
گروه آموزشى راِه مشاور

در رابطه با توماس آکوئیناس، کدام گزینه نادرست است؟  . 1

فلسفۀ وي امروزه نیز داراي طرفدارانی است. از برهان وجوب و امکان در خداشناسی بهره برده است.

وي با پیروان ابن رشد مشاجرات علمی داشت و نه خود ابن رشد. وي در راستاي عقلی کردن عقاید مسیحیت بسیار تالش نمود.

کدام عبارت می تواند استداللی بر اصل «زیادت وجود بر ماهیت» باشد؟  . 2

ماهیت هاي زیادي را می شود در نظر گرفت که موجود نیستند. مغایرت وجود و ماهیت، مورد اتفاق حکماي مسلمان است.

ماهیت و وجود اشیا، در ذهن از هم جدا می شوند و مغایرت می یابند. به مجرد تصور یک ماهیت، آن ماهیت در ذهن وجود پیدا می کند.

در کدام یک از قضایاي زیر حمل «اولی ذاتی» وجود دارد؟  . 3

هر ناطقی انسان است. مربع چهارضلعی است. هر انسانی حیوان است. ببر موجودي وحشی است.

میان کوه نقره به عنوان یک چیستی و وجود رابطه ضروري برقرار ..................  . 4

نیست؛ پس حمل وجود بر آن دلیل نمی خواهد. نیست؛ بنابراین امکان وجود یافتن ندارد.

نیست؛ پس ایجاد آن ممکن است و نه حتمی. است؛ بنابراین امکان وجود یافتن دارد.

با توجه به مغایرت وجود و ماهیت، ..................  . 5

حمل مفهوم ناطق بر انسان دلیل می خواهد. وجود انسان هاي جهان از ماهیت آنها جدا است.

بین مفهوم انسان و مفهوم متفکر رابطه اي ضروري نیست. وجود و ماهیت انسان دو مفهومی کامًال متفاوت است.

کدام امر باعث آشنایی مجدد فالسفه غرب با فلسفه ارسطویی در قرن  شد؟  . 6

آشنایی با فلسفۀ ابن سینا از طریق توماس آکوئیناس ترویج کامل فلسفۀ ابن سینا و ابن رشد در اروپا

بهره برداري فالسفه اي چون آلبرت کبیر و راجر بیکن از فلسفۀ ارسطویی استفاده از آراء ابن سینا و بعضی نظریات ابن رشد در فلسفۀ اروپا

13

اگر مفهوم وجود جزئی از مفهوم ماهیت بود، ..................  . 7

حمل وجود بر ماهیت نیازمند دلیل بود. نفی وجود از ماهیت امکان پذیر نبود.

حمل وجود بر موضوع ضروري نبود. حمل وجود بر ماهیت ممکن نبود.

نسبت میان وجود و ماهیت به کدام گزینه نزدیک تر است؟  . 8

نسبت میان مولکول هاي شی و خود شی نسبت میان برگ درختان و رنگ سبز

نسبت میان فیلسوف بودن فارابی و انسان بودن او نسبت میان پدر بودن و خانواده

طرح موضوع «رابطۀ امکانی میان ماهیت اشیاء و وجود در جهان هستی» از طرف ابن سینا مبتنی بر کدام دیدگاه اوست؟  . 9

قابل شناخت بودن جهان واقعیت داشتن جهان مغایرت وجود و ماهیت دیدگاه خداشناسی ابن سینا

چه هنگام در یک قضیه، حمل اولی ذاتی خواهیم داشت؟  . 10

هنگامی که مفهوم محمول غیر از مفهوم موضوع باشد. هنگامی که مصادیق موضوع و محمول یکی باشد.

هنگامی که مصداق موضوع متفاوت از مصداق محمول باشد. هنگامی که مفهوم موضوع برابر با مفهوم محمول باشد.

در رابطه با ویژگی هاي دو قضیۀ «انسان حیوان ناطق است» و «انسان موجود است» به ترتیب کدام مورد صحیح است؟  . 11

ضروري بودن و نیازمندي دلیل براي حمل محمول - بی نیازي از دلیل براي حمل محمول

مغایرت موضوع و محمول - یکسان بودن موضوع و محمول 

گستردگی مفهوم محمول نسبت به موضوع - عدم رابطۀ ضروري بین موضوع و محمول

جدایی ناپذیري دو مفهوم موضوع و محمول - ضروري بودن رابطۀ بین موضوع و محمول
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در کتاب اشارات و تنبیهات ابن سینا به کدام یک از دالیل زیر در اثبات تمایز وجود و ماهیت در ذهن اشاره شده است؟  . 12

هر ماهیتی برابر با همۀ ذات ها خواهد بود. تصور هر ماهیتی براي موجودشدن کافی نیست.

اوصاف وجود اشیاء برابر با اوصاف ماهیت آن ها نمی باشد. حمل وجود بر ماهیت، با حمل ماهیت بر خودش برابر نیست.

فردي که می پرسد «این چیست؟» به .................. آن چیز واقف بوده و مفاهیمی مانند ققنوس ..................  . 13

وجود - وجود دارند. ماهیت - ماهیت ندارند. وجود - ماهیت دارند. ماهیت - وجود ندارند.

وجه تمایز موجودات جهان از حیث .................. داشتن آن ها است؛ مانند ..................  . 14

ماهیت - سفید بودن یک لباس چیستی - آب بودن آب هستی - وجود داشتن یک انسان ماهیت - زنده بودن یک پشه

وجود و ماهیت در دیدگاه ابن سینا ..................  . 15

در جهان عینی یکی نیستند. هیچ گونه تفاوتی با یکدیگر ندارند.

به مصادیق هر مفهوم نسبت داده می شوند. در جهان ذهنی یکی هستند.

کدام یک از قضایاي زیر نیازمند دلیل نیست؟  . 16

شیرینی یک مزه است. خدا وجود دارد. سحر و جادو در جهان نیست. هر گیاهی یک نوع حیوان است.

با ترویج کدام دیدگاه، دیدگاه هاي تابع فلسفه ابن سینا، ابن رشد و ارسطو به کنار گذاشته شد؟  . 17

عقل گرایی نسبی گرایی تجربه گرایی فایده گرایی

کدام گزینه دربارة تمایز میان وجود و ماهیت صحیح نیست؟  . 18

وجود و ماهیت به مثابۀ دو جزء از یک چیز هستند. هستی و چیستی دو جنبۀ یک چیز هستند.

وجود و ماهیت در خارج دو امر متمایز نیستند. تفاوت هستی و چیستی فقط از جهت مفهوم است.

کدام گزینه دربارة گذري تاریخی بر مسئلۀ مغایرت وجود و ماهیت درست است؟  . 19

ابن سینا با توجه به دیدگاه توماس آکوئیناس دربارة وجود و ماهیت، آن را مبناي اثبات وجود خدا قرار داد.

به جهت تعارض آراء ابن سینا و ابن رشد، توماس آکوئیناس نظر ابن سینا را در اروپا گسترش داد.

آلبرت کبیر و راجر بیکن نظري نزدیک به آکوئیناس داشتند و موجب رشد تجربه گرایی در اروپا شدند.

توماس آکوئیناس این نظر را در اروپا گسترش داد و آن را پایۀ برهان هاي خود در خداشناسی قرار داد.

کدام عبارت بیانگر دیدگاه ابن سینا در مورد اثبات خداوند است؟  . 20

دیدگاه ابن سینا براي اثبات خداوند مبتنی بر مشاهدة حالت امکانی واقعیت ها است.

ابن سینا مبناي استدالل خود را بی نیازي خداوند و نیازمندي موجودات قرار داده است.

استدالل ابن سینا براي اثبات خداوند از تساوي ماهیت نسبت به وجود و عدم آغاز می شود.

ابن سینا معتقد بود هر ذاتی به خاطر امکان ماهوي خود به خالق نیازمند است.

کدام عبارت مفهوم «ممتنع الوجود» را دقیق تر توضیح داده است؟  . 21

آنچه که حمل هستی بر آن ممکن نیست. مفهومی که تصور آن غیر ممکن است.

آنچه که فقط وجود خیالی یا فرضی داشته باشد. چیزي که هرگز وجود نداشته و نخواهد داشت.

مثال  هاي واجب الوجود بالغیر، ممکن الوجود بالغیر، ممتنع الوجود بالغیر و ممتنع الوجود بالذات به ترتیب در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟  . 22

انسان - دیو - شریک خدا - اجتماع نقیضین انسان - نداریم - سیمرغ - شریک خدا

درخت - نداریم - شریک خدا - اجتماع ضدین درخت - ققنوس - نداریم - شریک خدا

طبق برهان امکان فقري  ..................  . 23

رابطۀ علت و معلول بعد از وجود یافتن برطرف می شود. هر معلولی براي خروج از حالت امکان به ذات حق نیازمند است.

خداوند، بی واسطه و دیگر موجودات به وسیلۀ او غناي ذاتی دارند. تنها وجودهاي وابسته، به ذات الهی نیازمند هستند.
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مبناي تفاوت دیدگاه مالصدرا با ابن سینا در بحث «مالك نیازمندي معلول» ناشی از چیست؟  . 24

مالصدرا به تمایز میان وجود و ماهیت اعتقادي نداشت. مالصدرا حالت امکانی ماهیات را در نظر نداشت.

دیدگاه مالصدرا ناشی از اعتقاد او به اصالت ماهیت بود مالصدرا از مغایرت میان وجود و ماهیت در بیان خودش استفاده نکرد.

در کدام قضیه نسبت محمول به موضوع به درستی بیان نشده است؟  . 25

کالغ جاندار نیست  امتناع کالغ پرنده است  ضرورت کالغ حیوان است  ضرورت ⇐⇐⇐⇐کالغ سفید  امتناع

رابطۀ وجود و اشیاي موجود در جهان چگونه است؟  . 26

وجود با اشیایی که در جهان در حال حاضر موجودند، رابطۀ امکانی دارد.

ذات اشیاي عالم با رابطۀ امکانی نسبت به وجود، در جهان خارج موجود شده است.

ذات اشیاي عالم از رابطۀ امتناع نسبت به وجود خارج شده است و موجود شده است.

وجود با اشیایی که در جهان در حال حاضر موجودند، رابطۀ ضرورت دارد.

از دیدگاه ابن سینا، موجودات جهان از آن حیث که موجود هستند،  ..................  ولی از آن حیث که می توانستند موجود شوند،  ..................  می باشند.  . 27

واجب الوجود بالغیر - ممکن الوجود بالغیر ممکن  الوجود بالذات - ممکن الوجود بالغیر

واجب الوجود بالغیر - ممکن الوجود بالذات ممکن الوجود بالغیر - واجب الوجود بالغیر

در قضیۀ «شریک خداوند ممتنع الوجود است» رابطۀ موضوع و محمول چگونه است؟  . 28

امتناع بالذات امتناع بالغیر ضرورت امکان

در کدام گزینه موردي به اشتباه نسبت داده شده است؟  . 29

ابژکتیو دانستن اصل علیت (امپریست ها، فالسفۀ مسلمان) عدم درك چیزي به اسم علیت توسط تجربه (دکارت ، هیوم، ابن سینا)

تشخیص مصادیق علیت توسط حس (امپریست ها، ابن سینا، کانت) ذهنی دانستن مفاهیم علت و معلول (دکارت، کانت)

نوع کدام یک از قضایاي زیر از سایر قضایا متفاوت است؟  . 30

تمامی اضالع مستطیل برابر است. آب وهواي این منطقه همواره سرد است.

جهان آخرت ذاتًا واجب الوجود است. این حیوان دست آموز باهوش است.

کدام گزینه دربارة رابطۀ امکانی و ضروري، به ترتیب درست است؟  . 31

 موضوع هم می تواند محمول را بپذیرد و هم نپذیرد. - عقل خالف آن را می پذیرد.

عقل نه ناگزیر از قبول آن و نه نفی آن است. - موضوع با محمول رابطۀ قطعی دارد.

محمول قضیه نمی تواند بر موضوعش حمل شود. - محمول حتمًا بر موضوع حمل می شود.

موضوع نمی تواند محمول را بپذیرد یا نپذیرد. - عقل خالف آن را نمی پذیرد.

کدام گزینه با توجه به نظر ابن سینا دربارة وجود جهان ممکنات نادرست است؟  . 32

هر موجودي یا ممکن الوجود است یا واجب الوجود.

موجودات اطراف ما به گونه اي هستند که وجود برایشان ضرورت یافته است.

آنچه که وجود برایش ضرورت می یابد، واجب الوجود است.

جهان اطراف ما ممکن است واقعًا وجود نداشته باشد، زیرا ممکنات نه از وجود ابا دارند نه از عدم.

کدام عبارت با نظریۀ فقر وجودي مالصدرا مطابقت ندارد؟  . 33

معلول ذاتی است که نیازمنِد علت و وابسته به چیزي دیگر است.

فرض موجوداِت فقیر و وابسته مستلزم فرِض وجودي غیروابسته و غنی است.

نظریۀ فقر وجودي مبتنی بر این است که آنچه در خارج محقق است وجود اشیاء است نه ماهیت اشیاء.

از دیدگاه مالصدرا رابطۀ علیت بین وجوِد معلول و وجود علت است نه بین ماهیت آن ها.

3

فلسفه دوازدهم گروه آموزشى راِه مشاور

@rahemoshaver99



مبناي نظریۀ مالصدرا براي اثبات خداوند  ..................  است.  . 34

نیازمندي ماهیت ها به غیر خود نیازمندي واقعیت ها به غیر خود

نیازمندي همۀ ماهیت ها و واقعیت ها به غیر خود بی نیازي و غناي ذاتی خداوند

تفاوت اساسی رابطۀ علیت و رابطۀ بین اجزاي یک ساعت در چیست؟  . 35

عدم ایجاد رابطه مگر با خواست یک طرف آن وجود داشتن اطراف رابطه بعد از برقراري رابطه

وجود داشتن اطراف رابطه قبل از برقراري رابطه ایجاد یک طرف رابطه با شکل گیري رابطه

از نظر دکارت علیت چگونه است؟  . 36

عقل به تنهایی آن را درك می کند. نتیجۀ همکاري عقل و تجربه است.

امري غیربدیهی و نیازمند ادراك حسی است. نتیجۀ چند مقدمۀ فطري است.

رابطۀ علت و معلول به ترتیب همانند کدام یک از روابط زیر است؟  . 37

واجب الوجود بالغیر و واجب الوجود بالذات ممکن الوجود و واجب الوجود بالذات

واجب الوجود بالذات و ممکن الوجود بالغیر واجب الوجود بالذات و واجب  الوجود بالغیر

کدام عبارت در مورد رابطۀ علیت نادرست است؟  . 38

رابطۀ علیت صرفًا یک رابطۀ وجودي است که از هر رابطۀ دیگري در جهان عمیق تر است.

رابطۀ علیت رابطه اي قائم بر دو طرف رابطه نیست و فرض دو طرف رابطه شرط تحقق رابطه نیست.

وجود معلول متوقف بر وجود علت است و ممکن است وجود علت متوقف بر وجود علتی دیگر باشد.

آن گاه که می گوییم تا علت نباشد معلول نخواهد بود، «تا» عالمت شرط است و با معلول همراهی دارد.

طبق دیدگاه کدام یک از فالسفه می توان از تکرار پدیدة زیر، رابطۀ علیت میان «کارواش رفتن» و «باریدن باران» را برداشت کرد؟  . 39
«هر بار ماشینم را به کارواش می برم، باران می بارد»

تجربه گرایان غیر از هیوم کانت دکارت هیوم

چه رابطه اي میان علت و معلول وجود دارد؟  . 40

رابطه اي ماهوي که یکی به دیگري وجود می دهد. رابطه اي وجودي که هر دو به هم وابسته اند.

رابطه اي وجودي که یکی به دیگري غیروابسته است. رابطه اي وجودي که یکی به دیگري ماهیت می دهد.

هیوم و ابن سینا در کدام دیگاه با یکدیگر اتفاق نظر دارند؟ اصل علیت  ..................  . 41

در طبیعت قابل مشاهده و تجربه است. را از طریق عقل می توان درك کرد.

از طریق حس درك نمی شود؛ بنابراین چنین اصلی وجود ندارد. از طریق تجربه قابل درك نیست.

طبق نظر فالسفۀ مسلمان، کدام گزینه به درستی باعث درك اصل علیت توسط انسان می شود؟  . 42

هرگاه که با آتش مواجه می شویم، درمی یابیم که اشیاي پیرامون خود را گرم می کند؛ بنابراین حتمًا این گرما با آتش رابطه اي دارد.

همیشه مشاهده کرده ایم که با طلوع خورشید روز شروع می شود و این قاعده هیچ گاه نقض نشده است. بنابراین طلوع خورشید باید علت شروع روز باشد.

گیاهی که از خاك می روید، قبًال وجود نداشته است و االن وجود دارد. اینکه گیاه خودش به خودش وجود بدهد، محال است. بنابراین باید علتی داشته باشد.

از همراهی همیشگی باران و خیس شدن زمین درمی یابیم که زمین نمی تواند به صورت خودبه خود خیس شود. بنابراین این پدیده علتی دارد.

فرض کنید توپی به توپی دیگر برخورد کند و آن را به حرکت درآورد. با توجه به چه مطلبی می توان براي حرکت توپ دوم علت قائل شد؟  . 43

علیت به عنوان قاعده اي حسی پذیرش ترجیح بالمرّجح

اینکه ممکن است چیزي به خودش وجود دهد. پذیرش امتناع اجتماع نقیضین

علیت در دیدگاه کانت  ..................  . 44

نتیجۀ درك پدیده ها در ذهن است. در بعضی روابط بین پدیده هاي جهان وجود دارد.

اصلی متعلق به جهان عینی و خارجی است. جزئی از ساختار ذهن را تشکیل می دهد.
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فرض کنید فردي سنخیت علت و معلول را نپذیرفته است. این فرد نمی تواند ..................  . 45

علت نبودن جهان براي خود را بیابد. پشتوانه اي عقلی براي نظم جهان بیابد.

دلیلی بر وجود جهان با علتی مشخص بیابد. اصل علیت را در جهان علّی و معلولی بیابد.

طبق نظر فالسفۀ مسلمان، براي شناخت سنخیت میان علت و معلول هاي مخلتف از  ..................  و براي شناخت اصل علیت از  ..................  کمک می  . 46
گیریم.

تجربه - تجربه عقل - عقل تجربه - عقل عقل - تجربه

از نظر ابن سینا، این مطلب را که تنها از به دنبال هم آمدن یا به همراه هم آمدن پدیده ها به علیت پی نمی بریم، نتیجۀ چیست؟  . 47

عقلی بودن اصل علیت بدیهی بودن اصل علیت

مبتنی بودن علیت بر اصل امتناع ترجیح بالمرجح مبتنی بودن علیت بر اصل امتناع اجتماع نقیضین

کدام گزینه در بحث وجوب علی و معلولی صحیح است؟  . 48

وجود معلول نسبت به وجود و عدم مساوي است. معلول با توجه به علتش امکان ذاتی دارد.

معلول، توسط علت، واجب الوجود بالذات می شود. علت، ذات معلول را از حالت تساوي خارج می کند.

واجب الوجود بالغیر قبل از ایجاب و ایجاد چگونه است؟  . 49

ممکن الوجودي است که امکان موجود شدن را ندارد. معلولی است که ضرورتًا باید موجود شود.

ماهیتی است ذاتًا ممکن، که نسبت به وجود و عدم ترجیحی ندارد. واجب الوجودي است که وجوب و وجودش در حالت تساوي است.

علت،  ..................  به معلول می دهد و  ..................  را از آن سلب می کند.  . 50

ضرورت وجود - ضرورت وجود و عدم وجود بالذات - ضرورت عدم

ضرورت وجود - حالت تساوي نسبت به وجود و عدم وجود بالذات - حالت تساوي نسبت به وجود و عدم

وقتی به یک نهال از هر جهت رسیدگی می کنیم و شرایط الزم براي رشد و سالمت آن را فراهم می کنیم، لزومًا انتظار شادابی و رشد این نهال را داریم.  . 51
این انتظار نشان دهندة چیست؟ (با تغییر)

اصل سنخیت میان علت و معلول و نیز اصل وجوب علّی که باعث پیوستگی قطعی موجودات است.

اصل وجوب علّی که از فروع اصل علیت و بیانگر نظم حاکم بر روابط جهان است.

باور قطعی انسان به اصل سنخیت میان علت و معلول و پیوستگی میان موجودات.

باور همگانی و نا خود آگاه انسان نسبت به اصل وجوب علّی که از فروع اصل علیت است.

در رابطه با عبارت زیر کدام گزینه درست است؟  . 52
«بعد از مشاهدة برق در آسمان، صداي رعد به گوش می رسد.»

در نظر هیوم، تشخیص علیت بین رعد و برق با کمک حس و تجربه امکان پذیراست.

در نظر مسلمانان برق علت رعد نیست، زیرا حس و تجربه چنین تشخیص نمی دهد.

در نظر کانت برق در واقعیت علت رعد نیست، ولی رابطۀ علیت آن ها به صورت ذهنی درك می شود.

در نظر عمدة تجربه گرایان، وقوع متوالی رعد بعد از برق، رابطۀ علیت بین آنها را تداعی می کند.

کدام گزینه درست است؟  . 53

با وجود علت حالت امکان ذاتی معلول برطرف می شود. هر معلولی با قطع نظر از علت، امتناع وجود دارد.

در ذات هر معلول، مقداري از ضرورت وجود یافت می شود. هر واقعیتی در جهان طبیعت، حالت امکان ذاتی دارد.

کدام گزینه در مورد رابطۀ علیت درست نیست؟  . 54

معلول تا علتش نباشد رخ نمی دهد و علت تا معلولش نباشد موجود نمی شود. معلول خوِد وجودش را از علت می  گیرد.

رابطۀ همسري مانند علیت نیست. با بیان کلماتی که از چرایی حکایت می کند به علت یابی می پردازیم.

5

فلسفه دوازدهم گروه آموزشى راِه مشاور

@rahemoshaver99



طرح سؤال و چرایی از علل پدیده ها ناشی از ..................  . 55

ساختار جهان هستی است. ساختار ذهن انسان است.

مواجهۀ ذهن انسان با وقایع و حوادث جهان است. تأثیر حوادث جهان بر ذهن انسان است.

کدام گزینه جاي خالی را به درستی کامل نمی کند؟  . 56
«از نظر دیوید هیوم ...»

علیت یک مفهوم حسی است. معرفت مستقل از تجربه وجود ندارد.

حکم به مصادیق قاعدة علیت بر حسب عادت روي می دهد. مبناي ساخت علیت فرایند تداعی است.

چه تعداد گزارة درست در خصوص دیدگاه فالسفۀ مسلمان دربارة علیت وجود دارد؟  . 57
مسئلۀ علیت یک قاعدة عقلی است که با حس و تجربه قابل اثبات است.

براي اینکه علت حوادث طبیعی را بدانیم، باید از حس و تجربه استفاده کنیم.
اصل علیت یک قاعدة عقلی و فطري است و از تجربه به دست نمی آید.

اینکه هر ممکنی خودش به خودش وجود دهد، یعنی اجتماع نقیضین.

یک دو سه چهار

کدام عبارت در مورد اصل سنخیت علت و معلول نادرست است؟  . 58

سنخیت میان علت و معلول، فرع بر رابطۀ علیت است. پی بردن به سنخیِت میان علت و معلول در پدیده هاي مادي با تجربه ممکن است.

امکان ندارد که معلول در هر بار که ظاهر می شود، علتی متفاوت داشته باشد. ممکن است میان پدیده هاي متعاقب رابطۀ علیت باشد، اما رابطۀ سنخیت نباشد.

کدام گزاره معناي وجوب علّی و معلولی را به درستی بیان نمی کند؟  . 59

امکان نداشت علت موجود باشد، ولی جهان هستی پدید نیاید.

اگر علت ضرورت دهندة معلول نباشد، وجود دهندة آن نیز نخواهد بود.

معلول در ذات خود ممکن الوجود است که توسط علت، واجب الوجود بالغیر می شود.

 هر ممکن الوجود بالذاتی نیاز به یک علت وجودي دارد که با وجود خود به آن ضرورت می بخشد و این تخلف پذیر است.

موارد زیر به  ترتیب مربوط به کدام یک از نتایج اصل علیت هستند؟  . 60
- در پرتو آن نظام جهان انتظام می یابد.

- دانشمندان تحقیقات خود را بر مبناي این اصل پیگیري می کنند.
- معلول نمی تواند از علت خود سرپیچی کند.

وجوب علّی و معلولی - سنخیّت علت و معلول - وجوب علّی و معلولی سنخیّت علت و معلول - سنخیّت علت و معلول - وجوب علّی و معلولی

وجبو علّی و معلولی - وجوب علّی و معلولی - سنخیّت علت و معلول سنخیّت علت و معلول - وجوب علّی و معلولی - سنخیّت علت و معلول

در مورد اصِل وجوِب علّی و معلولی درست نیست، اگر بگوییم ..................  . 61

وجوِب وجوِد علت، همزمان با وجوِد معلول محقق است. وجوِب وجوِد معلول، در وجوِد علت است.

امتناِع معلول از عدم همان وجوِب وجوِد علت است. وجوِد معلول متوقِف بر وجوِد علت است.

بر اساس دیدگاهی در فلسفه، اصل علیت جزء مفاهیم اولیه و بدیهی است که انسان از آن درك  ..................  دارد.  . 62

فطري حسی تجربی اکتسابی

کدام مورد به  معناي متفاوتی از اتفاق اشاره دارد؟  . 63

نظم حاکم بر طبیعت هدف خاصی را دنبال نمی کند. تکامل موجودات جهان بدون علت بوده است.

وجود نور باعث روشنایی این اتاق نمی شود. با وجود برخی از عوامل، وجود یک معلول حتمی می شود.

به ترتیب در رابطه به علت تامه و ناقصه نمی توان گفت ..................  . 64

دومی الزم است، ولی کافی نیست. اولی هم الزم است و هم کافی

اولی همواره وجوددهنده است. دومی وجوب دهنده است و نه وجوددهنده

6

فلسفه دوازدهم گروه آموزشى راِه مشاور

@rahemoshaver99



کدام یک از موارد زیر، مورد قبول صریح هیچ یک از فالسفه نبوده است؟  . 65

عدم وجود غایت در جهان سنخیت میان علت و معلول وجود معلول بدون وجود علت حتمیت میان علت و معلول

انکار اصل سنخیت چه لوازمی به دنبال دارد؟  . 66

امکان عدم صدور معلول از علت تامه عدم پیوستگی اجزاي جهان

رد غایتمندي زنجیرة حوادث در جهان پذیرش هرج و مرج و بی نظمی در جهان

اگر کسی به «اصل علیت» و «اصل وجوب بخشی علت به معلول» و «اصل سنخیت میان علت و معلول» قائل باشد، کدام معناي اتفاق را ممکن است  . 67
بپذیرد؟

اتفاق به معناي نبود غایت و هدف در پدیده ها و اتفاق به معناي رخ دادن حادثۀ پیش بینی نشده

اتفاق به معناي پدید آمدن هر معلولی از هر علتی و اتفاق به معناي نبود حتمیت میان علت و معلول

اتفاق به معناي نبود حتمیت میان علت و معلول و اتفاق به معناي رخ دادن حادثۀ پیش بینی نشده

اتفاق به معناي نبود غایت و هدف در پدیده ها و اتفاق به معناي نبود حتمیت میان علت و معلول

در رابطه با مورد زیر نمی توان گفت ..................   . 68
«دانش آموزي همۀ شرایط الزم براي قبولی در یک امتحان را دارد؛ اما به دلیل تصحیح نادرست برگه، موفق به قبولی در امتحان نمی شود.»

علت تامه قبولی در امتحان به وقوع نپیوسته است. اتفاق در معناي اول واقع شده است.

اتفاق در معناي چهارم به وقوع پیوسته است. پیوستگی اجزاي جهان انکار نشده است.

اگر کسی معناي دوم اتفاق را پذیرفته باشد، همۀ موارد زیر جز  ..................  را باید بپذیرد.  . 69

کشف علت پدیده ها بی اعتباري تمام علوم  عدم انجام هیچ فعالیتی  وجود هرج و مرج در جهان

«وقوع یک رخداد پیش بینی نشده، بدون وجود یک علت خاص» به کدام یک از معانی اتفاق اشاره دارد؟  . 70

چهارم سوم  دوم اول

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل نمی کند؟  . 71
پذیرش معناي  ..................  اتفاق  ..................

دوم - تنها با انکار اصل سنخیت محقق می شود. اول - تنها با انکار اصل وجوب علی محقق می شود.

چهارم - قابل انکار نیست. سوم - با عدم پذیرش علۀالعلل ممکن است.

در رابطه با استدالل کانت در مورد خدا نمی توان گفت  ..................  . 72

وي وجود خدا را از طریق اخالق و وظایف اخالقی اثبات می کند. در نظر کانت با رعایت حدي از اخالق می توان حیات جامعه را تثبیت کرد.

شرط غیر مستقیم سعادت روح، خلق ماوراءالطبیعه به وسیلۀ خدا است. رعایت اخالق و وظایف اخالقی در مورد بعضی موجودات فنا پذیر الزامی است.

از دیدگاه دکارت دربارة «اصل علیت» و «خداوند» کدام مورد را می توان دریافت؟  . 73

انسان از مفهوم علیت درك فطري دارد، همانگونه که ادراك وجود نامتناهی، از خودش است.

علیت جزء مفاهیم اولیه و بدیهی است و ادراك حقیقتی نامتناهی در من، از وجود نامتناهی است.

ساختار ذهن انسان به گونه اي است که مفهوم علت و معلول و خدا را نزد خود دارد.

علیت بدون دخالت تجربه به دست می آید، همان طوري که مفهوم علیم و قدیر بودن خداوند از خودم است.

از نظر ایرانیان باستان، «بهمن»  ..................  نیست.  . 74

نتیجۀ اشراق الهی خالق عرصۀ هستی موجود مجرد اولین مخلوق خدا

در استدالل دکارت بر  اثبات وجود خدا، ..................  از ..................  نتیجه گرفته می شود.  . 75

موجود نامتناهی - تصور موجود نامتناهی موجود نامتناهی - موجود متناهی

تصور موجود نامتناهی - موجود نامتناهی موجود نامتناهی - تصور موجود متناهی
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کدام گزینه با دیدگاه دیوید هیوم دربارة دالیل اثبات وجود خداوند سازگار است؟  . 76

مهم ترین برهان فیلسوفان، برهان نظم است که یک ناظم نامتناهی و خالق را اثبات می کند.

برهان هاي فیلسوفان الهی توانایی اثبات یک وجود ازلی و ابدي و نامتناهی را ندارد.

دالیل گذشتگان همگی مردودند؛ زیرا صرفًا مبتنی بر عقل و مستقل از حس و تجربه هستند.

دالیل د کارت و گذشتگان قابل نقد است، به غیر از برهان نظم که از تجربه گرفته شده است.

کدام یک از موارد مطرح شده، از دیدگاه هاي تجربه گرایان بعد از کانت نیست ؟  . 77

ابزاري براي شناخت خدا نداریم. می توان گفت خدایی وجود ندارد.

اعتقاد به خدا بدون ذکر دلیل ممکن است. استدالل عقلی بر وجود خدا ممکن است.

از نظر افالطون خداوند  ..................  . 78

از طریق عقل درك می شود. محّرك غیرمتحّرك است. در تغییر است. نوعی از هستی نیست.

کدام یک از فالسفۀ زیر ایمان را هدیه اي از جانب خداوند معرفی می کند؟  . 79

برگسون کاتینگهام  کرکگور ویلیام جیمز

کام یک از فالسفۀ زیر وجود خدا را به کمک حس و تجربه اثبات کرده است؟  . 80

ارسطو برگسون کانت جیمز

) قرابت بیشتري دارد؟ دیدگاه کدام متفکران با آیۀ شریفۀ «َفوَق ُکلِّ ِذي ِعلٍم َعِلیٌم» (یوسف/  . 81

افالطون در غایتمند دانستن فعل خداوند حکماي ایران باستان در حکیم دانستن خداوند

ارسطو در اثبات نظم جهان به وسیلۀ خداوند ارسطو در اثبات وجود خداوند

76

کدام گزینه به ترتیب، نظر فیلسوفان اروپایی: کانت، هیوم و دکارت دربارة خدا می باشد؟  . 82

اعتقاد به خدا به عنوان معناداري زندگی - استدالل تجربی بر وجود خدا - ارائۀ استدالل مبنی بر حقیقتی نامتناهی، علیم و قدیر

اثبات خدا از طریق استدالل عقلی - مردود بودن استدالل صرفًا عقلی - اثبات از طریق اخالق و وظایف اخالقی

اثبات از طریق اخالق و وظایف اخالقی - مردود بودن استدالل صرفًا عقلی - استدالل عقلی براي وجود نامتناهی خدا

عدم کارایی استدالل هاي نظري - برهان نظم تنها راه اثبات تجربی خدا - نیاز انسان به وجود خدا به جاي اثبات وجود خدا

کانت « زندگی جمعی» و «نفس مجرد» را به ترتیب مشروط بر چه چیزي می دانست؟  . 83

اراده و مسئولیت پذیري - خدایی جاودان و نامتناهی اخالق و رعایت اصول اخالقی - جهانی ماوراء دنیاي مادي

وجدان اخالقی و کسب فضیلت - اختیار و ارادة انسان نظم موجود در جامعۀ انسانی - سعادت دنیا و آخرت

کدام گزینه به ترتیب، دیدگاه «ویلیام جیمز، کرکگور و کاتینگهام» را دربارة معناداري زندگی تبیین می کند؟  . 84

تجربه هاي معنوي و درونی - ایمان هدیه اي الهی - خدا عامل اصلی معنابخشی به زندگی

خدا عامل اصلی معنابخشی به زندگی - عشق و مجذوبیت و تجربیات درونی - ایمان هدیه اي الهی 

تجربه هاي معنوي و درونی - ایمان هدیه اي الهی - عشق و مجذوبیت درونی

خدا عامل اصلی معنابخشی به زندگی - اصول اخالقی متکی بر اراده - تجربه هاي معنوي و درونی

فرض تسلسل علل نامتناهی با همۀ موارد زیر به جز  ..................  تناقض دارد.  . 85

ابتدا داشتن سلسله وجود علت ها انتها داشتن سلسله وجود معلول ها

در رابطه با استدالل فارابی و ابن سینا در خصوص اثبات وجود خدا کدام گزینه نادرست است؟  . 86

دومی در استدالل خود از اصل وجوب بخشی علت بهره برده است. اولی ابتدا نداشتن سلسلۀ علت و معلول ها را نفی می کند.

هر دو آن ها به حالت امکان ذاتی در مقدمات اشاره کرده اند. اولی وجود علت را مقدم بر وجود معلول معرفی می کند.

ابن سینا کدام یک از موارد زیر را از آثار عشق بر ممکنات نمی داند؟  . 87

اشتیاق به کماالت هدفمند ساختن آن ها گریختن از بدي ها ابقاي حیات آن ها
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در تبییِن استدالل فارابی براي اثبات خدا می گوییم: با فرض محال بودن تسلسل علل نامتناهی، «ابتدا داشتِن سلسلۀ بی نهایت متناقض و غیرممکن  . 88
است.» منظور از «ابتدا» چیست؟

معلولی است که موجود نیست. علتی است که موجود نیست. همان واجب الوجود بالذات است. معلولی است که موجود است.

کدام مورد در اجزاي استدالل ابن سینا در اثبات خداوند دیده نمی شود؟  . 89

وجوب هستی براي ذات علت العلل امکان ذاتی موجودات جهان

عدم کفایت امکان ذاتی براي موجودشدن ماهیت تقدم وجودي علت بر معلول

ابن سینا چه چیزي را نتیجۀ عشق در مخلوقات می داند؟  . 90

تداوم و بقاي ممکنات جاري شدن عشق الهی اشتیاق یافتن به کماالت گریزان شدن از بدي ها

.  کدام گزینه در مورد «مصداق وجودي عقل» نادرست است؟ 91

منظور از مصداِق وجودي عقل، همان موجودات مجرد از جسم هستند. علم به این قبیل موجودات از طریق استدالل و تعریف نیست.

روح هر انسانی می تواند مانند عقول، همۀ حقایق را شهود کند. اثبات وجود این موجودات، صرفًا با دلیل و برهان ممکن است.

دیدگاه خاص کنت دربارة عقل در کدام زمینه تأثیر گذار نبوده است؟  . 92

نگاه انسان به خود و جهان توانایی عقل در اثبات ماوراءالطبیعه دیدگاه دینی به جهان نسبت عقل و دین

کدام گزینه نزد حکماي ایران باستان پذیرفته نیست؟  . 93

خرد وجودي عقالنی است که عقل انسان پرتو و مظهر آن است. خرد یا همان مزدا همۀ جهانیان و وجدان ها را آفریده است.

آفریدگار، کل جهان را با خرد و عقل رهبري می کند. فرزانگان به سبب بهره از خرد می توانند حکیمانه زندگی کنند.

در ارائۀ کامل ترین تعریف از عقل به کدام مبنا و ویژگی آن توجه بیشتري می شود؟  . 94

مبتنی بودن حقایق آن بر استدالل بالقوگی این توانایی

تفاوت میزان برخورداري انسان ها از آن تأثیر تربیت و تمرین در آن

بر طبق نظر فیلسوفان الهی  ..................  . 95

عقول، عالی ترین استدالل هاي عقلی را به کار می برند. انسان به صورت بالفعل عقل مجرد دارد.

بدون عقل مجرد، درك نسبت هاي چهارگانه ممکن نیست. با چشم مسلح می توان عقول را درك کرد.

کدام مورد در تقابل با نظریۀ ارسطو پیرامون عقل قرار دارد؟  . 96

به عقیدة دکارت، عقل می تواند نفس مجرد انسان و اختیار او را با استدالل اثبات کند.

فرانسیس بیکن معتقد بود که هیچ استدالل عقلی مستقل از تجربه اي وجود ندارد.

هراکلیتوس عقل را حکمت و قانونی می دانست که پدیده هاي جهان آن را بیان می کنند.

ابن سینا عقیده داشت که عقل مفاهیم فلسفی را از واقعیت گرفته و انتزاع کرده است.

کدام گزینه در رابطه با تحوالت جایگاه عقل در تاریخ اروپا نادرست است؟  . 97

در آغاز رنسانس که تحوالت فکري در تقابل با حاکمیت کلیسا رقم می خورد، جایگاه عقل دچار تنزل شد.

در دورة اول حاکمیت مسیحیت، بزرگان کلیسا عقل را عامل تضعیف ایمان می دانستند.

در دورة دوم حاکمیت کلیسا با مطالعۀ کتاب هاي ابن سینا و ابن رشد تبیین عقالنی مسائل دینی رواج یافت.

علت اصلی مقابلۀ رهبران کلیسا با عقل این بود که آن ها به اموري اعتقاد داشتند که از نظر استدالل عقلی ناممکن بود.

تأثیرات چه نظري به ذهنی خواندن عقل فلسفی توسط اوگوست کنت منتهی شد؟  . 98

عقل فقط از طریق علم تجربی می تواند به شناخت واقعیت نائل شود.

عقل یک حقیقت برتر و متعالی در جهان و در انسان نمی باشد.

قّوة عقل براساس کاري که انجام می دهد، به عقل نظري و عقل عملی تقسیم می شود.

عقل و ذهن، اشیاي خارجی را در ساختار مفاهیم فلسفی درك می کند.
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کدام گزینه به نظر فیلسوفان الهی دربارة «عقول» نزدیک تر است؟  . 99

موجودات مجرد غیرمادي و  بدون زمان و مکان هستند که از استدالل عقلی بی بهره اند.

موجوداتی که در افعال خود به ابزاري مادي نیاز ندارند و با استدالل حقایق را شهود می کنند.

با شهود عقلی می توان وجود آن ها را اثبات کرد و روح انسان استعداد رسیدن به چنین مرتبه اي را دارد.

عالم عقل همان عالم فرشتگان است که با حواس و استدالل عقلی قابل شناسایی است.

ارسطو معتقد است که مفاهیم فلسفی  ..................  . 100

ساختار ذهن انسان هستند. از واقعیت انتزاع می شوند.

صرفًا از طریق تجربه مشاهده می شوند. مستقل از تجربۀ آن ها و توسط عقل ساخته می شوند.

دیدگاه هاي «دکارت» و «کانت» دربارة عقل به ترتیب در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟  . 101

عقل توانایی اثبات خداوند را دارد - عقل یک حقیقت برتر و متعالی در جهان است.

عقل فقط از طریق علم تجربی به شناخت واقعیت می رسد - عقل تنها قادر به شناسایی مفاهیم ذهنی است.

عقل صرفًا یک دستگاه منطقی استداللی است - عقل قابلیت اثبات خدا و نفس مجرد را ندارد.

عقل می تواند وجود خدا را با استدالل اثبات کند - عقل باید با شهود توأم شود تا به شناسایی برسد.

اگر عقل را توانمندي انسان در استدالل کردن بدانیم؛ با این تعریف، در کودك به چه صورتی خواهد بود؟  . 102

توانایی عقل در کودك بالقوه است و با تمرین و تربیت به فعلیت می رسد. به صورت مادرزادي و فطري است و نیاز به آموزش ندارد.

ابتدا کودك فاقد چنین توانمندي است، سپس دفعتًا براي او حاصل می شود. تفاوت قدرت عقلی از ابتداي زندگی در کودکان مختلف مشاهده می شود.

کدام گزینه دربارة عقل نزد ارسطو نادرست است؟  . 103

استدالل تجربی در حیطۀ عقل عملی جاي می گیرد. قوة عقل بر اساس کاربرد آن به عقل نظري و عملی تقسیم می شود.

ارسطو استدالل تجربی را از استدالل عقلی محض جدا کرد. ارسطو عقل را ذاتی انسان می دانست.

کانت آنگاه که به داوري میان عقل گرایان و تجربه گرایان می پردازد، ..................  . 104

نظر تجربه گرایان، در مورد عدم توانمندي عقل در اثبات برخی امور را می پذیرد.

با نظر تجربه گرایان مبنی بر پذیرش اموري مانند نفس مجرد موافق است.

جانب عقل  گرایان را می گیرد و اساسًا وجه اشتراکی با تجربه گرایان ندارد.

صرفًا به داوري میان این دو گروه می پردازد و هیچگاه نظر موافق یا مخالفی نداشته است.

واژة «لوگوس» در فلسفۀ هراکلیتوس به کدام گزاره اشاره ندارد؟  . 105

عقل تنها در قالب کلمات و سخن ظهور می یابد. اشیاء جهان همان کلمات عقل هستند.

عقل و نطق هر دو مصداق لوگوس هستند. این واژه به هر دو معناي عقل اشاره دارد.

چرا در نگاه کنت فلسفه ناظر بر واقعیت نیست؟  . 106

عقل فلسفی کارکردي کامًال ذهنی دارد. واقعیت جهان وابسته به نظرگاه فلسفی انسان هاست.

آمیخته با روش تجربی و حسی است. حاصل تأمالت ذهنی و عینی است.

.  کدام عبارت توصیفی از «دورة اول حاکمیت مسیحیت در اروپا» در ارتباط با «عقل و ایمان» محسوب می شود؟ 107

بزرگان کلیسا استدالل عقلی را براي تقویت ایمان الزم می دانستند.

فیلسوفان دورة اول حاکمیت مسیحیت، عقل و ایمان را توأم با هم می دانستند.

بزرگان کلیسا در برابر استدالل هاي عقلی می ایستادند و آن را عامل تضعیف ایمان می دانستند.

فیلسوفان مسیحی تحت تأثیر ابن سینا، به عقل و تبیین عقالنی مسائل دینی روي آوردند.

فیلسوفان الهی «علم به مصداق وجودي عقل» و «شناخت موجودات مجرد از حقایق اشیاء» را به ترتیب چگونه می دانند؟  . 108

با شهود و استدالل - با استدالل و برهان عقلی با دلیل و برهان - بی نیاز از شهود و دلیل

با شهود عقلی - با شهود و برهان منطقی با استدالل و برهان - با شهود و بی نیاز از استدالل
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نتیجۀ نظر  ..................  دربارة عقل، متصف شدن همۀ امور به وحدت است و در نظر  ..................  عقل به  عنوان وجودي مستقل مطرح گشت که  . 109
عقل انسان بدان متصل می گردد.

دموکریتوس - پارمنیدس هراکلیتوس - دموکریتوس پارمنیدس - هراکلیتوس هراکلیتوس - پارمنیدس

گرایش به تبیین عقالنی مسائل دینی در دورة دوم حاکمیت کلیسا، عمدتًا نتیجۀ چه چیزي بود؟  . 110

قابل تبیین نبودن بعضی از مسائل دینی با استدالل هاي عقلی تأثیر اندیشۀ فالسفۀ مسلمان بر فیلسوفان و حکماي مسیحی

رشد عقل گرایی در برابر تجربه گرایی عدم سازگاري مبانی اولیۀ کلیساي کاتولیک با مباحث عقالنی

کدام گزینه دربارة قوة عاقله نادرست است؟  . 111

عقل با تربیت و تمرین قابل تقویت است. قوة عقل در افراد مختلف انسان ها متفاوت است.

به صورت بالقوه موجود است و با تمرین بالفعل می شود. در کودکان وجود ندارد، در نتیجه آن ها حیوان ناطق نیستند.

از نظر فیلسوفان الهی کدام مورد نشانۀ این است که عقل انسان پرتوي از عقول مجرد می باشد؟  . 112

عقل انسان در امور مجرد از ماده می اندیشد و استدالل می کند. عقل انسان از همان جا آمده و به همان جا نیز بازخواهد گشت.

عقل انسان قادر است تا مفاهیم کلی بسازد. عقل انسان توانایی ساخت قیاس منطقی دارد.

کدام گزینه نادرست است؟  . 113

عقل بشر از نظر افالطون ذومراتب است.

لوگوس در نزد هراکلیتوس داراي صبغه اي هستی شناسانه است.

به عقیدة کانت مفاهیم فلسفی، ساختار ذهن و جایگاه ادراك اشیاي خارجی هستند.

از نظر دکارت عقل به عنوان یک حقیقت متعالی در جهان قادر به اثبات وجود خدا است.

رابطۀ خدا وخرد انسان از نظر حکماي ایران باستان به کدام یک از موارد زیر نزدیک تر است؟  . 114

رابطۀ عقل مجرد و عقل انسان از نظر پارمنیدس رابطۀ معانی لوگوس با یکدیگر از نظر هراکلیتوس

رابطۀ عقل عملی و عقل استداللی از نظر فیلسوفان الهی رابطۀ عقل استداللی و تجربۀ حسی از نظر ارسطو

کدام گزینه از دالیل برخی مخالفت جریان هاي فکري با عقل در جهان اسالم نمی باشد؟  . 115

عدم کاربرد کامل عقل و روش هاي عقلی در مسائل دینی فلسفه و منطق را به عنوان دستاوردي یونانی و غیراسالمی دانستن

ناکارآمدي عقل براي پیشرفت علوم دینی و علوم تجربی ناسازگار دانستن عقاید کسانی مثل سقراط و افالطون و ارسطو با عقاید اسالمی

ابن سینا در رسالۀ «معراجیه» از چه تعبیري دربارة امام علی (ع) استفاده می کند و این تعبیر بیانگر چیست؟  . 116

معقول در میان محسوس - برتري اندیشه اسالمی بر دیگر اندیشه ها. محسوس در میان معقول - جایگاه تعقل و تفکر در اندیشه اسالمی.

محسوس در میان معقول - برتري اندیشه اسالمی بر دیگر اندیشه ها. معقول در میان محسوس - جایگاه تعقل و تفکر در اندیشه اسالمی.

اگر مسلمانی نظریات دیوید هیوم را به دلیل غربی بودن رد کند، جزء کدام دسته قرار می گیرد؟  . 117

مخالفان فلسفه به عنوان دستاوردي غیراسالمی عقل گرایان

گروهی که تجربه گرایی را رد می کنند معتقدان به تنگ بودن محدودة اعتبار عقل

کدام گزینه با نظِر جریان هاي فکري مخالف عقل در تاریخ اسالم مطابقت ندارد؟  . 118

ارتکاب خطا را نتیجۀ استفاده از برخی روش هاي عقلی در مسائل دینی می دانستند. آن ها معتقد بودند که روش هاي عقلی مطلقًا در مسائل دینی کاربردي ندارند.

مخالفت آن ها با فلسفه، نتیجۀ غیراسالمی دانستن دستاوردهاي دیگران بود. آراء فالسفۀ غیر اسالمی را با عقاید اسالمی، سازگار نمی دانستند.

کدام گزینه به عقل، به عنوان وجودي برتر اشاره ندارد؟  . 119

که بدان تدبیر اسباب سماست  غیر این عقل تو، حق را عقل هاست  

از دو عالم پیش تر عقل آفرید نی که اول دست یزدان مجید

بعد از این دیوانه سازم خویش را آزمودم عقل دوراندیش را

برترین برگزیده ها عقل است اول آفریده ها عقل است 
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فیلسوفان مسلمان از کدام فیلسوفان یونان باستان روشن تر و دقیق تر، مرتبه اي از موجودات را که حقیقت وجودشان عقلی است اثبات کرده اند؟ این  . 120
موجودات را داراي چه خصوصیاتی می دانند؟

هراکلیتوس و افالطون - همان عقل استداللی در انسان است که به او توانمندي اندیشیدن می دهد.

پارمنیدس و ارسطو - موجودات مجرد فوق عالم طبیعت و واسطه فیض خداوند هستند.

افالطون و هراکلیتوس - موجودات مجردي که به خود و خالق و مخلوقات پایین تر علم حضوري دارند.

هراکلیتوس و سقراط - موجودات غیرمادي که هردم در کار اداره و فیض رساندن به مخلوقات پایین تر هستند.

کدام گزینه بیانگر دیدگاه فیلسوفاِن مسلمان دربارة «عالِم عقول» است؟   . 121

علم و تدبیر این موجودات بر همۀ مخلوقات حضوري، مستقیم و بدون واسطه است. علم و تدبیر عقول بر همۀ مخلوقات غیرحضوري، غیرمستقیم و باواسطه است.

خروج از قوه به فعل براي فعالیت عقلی انسان، نتیجۀ افاضۀ عقل فعال است. عقِل انسان نمی تواند حقایق را همان گونه درك کند که عقول درك می کنند.

کدام گزینه مطابق با نظر فیلسوفان اسالمی در رابطه با عقل و وحی و شهود به  عنوان ابزارهاي شناخت می باشد؟  . 122

مبناي معارف دینی عقل است و عقل در هیچ شرایطی خالف دین نمی فهمد.

حقیقت ایمان مستقل از بررسی هاي عقلی، هرچند اقناعی نباشد اما ما را به سعادت نزدیک می کند.

تالش هاي علمی انسان می توانند به کاستن از تعارضات ظاهري میان گزاره هاي عقلی و وحی نبوي یاري برسانند.

ما می توانیم با هر یک از طرق عقل و شهود و وحی مستقًال به تبیین حقیقت بپردازیم و به یافته هاي خود مطمئن باشیم.

به چه دلیل فیلسوفان مسلمان را نمی توان به دو گروه عقل گرا و تجربه گرا تقسیم کرد و چرا این فیلسوفان گفته اند «ما فرزندان دلیل هستیم»؟  . 123

زیرا عموم آنان همه کارکردهاي عقل و انواع استدالل را در جایگاه خود روش درستی می دانستند - استدالل هاي عقلی معیار اولیۀ قبول یا رد هر حکم است.

زیرا عموم آنان عقل گرا بودند و استدالل تجربی را معیار قبول یا رد هر حکمی نمی دانستند - هر نظر درست علمی مبتنی بر استدالل است.

زیرا عموم آنان همه کارکردهاي عقل و انواع استدالل را در جایگاه خود روش درستی می دانستند - هر نظر درست علمی مبتنی بر استدالل است.

زیرا عموم آنان عقل گرا بودند و استدالل تجربی را معیار قبول یا رد هر حکمی نمی دانستند - استدالل هاي عقلی معیار اولیه قبول یا رد هر حکم است.

کدام گزینه بیان درستی در مورد عقول است؟  . 124

عقول هم رتبۀ عالم طبیعت اند و فیض خداوند از طریق آن ها به عالم طبیعت می رسد.

عقول نسبت به خود، علم حضوري و به مخلوقات پایین تر از خود، علم غیرحضوري دارند.

عقل انسان، کامًال مغایر و ضد عالم عقول است.

عقل انسان به واسطۀ عقل فعال به درك حقیقت می رسد.

از دیدگاه فیلسوفان مسلمان، شرط حصول نتیجۀ واحد از طریق ابزارهاي مختلف معرفت چیست؟  . 125

وحدت موضوع کثرت موضوع و روش وحدت موضوع و روش کثرت روش

فالسفۀ اسالمی در پاسخ به مخالفان فلسفه، بهترین مالك و معیار براي بررسی یک دانش را چه می دانند؟  . 126

داوري آن دانش صرفًا بر اساس استدالل مطابقت یا عدم مطابقت با آموزه هاي اسالمی

این که در آن دانش به مسائل آن علم پرداخته شده است یا خیر نقد و بررسی یک دانش و بهره گیري از آرا و نظرات درست

کدام گزینه دربارة بیت زیر فاقد اشکال نمی باشد؟  . 127
 که بدان تدبیر اسباب سماست»«غیر این عقِل تو، حق را عقل هاست

عقول موجودات مجّردي هستند که فوق عالم طبیعت اند. اولین مخلوق خدا عقل است که موجودي کامًال  روحانی و غیرمادي است.

عقول هم علم حضوري به خود دارند، هم خالقشان را با علم حضوري درك می کنند. با وجود عقول فیض الهی بی واسطه به موجودات و عالم طبیعت می رسد.

کدام مورد در رابطه با نظر فالسفۀ مسلمان دربارة شناخت و معرفت صحیح نمی باشد؟  . 128

راه کسب معرفت به عقل منحصر نمی باشد. استدالل هاي عقلی معیار اّولیۀ قبول یا رد هر حکمی هستند.

استدالل عقلی، شهود و وحی در موضوعات مشترك به یک نتیجه می رسند. معرفت وحیانی به پیامبران الهی اختصاص دارد.

فیلسوفی که خود را فرزند دلیل می داند .................. . (با تغییر)  . 129

استدالل تجربی را می پذیرد. الزامًا به شهود معتقد نیست. تجربه گرا است. عقل گرا نیست.
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کدام مورد از سخنان جریان هاي مخالف عقل و فلسفه می باشد؟  . 130

عدم کاربرد تمامی روش هاي عقلی در مسائل دینی عدم پذیرش اعتبار عقل در شناخت

تضاد روش شناختی و موضوع فلسفه با مباحث اسالمی  غیراسالمی بودن خاستگاه دانش فلسفه

کدام یک از ویژگی هاي عالم عقول نمی باشد؟  . 131

عقول واسطۀ مجّرد فیض خداوند هستند.

علم در آن ها به صورت حضوري حاصل می شود.

موجوداتی روحانی هستند که حقیقت وجودي آن ها عقلی است.

شناختی که در انسان صورت می گیرد، دریافت همان شناختی است که نزد عقل فعال است.

کدام مورد را می توان مبناي مشترك میان همۀ فیلسوفان مسلمان دانست؟  . 132

برگزیدن عقل گرایی به جاي تجربه گرایی پذیرش همۀ کارکردهاي عقل

داشتن معیار عقلی براي هر استدالل بی اعتباري استدالل تجربی

از نظر فالسفۀ مسلمان وحی عالی ترین نمونۀ ..................  است و اساس پذیرش هر اعتقاد و آیینی  ..................  است.  . 133

معرفت - مطابقت با کالم الهی شهود - مطابقت با کالم الهی معرفت - استدالل عقلی شهود - استدالل عقلی

در میان عقول مجّرد ده گانه یک رابطۀ  ..................  برقرار است که اولین موجود در آن  ..................  می باشد.  . 134

عرضی - خداوند طولی - خداوند عرضی - عقل اّول طولی - عقل اّول

از نظر فیلسوفان مسلمان در چه صورت میان استدالل عقلی و وحی تعارض به وجود می آید؟  . 135

در صورتی که انسان از توانمندي نامحدود عقلی خود استفادة کامل را ببرد، به شناختی فراتر از وحی و معارض با آن دست می یابد.

استفاده از قوة استدالل در مسائل دینی، الجرم به تعارض عقل و وحی خواهد انجامید؛ زیرا استدالل خطاپذیر است.

تفاوت حیطۀ عقل و وحی باعث می شود تا در صورت دخالت عقل در حوزة دین، این تعارض ایجاد شود.

تنها استفادة نادرست از استدالل می تواند باعث ایجاد تعارض بین داده هاي وحیانی و دستاوردهاي عقالنی گردد.

دستاویز محدود کردن اعتبار و کارآمدي عقل از طرف برخی جریان هاي فکري در جهان اسالم چه بود؟  . 136

چون عقل مبانی دینی را دچار تشکیک می کرد. عدم کاربرد برخی روش هاي عقلی در مسائل دینی و خطاپذیري آن.

چون عقل و دین با هم سازگاري ندارند. چون عقل ماهیتًا در مسائل دینی کاربردي ندارد.

فیلسوفان مسلمان براي عقل  ..................  مصداق در نظر می گیرند که  ..................  . 137

یک - مجرد از جسم و ماده است. دو - با یکدیگر رابطۀ وحدت دارند. یک - مخلوق واجب الوجود است. دو - یکی مظهر دیگري است.

کدام گزینه از ویژگی هاي عقل فعال از نظر فارابی نیست؟  . 138

اولین مخلوق خداوند عقل فعال است. همان رابطه اي را با آدمی دارد که خورشید با چشم دارد.

انسان با کمک عقل فعال حقیقت را می شناسد. منبع فیض رسانی به عقل انسان است.

در نگاه فیلسوفان مسلمان  ..................  از راه  ..................  توسط  ..................  به دست می آید و در اختیار انسان هاي دیگر قرار می گیرد.  . 139

برترین معارف - برترین مرتبۀ عقل - فیلسوفان برترین معارف - برترین مرتبۀ شهود - عارفان

برترین دانش ها و معارف - برترین مرتبۀ شهود - پیامبران الهی برترین تجربیات علمی - عالی ترین مرتبۀ شهود - دانشمندان

کدام گزینه دربارة «حیات عقلی» و «حیات فلسفی» نادرست است؟  . 140

با ظهور اسالم فرصت تفکر و اندیشه ورزي براي مردم فراهم آمد و حیات عقلی با تکریم علم و عالمان همراه بود.

پیامبر اکرم (ص) و قرآن کریم پایه گذار حیات عقلی جامعۀ اسالمی بودند که بعد از دو قرن به حیات فلسفی انجامید.

فیلسوفانی مانند فارابی و ابن سینا با آموختن یادگارهاي فیلسوفان یونان، سبب پیدایش حیات عقلی و فلسفی در جامعۀ اسالمی شدند.

نهضت ترجمۀ متون که از قرن دوم هجري آغاز شد، یکی از زمینه هاي شکل گیري «حیات فلسفی» در جهان اسالم بود.
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به چه علت فلسفۀ اسالمی در آغاز به «حکمت مشاء» معروف شد؟  . 141

متکی بودن بر قیاس برهانی و تأثر از اندیشه هاي ارسطو گسترش و توسعۀ استدالل ها توسط فارابی و ابن سینا

راه رفتن و قدم زدن ارسطو در هنگام تدریس به شاگردان حالت متحرك اندیشه و فکر این فالسفه

به ترتیب مبانی فلسفۀ سیاسی و نظام فلسفی فارابی متأثر از اندیشۀ کدام فیلسوف بود؟  . 142

افالطون - ارسطو سقراط - ارسطو ارسطو - افالطون  سقراط - افالطون

با توجه به فلسفۀ سیاسی فارابی کدام مورد نادرست است؟  . 143

با اینکه وي آثار متعددي در این زمینه نوشت اما با اهل سیاست معاشرتی نداشت.

انسان فقط به جهت نیاز به همنوعان خویش به زندگی اجتماعی گرایش دارد.

مسیر سعادت و کمال انسان از زندگی اجتماعی می گذرد.

مهم ترین تفاوت مدینۀ فاضله و جاهله در هدف آن ها است که با نوع سعادت ارتباط می یابد.

این که فارابی انسان را مدنی بالطبع می داند، پس  ..................  ؛ و شرط دریافت احکام و شرایع توسط رئیس مدینۀ فاضله  ..................  می باشد.  . 144

فطرتًا به دنبال سعادت دنیا و آخرت است - اتصال با ملک وحی از طریق شهود ناخواسته و ناآگاهانه به اجتماع تن می دهد - اتصال با ملک وحی از طریق شهود

فطرتًا به دنبال سعادت دنیا و آخرت است - رسیدن به عالی ترین درجات تعقل ناخواسته و ناآگاهانه به اجتماع تن می دهد - رسیدن به عالی ترین درجات تعقل

از دیدگاه مورخان علم، چه عواملی باعث پایه گذاري «حیات عقلی» در جامعۀ اسالمی شد؟  . 145

علما و روحانیون دینی فالسفه و متکلمان صدر اسالم

شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه، مقارن با ظهور اسالم پیامبر اکرم (ص) و قرآن کریم

از نظر فارابی هدف اصلی از اجتماع و مدینه،  ..................  . 146

غیر از برقراري نظام عدل جهانی نیست. رفع نیاز متقابل انسان ها به یکدیگر است.

گرایش ذاتی انسان به اجتماع است. دست یابی به سعادت دنیوي و اخروي است.

در نظر فارابی اصالت از آن  ..................  است و برتري یک مدینه با توجه به  ..................  آن شناسایی می شود.  . 147

جامعه - ریاست فرد - ریاست جامعه - غایت فرد - غایت

کدام گزینه از اوصاف موجودات برتر از عالم طبیعت در کالم امیرالمؤمنین علی (ع) نمی باشد؟  . 148

عاري از ماده و قوه هستند.  توانایی رسیدن به کمال ممکن را دارند.

نورانی و مجّرد هستند.  خداوند بر آن ها تجلّی کرده است.

فلسفۀ اسالمی در آغاز متکی بر آراء  ..................  بود و فارابی اثري را در تبیین نظرات او در کتاب  ..................  نوشت.  . 149

افالطون - مابعدالطبیعه  ارسطو - مابعدالطبیعه  افالطون - جمهوري  ارسطو - جمهوري

مدنی بالطبع بودن انسان از نظر فارابی به معنی  ..................  نیست.  . 150

ارتباط سعادت بشر با زندگی جمعی تحقق غیرارادي جوامع بشري  اکتسابی نبودن میل به همزیستی  فطري بودن گرایش به اجتماع

.  کدام گزینه با نظر فارابی دربارة «مردم مدینۀ فاضل» مغایرت دارد؟ 151

برخی از اعضاي مدینۀ فاضله بر برخی دیگر مقدم اند. همۀ اعضا متناسب با ظرفیت هاي خود در جاي مناسبی قرار گرفته اند.

مناصب و جایگاه ها به صورت هماهنگ و مساوي تقسیم شده است. کسی باید بر دیگران برتري داشته باشد و بر مردم ریاست کند. 

نوع داللت لفظ بر معناي جمالت زیر، به ترتیب در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟  . 152
الف) در هنگام کسوف بگوییم خورشید  گرفت.

ب) داللت لفظ «شیر» بر معناي «شجاع»

مطابقی - التزامی التزامی - تضمنی تضمنی - التزامی مطابقی - تضمنی
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این که «دانۀ سیب به درخت سیب تبدیل می شود» و «بدن مرگ، زندگی معناي خود را از دست می دهد» به ترتیب با کدام نظر ابن سینا تناسب  . 153
بیشتري دارد؟

تأثیر مثبت داشتن شر و بدي در یک نظم کلی جهانی - لزوم تأمل در رابطۀ وجودي عالم با مبدأ کل جهان هستی

رفتن هر موجود طبیعی به سمت کمال مطلوبش به واسطۀ طبیعتش - تأثیر مثبت داشتن شر و بدي در یک نظم کلی جهانی

لزوم تأمل در رابطۀ وجودي عالم با مبدأ کل جهان هستی - تأثیر مثبت داشتن شر و بدي در یک نظم کلی جهانی

تأثیر مثبت داشتن شر و بدي در یک نظم کلی جهانی - رفتن هر موجود طبیعی به سمت کمال مطلوبش به واسطۀ طبیعتش

کدام گزینه با توجه به طبیعت شناسی ابن سینا نادرست است؟  . 154

اجزاي جهان به طور مستقل و جداي از کل نگریسته نمی شوند. عنایت خداوند تنها علت پیدایش جهان نمی باشد.

کسب خشوع در برابر طبیعت، ناشی از نگریستن به رابطۀ آن با خداوند است. طبیعت شیء همیشه آن را به کمال و غایت خود نائل می کند.

کدام مورد از ویژگی هاي حکیم متألّه در نظر سهروردي نمی باشد؟  . 155

جهان هیچ گاه از وجود او خالی نیست. سزاوار ریاست تامّه و خالفت خداست.

امور و حقایق را بی واسطه، از فرشتگان دریافت می کند. ممکن است جهان از تدبیر او بی بهره بماند.

کدام گزینه صحیح نمی باشد؟  . 156

نوراالنوار از طریق تجلی پیوسته و نورافشانی، چیزها را پدید می آورد. هر واقعیتی نور مطلق است که از تابش نوراالنوار پدید آمده است.

مبدأ جهان و خالق همۀ هستی نور محض و نور مطلق است. تعریف رستگاري، چیزي جز رسیدن کامل به نور مطلق نیست.

در فلسفۀ اشراق، مفهوم «نور»  ..................  . 157

صرفًا از لحاظ معرفت شناسی، مورد نظر است. صرفًا از لحاظ هستی شناسی، مورد نظر است.

هم از لحاظ هستی شناسی و هم از لحاظ معرفت شناسی مورد نظر است. نه از لحاظ هستی شناسی مورد نظر است، نه از لحاظ معرفت شناسی.

به ترتیب مدّون ساختن و تکمیل فلسفۀ مشائی، مرهون تالش کدام فیلسوف است؟  . 158

ارسطو - فارابی ابن سینا - ابن سینا فارابی - ابن سینا ارسطو - ابن سینا

از آثار ابن سینا، به ترتیب کدام یک «کامل ترین مرجع حکمت مشائی»، «آخرین دیدگاه ابن سینا» و «فرهنگ نامۀ پزشکی» است؟  . 159

قانون - دانشنامۀ عالیی - نجات شفا - اشارات و تنبیهات - قانون قانون - دانشنامۀ عالیی - شفا شفا - اشارات و تنبیهات - نجات

از نظر ابن سینا علت نام گذاري این عالم به طبیعت چیست و طبیعت هر شیء رو به کدام سوي رهسپار است؟  . 160

هم اجزاي این عالم و هم خود این عالم ذات خاصی دارد - مبدأ هستی خیر و شّر طبیعت جزو طبع و ذات آن است - ماوراي طبیعت

هم اجزاي این عالم و هم خود این عالم ذات خاصی دارد - کمال مطلوب خیر و شّر طبیعت جزو طبع و ذات آن است - مبدأ هستی

کدام عبارت دربارة حکمت اشراق نادرست است؟  . 161

نوعی بحث از سلوك نفس است که از برهان عقلی غافل نمی ماند. نتابج استدالل ها را با شهود و تجربۀ درونی درمی یابد.

برهان محض را بی نتیجه و سلوك صرف را گمراه کننده می داند. تعمیم دستاوردهاي شهود را با استدالل و برهان میّسر می سازد.

روش مشائیان و عارفان به ترتیب با کدام دسته بندي جویندگان معرفت از نظر سهروردي مطابقت دارد؟  . 162

کمال در صور برهانی - برخورداري از شهود و اشراق کمال در روش استداللی - کمال در اشراق و برهان

بی بهرگی از ذوق و عرفان - بهره مندي از استدالل عقلی مشتاق و جویاي حقیقت - رسیدن به شهود با تصفیۀ نفس

زباِن نوشتاري کدام یک از آثار ابن سینا با دیگر آثار او متفاوت است؟  . 163

شفا قانون اشارات و تنبیهات دانشنامۀ عالیی

ابن سینا منشأ حرکات عالم را در  ..................  می داند و از آن جا که مطابق با  ..................  پدید آمده، بهترین نظام ممکن است.  . 164

طبع و ذات آن - علم خداوند  آفریننده اي بی نیاز - علم خداوند طبع و ذات آن - عنایت خداوند   آفریننده اي بی نیاز - عنایت خداوند
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شیخ اشراق با احیاء فلسفۀ نور ایران باستان و تلفیق آن با  ..................  ، حکمت اشراق را پایه گذاري کرد و از نظر او سیر و سلوك روحانی بدون  . 165
تربیت عقلی  ..................  است.

عرفان اسالمی - ناقص  فلسفۀ مشائی - گمراه کننده عرفان اسالمی - گمراه کننده فلسفۀ یونان - ناقص

کدام گزینه جاي خالی را به درستی کامل نمی کند؟  . 166
«حکیم متألّه از نظر سهروردي  .................. »

جهان هیچ گاه از حکیمی که چنین باشد، خالی نیست. امور و حقایق را بی واسطه، از فرشتگان دریافت می کند.

هرگاه جهان از تدبیر او تهی مانَد، ظلمت و تاریکی چیره می شود. ممکن است ریاست واقعی جهان را در اختیار نداشته باشد.  

عبارات زیر در فلسفۀ سهروردي به ترتیب بر کدام مفاهیم اطالق می شوند؟  . 167
«مشرق جهان - نور - مغرب وسطی - نوراالنوار»

نور محض - واقعیّت موجودات - غلبۀ نور برظلمت - غایت تکاپوي جهان

غلبۀ نور بر ظلمت - واقعیّت موجودات - عالم ماده - خالق جهان 

محل فرشتگان مقرب - عامل تمایز موجودات - آمیختگی نور و ظلمت - ذات نخستین 

آمیختگی نور و ظلمت - حقیقت وجودي - عالم ماده - خدا 

اصطالحات زیر در فلسفۀ سهروردي به ترتیب با کدام گزینه مطابق دارد؟  . 168
«مشرق جهان - خداوند - مغرب وسطی - واقعیت اشیاء»

نور مطلق - نور محض - عالم ماده - پرتو نور   محل فرشتگان مقرب - نوراالنوار - آمیختگی نور و ظلمت - هستی

پرتو نور - نور مطلق - عالم ماده - هستی  نور محض - نوراالنوار - آمیختگی نور و ظلمت - نور 

کدام یک از آثار مالصدرا به ترتیب «به شیوه اي اشراقی تدوین یافته است - خالصۀ نیمۀ دوم اسفار است - همانند مبدأ و معاد است»؟  . 169

االسفاراالربعه - المبدأ و المعار - المشاعر  شواهدالربوبیه - المبدأ و المعاد - المظاهر االلهیه

االسفار االربعه - حدوث العالم - المشاعر  شواهدالربوبیه - حدوث العالم - المظاهر االلهیه 

کدام گزاره با اصول فلسفی مالصدرا مطابقت دارد؟  . 170

وجود در خارج اصابت دارد و ماهیت نه ذهنی است و نه خارجی. 

هر وجودي با تعینی خاص در خارج هست و از این تعین خاص مفهوم وجود به دست می آید.

آنچه واقعیت خارجی را تشکیل می دهد وجود است که با ماهیت وحدت دارد.

واقعیت خارجی مصداق مفهوم وجود است و حقیقت وجود واحد و داراي مراتب است. 

کدام گزینه با توجه به اصول فلسفی مالصدرا صحیح است  . 171

ماهیت هر چیز همان حقیقتی است که تعنیات خارجی به آن تعلق دارد.  با توجه به ذات اشیاء نمی توانیم از کثرت آن ها سخن به میان آوریم.

درجات وجودي هر چیز به این برمی گردد که از نور بهره برده باشد یا از تاریکی کثرت در وحدت است و وحدت در کثرت است. 

کدام گزینه دربارة کتاب «اصول فلسفه و روش رئالیسم» درست نیست؟  . 172

شهید مطهري آن را شرح داده است. نتیجۀ نقد مبانی فلسفی جدید در دورة خود بود.

شامل یک دوره فلسفۀ اسالمی است. صرفًا یک کتاب انتقادي است.
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توماس آکوئیاس، این نظر که «وجود با ماهیت مغایرت دارد» را پایۀ مباحث خداشناسی خود قرار داده است. گزینه 1  . 1
اگر مفهوم وجود عین مفهوم ماهیت یا جزئی از آن بود، دیگر اثبات وجود براي هیچ ماهیتی نیاز به دلیل نداشت و تنها تصور هر ماهیتی براي اثبات وجود آن کافی بود. درحالی که گزینه 2  . 2

این گونه نیست و ما بسیاري از ماهیت ها را می شناسیم که داراي وجود نیستند؛ مانند سیمرغ و اژدها. 
هرگاه مفهوم موضوع و محمول یکی باشند، حمل از نوع حمل ذاتی است. مفهوم ناطق برابر با مفهوم انسان است. گزینه 4  . 3

میان کوه نقره به عنوان یک چیستی و وجود رابطۀ ضروري برقرار نیست؛ بنابراین ممکن است موجود باشد یا موجود نباشد؛ اما اثبات وجود آن به دلیل نیازمند است. گزینه 4  . 4
تشریح سایر گزینه ها: گزینه 3  . 5

»: در جهان خارج، وجود و ماهیت با یکدیگر پیوند خورده اند. گزینۀ «

»: حمل مفهوم ناطق بر انسان دلیل نمی خواهد. گزینۀ «

»: بین مفهوم انسان و متفکر رابطه اي ضروري برقرار است. گزینۀ «

فلسفه اي که در قرن هاي  تا  در اروپا ترویج می شد، بیشتر متکی به دیدگاه هاي ابن سینا و تا حدودي ابن رشد بود. همین امر فرصتی را فراهم کرد تا فالسفۀ غرب از طریق گزینه 3  . 6
ابن سینا و ابن رشد مجددًا با فلسفه ارسطوئی آشنا شوند.

اگر مفهوم وجود جزئی از مفهوم ماهیت بود، نمی توانستیم وجود را از ماهیت جدا کنیم (یا نفی کنیم). گزینه 1  . 7
تفاوت فیلسوف بودن فارابی و انسان بودن او فقط در ذهن و از جهت مفهوم است؛ وگرنه در خارج دو امر جداگانه نداریم. یعنی در خارج از ذهن تنها یک واقعیت وجود دارد که هر دو گزینه 4  . 8

مفهوم را به آن نسبت می دهیم؛ شبیه نسبت میان وجود و ماهیت.
ابن سینا از بحث مغایرت میان وجود و ماهیت استفاده کرده و نظریۀ رابطۀ امکانی میان ماهیت اشیاء و وجود را بیان کرد. گزینه 2  . 9

هرگاه مفهوم موضوع و محمول یکی باشند، حمل از نوع «اولی ذاتی» است. گزینه 3  . 10

) در قضیۀ اول، دو مفهوم موضوع و محمول یکسان هستند و تفاوت شان صرفًا در میزان گستردگی شان قضیۀ اول ضروري و بی نیاز از دلیل است و قضیۀ دوم نیازمند دلیل. (رد گزینۀ  گزینه 3  . 11

( ) در قضیۀ دوم میان موضوع و محمول رابّطه ضروري برقرار نیست. (رد گزینۀ  است. اما در قضیۀ دوم، موضوع و محمول دو مفهوم جدایی پذیر و کامًال مغایر هستند. (رد گزینۀ 
ابن سینا می گوید در دو گزارة «انسان حیوان ناطق است.» و «انسان موجود است.»، حمل «وجود» بر «انسان» (ماهیت) با حمل «حیوان ناطق» بر «انسان» (حمل ماهیت بر خودش) متمایز گزینه 3  . 12

است.
فردي که از الفاظ «این» و «آن» استفاده می کند، نشان می دهد که به وجود آن چیز پی برده است. گزینه 2  . 13

- مفاهیمی مانند ققنوس هرچند وجود ندارند اما داراي ماهیت هستند.
وجه تمایز موجودات جهان از حیث ماهیت یا چیستی آن ها می باشد. گزینه 3  . 14

مفاهیمی مانند «آب، پشه، انسان و لباس» همگی به خودي خود یک ماهیت هستند.
در جهان خارج، دو امر جداگانه به نام «وجود» و «ماهیت» نداریم؛ یعنی در خارج از ذهن، واقعیتی است (مصداق) که هر دو مفهوم را به آن نسبت می دهیم. گزینه 1  . 15

تنها ماهیت شیرینی که همان «مزه» می باشد، بر خود آن حمل شده که به دلیل نیاز ندارد. گزینه 4  . 16
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: مفهوم «حیوان» جزء ماهیت یا تعریف گیاه قرار نمی گیرد و حمل آن به گیاه نیازمند دلیل است. گزینۀ «

»: مفهوم وجود (و عدم وجود) نیز جداي از هر ماهیتی است و حمل آن بر هر ماهیتی نیاز به دلیل دارد. گزینه هاي « و 
با رشد تجربه گرایی، دیدگاه هاي برگرفته از فلسفه، ابن سینا، ابن رشد و ارسطو جاي خود را به فلسفه هاي حس گرا و تجربه گرا دادند. گزینه 2  . 17

اینکه هستی و چیستی دو جنبۀ یک چیزند، به این معنا نیست که آن ها دو جزء از یک چیزند که با هم ترکیب یا جمع شده اند. بلکه این تمایز و دوگانگی تنها در ذهن ما وجود دارد. گزینه 2  . 18
توماس آکوئیناس با فلسفۀ ابن سینا آشنا بود و این نظر را در اروپا گسترش داد و همچون ابن سینا این نظر را بر پایۀ برهان هاي خود در خداشناسی قرار داد. گزینه 4  . 19

بررسی سایر گزینه ها:

»: توماس آکوئیناس تحت تأثیر ابن سینا بود، نه برعکس. گزینۀ «

»: گسترش آراي ابن سینا توسط توماس آکوئیناس ارتباطی به تعارضات آن با این رشد ندارد و به سبب آشنایی او با این افکار صورت گرفت. گزینۀ «

»: آلبرت کبیر و راجر بیکن فلسفه اي را در اروپا ترویج کردند که بیشتر متکی بر دیدگاه هاي ابن سینا و تا حدودي ابن رشد بود، اما از قرن   میالدي تجربه گرایی رشد پیدا کرد و به گزینۀ «
کم رنگ شدن دیدگاه هاي ایشان انجامید.

ابن سینا معتقد بود که ماهیت ها نسبت به وجود و عدم حالت امکانی دارند (ممکن الوجود). بنابراین براي موجود شدن، به علتی نیازمند هستند که وجودش از ناحیۀ غیر نباشد گزینه 3  . 20
(واجب الوجود بالذات).

رد گزینه هاي دیگر:

»: دیدگاه ابن سینا مبتنی بر مشاهدة حالت امکانی ماهیت ها است. گزینۀ «

»: امکان فقري و نیازمندي، مالك مالصدرا است. گزینۀ «

»: خداوند هم یک ذات است، ولی امکان ماهوي ندارد. گزینۀ «
دقیق ترین تعریف براي ممتنع الوجود که هم شامل ممتنع الوجود بالذات و هم ممتنع الوجود بالغیر می باشد، همین است که حمل هستی به آن ممکن نیست. گزینه 2  . 21

- ممتنع الوجود بالغیر آن است که هنوز علت تامۀ ایجاد آن بوجود نیامده است. - ممتنع الوجود بالذات مانند شریک الباري و اجتماع نقیضان  توضیح اینکه ممتنع الوجود بر دو قسم است: 
مثًال نابودي رژیم اسرائیل. بنابراین در دو حالت حمل هستی بر آن ها ناممکن است.

بررسی سایر گزینه ها:

- شامل ممتنع الوجود بالذات است اما نه بالغیر. گزینه ي 

- این نیز شامل ممتنع الوجود بالذات می شود و نه بالغیر. گزینه ي 

- ممتنع الوجود بالغیر فقط وجود خیالی و فرضی ندارد و می  تواند در آینده محقق شود. گزینه ي 
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- واجب الوجود بالغیر، موجودي است که وجودش از ناحیۀ خودش نباشد؛ مانند انسان ها یا درخت هاي وجودیافته در هستی. گزینه 1  . 22
- ممکن الوجود بالغیر نداریم؛ چون هیچ چیز به واسطۀ علتی ممکن الوجود نمی شود.
- ممتنع الوجود بالغیر آن است که امتناع وجودش از ناحیۀ غیر باشد؛ مانند سیمرغ.

- ممتنع الوجود بالذات آن است که هرگز وجود پیدا نمی کند؛ مانند شریک خدا.

از نظر مالصدرا وجود دوگونه است: وجود بی نیاز و وجودهاي نیازمند. وي تحت برهان «امکان فقري» می گوید تمامی وجودهاي نیازمند به وجود بی نیاز یا همان ذات الهی نیازمند گزینه 3  . 23
هستند.

 تشریح گزینه هاي دیگر:

»: به مبحث امکان ماهوي مربوط است. گزینه  «

»: این رابطه بعد از وجود یافتن باقی می ماند. گزینه «

»: دیگر موجودات هیچ گاه غناي ذاتی نخواهند یافت. گزینه «

مالصدرا معتقد بود که به جاي نگاه کردن به ماهیت و مشاهده حالت امکان آن نسبت به وجود و عدم، باید به واقعیت موجودات و نیازمندي آن ها نگاه کنیم. گزینه 1  . 24

( سفید بودن براي کالغ حالت امکانی دارد و نه امتناع. کالغ ضرورتًا حیوان و پرنده و جاندار است. بنابراین جاندار نبودن هم براي کالغ امتناع دارد. (رد گزینه هاي  ،  و  گزینه 1  . 25

ذات اشیا نسبت به وجود حالت امکانی دارد و با این نسبت نمی تواند موجود شود. ذات اشیا براي ایجاد ابتدا باید از رابطۀ امکانی خارج شوند و ضرورت پیدا کنند. بنابراین اشیاي گزینه 4  . 26
موجود درجهان نسبت به  وجود ضرورت دارند؛ اگرچه این ضرورت از ناحیۀ ذات خودشان نیست.

موجودات جهان از آن جهت که موجود هستند، واجب الوجود (بالغیر) و از آن جهت که می توانستند موجود شوند، ممکن الوجود بالذات هستند. گزینه 4  . 27

می دانیم شریک خداوند ممتنع الوجود است و محال است که ممتنع الوجود نباشد؛ زیرا حتی امکان وجود هم ندارد. بنابراین حمل ممتنع الوجود بر شریک خداوند یک حمل ضروري گزینه 2  . 28
است.

کانت، علیت را امري ابژکتیو یا عینی نمی داند که بخواهد به دنبال مصادیق آن در جهان بگردد؛ بلکه آن را امري صرفًا ذهنی معرفی می کند. گزینه 4  . 29

جهان آخرت ذاتًا ممکن الوجود است؛ بنابراین حمل مفهوم «واجب الوجود» بر آن از نوع حمل امتناعی است، در حالی که در سایر قضایا بین موضوع و محمول رابطۀ امکانی وجود دارد. گزینه 4  . 30
تشریح سایر گزینه ها:

»: هواي این منطقه می تواند سرد باشد یا نباشد. گزینۀ «

گزینۀ «2»: اضالع مستطیل می تواند برابر باشد یا نباشد و اگر برابر باشد به آن مربع نیز می گویند.

» : این حیوان دست آموز می تواند باهوش باشد یا نباشد. گزینۀ «

در رابطۀ امکانی موضوع قضیه هم می تواند محمول را بپذیرد یا نپذیرد. یعنی عقل نه ناگزیر است آن را قبول کند یا نفی کند. در رابطۀ ضروري یا وجوبی عقل خالفش را نمی  پذیرد و گزینه 4  . 31
محمول حتمًا بر موضوع حمل می  شود. پس رابطۀ موضوع و محمول قطعی و ضروري است.

جهان اطراف ما ممکن الوجود است. پس ذاتًا نه از وجود ابا دارد نه از عدم. اما وقتی هستی یافت، واجب الوجود بالغیر است و وجود دارد. پس نمی توان گفت که ممکن است واقعًا وجود گزینه 4  . 32
نداشته باشد!

از دیدگاه مالصدرا حقیقِت معلول چیزي جز احتیاج و وابستگی به علت نیست. به عبارت دیگر معلول عین وابستگی و نیاز است. گزینه 4  . 33

از دیدگاه مالصدرا اگر به واقعیات نگاه کنیم، آن ها را عین وابستگی و نیاز می بینیم. در میان این موجودات (واقعیات) نمی توان موجودي را یافت که وابستگی به غیر سراسر وجودش گزینه 1  . 34
را فرا نگرفته باشد.

تنها در رابطۀ علیت است که وجود دادوستد می شود و شکل گیري یک طرف رابطه در آن به کمک خود رابطۀ علیت صورت می گیرد. گزینه 3  . 35

دکارت که از فیلسوفان عقل گرا است، علیت را امري بدیهی و فطري می داند. از نظر وي، مفهوم علیت بدون نیاز به تجربه و ادراك حسی نزد عقل وجود دارد.  گزینه 2  . 36
نکته: امر بدیهی، امري غیرقابل اثبات و انکار است.

واجب الوجود بالغیر در واقع همان ممکن الوجودي است که توسط واجب الوجود بالذات وجوب پیدا کرده و وجودش واجب شده است. گزینه 3  . 37

) و در فلسفه فقط ممکن الوجود بالذات داریم. ممکن الوجود بالغیر معنا ندارد (رد گزینۀ 

در رابطۀ علیت، وجود معلول مشروط به وجود علت است؛ ولی وجود علت مشروط به وجود معلول نیست. پس شرط براي معلول است، نه علت. گزینه 4  . 38

تجربه گرایان معتقدند که انسان صرفًا با مشاهدة توالی پدیده ها اصل علیت را بنا می نهد. پس از نظر آن ها وقتی این پدیده که «هر بار ماشینم را به کارواش می برم باران می بارد» گزینه 4  . 39
تکرار شود، می توانیم بگوییم که میان این دو پدیده رابطۀ علیت وجود دارد.

» درست نیستند. از سویی دیگر، در رابطۀ میان علت و معلول فقط » و « رابطۀ میان علت و معلول رابطه اي وجودي است؛ زیرا علت به معلول وجود می دهد. از این رو گزینه هاي « گزینه 4  . 40

» درست است؛ زیرا در رابطۀ میان علت و معلول، علت به معلول وابسته نیست. » نیز درست نیست. بدین ترتیب تنها گزینۀ « معلول به علت وابسته است؛ بنابراین گزینۀ «

ابن سینا همچون هیوم معتقد است که اصل علیت از طریق تجربه درك نمی شود. اما او برخالف هیوم می گوید که عقل می تواند این اصل را درك کند. گزینه 3  . 41

» همگی اصل علیت را از مشاهدة تجربی نتیجه گرفته اند، اما اصل علیت در دیدگاه فالسفۀ مسلمان یک قاعدة عقلی است و با حس و تجربه به دست نمی آید. گزینه هاي « ،  و  گزینه 3  . 42

» از قاعده اي عقلی  استفاده کرده است و آن اینکه اگر چیزي خودش به خودش وجود بدهد، همان «اجتماع نقیضین» می شود که امري محال است. گزینۀ «

اصل امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین  اصل امتناع ترجیح بالمرجح  اصل علیت (قاعدة عقلی) گزینه 3  . 43

در نظر کانت، ساختار ذهن بشر به گونه اي است که برخی از مفاهیم (از جمله مفهوم علت و معلول) را نزد خود دارد. به عبارت دیگر، از نظر او دیدن اشیاء به صورت علت و معلول گزینه 3  . 44
امري ذهنی است.

تشریح گزینه هاي دیگر:

»: کانت علیت را امري ذهنی می داند و نه امري عینی که در بین پدیده هاي جهان وجود داشته باشد. گزینه هاي « و 

»: در نظر کانت علیت جزء مفاهیم پایه اي ذهن است و خودش در ذهن بوده و از جایی کسب نشده است. گزینۀ «
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اصل سنخیت یک اصل عقلی است و براي دانستن آن باید از عقل بهره جست. اما براي شناخت مصادیق سنخیت در بین پدیده ها، باید از تجربه کمک گرفت. گزینه 1  . 45

گرچه اصل سنخیت یک اصل عقلی است و براي دانستن آن باید از عقل بهره جست، اما براي شناخت مصادیق سنخیت در بین پدیده ها، باید از تجربه کمک گرفت. گزینه 2  . 46

اینکه تنها از به دنبال هم آمدن یا به همراه هم آمدن پدیده ها به علیت پی نمی بریم، نتیجۀ این مطلب است که از طریق حس و تجربه علیت را درنمی یابیم؛ بلکه اصل علیت امري عقلی گزینه 2  . 47
است.

تشریح گزینه هاي دیگر: گزینه 3  . 48

»: معلول با قطع نظر از علتش امکان ذاتی دارد. گزینۀ «

»: ذات و ماهیت معلول نسبت به وجود و عدم مساوي است. گزینۀ «

»: معلول، توسط علت، واجب الوجود بالغیر می شود. گزینۀ «

واجب الوجود بالغیر، معلولی است که به واسطۀ وجود علتش موجود شده است. واجب الوجود بالغیر قبل از اینکه از ناحیۀ علتش ضرورت وجود پیدا کند، صرفًا یک ممکن الوجود گزینه 4  . 49
بالذات است؛ یعنی نسبتش با وجود وعدم مساوي است.

علت به معلول خود ضرورت وجود می دهد و آن را از حالت تساوي نسبت به وجود و عدم خارج می کند. همچنین وجود معلول، بالغیر است، نه بالذات. گزینه 4  . 50

باید دقت کرد که در صورت سوال گفته شده است: «لزومًا انتظار شادابی و رشد این نهال را داریم». پس به «وجوب علّی» اشاره دارد که تخلف ناپذیر و حتمی است. گزینه 2  . 51

در نظر فالسفۀ مسلمان، درك مصادیق علیت در طبیعت به کمک حس و تجربه ممکن می شود و از آنجا که حس و تجربه برق را علت رعد نمی یابد؛ پس بین آن ها رابطۀ علیت وجود گزینه 2  . 52
ندارد.

تشریح سایر گزینه ها:

»: از نظر هیوم، حس و تجربه چیزي به نام علیت درك نمی کند. گزینۀ «

»: از نظر ذهنی هم بین برق و رعد رابطۀ علیت مشاهده نمی شود. گزینۀ «

»: این نظر مربوط به دیدگاه هیوم است. گزینۀ «

تشریح سایر گزینه ها: گزینه 2  . 53

»: معلول با قطع   نظر از علت، صرفًا امکان وجود دارد، یعنی نسبت به وجود و عدم، مساوي است، نه ضرورت وجود دارد و نه ضرورت عدم. گزینه هاي « و 

»: واقعیات جهان طبیعت، در ذات خود، حالت امکان ذاتی دارند، اما خودشان به این علت که اکنون موجودند واجب الوجود محسوب می شوند. گزینۀ «

وجود معلول متوقف و وابسته به وجود علت است و علت در وجود خود به معلولش وابستگی ندارد. گزینه 2  . 54
 بررسی سایر گزینه ها:

»: بیان دیگري از رابطۀ علیت است. گزینۀ «

»: کلمۀ «چرا» بازتابی از رابطۀ علیت است و با آن از علت سؤال می کنند. گزینۀ «

»: در رابطۀ همسري ابتدا وجود دو فرد فرض می شود و سپس میان آن ها رابطۀ همسري برقرار می گردد. گزینۀ «

انسان از همان ابتداي ظهور خود بر روي این کرة خاکی به دنبال علت یابی و یافتن علل پدیده ها بوده است. بنابراین هم ساختار ذهن انسان و هم ساختار جهان به گونه اي است که گزینه 4  . 55
باعث طرح سؤاِل انسان از علل پدیده ها شده است. مواجهۀ ذهن انسان با وقایع و حوادث جهان به سؤال «از چرایی» پدیده ها و علت یابی آن ها می انجامد.

دیوید هیوم اساسًا تجربه گراست و امکان معرفت از طریق استدالل عقلی و بدون تجربه را رد می کند و می گوید: «درك علیت از این طریق هم ممکن نیست؛ چون علّیت مفهومی فراتر گزینه 2  . 56
از حس است.»

جملۀ دوم و چهارم درست است. جملۀ اول غلط است، زیرا این قاعده از تجربه به دست نمی آید و هر دادة تجربی خود مبتنی بر این قاعده است.جملۀ سوم غلط است، زیرا اینکه علیت گزینه 3  . 57
یک قاعدة فطري است، نظر فیلسوفان مسلمان نیست، بلکه نظر دکارت است.

میان پدیده هایی که پشت سر هم می آیند ممکن است رابطۀ علیت باشد یا نباشد. اما اگر رابطۀ علیت وجود داشت، حتمًا رابطۀ سنخیت هم وجود خواهد داشت. گزینه 3  . 58

با وجود علت، وجود معلول ضروري و حتمی می شود و این تخلف ناپذیر است. گزینه 4  . 59
بررسی سایر گزینه ها:

»: اگر علت جهان به وجود آمده باشد، جهان هستی نمی تواند پدید نیاید، چون ضرورت وجود پیدا کرده است. گزینۀ «

»: با آمدن علت، وجود معلول ضرورت می یابد و موجود می شود و اگر علت ضرورت بخش معلول نباشد، معلول به وجود نمی آید، پس وجود دهنده نخواهد بود. گزینۀ «

»: معلول که در ذات خود ممکن الوجود است و فقط امکان موجودشدن را دارد، توسط علت واجب الوجود می شود که آن را واجب الوجود بالغیر می نامند. گزینۀ«

با قبول اصل سنخیت است که می توان براي نظم دقیق جهان پشتوانۀ عقلی قائل شد و دانشمندان با تکیه بر همین اصل، تحقیقات علمی خود را  پیگیري می کنند.  گزینه 1  . 60
اصل وجوب علّی و معلولی بیان می کند که با آمدن علت، وجود معلول ضرورت می یابد و موجود می شود. پس علت به معلول خود ضرورت وجود می بخشد و معلول را موجود می کند. پس با بودن

علت، بودن معلول ضروري است و سرپیچی ممکن نیست.

امتناِع معلول از عدم یعنی وجوِب وجوِد معلول. گزینه 4  . 61

بر اساس دیدگاه دکارت اصل علیت بدون دخالت تجربه به دست می آید و انسان از آن درك فطري دارد. گزینه 4  . 62

این مورد به  معناي سوم اتفاق اشاره دارد. گزینه 2  . 63
تشریح سایر گزینه ها:

»: انکار اصل علیت  معناي اول اتفاق گزینه هاي « و 

»: انکار اصل وجوب بخشی  معناي اول اتفاق گزینۀ «
نکته: هنگامی که تنها برخی از عوامل تحقق یک معلول وجود داشته باشند یعنی علت تامه محقق نشده؛ بنابراین وجود یافتن معلول در این حالت، برابر است با انکار اصل علیت.

علت تامه = وجوددهنده، وجوب دهنده، علت کافی و الزم است. گزینه 3  . 64
علت ناقصه = وجوددهنده، وجوب دهنده، ولی علت کافی نیست و تنها علت الزم است.
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معناي اول اتفاق را هیچ فیلسوفی به صورت صریح نپذیرفته است. این معنا از اتفاق به این معنا است که میان علت و معلول ضرورتی وجود نداشته باشد یا معلول بدون وجود علت گزینه 2  . 65
به وجود بیاید.

انکار اصل سنخیت یا پذیرش اتفاق به معناي دوم، بی اعتباري همۀ علوم و پذیرش هرج و مرج در جهان را به دنبال دارد. گزینه 3  . 66

اتفاق به  معناي وجود رخدادهاي پیش بینی نشده و نبود غایت و هدف در پدیده ها منافاتی با پذیرش اصل علیت و اصل وجوب بخشی علت به معلول و اصل سنخیت میان علت و معلول گزینه 1  . 67
ندارد.

گاهی اوقات از اجزاي علت تامه یک چیز ناآگاهیم و فکر می کنیم که تمامی اجزاي علت وجود دارد ولیکن معلول به وجود نمی آید. این مطلب مرادف با معناي اول اتفاق نیست. گزینه 1  . 68

کسی که معناي دوم اتفاق را پذیرفته باشد، نمی تواند دانشمندان را به کشف علت پدیده ها دعوت کند. گزینه 4  . 69

این مطلب وقوع یک معلول بدون وجود علت را بیان می کند که همان معناي اول اتفاق است. گزینه 1  . 70
نکته: معناي چهارم اتفاق مطابق با اصل علیت است، نه برخالف آن.

پذیرش به معناي اول اتفاق هم با انکار اصل علیت و هم با انکار اصل وجوب علی محقق می شود. گزینه 1  . 71

کانت در استدالل خود، ضرورت وجود خدا را اثبات می کند، نه وجود خدا را. گزینه 2  . 72

- در نظر دکارت اصل علیت جزء مفاهیم اولیه و بدیهی است که انسان از آن درك فطري دارد. گزینه 2  . 73
- طبق نظر وي، درك نامتناهی یک انسان، از سوي یک موجود نامتناهی به او اعطا شده است.

طبق نظر ایرانیان باستان، بهمن، اولین مخلوق خدا است و نه خالق عرصۀ هستی. گزینه 3  . 74

استدالل دکارت: گزینه 2  . 75
1) هر موجود متناهی درکی از موجودي نامتناهی دارد.

2) درك موجود متناهی از موجود نامتناهی نمی تواند از خود وي باشد؛ زیرا او متناهی است.
3) این «تصور موجود نامتناهی » از طریق موجودي نامتناهی به موجود متناهی اعطا شده است.

گزینۀ «1»: برهان نظم در نظر هیوم نمی تواند یک ناظم نامتناهی را اثبات کند. گزینه 2  . 76
گزینۀ «3»: برهان نظم ارسطو از تجربه گرفته شده است و به دلیل صرفًا عقلی بودن مردود نمی باشد.

گزینۀ «4»: هیوم بر برهان نظم نیز نقد وارد می کند.

فالسفه بعد از کانت به دو دسته تقسیم می شوند: گزینه 3  . 77
دستۀ اول مانند اوگوست کنت معتقدند یا خدایی وجود ندارد، یا قادر به اثبات و شناخت آن نیستیم. ( گزینه هاي 1و  2)

دستۀ دوم که از تجربه هاي درونی و بدون ذکر دلیل، وجود خدا را اثبات می کنند. (گزینۀ 4) 
هیچ کدام از این دو دسته به ارائه استدالل عقلی براي حل مسائل فلسفی قائل نبودند.

در نظر افالطون، با تفکر و تعقل می توان به خدا دست یافت و از او بهره مند شد. گزینه 4  . 78

کرکگور معتقد است که ایمان هدیه اي الهی است که خداوند به انسان عطا می کند. گزینه 2  . 79

برهان نظم ارسطو، براساس تجربه بیان شده است. گزینه 4  . 80
تشریح سایر گزینه ها:

»: آن ها وجود خدا را از طریق تجربه هاي درونی اثبات می کنند. گزینه هاي « و 

»: وي وجود خدا را اثبات نمی کند، بلکه ضرورت وجود خدا را اثبات می کند. گزینۀ «

در این آیۀ شریفه می فرماید: « باالتر از هر دانا، داناتري هست.» استدالل ارسطو بر این مبنا بود که هر جا یک خوب تر و بهترین وجود دارد، خوب تر و بهترینی نیز هست. حال، در گزینه 3  . 81
میان موجودات برخی خوب تر و بهتر از برخی دیگرند. پس، حقیقتی هم که خوب ترین و بهترین است، وجود دارد که از همه برتر است و این، همان واقعیت الهی است. در بین تمامی گزینه ها، گزینۀ

» بیشترین قرابت را با آیۀ شریفۀ ذکر شده دارد. »

بررسی نادرستی سایر گزینه ها:  گزینه 3  . 82

»: دیدگاه کانت مبنی بر اعتقاد به خدا به عنوان معناداري زندگی نبود، بلکه از طریق اخالق و وظایف اخالقی آن را ثابت کرد. گزینۀ «

»: کانت به اثبات خدا از طریق اخالق و وظایف اخالقی پرداخت، نه دکارت، در صورتی که دکارت به آن از طریق استدالل عقلی پرداخت. گزینۀ «

»: هیوم برهان نظم را مهم ترین برهان فیلسوفان الهی می دانست و آن را نقد کرد. کانت نیاز انسان به وجود خدا را اثبات کرد نه دکارت. گزینۀ «

) روح و نفس مجرد براي سعادت دائمی خود به جهانی ماوراء دنیاي ما از نظر کانت زندگی جمعی انسان بدون اصول اخالقی و رعایت آن ها امکان پذیر نیست. (رد گزینه هاي  و  گزینه 1  . 83

) توجه داشته باشیم که اختیار و اراده مشروط بر وجود نفس مجرد است نه بالعکس. نیاز دارد. (رد گزینۀ 

) کرکگور به ایمان به عنوان هدیه اي الهی اعتقاد داشت و کاتینگهام معتقد بود که خدا عامل اصلی ویلیام جیمز به تجربه هاي معنوي و درونی معتقد بود. (رد گزینه هاي  و  گزینه 1  . 84

( معنابخشی به زندگی است. (رد گزینۀ 

تشریح سایر گزینه ها: گزینه 2  . 85

»: اگر سلسلۀ علل نامتناهی باشد، دیگر ابتدا داشتن آن محال خواهد بود. گزینۀ «

» : هیچ گاه علت ها و معلول هاي مفروض در این سلسله وجود پیدا نمی کنند. گزینه هاي « و 

فارابی از نظریۀ «امکان ذاتی» در استدالل خود بهره نبرده است. گزینه 4  . 86

ابن سینا: «هریک از ممکنات به واسطۀ حقیقت وجودش، همیشه مشتاق کماالت و خیرات است و برحسب فطرت خود از بدي ها گریزان. همین اشتیاق ذاتی و ذوق فطري را که سبب گزینه 3  . 87
بقاي ممکنات و مخلوقات است، عشق می نامیم.»

اگر سلسلۀ علت ها بخواهد تا بی نهایت به عقب برود اصًال نوبت به معلولی که هم اکنون پیش روي ماست نمی رسد. به عبارت دیگر ابتدا داشتن سلسلۀ بی نهایت خود متناقض و غیر گزینه 1  . 88
ممکن است. پس فرض یک معلول موجود در ابتداي سلسه محال است.
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خالصۀ برهان ابن سینا که به برهان «وجوب و امکان» شهرت دارد، چنین است: گزینه 3  . 89

) وقتی به موجودات این جهان نگاه می کنیم می بینیم که این موجودات در ذات خود نسبت به وجود و عدم مساوي اند، هم می توانند باشند و هم می توانند نباشند. به عبارت دیگر، این موجودات ذاتًا
ممکن الوجودند. (امکان ذاتی موجودات جهان)

) ممکن الوجود بالذات، براي این که از تساوي میان وجود و عدم درآید و موجود شود، نیازمند واجب الوجود بالذات است؛ موجودي که وجود، ذاتی او باشد. (امکان ذاتی موجودات براي هستی یافتن
آن ها کافی نیست، بلکه به یک عامل خارجی نیاز دارند که واجب الوجود است)

) پس، موجودات این جهان به واجب الوجودي بالذات (وجوب هستی براي ذات علت العلل)  وابسته اند که آن ها را از حالت امکانی خارج کرده و پدید آورده است.
ابن سینا در رساله اي که دربارة عشق نوشته  است، می گوید: «هر یک از ممکنات به واسطۀ حقیقت وجودش، همیشه مشتاق کماالت و خیرات است و بر حسب فطرت خود از بدي ها گزینه 4  . 90

گریزان. همین اشتیاق ذاتی و ذوق فطري را که سبب بقاي ممکنات و مخلوقات است، عشق می نامیم»
روح هر انسانی می تواند همچون عقول بسیاري از حقایق را شهود کند (نه همۀ حقایق را). گزینه 4  . 91

گزینه 2 اوگوست کنت در مسائل مختلفی از قبیل «نسبت عقل و دین»، «توانایی عقل در اثبات ماوراءالطبیعه» و «نگاه انسان به خود و جهان» آثاري بر جاي گذاشت؛ اما دیدگاه دینی به جهان  . 92
لزومًا تحت تأثیر نظر او قرار نگرفته است.

» صحیح نمی باشد. خرد و عقل آفریدة آفریننده یعنی آفریدة مزدا است. بنابراین گزینۀ « گزینه 1  . 93
عقل آن توانمندي  است که به کمک آن استدالل می کنیم و از این طریق به دانش ها و حقایقی دست می یابیم. این تعریف (که می توان آن را جامع ترین تعریف ها به شمار آورد) عموم گزینه 2  . 94

استدالل ها (اعم از تجربی، ریاضی، فلسفی، کالمی، فقهی، اخالقی و حقوقی) را که در حوزة عقل نظري و عقل عملی قرار دارند، فرا می گیرد و شامل می شود.
طبق نظر فیلسوفان الهی، توانایی بشر در ساختن مفاهیم کلی، خود پرتوي از همان عقل مجرد است. می دانیم که نسبت هاي چهارگانه میان دو مفهوم کلی برقرار می شود. پس از نظر گزینه 4  . 95

این فیلسوفان تا عقل مجرد نباشد، مفهوم کلی ساخته نخواهد شد. هم چنین می دانیم که تا مفهوم کلی نباشد، نسبت هاي چهارگانه برقرار نخواهد شد.
بررسی سایر گزینه ها:

»: انسان بالقوه توانایی رسیدن به مرتبۀ عقل مجرد را دارد؛ یعنی می تواند برسد. ولی توانایی بالفعل ندارد؛ یعنی به صورت طبیعی و عادي هنوز به آن مرتبه نرسیده است. مثل دانۀ سیبی که گزینۀ «
بالقوه می تواند درخت سیب شود، ولی هنوز نشده است.

»: علم عقول از طریق استدالل نیست، بلکه حقایق را شهود می کنند و نیازي به استفاده از استدالل ندارند. گزینۀ «

»: عقول را با حواس ظاهري نمی توان درك کرد؛ خواه با چشم مسلح (با ابزار مانند تلسکوپ و ...) و خواه با چشم غیرمسلح (بدون ابزار). گزینۀ «
ارسطو استدالل تجربی را از استدالل عقلی محض جدا کرد و کاربرد هرکدام را روشن ساخت. قائل  بودن ارسطو به استدالل عقلی محض که از استدالل تجربی مجزا است با نظر بیکن گزینه 2  . 96

» ذکر شده است، تقابل دارد. که در گزینۀ «
در ابتداي رنسانس که تحوالت اجتماعی و فکري معموًال در تقابل با حاکمیت کلیسا رقم می خورد، عقل جایگاه ممتازي پیدا کرد و یگانه معیار و مرجع درستی و نادرستی افکار و عقاید گزینه 1  . 97

تلقی شد.
فیلسوفان گذشته مانند ارسطو و ابن سینا، عقیده داشتند که عقل این مفاهیم فلسفی را از واقعیت گرفته و انتزاع کرده است؛ امّا کانت معتقد بود که این مفاهیم ساختار ذهن انسان اند و گزینه 4  . 98
عقل و ذهن، اشیاي خارجی را در این ساختار درك می کند. این بیان کانت، تحّولی عظیم در کارکرد عقل به وجود آورد و عقل را به عنوان ابزار شناخت واقعیات خارجی، به امري بدل کرد که مفاهیم

«ذهنی» را شناسایی می کند.
اوگوست کنت در قرن نوزدهم با تأثیرپذیري از دیدگاه کانت دربارة عقل، به طور کلی عقل فلسفی و کار عقل در تأسیس فلسفه را کامًال ذهنی خواند. او گفت که فیلسوفان دستگاهی فلسفی از جهان

ارائه می دهند. ولی حقیقتًا این دستگاه، ناظر بر واقعیت نیست، بلکه برساختۀ ذهن آنان و حاصل تأمالت ذهنی است.
تشریح سایر گزینه ها: گزینه 1  . 99

»: عقول حقایق اشیا را شهود می کنند و به مفاهیم و استدالل نیازي ندارند. گزینۀ «

»: فیلسوفان با دلیل و برهان وجود عقول را اثبات می کنند. گزینل «

»: عالم عقل با حواس ظاهري قابل درك و شناسایی نیست. گزینۀ «
فیلسوفان گذشته (مثل ارسطو و ابن سینا) عقیده داشتند که عقل مفاهیم فلسفی را از واقعیت گرفته و انتزاع کرده است.  گزینه 1  . 100

). کانت معتقد بود که ). اوگوست کنت معتقد به شناخت تجربی بود، نه دکارت (رد گزینۀ  کانت اشاره اي به عقل به عنوان یک حقیقت برتر و متعالی (عقول) نداشت (رد گزینۀ  گزینه 3  . 101

 .( مفاهیم ساختار ذهن انسان هستند و عقل و ذهن اشیاي خارجی را در این ساختار درك می کنند. او معتقد به شناخت شهودي نبود. (رد گزینۀ 
از نظر فیلسوفان توانمندي عقلی در کودك به صورت بالقوه است و با تربیت و تمرین به فعلیت می رسد و تقویت می شود و به همین سبب در افراد مختلف، متفاوت است. گزینه 2  . 102

عقل عملی مربوط به کار هاي اختیاري انسان است، مثًال «انسان باید راست بگوید»، «نباید ظلم کند» و ... . اما استدالل تجربی در حیطۀ عقل نظري جاي می گیرد که دربارة هست و گزینه 2  . 103
نیست ها بحث می کند و مثًال اثبات می کند که «آب در اثر حرارت بخار می شود» و ... . 

کانت در داوري میان عقل گرایان و تجربه گرایان این بخش از نظر تجربه گرایان را پذیرفت که عقل نمی تواند اموري مانند خدا و نفس مجرد انسان را اثبات کند اما برخالف آنان که گزینه 1  . 104
به وجود چنین اموري قائل نبودند، راهی دیگر براي پذیرش این امور پیشنهاد کرد.

با توجه به مفهوم «لوگوس» در فلسفۀ هراکلیتوس، عقل، حقیقتی است که هم جهان و اشیاء ظهور او هستند و هم کلمات و سخن. گزینه 2  . 105
چرا که او به تأثیر از کانت، عقل فلسفی و کار عقل در تأسیس فلسفه را کامًال ذهنی می داند و فلسفه را حاصل تأمالت صرفًا ذهنی می داند. گزینه 2  . 106

) و می گفتند ایمان قوي از آن کسی است که در برابر شبهه هاي عقل بایستد و بزرگان کلیسا عقل را امري شیطانی می پنداشتند و در برابر استدالل هاي عقلی می ایستادند (رد گزینۀ  گزینه 3  . 107

» توصیف دورة دوم حاکمیت کلیسا می باشد. ). عبارت گزینۀ « در ایمان خود استوار بماند (رد گزینه هاي  و 

) علم این قبیل موجودات از طریق استدالل و کنار هم گذاشتن مفاهیم نیست بلکه عقول فیلسوفان، موجودات مجرد از ماده را با دلیل و برهان اثبات می کنند (رد گزینه هاي  و  گزینه 3  . 108

.( حقایق اشیا را شهود می کنند (رد گزینۀ 
هراکلیتوس از حقیقتی به نام «لوگوس» سخن می گوید که هم به معناي «عقل» است و هم «نطق». بنابراین، می توان گفت که وي به هر دو معناي عقل توجه داشته است و «کلمه» و گزینه 1  . 109
«سخن» نزد او ظهور و پرتو عقل محسوب می شوند. یعنی عقل نزد این فیلسوف، همان حقیقتی است که هم جهان و اشیاء ظهور او هستند، هم کلمات و سخن (پس به نظر او همه چیز ظهور لوگوس

است) بنابراین از نظر هراکلیتوس اشیاء عالم همان کلمات عقل و بیان علم و حکمت اویند.
در نتیجه می توانیم بگوییم که از نظر هراکلیتوس حقیقت همه چیز لوگوس است و همه چیز یکی است.
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پارمنیدس (دیگر فیلسوف یونانی پیش از سقراط) معتقد به وجود عقلی بود که عقل انسان براي فهم امور باید به آن متصل شود.

در دورة دوم حاکمیت کلیسا، فیلسوفان و حکماي مسیحی تحت تأثیر مطالعۀ کتاب هاي ابن سینا و ابن رشد و سایر فیلسوفان مسلمان به عقل و تبیین عقالنی مسائل دینی روي گزینه 1  . 110
آوردند.

عقل در کودکان به صورت بالقوه وجود دارد و با تمرین و تربیت بالفعل می شود. گزینه 3  . 111

فیلسوفان الهی قوة استدالل را مرتبۀ نازل و پایین عقل مجرد می شمارند و می گویند که توانایی بشر در ساختن مفاهیم کلی، پرتوي از همان عقل مجرد است که در وجود هر انسانی گزینه 4  . 112
هست.

دکارت معتقد بود که عقل می تواند وجود خدا و نفس مجرد انسان و اختیار او را با استدالل اثبات کند. البته او دیگر به عقل به عنوان یک حقیقت برتر و متعالی در جهان و در انسان گزینه 4  . 113
(آن گونه که برخی فیلسوفان یونان و فالسفۀ مسلمان معتقد بودند) عقیده اي نداشت و عقل را صرفًا یک دستگاه منطقی استدالل می دانست.

هراکلیتوس از حقیقتی به نام لوگوس سخن می گوید. لوگوس دو معنا دارد، عقل و نطق. کلمه و سخن و نطق از نظر او ظهور و پرتو عقل است. همان طور که در نگاه حکماي ایران گزینه 1  . 114
باستان عقل انسان مظهر خرد خداوند است. 

( - تنگ کردن محدودة اعتبار و کارآمدي عقل در عین پـذیرش آن (رد گزینۀ  مخالفت برخی از جریانات فکري با عقل به دو شکل عمـده بـوده اسـت:  گزینه 4  . 115

) اما این مخالفت ها براي ناکارآمدي عقل در حوزة علم و دانش تجربی نبود.  - مخالفت با فلسفه و منطق تحت عنوان دستاوردهاي یونانی و غیر اسالمی. (رد گزینه هاي  و 

ابن سینا در رساله معراجیه با استناد به فرمایش پیامبر اسالم (ص) در مـورد امام علی (ع) که می فرماید: «تو (علی) به انواع تعقل و تفکر بـه خـدا تقـرب جوي ...»، می گوید (ابن سینا): گزینه 3  . 116
علی در میـان خلـق ماننـد معقـول در میـان محسوس بود.

گروه دوم از مخالفان با عقـل در جهـان اسـالم، مخالفـان فلسـفه بـه عنـوان دستاوردي یونانی و غیراسالمی بودند. باید توجه داشت با مبنا و مـالك ایـن افراد، هر نظر فلسفی کـه از گزینه 2  . 117
خـارج از جهـان اسـالم بیایـد (ازجملـه نظـرات دکارت و کانت و هیوم و..................)، مردود است.

تشریح سایر گزینه ها:

»: به این علت درسـت نیسـت کـه مبنـاي مخالفـت در اینجـا، نـه عقل گرایی بلکه غربی بودن است. البته عقل گرایان با هیوم مخالفت دارند، اما به خاطر تجربه گرا بودن هیوم و نه غربی بودن گزینۀ «
او.

»: مبناي کسانی است که به طورکلی برخی روش هـاي عقلـی را در مسائل دینی داراي کاربرد نمی دانند. این افـراد بـه فیلسـوفان مسـلمان هـم ایراد می گیرند. گزینۀ «

»: مردود است، زیرا درست است که فرد مخالف تجربـه گرایی، بـا هیوم هم مخالف خواهد بود اما دلیل مخالفت او، غربی بودن هیوم نیست.  گزینۀ «

جریان هاي مخالف عقل می کوشیدند نشان دهند که برخی (نه همه و مطلقًا) روش هاي عقلی در مسائل دینی کاربردي ندارند. گزینه 1  . 118

باید به وجه منفی سؤال دقت داشته باشید. عقـل بـه عنـوان وجـودي برتـر، مرتبـه اي از موجـودات اسـت و داراي سلسـله مراتـب اسـت. بایـد بـه تمـام ویژگی هاي این موجود برتر، گزینه 3  . 119

) و پس از آن عقول دیگري به ترتیب می آینـد. یکی از کارهاي ایـن عقـول، اداره  کـردن که در کتاب بدان اشاره شـده اسـت، بـه خـوبی توجه کنیم. اولین مخلوق خدا عقل است (رد گزینه هاي  و 

( مخلوقات پایین تر و فیض رسانی به آن ها است. (رد گزینۀ 

). اولـین مخلوق خدا که موجودي کامًال روحانی و غیرمادي است، حقیقـت وجـودش عقلی است. عقلی که در آن فیلسوفان یونان هراکلیتوس و افالطون بودند (رد گزینه هـاي  و  گزینه 3  . 120

( انسان است و به او توانمنـدي اندیشـیدن مـی دهـد پرتوي از همان عالم عقول است. (رد گزینۀ 

تشریح سایر گزینه ها: گزینه 4  . 121

»: علم عقول به همه مخلوقات حضوري است.  گزینۀ «

»:  تدبیر عقول بر مخلوقات باواسطه است.  گزینۀ «

»: عقل انسان اگر تربیـت شـود و رشـد کنـد مـی توانـد حقـایق را همانگونه درك کند که عقول درك می کنند. گزینۀ «

ممکن است احساس کنیم میان دسـتاوردهاي عقلـی مـا و داده هـاي وحـی تعارض هایی وجود دارد، در این قبیل موارد باید تالش علمی خود را افـزایش دهیم، از دانش دیگران بهره گزینه 3  . 122
ببریم و از تعارض هاي ظاهري بکاهیم. 

تشریح سایر گزینهها:

»: ما انسان ها چون توانمندي هاي عقلی محدود و متفـاوتی داریـم، ممکن است از استدالل عقلی درست استفاده نکنیم و به نتیجه هاي نادرست و اشتباه برسیم. گزینۀ «

»: ایمانی ارزشمند است که پشتوانۀ عقلی داشته باشد. ایمـانی کـه از چنین پشتوانه اي  تهی است، ارزش چندانی ندارد و چـه بسـا انسـان را بـه سوي کارهاي غلط و اشتباه بکشاند.  گزینۀ «

»: استدالل عقلی، شهود و وحی، هر سه ما را به حقیقت می رسانند و لذا در موضوعات مشترك حتمـًا بـه یک نتیجـه خواهنـد رسـید و مؤیـد یکدیگر خواهند بود. (این سه راه تکمیل  کنندة گزینۀ «
هـم هسـتند؛ نـه مسـتقل از یکدیگر)

زیرا عموم فیلسوفان مسلمان عقیده دارند که همۀ کارکردهاي عقـل و انـواع استدالل ها، از جمله استدالل تجربی، تمثیل و برهان عقلی محض، هر کـدام در جایگاه خود روشی گزینه 1  . 123

) – استدالل هاي عقلی معیار اولیۀ قبول یا رد هر حکم و هـر نظر علمی و فلسفی هستند. اما درستی هر نظر علمی همیشه از راه درست براي کسب دانـش بـه حسـاب مـی آینـد. (رد گزینه هاي  و 

( استدالل به دست نمی آید. (رد گزینۀ 

عقل انسان به کمک عقل فعال شروع به فعالیت می کند و به ادراك حقایق نائل می شود. گزینه 4  . 124
تشریح سایر گزینه ها:

»: عالم عقول، فوق عالم طبیعت است و نه هم رتبۀ آن. گزینۀ «

»: عقول هم به خود و هم به خالق خود و هم به مخلوقات پایین تر از خود علم حضوري دارند. گزینۀ «

»: عقل انسان، پرتوي از عالم عقول است که اگر تربیت شود و رشد کند، عالوه بر استدالل کردن، می تواند حقایق را آن گونه که عقول درك می کنند، بیابد و مشاهده کند. بنابراین کامًال مغایر گزینۀ «
و ضد عالم عقول نیست.

از نظر فیلسوفان مسلمان استدالل عقلی، شهود وحی هر سه ما را به حقیقت می رسانند و لذا در موضوعات مشترك حتمًا به یک نتیجه خواهند رسید. گزینه 4  . 125

از دیدگاه فالسفۀ اسالمی در درستی و نادرستی یک دانش فقط استدالل است که داوري می کند. گزینه 2  . 126
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فیلسوفان مسلمان، روشن تر و دقیق تر از هراکلیتوس و افالطون مرتبه اي از موجودات را که حقیقت وجودشان عقلی است، اثبات کرده اند. آنان اّولین مخلوق خدا را عقل می دانند که گزینه 3  . 127
موجودي کامًال روحانی و غیرمادي است و عقول دیگري نیز به ترتیب از آن به وجود آمده اند. این موجودات مجّرد که فوق عالم طبیعت اند و فیض خداوند از طریق آن ها به عوالم دیگر می رسد (نه

بدون واسطه)، عالم عقول راتشکیل می دهند.

تجربۀ وحی یا شهود وحیانی - که عالی ترین نوع شهود است - به پیامبران الهی اختصاص دارد؛ نه معرفت وحیانی. انبیاي الهی از این طریق به برترین دانش ها و معارف دست گزینه 3  . 128
می یابند و آن دانش ها را در اختیار انسان هاي دیگر قرار می دهند. انسان ها با تدبیر عقالنی در منابع و بهره گیري از معارف پیامبران می توانند از شناخت و معرفت وحیانی بهره مند گردند.

.( «ما فرزندان دلیل هستیم» توصـیف فیلسـوفان مسـلمان اسـت. امـا اساسـًا فیلسوفان مسلمان را نمی توان به دو گروه عقل گرا و تجربه گـرا تقسـیم کـرد (رد گزینه هاي  و  گزینه 4  . 129

). عموم فیلسوفان (فیلسوفان مسلمان با وجود اینکه پایۀ پذیرش عقیـده را استدالل عقلی می دانند، راه کسب معرفت را به عقل منحصر نمـی کننـد و حس و شهود را هم معتبر می دانند (رد گزینۀ 

( مسـلمان همۀ کارکردهاي عقل و انواع استدالل از جمله استدالل تجربی را می پذیرند. (تأئید گزینۀ 

بررسی سایر گزینه ها: گزینه 3  . 130

»: جریان هاي دستۀ اول در عین پذیرش عقل، محدودة اعتبار آن را محدود می کردند. گزینۀ «

»: جریان هاي دستۀ اول می کوشیدند تا نشان دهند که برخی (نه همۀ) روش هاي عقلی در مسائل دینی کاربردي ندارند. گزینۀ «

»: دستۀ اول جریان هاي مخالف فلسفه، تنها از لحاظ روش شناختی به کاربرد فلسفه در مسائل دینی ایراد می گرفتند؛ ولی از لحاظ موضوعی، هیچ یک از دو گروه مشکلی با فلسفه نداشتند. گزینۀ «

مقام و منزلت عقل فعال نسبت به انسان، مانند آفتاب است نسبت به چشم. همان طور که آفتاب نوربخشی می کند تا چشم انسان ببیند و بیناي بالفعل شود، عقل فعال نیز نخست گزینه 4  . 131
چیزي در قّوة عقلی آدمی افاضه می کند؛ به طوري که فعالیت عقلی براي انسان ممکن می شود و در نتیجه، عقل شروع به فعالیت می کند و به ادراك حقایق نائل می شود.

توجه شود: عقل عاملی است که شناخت انسان در پرتو آن ممکن می گردد، نه این که شناخت آدمی تنها چیزي باشد که از آن گرفته می شود.

فیلسوفان مسلمان را نمی توان به دو گروه عقل گرا و تجربه گرا تقسیم کرد؛ زیرا ایشان همۀ کارکردهاي عقل اعم از استدالل تجربی، تمثیل و برهان عقلی محض را می پذیرند و در گزینه 1  . 132
جایگاه خود، روشی درست براي کسب دانش می دانند.

فیلسوفان مسلمان با اینکه اساس پذیرش هر اعتقاد و آیینی را استدالل عقلی می دانند، راه کسب معرفت را به عقل منحصر نمی کنند، بلکه حس و شهود را هم معتبر می دانند. آنان گزینه 1  . 133
همچنین وحی را عالی ترین مرتبۀ شهود می شمارند که به پیامبران الهی اختصاص دارد.

میان عقول ده گانه رابطۀ علت و معلول حاکم است و سایر عقول به ترتیب از عقل اّول پدید آمده اند؛ پس بین آن ها رابطۀ طولی برقرار است. اولین موجود در سلسلۀ عقول، عقل اّول گزینه 1  . 134
است (خداوند آفرینندة عقول است، نه جزئی از آن ها).

ما انسان ها چون توانمندي هاي عقلی محدود و متفاوتی داریم، ممکن است از استدالل عقلی درست استفاده نکنیم و به نتیجه هاي نادرست و اشتباه برسیم. گزینه 4  . 135

برخی جریان ها می کوشیدند تا نشان دهند که برخی روش هاي عقلی در مسائل دینی کاربردي ندارند و کسانی که از این روش ها استفاده می کنند، مرتکب خطا می شوند. به همین گزینه 1  . 136
دلیل درصدد محدود کردن اعتبار و کارآمدي عقل برمی آمدند. 

فیلسوفان مسلمان همگی از هر دو مصداق عقل سخن گفته اند که یکی پرتو یا مظهري از دیگریست. عقل به عنوان وجودي برتر و عقل انسان ها (قوة استدالل و شناخت) که مظهري گزینه 1  . 137
از همان وجود متعالی است.

عقل فعال نیز نخست چیزي در قوة عقلی آدمی افاضه می کند؛ به طوري که فعالیت عقلی براي انسان ممکن است و در نتیجه عقل شروع به فعالیت می کند و به ادراك حقایق نائل گزینه 2  . 138
می شود. 

وحی، عالی ترین مرتبۀ شهود است که به پیامبران الهی اختصاص دارد و پیامبران از این طریق برترین دانش ها و معارف را دریافت می کنند و در اختیار انسان هاي دیگر قرار گزینه 4  . 139
می دهند. 

حیات عقلی مسلمانان با ظهور اسالم و تشکیل جامعۀ اسالمی مقارن بوده است؛ اما پس از نهضت ترجمه بعد از دو قرن به حیات فلسفی انجامید. البته فیلسوفان مسلمان یادگارهاي گزینه 3  . 140
فیلسوفان بزرگ یونان را آموختند و با نقد و بررسی آراء آن حکیمان، نظام فلسفی نوینی را سامان بخشیدند، اما به این معنا نیست که فارابی و ابن سینا سبب پیدایش حیات عقلی در جامعه اسالمی

شده باشند.

فلسفۀ اسالمی در آغاز سرشتی کامًال استداللی داشت و متکی بر آراء ارسطو بود. از آنجا که ارسطو در مباحث فلسفی بیش از هر چیز به قیاس برهانی تکیه می کرد، فلسفۀ اسالمی گزینه 2  . 141
نیز صورت استداللی قوي به خود گرفت و نبوغ استداللی ابن سینا، این صورت را با ظریف ترین موشکافی ها آراست. این شیوة تفکر فلسفی به خاطر مؤسس اول آن (ارسطو) به «حکمت مشاء» معروف

شد.

مبانی فلسفۀ سیاسی فارابی متأثر از افالطون است، ولی مبانی فلسفی فارابی که باعث تأسیس فلسفۀ اسالمی شد، متأثر از ارسطو (دیگر فیلسوف یونانی) است. گزینه 4  . 142

فارابی معتقد است که انسان به حسب فطرت و طبع خود به جامعه گرایش دارد و می خواهد با همنوعان خویش زندگی کنًد؛ نه اینکه فقط جهت نیاز خودش به زندگی اجتماعی گزینه 2  . 143
گرایش داشته باشد.

فارابی انسان را مدنی بالطبع می داند و معتقد است که به حسب فطرت و طبع خود به جامعه گرایش دارد و می خواهد با همنوعان خویش زندگی کند (می خواهد و اراده می کند، نه گزینه 4  . 144
این که ناآگاهانه و ناخواسته در اجتماع قرار بگیرد). لذا هدف اصلی جامعه و مدینه، سعادت در دنیا و آخرت است. (پس انسان سعادت را فطرتًا می خواهد)

ریاست جامعه باید برعهدة کسی باشد که روحی بزرگ و سرشتی عالی دارد و به عالی ترین درجات تعقل رسیده است تا بتواند احکام و شرایع را دریافت کند.

از دیدگاه مورخان علم، پیامبر اکرم (ص) و قرآن کریم «حیات عقلی» جامعۀ اسالمی را پایه گذاري کردند. گزینه 3  . 145

هدف اصلی از اجتماع و مدینه، دست یابی به سعادت دنیا و آخرت است. گزینه 3  . 146

به عقیدة فارابی، مسیر سعادت و کمال انسان از زندگی اجتماعی می گذرد (اصالت با جامعه است، نه فرد)؛ لذا هدف اصلی جامعه و مدینه، سعادت در دنیا و آخرت است. براین گزینه 2  . 147
اساس، بهترین مدینه ها مدینه اي است که مردم آن به اموري مشغول و به فضایلی آراسته اند که مدینه را به سوي سعادت می برد (برتري یک مدینه با غایت آن که حصول سعادت انسان ها است

شناخته می شود) و چنین جامعه اي مدینۀ فاضله است.

امیرالمؤمنین علی (ع) دربارة فرشتگان می فرماید: «فعلیّت تمام دارند و نهایت کمال ممکن خود را دارا هستند». یعنی آن ها بالفعل به کمال ممکن خود رسیده اند و دیگر رشد و گزینه 1  . 148
حرکت براي آن ها قابل تصور نیست. نه این که بتوانند به کمالی که هنوز ندارند نزدیک شوند واین وصف بالقوه باشد.

فلسفۀ اسالمی در آغاز سرشتی کامًال استداللی داشت و متکی بر آراء ارسطو بود. فارابی در کتابی به نام «اغراض ارسطو فی کتاب مابعدالطبیعه» با دقت و توانایی بسیار نظرات ارسطو گزینه 2  . 149
را شرح می کند و نکات پیچیدة آن را آشکار می سازد؛ چنان که بعدها راهنماي ابن سینا در فهم کتاب ارسطو می شود.
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او انسان را مدنی بالطبع می داند و معتقد است که انسان بر حسب فطرت و طبع خود به جامعه گرایش دارد و می خواهد با همنوعان خویش زندگی کند. به عقیدة فارابی، مسیر گزینه 2  . 150
سعادت و کمال انسان از زندگی اجتماعی می گذرد. لذا هدف اصلی جامعه و مدینه، سعادت در دنیا و آخرت است.

با این حال فطري بودن این نیاز قطعًا به این معنا نیست که انسان ناخواسته و بدون اراده جوامع بشري را به وجود آورده است!  

در مدینۀ فاضله افراد مانند اعضاي بدن برخی بر برخی تقدم دارند و نیز آنکه هر کسی متناسب با ویژگی ها و ظرفیت هاي خود در جایگاه مناسبی قرار گرفته اند. بنابراین جایگاه ها گزینه 4  . 151
به صورت مساوي تقسیم نمی شوند.

داللت «تضمنی» داللتی است که لفظ، متضّمن (دربردارندة) بخشی از معناي اصلی لفظ است. در مثال آورده شده در صورت سؤال: هنگام کسوف، مقصود از خورشیدگرفتگی قسمتی گزینه 2  . 152
از قرص خورشید است، نه تمام آن. داللت التزامی، داللتی است که بر الزمۀ یک شیء داللت می کند. در مثال آورده شده در صورت سؤال، شجاع بودن الزمۀ شیر بودن است.

به نظر ابن سینا طبیعت هر شیء آن را به سوي خیر و کمال مطلوبش سوق می دهد؛ به شرط این که مانعی در راه طبیعت قرار نگیرد. از این رو تبدیل دانۀ سیب به درخت سیب، با این گزینه 2  . 153
اندیشۀ ابن سینا تناسب بیشتري دارد. زیرا به صورت طبیعی، دانۀ سیب به کمال مطلوب خود که درخت سیب شدن است، گرایش دارد.

از نظر ابن سینا، آنچه ظاهرًا شر و بدي به ظنر می رسد، همگی در یک نظم کلی جهانی تأثیر مثبت دارند و به کمال نهایی طبیعت کمک می کنند. از این رو عبارت دوم با این اندیشه تناسب بیشتري
دارد.

به نظر ابن سینا طبیعت هر شیء آن را به سوي خیر و کمال مطلوبش سوق می هد؛ به شرط اینکه مانعی در راه طبیعت قرار نگیرد (نه تحت هر شرایطی) گزینه 3  . 154
بررسی سایر گزینه ها:

»: خداوند عالم طبیعت را با لطف و عنایت خود پدید آورده است. (لطف و عنایت به لحاظ معنایی با هم متفاوت اند، هرچند صفات خدا با ذات او یکی است). گزینۀ «

»: با نگاه کردن به بخش کوچکی از جهان طبیعت نمی توان دربارة آن داوري کلی کرد. گزینۀ «

»: از نظر ابن سینا، تأمل در رابطۀ طبیعت با ماوراءطبیعت و خدا در کنار تحقیق در روابط میان پدیده ها، دانشمند و محقق را از ظاهر پدیده ها عبور می دهد و به باطن آن ها می رساند و آن ها را گزینۀ «
به خشوع و خشیت در برابر حق وامی دارد.

شیخ اشراق می نویسد: «هرگاه اتفاق افتد که در زمانی حکیمی غرق در تألّه بوده و در بحث نیز استاد باشد، او را ریاست تامّه بوده و خلیفه و جانشین خدا اوست. جهان هیچ گاه از گزینه 4  . 155
حکیمی که چنین باشد، خالی نیست؛ زیرا براي مقام خالفت ضروري است که امور و حقایق را بی واسطه، از حق تعالی (نه فرشتگان) دریافت کند و البته مراد من از این ریاست، ریاست از راه قهر و غلبه
نیست. بلکه گاه باشد که اماِم تألّه در ظاهر حاکم باشد و گاه به طور نهانی [در هر حال] او راست ریاست تامّه، اگرچه در نهایت گمنامی باشد و چون ریاست واقعی جهان به دست او افتد، زمان وي بس

نورانی و درخشان شود و هرگاه جهان از تدبیر حکیمی الهی تهی ماند، ظلمت و تاریکی بر آن سایه افَکَند».
هر واقعیتی نور است، اما نه نور مطلق؛ بلکه درجه اي است از نور. گزینه 1  . 156

کلمۀ اشراق در فلسفۀ سهروردي همان وجوددهی است و ناظر بر هستی شناسی است. آنجا که رستگاري وصول به روشنی توصیف می شود. ناظر بر معرفت شناسی نیز هست. وصول، گزینه 4  . 157
علم است (معرفت شناسی) و اشراق، وجود (هستی شناسی).

ابن سینا فلسفۀ مشائی را به صورت مدون و نظام مند ارائه کرد. وي فلسفه اي که ارسطو آن را تأسیس کرده بود و بعدها وارد جهان اسالم شد، به اوج (تکامل) رساند. گزینه 3  . 158

شفاء دایرة المعارف عظیم علمی و فلسفی و کامل ترین مرجع حکمت مشائی است. اشارات و تنبیهات، آخرین دیدگاه هاي ابن سینا در حکمت است. گزینه 3  . 159
قانون، نوعی فرهنگ نامۀ پزشکی است.

علت نام گذاري این عالم به طبیعت بدان جهت است که اجزاء این عالم، هر کدام طبع و ذات خاصی دارند و خود این عالم نیز به عنوان یک «کل»، طبع و ذاتی دارد که منشأ و مبدأ گزینه 4  . 160
حرکات و تحوالت آن است. به نظر ابن سینا طبیعت هر شیء آن را به سوي خیر و کمال مطلوبش سوق می دهد.

حکمت اشراق نوعی بحث از وجود است که تنها به نیروي عقل و ترتیب استدالل اکتفا نمی کند، بلکه آن را با سیر و سلوك قلبی نیز همراه می سازد. پس به همین دلیل حکمت گزینه 2  . 161
اشراق، یک مکتب فلسفی به شمار می رود.

). عارفان به طریقۀ برهان و فلسفۀ استداللی توجهی ندارند و فقط تصفیۀ نفس مشائیان در فلسفۀ استداللی به کمال رسیده اند، ولی از ذوق و عرفان بهره اي ندارند (رد گزینۀ  گزینه 2  . 162

.( می کنند و به شهودهایی دست یافته اند (رد گزینه هاي  و 

دانشنامۀ عالیی، کتاب ابن سینا به زبان فارسی است. گزینه 1  . 163
علت نام گذاري این عالم به «طبیعت» بدان جهت است که اجزاء این عالم، هر کدام طبع و ذات خاصی دارند و خود این عالم نیز به عنوان یک «کل» طبع و ذاتی دارد که منشأ و مبدأ گزینه 2  . 164

حرکات و تحّوالت آن است.
خداوند، عالم طبیعت را با لطف و عنایت خود پدید آورده و همۀ اجزاي آن چنان ترکیب و تألیف شده اند (علم الهی و تناسب جهان) که بهترین نظام ممکن، یعنی نظام احسن را تحقق می بخشند.

سهروردي با احیاي فلسفۀ نور و اشراق ایران باستان و تلفیق آن با عرفان اسالمی، «حکمت اشراق» را پایه گذاري کرد. از نظر سهروردي، سیر و سلوك روحانی و قلبی بدون تربیت گزینه 2  . 165
عقالنی گمراه کننده است.

هرگاه اتفاق افتد که در زمانی حکیمی غرق در تألّه بوده و در بحث نیز استاد باشد، او را ریاست تامّه بوده و خلیفه و جانشین خدا اوست. جهان هیچ گاه از حکیمی که چنین باشد، گزینه 1  . 166
خالی نیست. زیرا براي مقام خالفت ضروري است که امور و حقایق را بی واسطه از حق تعالی (نه فرشتگان) دریافت کند. او راست ریاست تامّه، اگرچه در نهایت گمنامی باشد. و چون ریاست واقعی
جهان به دست او افتد (ممکن است زمانی ریاست واقعی را در دست نداشته باشد)، زمان وي بس نورانی و درخشان شود و هرگاه جهان از تدبیر حکیمی الهی تهی ماَند، ظلمت و تاریکی بر آن سایه

افَکَند.

مشرق جهان: نور محض یا محل فرشتگان مقرب گزینه 3  . 167
نور: ذات هر واقعیتی که تفاوت موجودات در شّدت و ضعِف آن است.

مغرب وسطی: میان مشرق محض و مغرب کامل که در آن نور و ظلمت به هم آمیخته اند.
نوراالنوار: مبدأ جهان - خالق هستی - نور محض - ذات نخستین

مشرق جهان در جغرافیاي سهروردي، نور محض یا محل فرشتگان مقرب است. خداوند، مبدأ جهان و نور محض است و سهروردي او را «نوراالنوار» می نامد. مغرب وسطی در میان گزینه 3  . 168
مشرق محض و مغرب کامل قرار دارد که در آن نور و ظلمت به هم آمیخته اند. هر واقعیتی «نور» است.

شواهدالربوبیه کتابی فلسفی است که با شیوة اشراقی تدوین یافته و از کتاب هاي اولیۀ مالصدرا به حساب می آید. او آرا و نظرات اولیۀ خود را در این کتاب بیان کرده است. گزینه 1  . 169
المبدأ و المعاد که آن را می توان خالصۀ نیمۀ دوم اسفار دانست و شامل مباحث خداشناسی و معادشناسی است، از کتب مهم تر مالصدرا محسوب می شود.

المظاهر االلهیه مانند المبدأ و المعاد است، ولی در حجم کوچک تر.
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»: وجود در خارج اصالت دارد، اما ماهیت مفهومی است که ذهن آن انتزاع می کند. گزینۀ « گزینه 4  . 170

»: هر وجودي با تعینی خاص در خارج هست. از این تعین خاص مفهوم «ماهیت» به دست می آید، نه «وجود». گزینۀ «

»: وجود با ماهیت وحدت ندارد. ماهیت مفهومی است که از وجودها (مانند انسان و اسب) انتزاع می شود. گزینۀ «

»: واقعیت خارجی مصداق مفهوم وجود است (اصالت وجود) وجود حقیقتی واحد است که داراي مراتب و درجاتی است. (تشکیک وجود) گزینۀ «

شدت و ضعف داشتن وجود مانند شدت و ضعف در نور است. نور حقیقتی یگانه است، اما شدت و ضعف دارد. (وجود حقیقت واحد همه چیز است و از جهت مشکک بودن کثرت گزینه 3  . 171
آن ها را نیز رقم می زند؛ پس وجود از جهتی عامل وحدت و از جهتی عامل کثرت است.)

تشریح سایر گزینه ها:

»: مفهوم وجود در میان همۀ اشیا مشترك است، اما هر شیئی ذات یا همان ماهیت خاص خود را دارد. لذا ماهیت جنبۀ تمایز و اختالف اشیاست و وجود وجه وحدت آن ها. (پس توجه به گزینۀ «
ماهیت عالمی از کثرت ها پدید می آورد)

»: آنچه واقعیت خارجی را تشکیل می دهد، وجود است، نه ماهیت. از آنجا که هر وجودي با تعینی خاص در خارج هست، از این تعین خاص مفهوم ماهیت به دست می آید. (تعنیات از آن گزینۀ «
وجود است، نه ماهیت)

»: درجات وجودي مانند شدت و ضعف در نور است. شدت و ضعف نور از حقیقت نور خارج نیست. نور از همان جهت که نور است، قوي است؛ نه اینکه با چیزي ترکیب شده و قوي شده گزینۀ «
باشد. نور از همان جهت که نور است، ضعیف است؛ نه اینکه با چیزي مثل تاریکی ترکیب شده و ضعیف شده باشد. زیرا تاریکی همان نبود نورد.

کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم هم نقدي است به تفکرات ماتریالیستی و مکتب مارکسیسم و هم یک دورة فلسفۀ اسالمی براي پاسخگویی به سؤاالت روز گزینه 3  . 172

1

2

3

4

1

2

4

25

فلسفه دوازدهم گروه آموزشى راِه مشاور

@rahemoshaver99



1  . 1

2  . 2

3  . 4

4  . 4

5  . 3

6  . 3

7  . 1

8  . 4

9  . 2

10  . 3

11  . 3

12  . 3

13  . 2

14  . 3

15  . 1

16  . 4

17  . 2

18  . 2

19  . 4

20  . 3

21  . 2

22  . 1

23  . 3

24  . 1

25  . 1

26  . 4

27  . 4

28  . 2

29  . 4

30  . 4

31  . 4

32  . 4

33  . 4

34  . 1

35  . 3

36  . 2

37  . 3

38  . 4

39  . 4

40  . 4

41  . 3

42  . 3

43  . 3

44  . 3

45  . 1

46  . 2

47  . 2

48  . 3

49  . 4

50  . 4

51  . 2

52  . 2

53  . 2

54  . 2

55  . 4

56  . 2

57  . 3

58  . 3

59  . 4

60  . 1

61  . 4

62  . 4

63  . 2

64  . 3

65  . 2

66  . 3

67  . 1

68  . 1

69  . 4

70  . 1

71  . 1

72  . 2

73  . 2

74  . 3

75  . 2

76  . 2

77  . 3

78  . 4

79  . 2

80  . 4

81  . 3

82  . 3

83  . 1

84  . 1

85  . 2

86  . 4

87  . 3

88  . 1

89  . 3

90  . 4

91  . 4

92  . 2

93  . 1

94  . 2

95  . 4

96  . 2

97  . 1

98  . 4

99  . 1

100  . 1

101  . 3

102  . 2

103  . 2

104  . 1

105  . 2

106  . 2

107  . 3

108  . 3

109  . 1

110  . 1

111  . 3

112  . 4

113  . 4

114  . 1

115  . 4

116  . 3

117  . 2

118  . 1

119  . 3

120  . 3

121  . 4

122  . 3

123  . 1

124  . 4

125  . 4

126  . 2

127  . 3

128  . 3

129  . 4

130  . 3

131  . 4

132  . 1

133  . 1

134  . 1

135  . 4

136  . 1

137  . 1

138  . 2

139  . 4

140  . 3

141  . 2

142  . 4

143  . 2

144  . 4

145  . 3

146  . 3

147  . 2

148  . 1

149  . 2

150  . 2

151  . 4

152  . 2

153  . 2

154  . 3

155  . 4

156  . 1

157  . 4

158  . 3

159  . 3

160  . 4

161  . 2

162  . 2

163  . 1

164  . 2

165  . 2

166  . 1

167  . 3

168  . 3

169  . 1

170  . 4

171  . 3

172  . 3

26
@rahemoshaver99




