل گرا وتجربه گرا تقسددیم کرد؛ زیرا آنان عقیده دارند که همه کارکرد های  -52

 عقل وانواع استدالل ها درجایگاه خود روش کسب دانش اند.   صحیح

 غلط«.  هرکس که عادت کرده سخنی را بدون دلیل بپذیرد، از حقیقت انسانی خارج شده است» گویدفارابی می  -53

عموم فیلسدوفان مسدلمان معتقدند ، اسدتدالل های عقلی معیار ثانویه قبول یا رد هرحکم وهر نظر علمی وفلسفی هستند.       -54

 غلط

 پذیرش هراعتقاد وآئینی نیازمند استدالل عقلی است.    صحیح -55

 سفه مسلمان ، عقل را درکنار حس وقلب ، یکی از ابزار معرفت می دانند.   صحیحفال -56

 عقل درآیات وروایات بیندیشیم واحکام ومعارف آنها را به دست آوریم.  غلط می توانیم به کمکنازنظر فالسفه مسلمان ، ما  -57

انند ، راه کسب معرفت را به عقل منحصر فیلسوفان مسلمان بااینکه اساس پذیرش هراعتقاد وآئینی را استدالل عقلی می د -58
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 صحیح

 سواالت کوتاه پاسخ

عوامل مهم توجه به عقالنیت درجهان اسددالم چه بوده اسددت؟ پیام الهی وسددخنان پیامبراکرم )ص( وعترت گرامی   یکی از -61

 ایشان

 چه چیزی سبب حرکت عمومی مسلمانان به سوی علم ودانش درحوزه های مختلف شد؟ جایگاه ممتاز عقل  -62

عقل دربین مسلمانان سبب چه چیزی شد؟ سبب حرکت عمومی مسلمانان به سوی علم ودانش درحوزه های  جایگاه ممتاز -63

 مختلف شد.

 شکل دوم مخالفت با عقل ، به چه صورتی ظهور کرد؟ به صورت مخالفت بافلسفه -64

بتی باعقاداسالمی ازنظر مخالفان عقل ، فلسدفه ازکجا وارد جهان اسدالم شدده ،دربردارنده عقاید چه کسدانی است وچه نس     -65

 باعقاید اسالمی سازگارنیست. -دربرادارنده عقاید سقرازط ، افالطون وارسطو-دارد؟  یونان

 ازنظر برخی فیلسوفان اسالمی ، چه کسانی می توانند وارد دانش فلسفه شوند؟ هرفردی ازهر ملت ونژادی -66

راین د -آیا می توان در دانش فلسفه ، از آراء ونظریات دیگران استفاده کرد ، دیدگاه فیلسوفان مسلمان درمورد چیست؟ بله -67

 دانش بهره گیری از دستاوردهای متفکران دیگر ضروری است. 

 رد؟ فلسفههستی چه دانشی را به ارمغان آو« بما هو» عقل باتوانایی اندیشیدن درباره حقیقت پدیده هاو هستی  -68



    37 
 

کدام دسددته از فیلسددوفان درباره هردو مصددداق عقل سددخن گفته وپیرامون هر دو کتاب ها نوشددته اند؟ نام دوتن ازآنها را   -69

 ازفارابی تا عالمه طباطبایی -بنویسید؟فیلسوفان مسلمان

 ( عقل، به عنوان وجودی برتر ومتعالی درهستی1دو مصداق عقل نزد فالسفه مسلمان را نام ببرید؟  -71

 عقل، به عنوان قوه استدالل وشناخت(2

موجودی کامال  -ن مخلوق خدا را چه چیزی می دانند وازنظر آنان چگونه موجودی اسددت؟ عقلیفیلسددوفان مسددلمان ، اول -71

 روحانی وغیر مادی است.

است،  کدام دسدت از فیلسدوفان ، روشدن تر ودقیق تر از هراکلیتوس وافالطون ، موجوداتی را که حقیقت وجودشان عقلی    -72

 اثبات کرده اند؟ فیلسوفان مسلمان

 چه موجوداتی عالم عقول را تشکیل می دهند؟ موجودات مجرد که فوق عالم طبیعت اند -73

 فیض خداوند ازطریق چه موجوداتی به عوالم دیگر می رسد؟ عقول یاموجودات مجردکه فوق عالم طبیعت اند. -74

 عقول چگونه علمی دارند؟ علم حضوری  -75

 علمی ، هم خالقشان را درک کرده وهم به مخلوقات پایین تر از خود علم دارند؟  علم حضوریعقول با چه نوع  -76

 باکدام موضوع ارتباط دارد؟ عالم عقول«  غیر این عقل تو، راعقل هاست/ که بدان تدبیر اسباب سماست» این بیت  -77

 پرتویی ازچه عالمی است؟ عالم عقولفیلسوفان مسلمان عقلی که درانسان هست وبه او توانمندی اندیشیدن می دهد  -78

درچه صددورتی عقل انسددان می تواند حقایق را آن گونه که عقول درک می کنند ، بیابد ومشدداهده کند؟ اگرتربیت شددود    -79

 ورشدکند.

عقل انسدان درصدورت تربیت ورشدد عالوه براسدتدالل کردن به چه توانایی خواهد رسددید؟ می تواند حقایق را آن گونه که      -81

 می کنند ، بیابد ومشاهده کند.عقول درک 

 کدام عقل عامل فیض رسانی به عقل انسان هاست؟ عقل فعال -81

 فارابی مقام ومنزلت عقل فعال نسبت به انسان را به چیزی تشبیه نموده اند؟ مانند آفتاب است نسبت به چشم -82

 استدالل های عقلی از نظر فیلسوفان مسلمان معیار اولیه قبول یا رد هرحکم وهر نظر علمی وفلسفی چیست؟ -83

ازکدام فیلسوف « هرکس که عادت کرده سدخنی را بدون دلیل بپذیرد، ازحقیقت انسدانی خارج شدده اسدت    » این سدخن   -84

 مسلمان است؟ ابن سینا

زحقیقت انسدانی خارج می کند؟ کسی که عادت کرده سخنی رابدون دلیل  ا طبق دیدگاه ابن سدینا کدام صدفت انسدان را    -85

 بپذیرد.

 ن مسلمان ، پذیرش هراعتقاد وآیینی را نیازمندچه چیزی می دانند؟ استدالل عقلیعموم فیلسوفا -86

کدام مبنای مشترک باعث شده ، عموم فیلسوفان مسلمان پذیرش هراعتقاد وآیینی را نیازمند استدالل عقلی بدانند؟ عدم  -87

 پذیرش سخن بدون دلیل

ایمانی که پشتوانه عقلی  وکدام ایمان ، ارش چندانی ندازد؟به نظر عموم فیلسوفان مسلمان، چه نوع ایمانی ارزشمند است؟ -88

 ایمانی که از پشتوانه ی عقلی تهی باشد.-داشته باشد.

 فیلسوفان مسلمان کدام ابزار را درکنار حس وقلب، ابزار معرفتی می دانند؟  عقل -89

ت بیندیشددم واحکام ومعارف آنها را به بنابراعتقاد فیلسددوفان مسددلمان، به کمک کدام ابزارها، ما می توانیم درآیات و روایا  -91

 قلب -حس -دست آوریم؟  عقل

فیلسدوفان مسدلمان کدام ابزار را درکنار قرآن وسنت ، به عنوان یکی از منابع کسب احکام ومعارف دین معرفی می کنند؟    -91

 عقل

 وحی -شهود -استالل عقلیاز نظر فالسفه مسلمان سه راه برای رسیدن به حقیقت ، وجود دارد ؟ انها را نام ببرید؟  -92

فالسددفه مسددلمان از محققان ومجتهدان می خواهند ازکدام منبع درکنار قرآن وسددنت برای رسددیدن به حقایق دین بهره   -93

 ببرند؟عقل

 حس وشهود را هم معتبر می دانند. -آیا فیلسوفان مسلمان راه کسب معرفت را به عقل منحصر می دانند؟ خیر -94

 پیامبران الهی -الی ترین مرتبه شهود چیست وبه چه کسانی اختصاص دارد؟ وحیاز نظر فیلسوفان مسلمان ، ع -95

 مالصدرا کدام فلسفه را نفرین می کند؟  فلسفه ای که قوانینش با قرآن وسنت مخالف ومتضاد باشد وباآنها مطابقت نکند. -96
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 سواالت تشریحی

میان عقل امی ایشددان ، چه تأثیری برجایگاه به عقل وعقالنیت بواسددطه پیام الهی وسددخنان پیامبر)ص( وعترت گر  توجه -97

؟ درفرهنگ عمومی مسلمانان جایگاه ممتاز و ویژه ای به دست آورد وهمواره ازعقل به تجلیل یاد شده  اشتذمسدلمانان گ 

 است . این جایگاه ممتاز، سبب حرکت عمومی مسلمانان به سوی علم ودانش در حوزه های مختلف شد.

( تنگ کردن مدوده اعتبار و کارآمدی عقل 1جریانات فکری با عقل را درجهان اسددالم بنویسددید؟ دو شددکل عمده مخالفت  -98

 ( مخالفت بافلسفه ومنطق، تحت عنوان دستاوردی یونانی وغیر اسالمی2درعین پذیرش آن؛       

وضدددیح دهید؟  رات« تنگ کردن محدوده اعتبار وکارآمدی عقل درعین پذیرش آن» شدددکل اول مخالفت با عقل وعقالنیت -99

درشدکل اول، این جریان ها می کوشدیدند نشان دهند که برخی روش های عقلی درمسائل دینی کاربردی ندارند وکسانی   

 که از این روش ها استفاده می کنند، مرتکب خطا می شوند.

به صورت شکل دوم مخالفت با عقل درجهان اسالم به چه صورتی ظهور کرد توضیح دهید؟ شکل دوم مخالفت باعقل،  -111

مخالفت بافلسفه ظهور کرد. ازابتدای رشد فلسفه درجهان اسالم تاکنون ، همواره کسانی گفته اند که دانش فلسفه از یونان 

 وارد جهان اسالم شده ودر برابر عقاید کسانی مثل سقراط ، افالطون وارسطوست وباعقاید اسالمی سازگارنیست.

نان وارد جهان اسدالم شدده ودربردارنده عقاید کسانی مثل سقراط،   فلسدفه از یو » فالسدفه چه پاسدخی به سدخن که    -111

داده اند؟ فالسفه درپاسه می گویند: جدا از اینکه بسیاری ازآراء « افالطون وارسدطوسدت وباعقاید اسدالمی سدازگارنیسدت     

 لسفه دانش وشاخه ایفیلسوفانی مانند سقراط وافالطون وارسطو با آموزه های اسالمی سازگاری دارد، باید توجه کنیم که ف

ازمعرفت اسددت که هر فردی ازهر ملت ونژادی می تواند وارد این شدداخه ازدانش بشددودو درباره مسددائل آن، که مربوط به  

هسدتی وحقیقت اشدیاسدت، بیندیشد وتولید دانش کند.همچنین ، همان طور که درسایر شاخه های دانش می توان از آرا    

دانش نیز بهره گیری از دستاوردهای متفکران دیگر ضروری است وبانقد وبررسی این  ونظرات دیگران اسدتفاده کرد، دراین 

 دستاورد ها می توان قدم های بیشتری درجهت این دانش برداشت.

ازنظر فیلسوفان مسلمان اولین مخلوق خداچیست وچه ویزگی هایی دارد؟ آنان اولیه مخلوق خدا را عقل می دانند که  -112

 غیر مادی است وعقول دیگری نیز به ترتیب ازآن به وجود آمده اند.موجودی کامال روحانی و

درنزد فیلسددوفان مسددلمان منظور از عالم عقول چیسددت؟ موجودات مجردی که فوق عالم طبیعت اند وفیض خداوند  -113

 ازطریق آنها به عوالم دیگر می رسد ، عالم عقول راتشکیل می دهند.

پایین تر چگونه علمی دارند؟ این عقول هم علم حضوری به خود دارند ف عقول نسبت به خود ، خالقشان ومخلوقات  -114

هم خالقشدان راباعلم حضدوری درک می کنند وهم به مخلوقات پایین تر ازخود علم دارند وآنهارا درک حضوری می کنند   

 وهر دم در کار اداره وفیض رساندن به آنها هستند.

ی ازچه چیزی می دانند وچگونه می تواند حقایق رادرک کند؟    فالسددفه مسددلمان عقلی که درانسددان هسددت را پرتوی  -115

پرتویی از همان عالم عقول اسدت که اگر تربیت شدود ورشد کند، عالوه بر استدالل کردن، می تواند حقایق را آن گونه که   

 عقول درک می کنند، بیابد ومشاهده کند.

شبیه کرده اند؟ مانندآفتاب است نسبت به چشم ، همان فارابی نسبت مقام ومنزلت عقل فعال به انسان را به چیزی ت -116

طور که آفتاب نوربخشدی می کند تاچشم انسان ببیند وبینایی بافعل شود، عقل فعال نیز نخست چیزی درقوه عقلی آدمی  

 افاضده می کند، به طوری که فعالیت عقلی برای انسدان ممکن شدود ودرنتیجه ، عقل شروع به فعالیت می کند وبه ادراک   

 حقایق نائل می شود.

فارابی عقل فعال را به چی چیزی تشدبیه کرده اسدت وچرا؟ به افتاب تشدبیه کرده اسدت زیرا عقل فعال برای انسان      -117

درسدت مانندآفتاب اسدت نسدبت به چشدم که عامل بینایی می شدود یعنی عقل فعال با افاضه ی خود درقوه عقل آدمی ،      

 سبب فعالیت عقلی وادراک حقایق می شود.

چرا فیلسوفان مسلمان را نمی توان به دو گروه عقل گرا وتجربه گرا تقسیم کرد؟ زیرا عموم آنان عقیده دارند که همه  -118

کارکرد های عقل وانواع اسدتدالل ها، ازجمله اسددتدالل تجربی، تمثیل وبرهان عقلی محض، هرکدام درجایگاه خود روشددی  

دیگر، استدالل های عقلی معیار اولیه قبول یا رد هرحکم وهرنظر  کسدب دانش به حساب می آیند. به عبارت درسدت برای  

 علمی وفلسفی هستند.
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بنابراعتقادعموم فیلسدوفان مسدلمان ،پذیرش هراعتقاد وآیینی به چه چیزی نیازمنداسدت؟ نیازمند دلیل عقلی است.     -119

ندازه توان وقدرت فکری هرچند این اسددتدالل عقلی برای سددطوح مختلف جامعه متفاوت اسددت وحجت ودلیل هرکس به ا

 اوست.

وکدام ایمان ارزش چندانی ندارد؟ ایمانی ارزشمند است که پشتوانه عقلی ایمان ارزشمندکدام به نظر عموم فیلسوفان  -111

داشدته باشدد. وایمانی که از چنین پشدتوانه ای تهی باشدد ارزش چندانی ندارد وچه بسدا انسدان را به سوی کارهای غلط       

 واشتباه بکشاند.

سددفه مسددلمان کدام ابزار را درکنار حس وقلب یکی از ابزارهای معرفتی می دانند؟ و به کمک آن می تواتیم  چه  فال -111

 به کمک این ابزار می توانیم درایات وروایات بیندیشیم واحکام ومعارف آنها رابدست آوریم. -چیزی بدست آوریم؟ عقل

 انان حس ومشهود رامعتبر می دانند. -ی کنند چرا؟ خیرآیا فیلسوفان مسلمان راه کسب معرفت را به عقل منحصر م -112

چرا برخی از فالسفه مسلمان تالش می کردند باتربیت خود وتهذیب نفس به معرفت شهودی دست یابند؟ فیلسوفان  -113

مسدلمان با اینکه اسداس چذیرش هراعتقاد وآیینی را اسدتدالل عقلی می دانند ، راه کسب معرفت را به عقل منحصر نمی    

بلکه حس وشهود راهم معتبر می دانند، از این رو برخی ازآنان تالش می کردند باتربیت خود وتهذیب نفس به معرفت  کنند

 شهودی دست یابند.

فیلسدوفان مسلمان درباره وحی چه دیدگاهی دارند توضیح دهید؟ آنان وحی را عالی ترین مرتبه شهودی می شمارند   -114

یای الهی از این طریق به برترین دانش ها ومعارف دسددت می یابند وآن دانش ها را که به پیامبران الهی اختصدتص دارد انب 

 دراختیار انسان های دیگر قرار می دهند.

ازنظر فیلسدوفان مسلمان چند راه برای رسیدن انسان به حقیقت وجود دارد ؟ چگونه به یک نتیجه می رسند  وموید   -115

عقلی ، شهود و وحی هرسه مارابه حقیقت می رسانند ولذا در موضوعات ازنظر فیلسدوفان مسدلمان ، استدالل     یکدیگرند؟

 مشترک حتما به یک نتیجه خواهند رسید وموید یکدیگر خواند بود.

از نظر فیلسدوفان مسدلمان دلیل اینکه احسداس می کنیم که میان دستاوردهای عقلی وداده های وحی تعاری هایی     -116

دی های عقلی محدود ومتفاوتی داریم ، ممکن است از استدالل عقلی درست وجود دارد چیسدت؟ ما انسان ها چون توانمن 

اسدتفاده نکنیم ، به نتیجه های نادرسدت واشدتباه برسیم واحساس کنیم میان دستاوردهای عقلی وداده های وحی تعاری    

 هایی وجود دارد.

خود را افزایش دهیم ، از دانش  چگونه می توانیم از تعازی های ظاهری میان عقل و وحی بکاهیم؟ باید تالش علمی -117

 دیگران بهره ببیریم واز تعاری های ظاهری بکاهیم.

امکان ندارد که احکام و قوانین » چه دیدگاهی دارند؟ مال صدددرا درباره مطابقت احکام دین با احکام معرفت بشددری   -118

 آن فلسفه ای که قوانینش باقرآندین حق و روشدن الهی با دانش و معرفت یقینی وقطعی )بشری( درتقابل باشد ونفرین بر 

  «وسنت مخالف ومتضاد باشد وباآنها مطابقت نکند.

 نهم سؤاالت درس 

 جای خالی راباکلمات مناسب کامل کنید.

« حیات علمی»ازورود فلسددفه به جهان اسددالم درحدودسددیزده قرن می گذرد.درحقیقت سددیزده قرن اسددت که مسددلمانان نوعی -1

 تعبیرمی کنیم.   حیات فلسفی....« »..........دارندکه ازآن به 

 وجود داشته باشد.     حیات عقلی»............................« درجامعه ای جوانه می زند ورشد می کند که« حیات علمی وفلسفی » -2

 اند.       حیات عقلی».............................« حیات علمی وحیات فلسفی ازمیوه ها وثمرات -3

» دود دوقرن ازظهور اسدالم، .................... به مرحله ای ازرشدد رسدید که اولین فیلسوف مشهور مسلمان به نام   پس از گذشدت ح  -4

 ظهورکرد.   حیات فلسفی« ابویوسف یعقوب بن اسحاق

» پس از گذشدت حدود دوقرن ازظهور اسدالمحیات فلسدفی به مرحله ای ازرشد رسید که اولین فیلسوف مشهور مسلمان به نام    -5

 ظهورکرد.   ابویوسف یعقوب بن اسحاق....................................« 

دریک جامعه وحضدور ..............واحترام به..............همان زمین آماده ای اسدت که دانه هرشاخه ازدانش درآن   « حیات عقلی»وجود -6

 لعق -کاشته شود، درخت تناوری خواهد شد وثمر خواهد داد.     عقالنیت
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 مورخان علم گزارش داده اند که حیات...............مسلمانان باظهور اسالم وتشکیل جامعه اسالمی مقارن بوده است.   تعقلی -7

 جامعه اسالمی راپایه گذاری کردند.  عقلی« حیات......................».پیامبراکرم )ص( وقرآن کریم  -8

که همان فضدای فرهنگی واجتماعی جهت بحث وگفتگوی .............است زمینه  قرآن کریم وپیشدوایان بزرگوار برای حیات عقلی،   -9

 سازی کردند.     عقالنی

 ازهمان عصر رسول خدا)ص( بحث وگفت وگوی عقلی درمسائل .................آغازشد.   اعتقادی -11

 -..درمسدائل اعتقادی اشتغال داشتند.    عقلی درهمان قرن اول هجری دانشدمندانی تربیت شددند که در روش ..............و.............   -11

 استداللی

 دانشمندان)اسالمی( که موضوعات اعتقادی دین را بااستدالل ومنطق مورد بحث قرار می دهند،.............نامیده می شوند.    متکلم -12

 نجامید.      حیات فلسفیحیات عقلی مسلمانان ازهمان ابتدای ظهور اسالم آغازشد وبعداز دوقرن، به ................ا -13

درجهان اسددالم بود. »......................« نهضدت ترجمه متون که از قرن دوم هجری آغازشددد، یکی دیگر از زمینه های شددکل گیری   -14

 حیات فلسفی

................نوینی راسددامان مسددلمانان درفلسددفه یادگارهای فیلسددوفان بزرگ یونان راآموختند وبانقد وبررسددی آرالء آن حکیمان ،  -15

 بخشیدند.     نظام فلسفی

 ارسطو -فلسفه اسالمی درآغاز سرشتی کامال...........داشت ومتکی برآراء ...............بود.      استداللی -16

.......قوی به خود ازآنجا که ارسددطو درمباحث فلسددفی بیش ازهر چیز به ...............تکیه می کرد، فلسددفه اسددالمی نیز به صددورت .. -17

 استداللی -گرفت.    قیاس برهانی

فلسدفه اسدالمی صورت استداللی قوی به خود گرفت ونبوغ استداللی .............این صورت راباظریف ترین موشکافی آراست.   ابن    -18

 سینا

 ابن سینا –بزرگ ترین حکمای مشاء ............و..................محسوب می شوند.   فارابی  -19

 معروف شد.   حکمت مشاء».....................« این شیوه تفکر فلسفی) استداللی( به خاطر موسس اول آن ، ارسطو به  -21

بردوفلسفه  حکیم ابو نصدر محمد فارابی به بغداد رفت وازمحضر ..........................................که ازحکیمان ومترجمان نامدار بود، بهره  -21

 بشر متی بن یونسآموخت.   ابو

 ، فارابی را بنیان گذار و موسس ......................می دانند.  حکت مشائیعالمان ومورخان فلسفه -22

 افالطون -فارابی درفلسفه .............نظریه پرداز بود ودیدگاه ویژه ای مطرح کرد که به دیدگاه ...............نزدیک است.     سیاست -23

 ارسطو -ی یونان، به خصوص اراء..........................و........................به خوبی آشنا بود.    افالطونفارابی با میراث فلسف -24

فارابی توانسددت نقاط مشددترک اندیشدده های افالطون وارسددطو را بیابد ودرکتابی باعنوان.....................ارائه کند.   الجمع بین ر ی   -25

 الحکیمین

الجمع بین ر ی الحکیمین ارائه  نقاط مشددترک اندیشدده های ........................و..................را بیابد ودرکتابی باعنوانفارابی توانسددت   -26

 کند.   افالطون وارسطو

سطو فی کتاب فارابی درکتابی به نام ......................نظرات ارسطو را شرح داد ونکات پیچیده آن را آشکار ساخته است.    اغرای ار -27

 مابعد الطبیعه

فارابی درکتابی به نام اغرای ارسددطو فی مابعد الطبیعه نظرات .............راشددرح داد ونکات پیجیده آن راآشددکار سدداخته اسددت.         -28

 ارسطو

 کتاب اغرای ارسطو فی کتاب مابعد الطبیعه راهنمای ..............درفهم کتاب ارسطو شد.    ابن سینا -29

 از .........................به معلم ثانی شهرت یافت.    ارسطوفارابی پس  -31

فارابی به علت آشدنایی عمیق با..................ت.انسدت آموخته های خوداز افالطون وارسدطو وسایر فیلسوفان گذشته رادریک نظام     -31

 مشائی   -فلسفی جیدیدعرضه کندوفلسفه ...............را درجهان اسالم بنانهد.      اسالم

 سیاست -فارابی هرگز مشاغل ..........رانپذیرفت وبااهل ...........معاشرت نداشت.    سیاسی    -32

فارابی معتقد است که انسان به حسب فطرت وطبع خود به جامعه گرایش دارد و می خواهد با همنوعان خویش زندگی کند پس  -33

 بالطبعفارابی انسان ......................می داند.   مدنی 

 به عقیده فارابی ، مسیر سعادت وکمال انسان از زندگی ....................می گذرد.    اجتماعی -34
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 ازنظر فارابی هدف اصلی جامعه ومدینه، ........................ دردنیا وآخرت است.      سعادت -35

 بدنی سالم   فارابی میدینه فاضله رابه .............................تشبیه می کند.   -36

 سرشتی –و...........................عالی دارد.    روحی بزرگ از نظر فارابی ریاست جامعه باید برعهده کسی باشد که ................. -37

 به اعتقاد فارابی ریاست جامعه باید به عالی ترین درجات ......................رسیده باشد.   تعقل -38

 عه کسی جز..........................نیست.   پیامبرخدااز نظر فارابی رهبر جام -39

 فارابی مدینه جاهله را درمقابل..................قرارمی دهد.  مدینه فاضله -41

 مهمترین تفاوت مدینه جاهله بامدینه فاضله در..................آن است.   هدف -41

 فراوانی-................لذت هاست.    جسم درمدینه جاهله هدف مردم فقط سالمت................و........ -42

 .درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید  

 غلط تعبیرمی کنیم. « عقلیحیات »دارندکه ازآن به « علمیحیات » درحقیقت ، سیزده قرن است که مسلمانان نوعی   -43

 وجود داشته باشد.   غلط« اجتماعیحیات »درجامعه ای جوانه می زند ورشد می کند که« حیات علمی وفلسفی» -44

 حیات علمی وحیات فلسفی ازمیوه ها وثمرات حیات عقلی هستند.   صحیح -45

دریک جامعه وحضور علم واحترام به آن همان زمین آماده ای است که دانه هرشاخه ازدانش درآن کاشته « حیات فلسفی»وجود -46

 شود، درخت تناوری خواهدشد.    غلط

 هاند که حیات فلسفی مسلمانان باظهور اسالم وتشکیل جامعه اسالمی مقارن بوده است.   غلطمورخان علم گزارش داد -47

 جامعه اسالمی راپایه گذاری کردند.   صحیح« حیات عقلی» پیامبراکرم)ص( وقرآن کریم  -48

 پیامبراکرم)ص( برای ایجاد حیات فلسفی از روش های خاص وبدیع استفاده کرد.    غلط -49

 وپیشوایان بزرگوار برای حیات فلسفی زمینه سازی کردند ؛ فرصت تفکر واندیشه ورزی برای مردم فراهم آمد.   غلطقران کریم  -51

ارزش قائل شددن برای اصدل تفکر وخردورزی ازجمله زمینه سازی هایی است که درقرآن وگفتارورفتاررسول خدا)ص( مشاهده    -51

 می شود.   صحیح

ازجمله زمینه سازی هایی است که درقرآن وگفتارورفتاررسول خدا)ص(  باستان ازجمله  نانیوعلمی تکریم فلسفه به عنوان ثمره  -52

 مشاهده می شود.  غلط

 دانشمندانی که موضوعات اعتقادی دین را باستدالل ومنطق مورد بحث قرار می دهند، حکیم نامیده می شوند.  غلط -53

 هان اسالم بود.   غلطنهضت ترجمه متون یکی از زمینه های شکل گیری حیات علمی درج -54

 نهضت ترجمه منحصر به دانش فلسفه نبود وعلوم دیگرراشامل می شود. صحیح -55

 یعقوب ابن اسحاق کندی مترجم معروف و زبردست دوره نهضت ترجمه بود.   غلط -56

 حنین بن اسحاق ، مترجم معروف وزبردست زمان نهضت ترجمه بود.   صحیح -57

 غلط نی داشت ومتکی برآراء افالطون بود.فلسفه اسالمی درآغاز سرشتی کامال عقال -58

 فارابی وابن سینا بزرگ ترین حکمای مشاء محسوب می شوند.   صحیح -59

 عالمان ومورخان فلسفه، ابن سینا را بنیان گذار و موسس حکت مشائی می دانند.    غلط -61

 برد وفلسفه آموخت.   غلطفارابی به بغدادرفت وازمحضر خنین ابن اسحاق که ازحکیمان ومترجمان نامداربود، بهره  -61

 فارابی پزشکی را رابه خوبی می دانست ودرمداوای بیماران تبحر داشت.   صحیح -62

 فارابی درسیاست نظریه پرداز ودیدگاه ویژه ای رامطرح کرد که به دیدگاه افالطون نزدیک بود.  صحیح -63

آشنا بود وتوانست نقاط مشترک اندیشه های آن دو فارابی بامیراث  فلسدفی یونان، به خصوص آراء افالطون وارسطو ،  به خوبی   -64

 ارائه کند.   صحیح« الجمع بین ر ی الحکیمین »را بیابد ودرکتابی باعنوان 

 نظرات ارسطو را شرح داده است.   صحیح« اغرای ارسطوفی کتاب مابعد الطبیعه»فارابی درکتاب  -65

 وشت.   صحیحفارابی درسیاست بسیار اندیشید وآثار متعددی دراین زمینه ن  -66

 ازنظر فارابی انسان به حسب فطرت وطبع خود به جامعه گرایش دارد ومی خواهد با همنوعان خودیش زندگی کند.   صحیح -67

 ازنظر فارابی رهبر جامعه کسی جز پیامبر خدا نیست.   صحیح -68

 فارابی معتقد است که مهمترین تفاوت مدینه جاهله وفاضله در نحوه رهبری است.   غلط -69
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 صحیحهدف مردم فقط سالمت جسم وفراوانی لذت هاست.   جاهلهدرمدینه  -71

 سواالت کوتاه پاسخ

 ازحیات علمی مسلمانان به چه نوع حیاتی تعبیر می شود؟ حیات فلسفی -71

 حیات علمی وفلسفی درچه جامعه ای رشد می کند؟ جامعه ای که درآن حیات عقلی وجود داشته باشد. -72

 یسید؟ حیات علمی وحیات فلسفیمیوه وثمرات حیات عقلی رابنو -73

وچند کتاب ورساله ازخود به یادگارگذاشته است؟ ابویوسف یعقوب کیست ؟ چه زمانی ظهورکرد؟اولین فیلسوف مشهور مسلمان  -74

 کتاب ورساله  271 -پس ازگذشت دوقرن ازظهوراسالم-بن اسحاق

 شکیل جامعه اسالمیحیات تعقلی مسلمانان باچه مسأله ای مقارن بوده است؟ باظهور اسالم وت -75

 جامعه اسالمی چگونه پایه گذاری شد؟ پیامبراکرم)ص( وقرآن کریم آن راپایه گذاری کردند.« حیات عقلی» -76

منظور ازحیات عقلی که قرآن کریم وپیشدوایان بزرگوار برای آن ،زمینه سدازی کردند، چیست؟ فضای فرهنگی واجتماعی جهت    -77

 بحث وگفت گوی عقالنی است.

ازی قرآن کریم وپیشدوایان بزرگوار برای حیات عقلی چه بود؟ فرصدت تفکر واندیشه ورزی برای مردم فراهم آمد   ثمره زمینه سد  -78

 وبسیاری ازمردم وارد مباحث علمی شدند.

 پیامبر)ص( برای ایجاد حیات عقلی ازچه روش هایی استفاده کرد؟ روش های خاص وبدیع -79

 آغاز شد؟ از همان عصر رسول خدا)ص( بحث وگفت وگوی عقلی درمسائل اعتقادی ازچه زمانی -81

 دانشمندانی که موضوعات اعتقادی دین را با استالل ومنطق مورد بحث قرار می دهند، چه نامیده می شوند؟ متکلم -81

 بعد از دو قرن -حیات عقلی مسلمانان ازچه زمانی آغاز شد وچه زمانی به حیات فلسفی انجامید؟ ازهمان ابتدای ظهور اسالم -82

 متون از چه قرنی آغاز شد؟ دوم هجری نهضت ترجمه -83

 یکی از زمینه های شکل گیری حیات فلسفی جهان اسالم را بنویسید؟  نهضت ترجمه متون -84

 نهضت ترجمه شامل چه علومی می شد؟ فلسفه، منطق، نجوم ، ریاضیات ، طب، ادب وسیاست -85

 ی، هندی وسریانیازچه زبان هایی درزمان نهضت ترجمه ، کتاب هایی ترجمه شد؟ پهلوی، یونان -86

 علوم گوناگون راشامل می شد. -آیانهضت ترجمه منحصر به دانش فلسفه بود؟ خیر -87

 کدام مترجم مشهوردرعصر نهضت ترجمه، گاهی معادل وزن کتابی که ترجمه کرده بود ، زر دریافت می کرد؟ حنین بن اسحاق -88

 یکی از مترجمان عصر نهضت ترجمه رانام ببرید؟ حنین ابن اسحاق -89

 ارسطو -ه اسالمی درآغاز چگونه سرشتی داشت ومتکی برآراء کدام فیلسوف یونانی بود؟ سرشتی کامال استداللیفلسف -91

 نظام فلسفی نوینی راکه مسلمانان سامان بخشیدند ازآراء کدام فیلسو فان برخورداربود؟ افالطون وارسطو -91

 هانیارسطو درمباحث فلسفی بیش ازهرچیز به چه چیزی تکیه می کرد؟ قیاس بر -92

 نبوغ استداللی کدام فیلسوف  مسلمان، صورت استداللی فلسفه اسالمی رابا ظریف ترین موشکافی ها آراست؟ ابن سینا -93

 معروف شود؟ تفکر استداللی« حکمت مشاء»کدام شیوه تفکر فلسفی باعث شد بخاطر موسس اول آن ، ارسطو، به  -94

 به خاطر موسس اول آن ، ارسطوعروف شد؟  تفکر فلسفی اسالمی به حکمت مشاء ماستداللی درچراشیوه  -95

 کدام فیلسوفان اسالمی ، بزرگ ترین حکمای مشاء محسوب می شوند؟ فارابی وابن سینا -96

 فارابی دربغدادازکدام حکیم ومترجم نامدارفلسفه آموخت؟ ابوبشر متی بن یونس -97

 فارابیعالمان ومورخان فلسفه، چه کسی را بنیان گذار وموسس حکمت مشائی می دانند؟   -98

 معلم ثانی لقب کدام فیلسوف مسلمان است؟ فارابی -99

 حقوق ، نجوم وسیاست -فارابی در دانش سرآمد روزگار بود ودرچه علومی شهرت داشت وبه درجه استادی رسیده بود؟ فلسفه -111

 افالطون -فارابی درچه دانشی نظریه پرداز بود وبه دیدگاه کدام فیلسوف نزذیک است؟ فلسفه سیاست -111

اآراء کدام فیلسوفان یونانی به خوبی آشنا بود؟  ودرچه کتابی نقاط مشترک اندیشه های آنان را ارائه کرده است؟افالطون فارابی ب -112

 الجمع بین ر ی الحکیمین -وارسطو

چیسدت؟ فارابی درآن نظرات ارسطو راشرح داده ونکات پیچیده آن  « اغرای ارسدطو فی کتاب مابعد الطبیعه  » موضدوع کتاب   -113

 ساخته است.راآشکار 
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اغرای ارسطو فی کتاب مابعد »فارابی درچه کتابی نظرات ارسدطو راشدرح داده ونکات پیچیده آن راآشکار ساخته است؟ کتاب    -114

 «الطبیعه

 «اغرای ارسطو فی کتاب مابعد الطبیعه»کدام کتاب فارابی راهنمای ابن سینا درفهم کتاب ارسطو بوده است؟ کتاب  -115

 می کیست؟ فارابیبنیان گذار وموسس فلسفه اسال -116

 کدام فیلسوف مسلمان هرگز مشاغل سیاسی را نپذیرفت وبا هل سیاست معاشرت نداشت؟ فارابی -117

 فارابی در چه موضوعی بسیار اندیشید وآثار متعددی در این زمینه نوشت؟ سیاست -118

 فارابی انسان چگونه موجودی می داند؟ مدنی بالطبع -119

 ازکجا می گذرد؟ زندگی اجتماعیازنظر فارابی مسیر سعادت وکمال انسان  -111

 به عقیده فارابی هدف اصلی جامعه ومدینه چیست؟ سعادت در دنیا وآخرت -111

 ازنظر فارابی بهترین مدینه ها چه نام دارد؟ مدینه فاضله -112

 فارابی مدینه فضله را به چه چیزی تشبیه کرده است؟ به بدنی سالم -113

 حیوملک  -وبا چه کسی می توانداتصال دائمی داشته باشد؟ پیامبرخداازنظر فارابی فقط چه کسی می تواند رهبرجامعه باشد  -114

ازنظر فارابی چرا ریاسدت جامعه باید برعهده کسی باشد که به عالی ترین درجات تعقل رسیده باشد؟ تا بتواند احکام وشرایع را   -115

 دریافت کند.

ه سدعادت حقیقی رهبری کنند؟ اتصدال پیوسته   چه عاملی به پیامبران امکان می دهد که جامعه را به درسدتی ودرجهت نیل ب  -116

 باعالم باال ازطریق ملک وحی

 فارابی مدینه جاهله را درمقابل کدام مدینه قرار می دهد؟ مدینه فاضله -117

 مهم ترین تفاوت مدینه جاهله با مدینه فاضله درچیست؟ درهدف -118

 هدف مردم درمدینه جاهله چیست؟ فقط سالمت جسم وفراوانی لذت هاست. -119

هایی مانند داشددتن روحی بزرگ وسددرشددتی عالی ورسددیدن به عالی ترین درجات تعقل به غیر پیامبردرچه کسددانی نیز ویژگی  -121

 وجود دارد؟ امامان وجانشینان پیامبر)ص(

 سواالت تشریحی

  زمینه های رشد فلسفه که درقرآن کریم وگفتار و رفتار رسول خدا مشاهده می شود رابنویسید؟ -121

 ل تفکر وخردورزیارزش قائل شدن برای اص (1

 تکریم علم به عنوان ثمره تفکر وخرد ورزی (2

 تکریم پیوسته عالمان ودانشمندان (3

 طرح مباحث علمی وعقلی وفلسفی وبه کارگرفتن شیوه های مختلف استدالل (4

 مذمت پیوسته تادانی وجهل، به طوری که درجامعه یک ویژگی منفی تلقی شود (5

 ها واستفاده ازآنهادعوت به یادگیری علوم دیگر ملت ها وتمدن  (6

درقرن اول هجری ف متکلمان اسددالمی، کدام یک از مسددائل اعتقادی دین را با اسددتفاده از روش عقلی واسددتداللی مورد بحث  -122

 قرارمی دادند؟ اثبات وجود خدا، صفات خداوند، ضرورت معاد ومسطله جبرواختیار

ضدت ترجمه منحصر به دانش فلسفه نبود، بلکه علوم  نه -آیا نهضدت ترجمه منحصدر به دانش فلسدفه بود توضدیح دهید؟ خید     -123

گوناگون ازقبیل منطق، فلسدفه، نجوم ، ریاضدیات ، طب، ادب وسدیاست راهم شامل می شدودرنتیجه آن، کتاب های فراوانی از    

 زبان های یونانی، پهلوی، هندی وسریانی ودر رشته های مختلف علمی ترجمه شدند.

ویادگیری از دیگران رابنویسددید؟ درآن عصددر، نهضددت ترجمه ویادگیری ازدیگران، آن قدر یکی از موارد اهمیت نهضدت ترجمه   -124

اهمیت داشت که گفته اند حنین بن اسحاق، مترجم معروف و زبر دست آن زمان، گاهی معادل ئزن کتابی که ترجمه کرده بود، 

 زر دریافت می کرد.

مسدلمانان به زودی معارف پیشینیان را فرا گرفتند ودرتمامی   ازاین طریق،نهضدت ترجمه چه پیامدها ونتایجی درپی داشدت؟    -125

رشدته های دانش سرآمد ملت های زمان خود شدند، درفلسفه یادگارهای فیلسوفان بزرگ یونان را آموختند وبا نقد وبررسی اراء  

و دربردارنده اندیشه های آن حکیمانف نظام فلسدفی نوینی راسدامان بخشیدندکه ضمن برخورداری ازاراء افالطون وبه ویژه ارسط  

 جدیدی بود که تاآن روزگار سابقه نداشت.
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فارابی چیسددت؟ فارابی دراین کتاب با دقت وتوانایی بسددیار، نظرات « اغرای ارسددطو فی کتاب مابعد الطبیعه» موضددوع کتاب  -126

 کتاب ارسطو می شود.ارسطو راشرح دادونکات پیچیده آن راآشکارمی سازد، چنان که بعدها راهنمای ابن سینا درفهم 

فارابی چگونه توانست فلسفه مشائی رادرجهان اسالم بنا نهد؟فارابی به علت آشنایی عمیق باتعالیم اسالم ، توانست آموخته های  -127

 خود ازافالطون وارسطو وسایر فیلسوفان گذشته را در یک نظم فلسفی جدید عرضه کند وفلسفه مشائی را درجهان اسالم بنا نهد.

به فلسفه سیاسی فارابی ، انسان چگونه موجودی است؟ فارابی انسان را مدنی بالطبع می داند ومعتقد است که به حسب باتوجه  -128

 فطرت وطبع خود به جامعه گرایش دارد ومی خواهد با همنوعان خویش زندگی کند.

دم آن به اموری مشغول وبه فضایلی ازنظر فارابی بهترین مدینه چگونه مدینه ای است؟ بهترین مدینه ها مدینه ای است که مر -129

 آراسته اند که مدینه رابه سوی سعادت می برد

مدینه فاضله راتعریف کنید وفارابی آن را به چه چیزی تشبیه کرده است؟ مدینه ای که مردم آن به اموری مشغول وبه فضایلی  -131

 انسان به بدن -آراسته اند که درنهایت آن مدینه را به سوی سعادت رهنمون می سازد.

(هرعضو بدن متناسب با ویژگی خود 1باتوجه به دیدگاه فارابی، چه شدباهت هایی میان مدینه فاضدله وبدن انسان وجود دارد؟    -131

.همان گونه که دراعضای بدن، برخی بر برخی تقدم دارند، برخی از (2وظیفه ای دارد وآن وظیفه را به نحو احسن انجام می دهد

همان طور که قلب برهمه اعضای بدن ریاست دارد، درمدینه فاضله هم کسی (3ر مقدم اند؛ مثال اعضدای جامعه نیز بربرخی دیگ 

 باید بردیگران برتری داشته باشد وبرآنان ریاست کند.

ویژگی های رئیس مدینه فاضله ازنظ فارابی چیست واین ویژگی ها درچه کسانی وجود دارد؟ ریاست جامعه باید برعهده کسی  -132

زرگ وسرشتی عالی دارد باید به عالی ترین درجات تعقل رسیده باشد که بتواند احکام وشرایع را دریافت کند. باشدد که روحی ب 

 رهبر جامعه کسی جز پیامبر خدانیست. پیامبر می تواند با ملک وحی اتصال دائمی داشته باشد.

 کدام مدینه قرار می دهد؟ مدینه جاهله راتعریف کنید؟ ویژگی های آن رابنویسید؟ وفارابی آن را درمقابل  -133

نها گمان می بردند که اگر به چنین لذت هایی دسددت آدرمدینه جاهله هدف مردم فقط سددالمت جسددم وفراوانی لذت هاسددت . 

 یافتند به سعادت رسیده واگر دست نیافتند ، به بدبختی افتاده اند.

 دهم سؤاالت درس

 جای خالی راباکلمات مناسب کامل کنید.

هرت ش»..................« و»..............« باالقاب باشکوه « ابوعلی سینا»و« ابن سینا» بن سدینا که درمشرق زمین به  حسدین بن عبدال  -1

 حجه الحق –دارد.       شیه الرئیس 

 شاهزاده اطباء -می نامند.    اویست»........................« و»..................« و« اویسنا»)ابن سینا( دراروپا او را  -2

این فیلسدوف)ابن سدینا (زندگی نامه ای که برای شداگرد وفادار خود.................نگاشته مراحل رشد علمی وفلسفی خود راتوضیح     -3

 داده است.    ابوعبید جوزجانی

 ابن سینا درمنطق وریاضیات شاگرد ...................بود .    ابوعبد ال ناتلی -4

 طب«    علم ............ازعلوم دشوار نیست ومن پس ازمدت کوتاهی درآن مهارت یافتم:» گوید ابن سینا خود می  -5

ن ابن سدینا می گوید: اگردرمسئله ای حیران می ماندم وبر.........و.................آن راه نمی بردم، به مسجد جامع می رفتم تاآنکه برم  -6
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    45 
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عالم طبیعت، برای کشف ویژگی ها و روابط پدیده های آن ، در ....................این عالم  ابن سینا ازما می خواهد که عالوه بر مطالعه -23

 با مبداء کل جهان هستی نیز تأمل کنیم.   رابطه  وجودی
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 ردی اشیاء دیگر ازتابش وپرتو نور االنوار پدیدآمده اند.   صحیحازنظر سهرو -93
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 ک روحانی وقلبی بدون تربیت عقالنیبه نظر سهروردی چه نوع سیر وسلوکی گمراه کننده است؟ سیر وسلو -136
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 اند وجویای آن اند.

 ازنظر سهروردی ریاست تامه وخلیفه وجانشین خدا کیست؟ حکیمی که غرق درتأله بوده ودربحث استادباشد. -139

چراازدیدگاه سدهروردی جهان هیچ گاه ازحکیم متأله خالی نیست؟ زیرا برای مقام خالفت ضروری است که امور وحقایق را بی   -141

 افت کند.واسطه ، ازحق تعالی دری

 به اعتقاد سهروردی چه هنگام ظلمت وتاریکی برجهان سایه می افکند؟ هرگاه جهان ازتدبیر حکیمی الهی تهی باشد -141

 نور االنوار -شیه اشراق مبد  جهان وخالق هستی چه کسی می داندواو را چه می نامد؟ نورمحض -142

 نوارازنظر سهروردی اشیاء چگونه بوجود امده اند؟ ازتابش وپرتو نور اال -143

 ازنظر سهروردی تفاوت موجودات درچیست؟ درشدت وضعف نورانیت آنهاست. -144

 ازدیدگاه سهروردی هرچیزی دراین جهان پرتویی ازچیست؟ ازنورخدا -145

 منظور ازمشرق درفلسفه اشراق سهروردی چیست؟منظور نور محض یامحل فرشتگان مقّرب است. -146

 تاریکی یاعالم ماده است که بهره ای ازنور ندارد.منظور ازمغرب کامل درجغرافیای سهروردی چیست؟ جهان  -147

 چرا مشرق جهان ) درفلسفه سهروردی( برای موجودات خاکی قابل مشاهده نیست؟ به دلیل تجرد ازماده  -148

منظور ازمغرب وسددطی درجغرافیای سددهروردی چیسددت؟ درمیان مشددرق ومغرب کامل قرار دارد که درآن نور وظلمت به هم   -149

 آمیخته است.

 تشریحیسؤاالت 

ازنظر ابن سددینا طبیعت مرتبه ای  )طبیعت شددناسددی ابن سددینا راتوضددیح دهید؟دیدگاه ابن سددینا را درباره طبیعت بنویسددید؟ -151

 ازهستی است که رو به مقصدی خاص دارد واین مقصد در ذات عالم طبیعت است.

هرکدام طبع وذات خاصی دارند وخود چیست؟ بدان جهت است که اجزاء این عالم، « طبیعت» علت نام گذاری عالم طبیعت به  -151

 طبع وذاتی دارد که منشاء ومبداء حرکات وتحوالت آن است.« کل»این عالم نیز به عنوان یک 

ازنظر ابن سددینا خداوند عالم طبیعت راچگونه بوجودآورده اسددت؟ خداوند عالم طبیعت رابالطف وعنایت خود پدید آورده وهمه  -152

 اند که بهترین نظام ممکن ، یعنی نظام احسن راتحقق می بخشد.اجزاء ان چنان ترکیب وتألیف شده 

زیرا خداوند عالم طبیعت رابالطف وعنایت  -به عقیده ابن سدینا ، از عالم طبیعت به چه عنوانی تعبیر می شود چرا؟نظام احسن  -153

 احسن راتحقق می بخشد.خود پدید آورده وهمه اجزاء آن چنان ترکیب وتألیف شده اند که بهترین نظام ممکن، یعنی نظام 

او می گوید: دریک نگاه کلی به طبیعت متوجه می شویم که تمام اموری نظر ابن سدینا درمورد شدر وبدی درطبیعت چیست؟    -154

 که به ظاهر بی نظم هستنددرواقع برای اعتدال طبیعت وکمال نهایی آن ودریک نظم کلی الزم می باشند.

کوچکی ازجهان طبیعت نمی توان درباره آن داوری کلی کرد؟ به نظر ابن سدددینا ازنظر ابن سدددیندا چرا بانگاه کردن به بخش   -155

طبیعت هرشدی ء آن را به سدوی خیر وکمال مطلوبش سوق می دهد به شرط اینکه مانعی در راه طبیعت قرار نگیرد حتی آنچه   

ع ویرانگر طبیعی همچون سیل ظاهرا شدر وبدی به نظر می رسدد ، مانند پژمرده شدن یک گل یا مرگ یک جاندار یا حتی وقای  

وزلزلده، همگی دریک نظم کلی جهانی تدثیر مثبت دارند وبه کمال نهایی طبیعت کمک می کنند به همین جهت ، بانگاه کردن  

 به بخش کوچکی ازجهان طبیعت نمی توان درباره آن داوری کلی کرد.

ار تحقیق در روابط میان پدیده ها ، چه تأثیری در دانشمند ازنظر ابن سینا ، تأمل در رابطه طبیعت با ماوراء طبیعت وخدا درکن -156

دارد؟ دانشدمند ومحقق را از ظاهر پدید ها عبور می دهد وبه باطن آنها می رسداند؛ آنها را به خشوع وخشیت دربرابر حق وا می   

 می سازد. -را به دل دارند دارد ومصداق آیه شریفه )انما یخشی اللهه من عباده العلماء( تنها بندگان عالم خواند خشیت او

ابن سینا درباره عالم طبیعت چه چیزی از ما می خواهد؟ ابن سینا ازما می خواهد که عالوه برمطالعه عالم طبیعت، برای کشف  -157

ویژگی ها وروابط پدیده های آن )که به شکل گیری علوم طبیعی منجر می شود( درباره رابطه وجودی این  این عالم با مبد  کل 

 هستی نیز تأمل کنیم. جهان
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ازنظر ابن سینا چه چیزی دانشمند ومحقق رابه خشوع .خشیت دربرابر حق وا می دارد؟ ازنظر ابن سینا، تأمل در رابطه طبیعت  -158

با ماورائ طبیعت وخدا درکنار تحقیق درروابط میان پدیده ها ، دانشدددمند ومحقق را از ظاهر پدیده ها عبور می دهد وبه باطن 

 اند؛ آنها را به خشوع وخشیت در برابر حق وا می دارد.آنها می رس

روش تحقیق فلسدفی شدیه اشدراق راتوضدیح دهید؟ شیه اشراق حکمت استداللی ابن سینا را باچاشنی کشف وشهود قلبی به      -159

 گذاری کرد.راپایه « حکمت اشراق»کمال رساند او با احیاء فلسفه نور واشراق ایران باستان وتلفیق آن با عرفان اسالمی 

سدهروردی چگونه توانسدت حکمت اشدراقی را پایه گذاری کند؟ با احیاء فلسدفه نور واشدراق ایران باستان وتلفیق آن با عرفان       -161

 راپایه گذاری کرد.« حکمت اشراق»اسالمی 

ل ت اشراق نوعی بحث از وجود است که تنها به نیروی عقمتی است توضیح دهید؟ حکمحکمت اشدرق سدهروردی چکونه حک   -161

 وترتیب استدالل اکتفا نمی کند بلکه ان رابا سیر وسلوک قلبی نیزهمراه می سازد.

روش تحقیق فیلسدوف اشدراقی راتوضدیح دهید؟ فیلسدوف اشدراقی می کوشدد آنچه را درمقام بحث واستدالل به دست آورده        -162

کرده است باستدالل وبرهان به دیگران باشدهود قلبی وتجربه درونی دریابد وبه ذائقه دل برسداند وآنچه را از طریق شهود کسب   

 تعمیم دهد.

فیلسدوف اشدراقی باتالش وکوشدش خود درپی چیسدت؟ آنچه را درمقام بحث واسدتدالل به دست آورده باشهود قلبی وتجربه       -163

 درونی دریابد وبه ذائقه دل برساند وآنچه را از طریق شهود کسب کرده است باستدالل وبرهان به دیگران تعمیم دهد.

ظر سهروردی کدام روش تحقیق فلسفی بی نتیجه است وکدام روش گمراه کننده می باشد؟ ازنظر سهروردی، تحقیق فلسفی ازن -164

یه شدیوه اسدتداللی محض وبدون رسدیدن به قلب بی نتیجه اسدت وسیر وسلوک روحانی وقلبی هم بدون تربیت عقالنی گمراه     

 کننده می باشد.

( آنان که تازه عطش وشوق معرفت یافته اند وجویای ان اند  1د دسته اند نام ببرید؟ جویندگان معرفت ازدیدگاه سدهروردی چن  -165

( آنان که به طریقه برهان وفلسددفه 3( آنان که درفلسددفه اسددتداللی به کمال رسددیده اند ولی از ذوق وعرفان بهره ای ندارند   2

( سرانجام ، آنان که هم درصور برهانی 4فته اند.  اسدتداللی توجهی ندارند وفقط تصدفیه نفس می کنند وبه شهود هایی دست یا  

 به کمال رسیده اند وهم به اشراق وعرفان دست یافته اند اینها حکیم متأله اند وبهترین دسته به حساب می آیند.

 به چه کسدانی گفته می شدود؟ آنان که هم درصدور برهانی به کمال رسیده اند .هم به اشراق   « حکیم متأله»ازنظر سدهروردی   -166

 وعرفان دست یافته اند.

بنا بر نظر سهروردی بهترین گروه از جویندگان معرفت کدام گروه هستند؟ آنان که هم درصور برهانی به کمال رسیده اند وهم  -167

 به اشراق وعرفان دست یافته اند بهترین دسته به حساب می آیند.

له رسدددیده اند چه می گوید؟ هرگاه اتفاق افتدکه سدددهروردی دربداره گروه چهدارم ازجویندگان معرفت که به مقام حکیم متأ   -168

درزمانی حکیمی غرق درتدله بوده ودربحث نیز اسددتاد باشددد او ریاسددت تامه وخلیفه وجانشددین خدا اوسددت ...جهان هیچ گاه   

 ازحکیمی که چنین باشددد ، خالی نیسددت ...زیرا برای مقام خالفت ضددروری اسددت که امور وحقایق را بی واسددطه ، ازحق تعالی 

 دریافت کند.

شیه اشراق مبد  جهان  وپدیده ها راچگونه بوجود می آورد؟شدیه اشدراق مبد  جهان راچه چیزی می داند واو را چه می نامد؟   -169

 اشیاء دیگر ازتابش وپوتو نور االنوارپدید امده اند.می نامد.« نوراالنوار».خالق هستی را نور محض می داند واو را

است اما نه نور مطلق « نور»چیزی می داند وتفاوت موجودات ازدیدگاه او درچیست؟ هرواقعیتی سهروردی واقعیت اشیاء راچه  -171

 ، بلکه درجه ای است ازنور.پس، تفاوت موجودات درشدت وضعف نورانیت آنهاست.

)  نیذات نخستین ، نور مطلق ، یعنی خدا نور افشا» باتوجه به دیدگاه شدیه اشدراق ، ذات نخسدتین چگونه متجلی می شدود؟     -171

 اشراق( می کند وبدین ترتیب، متجلی می شسود وهمه چیزها را به وجود می آورد وبا اشعه خود به آنها حیات می بخشد. 

ذات نخستین ، نور مطلق ، یعنی خدا نور » ازنظر سدهروردی اشراق نور ازذات نخستین چگونه صورت می گیرد توضیح دهید؟   -172

تجلی می شدسدود وهمه چیزها را به وجود می آورد وبا اشعه خود به آنها حیات می   افشدانی ) اشدراق( می کند وبدین ترتیب، م  

بخشددد. همه چیز در این جهان پرتوی ازنور ذات اوسددت و هر زیبایی وکمالی ، موهبتی ازرحمت اوسددت ورسددتگاری ، عبارت از 

 «وصول کامل به این روشنی است

درفلسفه شیه اشراق، مشرق ومغرب به معنای زمینی ح دهید؟ درفلسدفه شدیه اشدراق ، منظور از مشرق ومغرب چیست توضی    -173

نیسدتند بلکه درجغرافیای عرفانی معنایی ویژه پیدا می کنند. مشدرق جهان درجغرافیای سهروردی، نور محض یامحل فرشتگان   
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یاعالم ماده است مقرب است که به دلیل تجرد از ماده برای موجودات خاکی قابل مشاهده نیست. مغرب کامل نیز جهان تاریکی 

 که بهره ای از نور ندارد. درمیان مشرق محض ومغرب کامل، مغرب وسطی قرار دارد که درآن نور وظلمت به هم آمیخته اند.
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 جای خالی راباکلمات مناسب کامل کنید.

 فلسفه درهمان ابتدا رقیبی به نام ..................داشت.     علم کالم -1

 ان علم کالم را......................می نامند.  متکلمیندانشمند -2

 متکلمین می خواستند ازطریق عقل واستدالل از............................دفاع کنند. معارف دینی -3

 استدالل -متکلمین می خواستند ازطریق.......................و..................ازمعارف دینی دفاع کنند.     عقل -4

 انتقاد -یاری ازمتکلمان با....................بودندوازفیلسوفان................می کردند.    مخالفبس -5

 ماسال -.....دربخش هایی ازجهان .......به رکود کشاند.   ابن سینا.برخی ازانتقادها ی متکلمان چنان شدید بود که فلسفه راپس از . -6

 ازاستادان.................هستند.     مالصدراشیه بهائی و میرداماد  -7

 میرداماد فیلسوفی ......................بود.    مشائی -8

 اشراق -میرداماد می خواست حکمت................راباحکمت...................درآمیزد وفلسفه مشائی راتفسیری اشراقی کند.   مشاء -9

 اشراقی -اشراق درآمیزد وفلسفه............راتفسیری.....................کند. مشائی میرداماد می خواست حکمت مشاء را باحکمت -11

دوتن ازفیلسددوفان بزرگ عصددرصددفویه میرمحمد باقر مشددهور به .....................شددیه بهاء الذدین محمد بن حسددین عاملی معروف     -11

 شیه بهائی  -به.........................هستند  میرداماد

 .میر داماد -یب بنیان گذارحوزه فلسفی اصفهان..........است ومفسر فلسفه ابن سینا به روش اشراقی ............بود.   میردامادبه ترت -12

 هدوتن از فیلسدوفان بزرگ عصر صفویه ،میرابوالقاسم فندرسکی مشهور به ...........................محمدبن ابراهیم قوامی شیرازی معروف ب  -13

 صدرالمتألهین -مالصدرا -...........و.........................هستند. میرفندرسکی..........

 مدرسه خان -مالصدرا پس از تکمیل تحصیالت وکسب مقام استادی به ..........بازگشت ، تدریس رادرمدرسه ........آغاز کرد.  شیراز -14

 میرداماد -اد استاد، به درس فلسفه.............وارد شد.   شیه بهائیمالصدرا ابتدا به حلقه درس ...............پیوست سپس به پیشنه -15

 کتاب االسفار االربعه مالصدرا یک ......................فلسفی است.   دایره المعارف -16

 سفیفل -االسفار االربعه مالصدرا که به ..............مشهوراست یک دائره المعارف .............به شمار می رود.  اسفار -17

 کتاب اسفار با الهام از سفرچهارمرحله ای .....................تقسیم بندی وتنظیم شده ودرنه جلد به چاپ رسیده است.   عارفان -18

 اشراقی -شواهد الربوبیه ، کتابی ..................است که با شیوه ......................تدوین یافته است.    فلسفی -19

 ولیه خود را درکتاب .................مطرح کرده است.    شواهد الربوبیه .مالصدرا آراء ونظرات ا -21

 اسرار اآلیات -مالصدرا دو کتاب ..................و............... رادرباره قرآن نوشته است.   مفاتیح الغیب -21

 قرآن مالصدرا دوکتاب مفاتیح الغیب واسرااالیات را درباره ..................نوشته است.   -22

 معادشناسی -کتاب المبد  والمعاد مالصدرا شامل مباحث .................و.................است.   خداشناسی -23

 کتابی که مال صدرا در زمینه مباحث خداشناسی ومعادشناسی نوشته .............................نام دارد.    المبداء والمعاد -24

 فلسفی -چگونگی ................ازنظر..................است.    خلق جهان درباره،کتاب حدوث العالم مالصدرا  -25

 کتابی که مالصدرا درباره چگونگی خلق جهان ازنظر فلسفی نوشته ........................نام دارد.   حدوث العالم -26

 است.   وجود المشاعر )مالصدرا(، کتاب کوچکی درباره .....................وموضوعات پیرامونی آن -27

 المبداء والمعاد -کتاب مظاهر الهیه .............مانند .................است ولی درحجم کوچکتر.       مالصدرا -28

 کتاب المبد  والمعاد می توان آن را خالصه نیمه دوم.................دانست.   اسفار -29

 -................و.فیلسوفان ..................رانقل ونقد می کند ونظر خود را ارائه می دهد.    یونانمالصدرا درکتاب حدوث العالم نظر فالسفه  -31

 مسلمان

دهد. نقل مالصددرا درکتاب حدوث العالم نظر فالسفه یونان وفیلسوفان مسلمان را.................و................می کند. نظر خود را ارائه می   -31

 ونقد



    52 
 

تاب......................نظر فالسدفه یونان وفیلسدوفان مسلمان را نقل ونقد می کند ونظر خود را ارائه می می دهد.  حدوث   مالصددرا درک  -32

 العالم

 وحی -درشخصیت وجودی مالصدرا برهان عقلی و...............قلبی و.............قرآنی باهم الفت یافته است. شهود -33

....... رسماًمالصدرا فلسفه اش را  -34 ... ... ...  نامید.  حکمت متعالیه.........

فه فلسحکمت متعالیه نتیجه تکاملی دومشدرب گذشته .................................ونیز انس دائمی مالصدرا با وحی الهی وقرآن کریم بود.     -35

 فلسفه اشراق -مشاء

یز انس دائمی مالصدرا با.....................و....................بود.   حکمت متعالیه نتیجه تکاملی دومشرب گذشته فلسفه مشاء ، فلسفه اشراق ون -36

 قرآن کریم –وحی الهی 

ی منتیجه تکاملی دومشرب گذشته فلسفه مشاء وفلسفه اشراق ونیز انس دائمی مالصدرا با وحی الهی وقرآن کریم ...................نامیده  -37

 شود.   حکمت متعالیه

 فلسفه اشراق  -متعالیه می توان به ...........و.............اشاره کرد.   فلسفه مشاءازجمله منابع حکمت  -38

 یفلسف -اصالت وجود بنیادی ترین اصل.............مالصدرا است که برسایر مباحث ...............او تأثیری عمیق داشته است.    فلسفی -39

 ی او تأثیری عمیق داشته........................  است.    اصالت وجودبنیادی ترین اصل فلسفی مالصدرا که برسایر مباحث فلسف -41

 «ماهیت»-«  وجود»ازهر چیز خارجی دو مفهوم به ذهن ما می آید..................و..................       -41

 ماهیت -مشترکد را دارد.   مفهوم وجود درمیان همه اشیاء ..................است اما هرشیئی ......................خاص خو -42

 وجود -ماهیت جنبه ..................واختالف اشیاست و................وجه وحدت آنها.     تمایز -43

 وجود                   همه اشیاء عالم دربودن باهم تفاوتی ندارند).........................................(    وحدت موجودات -44

 اشیاء عالم ازحیث ماهیت با هم متفاوت اند ) .....................................(   کثرت موجودات         ماهیت         -45

 مالصدرا ثابت می کند که واقعیت خارجی، مصداق مفهوم .......................است.    وجود -46

 ماهیت -..است نه .....................     وجودازنظر مالصدرا آنچه واقعیت خارجی را تشکیل می دهد .................. -47

 به اعتقاد مالصدرا ازتعیّن خاص وجود درخارج ، مفهوم .......................به دست می آید.   ماهیت -48

 وجود انسان ویژگی ها وتعینّات خاصی دارد که زمینه ساز مفهوم ...................درذهن ماست.   انسان -49

 تعیّنات خاصی دارد که مفهوم ...................را بع ذهن ما می آورد.    اسبوجود اسب ویژگی و -51

 ماهیت انسان واسب، مفهومی است که از ...................انتزاع می شود.    وجود -51

ی واحد و وجه مشددترک همه اسددت و..................... هم امر«وجود» با« اصددالت» .................می گوید ، حال که مال صدددرا با تکیه بر -52

 وجود-اصالت وجود       اشیاست.

است و وجود هم امری واحد و وجه مشترک »........................« با»..........................« مالصدرا با تکیه بر اصالت وجود می گوید، حال که  -53

 وجود -همه اشیاست پس، واقعیت خارجی امری واحد است.   اصالت

است و وجود هم .................. و وجه مشترک همه اشیاست « وجود»اصدالت با »ا با تکیه بر اصدالت وجود می گوید، حال که  مالصددر  -54

 امری واحد   -پس، واقعیت خارجی .................. است.   امری واحد

 ...اشیاست.   مشترکمال صدرا باتکیه بر اصالت وجود می گوید، وجود هم امری واحد و وجه ............... -55

 اشیاء و موجودات مختلف درحقیقت ...............باهم وحدت دارند.   هستی -56

 براساس اصل .................وجود حقیقتی واحد است اما این حقیقت واحد، مراتب ودرجاتی عالی دارد.  تشکیک وجود -57

 ...است. نورتشکیک وجود، شدت وضعف داشتن وجود مانند شدت وضعف در............. -58

 تشکیک وجود .................و................داشتن وجود است.   شدت وضعف -59

فلسدفه مالصدرا)حکمت متعالیه( به عنوان آخرین دستاورد ......................درمرکز علمی وآموزشی محور تدریس قرارگرفت.    فلسفه   -61

 اسالمی

 ترین حوزه های ....................بود. فلسفی حوزه درس امام خمینی)ره( درقم یکی از پررونق -61

شدخصدیت های فلسدفی معاصر، قبل از حضور در درس عالمه طباطبایی، سال ها ازدرس های فلسفی ...............بهره می بردند. امام     -62

 خمینی)ره(

 ا استوار ساخته بود.   امام خمینی)ره(استادشهید مطهری سال ها ازمحضر درس ................استفاده کرده وپایه های فلسفی خود ر -63



    53 
 

امام خمینی درتدریس حکمت متعالیه بسددیاری ازمباحث راتفسددیر ...................می کرد که گاه ازسددطح بیان مالصدددرا فراتر بود.       -64

 عرفانی

   ..............فراتربود.امام خمینی درتدریس.................بسیاری ازمباحث راتفسیر عرفانی می کرد که گاه ازسطح بیان  -65

 حکمت متعالیه مالصدرا

 امام خمینی)ره( درطرح مسائل ................وربط آن به حکمت متعالیه استعدادی کم نظیر داشت.   عرفانی -66

 امام خمینی)ره( درطذح مسائل عرفانی و ربط آن به.....................اسنعدادی کم نظیر داشت.   حکمت متعالیه -67

 سید محمد حسین طباطبایی بزرگ ترین شخصیت فلسفی معاصر و وارث ................اسالمی است.   حکمای بزرگعالمه  -68

 حکمای بزرگ -عالمه سید محمد حسین طباطبایی بزرگ شخصیت ....................و وارث ................اسالمی است.   فلسفی -69

کده تفکرات.....................ومکتب .................درحال گسدددترش درایران بود.      فعدالیدت علمی عالمده طبداطبدایی درزمدانی آغداز شدددد        -71

 مارکسیسم –ماتریالیستی 

 عالمه طباطبایی درجلساتی به نقد مبانی فلسفه های جدید وبه خصوص ...................اقدام کرد.  مارکسیسم -71

 مارکسیسم -........جدید وبه خصوص ...................اقدام کرد.  فلسفه هایعالمه طباطبایی درجلساتی به نقد مبانی ............. -72

 حاصل مباحث جلسات نقد مبانی فلسفه های جدید توسط عالمه طباطبایی کتاب..................است.   اصول فلسفه وروش رئالیسم -73

 ... درپنج جلد انتشاریافته است.   شهید مطهریکتاب اصول فلسفه وروش رئالیسم عالمه باشرح وپاورقی های ............... -74

پاسه گوی عالمه طباطبایی درکتاب ....................ارکان ماتریالیسدم رانقد می کند ویک دوره ...............رابه گونه ای ارائه می دهد که   -75

 فلسفه اسالمی -مسئله های روز هم باشد.       اصول فلسفه وروش رئالیسم

  تی عبارت های زیر را مشخص کنید  درسدرستی یا نا

 می توان آغاز ظهور اسالم تاابتدای حکومت صفویان را دوره متقدم وازعصر صفویه تا دوره متأخر تفکر فلسفی نامید صحیح -76

 عرفا می خواستند ازطریق عقل واستدالل ازمعارف دینی دفاع کنند.  غلط -77

 غلطمی کردند. نبودندوازفیلسوفان انتقاد موافق بسیاری ازمتکلمان بافلسفه  -78

 برخی انتقادهای متکلمین ، فلسفه راپس از ابن سینا ، دربخش هایی ازجهان اسالم به رکود کشاند.   صحیح -79

 درایران انتقادها به فلسفه تأثیر کمتری داشت وفلسفه همچنان زنده ماند.   صحیح -81

 ظهور کردند که سبب شد فلسفه وارد مرحله جدیدی شود.   صحیح دراصفهان ، علم ودانش رونق گرفت وفیلسوفان یزرگی -81

 میراماد، شیه بهایی ، میر فندرسکی ومالصدرا ازفیلسوفان بزرگ عصر صفویه هستند.  صحیح -82

 میر داماد ، بنیانگذار حوزه فلسفی اصفهان بود.   صحیح -83

 میزد.   غلطشیه بهایی فیلسوفی مشائی بود. می خواست حکمت مشاء راباحکمت اشراق درآ -84

 میرداماد می خواست حکمت مشاء رابا حکمت اشراق درآمیزد وفلسفه مشائی راتفسیری اشراقی کند.   صحیح -85

 مالصدرا پس از تکمیل تحصیالت وکسب مقام استادی به شیراز بازگشت.   صحیح -86

 االسفار االربعه دایره المعارف فلسفی مالصدرا است.   صحیح -87

 رمرحله ای عارفان، کتاب اسفار اربعه راتقسیم بندی وتنظیم کرده است.  صحیحمالصدرا با الهام ازسفر چها -88

 شواهد الربوبیه باشیوه مشایی تدوین یافته وازکتاب های اولیه مالصدرا به حساب می آید.   غلط -89

 والمعاد خالصه نیمه دوم اسفار وشامل مباحث فلسفی ومعرفت شناسی است.   غلط ءکتاب المبدا -91

 نظرات اولیه خود را درکتاب شواهد الربوبیه بیان کرده است.  صحیحمالصدرا آرا و -91

 کتاب المشاعر، درباره وجود وموضوعات پیرامون آن وکتاب حدوث العالم درباره چگونگی خلق جهان از نظر فلسفی است .صحیح -92

 مال صدرا دوکتاب مفاتیح الغیب واسرار االیات را درباره قرآن نوشته است.   صحیح -93

وفلسفه اشراق است ونیز انس دائمی مال صدرا با وحی الهی وقرآن کریم ءالیه نتیجه تکاملی دومشرب گذشته فلسفه مشات متعمحک -94

 بود.   صحیح

 فلسفه مالصدرا ترکیبی ازفلسفه مشاء وفلسفه اشراق است.   غلط -95

 دائمی با وحی وقرآن بود .  صحیحفلسفه مالصدرا به نام حکمت متعالیه نتیجه تکاملی ، فلسفه مشاء وفلسفه اشراق وانس  -96

 حکمت متعالیه دارای اصول وپایه هایی است که تاعصر مالصدرا طرح نشده بود.  صحیح -97

 درشخصیت وجودی مال صدرا برهان عقلی وشهود قلبی و وحی قرآنی باهم الفت یافته است.   صحیح -98



    54 
 

 اصالت وجود بنیادی ترین اصل فلسفی مالصدرا است.   صحیح -99

 درمیان همه اشیاء مشترک است اماهر شیئی وجود خاص خود رادارد.   غلط مفهوم ماهیت -111

 ازهرچیز خارجی دو مفهوم وجود وماهیت به ذهن ما می آید.   صحیح -111

 ازنظر مالصدرا آنچه واقعیت خارجی راتشکیل می دهد، وجود است نه ماهیت.   صحیح -112

 رج اصالت دارد، ماهیت انسان واسب .  غلطبه اعتقاد مالصدرا آنچه واقعیت خارجی راتشکیل می دهد ودرخا -113

 ازنظر مال صدرا واقعیت خارجی امری واحد است.   صحیح -114

 به نظر مالصدرا ازهرچیز خارجی دومفهوم وجود، وماهیت به ذهن متبادر می شود.  صحیح -115

 به نظر مالصدرا، مفهوم وجود درمیان همه اشیاء مشترک است.  صحیح -116

 تمایز واختالف اشیاست وماهیت ، وجه وحدت آنها  غلطبه نظر مالصدرا ، وجود جنبه  -117

 به عقیده مال صدرا ، وجود بیانگر وحدت موجودات وماهیت بیانگر کثرت موجودات است.   صحیح -118

 مالصدرا طی مباحث مفصلی ثابت می کند که واقعیت خارجی، مصداق مفهوم ، ماهیت است.  غلط -119
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 فلسفه ، کدام علم بود؟ علم کالم همیشگی رقیب -116
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 کدام کتاب وی می باشد؟ مانند المبداء والمعاد ولی درحجم کوچکترکتاب المظاهر االلهیه مالصدرا درچه موضوعی است ومانند  -138

 است موضوع کتاب حدوث العالم مالصدرا چیست؟ کتابی درباره چگونگی خلق جهان ازنظر فلسفی -139

 مالصدرا درکدامیک از آثارش نظر فالسفه یونان وفیلسوفان مسلمان را درباره چگونگی خلق جهان نقل ونقد می کند ونظر خود را -141

 ارائه می دهد؟ حدوث العالم

 مشرب فلسفی مالصدرا چه نام دارد؟ وبانی آن کیست؟ حکمت متعالیه خود مالصدرا -141

 فلسفه اشراق –حکمت متعالیه مالصدرا نتیجه تکاملی کدام مشرب های فلسفی گذشته است؟ فلسفه مشاء  -142

 برهان عقلی وشهود قلبی و وحی قرآنیدرشخصیت وجودی مالصدرا کدام ابزارهای معفرت باهم الفت یافته اند؟  -143

 فلسفه اشراق -دو مورد ازمنابع حکمت متعالیه رانام ببرید؟  فلسفه مشاء -144

 تشمیک وجود -وحدت وجود -سه اصل از اصول فلسفی مالصدرا را نام ببرید؟ اصال وجود -145

ریس قرار گرفت؟  فلسفه مالصدرا ) کدام مکتب فلسفی به عنوان آخرین دستاورد فلسفه اسالمی درمرکز علمی وآموزشی محور تد -146

 حکت متعالیه(

 -در روزگار معاصر کدام حکما مشعل پرفروغ حکمت را روشن نگه داشتند وبه نسل امروز رساندند؟ میرزا ابوالحسن رفیعی قزوینی -147

 آقا محمد رضاقمشه ای -آقا میر محمد کاظم عصار -میرزا مهدی آشتیانی

عث شدد تا دیگر ابعاد شدخصدیت ایشدان کمتر آشدکار شود؟ جنبه سیاسی وفقهی امام      کدام جنبه شدخصدیت امام خمینی)ره( با   -148

 ورهبری معجزه آسای آن بزرگوار درانقالب اسالمی

شخصیت های فلسفی معاصر، قبل از حضور در درس عالمه طباطبایی ریا، سال ها از درس های فلسفی کدام شخصیتی بهره می  -149

 بردند؟ امام خمینی)ره(

اسدتادان بزرگ فلسدفه، امام خمینی)ره( درچه زمینه ای اسدتعدادی کم نظیر داشت؟ درطرح مسائل عرفانی وبرط     به نقل یکی از -151

 حکمت متعالیه با اصول عرفانی

 بزرگ ترین شخصیت فلسفی معاصر و وارث حکمای بزرگ اسالمی کیست؟ عالمه طباطبایی -151

 حسن آیه ال -آیه ال جوادی آملی -شهید دکترباهنر -ربهشتیشهید دکت  -شاگردان عالمه طباطبایی رانام ببرید؟ شهید مطهری -152

 آیه ال مصباح یزدی -زاده آملی

 بیان یک دوره فلسفه اسالمی -کتاب اصول فلسفه وروش رئالیسم مشتمل برچه موضوعاتی می باشد؟ نقد ارکان ماتریالیسم -153

 ل فلسفه وروش رئالیسمحاصل جلسات عالمه طباطبایی درنقد فلسفه جدید کدام کتاب است؟ اصو -154

کدام فیلسدوف اروپایی بعد از اطالع از مقام علمی عالمه طباطبایی ، درجلسدات متوالی ومکرری به حضدور ایشدان رسید؟ هانری      -155

 کربن

 حاصل گفت وگوی عالمه طباطبایی باهنری کربن درکدام کتاب به پاپ رسیده است؟ شیعه -156

ب نظران ازجمله اسددتادشددهید مطهری ، درجهان اسددالم نظیر ندارد؟ تفسددیر کدام کتاب عالمه طباطبایی ازنظر بسددیاری ازصدداح -157

 المیزان

یکی از شدخصدیت های بزرگی که سدال ها ازمحضدر درس امام خمینی)ره( اسدتفاده کرده وبراساس آن پایه های فلسفی خود را       -158

 استوار ساخت چه کسی بود؟ استادشهید مطهری

 سواالت تشریحی

تفکر عقالنی اسدددالمی به چه دوره  هایی اطالق می شدددود؟ می توان ازآغازز ظهور اسدددالم تاابتدای  دوره متقدم ودوره متأخر در -159

 حکومت صفویان را دوره متقدم بدانیم وازعصر صفویه تا دوره معاصر را دوره متأخر بشماریم

ازکشمکش های اجتماعی که  آغاز حکومت صفویه درایران چه نتایج وپیامد مهم فلسفی به همراه داشت؟ پس از دوره ای طوالنی -161

درپی حمله مغول پیش آمد، باآغاز حکومت صفویه، ایران به نوعی ثبات وپایداری رسیدهمین امر سبب شد که درپایتخت صفویان ، 

 یعنی اصفهان ، علم ودانش رونق بگیردوفیلسوفان بزرگی ظهور کنند وفلسفه وارد مرحله جدیدی شود.

میر داماد فیلسدوفی مشدایی بود که می خواسدت حکمت مشداء راباحکمت اشراق درآمیزد      مشدرب وروش میر داماد رابنویسدید؟   -161

 وفلسفه مشائی را تفسیری اشراقی کند.
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مشرب فلسفی شیه بهائی ومیرداماد چه تأثیری برمالصدرا گذاشت؟ مشرب این دو استاد گران قدر که عالوه بر علوم روز، درعرفان  -162

ودند، روح وجان مالصددرا را با ذوق و عرفان نیزآشنا ودمساز کرد. دراین دوره بود که صدرا به درک  وانوار قلبی هم از نوادر روزگار ب

 جدیدی ازعلم ومعرفت نائل شد.

بسدددیاری از متکلمان بافلسدددفه مخالف بودند  چه عاملی فلسدددفه را پس ازابن سدددینا ، دربخش هایی از ایران به رکود کشددداند؟  -163

وازفیلسوفان انتقاد می کردند. برخی از این انقادها آن قدر شدید بود که فلسفه را پس ازابن سینا ، دربخش هایی از جهان اسالم به 

 رکود کشاند.

ت؟ به تدریج عقل وجان صدر خلوت گزینی وتفکرات وتأمالت عمیق وطوالنی وعبادت ها وریاضت ها چه تأثیری درمالصدرا گذاش -164

الدین رابرای جهشدی بلند درسدپهر معرفت وحکمت مهیا ساخت انوار حکمت براو تایید والطاف الهی پیوسته بر وی جاری گشت ،   

 اسرار ورموزی بر او آشکار شد که آن زمان آشکار نشده بود.

نامید، نتیجه « حکمت متعالیه»وآن را رسماَ مشدرب فلسدفی مالصددرا راتوضدیح دهید؟ فلسدفه ای که مال صددرا بنیان گذاشت        -165

ی الهی وقرآن کریم بود. به عبارت دیگر ، ه اشددراق ونیز انس ذلئمی وی با وحتکاملی دومشددرب گذشددته، فلسددفه مشدداء وفلسددف   

که  درشدخصدیت وجودی مال صددرا برهان عقلی وشدهود قلبی و وحی قرآنی با هم الفت یافته اند واز این الفت ، فلسفه ای برآمده    

 سرآمد فلسفه های قبل است.

باتوجه به دیدگاه مالصدددرا ، میزان ومالک فلسددفی بودن یک متن یا یک سددخن چیسددت؟ اوال: هرمبحثی که طرح می کند، به    -166

موضوع فلسف، یعنی موجود بماهو موجود، مربوط باشد وبه آن برگرددثانیا: متکی برعقل واستدالل عقلی باشد، نه شهود قلبی وبیان 

 قلبی

بنیادی ترین اصدل فلسفی مالصدرا کدام اصل است وبرچه مباحث فلسفی تأثیری عمیق داشته ورنگ دیگری به آنها  داده است؟   -167

 برمباحثی مانند رابطه علت ومعلول ، واجب وممکن ، مراتب عالم هستی وحرکت -اصالت وجود

ای پذیرفته شددده در دانش فلسدفه تهی نمی سددازد وبه  چرا بهره مندی مال صددرا از عرفان یا وحی قرآنی، فلسدفه وی را ازمعیاره   -168

عرفان یا کالم تبدیل نمی کند؟ زیرا وی درمقام فیلسدوف می داند که میزان ومالک فلسدفی بودن یک متن یا سدخن این است که    

متکی برعقل اوال هرمبحثی که طرح می کند، به موضدددوع فلسدددفه، یعنی موجود بماهو موجود مربوط باشدددد وبه آن برگردد. ثانیا: 

 واستدالل عقلی باشد، نه شهود قلبی وبیان نقلی

حکمت اشراق، اندیشه  -2فلسدفه مشداء ، به خصدوص اندیشه های مستدل وقوی ابن سینا     -1منابع حکمت متعالیه رانام ببرید؟  -169

رآن کریم واحادیث تعالیم ق-4عرفان اسالمی ؛ به خصوص اندیشه های محیی الدین عربی   -3های شدیه شهاب الدین سهروردی   

 منقول از رسول خدا وائمه اطهار   

نظریه اصدالت وجود چه جایگاهی در درفلسدفه مال صددرا دارد؟ این اصدل، بنیادی ترین اصدل فلسدفی مال صدرا است که برسایر        -171

نگ دیگری به مباحث فلسدفی او از قبیل رابطه علت ومعلول ، واجب و ممکن ، مراتب عالم هستی وحرکت تأثیری عمیق داشته ور 

 نها داده است.آ

راباذکر مثال توضددیح دهید؟ مالصدددرا طی مباحث مفصددلی ثابت می کند که واقعیت « اصددالت وجود» از اصددول حکمت متعالیه  -171

است. به عبارت دیگر، آنچه واقعیت خارجی راتشکیل می دهد ، وجود است نه ماهیت ، « وجود»خارجی، مصدضدداق مفهوم مفهوم   

به دسددت می آید مثال وجود انسددان  « ماهیت» جودی با تعینی خاص درخارج هسددت، از این تعین خاص مفهوم واز آنجا که هر و

ویژگی ها وتعینات خاصدی دارد که زمینه سازمفهوم انسان در ذهن ماست و وجود اسب ویژگی ها وتعینات دیگری دارد که مفهوم  

می دهد ودرخارج اصالت دارد، وجود انسان واسب ومانند آنهاست  اسدب را به ذهن ما می آورد پس، انچه واقعیت خارجی راتشکیل 

 ماهیت انسان واسب ، مفهومی است که از این وجودها انتزاع می شود.نه ماهیت انسان واسب ،

» با« اصال »را از نظر مال صددرا توضدیح دهید؟ مالصدرا باتکیه بر اصالت وجود می گوید حال که   « وحدت حقیقت وجود»نظریه  -172

است و وجود هم امری واحد و وجه مشترک همه اشیاست ، پس، واقعیت خارجی امری واحد است، این حقیقت واحد همان « وجود

 اصل اشیاء و موجودات مختلف درحقیقت هستی باهم وحدت دارند.

مراتب ؟ وجود حقیقتی واحد اسدددت اما این حقیقت واحد، چیسددت « تشددکیک وجود » باتوجه به مبانی حکمت متعالیه منظوراز -173

ودرجاتی عالی دارد وبه اصطالح منطق دانان، حقیقتی مشکک است. تشکیک وجود، شدت وضعف داشتن وجود مانند شدت وضعف 

درنور اسدت نور، حقیقتی یگانه اسدت اما شددت وضعف دارد درعین حال، شدت وضعف نور ازحقیقت نور خارج نیست. نور ازهمان    

یزی ترکیب شدده وقوی شدده باشد ونور ازهمان جهت که نور است ضعیف است ، نه   جهت که نور اسدت قوی اسدت ، نه اینکه باچ  
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اینکه باچیزی مثل تاریکی ترکیب شدده وضدعیف شدده باشدد، زیرا تاریکی همان نبود نور است. وجودهم همین گونه است ، وجود     

 م به همین ترتیب.قوی باچیزی خارج ازخود ترکیب نشده است زیرا خارج از وجود چیزی نیست ، وجود ضعیف ه

فلسفه مالصدرا وحکمت متعالیه ، پس از وی چه سرنوشتی پیدا کرد؟ فلسفه صدرا وحکمت متعالیه پس از ایشان به عنوان آخرین  -174

دسدتاورد فلسفه اسالمی درمرکز علمی وآموزشی محور تدریس قرار گرفت وفالسفه بزرگ صدرایی تالش کردند نظرات عمیق وگاه  

راتحلیل وتبیین کنند وبه دانشجویان فلسفه آموزش دهند، تااینکه این میراث عظیم فلسفه به روزگار معاصررسید. پیچیده مالصدرا 

این روزگار نیز حکمایی مانند میرزا ابو الحسدن رفیعی قزوینی ، میرزا مهدی آشدتیانی ، آقا میرمحمد کاظم عصددار وآقا محمد رضا   

 اشتند وبه نسل امروز رساندند.قمشه ای مشعل پرفروف حکمت را روشن نگه د

ازاستادان بزرگ فلسفه که در درس امام خمینی)ره( حاضر می شدند، درباره تدریس حکمت متعالیه توسط ایشان چه نقلی کرده  -175

اسدت؟ حضدرت امام درتدریس حکمت متعالیه ، بسدیاری ازمباحث صدرالمتألهین رابا قریحه ای بی نظیر چنان تفسیر عرفانی می    

اه ازسطح بیان مالصدرا فراتر بود، ایشان درطرح مسائل عرفانی وبرط حکمت متعالیه با اصول عرفا کم نظیر داشت وگاه به کرد که گ

 نکاتی کامال تازه اشاره می کرد.

نتیجه تدریس عالمه طباطبایی درقم چه بود؟ نتیجه تدریس ایشدان درقم ، تربیت تعداد زیادی شداگرد بود که باعلوم عقلی آشنا    -176

 بودند، مسائل فکری روز را می دانستندوبرای ایجادتحول فکری وفرهنگی پیش قدم شده بودند.

فعالیت علمی عالمه طباطبایی چه زمانی آغازشد؟ فعالیت علمی عالمه طباطبایی درزمانی آغاز شد که اندیشه های جدید ومکتب  -177

 مکتب مارکسیسم درحال گسترش درایران بود.های فلسفی از اروپا به ایران آمده بودند و تفکرات ماتریالیستی و

عالمه طباطبایی درمقابل گسددترش تفکرات ماتریالیسددتی ومکتب مارکسددیسددم چه اقدامی انجام داد؟ جلسدداتی باحضددور طالب    -178

سفه اصول فل» بااسدتعداد تشکیل داد وبه نقد مبانی فلسفه های جدید وبه خصوص مارکسیسم اقدام کرد، حاصل این مباحث کتاب 

 است با استادان دانشگاهها نیز مالقات می کرد وبرای آنها جلسات درسی تشکیل می داد.« رئالیسم وروش

هانری کربن چه کسدی بود وچه پرسدش هایی راباعالمه درمیان می گذاشدت؟ یکی از فالسفه بزرگ اروپایی بود که بعد از اطالع     -179

ید؛ پرسدش های خود را درباره خود را درباره فلسفه، اسالم  ازمقام علمی عالمه، درجلسدات متوالی ومکرری به حضدور ایشدان رسد    

  وتشیع باعالمه درمیان گذاشت وعالمه به پرسش های وی پاسه گفت.
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