سواالت درس به درس (:سواالت کامل کردنی  -سواالت کشف ارتباط  -گزاره های فلسفی
صحیح و غلط  -سواالت تشریحی پاسخ کوتاه وسواالت تشریحی پاسخ کامل)
همراه با پاسخ به مطالب خواسته شده کتاب از جمله به کار ببندیم و......
فلسفه دوازدهم انسانی چاپ98

الف) سواالت کامل کردنی :
-1موضوع دانش فلسفه  ..............است(.وجود)
-2اصل دانش فلسفه را  ............می گویند( .وجود شناسی )
 ...................-3دربارۀ حقیقت علم صحبت می کند و بخشی از هستی شناسی به معنای عام آن است.
(معرفت شناسی )
 -4حقیقت علم ،که «  »..........نامیده می شود ،خود از اقسام ...........است و این هستی است که به وجود
ذهنی و وجود خارجی تقسیم می شود (.وجود ذهنی – وجود)
 -5یکی از مباحث اوّ لیۀ فلسفه ،تعیین نسبت دو مفهوم .............و...............است(.هستی-چیستی)
............ -6و  ....................از پرکاربردترین مفاهیم میان انسان ها هستند (هستی-چیستی)
-7انسان در هر چیزی که مشاهده می کند ،دو حیثیت می یابد :حیثیت  ........بودن و حیثیت ........
داشتن(.موجود بودن – چیستی )
 ............. -8وجه مشترک موجودات است و  .............وجه اختصاصی آنها( .وجود-ماهیت)
 -9وقتی می گوییم «هستی»و«چیستی» دو جنبۀ یک چیزند ،به این معنا نیست که آنها دو جزء از یک چیزند
که با هم ............یا  .....................شده اند(.ترکیب -جمع)
 -10وقتی می گوییم انسان موجود است تفاوت انسان و وجود فقط در .....و از جهت ....است(.ذهن-مفهوم)
 -11در ،............دو امر جداگانه به نام وجود و ماهیت نداریم( .خارج )
-12ماهیت و وجود دو ............مختلف و متفاوت اند نه دو ................جداگانه(.مفهوم-موجود)
-13در گزارۀ «انسان حیوان ناطق است » حیوان ناطق  ................است(.محمول)
 -14در تعریف انسان « :انسان حیوان ناطق است ».دو مفهوم « انسان» و « حیوان ناطق » دو مفهوم از
یکدیگر ................هستند .و تفاوت آنها صرفا در .................شان است؛ یعنی حیوان ناطق مفهوم
گستردۀ انسان است( .جدایی ناپذیر-گستردگی)

 -15حمل « حیوان ناطق »بر «انسان» یک «حمل » ..........است و به ............نیاز ندارد(.ضروری-
دلیل)
-16درعبارت «انسان موجود است »مفهوم وجود از مفهوم انسان  .......است و جزء تعریف آن قرار نمی
گیرد .بنابراین ،میان نسان به عنوان یک چیستی رابطۀ  .............برقرار نیست(.جدا-ضروری)
 -17حمل «وجود »بر هر «چیستی» از جمله «انسان » نیازمند ........ا ست .حال این دلیل ممکن است
 ..............باشد یا  ............محض(.دلیل-حسی وتجربی-عقلی)
 -18ارسطو در کتاب  ...................وجود را از ماهیت جدا می سازد (.مابعد الطبیعه )
 -19فرق بین  .....و ...............بی تردید یکی از اساسی ترین آرا و عقاید فلسفی در تفکر اسالمی
است(.ماهیت –وجود)
 -20برهان  ................یکی از برهان های ابن سینا در اثبات وجود خدا است (.وجوب و امکان)
 .................. -21پایه گذار فلسفه توماسی تومیسم در اروپا شد (.توماس آکوئیناس)
 -22فالسفۀ  ...........از طریق ابن سینا و ابن رشد مجددا با فلسفۀ ............آشنا شدند(.غرب-ارسطویی)

ب) سواالت کشف ارتباط:
ب:پاسخ ها

الف:سواالت

الف) ارسطو=4

 -1موضوع دانش فلسفه
 -2پایه گذار فلسفه توماسی تومیسم

ب) دلیل=8

 -3یکی از برهان های ابن سینا در اثبات وجود خدا

ج) توماس آکوئیناس=2
د) وجود و ماهیت=6

-4.-4مولف کتاب مابعد الطبیعه
 -5وجه اختصاصی موجودات است.
 -66 -6دو حیثیتی که انسان در هر چیزی مشاهده می کند.

ک) حیوان ناطق =7
ل)وجود=1

 -7در گزارۀ «انسان حیوان ناطق است » محمول است.

م) وجوب و امکان=3

-8حمل وجود بر ماهیت نیازمند ان است.

ه)ماهیت=5

ج) گزاره های فلسفی صحیح و
-1

غلط:

موضوع اصلی دانش فلسفه معرفت شناسی است( .غ)

 -2فالسفۀغرب از طریق عالمه طباطبایی با فلسفۀارسطویی آشنا شدند(.غ)
 -3حمل « حیوان ناطق »بر «انسان» یک «حمل ضروری است و به دلیل نیاز ندارد(.ص)

 -4در گزارۀ «انسان حیوان ناطق است » انسان محمول است(.غ)
 -5ماهیت و وجود دومفهوم مختلف و متفاوت اند نه دوموجود جداگانه(.ص)

 -6توماس آکوئیناس پایه گذار فلسفه توماسی تومیسم در اروپا شد(.ص)
 -7افالطون در کتاب مابعد الطبیعه وجود را از ماهیت جدا می سازد(.غ)
 -8وقتی می گوییم انسان موجود است تفاوت انسان و وجود فقط درذهن و از جهت مفهوماست(.ص)
 .--9معرفت شناسی دربارۀ حقیقت علم صحبت می کند بخشی از هستی شناسی به معنای عام آن است( .ص)
.-10ماهیت وجه مشترک موجودات است و وجود وجه اختصاصی آنها است( .غ)

د) سواالت تشریحی پاسخ کوتاه:
-1یکی از مباحث اوّ لیۀ فلسفه،چیست؟
یکی از مباحث اوّ لیۀ فلسفه ،تعیین نسبت دو مفهوم هستی وچیستی است.
 -2انسان در هر چیزی که مشاهده می کند ،چند حیثیت می یابد ؟
انسان در هر چیزی که مشاهده می کند ،دو حیثیت می یابد :حیثیت موجود بودن و حیثیت چیستی داشتن.
-3وجه مشترک و وجه اختصاصی موجودات چیست؟
وجود ،وجه مشترک موجودات است و ماهیت ،وجه اختصاصی آنها.
 -4انسان را از نظر منطقی و فلسفی تعریف کنید.
انسان= انسان حیوان ناطق است.
 -5حمل وجود بر چیستی و ماهیت نیازمندچیست؟
نیازمند دلیل ا ست . .حال این دلیل ممکن است حسی و تجربی باشد یا عقلی محض
-6مولف کتاب ما بعد الطبیعه کیست؟
ارسطو
 -7یکی از اساسی ترین آرا و عقاید فلسفی در تفکر اسالمی چیست؟
فرق بین ماهیت و وجود یا همان مغایرت وجود و ماهیت
(-8برهان وجوب و امکان) درباره اثبات چه چیزی است ؟ این برهان را چه کسی ارائه کرده است؟ پایه این
برهان چیست؟
این برهان درباره اثبات خداوند است-.این برهان را ابن سینا ارائه کرده است-.پایه این برهان مغایرت وجود
و ماهیت است.
 -9پایه گذار فلسفه توماسی تومیسم در اروپا چه کسی است؟
توماس آکوئیناس)
 -10فالسفۀ غرب از طریق چه کسانی با فلسفه ارسطویی اشنا شدند؟
فالسفۀ غرب از طریق ابن سینا و ابن رشد مجددا با فلسفۀ ارسطویی آشنا شوند.
-11دیدگاه های عقلی فلسفه از چه قرنی و با رشد چه نوع فلسفه جای خود را ره چه نوع فلسفه ایی دادند؟

از قرن  1٦میالدی با رشد تجربه گرایی ،این دیدگاه ها جای خود را به فلسفه های حس گرا و تجربه گرا
دادند.

د) سواالت تشریحی پاسخ کامل:
 -1وقتی می گوییم «هستی»و«چیستی» دو جنبۀ یک چیزند به چه معنا هست و به چه معنا نیست؟
وقتی می گوییم «هستی»و«چیستی» دو جنبۀ یک چیزند ،به این معنا نیست که آنها دو جزء از یک چیزند
که با هم ترکیب یا جمع شده اند.وقتی می گوییم انسان موجود است تفاوت انسان و وجود فقط درذهن و از
جهت مفهوم است .درخارج دو امر جداگانه به نام وجود و ماهیت نداریم .ماهیت و وجود دومفهوم مختلف
و متفاوت اند نه دوموجود جداگانه
 -2در مثال انسان «حیوان ناطق است»چه رابطه ایی میان انسان و حیوان ناطق وجود دارد؟
این دو مفهوم از یکدیگر جدایی ناپذیرند .هر انسانی حیوان ناطق است و هر حیوان ناطقی انسان
است.اصوال اصوال لفظ انسان برای همین چیزی که حیوان ناطق است به کار می رود .مثال دیگر در
همین زمینه مثال «:مثلث شکل سه ضلعی است »می باشد.
-3در مثال انسان حیوان ناطق است؟حمل چه نوع حملی است و چرا به دلیل نیاز ندارد؟
حمل حیوان ناطق بر انسان یک حمل ضروری است و به دلیل نیاز ندارد؛ یعنی نمی توان پرسید چه عاملی
باعث شد که شما حیوان ناطق را بر انسان حمل کردید.
-4در عبارت «انسان موجود است» مفهوم وجود و مفهوم انسان چه ارتباط و رابطه ایی با همدیگر دارند؟
در عبارت «انسان موجود است» مفهوم وجود از مفهوم انسان جداست و جزء تعریف آن قرار نمی گیرد .
بنابراین ،میان انسان به عنوان یک چیستی و وجود رابطۀ ضروری برقرار نیست؛ به همین سبب ،انسان،
می تواند موجود باشد و می تواند موجود نباشد.

رفتار طبیعی و معمولی فوق که همۀ ما انسان ها بدون استثنا انجام می دهیم ،دربردارندۀ چه پیام های فلسفی
است؟
-1در اطراف ما چیزهای زیادی وجود مانند :آب-آتش وستاره-اسب............-
-2چیزهایی هستند که در ذهن ما وجود دارند و لی وجود واقعی ندارند و وجودشان خیالی است.

 -1اطراف ما اشیاء فراوانی هستند که هم «چیستی» آنها را تا حدود زیادی می شناسیم و هم از هستی»شان
اطالع داریم؛ مانند:
درخت صنوبر-انسان-ستاره-اسب-فیل-و...........
 -2برخی امور هستند که «چیستی»شان برای ما روشن است و حتی در علوم هم کاربرد دارند امّا نمی دانیم به
همان د ّقتی که آنها را تعریف می کنیم «وجود»دارند یا نه؛ مانند:
مثلث-مستطیل

-3برخی امور هستند که از« هستی» شان خبر داریم امّا هنوز دربارۀ«چیستی»آنها نظر روشنی نداریم؛ مانند:
خداوند-فرشتگان-جنیان
«-4چیستی»های فراوانی را هم می توانیم در ذهن خود حاضر کنیم؛ در حالی که می دانیم این امور ،حداقل
تاکنون «وجود»ندارند؛ مانند:
غول ،دیو ،ققنوس ،سیمرغ و سراب.

اگر مفهوم «وجود» عین مفهوم «ماهیت» یا جزء آن بود ،آیا مشکل و مسئله ای پیش می آمد؟ پاسخ مثبت یا
منفی خود را توضیح دهید.
گر مفهوم وجود عین ماهیت یا حتی جز ماهیت بود تصور هر ماهیتی برای اثبات وجود ان کافی بود یعنی
همینکه میتوانستیم یک ماهیت را تصور کنیم باید میتوانستیم مفهوم وجود را بعنوان محمول بران حمل نماییم
حال انکه چنین نیست میگوییم غول یا کیمیا چیست؟ ماهیت انرا داریم ولی نمیتوانیم بگوییم وجود دارد.

به فعالیت «تکمیل کنید» برگردید و با توجه به بیان ابن سینا ،به سؤال های زیر پاسخ دهید.
-1آیا چهار گزارۀ طرح شده ،با بیان ابن سینا هماهنگ اند؟
بله چون بعضی موجودات حسی و تجربی هستندو بعضی دیگر عقلی محض هستند.
 -2کدام گزاره نظر ابن سینا را بیشتر تأیید می کند؟
گزاره اول
-1به گزاره های زیر توجه کنید و بگویید ترتیب آنها چگونه باید باشد و چرا؟
 -1من می توانم اشیاء را بشناسم.
 -2من هستم.
 -3اشیاء هستند.
به ترتیب :من هستم-اشیاء هستند -من می توانم اشیاء را بشناسم
زیرا ابتدا باید وجود باشد بعد ماهیات و تا سپس بتوانیم ماهیات را حمل بر وجود کنیم
 -2علی و محمد در حال گفت وگو بودند ،از دور حیوانی را دیدند علی گفت آن حیوان «شیر» است ولی محمد
گفت آن حیوان «پلنگ» است ،وقتی حیوان نزدیک شد دیدند نه شیر است و نه پلنگ ،بلکه ببر است .به نظر
شما چه نتیجه ای می توان در نسبت بین چیستی و هستی حیوان گرفت؟

در اینکه حیوان بوده و وجود داشته هم علی و هم محمد مشترک هستند ولی در چیستی و ماهیت هرکدام بر
اساس میزان علم و توانایی ودرک دچاراشتباه شدند.یعنی وجود مشترک است ولی ماهیات مختلف هستند.
 -3به گزاره های زیر توجه کنید و بگویید حمل کدام یک از محمول ها به موضوع ها نیازمند دلیل است و
چرا؟
 -1انسان حیوان است.
-2انسان شیر است.
 -3انسان مخلوق است.
 -4انسان ناطق است.
-5انسان موجود است.
گزاره های اول تا چهارم نیازمند دلیل نیستند محمول برای موضوع ان ها ضروری است و به دلیل نیازندارد
اما در گزاره پنجم رابطه ضروری بر قرار نیست و نیازمند دلیل است .حال این دلیل ممکن است حسی و
تجربی باشد یا عقلی محض باشد.
 -4آیا در قضیۀ « مثلث سه ضلعی است» حمل محمول بر موضوع نیاز به دلیل دارد؟ چرا؟
خیر -زیرا حمل سه ضلعی برای مثلث یک حمل ضروری است و به دلیل نیاز ندارد؛ یعنی نمی توان پرسید چه
عاملی باعث شد که شما سه ضلعی را حمل بر مثلث کردید.و این دو مفهوم از یکدیگر جدایی ناپذیرند .و تفاوت
آنها صرفا در گستردگی شان است؛ یعنی سه ضلعی مفهوم گستردۀ مثلث است.

