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درس اول

منطق، ترازوی اندیشه 

توضیحی مختصر در خصوص این بیان از ابن سینا 

خود ترازو در فروشگاه ها مثال در یک سبزی فروشی، میوه فروشی، خواربارفروشی و طالفروشی یا هر فروشگاه دیگری سود و زیانی برای فروشنده و خریدار 

ندارد بلکه استفاده درست  از ترازو موجب آن می شود که در خرید و فروش کاالها ضرری متوجه خریدار یا فروشنده نشود و فروشنده منفعت معقول ببرد. پس 

کاالهای یک فروشگاه، کاالهای سود و زیان هستند یعنی فروشنده با خرید و فروش کاالهاست که سود می برد یا زیان می کند اما ترازو  فقط سنجنده سود و 

زیان است و خودش سود و زیانی ندارد ضمنا اگر کاالیی در مغازه نباشد ترازو هم معطل می ماند و بدون داشتن کاال و صرفا با داشتن ترازو، فروشنده سود و زیانی 

نمی برد چون ترازو ابزار سود و زیان نیست بلکه سنجنده سود و زیان از طریق خرید و فروش کاالهای دیگر است.

علم منطق هم نسبت به سایر علوم مثل ترازو هست نسبت به سایر کاالها در یک فروشگاه.

دانستن علم منطق به تنهایی نمی تواند علم تازه ای به انسان بدهد بلکه باید دانشمندان در هر رشته علمی، آن را به کار بگیرند و تعریف و استدالل های 

خود را با قواعد منطقی انجام بدهند تا به علم درستی دست بیایند. همه علوم ، همه بدون استثنا نیازمند منطق هستند تا تعریف ها و استدالل های خود را مطابق 

قواعد منطقی انجام دهند و اال نمی توانند به علم معتبری دست یایند. مثل فروشنده که اگر از ترازو استفاده نکند و بدون سنجش دقیق، کاالهای خود را بفروشد، 

به احتمال خیلی زیاد یا خودش یا خریدارانش متضرر می شوند. پس به کارگیری علم منطق در هر علمی ضروری است. به طور کلی هر جا تفکر و اندیشیدن حضور 

دارد آن جا ، خواه نا خواه منطق و قواعد منطقی هم حضور دارد. حتی در یک نشستن و برخاستن ساده . حتی باز و بسته کردن یک در  و یا رد شدن از یک خیابان 

یا یک خرید ساده از یک فروشگاه تا تفکرات علمی و فلسفی پیچیده و دقیق.

ممکن است دانش آموزی بگوید پس آن هایی که کارشان فروش ترازو است، دارند از خرید و فروش ترازو منفعت می برند پس ترازو هم می تواند کاالی سود 

و زیان باشد. آیا منطق هم می تواند این گونه باشد؟

می گوییم بله حرفتان حرف درستی است. و منطق از جهات مختلفی بررسی می شود و در این جا علم منطق را در نسبتش با سایر علوم بررسی می کنیم 

همان طور که یک ترازو را در یک فروشگاه در ارتباط با سایر کاالها بررسی می کنیم.

علم منطق علم ترازوست و علم های دیگر، علم سود و زیان، و هر دانشی که به ترازو سنجیده نشود،     یقین آور 
نباشد؛ پس چاره ای نیست از آموختن علم منطق.                                   

  )ابن سینا، دانشنامه عالئی(

این نکته را از حاال خوب به خاطر بسپارید:

علم منطق برای علوم دیگر تعریف یا استدالل نمی کند بلکه فقط راه تعریف و استدالل درست را می آموزد.
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آن چه در این کتاب می خوانیم

در صفحه 2 کتاب چند مورد مغالطه یا احتمال مغالطه آمده است که به هر کدام از آن ها در درس یا درس هایی از کتاب پرداخته شده است. اما غرض 

اصلی از طرح این مغالطات و پرسش از شما این است که بدانید منطق درسی نیست که شما هیچ آشنایی با آن نداشته باشید به همین دلیل خیلی ساده که شما 

مغالطات به کار رفته در این صفحه را به نحوی تشخیص می دهید اما معموال  اسمی که آن مغالطات دارند را نمی دانید یعنی روح مطلب را می دانید ولی اسم 

گاه با قواعد منطقی می اندیشند و زندگی می کنند و درس  گاه یا ناخودآ منطقی آن را نمی دانید و این یعنی این که همه شما و دقیق تر بگوییم همه انسان ها خودآ

منطق به هیچ وجه درسی غریبه و نا آشنا نیست. فقط کاری که در طول تحصیل این کتاب خواهید داشت این است که اوال اسم قواعد منطقی را یاد بگیرید ثانیا 

آن قواعد را مرتب و منظم نموده و استفاده درست از آن ها را بیاموزید. پس منطق درسی ساده است که قواعد ذهنی خودمان را که همیشه و همه جا   از آن ها 

استفاده می کنیم بررسی می نماییم.

و اما آن چه در صفحه 2 کتاب آمده است و خیلی بعید است که با کمی دقت، مغالطه آن ها را تشخیص ندهید.

پیش از آشنایی با علم منطق، خود را بیازمایید و به سواالت زیر پاسخ دهید:

1- تصور کنید فردی با خواندن آیه »خداوند نور آسمان ها و زمین است« گمان کند که چون »نور با چشم قابل مشاهده است«، خداوند را نیز می توان با چشم 

دید! به نظر شما وی دچار چه اشتباهی شده است؟

بر اساس تجربه چندین ساله ای که دارم تقریبا همه دانش آموزان می گویند که کلمه »نور« در هر دو جمله یک معنا ندارد. و این جواب کامال درست است و این 

جواب درست از شما، یعنی شما منطق را بلدید و روح مغالطه را تشخیص داده اید و قدم مهم هم همین است که مغالطه را تشخیص بدهید. 

)در درس دوم به مشترک لفظی بودن لفظ نور در دو جمله اشاره می کنیم و در درس هشتم هم نوع مغالطه این استدالل را خواهید فهمید که مغالطه عدم 

تکرار حد وسط است در اثر اشتراک لفظ واژه نور در دو مقدمه(

2- فردی می گفت : »اگر پرخوری کنم مریض می شوم؛ و چون من پرخوری نمی  کنم، مریض نخواهم شد.«

تقریبا همه دانش آموزان و حتما خود شما هم جوابتان این است که: همه مریضی ها که از پرخوری نیستند. و این جوابتان کامال درست است. این پاسخ درست شما 

بر اساس یک قاعده منطقی است که اگر آن قاعده را نمی دانستید به این جواب نمی رسیدید. پس روح قاعده منطقی را می شناسید و  فقط اسم آن را نمی دانید که 

در طول آموختن کتاب آن را یاد خواهید گرفت. )در درس نهم یاد خواهید گرفت به این مغالطه، مغالطه رفع مقدم می گویند.(

3- آیا کلمه »پروانه« در دو عبارت »پروانه دختر من است« و »پروانه پرواز می کند«، به یک معناست؟ اگر کسی از این دو جمله نتیجه بگیرد که »دختر من 

پرواز می کند«، دچار چه خطائی شده است؟

 بازهم حتما شما و همه دانش آموزان بدون استثنا جواب می دهید که کلمه پروانه در دو جمله به یک معنا به کار نرفته است و اکثرا هم می گویید پروانه مشترک 

لفظی است، پس به این دلیل، نتیجه درست گرفته نشده است.

مشترک لفظی را درست گفتید ولی اسم مغالطه را که ما را به نتیجه نادرست رسانده است را خواهیم خواند. )در درس دوم به مشترک لفظی بودن لفظ پروانه 

در دو جمله اشاره می کنیم و در درس هشتم هم نوع مغالطه این استدالل را خواهید فهمید که مغالطه عدم تکرار حد وسط است در اثر اشتراک لفظ واژه 

پروانه در دو مقدمه (

4- آیا نتیجه گیری انجام شده در عبارت مقابل صحیح است؟ »آقای م.الف که دیروز در این دادگاه محاکمه شد؛ متهم به اختالس است؛ زیرا همه افراد   

متهم به اختالس را در این دادگاه محاکمه کرده اند.«

درس اول : منطق، ترازوی اندیشه

3

این سوال را هم اکثرا درست جواب می دهید به این صورت که می گویید درست است که همه افراد متهم به اختالس را در این دادگاه محاکمه می کنند اما این 

بدان معنا نیست که متهم به جرم های دیگر را در این دادگاه محاکمه نمی کنند و شاید آقای م.الف از آن گروه متهم به جرم های دیگر باشد. )در درس هفتم 

یاد خواهید گرفت که این استدالل دارای مغالطه ایهام انعکاس است و در درس هشتم یاد می گیرید این استدالل دارای مغالطه نتیجه گیری از قیاس 

است.( نامعتبر 

همه متهمان به اختالس در این دادگاه محاکمه می شوند 

هر محاکمه شونده دراین دادگاه متهم به اختالس است

آقای م.الف در این دادگاه محاکمه شد.

همه متهمین به اختالس در این دادگاه محاکمه می شوند

پس آقای م.الف متهم به اختالس است. 

5- سعادت چیست؟ چرا یا وجود آن که همگی انسان ها به دنبال سعادت اند، راه های متفاوتی را در پیش می گیرند؟

به این سوال هم اکثر دانش آموزان پاسخ درست می دهند به این صورت که می گویند هرکسی چیزی را سعادت می داند که دیگری نمی داند بنابراین اختالف نظر 

پیدا می کنند. )در درس پنجم به توضیح دقیق این مطلب یعنی اهمیت تعریف پرداخته می شود.(

6- فرض کنید قیمت انار کیلویی 800 تومان باشد. با توجه به تصویر مقابل)تصویر در صفحه 2 کتاب( فروشنده برای جلب مشتریان از چه نکته ای استفاده 

کرده است؟

به این سوال هم همگی درست جواب می دهند به این صورت که می گویند با دیدن 400 تومان از دور، فکر می  کنیم که انار کیلویی چهارصد تومان است اما وقتی 

می ایستیم که بخریم می بینیم که پایین آن نوشتة درشت، به صورت ریز نوشته، نیم کیلو، که با این روش گولمان زده اند. )در درس دهم به توضیح دقیق این 

مغالطه که در اثر عوامل روانی است، پرداخته می شود.(

موارد ذکر شده مثال هایی از خطای اندیشه اند که در زندگی خود با صدها نمونه از آن ها مواجه می شویم. در این کتاب با قوانینی آشنا می شوید که به کار بستن 

آن ها ما را از خطای فکری باز می  دارد.

{
در درس هشتم یاد خواهید گرفت که حد وسط در هر }

دو مقدمه عالمت منفی دارد پس نامعتبر است.
)مغالطه نتیجه گیری از قیاس نامعتبر(

بر  فوق  مغالطه  که  گرفت  یادخواهید  هفتم  درس  در 
اساس مغالطه ایهام انعکاس است که از موجبه کلی، 

عکس مستوی موجبه کلی گرفته شده است.

نتیجه این که:همگی شما دانش آموزان و به طورکلی همه انسان ها در واقع با قواعد منطقی می اندیشید و زندگی می کنید و فقط در این کتاب اوال : اسم 

آن قواعد را خواهید دانست ثانیا: آن ها را در ذهنتان مرتب نموده و استفاده کامال صحیح از آن ها را یاد خواهید گرفت.
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این سوال را هم اکثرا درست جواب می دهید به این صورت که می گویید درست است که همه افراد متهم به اختالس را در این دادگاه محاکمه می کنند اما این 
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است.( نامعتبر 
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هر محاکمه شونده دراین دادگاه متهم به اختالس است
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درس نخست

منطق، ترازوی اندیشه

منطق علمی است که در پی جلوگیری از خطای اندیشه است.

مغالطه یا سفسطه به هرگونه نتیجه گیری خطا در اندیشه را می گویند که ممکن است عمدی یا سهوی باشد.

منطق دانان با بررسی انواع خطاهای ذهن و دسته بندی آن ها و مشخص کردن قواعدی که باید آن ها را رعایت کنیم، راه های جلوگیری از مغالطه یا 

سفسطه را نشان  می دهند.

از بیماری ها  به کارگیری علم پزشکی، هم سالمت جسم خود را حفظ می کنیم و  با  علم منطق را به علم  پزشکی تشبیه کرده اند چون: چون 

پیش گیری می کنیم و هم اگر بیماری داشته باشیم آن را معالجه و برطرف می کنیم. دقیقا همان گونه با به کارگیری علم منطق و قوانین حاکم بر ذهن، هم سالمت 

فکر خود را حفظ می کنیم یعنی درست می اندیشیم و از دچار شدن به بیماری مغالطه پیش گیری می کنیم و هم اگر فکرمان آلوده و دچار به بیماری سفسطه و 

مغالطه بود آن را معالجه و برطرف می کنیم.

پس علم منطق با علم پزشکی از دو جهت پیشگیری و درمان به هم شباهت دارند.

تاکید منطق بر آموزش شیوه درست اندیشیدن است تا از این طریق قادر به تشخیص خطاهای ذهن - که بی شمارند- باشیم.

ذهن انسان به طور طبیعی براساس قواعدی می اندیشد و اصال محال است انسان بدون استفاده از قواعد منطقی بتواند فکر کند. خوب دقت کنید 

مغالطه بشود.  بلکه ممکن است دچار  نیست که حتما درست هم می اندیشد  بدان معنا  قواعد منطقی می اندیشد  براساس  به طور طبیعی  انسان  این که ذهن 

اندیشیدن ذاتی انسان است نه درست اندیشیدن یا غلط اندیشیدن.

مثال:

قواعد ذهنی مثل آچار هستند که با استفاده از آن ها مثال پیچ محکمی را باز می کنیم، برای باز کردن آن پیچ محکم حتما باید از آچار استفاده بکنیم اما از آچار باید 

درست هم استفاده بکنیم و به جای پیچاندن به چپ به راست  بپیچانیم و یا برای ندیدن خسارت از آچارها و ابزارهای کمکی و ..... استفاده کنیم، بازهم خوب 

دقت کنید حتی آن اشتباه پیچاندن هم با استفاده از آچار صورت می گیرد؛ قواعد و قوانین ذهنی و منطقی هم مثل آچار می مانند که باید درست از آن ها استفاده 

کنیم. یعنی از قواعد منطقی می توان هم درست و هم غلط استفاده کرد یعنی حتی غلط اندیشیدن هم متکی به قواعد منطقی است. البته اتکا و استفاده نادرست.

بنابراین چون ذهن ما همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد و معموال و مخصوصا در استدالل های پیچیده یا تعریف دقیق اصطالحات خاص، دچار اشتباه 

می شود الزم است هم منطق را خوب بیاموزیم و هم خوب و درست به کاربگیریم که با سرعت و دقت هم درست بیندیشیم و هم خطاهای ذهنی را تشخیص 

دهیم و از ورود آن ها به ذهن جلوگیری کنیم و اگر خطایی وارد ذهن و فکرمان بشود آن را تشخیص داده و اصالح نماییم.

با به کارگیری علم منطق سریع تر و دقیق تر می توان عوامل لغزش و خطای ذهن را تشخیص داد.

به مثالی که می زنم دقت کنید: اگر به شما بگویند 65 تا 436 را باهم جمع کنید، بدون در دست داشتن هیچ گونه قاعده ای واقعا جمع کردن 65 تا 436 

واقعا ممکن نیست و با قواعد ساده هم جمع کردن این اعداد به راحتی و بدون اشتباه خیلی  سخت است. اما با استفاده از قاعده جمع کردن کارمان نسبتا راحت 

می شود و با استفاده از قاعده ضرب، کارمان هم سریع تر و هم دقیق تر پیش می رود. جدول ضرب، یک قاعده منطقی است که به کار بردن آن، هم سرعت و هم 

دقت به کارمان می دهد؛ به طور کلی همه قواعد منطقی چنین هستند یعنی با استفاده از قواعد منطقی به راحتی و با سرعت و دقت، خطاهای فکری تشخیص 

داده می شوند.

اگر با شکل مدوری مواجه بشویم امکان ندارد دایره بودن آن را به دقت تشخیص بدهیم اما اگر پرگاری در اختیار داشته باشیم با سرعت و دقت تمام، دایره بودن 

یا نبودن آن شکل مدور را تشخیص می دهیم.

اگر با خط ظاهرا مستقیمی مواجه شویم تشخیص این که آن خط کامال مستقیم است یا نه بسیار مشکل است اما با به کارگیری خط کش، با سرعت و دقت، 

یا نامستقیم بودن آن خط را تشخیص می دهیم. مستقیم 
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به کارگیری قواعد علم منطق هم مثل به کارگیری قاعده جدول ضرب مثل پرگار مثل خط کش و ..... است که به فکرمان هم دقت و هم سرعت می دهد.

علم منطق علمی کاربردی است که تبحر در آن به تمرین و ممارست نیاز دارد. برای روشن شدن مطلب دو مثال می زنم:

مثال اول: علم رانندگی، کسی که بخواهد رانندگی یاد بگیرد باید همه امکانات موجود در اتومبیل و طرز کار آن ها را به دقت بشناسد. اما فقط این حد از 

دانستن، به درد رانندگی کردن نمی خورد. اگر چنین کسی که همه فرمول های رانندگی را با دقت تمام می داند ولی تا به حال پشت فرمان برای رانندگی ننشسته 

است، اولین بار که پشت فرمان بنشیند اتومبیل را به در و دیوار می زند چون علم رانندگی علمی کاربردی است و دستورالعمل های رانندگی را باید عمال هم به کار 

بگیرد.

مثال دوم: علم شناگری. صرفا دانستن دستورالعمل های نظری شناگری، کسی را شناگر نمی کند بلکه باید دستورالعمل های شناگری را در عمل هم به 

کار برد. اگر کسی که تمام فرمول ها و دستورالعمل های نظری شناگری را به طور کامل بلد است اما هیچ وقت شناگری نکرده است را در استخری معمولی هم 

بیندازید نمی تواند شناکند و اگر آب عمیق تر از قدش هم باشد غرق می شود چون علم و دانستن شناگری علمی کاربردی است نه صرفا نظری.

علم منطق هم مثل علم رانندگی مثل شناگری مثل دوچرخه سواری و .... علمی کاربردی است که باید آن را به کار برد تا به خوبی آموخت.

علم منطق ابزاری در خدمت سایر علوم و دانش هاست. هیچ علمی بی نیاز از علم منطق نیست.

علم منطق را به شاقول بنایی تشبیه کرده اند چون:  منطق همچون سیستم های کنترلی یک خودرو است که میزان بنزین، سرعت حرکت و 

گرمای موتور را به ما نشان می دهند و در مقابل مشکالت به ما هشدار می دهند، اما باعث حرکت یا توقف خودرو نمی شوند. بدین جهت منطق را به شاقول بنایی 

تشبیه کرده اند که به کارگیری آن باعث پدیدآمدن بنای فکری مستحکمی می شود؛ اما آجرها و مواد الزم برای ساختن این بنا را باید از علوم دیگر تهیه کرد. دقت 

داشته باشید که شاقول به ما نشان می دهد که دیوار کج یا راست است، اما کجی دیوار را درست نمی کند. فقط کجی و راستی دیوار را نشان می دهد اما درست 

چیدن دیوار به عهده شاقول نیست؛ قواعد منطقی هم درستی یا نادرستی فکر را نشان می دهند اما درست اندیشیدن به عهده متفکر است.

یک مثال دیگر: منطق مثل تابلوهای راهنمایی و رانندگی در خیابان ها و جاده هاست. مثال سر یک دو راهی، یک راه را نوشته باشند راه مشکین شهر و راه 

دیگر را نوشته باشند دشت مغان، راننده فقط دو تا مسیر را می شناسد اما تابلو ما را به مشکین شهر یا دشت مغان نمی برد بلکه فقط راه درست رفتن به دو مقصد 

را به ما نشان می دهد. علم منطق هم، چنین است یعنی با به کارگیری قواعد منطقی راه رسیدن به نتیجه درست را پیدا می کنیم اما راه را باید خودمان برویم.

حیطه کاربرد منطق یعنی از منطق در کجا ها استفاده می شود.

به طور کلی هرجا که فکر باشد آن جا منطق و قواعد منطقی هم حضور دارد و کتاب این سطح وسیع و گسترده استفاده از منطق را در دو حیطه بیان کرده است. 

پس جواب می دهید حیطه های کاربرد منطق عبارتند از :

 1- محیط تحصیلی مخصوصا فلسفه   

2- سرتاسر زندگی انسان.

دو بخش اصلی منطق یا دو حیطه اصلی منطق یا موضوع منطق:   

1- تعریف                  

2-  استدالل 

دو حیطه دانش بشری یا اقسام علم: 

1- تصور  

2- تصدیق  
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یک مثال دیگر: منطق مثل تابلوهای راهنمایی و رانندگی در خیابان ها و جاده هاست. مثال سر یک دو راهی، یک راه را نوشته باشند راه مشکین شهر و راه 
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دو حیطه جهل بشری:   

1 – جهل تصوری  

2- جهل تصدیقی

توضیح مختصر قابل توجه

دقت داشته باشید که با کلمه حیطه تا کنون سه بار برخورد داشتید و این سه مورد را باهم اشتباه نگیرید:

1- حیطه کاربرد منطق که حیطه کاربرد منطق دو مورد است 1- محیط تحصیلی مخصوصا فلسفه 2- سراسر زندگی

2- دو حیطه اصلی منطق که عبارتند از  1- تعریف  2- استدالل

3- حیطه های دانش بشری یا اقسام علم که عبارتند از  1- تصور  2- تصدیق

تعریف حیطه های دانش بشری

قبل از تعریف تصور و تصدیق این دو نکته را خوب به خاطر بسپارید:

1-  واقعیت داشتن یا نداشتن   2- ارتباط داشتن و نداشتن با سایر امور

حاال با توجه به این دو نکته تصور و تصدیق را تعریف می کنیم: 

تصور درک ما از چیزی است که کاری به واقعیت داشتن یا نداشتن آن چیز و هم چنین کاری با ارتباط داشتن و نداشتن  آن چیز با سایر امور نداریم بلکه 

فقط صورت آن چیز را به ذهنمان می آوریم. مثل: سیمرغ – درخت – مثلث قائم الزاویه – خورشید روشن – درخت سبز – آبی که شور است – اگر باران ببارد – کتابم 

را بیاور

توجه: در تصور کاری به نکته 1 و 2 که گفتیم نداریم که به این حالت می گوییم در تصور حکم و قضاوت و خبر وجود ندارد یعنی نه چیزی را به چیزی 

نسبت می دهیم و نه چیزی را از چیزی سلب می کنیم.

تصدیق درک ما از چیزی است که توجه ما به واقعیت داشتن یا نداشتن آن است یا به ارتباط داشتن یا نداشتن آن با سایر امور است. یعنی در تصدیق، حکم 

و قضاوت و خبر وجود دارد یعنی در تصدیق چیزی را به چیزی نسبت می دهیم یا چیزی را از چیزی سلب می کنیم. مثل: خورشید روشن است. سیمرغ وجود 

دارد. انسان بالدار وجود ندارد. آمدم. سیراب شدند.

توجه: در تصدیق توجهمان به یکی از دو  یا هر دو  نکته 1 و 2 که گفتیم می باشد یعنی در تصدیق گفته می شود که چیزی واقعبت دارد یا ندارد 

و یا آن چیز با امور دیگر ارتباط دارد یا ندارد که به این حالت می گوییم در تصدیق حکم و قضاوت و خبر وجود دارد یعنی چیزی را به چیزی نسبت می دهیم یا 

چیزی را از چیزی سلب می کنیم.

خوب دقت کنید که مهم نیست تصدیق صادق باشد یا کاذب، تصدیق  چه صادق باشد چه کاذب، تصدیق است. مثال در مثال های باال خورشید روشن است، 

تصدیق صادق است اما سیمرغ وجود دارد تصدیق کاذب است. اصال تصدیق یعنی حکم و قضاوت و خبر که می تواند درست یا نادرست باشد.

توجه کنید و خوب به خاطر بسپارید:

تصدیق حتما جمله است اما نه هر جمله ای

جمالت خبری کامل ، جمالت شرطی کامل، صله و موصول کامل و فعل خبری به تنهایی، همگی تصدیق هستند.  مثل:
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در باز است.   اگر باران ببارد هوا لطیف می شود ،   درختی که میوه دارد چهار ساله است  ، گفتند.

الفاظ مفرد، الفاظ مرکب که هنوز تشکیل جمله نداده اند، جمالت انشایی، جمالت خبری ناقص، جمالت شرطی ناقص، صله و موصول ناقص و افعال انشایی، 

همگی تصور هستند.  مثل: 

ریسمان - درخت سبز - کتابم را بیاور -  کتاب منطق را …- اگر باران ببارد.…-  درختی که میوه دارد - بیاور

از میان موارد زیر تصور و تصدیق را مشخص کنید:

سیمرغ )تصور( -  سیمرغ پرنده ای افسانه ای است.)تصدیق(  -  دانا )تصور(  -  توانا بود هرکه دانا بود. )تصدیق(

گفتیم که دو حیطه اصلی منطق عبارتند از          

1 - تعریف  

2- استدالل

تعریف یعنی استفاده از تصورهای معلوم برای معلوم کردن و شناختن تصور مجهول. 

خوب به خاطر بسپارید: در تعریف فقط از تصورهای معلوم استفاده می کنیم و به هیچ وجه در تعریف از تصدیق استفاده نمی شود.

تعریف در جواب چیست می آید. 

استدالل یعنی کنار هم چیدن تصدیق های معلوم برای معلوم کردن و شناختن تصدیق مجهول.

خوب به خاطر بسپارید: در استدالل فقط از تصدیق های معلوم استفاده می کنیم و به هیچ وجه از تصور به عنوان تصور   استفاده نمی کنیم.

استدالل در جواب چرا می آید.

مشخص کنید که کدام یک از موارد زیر تعریف و کدام یک استدالل هستند:

چون قاشق چوبی گرما را منتقل نمی کند، غذا را یا آن هم بزنی دستت نمی سوزد. )استدالل( 

منطق علمی است که از خطای ذهن جلوگیری می کند. )تعریف(

معلم ما در کالس است؛ پس در خانه نیست. )استدالل(

ترابری یعنی حمل و نقل کاال یا مسافر از جایی به جای دیگر. )تعریف(

تمرین صفحه 8

اما تعریف هرکدام از این دو حیطه

تمرین صفحه 10
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1- جمالتی که با »چیست« پایان می پذیرند و جمالتی که با »چرا« آغاز می شوند با کدم یک از دو مبحث اصلی منطق ارتباط دارند؟

پاسخ: جمالتی که با »چیست« پایان می پذیرند با تعریف و جمالتی که با »چرا« آغاز می شوند با استدالل ارتباط دارند.

2- از میان موارد زیر تصورها و تصدیق ها را مشخص کنید:

منطق معیار تفکر است.)تصدیق( – منطق )تصور( – تصدیق بخشی از علم است.)تصدیق( – کوه سهند )تصور( ارتفاعات کوه سهند )تصور( – کوه سهند 

مرتفع است. )تصدیق(

به صرف خواندن  به خواندن منطق داریم؟ و چرا  نیازی  بر اساس قواعدی می اندیشد، چه  به طور طبیعی  انسان  اگر ذهن   -3
کتاب های منطق از خطای ذهن مصون نمی مانیم؟

فعالیت تکمیلی شماره 3 در واقع دو سوال است که هر کدام را جدا نوشته و پاسخش را می نویسم:

* اگر ذهن انسان به طور طبیعی بر اساس قواعدی می اندیشد، چه نیازی به خواندن منطق داریم؟

پاسخ: چون ذهن انسان مخصوصا در مورد بعضی مفاهیم و استدالل های پیچیده در معرض لغزش و خطا قرار دارد به همین جهت باید علم منطق و به کارگیری 
آن را به خوبی فرابگیریم.

* چرا به صرف خواندن کتاب های منطق از خطای ذهن مصون نمی مانیم؟

پاسخ: چون منطق علمی کاربردی است و صرف خواندن و دانستن آن بدون تمرین و ممارست نمی تواند موجب مصون و درامان ماندن از خطای در اندیشه 
گردد.

1- علم منطق در مقابله با مغالطات، از چند جهت با علم پزشکی شباهت دارد؟
الف: یک جهت                 ب: دو جهت                 ج: سه جهت                 د: چهار جهت

2- کدام مورد تصدیق است؟
الف: بگو                 ب: گفتم                 ج: درختی که واقعیت دارد                 د: در صورتی که درخت واقعیت داشته باشد

3- کدام گزینه درست است؟
الف: هیچ علم و دانشی بی نیاز از علم منطق نیست. 

ب: تعریف یعنی استفاده از امور معلوم برای روشن و معلوم کردن تصوری مجهول.
ج: علم منطق علمی نظری است که حتما باید آن را به خوبی فرا گرفت و دانست.

د: دو حیطه اصلی منطق تعریف کردن و استدالل کردن برای تصورها و تصدیق های علوم دیگر است.

فعالیت تکمیلی صفحه  10

تست
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4- علم منطق با کدام یک از گزینه های داده شده شباهت دارد؟
الف: متر                  ب: کوزه                  ج: درب                  د: صندلی

5- حیطه های اصلی منطق ........... و ............. است.

الف: تصور – تصدیق                                          ب: تعریف – استدالل                                          ج: تصدیق – استدالل                                          د: تصور – تعریف

6- از آن جایی که حیطه های ........... به ........... و ............ تقسیم می شود، حیطه های ........... هم به ........... و .......... 
تقسیم می شود. 

الف: دانش بشری – تصور – تصدیق – منطق – تعریف – استدالل                           ب: دانش بشری – تعریف – استدالل – منطق – تصور – تصدیق

ج: منطق – تعریف – استدالل – دانش بشری – تصور – تصدیق                               د: کاربرد منطق – تعریف – استدالل – منطق – تصور – تصدیق

7- .......... در پاسخ ........... می آید که در آن از ............. برای کشف .............. استفاده می کنیم.

الف: استدالل – چیست – از امور معلوم – امر مجهول                                           ب: تعریف – چیست – تصورهای معلوم – تصور مجهول

ج: تعریف – چیست – از تصدیق های معلوم – تصور مجهول                                  د: استدالل – چرا –  تصدیق های مجهول – تصدیق معلوم 

8- در تصدیق ……………. و در تصور……………….

الف: حکم و قضاوت وجود دارد – حکم و قضاوت وجود ندارد.

ب: به ارتباط چیزی با چیزی – به واقعیت داشتن چیزی که درک می کنیم توجه داریم

ج: موضوع و محمول را به هم نسبت می دهیم – نسبت دادن چیزی به چیزی وجود ندارد.

د: به واقعیت داشتن چیزی که درک می کنیم – به ارتباط چیزی با چیز دیگر توجه داریم.

9- حیطه های کاربرد علم منطق …………………الف: دو حیطه تصور و تصدیق است.

ب: دو حیطه تعریف و استدالل است. الف: دو حیطه تصور و تصدیق است.    

د: هر آن جایی است که در آن جا تفکر حضور دارد. ج: دو حیطه تصدیق و استدالل است.   

10- کدام عبارت درست است؟ )کنکور انسانی 99(

گاهی های ذهن، به حیطه های مختلف تقسیم می شود. الف: موضوع دانش منطق بر اساس نوع آ

ب: آموزش و ممارست در فن منطق، باعث پرورش قوه خالقیت و توسعه دانش انسان می شود.

ج: منطق مانند سیستم های کنترلی خودرو است که آسیب های موتور را نشان داده و باعث حرکت آن می شود.

د: در تصوری مانند درخت که امری واقعی است، »وجود داشتن« یک ویژگی است که در ضمن تصور موجود است.



درس اول : منطق، ترازوی اندیشه

9

4- علم منطق با کدام یک از گزینه های داده شده شباهت دارد؟
الف: متر                  ب: کوزه                  ج: درب                  د: صندلی

5- حیطه های اصلی منطق ........... و ............. است.

الف: تصور – تصدیق                                          ب: تعریف – استدالل                                          ج: تصدیق – استدالل                                          د: تصور – تعریف

6- از آن جایی که حیطه های ........... به ........... و ............ تقسیم می شود، حیطه های ........... هم به ........... و .......... 
تقسیم می شود. 

الف: دانش بشری – تصور – تصدیق – منطق – تعریف – استدالل                           ب: دانش بشری – تعریف – استدالل – منطق – تصور – تصدیق

ج: منطق – تعریف – استدالل – دانش بشری – تصور – تصدیق                               د: کاربرد منطق – تعریف – استدالل – منطق – تصور – تصدیق

7- .......... در پاسخ ........... می آید که در آن از ............. برای کشف .............. استفاده می کنیم.

الف: استدالل – چیست – از امور معلوم – امر مجهول                                           ب: تعریف – چیست – تصورهای معلوم – تصور مجهول

ج: تعریف – چیست – از تصدیق های معلوم – تصور مجهول                                  د: استدالل – چرا –  تصدیق های مجهول – تصدیق معلوم 

8- در تصدیق ……………. و در تصور……………….

الف: حکم و قضاوت وجود دارد – حکم و قضاوت وجود ندارد.

ب: به ارتباط چیزی با چیزی – به واقعیت داشتن چیزی که درک می کنیم توجه داریم

ج: موضوع و محمول را به هم نسبت می دهیم – نسبت دادن چیزی به چیزی وجود ندارد.

د: به واقعیت داشتن چیزی که درک می کنیم – به ارتباط چیزی با چیز دیگر توجه داریم.

9- حیطه های کاربرد علم منطق …………………الف: دو حیطه تصور و تصدیق است.

ب: دو حیطه تعریف و استدالل است. الف: دو حیطه تصور و تصدیق است.    

د: هر آن جایی است که در آن جا تفکر حضور دارد. ج: دو حیطه تصدیق و استدالل است.   

10- کدام عبارت درست است؟ )کنکور انسانی 99(

گاهی های ذهن، به حیطه های مختلف تقسیم می شود. الف: موضوع دانش منطق بر اساس نوع آ

ب: آموزش و ممارست در فن منطق، باعث پرورش قوه خالقیت و توسعه دانش انسان می شود.

ج: منطق مانند سیستم های کنترلی خودرو است که آسیب های موتور را نشان داده و باعث حرکت آن می شود.

د: در تصوری مانند درخت که امری واقعی است، »وجود داشتن« یک ویژگی است که در ضمن تصور موجود است.
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1- پاسخ درست، گزینه »ب« است

توضیح: پاسخ درست گزینه »ب« است؛ چون علم منطق و علم پزشکی از دو جهت پیشگیری و درمان، به هم شباهت دارند. مغالطات برای فکر به مانند 
بیماری هستند برای جسم. همان گونه که علم پزشکی از یک جهت تالش در پیشگیری از بیماری های جسم دارد و از جهت دیگر تالش در درمان بیماری، 
به کارگیری قواعد علم منطق هم از یک جهت از ورود مغالطات به ذهن جلوگیری می کنند یعنی پیشگیری و از جهت دیگر اگر فکری دچار مغالطه شود آن را 

اصالح می نمایدیعنی درمان.

2- پاسخ درست، گزینه »ب« است

توضیح:  پاسخ درست، گزینه »ب« است؛ چون فعِل »گفتم« فعل خبری است و افعال خبری به تنهایی تصدیق هستند.

گزینه »الف« نادرست است؛ چون افعال انشائی و جمالت انشائی همگی تصور هستند.

گزینه »ج« نادرست است؛ چون صله و موصول ناقص است و جمله تمام نشده است.

گزینه »د« نادرست است؛ چون جمله شرطی ناقص است که مقدم آمده ولی تالی نیامده است.

3- پاسخ درست، گزینه »الف« است

توضیح: پاسخ درست، گزینه »الف« است؛ چون هر جا که تفکر و اندیشیدن)تعریف و استدالل( حضور دارد، الزاما منطق هم حضور دارد و مورد نیاز است؛ 
همه علوم، یک عده مفاهیمی دارند که باید طبق قاعده درست منطقی تعریف شوند و یک عده گزاره هایی دارند که باید با استدالل، درست و نادرست بودن آن ها 

مشخص شوند. پس هیچ علمی بی نیاز از منطق نیست و نمی تواند باشد.

گزینه »ب« نادرست است؛ چون مفهوم »امور معلوم«، هم شامل تصورهای معلوم می شود و هم تصدیق های معلوم، در صورتی که در تعریف، فقط از تصورهای 
معلوم برای روشن و معلوم نمودن، تصورهای مجهول استفاده می شود. پس به جای امور معلوم باید نوشته می شد تصورهای معلوم.

گزینه »ج« نادرست است؛ چون منطق، علمی کاربردی است و آموختن آن به تمرین و ممارست نیاز دارد مثل دوچرخه سواری و شناگری.

گزینه »د« نادرست است؛ چون کار منطق تعریف و استدالل کردن برای مفاهیم و گزاره های علوم دیگر نیست بلکه کار منطق نشان دادن روش درست تعریف 
کردن و درست استدالل کردن است.

4- پاسخ درست، گزینه »الف« است

توضیح: پاسخ درست، گزینه »الف« است؛ چون متر مثل ترازو ابزار سود و زیان است و درست و نادرست بودن اندازه طول چیزی را نشان می دهد و سایر گزینه ها 
نادرست هستند؛ چون ابزار سنجش نیستند.

5- پاسخ درست، گزینه »ب« است.

توضیح: پاسخ درست گزینه »ب« است؛ چون حیطه های اصلی منطق یعنی موضوع منطق، تعریف و استدالل است.

بودن  یعنی دو قسم  بر همین اساس  البته علم منطق  نه منطق که  پاسخ درست نیست؛ چون تصور و تصدیق، دو حیطه دانش بشری هستند  گزینه »الف« 
حیطه های دانش بشری به دو حیطه تعریف و استدالل تقسیم شده است.

گزینه »ج« پاسخ درست نیست؛ چون تصدیق مربوط به حیطه های دانش بشری است و استدالل هم یکی از حیطه های اصلی منطق است.

گزینه »د« نادرست است؛ چون تصور از حیطه های دانش بشری است نه از حیطه های منطق و تعریف هم یکی از حیطه های اصلی منطق است. 
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6- پاسخ درست، گزینه »الف« است.

توضیح: پاسخ درست گزینه »الف« است؛

از آن جایی که حیطه های دانش بشری به دو قسم تصور و تصدیق تقسیم شده اند، حیطه های اصلی منطق هم به دو حیطه  تعریف و استدالل تقسیم شده است 
که حیطه  تعریف مربوط به روشن نمودن تصورهای مجهول است و حیطه استدالل هم مربوط به روشن نمودن تصدیق های مجهول است.

بر اساس این توضیح پاسخ درست، گزینه »الف« است و سایر گزینه ها نادرست هستند.

7- پاسخ درست، گزینه »ب« است. 

توضیح: پاسخ درست گزینه »ب« است؛ چون استدالل در جواب »چرا؟« و تعریف در جواب »چیست؟« می آید. در تعریف از تصورهای معلوم استفاده می کنند 
تا تصوری مجهول روشن شود و در استدالل از تصدیق های معلوم استفاده می کنند تا تصدیقی مجهول روشن شود.

بر اساس این توضیح گزینه درست در میان گزینه های داده شده، گزینه »ب« است و سایر گزینه ها نادرست هستند.

8- پاسخ درست، گزینه »الف« است.

توضیح: پاسخ درست گزینه »الف« است؛ چون در تصدیق حکم و قضاوت و خبر وجود دارد که یا به واقعیت داشتن یا نداشتن چیزی حکم می کنیم و یا به ارتباط 
یا عدم ارتباط آن با چیزهای دیگر، اما در تصور حکم و قضاوت و خبر وجود ندارد و کاری نداریم آن چیزی که درک کرده ایم واقعیت دارد یا ندارد و یا ارتباطی با 

سایر امور دارد یا ندارد. بر اساس این توضیح گزینه »الف« درست است.

گزینه »ب« نادرست است؛ چون درست است که در تصدیق به ارتباط چیزی با چیزی توجه داریم ولی در تصور چیزی را به چیزی نسبت نمی دهیم.

گزینه »ج« نادرست است چون در تصدیق، محمول را به موضوع نسبت می دهیم نه موضوع و محمول را به همدیگر. 

گزینه »د« نادرست است چون در تصور به ارتباط چیزی با چیز دیگر توجه نداریم.

9- پاسخ درست، گزینه »د« است

توضیح: پاسخ درست گزینه »د« است؛ چون منظور از حیطه های کاربرد منطق، حیطه هایی است که در آن از منطق استفاده می کنیم که از منطق جاهایی 
استفاده می شود که در آن جا به تفکر یعنی تعریف و استدالل نیاز داریم؛ پس حیطه های کاربرد منطق هر آن جایی است که در آن جا تفکر و اندیشیدن حضور 

دارد یعنی همه علوم مخصوصا فلسفه و سرتاسر زندگی انسان. بر اساس این توضیح، گزینه »د« درست است.

گزینه »الف« نادرست است چون تصور و تصدیق، حیطه های دانش بشری هستند.

گزینه »ب« نادرست است چون تعریف و استدالل حیطه های منطق هستند نه حیطه های کاربرد منطق.

گزینه »ج« نادرست است چون تصدیق از حیطه های دانش بشری و استدالل از حیطه های منطق است.

10- پاسخ درست، گزینه »الف« است

گاهی بشری دارای دو حیطه تصور و تصدیق است به این دلیل و بر این اساس حیطه های علم منطق  توضیح: پاسخ درست گزینه »الف« است؛ چون دانش و آ
هم به دو حیطه مختلِف تعریف و استدالل تقسیم شده است، حیطه تعریف مربوط می شود به تصور که در تعریف از تصورهای معلوم برای روشن کردن تصور 
مجهول استفاده می کنیم و حیطه استدالل هم مربوط می شود به تصدیق که در استدالل از تصدیق های معلوم برای روشن کردن تصدیق مجهول استفاده 

می کنیم. بر اساس این توضیح گزینه »الف« درست است.

گزینه »ب« نادرست است چون آموزش و ممارست در منطق، باعث درست اندیشیدن و تشخیص خطاهای ذهنی و فکری می شود نه باعث خالقیت و توسعه 
دانش.

گزینه »ج« نادرست است چون منطق مانند سیستم های کنترلی خودرو است که آسیب های موتور را نشان می دهد اما باعث حرکت یا سکون آن نمی شود. منطق 
فقط روش و راه درست اندیشیدن را نشان می دهد اما تعریف و استدالل نمی کند.
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6- پاسخ درست، گزینه »الف« است.

توضیح: پاسخ درست گزینه »الف« است؛

از آن جایی که حیطه های دانش بشری به دو قسم تصور و تصدیق تقسیم شده اند، حیطه های اصلی منطق هم به دو حیطه  تعریف و استدالل تقسیم شده است 
که حیطه  تعریف مربوط به روشن نمودن تصورهای مجهول است و حیطه استدالل هم مربوط به روشن نمودن تصدیق های مجهول است.

بر اساس این توضیح پاسخ درست، گزینه »الف« است و سایر گزینه ها نادرست هستند.

7- پاسخ درست، گزینه »ب« است. 

توضیح: پاسخ درست گزینه »ب« است؛ چون استدالل در جواب »چرا؟« و تعریف در جواب »چیست؟« می آید. در تعریف از تصورهای معلوم استفاده می کنند 
تا تصوری مجهول روشن شود و در استدالل از تصدیق های معلوم استفاده می کنند تا تصدیقی مجهول روشن شود.

بر اساس این توضیح گزینه درست در میان گزینه های داده شده، گزینه »ب« است و سایر گزینه ها نادرست هستند.

8- پاسخ درست، گزینه »الف« است.

توضیح: پاسخ درست گزینه »الف« است؛ چون در تصدیق حکم و قضاوت و خبر وجود دارد که یا به واقعیت داشتن یا نداشتن چیزی حکم می کنیم و یا به ارتباط 
یا عدم ارتباط آن با چیزهای دیگر، اما در تصور حکم و قضاوت و خبر وجود ندارد و کاری نداریم آن چیزی که درک کرده ایم واقعیت دارد یا ندارد و یا ارتباطی با 

سایر امور دارد یا ندارد. بر اساس این توضیح گزینه »الف« درست است.

گزینه »ب« نادرست است؛ چون درست است که در تصدیق به ارتباط چیزی با چیزی توجه داریم ولی در تصور چیزی را به چیزی نسبت نمی دهیم.

گزینه »ج« نادرست است چون در تصدیق، محمول را به موضوع نسبت می دهیم نه موضوع و محمول را به همدیگر. 

گزینه »د« نادرست است چون در تصور به ارتباط چیزی با چیز دیگر توجه نداریم.

9- پاسخ درست، گزینه »د« است

توضیح: پاسخ درست گزینه »د« است؛ چون منظور از حیطه های کاربرد منطق، حیطه هایی است که در آن از منطق استفاده می کنیم که از منطق جاهایی 
استفاده می شود که در آن جا به تفکر یعنی تعریف و استدالل نیاز داریم؛ پس حیطه های کاربرد منطق هر آن جایی است که در آن جا تفکر و اندیشیدن حضور 

دارد یعنی همه علوم مخصوصا فلسفه و سرتاسر زندگی انسان. بر اساس این توضیح، گزینه »د« درست است.

گزینه »الف« نادرست است چون تصور و تصدیق، حیطه های دانش بشری هستند.

گزینه »ب« نادرست است چون تعریف و استدالل حیطه های منطق هستند نه حیطه های کاربرد منطق.

گزینه »ج« نادرست است چون تصدیق از حیطه های دانش بشری و استدالل از حیطه های منطق است.

10- پاسخ درست، گزینه »الف« است

گاهی بشری دارای دو حیطه تصور و تصدیق است به این دلیل و بر این اساس حیطه های علم منطق  توضیح: پاسخ درست گزینه »الف« است؛ چون دانش و آ
هم به دو حیطه مختلِف تعریف و استدالل تقسیم شده است، حیطه تعریف مربوط می شود به تصور که در تعریف از تصورهای معلوم برای روشن کردن تصور 
مجهول استفاده می کنیم و حیطه استدالل هم مربوط می شود به تصدیق که در استدالل از تصدیق های معلوم برای روشن کردن تصدیق مجهول استفاده 

می کنیم. بر اساس این توضیح گزینه »الف« درست است.

گزینه »ب« نادرست است چون آموزش و ممارست در منطق، باعث درست اندیشیدن و تشخیص خطاهای ذهنی و فکری می شود نه باعث خالقیت و توسعه 
دانش.

گزینه »ج« نادرست است چون منطق مانند سیستم های کنترلی خودرو است که آسیب های موتور را نشان می دهد اما باعث حرکت یا سکون آن نمی شود. منطق 
فقط روش و راه درست اندیشیدن را نشان می دهد اما تعریف و استدالل نمی کند.
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 در کدام گزینه به ترتیب از تعریف و استدالل استفاده شده است؟  -  

۱( معرفی ویژگی ها و موارد کاربرد اسطرالب در دوران قدیم - توضیح واژه اسطرالب و معنای آن 

۲( توضیح دارابی برای کسی که دارابی را ندیده است - تبیین فواید دارابی برای قانع کردن کسی که نمی خواهد آن را بخورد. 

۳( توضیح باصرفه بودن استفاده از بلیت های الکترونیکی - معرفی بلیت الکترونیکی از طریق نشان دادن چیزهایی شبیه آن 

۴( بیان خطرات ورود به قسمت عمیق استخر برای افرادی که شنا بلد نیستند - توضیح دالیل رعایت قوانین در مکان های عمومی مانند استخر

 در کدام گزینه همه موارد تصور هستند؟  - 

۱( به کجا چنین شتابان - با بدان همنشین مشو - ماه نورانی                               ۲( دانش آموز مدرسه - تو همان اندیشه ای - تصور، تصدیق نیست 

۳( تو خورشیدی - رتبه اول کنکور امسال - مزن بر سر ناتوان دست زور                 ۴( عدد، زوج یا فرد است - مثلث متساوی االضالع - فقط انسان شاعر است.

 کدام مورد یک استدالل است؟   - 

۱( از این پس هر کس دیر بیاید، حق حضور در کالس را ندارد.                             ۲( درس را خوب فهمیده ای، پس نمره ی خوبی خواهی گرفت. 

۳( پس از این که من از خانه رفتم، به درسهایت مشغول شو.                                  ۴( منطق یک درس تحلیلی و استداللی است که با ذهن سر و کار دارد. 

 کدام عبارت یک تعریف است؟   - 

۱( شعر سخنی است که با عنصر خیال همراه است.                     ۲( منظومه ها همیشه گرد یک ستاره می چرخند. 

۳( اگر به موقع بیایی، شگفت زده خواهی شد.                              ۴( آن چه را به تو گفته می شود به دقت به خاطر بسپار.

 کدام مورد یک تصدیق است؟   - 

۱( به به عجب هوای خوبی                                                           ۲( آزادگان تهی دست اند 

۳( زوایای مساوی یک مثلث قائم الزاویه                                       ۴( وسیله ای فلزی برای سنجش راستی دیوار

 در کدام مورد می توان از استدالل استفاده کرد؟  - 

۱( منظره ی یک روز برفی را توصیف می کنیم.                             ۲( خواب مغناطیسی را برای کسی توضیح می دهیم. 

۳( از کسی در مورد کتاب های مورد عالقه اش می پرسیم.          ۴( برای کسی توضیح می دهیم که به موقع خوابیدن برای سالمتی مفید است.

سواالت درس اول
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 کدام یک از عبارات زیر یک تعریف است؟ - 

۱( معلم پدر معنوی شاگرد خود به شمار می رود.                                       ۲( از دستکش پارچه ای استفاده کن که دستت نسوزد.

۳( رادیواکتیوها فلزاتی هستند که از خود تشعشع صادر می کنند.              ۴( اگر ساعت چهار کالس داری، پس نمی توانی با ما به مهمانی بیایی.

 کدام یک به ترتیب تعریف و استدالل هستند؟ - 

۱( لفظ منطق از نطق گرفته شد و به معنای قدرت تفکر و اندیشه است - استفاده منطق در تفکر و پذیرش افکار و عقاید الزم است زیرا از خطای اندیشه جلوگیری 
می کند. 

۲( سیمرغ نام مرغی افسانه ای است که روی کوه قاف زندگی می کند - آوردن آیه، حدیث، مصراع یا بیتی از شاعری دیگر را در میان کالم، تضمین می گویند.

۳( نباید در کنار اتوبان ماشین را پارک کنید در غیر این صورت باعث تصادف های زیادی می شود - چون همه فلزات گرما را از خود عبور می دهند، آهن نیز 
گرما را عبور می دهد.

۴( اگر در آسمان زمین خدایی غیر از خدای یگانه بود، آسمان ها و زمین از بین می رفتند - استداللی که در آن از مشاهده چند مورد جزئی، حکمی کلی به دست 
آید آن را استقرای تعمیمی می نامند.

 فرض کنید فردی یک برگه کاغذ پاره شده پیدا می کند که روی آن نوشته شده ))به طور اتفاقی((. با کمی جستجو نیمه دیگر کاغذ -  
را پیدا می کند و به آن می چسباند. معلوم می شود که این عبارت در پاسخ به سؤال ))چطور او را مالقات کردی؟(( نوشته شده است. 

براساس عبارتی که اول پیدا شده بود، در ذهن فرد یابنده .........................

۱( قبل و بعد از پیداشدن نیمه دیگر، تصدیق است.                                  ۲( قبل و بعد از پیداشدن نیمه دیگر، تصور است.             

۳( تنها پس از پیداشدن نیمه دیگر، تصور است.                                       ۴( تنها پس از پیداشدن نیمه دیگر، تصدیق است.        

   

 در متن زیر چند فعل به قرینه حذف تصدیق وجود دارد؟-   

))حکیمان، دیر دیر خورند و عابدان نیم سیر و زاهدان سّد رمق و جوانان، تا طبق برگیرند((

۴( چهار ۳( سه    ۲( دو    ۱( یک   

 فرض کنید از استدالل زیر که استدالل درستی است، مطلع هستیم. کدام گزینه درباره معلوم یا مجهول بودن اجزای آن برای -   
ما، درست است؟

))معلم ما در کالس است )جزء اول(؛ چون در خانه اش نیست )جزء دوم(((

۱( جزء اول، مجهول و جزء دوم، معلوم است.                              ۲( جزء اول، معلوم و جزء دوم، مجهول است.              

۳( هردو جزء، پیش از استدالل مجهول اند.                                  ۴( هردو جزء، بعد از استدالل معلوم اند.          

 

 مشتمل بر سه مفهوم ))سیاست((، ))چماق(( و ))هویج(( باشد، آن گاه تصور ))سیاست -   
ً
اگر گنجینه تصورات یک فرد، صرفا

چماق و هویج(( برای او ....... خواهد بود ....... )تذکر: ))سیاست چماق و هویج((، یعنی سیاستی که برای همراه کردن طرف مقابل، 
از یک سو او را تهدید می کنند که اگر همراه نشود به او ضرری خواهند رساند؛ و از سوی دیگر او را تطمیع می کنند که اگر همراه شود 

به او منفعتی خواهند داد.( 

۱( مجهول - و صرفًا با همان سه تصور معلوماش، تعریف پذیر نیست.             ۲( معلوم - لذا از معلوم شدن به کمک تعریف، بی نیاز است. 

۳( مجهول - و صرفًا با همان سه تصور معلوماش، تعریف پذیر است.               ۴( معلوم - اما ربطی به معنای آن سه تصور معلوم اش ندارد.
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 کدام گزینه با ))تعریف((، معلوم می شود؟-   

۱( در رفتن جان از بدن، گویند هر نوعی سخن                              ۲( تو را من زهر شیرین خوانم ای عشق 

۳( آن بار کزو گشت سر دار بلند                                                      ۴( سر آن ندارد امشب که برآید آفتایی

کدام گزینه تمثیل مناسب تری درباره ی علم منطق و قواعد ذهن است؟-   

۱( قواعد ذهن مانند قوانین راهنمایی و رانندگی اند و علم منطق مانند پلیس باعث جلوگیری از تخطی از آنها است. 

۲( قواعد ذهن مانند آجرها و مواد الزم برای ساخت یک بنا و علم منطق مانند شاقول بنایی است. 

۳( علم منطق مانند مربی ورزش باعث تسریع در روند قهرمانی است و قواعد ذهن مانند ورزشکار قهرمان است. 

۴( علم منطق مانند دانش پزشکی است و قواعد ذهن مانند قواعد حاکم بر قلب غیر اکتسابی اند.

 کدام یک از گزینه های زیر تصور است؟-   

۱( مردی که در طبقه باال زندگی می کند.                                      ۲( مادر حسن بیمار بود.

۳( جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه.                            ۴( هر که را صبر نیست حکمت نیست.

سخن گفتن از واقعیت یا عدم واقعیت یک مفهوم، با استفاده از ....... است و ....... چیزی است که ....... یک مفهوم را روشن -   
می کند. 

۱( تصدیق - استدالل - هستی                                        ۲( تصور - تصدیق - هستی 

۳( تصور - تعریف - چیستی                                             ۴( تصدیق - تعریف - چیستی

منطق مانند ....... .-   

۱( سیستم های کنترلی، علمی ابزاری است .                                ۲( سیستم های کنترلی، سوخت را تأمین می کند. 

۳( دوچرخه سواری، علمی ابزاری است.                                         ۴( شاقول بنایی، مصالح الزم یک بناء را فراهم می کند.

در توصیف ما از ))ققنوس(( کدام گزینه صحیح نمی باشد؟ -   

١( داللت بر تعریف ما از ققنوس دارد که در قالب جمالتی بیان می شود. 

۲( همان تصدیق است که اوصافی را به آن نسبت می دهیم یا از آن سلب می کنیم. 

۳( کاذب یا صادق بودن گزاره های ما ارتباطی به تعریف صحیح ما از ققنوس ندارد. 

۴( در تصور ما از ققنوس واقعی بودن یا نبودن آن مهم است.

 در کدام گزینه تعریف وجود ندارد؟-   

۱( عبادت به جز خدمت خلق نیست.                                  ۲( انسانیت یعنی خوش اخالقی

۳( تسلیم از آن بنده و فرمان از آن دوست.                         ۴( شهربند همان اسیر و زندانی است .
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 آشنایی با ....... به منزله دروازه ورود به ....... و شناخت ....... به عنوان مقدمه مبحث ....... ضروری است. -   

۱( مفاهیم و الفاظ - تعریف - قضیه و اقسام - استدالل 

۲( تصورات معلوم - تعریف - تصدیقات روشن - استدالل 

۳( مفاهیم و الفاظ - تصورات معلوم - تصدیقات روشن - قضیه و اقسام 

۴( تصورات معلوم - مفاهیم و الفاظ - قضیه و اقسام - تصدیقات روشن

 در کدام گزینه، تمام موارد تصور هستند؟ -   

۱( بخور تا توانی به بازوی خویش - میکوش به هر ورق که خوانی - ضمیر دل خویش منمای زود 

۲( مومنان آیینه ی همدیگرند - ببین حسادت چه بر سر انسان می آورد - نان دهی از بهر حق، نانت دهند 

۳( فریبا مشو، سیرت خوب گیر - چون تو با بد بد کنی پس فرق چیست - هر کسی را بهر کاری ساختند 

۴( هر که بامش بیش برفش بیش تر - مکن ای صبا مشوش سر زلف آن پری را - بشنو از نی چون حکایت می کند

کدام گزینه با تعریف معلوم می شود؟-   

۱( هر که بامش بیش برفش بیشتر                                         ۲( هر آن کس که دندان دهد نان دهد

۳( هر کس که دلی دارد و عاشق نشده                                    ۴( هر باد بهاری به خزان راه بده

کدام عبارت تصدیق است؟-   

۴( شکلی که سه ضلعی است ۳( سه ضلعی بودن شکل  ۲( شکلی است سه ضلعی  ۱( شکل سه ضلعی 

در کدام گزینه ما به منطق نیاز نداریم؟-   

۱( معامله یک خانه                                                                     ۲( متقاعد کردن دوستان

۳( جواب دادن یک سوال زیست شناسی                                    ۴( در تبلیغ های بازرگانی

 کدام گزینه یک تصدیق است؟ -   

۴( اسالم پیروز خواهد شد ۱( اسالم پیروز             ۲( پیروزی اسالم                   ۳( اسالم همیشه پیروز      

کدام گزینه یک تصور و یک تصدیق دارد؟-   

۱( معلم ریاضی ما - آقای صادقی معلم ما                                         ۲( معلم ما آقای صادقی است - معلم ریاضی ما

۳( جنگ جهانی دوم - جنگ بین کشورها                                        ۴( جنگ بین کشورها - جنگ جهانی بین کشورها

 در کدام یک از گزینه های زیر با تعریف مواجه نیستیم؟-   

۱( منظور از عادات اتمی، تغییری کوچک دستاوردی جزئی و پیشرفت یک درصدی است.

۲( شیعه یعنی پیرو امام علی )ع( 

۳( استفاده از ماسک لزومًا به اتمام کرونا می انجامد. 

۴( پیاده سازی اطالعات یعنی جمع آوری آن در یک حوزه دیتا
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 کدام یک از عبارت های زیر می تواند مقدمه یک استدالل واقع شود؟-   

۱( افسانه های اژدهایان                                                                      ۲( تفاوت اژدها با سیمرغ

۳( اژدهایان و سیمرغ ها تفاوت های زیادی باهم دارند                        ۴( برابر بودن سه ضلع یک مثلث

 کدام یک از گزینه های زیر تصور است؟-   

۱( کسی که در جستجوی موفقیت است.                                           ۲( خورشید در مرکز منظومه شمسی است.

۳( جهان طبیعت همواره در تغییر است.                                             ۴( عدد چهار از عدد پنج کوچکتر است.

 کدام عبارت در وصف »علم منطق« درست است؟-   

۱( به کارگیری آن هرگونه خطا در حوزه تعریف و استدالل را از بین می برد.                   ۲( دانشی است که توسط یک دانشمند طراحی و آماده می شود. 

۳( انسان را با طرز کار ذهن آشنا کرده و در درست اندیشیدن یاری می کند.                   ۴( از قلب و جسم انسان سرچشمه می گیرد. 

کدام عبارت در مورد »تعریف« نادرست است؟-   

۱( یک راه بسیار مهم و پراستفاده در زندگی ما است برای شناخت مفاهیم جدیدتر 

۲( عمل تعریف کردن اختصاص به مراحل خاصی از زندگی دارد که ذهن بتواند از این توانایی استفاده کند. 

۳( شناساندن یک مفهوم جدید به کمک مفاهیمی که قبال شناخته ایم.

۴( دروازه ورود به هر علمی است، زیرا هر علمی دارای اصطالحات و مفاهیم خاصی می باشد. 

تصور و تصدیق بودن هریک از موارد زیر را به ترتیب مشخص کنید.-   

»مثلث - کره زمین - جهان طبیعت همواره در تغییر است« 

۱( تصور - تصور - تصور                                          ۲( تصور - تصدیق - تصور

۳( تصور - تصور - تصدیق                                       ۴( تصدیق - تصدیق - تصور

کدام یک از گزینه های زیر در باب تعریف »علم منطق« صحیح است؟-   

۱( منطق دانشی است که ذهن به طور غیرطبیعی آن را رعایت می کند. 

۲( منطق دانشی است که با کشف ضوابط تفکر، سبب تسریع در تفکر می شود. 

۳( منطق دانشی است که با طرح ضوابط و قوانین تفکر، سبب تسریع و بهبود در تفکر می شود. 

۴( منطق دانشی است که صرفا راه درست اندیشیدن را می آموزد، اما مانع بروز خطا در هنگام تفکر نمی شود.

علمی که در پی جلوگیری از سفسطه یعنی .................... است، که ممکن است .................... باشد .................... -   
نام دارد.

۱( خطای اندیشه - فقط غیر عمدی - منطق                  ۲( هرگونه خطای اندیشه - عمدی یا غیر عمدی - منطق

۳( مغالطه - فقط عمدی - فلسفه                                     ۴( مغالطه - عمدی یا غیر عمدی - فلسفه
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کدام گزینه درباره علم منطق صحیح است؟-   

۱( منطق، دستور العمل های نظری صرف است. 

۲( منطق، علمی صرفًا ابزاری است.

۳( منطق، علمی منحصر در استدالل های دقیق و پیچیده است. 

۴( منطق، علمی کاربردی است که برای تبحر در آن باید ممارست و تمرین داشت.

دانش منطق نسبت به سایر علوم، مانند کدام یک از مثال های زیر است؟-   

۱( سوخت مناسب برای خودرو                                     ۲( آب و نور برای رشد گیاه

۳( مصالح و مواد برای ساختمان                                   ۴( تابلو های راهنما برای مسافران در مترو

هردو مورد کدام گزینه نادرست است؟-   

الف( استدالل آوری و تعریف کردن، بخشی از سخنان روزانه مارا تشکیل می دهد.

 نیاز به خواندن دستورالعمل های نظری دارد.
ً
ب( منطق علمی کاربردی است که تبحر در آن صرفا

پ( تأکید منطق بر آموزش شیوه درست اندیشیدن است تا از این طریق قادر به تشخیص خطاهای ذهن - که معدود هستند - بشویم.

ت( دانستن منطق، تنها برای ارزیابی اندیشه های فلسفی به کار می رود که در سراسر زندگی خود به آن ها نیازمندیم.

 در استدالل های پیچیده یا تعریف دقیق اصطالحات خاص، دچار اشتباه می شود.
ً
ث( ذهن همواره در معرض لغزش قرار دارد و معموال

۱( الف، پ                                                                             ۲( پ، ت

۳( ب، ث                                                                               ۴( ت، ث

در کدام گزینه تصور و تصدیق بودن هریک از عبارات زیر مشخص شده است؟-   

»درختان در روز اکسیژن تولید می کنند، سیمرغ؛ بچه های آسمانی، زمین کروی است.«

۱( تصدیق - تصور - تصدیق - تصدیق                                            ۲( تصدیق - تصور - تصور - تصدیق                  

۳( تصور - تصور - تصور - تصدیق                                                   ۴( تصور - تصور - تصدیق - تصدیق   

  

چه تعداد از عبارات زیر استدالل هستند؟-   

الف( سالیانه مبالغ قابل توجهی صرف چاپ اسکناس و وسایل مربوط به آن می شود که بهره گیری از   کارت ها سبب کاهش هزینه 
های چاپ اسکناس می گردد.

ب( کارت بانکی، کارتی است که در دستگاه های خودپرداز مورد استفاده قرار می گیرد و توسط بانک صادر می شود.

ج( کارت های بانکی حجم مسافرت های درون شهری را، به منظور دریافت و پرداخت های معمولی بانکی، را کاهش می دهند.

د( استفاده از کارت های بانکی به جای پول، باعث افزایش امنیت در مقابل سرقت، مفقودشدن و از بین رفتن پول نقد می گردد.

ه( دستگاه ATM دستگاهی الکترونیکی است که با وارد کردن کارت و گذرواژه عمل می کند.

۱( سه                                                                   ۲( چهار                  

۳( دو                                                                     ۴( یک
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کدام مورد »تصدیق« نیست؟-   

۱( رشته کوه البرز در ایران از غرب این کشور آغاز می شود.

۲( دماوند بلندترین رشته کوه قله البرز است که در ناحیه موسوم به البرز مرکزی واقع شده است.

۳( کوه سبالن که با ارتفاع ۱۱8۴ متر از سطح دریا قرار دارد.

۴( کوه نوردی یکی از ورزش های موردعالقه خیل عظیمی از سیاستمداران جهان است.

کدام عبارت در ارتباط با علم منطق صحیح نیست؟-   

۱( مغالطات همچون بیماری هایی هستند که باید از دچار شدن به آن ها برحذر بود از این رو دانستن آن ها برای منطق دانان اهمیت چندانی ندارد بلکه مبارزه 
با این بیماری ها مهم است.

۲( با به کارگیری منطق سریع تر می توان عوامل لغزش ذهن را تشخیص داد.

۳( منطق علمی صرفًا نظری نیست؛ لذا مهارت در آن نیاز به ممارست و تمرین دارد.

۴( علم منطق با دسته بندی و توضیح قواعد ذهن، عوامل لغزش و خطای ذهن را مشخص می کند.

 کدامیك از گزینه های زیر تعریف است؟-   

۱( دانستن تاریخ مفید است، تاریخ در پیچ و خم های زندگی ما را از تکرار تجارب دیگران که گاهی منجر به شکست شده برحذر می دارد.

۲( ریاضیات علمی است که درباره کمیت و مقدار بحث و گفت وگو می کند.

۳( اقوام ایرانی آریایی هستند و اغلب آریایی ها در آسیا زندگی می کنند.

۴( محدوده طرح ترافیك برای کاهش ترافیك در مناطق پر تردد در شهر تهران است.

مهمترین حیطه کاربرد علم منطق کجاست؟-   

۱( استفاده بهتر از اطالعات و معلومات ریاضی     

۲( بهبود روش تعلیم و تعّلم و پیشگیری از خطاهای تجربی

۳( جلوگیری از خطای اندیشه و پرهیز از فریب دادن در استدالل   

۴( استدالل آوری و تعریف کردن صحیح، در تمام عرصه های اندیشه

چرا با به کارگیری علم منطق، سریعتر و دقیق تر میتوان عوامل لغزش و خطای ذهن را تشخیص داد؟-   

۱( چون ذهن به طور طبیعی منطقی رفتار می کند.

۲( چون منطق، استدالل های پیچیده را با استفاده از تعریف دقیق اصطالحات خاص بیان می کند.

۳( چون منطق به دسته بندی و توضیح قواعد ذهن می پردازد.

۴( چون دانش منطق، ابزاری در خدمت سایر علوم است.

وقتی درباره مفهومی مانند مرغابی بگوییم ))مرغابی، پرنده آبی مهاجر از تیره غازسانان است.(( وارد کدام گزینه از حیطه های -   
دانش بشری شده ایم؟

۱( تصور                 ۲( تصدیق                    ۳( استدالل                          ۴( لفظ
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کدام گزینه صحیح نیست؟-   

۱( همواره در تعریف، تصورات مجهول هستند كه برای ما روشن می شوند.

۲( هرگاه بخواهیم از تعریف استفاده كنیم، با مفاهیم معلوم و مجهول سروكار داریم.

۳( درك ما از اینكه هیچ مربعی دایره نیست، نمی تواند یك »تعریف« باشد.

۴( هر تصور معلوم یا مجهولی مستقاًل می تواند یك »تعریف« باشد.

به ترتیب مشخص کنید هریک از عبارات زیر مربوط به کدام مفهوم می شود؟-   

»به واقعیت داشتن یا نداشتن امر، کاری نداریم«، »حکم و قضاوت نمی کنیم «، »اوصافی را به چیزی نسبت می دهیم«، »مصداق آن 
 مشخص است«

ً
کامال

۱( تصور - تصدیق – تصدیق - مفهوم جزئی                        ۲( تصور - تصور - تصدیق - مفهوم جزئی                          

۳( تصدیق - تصدیق - تصدیق - مفهوم جزئ                       ۴( تصدیق - تصور - تصور - مفهوم كلی

کدام گزینه در مورد علم منطق و منطق دانان نادرست است؟-   

۱( منطق دانان، باید با مغالطه ها مبارزه کنند اما دانستن این مغالطه ها ضرورتی ندارد.
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۱( دانستن منطق فقط برای ارزیابی اندیشه های فلسفی به کار می رود - زیرا در مقابل مشکالت به ما هشدار می دهد.

۲( علم منطق به دسته بندی و توضیح قواعد ذهن می پردازد و عوامل لغزش ذهن را به انسان نشان می دهد - زیرا به کار گیری آن باعث پدید آمدن بنای فکری 
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کدام گزینه با تعریف معلوم می شود؟-   

۱( هر آن کس که دندان دهد نان دهد                                                      ۲( سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی.

۳( هرکه بامش بیش برفش بیشتر.                                                             ۴( هر گل که در این مزرعه می روید باز.

علم منطق را از جهت فایده، به کدام یک از گزینه های زیر نمی توان تشبیه کرد؟ -   

۱( یادگیری دوچرخه سواری       ۲( شاقول بّنایی        ۳( سیستم کنترلی خودرو         ۴( علم موشکی 
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منطق، علمی ............... است و برای تبّحر در آن ............... الزم است.  -   

۱( نظری - خواندن دستورالعمل های ذهن                                           ۲( انتراعی - شناخت همه اقسام مغالطات

۳( کاربردی - فهم ارتباط آن با سایر علوم                                           ۴( مهارتی- تمرین و ممارست 

علم منطق، با تأکید بر چه طریقی ما را قادر به تشخیش خطاهای بی شمار ذهن می کند؟ -   

۱( آموزش شیوه درست اندیشیدن                                                        ۲( بیان روش های جلوگیری از مغالطات 

۳( بررسی و دسته بندی انواع خطاهای ذهن                                        ۴( کاربرد در همه شئون زندگی و علومی مثل فلسفه

کار منطق دانان در پدید آوردن علم منطق به کدام کار شبیه است؟ -   

۱( وضع قوانین حقوقی به دست حقوق دانان       ۲( آموزش مهارت دوچرخه سواری از سوی مربیان 

۲( تدوین قواعد عربی به دست عربی دانان          ۴( طراحی شاقول بّنایی از سوی مهندسان  

راه تشخیص سریع تر و دقیق تر عوامل لغزش و خطای ذهن چیست؟ -   

۱( دسته بندی قواعد ذهن       ۲( یادگیری قواعد ذهن       ۳( شناخت مغالطات      ۴( به کارگیری منطق 

کدام گزینه علت عمومیت حیطه کاربرد منطق را بهتر نشان می دهد؟-   

۱( رساندها فراگیر شده اند و حجم انبوهی از اطالعات صحیح و غلط در دسترس همگان است.

۲( استدالل آوری و تعریف کردن صحیح، بخشی از سخنان روزانه ما را تشکیل می دهد. 

۳( میل انسان به تبیین علمی و عقالنی همه امور، موجب نیاز به دانشی برای ارزیابی اندیشه شده است. 

۴( بنای فکری بشر نیاز به مصالحی دارد که از طریق آموزش درست اندیشیدن، تأمین می شود. 

اشتباه در تعریف دقیق یک اصطالح همان ............... است که ............... -   

۱( خطای ذهن - انواع مشخص و محدودی دارد.                              ۲( سفسطه - در استدالل هم اتفاق می افتد. 

۳( منطق - قواعد من را بیان می کند.                                                 ۴( مقالطه - نیازمند تمرین و ممارست است. 

بر چه اساس علم منطق به دو بخش »تعریف« و »استدالل« تقسیم شده است؟ -   

۱( دانش بشری از تصور و تصدیق درست شده است.                                                    ۲( بیش ترین خطاهای اندیشه در تعریف و استدالل رخ می دهد.

۳( تا تصور محیحی از یک موضوع نداشته باشیم، تصدیق ممکن نیست.                   ۴( برای کشف مجهول ها چاره ای جز تعریف و استدالل به کمک معلوم ها نداریم. 

بخش »تعریف« در منطق از خطا در ............... جلوگیری می کند و ...............-   

۱( تصور - لیکن کمکی به تصدیق ها نمی کند.

۲( تصور - این امر می تواند از خطا در تصدیِق مبتنی بر آن تصور نیز جلوگیری کند. 

۳( تصدیق - لیکن کمکی به تصورها نمی کند.

۴( تصدیق - این امر می تواند از خطا در تصوِر مبتنی بر آن تصدیق نیز جلوگیری کند. 
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وقتی می گوییم: »چیزی را به چیزی نسبت داده ایم«، یعنی ...............-   

۱( درباره ارتباط یک تصور با سایر امور حکم کرده ایم.                                   ۲( علم تصوری را از علم تصدیقی تفکیک کرده ایم. 

۳( از تصورات معلوم برای توصیف تصوری دیگر اسفاده کرده ایم.                 ۴( تعریفی منطقی از یک شیء ارائه داده ایم.

در کدام گزینه به واقعیت داشتن یا نداشتن مفهوم کاری نداریم؟ -   

۱( برو ای گدای مسکین در خانه علی )ع( زن            ۲( نرود میخ آهنین در سنگ 

۳( گل همین پنج روز و شش باشد                                 ۴( توانا بود هر که دانا بود 

کدام گزینه درباره »رشته کوهی در ایران« درست است؟-   

۱( هیچ حکمی را بیان نکرده است                                ۲( تصدیقی است ساخته شده از چند تصور

۳( چیزی به چیزی نسبت داده شده است                     ۴( واقعیتی را بیان کرده است

کدام گزینه یک »تصدیق« است؟ -   

۱( زان پیش که کوزه ها کنند از ِگِل ما                           ۲( چون آب به جویبار و چون باد به دشت 

۳( گفتم نکنی ز رفتگان اخباری                                    ۴( قانع به یک استخوان چو کرکس بودن 

معلوم شدن کدام گزینه فقط به »تعریف« نیاز دارد؟-   

۱( در کهکشان های دیگر موجودات ناشناخته ای با ماهیتی مجهول زندگی می کنند. 

۲( معنای »زور« در زبان عربی مجهول است؛ زیرا این واژه در حقیقت واژه ای فارسی است. 

۳( تصورات ذهنی بیانگر چیستِی مفهوم هایی هستند که درباره آن ها سخن می گوییم.

۴( مسائل پیچیده ریاضی که تاکنون کسی موفق به ارائه راه حلی درست برای آن ها نشده است. 

   - 
ً
اگر در یک امتحان فیزیک کشوری، هیچ یک از دانش آموزان یک کالس، معنای واژه ای را در یک سؤال متوجه نشوند، احتماال

اشکال کار معلم آن کالس در چه زمینه ای بوده است؟

۱( تصور                         ۲( استدالل                         ۳( تصدیق                       ۴( تعریف

 »فکر« به معنای منطقی آن، یعنی؛ ........................-   

۱( حرکت ذهنی از معلومات به سوی شناخت امر مجهول.                         ۲( کمک گرفتن از تصورها برای رسیدن به تصدیق ها.

۳( شیوه درست دسته بندی و توضیح قواعد ذهن.                                      ۴( کشف مجهوالت از منابع قواعد طبیعی ذهن.

 با مطالعه منطق، نمی توان خطای ذهنی را تشخیص داد؟ -   
ً
چرا صرفا

۱( یادگیری منطق بدون تمرین و ممارست ممکن نمی شود.                        ۲( برخی استدالل های پیچیده موجب لغزش ذهن می شوند. 

۳( منطق اساسأ علمی کاربردی است و باید آن را به کار بست.                      ۴( ذهن انسان به صورت طبیعی دچار خطا و اشتباه می شود. 
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عبارت »انسان، حیوان دارای شعور است« نوعی ................... محسوب می شود که در پاسخ سؤال از ................. می -   
آید. 

۱( تعریف - چیستی                  ۲( استدالل - چیستی                  ۳( تعریف - چرایی             ۴( استدالل - چرایی 

نتیجه هر استدالل درستی، یک ..................... و مقدمات آن، ...................... هستند.-   

۱( تصدیق معلوم - تصدیق های معلوم                                             ۲( تصدیق معلوم - تصورهای معلوم 

۳( تصدیق مجهول - تصدیق های معلوم                                          ۴( تصدیق مجهول - تصورهای معلوم

تشبیه منطق دانان از منطق به شاقول بنایی از جهت استحکام در ............ بوده است که به ............ منطق مربوط می شود.-   

۱( تصورات و تصدیقات - وظیفه                                            ۲( تصورات و تصدیقات - موضوع

۳( تعریف و استدالل - وظیفه                                                ۴( تعریف و استدالل - موضوع

در مورد منطق و کاربردهای آن، کدام عبارت درست نیست؟-   

۱( تاکید منطق بر جلوگیری از مغالطات است تا انسان را از خطاهای ذهنی و لغزش های فکری دور بدارد. 

۲( منطق دانان کاشف قواعد منطق بوده و آن را به صورت علم منطق در اختیار ما قرار داده اند.

۳( منطق علمی کاربردی است که تبحر در آن نیاز به تمرین کردن دارد و خواندن دستورالعمل های نظری مهارت منطقی ایجاد نمی کند.

۴( تعریف کردن و استدالل کردن که بخشی از سخنان روزانه ما را تشکیل می دهند حیطه های اصلی علم منطق را تشکیل می دهند.

در مورد حیطه های کاربرد منطق، کدام عبارت درست نیست؟-   

۱( دانستن منطق برای فهم فلسفه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

۲( آموزش شیوه های درست تعریف کردن و درست استدالل کردن از کاربردهای آن است.

۳( دانستن منطق تنها برای ارزیابی اندیشه های فلسفی به کار می رود. 

۴( در تفکر و تصمیم گیری درست در سراسر زندگی خود به منطق نیازمندیم.

منطق را به چه چیزی تشبیه نموده اند؟ از چه جهت؟-   

۱( ترازو - میزان دقت و خطای ذهن انسان در تفکر را نشان می دهد. 

۲( شاقول بنایی - میزان دقت و خطای ذهن انسان در تفکر را نشان می دهد. 

۳( شاقول بنایی - آموختن آن باعث پدید آمدن بنای فکری مستحکمی می شود. 

۴( شاقول بنایی - به کارگیری آن باعث پدید آمدن بنای فکری مستحکمی می شود.

در مورد »تصدیق« و »تصور« کدام گزینه نادرست است؟-   

۱( در تصور حکم نداریم، اما در تصدیق داریم.                                   ۲( )حیوانی که بال دارد( تصدیق نیست. 

۳( هر دو از اقسام اندیشه اند.                                                             ۴( پرسش )چیست( حاکی از یک تصور مجهول است.
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۳( منطق علمی کاربردی است که تبحر در آن نیاز به تمرین کردن دارد و خواندن دستورالعمل های نظری مهارت منطقی ایجاد نمی کند.

۴( تعریف کردن و استدالل کردن که بخشی از سخنان روزانه ما را تشکیل می دهند حیطه های اصلی علم منطق را تشکیل می دهند.

در مورد حیطه های کاربرد منطق، کدام عبارت درست نیست؟-   

۱( دانستن منطق برای فهم فلسفه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

۲( آموزش شیوه های درست تعریف کردن و درست استدالل کردن از کاربردهای آن است.

۳( دانستن منطق تنها برای ارزیابی اندیشه های فلسفی به کار می رود. 

۴( در تفکر و تصمیم گیری درست در سراسر زندگی خود به منطق نیازمندیم.

منطق را به چه چیزی تشبیه نموده اند؟ از چه جهت؟-   

۱( ترازو - میزان دقت و خطای ذهن انسان در تفکر را نشان می دهد. 

۲( شاقول بنایی - میزان دقت و خطای ذهن انسان در تفکر را نشان می دهد. 

۳( شاقول بنایی - آموختن آن باعث پدید آمدن بنای فکری مستحکمی می شود. 

۴( شاقول بنایی - به کارگیری آن باعث پدید آمدن بنای فکری مستحکمی می شود.

در مورد »تصدیق« و »تصور« کدام گزینه نادرست است؟-   

۱( در تصور حکم نداریم، اما در تصدیق داریم.                                   ۲( )حیوانی که بال دارد( تصدیق نیست. 

۳( هر دو از اقسام اندیشه اند.                                                             ۴( پرسش )چیست( حاکی از یک تصور مجهول است.
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شبیه منطق به دوچرخه سواری بیانگر آن است که ............ و از تشبیه این علم به شاقول بنایی می توان چنین نتیجه گرفت که -   
....................

۱( تبحر در آن نیازمند ممارست است - منطق مثل سیستم های کنترلی یک خودرو است. 

۲( منطق هویت ابزاری دارد - منطق مثل سیستم های کنترلی یک خودرو است. 

۳( منطق هویت ابزاری دارد - منطق باید به صورت عملی فرا گرفته شود. 

۴( تبحر در آن نیازمند ممارست است - منطق باید به صورت عملی فرا گرفته شود.

اگر انسان قواعد تفکر را نشناسد و آنها را رعایت نکند، چه چیزی حاصل می شود؟-   

۱( هرگز توانایی تفکر منطق را ندارد.                                           ۲( همیشه دچار سفسطه خواهد شد. 

۳( توانایی آوردن استدالل را ندارد.                                               ۴( نادانسته، قواعد تفکر را رعایت می کند. 

نخستین بار چه کسی به گردآوری علم منطق پرداخت و چه کسی در جهان اسالم نقش پررنگی در توسعه آن داشت؟-   

۳( سقراط - فارابی            ۴( سقراط - ابن سینا     ۱( ارسطو - فارابی          ۲( ارسطو - ابن سینا            

     

اگر دوست شما بپرسد »تعریف چیست؟« و شما پاسخ دهید »تعریف، روشن ساختن یک تصور مجهول به کمک تصورات معلوم -   
است«، کدام گزینه صحیح است؟

۱( در این حالت »تعریف«، یک تصدیق مجهول است. 

۲( مفهوم »تصور مجهول« در این پاسخ یک تصور معلوم است. 

۳( پاسخ مذکور یک تصدیق است؛ پس در حیطه استدالل بررسی می شود. 

۴( در اینجا به کمک تعریف از تصورهای معلوم یک تصدیق مجهول را روشن ساخته ایم.

کاربرد اصلی منطق چیست؟-   

۱( خدمت کردن به سایر علوم و دانش                                 ۲( دسته بندی و توضیح قواعد ذهن

۳( شناخت ماهیت تفکر                                                       ۴( توجه به انواع خطای ذهن

اندیشیدن ذهن انسان به چه صورت است؟-   

۱( طبیعی، غیرارادی و بی قاعده                                         ۲( طبیعی، غیرارادی و با قاعده 

۳( اکتسابی، ارادی و بی قاعده                                            ۴( ارادی، با قاعده و غیرطبیعی 

صورت ذهنی که بدون حکم و قضاوت باشد ............................. می گویند، مانند ...........................-   

۱( تصدیق - علی معلم است.                                              ۲( تصور - علی معلم است.

۳( تصدیق - معلم منطق                                                     ۴( تصور - معلم منطق

کدام گزینه در حیطه منطق کاربردی ندارد؟-   

۱( فهم اندیشه های فلسفی                                                 ۲( فهم مغالطات تبلیغات

۳( جلوگیری از خطا در تعلیم مغالطات                                  ۴( تصمیم گیری درست در امور روزمره
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کدام گزینه، تأکید اصلی منطق را نشان می دهد؟-   

۱( آموزش صحیح اندیشی                                                    ۲( مهارت در به کار بردن منطق

۳( یادگیری اقسام مغالطه ها                                                 ۴( آموزش مقابله با سفسطه

تصور در کدام گزینه آمده است؟-   

۱( نه هرگز بر دلش یادی نشسته.                                        ۲( هوا بارانی است.

۳( مثلث چهار ضلعی وجود ندارد.                                       ۴( آن کاروان نازان کز سمت مشرق آید.

برای فهم تفاوت میان دو مفهوم ماشین و اتومبیل بهتر است: ..............-   

۱( برای هرکدام استدالل ارائه دهیم.                                  ۲( از تصدیقات مجهول استفاده کنیم. 

۳( هرکدام را ابتدا تعریف کنیم.                                           ۴( تصورات مجهول را مشخص کنیم.

گزاره غلط درباره کاربرد منطق را مشخص کنید؟-   

۱( در فهم اندیشه های فلسفی اهمیت زیادی دارد.                            ۲( تشخیص صحیح یا غلط بودن استدالل

۳( نیاز روزافزون به آن امروزه، بیشتر حس میشود.                               ۴( در فهم مطالب کمک زیادی می کند.

گزاره صحیح درباره استدالل آوری را انتخاب کنید؟-   

۱( در فلسفه و منطق کاربرد دارد.                                                                 ۲( در رسانه ها به طور صحیح از آن استفاده می کنند. 

۳( بخشی از گفتگوهای روزمره انسان ها را تشکیل میدهد.                         ۴( فقط در تبلیغات برای فریب دادن استفاده می شود.

 

منطق، چگونه از خطاهای فکری جلوگیری می کند؟-   

۱( با خلق کردن قواعد تفکر                      ۲( معرفی همه مغالطات                      ۳( آموزش شیوه درست اندیشیدن                      ۴( تأکید بر دوری از مغالطات

گاهی اوقات هرچه تالش می کنیم، نمی توانیم جلوی قدرت تفکر خود را بگیریم علت این امر چیست؟-   

۱( چون همیشه دچار مغالطه می شویم.                         ۲( تفکر امری طبیعی و غیرارادی است.

گاهانه رخ می دهد. ۳( چون قواعد تفکر را رعایت نمی کنیم.                          ۴( تفکر همیشه آ

   -:
ً
اگر از استدالل فواید تغذیه مناسب نتیجه گیری اشتباه کنیم، قطعا

۱( در شناخت تصدیقات اشتباه کردیم.                            ۲( قواعد تفکر را رعایت نکردیم.

۳( دچار مغالطه شده ایم.                                                 ۴( از تصدیق مجهول استفاده نکردیم.

کدام گزینه را نمی توان جزء اقدامات منطق دانان دانست؟-   

۱( وضع قوانین برای داشتن تفکر صحیح                      ۲( دسته بندی انواع خطاهای ذهن

۳( آموزش نحوه تفکر به طور صحیح                             ۴( تدوین قواعد استدالل آوری



سواالت درس اول

25

کدام گزینه، تأکید اصلی منطق را نشان می دهد؟-   

۱( آموزش صحیح اندیشی                                                    ۲( مهارت در به کار بردن منطق

۳( یادگیری اقسام مغالطه ها                                                 ۴( آموزش مقابله با سفسطه

تصور در کدام گزینه آمده است؟-   

۱( نه هرگز بر دلش یادی نشسته.                                        ۲( هوا بارانی است.

۳( مثلث چهار ضلعی وجود ندارد.                                       ۴( آن کاروان نازان کز سمت مشرق آید.

برای فهم تفاوت میان دو مفهوم ماشین و اتومبیل بهتر است: ..............-   

۱( برای هرکدام استدالل ارائه دهیم.                                  ۲( از تصدیقات مجهول استفاده کنیم. 

۳( هرکدام را ابتدا تعریف کنیم.                                           ۴( تصورات مجهول را مشخص کنیم.

گزاره غلط درباره کاربرد منطق را مشخص کنید؟-   

۱( در فهم اندیشه های فلسفی اهمیت زیادی دارد.                            ۲( تشخیص صحیح یا غلط بودن استدالل

۳( نیاز روزافزون به آن امروزه، بیشتر حس میشود.                               ۴( در فهم مطالب کمک زیادی می کند.

گزاره صحیح درباره استدالل آوری را انتخاب کنید؟-   

۱( در فلسفه و منطق کاربرد دارد.                                                                 ۲( در رسانه ها به طور صحیح از آن استفاده می کنند. 

۳( بخشی از گفتگوهای روزمره انسان ها را تشکیل میدهد.                         ۴( فقط در تبلیغات برای فریب دادن استفاده می شود.

 

منطق، چگونه از خطاهای فکری جلوگیری می کند؟-   

۱( با خلق کردن قواعد تفکر                      ۲( معرفی همه مغالطات                      ۳( آموزش شیوه درست اندیشیدن                      ۴( تأکید بر دوری از مغالطات

گاهی اوقات هرچه تالش می کنیم، نمی توانیم جلوی قدرت تفکر خود را بگیریم علت این امر چیست؟-   

۱( چون همیشه دچار مغالطه می شویم.                         ۲( تفکر امری طبیعی و غیرارادی است.

گاهانه رخ می دهد. ۳( چون قواعد تفکر را رعایت نمی کنیم.                          ۴( تفکر همیشه آ

   -:
ً
اگر از استدالل فواید تغذیه مناسب نتیجه گیری اشتباه کنیم، قطعا

۱( در شناخت تصدیقات اشتباه کردیم.                            ۲( قواعد تفکر را رعایت نکردیم.

۳( دچار مغالطه شده ایم.                                                 ۴( از تصدیق مجهول استفاده نکردیم.

کدام گزینه را نمی توان جزء اقدامات منطق دانان دانست؟-   

۱( وضع قوانین برای داشتن تفکر صحیح                      ۲( دسته بندی انواع خطاهای ذهن

۳( آموزش نحوه تفکر به طور صحیح                             ۴( تدوین قواعد استدالل آوری
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گزاره غلط را درباره مغالطات مشخص کنید؟-   

۱( اشتباه فکری در فرآیند تفکر                                                  ۲( توسط علم منطق معرفی می شوند.

۳( به صورت کامال طبیعی در ذهن رخ می دهد.                       ۴( بیماری اندیشیدن به شمار می آید.

گزاره صحیح درباره مغالطه را مشخص کنید؟-   

گاهانه دچار آن نمی شود.                    ۲( منطق دانان در معرض خطر آن قرار ندارند.  ۱( کسی به طور عمد و آ

۳( تعداد مشخص و معینی دارند.                                               ۴( در تعریف با استدالل رخ می دهند.

تالش منطق دانان برای .............. با ................. محقق می شود.-   

۱( منطقی رفتار کردن ذهن - کشف قواعد منطق                                       ۲( بیان قوانین حاکم بر ذهن - روش های جلوگیری از مغالطات 

۳( جلوگیری از خطای اندیشه - بررسی انواع خطاهای ذهن                       ۴( تشخیص عوامل لغزش - توضیح قواعد 

کدام یک از گزینه های زیر از دالیل نیاز ما به منطق در زندگی نیست؟ -   

۱( درست فکر کردن و تصمیم گیری صحیح            ۲( متقاعد کردن دوستان  

۳( عدم خطا در تعلیم و تعلم                                      ۴( فریب خوردن از کاله برداران

تشخیص سریع و دقیق لغزش های ذهنی در علم منطق تالی ....... است. -   

۱( بیان روش های پیشگیری و درمان                           ۲( به کارگیری دستورالعمل های آن 

۳( پدید آمدن بنای فکری مستحکم                             ۴( صحیح اندیشیدن و تعریف کردن

ق
ط

من
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گزینه ۲ پاسخ صحیح است. اگر برای کسی که دارابی را ندیده است آن را توصیف کنیم و توضیح دهیم که چگونه میوه ای است، دارابی را تعریف کرده و ا (1ل
ایم و اگر برای کسی که نمی خواهد دارابی را بخورد فواید آن را بیان کنی تا او را قانع کنیم تا دارابی را بخورد، استدالل انجام داده ایم.

گزینه ۱ هر دو تعریف است. گزینه ۳ به ترتیب استدالل و تعریف است و گزینه ۴ هر دو استدالل است. 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در گزینه ۲ ))تو همان اندیشه ای(( و ))تصور، تصدیق نیست((، تصدیق هستند. در گزینه ۳ تو ))خورشیدی(( تصدیق و ا (1ل
است و در گزینه ۴ ))عدد زوج یا فرد است(( و ))فقط انسان شاعر است(( تصدیق هستند. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در عبارت گفته شده که تو درس را خوب فهمیده ای )و هر کس که درس را خوب بفهمد، نمره ی خوبی خواهد گرفت(؛ و ا (1ل
پس تو )هم( نمره ی خوبی خواهی گرفت. یعنی از دو تصدیق معلوم برای کشف )یا اثبات( یک تصدیق مجهول استفاده شده است.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در عبارت گزینه ی ۱ شعر را تعریف کرده ایم. در هر یک عبارت های ۲ و ۳ صرفًا یک تصدیق به کار برده ایم و در عبارت و ا (1ل
۴ امر کرده ایم. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. تصدیق جمله ای است که یک واقعیت را بیان می کند و می تواند متصف به صدق یا کذب شود و ))آزادگان تهیدست و ا (1ل
اند(( چنین ویژگی هایی را دارد.

 

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. استدالل سخنی است که برای اثبات یک قضیه از آن استفاده می شود و فقط محتوای عبارت گزینه ی ۳ قابل اثبات و ا (1ل
است. 

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در عبارت موردنظر مفهوم ))رادیواکتیو(( برای مخاطب تعریف شده است.    گزینه ی شماره ی ۱ یک تصدیق ساده است، و ا (1ل
گزینه ی شماره ی ۲ قضیه نیست و گزینه شماره ی ۴ بیان یک قضیه ی شرطی است.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در گزینه ۲ هر دو تعریف هستند. در گزینه ۳ هر دو استدالل هستند و در گزینه ۴ اولی استدالل و دومی تعریف است. و ا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. عبارت ))به طور اتفاقی(( به عنوان یک عبارت مجزا ))تصور(( است و تنها در پاسخ به سوال ذکر شده، مفهوم ))به طور و ا (1ل
اتفاقی مالقات کرد(( را که یک ))تصدیق(( است، به ذهن منتقل می کند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. تصدیق ها: و لا (1ل

۱( حکیمان دیر دیر خورند                                            ۲( عابدان نیم سیر خورند 

ق
ط

من
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گزینه ۲ پاسخ صحیح است. اگر برای کسی که دارابی را ندیده است آن را توصیف کنیم و توضیح دهیم که چگونه میوه ای است، دارابی را تعریف کرده و ا (1ل
ایم و اگر برای کسی که نمی خواهد دارابی را بخورد فواید آن را بیان کنی تا او را قانع کنیم تا دارابی را بخورد، استدالل انجام داده ایم.

گزینه ۱ هر دو تعریف است. گزینه ۳ به ترتیب استدالل و تعریف است و گزینه ۴ هر دو استدالل است. 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در گزینه ۲ ))تو همان اندیشه ای(( و ))تصور، تصدیق نیست((، تصدیق هستند. در گزینه ۳ تو ))خورشیدی(( تصدیق و ا (1ل
است و در گزینه ۴ ))عدد زوج یا فرد است(( و ))فقط انسان شاعر است(( تصدیق هستند. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در عبارت گفته شده که تو درس را خوب فهمیده ای )و هر کس که درس را خوب بفهمد، نمره ی خوبی خواهد گرفت(؛ و ا (1ل
پس تو )هم( نمره ی خوبی خواهی گرفت. یعنی از دو تصدیق معلوم برای کشف )یا اثبات( یک تصدیق مجهول استفاده شده است.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در عبارت گزینه ی ۱ شعر را تعریف کرده ایم. در هر یک عبارت های ۲ و ۳ صرفًا یک تصدیق به کار برده ایم و در عبارت و ا (1ل
۴ امر کرده ایم. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. تصدیق جمله ای است که یک واقعیت را بیان می کند و می تواند متصف به صدق یا کذب شود و ))آزادگان تهیدست و ا (1ل
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گزینه ۳ پاسخ صحیح است. استدالل سخنی است که برای اثبات یک قضیه از آن استفاده می شود و فقط محتوای عبارت گزینه ی ۳ قابل اثبات و ا (1ل
است. 

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در عبارت موردنظر مفهوم ))رادیواکتیو(( برای مخاطب تعریف شده است.    گزینه ی شماره ی ۱ یک تصدیق ساده است، و ا (1ل
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گزینه ۴ پاسخ صحیح است. تصدیق ها: و لا (1ل

۱( حکیمان دیر دیر خورند                                            ۲( عابدان نیم سیر خورند 
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۳( زاهدان سّد رمق خورند                                             ۴( جوانان تا طبق بر گیرند، خورند. 

تذکر: برای اینکه چیزی به چیزی نسبت داده شود، نیازمند فعل هستیم؛ اما گاهی فعل به قرینه حذف     می شود. پس بهترین راه برای تشخیص تعداد تصدیق 
ها، توجه به معنا است ؛ باید دید چند حکم و قضاوت )یعنی محتوای خبری با قابلیت صدق و کذب( وجود دارد. 

تذکر: برای تعیین تعداد تصدیق ها، می توانید از دانش دستور زبان خود نیز کمک بگیرید و تعداد جمالت خبری را بر اساس آن قواعد بشمرید.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. وقتی می گوییم ))معلم ما در کالس است؛ چون در خانه اش نیست((، این که ))معلم ما در کالس است(( نتیجه و و اا (1ل
))چون در خانه اش نیست(( مقدمه استدالل است. فراموش نکنیم که در گفتار روزمره، لزومًا مقدمه و نتیجه به ترتیب منطقی، قرار نمی گیرند. از طرف دیگر، می 
دانیم که مقدمات باید از قبل معلوم باشند )رد گزینه های ۲ و ۳( و نتیجه، امر مجهولی است که پس از استدالل برای ما معلوم می شود. حال چون استدالل، 

صورت گرفته است و ما از آن مطلع ایم، پس هر دو جزء برای ما معلوم است )رد گزینه ۱(.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. معلوم یا مجهول بودن تصور ))حساسیت چماق و هویج((، ربطی به معنای حقیقی دو مفهوم ))چماق(( و ))هویج(( و اا (1ل
ندارد؛ بلکه معنای مجازی آن ها مورد نظر است. به طور کلی، معنای این گونه مفاهیم کتابی، لزومًا از معنای حقیقی لفظ های به کار رفته در آن ها فهمیده 

نمی شود.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. ))تصورات(( با ))تعریف(( معلوم می شوند. پس باید به دنبال ))تصور(( باشیم. حال از سوی دیگر می دانیم که ))تصور(( و اا (1ل
کاری با واقعیت داشتن یا نداشتن یا ارتباط مفهوم با امور دیگر ندارد. به عبارت دیگر، می توانیم از چیستی آن سؤال کنیم. 

گزینه ۱: یک تصدیق است که سخن گفتن از مرگ را به هر دسته از مردم نسبت داده است. 

گزینه ۲: ))تو را زهر شیرین خواندن(( را به ))من(( نسبت داده است؛ پس تصدیق است. 

گزینه ۳: یک تصور است؛ زیرا فقط گفته ))آن یار که ...(( و می توانیم بپرسیم آن چیست )یا او کیست(؟ 

گزینه ۴: نیامدن آفتاب )تمام نشدن شب( را به تصمیم شب نسبت داده است؛ پس تصدیق است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. بررسی سایر گزینه ها:و اا (1ل

۱( قواعد راهنمایی و رانندگی طبیعی نیستند. 

۲( قواعد ذهن مانند آجرهای یک ساختمان نیستند، بلکه این مواد و آجرها از علوم دیگر به دست می آیند.

۳( علم منطق باعث تسریع قواعد ذهن نیست. 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در تصور حکم و قضاوت وجود ندارد. مردی که در طبقه ی باال زندگی    می کند ))تصور(( است. در این حالت به واقعیت و اا (1ل
داشتن یا نداشتن یا ارتباط این تصور با سایر امور، کاری نداریم و تنها همان تصور را به ذهن می آوریم.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. در تصور، به واقعیت داشتن یا نداشتن یا ارتباط آن با سایر امور، کاری نداریم، ولی در تصدیق، حکم و قضاوت )واقعیت و اا (1ل
داشتن و نداشتن( وجود دارد. تعریف، چیستی و استدالل، چرایی را مشخص می کند. 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. دانش منطق، ابزاری در خدمت سایر علوم و دانش هاست. منطق همچون سیستم های کنترلی یک خودرو است ... و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. هنگامی که تعریفی درست یا نادرست از یک مفهوم ارائه می دهیم گزاره ها که همان تصدیقات ما از آن مفهوم هستند و اا (1ل
می توانند صادق یا کاذب باشند. 
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گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در گزینه های ۱، ۲ و ۴ نوعی از تعریف وجود دارد. فقط گزینه ۳ است که یک گزاره است و البته هیچ چیزی را تعریف و اا (1ل
نکرده است. 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. پیش از پرداختن به مبحث تعریف الزم است با نکاتی درباره مفاهیم و الفاظ و پیش از ورود به مبحث استدالل با قضیه و لا (1ل
و اقسام آن آشنا شویم. 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. هر که بامش بیش برفش بیش تر، هر کسی را بهر کاری ساختند، مومنان آینه ی همدیگرند و نان دهی از بهر حق، و اا (1ل
نانت دهند تصدیق هستند. 

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. فقط تصورات هستند که با تعریف معلوم می شوند و در تصورات حکم و قضاوت وجود ندارد.و اا (1ل

۴ پاسخ صحیح است. تصدیق عبارت است از یک جمله با مفهوم که می توان از آن به عنوان یک جمله نیز یاد کرد. گزینه ی ۴ یک تصدیق است و اا (1ل
و بقیه تصور هستند.

۳ پاسخ صحیح است. ما برای حل یک سؤال زیست نیاز به منطق نداریم. و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. تصدیق یعنی جمله و اسالم پیروز خواهد شد نیز یک جمله است. و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. اولی تصدیق است چون جمله می باشد و دومی تصور است به دلیل این که نمی توانیم درباره اش قضاوت کنیم. و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. همه ی گزینه ها به جز گزینه ی یک تصوراند و یک جمله ی خبری نیستند. اما در گزینه ی ۳ ما با یک جمله خبری و اا (1ل
روبه رو هستیم و تعریف نیست. 

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

نکته: تصدیق فقط می تواند مقدمه یک استدالل باشد پس باید به دنبال تصدیق باشیم و گزینه ی ۳ دقیقًا یک تصدیق است.

گزینه ۱ صحیح است. چون در گزینه ۱ جمله ناقص آمده و بقیه گزینه ها کامل است.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. تاکید منطق بر آموزش شیوه درست اندیشیدن است تا از این طریق قادر به تشخیص خطاهای ذهنی که بی شمارند و لا (1ل
باشیم. تحلیل بررسی گزینه های نادرست: 

گزینه های ۲، ۳ و ۴: تعبیرهای کتاب درسی در مورد منطق و حیطه های کاربرد آن است.

گزینه ۲ صحیح است. چون سوال گفته غلط را پیدا کنید . گزینه ۱ و ۳ و ۴ جمالتی درستی هستند اما در گزینه ۲ تعریف کردن اختصاص به مراحل و اا (1ل
خاصی از زندگی ندارد.

گزینه ۳ صحیح است. مثلث تصور است کره زمین تصور است و جهان طبیعت همراه در تغییر است تصدیق است.و اا (1ل
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نانت دهند تصدیق هستند. 

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. فقط تصورات هستند که با تعریف معلوم می شوند و در تصورات حکم و قضاوت وجود ندارد.و اا (1ل

۴ پاسخ صحیح است. تصدیق عبارت است از یک جمله با مفهوم که می توان از آن به عنوان یک جمله نیز یاد کرد. گزینه ی ۴ یک تصدیق است و اا (1ل
و بقیه تصور هستند.

۳ پاسخ صحیح است. ما برای حل یک سؤال زیست نیاز به منطق نداریم. و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. تصدیق یعنی جمله و اسالم پیروز خواهد شد نیز یک جمله است. و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. اولی تصدیق است چون جمله می باشد و دومی تصور است به دلیل این که نمی توانیم درباره اش قضاوت کنیم. و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. همه ی گزینه ها به جز گزینه ی یک تصوراند و یک جمله ی خبری نیستند. اما در گزینه ی ۳ ما با یک جمله خبری و اا (1ل
روبه رو هستیم و تعریف نیست. 

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

نکته: تصدیق فقط می تواند مقدمه یک استدالل باشد پس باید به دنبال تصدیق باشیم و گزینه ی ۳ دقیقًا یک تصدیق است.

گزینه ۱ صحیح است. چون در گزینه ۱ جمله ناقص آمده و بقیه گزینه ها کامل است.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. تاکید منطق بر آموزش شیوه درست اندیشیدن است تا از این طریق قادر به تشخیص خطاهای ذهنی که بی شمارند و لا (1ل
باشیم. تحلیل بررسی گزینه های نادرست: 

گزینه های ۲، ۳ و ۴: تعبیرهای کتاب درسی در مورد منطق و حیطه های کاربرد آن است.

گزینه ۲ صحیح است. چون سوال گفته غلط را پیدا کنید . گزینه ۱ و ۳ و ۴ جمالتی درستی هستند اما در گزینه ۲ تعریف کردن اختصاص به مراحل و اا (1ل
خاصی از زندگی ندارد.

گزینه ۳ صحیح است. مثلث تصور است کره زمین تصور است و جهان طبیعت همراه در تغییر است تصدیق است.و اا (1ل
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پاسخ صحیح گزینه ۲ سایر گزینه ها : گزینه ۱ غیر طبیعی اشتباه آمده گزینه ۳ طرح ضوابط اشتباه است گزینه ۴ مانع بروز خطا نمی شود.و اا (1ل

گزینه ۲ صحیح است. هرگونه خطای اندیشه می تواند باشد که هم عمدی و هم غیر عمدی اتفاق می افتد که علمی که  از دچار شدن بر مغالطه و اا (1ل
یا سفسطه جلوگیری می کند منطق است.

گزینه ۴ صحیح است. منطق علمی کاربردی است که برای رسیدن به مهارت باید تمرین و ممارست داشت.و اا (1ل

گزینه ۴ صحیح است. دانش منطق نسبت به سایر علوم ابزار است و هشدار دهند است که غیر مستقیم تاثیرگذار است که در گزینه ۴ مطرح می و اا (1ل
شود.

گزینه ۲ صحیح است. مورد الف صحیح است. مورد ب غلط است . چون صرفا با مطالعه و خواندن دستورالعمل های نظری به مهارت نمی رسیم. و اا (1ل
مورد پ غلط است چون خطاهای اندیشه نامعدود هستند. مورد ت غلط است چون عالوه بر ارزیابی اندیشه های فلسفه در فهم اندیشه های فلسفی هم کاربرد 

دارد. مورد ث صحیح است.

گزینه ۲ صحیح است. تصور صورت ذهنی است که در آن حکم و قضاوت وجود ندارد اما در تصدیق حکم و قضاوت وجود دارد.و اا (1ل

گزینه ۱ صحیح است. آمدن مزایا و معایت یک چیز عالوه بر نشانه های ظاهری مثل چون ، زیرا ، بنابراین و ... بیانگر استدالل هستند. مورد الف و اا (1ل
استدالل است. مورد ب تعریف است. مورد ج استدالل است. مورد د استدالل است. مورد ه تعریف است.

گزینه  ۳ صحیح است. هر عبارتی که فعل دارد بر تصدیق بودن آن داللت ندارد ، احتمال دارد جمله باشد اما تصور باشد. شرط تصدیق بودن جمله و لا (1ل
بودن و کامل بودن آن است.  گزینه ۱ و ۲ و ۴ تصدیق هستند.

گزینه ۱ صحیح است. دانش مغالطات برای منطق دان از  اهمیت ویژه ای برخوردار است چون قرار است با مغالطات مبارزه کند.و اا (1ل

گزینه ۲ صحیح است. آمدن مزایا و معایب یک چیز و نشانه های چون زیرا بنابراین و ...بیانگر استدالل است. در گزینه ۲ چنین نشانه ها نیست و اا (1ل
پس تعریف است.

گزینه  ۴ صحیح است. دو حطیه اصلی کابرد منطق تعریف کردن و استدالل آوری است.و اا (1ل

گزینه ۳ صحیح است. منطق از آنجایی که به دسته بندی و توضیح قواعد ذهن می پردازد با به کارگیری علم منطق میتوان عوامل لغزش ذهن رو و اا (1ل
سریعتر و دقیق تر تشخصی داد

گزینه ۲ صحیح است. در مورد مرغابی حکم و قضاوت کردیم که تصدیق استو اا (1ل

گزینه ۴ صحیح است. تصور معلوم یا مجهول مستقال نمی تواند تعریف باشدو اا (1ل

پاسخنامۀ تشریحی درس اول

31

گزینه ۲ صحیح است. واقعیت داشتن یا نداشتن تصور است. نبودن حکم و قضاوت تصور است. اوصافی رو به چیزی نسبت بدیم تصدیق است. و اا (1ل
مصداق کامال مشخص باشد مفهوم جزئی است.

گزینه ۱صحیح است. دانستن مغالطه برای مبارزه منطق دان با آن ضروری استو اا (1ل

گزینه ۳ صحیح است. عبارت اول گزینه ۱ و ۳ نادرست است. منطق همچون شاقول بنایی که باعث مستحکم تر شدن بنا می شود ، منطق نیز و اا (1ل
باعث مستحکم تر شدن بنای فکری می شود.

گزینه ۳ صحیح است. آموختن منطق هم به دستورالعمل  های نظری است هم به صورت عملی و کاربردی است نه اینکه صرف یکی از اینها باشد.و لا (1ل

گزینه ۴ صحیح است. تعریف با تصور ارتباط دارد و استدالل با تصدیق  لذا در گزینه ۴ فقط تصور است.و اا (1ل

گزینه ۴ صحیح است. گزینه های ۱ و ۲ و ۳ می تواند باشد اما گزینه ۴ نمی تواند.و اا (1ل

گزینه ۴ صحیح است. منطق علمی کاربردی و مهارتی و عملی است که برای تبحر نیازمند تمرین و ممارست است.و اا (1ل

گزینه ۱ صحیح است. تاکید علم منطق بر آموزش شیوه درست اندیشیدن است.و اا (1ل

گزینه ۳ صحیح است. کار منطق دان در پدید آوردن منطق ، طراحی و خلق و ایجاد نیست بلکه کشف و گردآوری و تدوین آن استو اا (1ل

گزینه ۴ صحیح است. راه تشخیص سریع تر و دقیق تر عوامل لغزش ذهن با به کارگیری منطق صورت میگیرد.و اا (1ل

گزینه ۱ صحیح است. با فرگیر شدن رسانه ها و حجم انبوه اطالعات صحیح و غلط نیازمندی ما به منطق بیشتر می شود.و اا (1ل

گزینه ۲ صحیح است. اشتباه همان مغالطه است که هم در تعریف و هم در استدالل می تواند رخ دهد.و اا (1ل

گزینه ۲ صحیح است. بیشترین خطاها در اقسام فکر که تعریف و استدالل است رخ میدهد.و اا (1ل

گزینه ۱ صحیح است. تعریف از خطا در تصور جلوگیری می کند.و لا (1ل

گزینه ۱ صحیح است. نسبت دادن یه چیز به چیز دیگر یعنی تصورات را با یکدیگر ارتباط دادیمو اا (1ل

 گزینه ۱ صحیح است. در تصور است که با واقعیت داشتن یا نداشتن کاری نداریم.و اا (1ل

 گزینه ۱صحیح است.  رشته کوهی در ایران عبارتی است که حکم و قضاوتی ندارد.و اا (1ل
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گزینه ۲ صحیح است. واقعیت داشتن یا نداشتن تصور است. نبودن حکم و قضاوت تصور است. اوصافی رو به چیزی نسبت بدیم تصدیق است. و اا (1ل
مصداق کامال مشخص باشد مفهوم جزئی است.

گزینه ۱صحیح است. دانستن مغالطه برای مبارزه منطق دان با آن ضروری استو اا (1ل

گزینه ۳ صحیح است. عبارت اول گزینه ۱ و ۳ نادرست است. منطق همچون شاقول بنایی که باعث مستحکم تر شدن بنا می شود ، منطق نیز و اا (1ل
باعث مستحکم تر شدن بنای فکری می شود.

گزینه ۳ صحیح است. آموختن منطق هم به دستورالعمل  های نظری است هم به صورت عملی و کاربردی است نه اینکه صرف یکی از اینها باشد.و لا (1ل

گزینه ۴ صحیح است. تعریف با تصور ارتباط دارد و استدالل با تصدیق  لذا در گزینه ۴ فقط تصور است.و اا (1ل

گزینه ۴ صحیح است. گزینه های ۱ و ۲ و ۳ می تواند باشد اما گزینه ۴ نمی تواند.و اا (1ل

گزینه ۴ صحیح است. منطق علمی کاربردی و مهارتی و عملی است که برای تبحر نیازمند تمرین و ممارست است.و اا (1ل

گزینه ۱ صحیح است. تاکید علم منطق بر آموزش شیوه درست اندیشیدن است.و اا (1ل

گزینه ۳ صحیح است. کار منطق دان در پدید آوردن منطق ، طراحی و خلق و ایجاد نیست بلکه کشف و گردآوری و تدوین آن استو اا (1ل

گزینه ۴ صحیح است. راه تشخیص سریع تر و دقیق تر عوامل لغزش ذهن با به کارگیری منطق صورت میگیرد.و اا (1ل

گزینه ۱ صحیح است. با فرگیر شدن رسانه ها و حجم انبوه اطالعات صحیح و غلط نیازمندی ما به منطق بیشتر می شود.و اا (1ل

گزینه ۲ صحیح است. اشتباه همان مغالطه است که هم در تعریف و هم در استدالل می تواند رخ دهد.و اا (1ل

گزینه ۲ صحیح است. بیشترین خطاها در اقسام فکر که تعریف و استدالل است رخ میدهد.و اا (1ل

گزینه ۱ صحیح است. تعریف از خطا در تصور جلوگیری می کند.و لا (1ل

گزینه ۱ صحیح است. نسبت دادن یه چیز به چیز دیگر یعنی تصورات را با یکدیگر ارتباط دادیمو اا (1ل

 گزینه ۱ صحیح است. در تصور است که با واقعیت داشتن یا نداشتن کاری نداریم.و اا (1ل

 گزینه ۱صحیح است.  رشته کوهی در ایران عبارتی است که حکم و قضاوتی ندارد.و اا (1ل



32

منطق و فلسفه جامع کنکور

 گزینه ۴ صحیح است. در گزینه ۴ حکم و قضاوت وجود دارد. گزینه ۱ ناقص است. گزینه ۲ جمله نیست. گزینه ۳ انشایی است.و اا (1ل

 گزینه ۳ صحیح است. چیستی یک تصور که اشاره به تعریف دارد که چیستی تصور را مشخص می کند.و اا (1ل

 گزینه ۴ صحیح است. معنای واژه ای رو اگر نشناختیم خطا در تعریف بوده نه تصورو اا (1ل

گزینه ۱صحیح است. فکر یعنی حرکت از معلومات به سمت مجهوالت است.و اا (1ل

 گزینه ۳صحیح است. یادگیری منطق و رسیدن به مهارت صرفا با مطالعه دستورالعمل های نظری صرف نیست بلکه باید به صورت عملی هم و اا (1ل
فراگرفت.

 گزینه ۱ صحیح است. انسان تصور مجهولی است که در چیستی تصور حیوان دارای شعور است ، انسان را تعریف میکندو اا (1ل

 گزینه ۱ صحیح است. نتیجه هر استدالل تصدیق مجهول است که مقدمات آن تصدیق های معلوم است.و لا (1ل

 گزینه ۳ صحیح است.  استحکام در بنای فکری است که اقسام فکر همان تعریف و استدالل است که مربوط به موضوع منطق است.و اا (1ل

 گزینه ۱ صحیح است. تاکید منطق بر آموزش شیوه درست اندیشیدن است نه جلوگیری از مغالطاتو اا (1ل

 گزینه ۳ صحیح است. حیطه کاربرد منطق فقط به ارزیابی اندیشه های فلسفی نیست بلکه در فهم فلسفه نیز کارد دارد.و اا (1ل

گزینه ۴ صحیح است. منطق به شاقول بنایی تشبیه شده که به کارگیری باعث مستحکم تر شدن بنای فکری می شود.و اا (1ل

گزینه ۳ صحیح است. تصدیق و تصور از اقسام علم و دانش است نه فکر و اندیشهو اا (1ل

گزینه ۱ صحیح است. منطق مثل دوچرخه سواری برای رسیدن به مهارت تمرین و ممارست الزم است و از تشبیه این علم به شاقول بنایی چنین و اا (1ل
نتیجه میگیری میگیریم که باید به صورت عملی فراگرفته شود.

 گزینه ۴ صحیح است. قواعد تفکر در انسان امری طبیعی است.و اا (1ل

گزینه ۲صحیح است. ارسطو اولین شخصی بود که به گردآوری منطق پرداخت و ابن سینا در توسعه آن نقش پر رنگی داشت.و اا (1ل

 گزینه ۲ صحیح است. مفهوم تصور مجهول در این پاسخ یک تصور معلوم است.و اا (1ل

 گزینه ۱ صحیح است. کاربرد اصلی منطق خدمت کردن به سایر علوم و دانش هاست.و لا (1ل

پاسخنامۀ تشریحی درس اول

33

گزینه ۲ صحیح است. اندیشیدن به صورت طبیعی و غیرارادی و دارای اصول و قواعد است.و اا (1ل

 گزینه ۴ صحیح است. صورت ذهنی بدون حکم و قضاوت تصور است مانند مثالی که حکم و قضاوت نداردو اا (1ل

 گزینه ۳ صحیح است. حیطه کاربرد منطق کاربردی گزینه ۳ می باشد.و اا (1ل

گزینه ۱صحیح است. تاکید اصلی منطق بر آموزش شیوه درست اندیشیدن است.و اا (1ل

گزینه ۱ صحیح است. گرینه ۲ و ۳ و ۴ جمالت کاملی هستند اما گزینه ۱ ناقص است.و اا (1ل

گزینه ۳ صحیح است. برای فهم دو تصور از یکدیگر ابتدا باید آنها را تعریف کنیمو اا (1ل

گزینه ۴ صحیح است. گزینه ۱ و ۲ و ۳ درباره کاربرد منطق است اما گزینه جزو کاربرد آن نیست.و اا (1ل

گزینه ۳ صحیح است. تعریف کردن و استدالل آوری اموری هستند که بخشی از گفتگوهای روزمره انسان ها را تشکیل می دهد.و اا (1ل

گزینه ۳صحیح است. منطق با آموزش شیوه درست اندیشیدن از خطاهای فکری جلوگیری می کند.و اا (1ل

گزینه ۲ صحیح است. چون تفکر امری طبیعی و غیر ارادی است.و لا (1ل

گزینه ۳ صحیح است. اگر نتیجه گیری اشتباه از استدالل داشته باشیم دچار مغالطه می شویم.و اا (1ل

گزینه ۱ صحیح است. وضع قوانین برای تفکر صحیح اشتباه است چون تفکر و قواعد آن وضعی نیست که قرارداد شودو اا (1ل

گزینه ۳ صحیح است. مغالطات به صورت طبیعی رخ نمی دهد بلکه احتمال وقوع آن به صورت عمدی که ارادی است و به صورت غیرعمدی که و اا (1ل
غیرارادی است.

گزینه ۴ صحیح است. مغالطات در تعریف یا استدالل رخ می دهد.و اا (1ل

گزینه ۳ صحیح است. تالش منطق دانان برای جلوگیری از خطای اندیشه با بررسی انواع خطاهای ذهن محقق می شود.و اا (1ل

گزینه ۳ صحیح است. عدم خطا در تعلیم و تعلم از دالیل نیاز ما به منطق نیست.و اا (1ل

گزینه ۲ صحیح است. با به کارگیری علم منطق)مقدم( سریع تر و دقیق تر می توان عوامل لغزش ذهن را تشخصی داد.)تالی(و اا (1ل



پاسخنامۀ تشریحی درس اول

33

گزینه ۲ صحیح است. اندیشیدن به صورت طبیعی و غیرارادی و دارای اصول و قواعد است.و اا (1ل

 گزینه ۴ صحیح است. صورت ذهنی بدون حکم و قضاوت تصور است مانند مثالی که حکم و قضاوت نداردو اا (1ل

 گزینه ۳ صحیح است. حیطه کاربرد منطق کاربردی گزینه ۳ می باشد.و اا (1ل

گزینه ۱صحیح است. تاکید اصلی منطق بر آموزش شیوه درست اندیشیدن است.و اا (1ل

گزینه ۱ صحیح است. گرینه ۲ و ۳ و ۴ جمالت کاملی هستند اما گزینه ۱ ناقص است.و اا (1ل

گزینه ۳ صحیح است. برای فهم دو تصور از یکدیگر ابتدا باید آنها را تعریف کنیمو اا (1ل

گزینه ۴ صحیح است. گزینه ۱ و ۲ و ۳ درباره کاربرد منطق است اما گزینه جزو کاربرد آن نیست.و اا (1ل

گزینه ۳ صحیح است. تعریف کردن و استدالل آوری اموری هستند که بخشی از گفتگوهای روزمره انسان ها را تشکیل می دهد.و اا (1ل

گزینه ۳صحیح است. منطق با آموزش شیوه درست اندیشیدن از خطاهای فکری جلوگیری می کند.و اا (1ل

گزینه ۲ صحیح است. چون تفکر امری طبیعی و غیر ارادی است.و لا (1ل

گزینه ۳ صحیح است. اگر نتیجه گیری اشتباه از استدالل داشته باشیم دچار مغالطه می شویم.و اا (1ل

گزینه ۱ صحیح است. وضع قوانین برای تفکر صحیح اشتباه است چون تفکر و قواعد آن وضعی نیست که قرارداد شودو اا (1ل

گزینه ۳ صحیح است. مغالطات به صورت طبیعی رخ نمی دهد بلکه احتمال وقوع آن به صورت عمدی که ارادی است و به صورت غیرعمدی که و اا (1ل
غیرارادی است.

گزینه ۴ صحیح است. مغالطات در تعریف یا استدالل رخ می دهد.و اا (1ل

گزینه ۳ صحیح است. تالش منطق دانان برای جلوگیری از خطای اندیشه با بررسی انواع خطاهای ذهن محقق می شود.و اا (1ل

گزینه ۳ صحیح است. عدم خطا در تعلیم و تعلم از دالیل نیاز ما به منطق نیست.و اا (1ل

گزینه ۲ صحیح است. با به کارگیری علم منطق)مقدم( سریع تر و دقیق تر می توان عوامل لغزش ذهن را تشخصی داد.)تالی(و اا (1ل
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درس دوم

لفظ و معنا

مشخص کنید که هر یک از عبارات زیر در باره  خود لفظ اند یا در مورد امری ذهنی یا امری در جهان خارج:

1- خواب خوبی دیدم.                         ) در باره امری ذهنی است.(

2- »خواب« چهار حرف دارد.                )در باره خود لفظ(

3- وقتی زنگ زدی، خوابیده بودم.          )در باره امری خارجی(

با بررسی سه جمله باال مشاهده می کنید که مراد ما از مطالبی که بیان می کنیم، گاه مربوط به ذهن است و گاه مربوط به زبان )لفظ( و گاه مربوط به خارج 
از ذهن.

مثال: اگر شماره تلفن دوستتان را اشتباه حفظ کنید)خطای ذهنی(، این خطای ذهنی باعث خطای هم خارجی و هم لفظی خواهد شد. خطای خارجی یعنی 
همان شماره را که اشتباه حفظ کرده اید می گیرید و فرد دیگری جواب می دهد و خطای لفظی یعنی آن شماره را که اشتباه است به همان صورت اشتباه یادداشت 

می کنید.

اگر از روی دفترچه تلفن دو فامیل هم نام خود را با یکدیگر اشتباه کنید)خطای از تشابه دو لفظ، اصطالحا اشتراک لفظی( این خطای ناشی از دو نام مشابه 
هم باعث خطای خارجی و هم خطای ذهنی خواهد شد.

منجر به خطای خارجی شدن به این صورت است که به اشتباه به جای فرد مورد نظرتان به فرد دیگری که با او هم نام است زنگ می زنید و منجر به خطای ذهنی 
هم به این صورت است که یکی از شماره ها را به نام فرد دیگری که با فرد مورد نظرتان هم نام است حفظ می کنید.

مثال های باال نشان می دهند که میان سه حیطه ذهن، زبان و خارج ارتباط وجود دارد و خطا در یکی از آن ها باعث خطا در حیطه های دیگر می شود. مثال خطای 
ذهنی می تواند موجب خطای لفظی و خارجی شود و خطای خارجی می تواند موجب خطای لفظی و ذهنی شود و خطای لفظی هم می تواند موجب خطای ذهنی 

و خارجی شود.

باید دانست که مغالطه به الفاظ بیشتر از آن باشد که به معانی؛ و اکثر مغالطات لفظی به اشتراک اسم بَود

)خواجه نصیرالدین طوسی، اساس االقتباس(
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مشخص کنید که هر یک از عبارات زیر در باره  خود لفظ اند یا در مورد امری ذهنی یا امری در جهان خارج:
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پس ذهن با دو حیطه ارتباط دارد 1- ارتباط با الفاظ  2- ارتباط با خارج )خارج از ذهن(

ضرورت بحث از »لفظ و معنا« و »مفهوم و مصداق« در منطق: از آن جا که وظیفه منطق جلوگیری از خطای اندیشه و ذهن است و از آن جا 
که ذهن هم با دو حیطه زبان)الفاظ( و جهان خارج ارتباط دارد و خطای در هر کدام از این حیطه ها موجب خطا در حیطه های دیگر شده و در نهایت موجب 
خطای در اندیشه می شود به همین دلیل در منطق به دو مبحث رابطه »لفظ و معنا« )که در این کتاب در درس دوم بحث می شود( و رابطه »مفهوم مصداق« )که 

در این کتاب در درس سوم بحث می شود( پرداخته می شود. 

دلیل بحث از الفاظ در منطق: از آن جا که خطای در الفاظ و معنای آن ها می تواند باعث خطای در اندیشیدن )تعریف و استدالل( شود، به مبحث 
الفاظ در منطق توجه خاصی می شود.

توضیحی مختصر در مورد اهمیت لفظ در منطق:

تفکر نوعی حرکت است و حرکت هم بدون داشتن مجرا و مسیر، امکان ندارد. پس تفکر برای جریان یافتن، نیازمند به مسیر و مجرا است. الفاظ از مهم ترین و 
عمده ترین مجاری تفکر است و  نسبت به تفکر مانند لوله کشی و نهر است نسبت به آب. همان گونه که بدون هیچ گونه مجرایی، آب نمی تواند جریان یابد، تفکر 

هم بدون مجرا جریان نمی یابد و شاید بتوان گفت اصال ایجاد نمی شود و مهم ترین و غنی ترین مجرای جریان تفکر الفاظ هستند. 

حاال که اهمیت الفاظ برای تفکر اینقدر زیاد است باید از آن در هنگام تفکر مراقبت نمود که هر گونه کجی و ناراستی در الفاظ، موجب کجی و ناراستی در تفکر 
می شود و بیشترین مغالطه در فکر از الفاظ است و بیشترین مغالطات لفظی هم از اشتراک لفظ است. به این جهت در منطق به بحث از الفاظ اهمیت می دهند.

تفاوت بحث از الفاظ در منطق با بحث از الفاظ در دستور زبان

بحث از الفاظ در دستور زبان ها مربوط و وابسته است به قواعد زبانی خاص، اما بحث از الفاظ در منطق مربوط می شود به اصول کلی که مربوط به همه زبان ها 
است و اطالع از آن ها در حیطه زبان)الفاظ(، در جهت جلوگیری از خطای اندیشه، ما را یاری می رساند.

چند مورد از اصول کلی مربوط به حیطه زبان)الفاظ( که در این کتاب بررسی می شود.

4- ابهام در مرجع ضمیر 3- شیوه نگارش کلمات   2- نحوه داللت لفظ بر معنا در جمالت     1- اشتراک لفظ   

1- اشتراک لفظ

در هر زبانی، گاه چند معنای متعدد به کمک یک لفظ واحد بیان می شوند، که به این گونه کلمات، مشترک لفظی می گویند. مثل: شیر – سیر – کاری- گشتن – 
گرفتن – بردن – با – بر 

با توجه به مثال ها متوجه می شویم که مشترک لفظی، هم در اسم و هم در فعل و هم در حرف، وجود دارد.

بسیاری از لطیفه ها براساس اشتراک لفظی پدید آمده اند.

درس دوم
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مغالطه اشتراک لفظ: اشتباه گرفتن کلماتی که ظاهری مشترک دارند ، باعث بروز »مغالطه اشتراک لفظ« می شود.

به نکات زیر خوب دقت کنید و به خاطر بسپارید: 

 *مشترک لفظی به خودی خود مغالطه نیست بلکه می تواند موجب مغالطه شود.

مثال: یکی وارد خانه می شود و می گوید که من شیر خریدم و منظورش شیر به معنای لبن و خوردنی باشد و شنونده ها هم همین معنا را بفهمند، مغالطه ای اتفاق 
نبفتاده است هرچند لفظ شیر مشترک لفظی است اما اگر شنونده ای تصور کند که او شیر آب خریده است در این صورت مغالطه و فهم نادرست اتفاق افتاده است؛ 

به این جهت است که می گوییم مشترک لفظی، خود به خود، مغالطه نیست ولی می تواند موجب مغالطه بشود.

*مغالطه اشتراک لفظی فقط مربوط می شود به حیطه تعریف، تصور، تصدیق و قضیه ، اما در حیطه استدالل به آن مغالطه 
اشتراک لفظی نمی گویند بلکه مغالطه عدم تکرار حد وسط در اثر اشتراک لفظی می گویند.

2- نحوه داللت لفظ بر معنا در جمالت

داللت لفظ بر معنا سه نوع است:

1- داللت مطابقی: داللت لفظ بر کل معنای اصلی لفظ یا بر همه اجزای معنی اصلی لفظ را داللت مطابقی می گویند.

مانند: من یک جلد کتاب خریدم. منظور از کتاب، کل کتاب با همه اجزای آن است.

2- داللت تضمنی: داللت لفظ بر بخش و جزئی از معنای اصلی لفظ را داللت تضمنی می گویند.

مانند: امروز کالس دارم. امروز به داللت تضمنی است یعنی بخشی ار روز را کالس دارم.

3- داللت التزامی: داللت لفظ بر الزمه یک شئ یا داللت لفظ بر امری خارج از معنی اصلی لفظ که معموال با آن همراه است را داللت التزامی می گویند.

مانند: به فکر فردای خود باشید. منظور از فردا به داللت التزامی، آینده است.

مغالطه توسل به معنای ظاهری

به کار بردن داللت مطابقی به جای تضمنی و التزامی به خطائی منجر می شود که آن را »مغالطه توسل به معنای ظاهری« می نامند. 

مانند: در آن جا یک شیر خوابیده است. منظور گوینده از شیر، به داللت التزامی یک فرد نترس و شجاع است.

حاال اگر شنونده فکر کند منظور گوینده از شیر همان حیوان درنده است، دچار مغالطه توسل به معنای ظاهری شده است. یعنی داللت مطابقی شیر را به جای 
داللت التزامی گرفته است.

به نکات زیر خوب دقت کنید و به خاطر بسپارید: 

*اگر در تعریفمان از مغالطه توسل به معنای ظاهری، جای لفظ مطابقی را با تضمنی و التزامی عوض بکنیم، تعریفمان نادرست می شود.

*مغالطه توسل به معنای ظاهری مربوط به حیطه، تصور ، تعریف ، تصدیق و قضیه است و مربوط به حیطه استدالل نیست. اگر در یک 
استدالل، مغالطه توسل به معنای ظاهری در حد وسط  اتفاق افتاد، دیگر آن مغالطه را توسل به معنای ظاهری نمی گویند بلکه مغالطه 

»عدم تکرار حد وسط« می گویند.

مثل: فالنی شیر است – شیر حیوان درنده است. پس فالنی حیوان درنده است.

که لفظ شیر در یک مقدمه به داللت التزامی و در دیگری به داللت مطابقی به کار رفته و نتیجه هم به داللت مطابقی گرفته شده است. چنین مغالطه ای را در 
استدالل، »عدم تکرار حد وسط« می گویند.
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به نکات زیر خوب دقت کنید و به خاطر بسپارید: 

 *مشترک لفظی به خودی خود مغالطه نیست بلکه می تواند موجب مغالطه شود.
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مانند: به فکر فردای خود باشید. منظور از فردا به داللت التزامی، آینده است.
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حاال اگر شنونده فکر کند منظور گوینده از شیر همان حیوان درنده است، دچار مغالطه توسل به معنای ظاهری شده است. یعنی داللت مطابقی شیر را به جای 
داللت التزامی گرفته است.

به نکات زیر خوب دقت کنید و به خاطر بسپارید: 

*اگر در تعریفمان از مغالطه توسل به معنای ظاهری، جای لفظ مطابقی را با تضمنی و التزامی عوض بکنیم، تعریفمان نادرست می شود.

*مغالطه توسل به معنای ظاهری مربوط به حیطه، تصور ، تعریف ، تصدیق و قضیه است و مربوط به حیطه استدالل نیست. اگر در یک 
استدالل، مغالطه توسل به معنای ظاهری در حد وسط  اتفاق افتاد، دیگر آن مغالطه را توسل به معنای ظاهری نمی گویند بلکه مغالطه 
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استدالل، »عدم تکرار حد وسط« می گویند.
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* اختالف در داللت الفاظ ، خود به خود مغالطه نیست بلکه می تواند موجب مغالطه شود. مثال اگر کسی بگوید آن جا شیر خوابیده و 
منظورش به داللت التزامی، یک فرد شجاع باشد و شنونده هم همان را بفهمد، مغالطه ای اتفاق نیفتاده است اما اگر شنونده تصور کند 

که منظور گوینده حیوان درنده است، مغالطه اتفاق افتاده است.

پس نباید بگوییم اختالف در داللت لفظ بر معنا دارای مغالطه است بلکه باید گفت که اختالف در داللت لفظ بر معنا می تواند موجب مغالطه شود.

3- شیوه نگارش کلمات

معانی را می توان به دو صورت کتبی و شفاهی به دیگران منتقل کرد. بنابر این اشتباه در کتابت و نگارش هم می تواند یاعث پدید آمدن خطای ذهنی شود.

مغالطه نگارشی کلمات: عدم رعایت دقیق عالئم سجاوندی و حرکات کلمات و هم چنین دیکته کلمات، باعث پدید آمدن خطای ذهنی می شود که 
به آن »مغالطه نگارشی کلمات« می گویند.

مثال: گنجینه پنهان شده توسط هوشنگ کشف شد.

چون ویرگول الزم در این جمله گذاشته نشده است ممکن است دو معنا را از آن فهمید که ممکن است خواننده جمله، آن معنایی را بفهمد که منظور نویسنده 
نبوده است.

مثال اگر منظور نویسنده این باشد:

گنجینه پنهان شده، توسط هوشنگ کشف شد. 

و خواننده این گونه بفهمد: گنجینه پنهان شده توسط هوشنگ، کشف شد.
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خوب دقت کنید و به خاطر بسپارید: نباید بگوییم » عدم رعایت عالئم نگارشی و حرکات و دیکته کلمات « مغالطه هستند بلکه می توانند موجب مغالطه 
نگارشی کلمات شوند.
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اگر در یک جمله دو یا چند اسم و یک ضمیر وجود داشته باشد و ندانیم که این یک ضمیر مربوط به کدام اسم می شود در این صورت ابهام در مرجع ضمیر پیش 
می آید.  
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این جمله ابهام در مرجع ضمیر دارد، چون معلوم نیست که رستم دستی بر سر خودش کشید یا بر سر اسبش.

 پلنگ به دنبال آهو بود که شکارچی به طرف آن شلیک کرد.

این جمله ابهام در مرجع ضمیر وجود دارد چون معلوم نیست که ضمیر »آن« به پلنگ بر می گردد یا آهو.

مغالطه ابهام در مرجع ضمیر: ابهام موجود در جمالت ناشی از مشخص نبودن مرجع ضمیر می تواند منشأ خطای اندیشه گردد که آن را »مغالطه 
ابهام در مرجع ضمیر« نامیده اند.

خوب دقت کنید و به خاطر بسپارید: ابهام در مرجع ضمیر، به خودی خود، مغالطه نیست بلکه می تواند موجب مغالطه شود. مثال اگر کسی بگوید: سارا 
کتاب های احمد را به برادرش داد و منظور از برادرش ، برادر خود سارا باشد و شنونده هم همان معنا را بفهمد، مغالطه ای اتفاق نیفتاده است اما اگر تصور کند که 

منظور از برادرش، برادر احمد است، در این صورت مغالطه اتفاق افتاده است.
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تمرین صفحه 14

1- زیر الفاظ مشترک خط بکشید و معانی مختلف آن ها را بیان کنید:

امشب صدای تیشه از بیستون نیامد               شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد

خواب شیرین: یک معنایش خواب خوش  و یک معنایش هم خوابی که شیرین می بیند.

علی کاری است. کاری غذا را خوشمزه می کند؛ پس علی غذا را خوشمزه می کند.

کاری: یک معنایش فعال و کوشا و یک معنایش نوعی ادویه است

2- معنای واژه های زیر را مشخص کنید:

شما نمی توانید وارد بخش مراقبت های ویژه بشوید.     نمی توانید یعنی اجازه ندارید. ما جلو شما را می گیریم.

چون شما رانندگی بلد نیستی، نمی توانی ماشین را داخل پارکینگ بیاوری.   نمی توانی یعنی مهارت نداری.

پیر شده ای و دیگر نمی توانی این سنگ را بلند کنی.    نمی توانی یعنی قدرت و زور و نیروی الزم را نداری.

تمرین صفحه 15

1- نوع داللت لفظ بر معنا را در عبارات زیر تعیین کنید:

تند ورق نزن، کتابم را پاره کردی!             کتابم داللت تضمنی بر معنای خود دارد یعنی قسمتی از کتاب.

فالنی شیر است.                                  شیر به داللت التزامی به معنای شجاع است.

کتابم  را گم کردم.                              کتابم به داللت انطباقی است یعنی کل کتابم.

ماشینم خراب شد.                              ماشینم به داللت تضمنی یعنی بخشی از ماشینم خراب شد.

تمرین صفحه 16

1- با تغییر عالئم سجاوندی، معانی مختلف جمالت زیر را مشخص کنید:

* به نظر علی احمدی دانشجوی خوبی است.                    

این جمله را که عالئم سجاوندی آن رعایت نشده است دوگونه می توان خواند:

1- به نظر،  علی احمدی دانشجوی خوبی است.         2- به نظِر علی، احمدی دانشجوی خوبی است.                   
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* یک کنفرانس علمی در مورد حفاری چاه های نفت در شهر بوشهر برگزار می شود.

این جمله را که عالئم سجاوندی آن رعایت نشده است دوگونه می توان خواند:

1- یک کنفرانس علمی در مورد حفاری چاه های نفت، در شهر بوشهر برگزار می شود.

2- یک کنفرانس علمی در مورد حفاری چاه های نفِت در شهر بوشهر، برگزار می شود.

2- معنای کلمات زیر را بنویسید:

ارز: پول خارجی - بها        

عرض: َعرض یعنی پهنا در برابر طول – ِعرض یعنی آبرو – َعَرض اصطالحی فلسفی در مقابل جوهر                               ارض: یعنی زمین - سرزمین

ُملک: یعنی کشور - پادشاهی       

َملک: َمَلک یعنی فرشته – َمِلک یعنی پادشاه                                  

ِملک: یعنی دارایی- آن چه در تصرف شخص باشد.

فعالیت تکمیلی صفحه 18

1- در عبارات زیر امکان پدید آمدن چه برداشت های متفاوتی وجود دارد؟ توضیح دهید.

الف: خانم پزشکی دیروز به عیادت بیماران آمد.

خانِم پزشکی یعنی خانمی که شغلش پزشکی است.

خانِم پزشکی یعنی خانمی که شغل همسرش پزشکی است. 

خانِم پزشکی یعنی خانمی که نام خانوادگی اش پزشکی است.

خانِم پزشکی یعنی خانمی که نام خانوادگی ِ همسرش پزشکی است.

همچنین با گذاشتن ویرگول بعد از خانم جمله این گونه هم فهمیده می شود:

خانم، پزشکی دیروز به عیادت بیماران آمد.

پزشکی را می توان یک پزشک فهمید و یا کسی که فامیلش پزشکی است فهمید.

ب: او گفت که این کتاب من است.

در این جا ابهام در مرجع ضمیر وجود دارد:

این کتاب من است را یک بار به نقل قول مستقیم می توان فهمید که او گفت این کتاب من است ، یعنی او گفته است که کتاب مال من یعنی مال خود او 
است، که ضمیر من به خود او برمی گردد. 

یک بار هم به نقل قول غیرمستقیم که ضمیر من به گوینده و روایت کننده این قول برمی گردد.

ج: پسر با دیدن پدر خود، گرد و خاک لباسش را تکاند. 

در این جا ابهام در مرجع ضمیر وجود دارد:

لباسش می تواند لباس پسر و هم می تواند لباس پدر باشد.
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د: چون ازو گشتی همه چیز از تو گشت.

گشت مشترک لفظی است. یک معنای آن ملحق شدن و پیوستن است که در این صورت معنای جمله می شود چون به او روی آوردی و ملحق شدی همه 
چیز به تو روی آورد و ملحق شد.

و معنای دیگر آن رویگردان شدن و برگشتن. که در این صورت معنای جمله می شود چون از او روی گردان شدی  همه چیز از تو روی گردان شد.

هـ: سعید همسایه اش را تکریم می کند. او فرد متدینی است.

در این جا ابهام در مرجع ضمیر وجود دارد:

او می تواند ضمیر برای سعید باشد و می تواندضمیر برای همسایه سعید باشد.

و: عفو الزم نیست اعدامش کنید.

در این  جمله محل عالئم سجاوندی مشخص نیست و آن را دوگونه می توان خواند:

یک- عفو، الزم نیست اعدامش کنید. که در این صورت فرد محکوم عفو و آزاد می شود.

دو - عفو الزم نیست، اعدامش کنید. که در این صورت فرد محکوم اعدام می شود.

...-2

3- نوع داللت الفاظ زیر را از میان مطابقه، تضمن و التزام، مشخص کنید:

الف: او حاتم بخشی می کند.  حاتم بخشی به داللت التزامی یعنی بخشش زیاد.

ب: دزد ماشینم را برد.   ماشینم به داللت مطابقی یعنی کل ماشینم.

ج: کفشم را واکس زدم. کفشم به داللت تضمنی یعنی بخشی از کفشم یعنی رویش را واکس زدم.

د: خانه خرابم کردی.  خانه خراب به داللت التزامی یعنی بیچاره و بدبخت.

تمرین صفحه 19
4- نوع مغالطات زیر را تعیین کنید:

الف: چرا تمرین ها را حل نمی کنی و نشسته ای کتاب داستان می خوانی؟ چون دبیرمان گفت بروید مطالعه کنید؛ نگفت بروید حل تمرین کنید!    مغالطه توسل 
به معنای ظاهری

ب: سلمانی با تیغ دور سر فردی را اصالح می کرد که ناگهان تیغ پوست وی را برید. فرد اعتراض کرد که چرا سرم را بریدی. سلمانی گفت: سر بریده که حرف 
نمی زند!  مغالطه توسل به معنای ظاهری

5- نشان دهید که چگونه با تغییر حرکات کلمات زیر معنای آن ها تغییر می کند:

*کشت، ِکشت – ُکشت             *شکر، َشَکر – ُشکر               *سم، ُسم – َسم  

 *سحر، َسَحر – ِسحر              *نشسته، َنُشسته - ِنَشسته
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1- کدام یک از گزینه های داده شده می تواند موجب دو نوع مغالطه بشود؟

الف: او حاتم بخشی می کند.                          ب: او برای خانه اش شیر خرید.

ج: خانم معلمی به دیدار ما آمد.                    د: شیر در فارسی دارای سه معنای مختلف است.

2- کدام یک از گزینه های داده شده نمی تواند موجب مغالطه بشود؟

الف: او حاتم بخشی می کند.                              ب: او برای خانه اش شیر خرید.

ج: خانم معلمی به دیدار ما آمد.                          د: شیر در فارسی دارای سه معنای مختلف است.

3- مغالطه به ………. بیشتر از مغالطه به ………. است.

الف: معانی –  الفاظ                                              ب: الفاظ - معانی

ج: نگارشی کلمات – مشترک لفظی                      د: توسل به معنای ظاهری – مشترک لفظی است.

4- کدام مورد می تواند موجب مغالطه ابهام در مرجع ضمیر شود؟

الف: او از هر کسی عاقل تر است                                       

ب: علی را که دیدی پیام مرا به او برسان. 

ج:آن ها به رستم احترام می گذارند چون او فرد محترمی است.

د: محسن گفت  با فرهاد صحبت کن، من هم با او صحبت کردم.

5- نوع داللت را به ترتیب در الفاظی که زیر آن ها خط کشیده شده مشخص کنید.

»فردا یک اتومبیل می خرم.«

الف: مطابقی- مطابقی               ب: التزامی – مطابقی               ج: مطابقی – تضمنی               د: تضمنی – مطابقی
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9- در هنگام خرید کاالیی وقتی فروشنده بگوید قیمت کاال پنج تومان )یعنی پنج هزار تومان( است و خریدار پنج تومان)پنجاه ریال( به 
او بدهد، چه مغالطه ای اتفاق افتاده است؟

الف: مغالطه اشتراک لفظ                                 ب: مغالطه نگارشی کلمات 

ج: مغالطه ابهام در مرجع ضمیر                          د: مغالطه توسل به معنای ظاهری

10- کدام مورد، قابلیت مغالطه توسل به معنای ظاهری را دارد یا بر اساس این مغالطه بیان شده است؟

الف: دانایان معتقدند که شیر، در رویاهای صادقه، از علم حکایت دارد.

ب: میان ماه من تا ماه گردون                تفاوت از زمین تا آسمان است

ج: گفتم: فعال کمی دست به عصا باش. گفت: آخر عصا ندارم.

د: مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو          یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو

1- پاسخ درست، گزینه »ج« است

توضیح: پاسخ درست گزینه »ج« است؛ چون این گزینه هم امکان مغالطه نگارشی دارد یعنی میتوان بعد از خانم ویرگول گذاشت و هم بعد از معلمی و دیگر این 
که امکان مغالطه اشتراک لفظی دارد یعنی معلمی هم می تواند فامیل کسی و هم می تواند شغل کسی باشد.

گزینه »الف« پاسخ مورد نظر نیست چون فقط امکان مغالطه توسل به معنای ظاهری دارد.

گزینه »ب« پاسخ مورد نظر نیست چون فقط امکان مغالطه اشتراک لفظی دارد.

گزینه »د« پاسخ مورد نطر نیست چون اصال  امکان مغالطه ندارد.

2- پاسخ درست، گزینه »د« است

توضیح: پاسخ درست گزینه »د« است؛ چون لفظ شیر در فارسی دارای معنی مختلف است و این عبارت استعداد هیچ گونه مغالطه ای را ندارد.

گزینه»الف« پاسخ مورد نظر نیست چون این گزینه امکان مغالطه توسل به معنای ظاهری دارد.

گزینه »ب« پاسخ مورد نظر نیست چون این گزینه امکان مغالطه اشتراک لفظی دارد.

گزینه»ج« پاسخ مورد نظر نیست چون هم امکان مغالطه نگارشی دارد و هم اشتراک لفظی.

3- پاسخ درست، گزینه »ب« است

توضیح: پاسخ درست گزینه »ب« است؛ چون براساس نوشته صفحه یازده کتاب از خواجه نصیرالدین طوسی، مغالطه به الفاظ بیشتر از مغالطه به معانی است. 
پس گزینه »ب« درست و سایر گزینه ها نادرست هستند.

4- پاسخ درست، گزینه »د« استتوضیح: پاسخ درست گزینه »د« است؛ چون محسن و فرهاد دو اسم در جمله هستند و ضمیر او هم 
می تواند به محسن برگردد و هم به فرهاد پس این گزینه می تواند موجبه مغالطه ابهام در مرجع ضمیر بشود.

گزینه»الف« پاسخ مورد نظر نیست چون در جمله یک ضمیر داریم و فقط یک فرد مورد اشاره بنابراین امکان مغالطه وجود ندارد.

گزینه»ب« پاسخ مورد نظر نیست چون در جمله یک اسم داریم یک ضمیر که ضمیر به آن یک اسم برمی گردد.

گزینه »ج« پاسخ مورد نظر نیست چون ضمیر او که مفرد است فقط به رستم برمی گردد پس امکان مغالطه ندارد.
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5- پاسخ درست، گزینه »د« است

توضیح: پاسخ درست گزینه »د« است؛ چون در بخشی از فردا اتومبیل می خرم پس داللت فردا بر معنای آن داللت تضمنی است و داللت اتومبیل هم بر معنای 
آن داللت مطابقی. بر اساس این توضیح سایر گزینه ها نادرست هستند.

6- پاسخ درست، گزینه »ج« است

توضیح: پاسخ درست گزینه »ج« است؛ چون گزینه های الف و ب و د، مغالطاتی هستند که در قضیه و تعریف اتفاق می افتند نه در استدالل. اما مغالطه عدم 
تکرار حد وسط مربوط به استدالل است که غایت به عنوان حد وسط در هر دو مقدمه به یک معنا به کار نرفته است پس حد وسط به یک معنا تکرار نشده و مغالطه 

عدم تکرار حد وسط اتفاق افتاده است.

7- پاسخ درست، گزینه »ج« است

توضیح: پاسخ درست گزینه »ج« است؛ چون می توان بعد از جذاب، ویرگول گذاشت؛ در این صورت معنای جمله این می شود فقط سخنرانی جذاب بکنید و 
خدمت کردن الزم نیست اما اگر ویرگول را بعد از الزم نیست بگذاریم معنایش این می شود که الزم نیست که سخنرانی جذاب بکنید بلکه باید به مردم خدمت 

بکنید. بر اساس این توضیح سایر گزینه ها پاسخ مورد نظر نیستند.

8- پاسخ درست، گزینه »ج« است

توضیح: پاسخ درست گزینه »ج« است؛ چون بر اساس تعریفی که از مغالطه توسل به معنای ظاهری در صفحه 51 کتاب آمده است باید دقت کنیم که جای 
مطابقی با داللت التزامی و تضمنی عوض نشود یعنی مغالطه توسل به معنای ظاهری می شود: به کار بردن داللت مطابقی به جای داللت التزامی و تضمنی که 

نباید جای داللت مطابقی با آن یکی از داللت ها عوض بشود بر اساس این توضیح پاسخ مورد نظر گزینه »ج« است و سایر گزینه ها درست نیستند.

9- پاسخ درست، گزینه »د« است

توضیح: پاسخ درست گزینه »د« است؛ چون مغالطه در معنای پنج تومان اتفاق افتاده است که پنج تومان مشترک لفظی بین پنجاه ریال و پنج هزار تومان 
نیست پس گزینه »الف« نادرست است و امکان مغالطه نگارشی هم وجود ندارد پس گزینه »ب« هم نادرست است و مرجع ضمیر هم کامال مشخص است و 
ابهامی ندارد پس گزینه»ج« هم نادرست است. میماند گزینه »د« که درست است چون داللت مطابقی پنج تومان، می شود پنجاه ریال اما در خیلی موارد وقتی 
می گوییم پنج تومان به داللت التزامی پنج هزار تومان را در نظر داریم پس مغالطه رخ داده مغالطه توسل به معنای ظاهری است چون داللت مطابقی به جای 

داللت التزامی به کار رفته است.

10- پاسخ درست، گزینه »ج« است

توضیح: پاسخ درست گزینه »ج« است؛ چون گزینه »الف« استعداد مغالطه اشتراک لفظی دارد پس نادرست است. گزینه »ب« و »د« که در شعر به کار رفته 
حاوی مغالطه نیست و هر کس هر طور بفهمد درست است و مالحت شعر هم به همین دوپهلوئی هاست اما در گزینه »د« دست به عصا یک بار به داللت التزامی 

به معنای احتیاط است و یک بار به داللت مطابقی به معنای با عصا راه رفتن پس در این جا مغالطه توسل به معنای ظاهری اتفاق افتاده است.. 

45

مغالطه مشخص شده در کدام گزینه اشتباه می باشد؟-  

۱( آقای خوش سیما وارد شد. )ابهام در عبارت(                            ۲( شما نمی توانید وارد بخش مراقبت های ویژه شوید. )اشتراک لفظ( 

۳( آن یکی شیر است، کآدم می خورد. )اشتراک لفظ(                    ۴( کودک ربوده شده توسط یک رفتگر پیدا شد. )مغالطه نگارشی(

گزاره صحیح را انتخاب کنید.-  

۱( برای بیان افکار خود از تصدیق استفاده می کنیم.

۲( شایع ترین خطای ذهن خطای مطابقی است. 

۳( به کار بردن داللت مطابقی به جای تضمنی و التزامی به مغالطه توسل به معنای ظاهری می انجامد. 

۴( خطا در لفظ منجر به خطا در اندیشیدن می شود.

کدام گزینه باعث ایجاد مغالطه اشتراک لفظ می شود؟-  

۱( خودکار                ۲( تعریف                     ۳( کتاب                       ۴( دست

در عبارت »سارا به علی گفت: کتابم را پاره کردی« نوع داللت کلمه کتاب کدام است؟-  

۱( التزامی                    ۲( تضمنی                            ۳( اشتراک لفظ                          ۴( مطابقی

جمله »علی گفت: کتاب را برای من بیاور« باعث بروز چه مغالطه ای می شود؟-  

۱( ابهام در عبارت                                              ۲( اشتراک لفظ

۳( توسل به معنا                                                 ۴( نگارش کلمات

در جمله تلویزیون منزل را خاموش کرد، کلمه تلویزیون چه نوع داللتی دارد؟-  

۱( التزامی             ۲( مطابقی                     ۳( تضمنی                     ۴( لفظی

مغالطه توسل به معنا از کدام داللت نشئت می گیرد و در استعاره و کنایه کدام داللت مدنظر است؟-  

۱( التزامی - مطابقی                                             ۲( مطابقی - التزامی

۳( التزامی - تضمنی                                             ۴( مطابقی - تضمنی
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ق
ط

من
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مغالطه به کاررفته در جمله )یکی سرش خورد به جدول، نشست جدول را حل کرد( چیست؟-  

۱( اشتراک لفظ                                         ۲( نگارش کلمات                                         ۳( ابهام در عبارت                                      ۴( توسل به معنا

مغالطه جمله )پدر برادرزاده ام مریض شده است( چیست؟-  

۱( نگارش کلمات                                      ۲( اشتراک لفظ                                      ۳( بار ارزشی                                               ۴( ابهام در عبارت

ویراستاران کدام یک از مغالطات را بررسی می کنند؟-   

۱( ابهام در عبارت                                      ۲( توسل به معنا                                      ۳( نگارش کلمات                                       ۴( اشتراک لفظ

مغالطه پدید آمده در جمله )رستم بر اسبش نشست، دستی بر سرش کشید و حرکت کرد( چیست؟ -   

۱( اشتراک لفظ                                      ۲( توسل به معنا                                      ۳( مغالطه نگارشی                                  ۴( ابهام در عبارت

مغالطه توسل به معنای ظاهری:-   

۱( یعنی استفاده از کلمات با بار ارزشی مثبت                       ۲( به صورت غیرممکن صورت می گیرد. 

۳( یعنی تأکید بر مبنای ظاهری کلمات                               ۴( به کار بردن معنای مطابق به جای تضمنی و التزامی کلمات 

رعایت توجه به مبحث الفاظ در منطق چیست؟-   

۱( منطق به زبان خاصی وابسته است.                  ۲( خطا در آن باعث خطای ذهنی می شود. 

۳( منشأ پدید آمدن مغالطه هستند.                       ۴( رعایت قواعد صرفی و نحوی مهم است. 

جمله »بخشش الزم نیست، اعدامش کنید«، چه نوع مغالطه ای به دنبال دارد؟-   

۱( ابهام در مرجع ضمیر          ۲( نگارش کلمات                  ۳( اشتراک لفظ             ۴( توسل به معنای ظاهری

نوعی از داللت که دربردارنده بخشی از معنای لفظ است، کدام داللت می باشد؟ و مثال صحیح آن کدام است؟-   

۱( داللت تضمنی - ماشینم خراب شد.                    ۲( داللت التزامی - خانه ام را دزد برد.

۳( داللت التزامی - کتابم پاره شد.                            ۴( داللت تضمنی - ماشینم را فروختم.

در عبارت رابطه بین »الف« و »ب« عموم وخصوص مطلق است و با »ج« عموم و خصوص من وجه است. چه مغالطه ای می تواند -   
وجود داشته باشد؟

۱( اشتراک لفظ          ۲( ابهام در مرجع ضمیر        ۳( توسل به معنای ظاهری         ۴( بار ارزشی کلمات 

عبارت »پدرم نگران من است« چه مغالطه ای می تواند داشته باشد؟-   

۱( ابهام در مرجع ضمیر        ۲( شیوه نگارش کلمات        ۳( اشتراک لفظ         ۴( توسل به معنای ظاهری
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کدام گزاره نادرست می باشد؟-   

۱( خطا در اندیشه نشئت گرفته از خطا در لفظ است.                           ۲( منطق به زبان خاص وابسته است. 

۳( تصورات مجهول با تعریف روشن می شود.                                      ۴( منطق در همه علوم کاربرد دارد.

بیان کننده و انتقال دهنده افکار ما ............ می باشد.-   

۱( تصور                ۲( استدالل                  ۳( تعریف                    ۴( الفاظ

نوع داللت هر لفظ را در کدام گزینه به درستی آمده است؟ -   

الف( خانه ام را دزد زد. 

ب( برادر کوچکم دسته گل به آب داد. 

ج( من خانه زیبایی خریدم. 

د( شما پیر و راهنمای ما هستی.

۱( تضمنی - التزامی - مطابقی - تضمنی                                    ۲( مطابقی - تضمنی - مطابقی - التزامی

۳( تضمنی - التزامی - تضمنی - تضمنی                                    ۴( تضمنی - التزامی - مطابقی - التزامی

در عبارت »علی گفت: باید کارهایتان هرچه زودتر انجام شود احتمال بروز چه نوع مغالطه ای است؟(( -   

۱( اشتراک لفظ              ۲( بار ارزشی                     ۳( توسل به معنای ظاهری                   ۴( ابهام در عبارت

اگر با خواندن یک لفظ ذهنمان به سمت معنای اصلی نرود:-   

۱( عبارت دارای ابهام بوده است.                              ۲( داللت از نوع التزامی است.

۳( دچار مغالطه بار ارزشی می شود.                          ۴( مفهوم آن را اشتباه گرفتیم.

اگر لفظ شیر را به کار ببریم، اما معنای شجاعت را منظور خود قرار دهیم:-   

۱( مغالطه توسل به معنا رخ داده است.                    ۲( بخشی از معنای شیر را مورد بحث قرار دادیم. 

۳( داللت التزامی را به کار برده ایم.                          ۴( از داللت مطابقی استفاده کرده ایم.

آرایه ادبی جناس ناقص، چه مغالطه ای را پدید می آورد؟-   

۱( بار ارزشی کلمات               ۲( اشتراک لفظ                  ۳( مغالطه نگارشی                 ۴( توسل به معنا

اشتباه در لفظ »ِمهر« به جای »ُمهر« و »خار« به جای »خوار« منجر به پدید آمدن چه نوع مغالطاتی     می شود؟-   

۱( مشترک لفظی - نگارشی                                ۲( نگارشی - نگارشی

۳( توسل به معنا - بار ارزشی                               ۴( اشتراک لفظ - نگارشی
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کدام گزاره نادرست می باشد؟-   

۱( خطا در اندیشه نشئت گرفته از خطا در لفظ است.                           ۲( منطق به زبان خاص وابسته است. 

۳( تصورات مجهول با تعریف روشن می شود.                                      ۴( منطق در همه علوم کاربرد دارد.

بیان کننده و انتقال دهنده افکار ما ............ می باشد.-   

۱( تصور                ۲( استدالل                  ۳( تعریف                    ۴( الفاظ

نوع داللت هر لفظ را در کدام گزینه به درستی آمده است؟ -   

الف( خانه ام را دزد زد. 

ب( برادر کوچکم دسته گل به آب داد. 

ج( من خانه زیبایی خریدم. 

د( شما پیر و راهنمای ما هستی.

۱( تضمنی - التزامی - مطابقی - تضمنی                                    ۲( مطابقی - تضمنی - مطابقی - التزامی

۳( تضمنی - التزامی - تضمنی - تضمنی                                    ۴( تضمنی - التزامی - مطابقی - التزامی

در عبارت »علی گفت: باید کارهایتان هرچه زودتر انجام شود احتمال بروز چه نوع مغالطه ای است؟(( -   

۱( اشتراک لفظ              ۲( بار ارزشی                     ۳( توسل به معنای ظاهری                   ۴( ابهام در عبارت

اگر با خواندن یک لفظ ذهنمان به سمت معنای اصلی نرود:-   

۱( عبارت دارای ابهام بوده است.                              ۲( داللت از نوع التزامی است.

۳( دچار مغالطه بار ارزشی می شود.                          ۴( مفهوم آن را اشتباه گرفتیم.

اگر لفظ شیر را به کار ببریم، اما معنای شجاعت را منظور خود قرار دهیم:-   

۱( مغالطه توسل به معنا رخ داده است.                    ۲( بخشی از معنای شیر را مورد بحث قرار دادیم. 

۳( داللت التزامی را به کار برده ایم.                          ۴( از داللت مطابقی استفاده کرده ایم.

آرایه ادبی جناس ناقص، چه مغالطه ای را پدید می آورد؟-   

۱( بار ارزشی کلمات               ۲( اشتراک لفظ                  ۳( مغالطه نگارشی                 ۴( توسل به معنا

اشتباه در لفظ »ِمهر« به جای »ُمهر« و »خار« به جای »خوار« منجر به پدید آمدن چه نوع مغالطاتی     می شود؟-   

۱( مشترک لفظی - نگارشی                                ۲( نگارشی - نگارشی

۳( توسل به معنا - بار ارزشی                               ۴( اشتراک لفظ - نگارشی
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داللت کتاب بر محتوای درونش، شیر بر شجاعت، تیر بر گلوله و سپر بر دفاع چه نوع داللتی است؟-   

۱( تضمنی - التزامی - تضمنی - التزامی                                   ۲( تضمنی - التزامی - مطابقی - التزامی 

۳( التزامی - مطابقی - مطابقی - التزامی                   ۴( مطابقی - تضمنی - تضمنی – تضمنی

داللت نکردن یک لفظ بر معنای اصلی به معنای آن است که:-   

۱( این داللت غیرمطابقی است.                                 ۲( مغالطه توسل به معنای ظاهری رخ داده

۳( نوعی اشتراک لفظ رخ داده است.                         ۴( خطای ذهن رخ داده است.

کدام گزینه به معنای داللت مطابقی اشاره دارد؟-   

۱( لفظ به طور کامل بر معنای کامل داللت دارد.                ۲( هدایت کردن لفظ به سمت معنا

۳( بر بخشی از معنا داللت دارد.                                          ۴( لفظ معنای کامال مشخصی دارد.

داللت لفظ دست در کدام گزینه التزامی است؟-   

۱( دست به دست کردن.                                                              ۲( امیر دستان خود را برید.

۳( مادرم همیشه می گوید دو تا دست که بیشتر ندارم.                  ۴( پلیس ها به او دستبند زدند. 

ها به ترتیب لفظی بر بخشی از معنای اصلی، خود معنای اصلی و بیرون از معنای اصلی داللت کند، چه نوع داللتی است؟-   

۱( تضمنی - مطابقی - التزامی                                  ۲( التزامی - مطابقی - تضمنی 

۳( تضمنی - التزامی - مطابقی                                  ۴( التزامی - تضمنی - مطابقی

لفظ مداد ............ مداد واقعی است.-   

۱( مصداق                        ۲( مفهوم                        ۳( معنی                        ۴( نشانه

استفاده کردن اشتراک لفظ در استدالل، موجب پدید آمدن چه چیزی می شود؟-   

۱( استدالل دچار مغالطه می شود.                                     ۲( معانی لفظ را جابه جا کردیم.

۳( داللت لفظ بر معنا مشخص نشده است.                        ۴( مغالطه ابهام در عبارت رخ داده است.

منطق به زبان خاص وابسته نیست، زیرا:-   

۱( به قواعد صرفی و نحوی کاری ندارد.                      ۲( فقط به معنی کار دارد نه کلمه. 

۳( قواعد زبان را بررسی نمی کند.                            ۴( فقط نوشتار را بررسی می کند.

علت پرداختن به موضوع زبان در منطق چیست؟-   

۱( زیرا قواعد زبان و منطق یکی است.                                          ۲( چون زبان، منطق خاص خود را دارد. 

۳( چون بدون زبان، علم منطق پایدار نیست.                                ۴( زیرا خطای زبان، منجر به خطای فکری می شود. 
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داللت کدام آرایه ادبی به ترتیب مربوط به داللت التزامی و مغالطه اشتراک لفظ است؟-   
۱( تشبیه - جناس تام                                      ۲( استعاره - جناس تام

۳( جناس - استعاره                                         ۴( جناس ناقص - تشبیه

داللت لفظ کتاب در عبارت »کتاب روی میز است« و »حساب و کتاب اشتباه است از چه نوع است؟-   
۱( تضمنی - التزامی                                       ۲( مطابقی - التزامی
۳( مطابقی - تضمنی                                      ۴( تضمنی - تضمنی

وقتی برای بیان معانی مختلف از لفظ واحد استفاده می کنیم، چه نوع مغالطه ای پدید می آید؟-   
۱( بار ارزش کلمات                ۲( اشتراک لفظ                ۳( مغالطه نگارش                ۴( توسل به معنای ظاهری

کدام اشتباه منجر به مغالطه نگارش می شود؟-   
۱( ظاهر متفاوت کلمات و غلط امالیی                             ۲( امالی غلط واژگان و عدم حرکت گذاری درست 

۳( عدم رعایت عالئم سجاوندی و داللت ها                     ۴( عدم رعایت درست مترادف ها

در عبارت »به کالس گفتم که هفته بعد امتحان دارند« چه نوع داللتی به کار رفته است و هرگاه معلم به دانش آموزان بگوید   -   
دقیقه استراحت کنید، سپس ادامه درس را درس می دهم و دانش آموزی بخوابد و در پاسخ به اعتراض معلم بگوید خود شما گفتید 

استراحت کنید چه نوع مغالطه ای به کار رفته است؟
۱( تضمن - ابهام در عبارت                                              ۲( تضمن - توسل به معنای ظاهری

۳( التزام - توسل به معنای ظاهری                                  ۴( التزام - ابهام در عبارت

در عبارت »آن رفیقی خانه می ُجست از شتاب« موضوع، مفهومی ............ و داللت لفظ خانه، داللت ............ است.-   
۱( کلی - مطابقه               ۲( کلی - تضمنی               ۳( جزئی – مطابقه               ۴( جزئی - تضمنی

مشخص نبودن مرجع ضمیر به کدام مغالطه مربوط می شود و کدام مثال در مورد آن درست نیست؟-   
 ۱( ایهام در عبارات - من از راهنمایی شما پشیمانم.                                  ۲( ایهام در عبارات - من از راهنمایی شما پشیمانم

۳( ابهام در عبارات - چون ازو گشتی همه چیز از تو گشت.                       ۴( ابهام در عبارات - سعید همسایه اش را تکریم می کند.

هریک از مغالطه های زیر به ترتیب چه نوع مغالطه ای هستند؟ -   
»طول عمر مهم نیست، بلکه ارز عمر است که مهم است. - او کارگر است )کاربرد کلمه کارگر در جامعه کمونیستی و جامعه سرمایه 
داری( - من از راهنمایی شما پشیمان ام. - گفته بودیم که تا این تاریخ یک خط تلفن برای شما می کشیم که کشیدیم، ولی نگفته بودیم 

 تا این تاریخ تلفن شما کار خواهد کرد.«
ً
که حتما

۱( شیوه نگارش کلمات - ابهام در عبارت - بار ارزشی کلمات - اشتراک لفظ
۲( اشتراک لفظ - بار ارزشی کلمات - ابهام در عبارت - توسل به معنای ظاهری 

۳( اشتراک لفظ - ابهام در عبارت - توسل به معنای ظاهری - شیوه نگارش کلمات 

۴( شیوه نگارش کلمات - بار ارزشی کلمات - ابهام در عبارت - توسل به معنای ظاهری
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۱( بار ارزش کلمات                ۲( اشتراک لفظ                ۳( مغالطه نگارش                ۴( توسل به معنای ظاهری

کدام اشتباه منجر به مغالطه نگارش می شود؟-   
۱( ظاهر متفاوت کلمات و غلط امالیی                             ۲( امالی غلط واژگان و عدم حرکت گذاری درست 

۳( عدم رعایت عالئم سجاوندی و داللت ها                     ۴( عدم رعایت درست مترادف ها

در عبارت »به کالس گفتم که هفته بعد امتحان دارند« چه نوع داللتی به کار رفته است و هرگاه معلم به دانش آموزان بگوید   -   
دقیقه استراحت کنید، سپس ادامه درس را درس می دهم و دانش آموزی بخوابد و در پاسخ به اعتراض معلم بگوید خود شما گفتید 
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مشخص نبودن مرجع ضمیر به کدام مغالطه مربوط می شود و کدام مثال در مورد آن درست نیست؟-   
 ۱( ایهام در عبارات - من از راهنمایی شما پشیمانم.                                  ۲( ایهام در عبارات - من از راهنمایی شما پشیمانم

۳( ابهام در عبارات - چون ازو گشتی همه چیز از تو گشت.                       ۴( ابهام در عبارات - سعید همسایه اش را تکریم می کند.

هریک از مغالطه های زیر به ترتیب چه نوع مغالطه ای هستند؟ -   
»طول عمر مهم نیست، بلکه ارز عمر است که مهم است. - او کارگر است )کاربرد کلمه کارگر در جامعه کمونیستی و جامعه سرمایه 
داری( - من از راهنمایی شما پشیمان ام. - گفته بودیم که تا این تاریخ یک خط تلفن برای شما می کشیم که کشیدیم، ولی نگفته بودیم 

 تا این تاریخ تلفن شما کار خواهد کرد.«
ً
که حتما

۱( شیوه نگارش کلمات - ابهام در عبارت - بار ارزشی کلمات - اشتراک لفظ
۲( اشتراک لفظ - بار ارزشی کلمات - ابهام در عبارت - توسل به معنای ظاهری 

۳( اشتراک لفظ - ابهام در عبارت - توسل به معنای ظاهری - شیوه نگارش کلمات 

۴( شیوه نگارش کلمات - بار ارزشی کلمات - ابهام در عبارت - توسل به معنای ظاهری
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داللت لفظ بر الزمه و بخشی از معنای اصلی خود به ترتیب داللت ............ و ............ است و مغالطه ناشی از کاربرد مطابقی -   
التزامی مغالطه ............ نامیده می شود مانند .............

۱( التزام و تضمن - توسل به معنای ظاهری - استفاده از لفظ حساب کردن به جای پرداخت کردن 

۲( التزام و تضمن - توسل به معنای ظاهری - استفاده از لفظ حساب کردن به جای محاسبه کردن

۳( تضمن و التزام - شیوه نگارش کلمات - استفاده از لفظ خالی بستن به جای دروغ گفتن

۴( تضمن و التزام - شیوه نگارش کلمات - استفاده از لفظ دروغ گفتن به جای دروغ گفتن

کدام یک از مغالطه های زیر مغالطه اشتراک لفظ است؟-   

۱( دیوار موش دارد و موش گوش دارد، پس دیوار گوش دارد.                      ۲( عفو الزم نیست اعدامش کنید. 

گاهی بخشی، الزم نیست فیلترش کنید. ۳( او سیر است و سیر بدبو است، پس او بدبو است.                                      ۴( آ

در مورد توجه منطقیوی به مبحث الفاظ نمی توان گفت ..................-   

۱( برای بیان و انتقال افکار خود به دیگران از الفاظ استفاده می کنیم.                         ۲( مبحث الفاظ در منطق یک مبحث اصل و کلی است. 

۳( مبحث الفاظ در منطق به قواعد صرفی و نحوی مربوط نمی شود.                           ۴( علم منطق وابسته به زبان خاصی نیست.

باتوجه به نحوه داللت کلمات مشخص شده، کدام گزینه با سایر گزینه ها تفاوت دارد؟-   

۱( دیروز عصر به سلمانی رفتم و سرم را زدم.

۲( عمر برف است و آفتاب تموز                      اندکی ماند و خواجه غره هنوز

۳( کتابی که دیروز خواندم، بسیار زیبا بود. 

۴( ایران، همواره سربلند بوده است

کدام گزینه در مورد »مغالطات حیطه زبان« نادرست است؟-   

۱( کلماتی که ظاهر مشابه دارند، ممکن است باعث بروز مغالطه اشتراک لفظ شوند. 

۲( برای تشخیص نوع داللت بک لفظ باید آن را درون جمله ببینیم. 

۳( بخشی از کار ویراستاران جلوگیری از بروز مغالطه نگارشی کلمات است. 

۴( دوپهلو بودن عبارات به مغالطه ابهام در مرجع ضمیر مربوط می شود.

علت بروز مغالطه در عبارت »خراب کاری های صورت گرفته توسط این دانش آموز علنی شد«، چیست؟-   

۱( عدم رعایت دقیق حرکات                                 ۲( بی توجهی به عالئم سجاوندی

۳( بی دقتی ویراستاران                                         ۴( اشتباه در امال
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۱( ممکن است داللت تضمنی هم داشته باشد . نمی توان گفت که لزوما داللت التزامی هم دارد. 

۲( داللت تضمنی دارد، اما نمی تواند داللت التزامی داشته باشد به احتمال معنای اصلی آن لوازمی دارد. 

۳( به احتمال قوی داللت التزامی هم دارد - می فهمیم که معنای اصلی آن لفظ دارای اجزای مختلف است. 

۴( در مورد داشتن یا نداشتن داللت تضمنی و التزامی نمی توان اظهارنظر کرد - میتوان گفت برای آن لفظ حداقل سه نوع داللت وجود دارد.

»مراد ما از مطالبی که بیان می کنیم به حیطه های مختلفی مربوط اند.« کدام گزینه در این مورد صحیح نیست؟-   

۱( این حیطه ها انحصارًا عبارت اند از: ذهن، زبان و خارج.                             ۲( مفهوم مربوط به حیطه ذهن و لفظ و معنا به حیطه زبان مربوط اند. 

۳( این حیطه ها اگرچه مستقل اند، با یکدیگر ارتباط دارند.                               ۴( تصور، در حیطه ذهن قرار دارد.

»نوع مغالطه« در کدام گزینه به درستی تعیین نشده است؟-   

۱( برادر دوستم را در دفتر کارش دیدم. )ابهام در مرجع ضمیر(

۲( من گفتم به مدرسه می روم، نگفتم که سرکالس هم حاضر می شوم. )توسل به معنای ظاهری( 

۳( در طی روزهای آتی تاریخ علم در دانشگاه های ایران بررسی خواهد شد. )شیوه نگارش کلمات( 

۴( - خودکارم تمام شد. + خودکار که تمام نمی شود. )اشتراک لفظ(

در کدام گزینه »مغالطه« وجود ندارد؟-   

۱( سعادت غایت زندگی انسان است؛ غایت زندگی انسان مرگ است، پس مرگ سعادت است. 

۲( او یکی از غزل های سعدی را عالی خواند. 

۳( تاریخ مصرف آن شیر گذشته است. 

۴( حسن یک نقطه دارد؛ حسن برادر ناصر است، پس برادر ناصر یک نقطه دارد.

»مغالطه نگارشی« کلمات در کدام گزینه وجود ندارد؟-   

۱( در غایت امر خیر بر شد قالب خواهد شد.                    ۲( می خواهم امیرحسین را بکشم.

۳( او معلم مهربان علی است.                                      ۴( او برای بازدیدی پنج روزه به شهر ما آمد.

کدام واژه به احتمال کمتری نسبت به دیگر کلمات موجب بروز »مغالطه اشتراک لفظ » خواهد بود؟-   

۱( با                          ۲( کرم                          ۳( لب                          ۴( خواند

به ترتیب در چه تعداد از عبارات زیر نوع »داللت کلمه مشخص شده »تضمنی و التزامی« است؟ -   

الف( ناتوانی هام چون زنجیر برپایم.

ب( عهد کردیم که بی دوست به صحرا نرویم. 

ج( ماه شهر آشوب من هر َگه به راهی بگذرد                  شهر پر غوغا شود چونان که ماهی بگذرد 

د( روزگاری شد و کس مرد ره عشق ندید                     حالیا چشم جهانی نگران من و توست 

ه( سپید شد چو درخت شکوفه دار سرم

۱( ۲ و ۱                                                          ۲( ۱ و ۲                                                          ۳( ۲ و ۲                                                          ۴( ۱ و ۱
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۱( ممکن است داللت تضمنی هم داشته باشد . نمی توان گفت که لزوما داللت التزامی هم دارد. 

۲( داللت تضمنی دارد، اما نمی تواند داللت التزامی داشته باشد به احتمال معنای اصلی آن لوازمی دارد. 

۳( به احتمال قوی داللت التزامی هم دارد - می فهمیم که معنای اصلی آن لفظ دارای اجزای مختلف است. 

۴( در مورد داشتن یا نداشتن داللت تضمنی و التزامی نمی توان اظهارنظر کرد - میتوان گفت برای آن لفظ حداقل سه نوع داللت وجود دارد.

»مراد ما از مطالبی که بیان می کنیم به حیطه های مختلفی مربوط اند.« کدام گزینه در این مورد صحیح نیست؟-   

۱( این حیطه ها انحصارًا عبارت اند از: ذهن، زبان و خارج.                             ۲( مفهوم مربوط به حیطه ذهن و لفظ و معنا به حیطه زبان مربوط اند. 

۳( این حیطه ها اگرچه مستقل اند، با یکدیگر ارتباط دارند.                               ۴( تصور، در حیطه ذهن قرار دارد.

»نوع مغالطه« در کدام گزینه به درستی تعیین نشده است؟-   

۱( برادر دوستم را در دفتر کارش دیدم. )ابهام در مرجع ضمیر(

۲( من گفتم به مدرسه می روم، نگفتم که سرکالس هم حاضر می شوم. )توسل به معنای ظاهری( 

۳( در طی روزهای آتی تاریخ علم در دانشگاه های ایران بررسی خواهد شد. )شیوه نگارش کلمات( 

۴( - خودکارم تمام شد. + خودکار که تمام نمی شود. )اشتراک لفظ(

در کدام گزینه »مغالطه« وجود ندارد؟-   

۱( سعادت غایت زندگی انسان است؛ غایت زندگی انسان مرگ است، پس مرگ سعادت است. 

۲( او یکی از غزل های سعدی را عالی خواند. 

۳( تاریخ مصرف آن شیر گذشته است. 

۴( حسن یک نقطه دارد؛ حسن برادر ناصر است، پس برادر ناصر یک نقطه دارد.

»مغالطه نگارشی« کلمات در کدام گزینه وجود ندارد؟-   

۱( در غایت امر خیر بر شد قالب خواهد شد.                    ۲( می خواهم امیرحسین را بکشم.

۳( او معلم مهربان علی است.                                      ۴( او برای بازدیدی پنج روزه به شهر ما آمد.

کدام واژه به احتمال کمتری نسبت به دیگر کلمات موجب بروز »مغالطه اشتراک لفظ » خواهد بود؟-   

۱( با                          ۲( کرم                          ۳( لب                          ۴( خواند

به ترتیب در چه تعداد از عبارات زیر نوع »داللت کلمه مشخص شده »تضمنی و التزامی« است؟ -   

الف( ناتوانی هام چون زنجیر برپایم.

ب( عهد کردیم که بی دوست به صحرا نرویم. 

ج( ماه شهر آشوب من هر َگه به راهی بگذرد                  شهر پر غوغا شود چونان که ماهی بگذرد 

د( روزگاری شد و کس مرد ره عشق ندید                     حالیا چشم جهانی نگران من و توست 

ه( سپید شد چو درخت شکوفه دار سرم

۱( ۲ و ۱                                                          ۲( ۱ و ۲                                                          ۳( ۲ و ۲                                                          ۴( ۱ و ۱
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درباره ی ))منطق و مغالطه(( نمی توان گفت: -   

گاهی نداشته باشد.  ۱( ممکن است کسی که در یک استدالل پیچیده دچار مغالطه نمی شود، اصال از علم منطق آ

۲( وقتی کسی سفسطه می کند، یعنی با منطق بلد نیست یا بلد است و از آن استفاده نمی کند. 

۳( در زندگی روزمره، مغالطه های زیادی اتفاق می افتند که لزومًا عمدی نیستند. 

۴( ما در منطق با قواعدی آشنا می شویم که ذهن به طور طبیعی این قواعد را رعایت می کند.

برداشت های متفاوت از یک عبارت پیامد کدام یک از مغالطه های زیر نمی تواند باشد؟ -   

۱( اشتراک لفظ                                            ۲( توسل به معنای ظاهری 

٣( ابهام در مرجع ضمیر                                ۴( حرکت گذاری کلمات

در جایی که عبارتی با یک معنای اصلی و چند معنای فرعی مانند .............. وجود دارد، مغالطه ............... رخ می دهد. -   

۱( خانه - توسل به معنای ظاهری                   ۲( شیر - اشتراک لفظ 

۳( دوش - شیوه نگارش                                   ۴( دست به اشتراک لفظ

لفظی که یک جور نوشته می شود ولی به واسطه تغییر حرکات می تواند دارای چند معنای اصلی باشد چه مغالطه ای را پدید می -   
آورد؟ 

۱( اشتراک لفظ                                               ۲( نگارش کلمات 

۳( عبارات دو پهلو                                            ۴( توسل به معنای ظاهری

وقتی ظاهر یک کلمه موجب شود تا در معنای آن کلمه را با هم اشتباه بگیریم، در دام مغالطه ی .............. افتاده ایم. -   

۱( توسل به معنای ظاهری                             ۲( اشتراک لفظ 

۳( نگارش کلمات                                            ۴( بار ارزشی کلمات

کدام گزینه صحیح است؟-   

۱( سفسطه زمانی پیش می آید که مغالطه عمومی باشد.                       ۲( نمی توانیم برای کسی که با پهپاد آشنا نیست استدالل بیاوریم. 

۳( منطق برای علوم مانند شاقول برای بنایی است.                               ۴( ))من رفتم(( نمی تواند تصور باشد.

چرا اگر دو نفر در یک بحث سؤال مشترکی را مطرح کنند به جواب مشترک نمی رسند؟-   

۱( چون این دو نفر مثل هم فکر نمی کنند.                                          ۲( چون این دو نفر سؤال های خود را با هدف های متفاوتی پرسیدند. 

۳( چون این دو نفر پیش دانسته های مشترکی ندارند.                          ۴( چون این دو نفر از لحاظ مرتبه عقلی در یک سطح قرار ندارند.

در کدام گزینه لفظ ))خانه(( داللت غیر مطابقی ندارد؟ -   

۱( با آمدنش همه ی خانه غرق در شادی شدند.                                    ۲( در بازسازی های امسال خانه را رنگ کردیم. 

۳( شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم.                              ۴( خانه را عوض کردیم تا به محل کارم نزدیک باشد.

سواالت درس دوم

53

در کدام گزینه نوع مغالطه ی احتمالی، نادرست ذکر شده است؟-   

۱( علی با حسن به سربازی رفت. )توسط به معنای ظاهری(     

۲( تا علی از اتاق بیرون رفت خواهرش کتابش را برداشت. )ابهام در مرجع ضمیر( 

۳( خانم معلمی امروز به مدرسه ی ما آمد. )شیوه ی نگارشی(     

۴( دارم شطرنج بازی می کنم، چون مربی گفت برای کاهش وزن باید ورزش کنی. )توسل به معنای ظاهری(

در کدام گزینه امکان وقوع مغالطه ی ))توسل به معنای ظاهری(( وجود ندارد؟ -   

۱( گر دست فتاده ای بگیری مردی.                          ۲( این کتاب پر از ضد و نقیض است. 

۳( سقراط پر چم فضیلت را برافراخت.                        ۴( در جلسه ی دیروز رفتار شایسته ای نداشتی.

کدام گزینه مغالطه ی به کار رفته در جمله ی زیر را به درستی نشان می دهد؟ -   

))فردی برای گرفتن وام وارد بانک می شود اما چون ضامن نداشته منفجر می شود.(( 

۱( اشتراک لفظ                               ۲( نگارشی کلمات                                ٣( ابهام در مرجع ضمیر                               ۴( توسل به معنای ظاهری

 در کدام گزینه امکان ایجاد مغالطه ی ))اشتراک لفظ(( وجود دارد؟-   

۱( فردریک کاپلستون مورخ فلسفه مسیحی است.                                     ۲( آن فرد فرهیخته چند غزل از حافظ را بدون اشکال خواند. 

۳( وقتی پلیس متهم را دید پشت دیوار مخفی شده است.                           ۴( درک شما در این موضوع، واقعًا سخت است.

در کدام گزینه کلمات ))مشترک لفظی(( دیده نمی شود؟ -   

۱( شور فرهاد کجا کم شود از پاسخ تلخ / رو ُتُرش کردن شیرین به شکر می ماند

۲( بی مهر رخت روز مرا نور نماندست / وز عمر مرا جز شب دیجور نماندست 

۳( یا رب آن زاهد خودبین که به جز عیب ندید / دود آهیش در آیینه ی ادراک انداز 

۴( دی می شد و گفتم صنما عهد به جای آر / گفتا غلطی خواجه، در این عهد وفا نیست

در کدام عبارت مغالطه ی توسل به معنای ظاهری وجود ندارد؟ -   

۱( من که گفتم بعد از ظهر می آیم؛ خب ساعت ۰۱ شب هم بعد از ظهر است. 

۲( گفته بودم برویم غذا بخوریم؛ نگفتم که کباب بخوریم. 

۳( گفته بودم که برایت نوشابه می خرم؛ خب آب هم نوعی نوشابه است. 

۴( من گفتم کیف پولم همراهم نیست؛ نگفتم پول همراهم نیست.

در کدام گزینه مغالطه ی توسل به معنای ظاهری به کار رفته است؟-   

۱( از آنجایی که ماست از شیر است پس کلسیم دارد!                                                   ۲( علی برادر احمد است، او انسان باهوشی است!

۳( گفتم کیف پولم را جا گذاشته ام، نگفتم که پول همراهم نیست!                             ۴( من از راهنمایی شما پشیمان شده ام!
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در کدام گزینه نوع مغالطه ی احتمالی، نادرست ذکر شده است؟-   

۱( علی با حسن به سربازی رفت. )توسط به معنای ظاهری(     

۲( تا علی از اتاق بیرون رفت خواهرش کتابش را برداشت. )ابهام در مرجع ضمیر( 

۳( خانم معلمی امروز به مدرسه ی ما آمد. )شیوه ی نگارشی(     

۴( دارم شطرنج بازی می کنم، چون مربی گفت برای کاهش وزن باید ورزش کنی. )توسل به معنای ظاهری(

در کدام گزینه امکان وقوع مغالطه ی ))توسل به معنای ظاهری(( وجود ندارد؟ -   

۱( گر دست فتاده ای بگیری مردی.                          ۲( این کتاب پر از ضد و نقیض است. 

۳( سقراط پر چم فضیلت را برافراخت.                        ۴( در جلسه ی دیروز رفتار شایسته ای نداشتی.

کدام گزینه مغالطه ی به کار رفته در جمله ی زیر را به درستی نشان می دهد؟ -   

))فردی برای گرفتن وام وارد بانک می شود اما چون ضامن نداشته منفجر می شود.(( 

۱( اشتراک لفظ                               ۲( نگارشی کلمات                                ٣( ابهام در مرجع ضمیر                               ۴( توسل به معنای ظاهری

 در کدام گزینه امکان ایجاد مغالطه ی ))اشتراک لفظ(( وجود دارد؟-   

۱( فردریک کاپلستون مورخ فلسفه مسیحی است.                                     ۲( آن فرد فرهیخته چند غزل از حافظ را بدون اشکال خواند. 

۳( وقتی پلیس متهم را دید پشت دیوار مخفی شده است.                           ۴( درک شما در این موضوع، واقعًا سخت است.

در کدام گزینه کلمات ))مشترک لفظی(( دیده نمی شود؟ -   

۱( شور فرهاد کجا کم شود از پاسخ تلخ / رو ُتُرش کردن شیرین به شکر می ماند

۲( بی مهر رخت روز مرا نور نماندست / وز عمر مرا جز شب دیجور نماندست 

۳( یا رب آن زاهد خودبین که به جز عیب ندید / دود آهیش در آیینه ی ادراک انداز 

۴( دی می شد و گفتم صنما عهد به جای آر / گفتا غلطی خواجه، در این عهد وفا نیست

در کدام عبارت مغالطه ی توسل به معنای ظاهری وجود ندارد؟ -   

۱( من که گفتم بعد از ظهر می آیم؛ خب ساعت ۰۱ شب هم بعد از ظهر است. 

۲( گفته بودم برویم غذا بخوریم؛ نگفتم که کباب بخوریم. 

۳( گفته بودم که برایت نوشابه می خرم؛ خب آب هم نوعی نوشابه است. 

۴( من گفتم کیف پولم همراهم نیست؛ نگفتم پول همراهم نیست.

در کدام گزینه مغالطه ی توسل به معنای ظاهری به کار رفته است؟-   

۱( از آنجایی که ماست از شیر است پس کلسیم دارد!                                                   ۲( علی برادر احمد است، او انسان باهوشی است!

۳( گفتم کیف پولم را جا گذاشته ام، نگفتم که پول همراهم نیست!                             ۴( من از راهنمایی شما پشیمان شده ام!
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 در کدام گزینه مغالطه ی ابهام در عبارت یافت می شود؟ -   

۱( من مانند تو نادان نیستم.                                         ۲( من از سخنان تو تأثیر پذیرفتم.

۳( ماه در آسمان می درخشد.                                       ۴( او از کارش پشیمان شد.

در عبارات: ))به تاب زلف دالویز و گشت و سوگند که تاب ز دل دیر آشنای ما بردی((، داللت تاب اول داللت .............. است و -   
تاب دوم داللت ............. است و ))من ملک بودم و فردوس برین جایم بود / آدم آورد در این دیر خراب آبادم(( داللت خراب آباد 

داللت ....... است. 

۱( مطابقی - التزامی - تضمنی                                 ۲( التزامی - التزامی - تضمنی 

۳( تضمنی - التزامی - التزامی                                 ۴( التزامی - التزامی - التزامی

 شایع ترین انواع خطاهای ذهنی .............. است. استفاده از عبارات دوپهلو می تواند باعث خطای ............ شود. معانی را -   
می توان به صورت کتبی و ............. به دیگران منتقل کرد و عدم رعایت عالیم سجاوندی می تواند منجر به ................ گردد.

۱( مغالطه اشتراک لفظ - مغالطه بار ارزشی کلمات - شفاهی - مغالطه توسل به معنای ظاهری 

۲( مغالطه اشتراک لفظ - مغالطه ابهام در مرجع ضمیر - شفاهی - مغالطه نگارشی کلمات 

۳( مغالطه نگارشی کلمات - مغالطه ابهام در مرجع ضمیر - مطابقی - مغالطه ابهام در مرجع ضمیر 

۴( مغالطه نگارشی کلمات - مغالطه نگارشی کلمات - نگارشی - مغالطه ابهام در مرجع ضمیر

 داللت ............... هم دارد. -   
ً
اگر لفظی داللت ............ یا .............. داشته باشد، حتما

۱( التزامی - تضمنی - مطابقی                               ۲( مطابقی - تضمنی - التزامی 

۳( التزامی - مطابقی - تضمنی                               ۴( مطابقی - التزامی - تضمنی

در کدام عبارت خطای نگارشی واژگان یافت نمی شود؟ -   

۱( ساعتی به مصاحبت او مؤانست ُجست.                     ۲( بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است. 

۳( حازم با مالحی متابعت ننماید.                                   ۴( ظلمه ی ضاله سنت های مضموم نهاده بودند.

در کدام مورد علی رغم رعایت دقیق قواعد مربوطه باز هم امکان مغالطه وجود دارد؟ -   

۱( عالئم سجاوندی           ۲( دیکته ی کلمات            ۳( حرکات کلمات           ۴( قواعد ویرایشی

 مغالطه توسل به معنای ظاهری به علت به کار بردن ........... به جای ............ و ............. می باشد. -   
ً
اساسا

۱( اشتراک لفظ - داللت مطابقی - داللت تضمینی                                  ۲( داللت تضمنی - داللت مطابقی - اشتراک لفظ 

۳( داللت مطابقی - داللت تضمنی - داللت التزامی                                 ۴( داللت التزامی - داللت مطایقی - داللت تضمنی

در کدام حالت، احتمال بروز مغالطه ))اشتراک لفظ(( وجود دارد؟ هنگامی که ........... -   

۱( برخی کلمات استدالل، هم معنا باشند.                                                  ۲( معنای کامل یک لفظ را در نظر نگیریم. 

۳( یک لفظ دارای چند معنای مختلف باشد.                                                ۴( لفظ در معنایی غیر از معنای اصلی به کار رود.
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این نوع از داللت تنها بخشی از معنای اصلی لفظ را دربر می گیرد؟ -   

١( داللت مطابقی                                     ۲( داللت تضمنی

۳( داللت التزامی                                     ۴( تضمنی و التزامی

کدام نوع از داللت بر الزمه ی یک شی داللت می کند و با معنای اصلی لفظ مطابقت ندارد؟ -   

١( داللت التزامی                                     ۲( داللت مطابقی 

۳( داللت تضمنی                                    ۴( داللت دربردارنده

این نوع مغالطه از عدم دقیق عالئم سجاوندی، حرکات کلمات یا دیکته آن ها ایجاد می شود. -   

۱( مغالطه بار ارزشی کلمات                      ۲( مغالطه اشتراک لفظ 

۳( مغالطه نگارشی کلمات                        ۴( مغالطه توسل به معنای ظاهر 

بین )ارز و عرض( ، )ملک و ملک( چه نوع مغالطه ای به کار رفته است؟ -   

۱( مغالطه نگارشی کلمات                        ۲( مغالطه بار ارزشی کلمات 

۳( مغالطه اشتراک لفظ                           ۴( مغالطه توسل به معنای ظاهر

ویراستاران به طور خاص می توانند از بروز کدام مغالطه جلوگیری کنند؟ -   

۱( اشتراک لفظ               ۲( نگارشی کلمات                 ۳( ابهام              ۴( توسل به معنای ظاهری

وقتی ظاهر یک کلمه موجب شود تا معنای آن کلمه را با هم اشتباه بگیریم، در دام مغالطه ی .............. افتاده ایم. -   

۱( توسل به معنای ظاهری                                     ۲( اشتراک لفظ 

۳( نگارش کلمات                                                    ۴( بار ارزشی کلمات

کدام عبارت درباره فصل، به عنوان یکی از کلیات خمس، درست است؟-   

۱( بیشتر انواعی که تاکنون شناخته ایم، یک فصل شناخته شده دارند. 

۲( برخی از انواع دارای فصل مشترک هستند یا جزئی از فصل آن ها یکی است. 

۳( درک این که هر نوعی باید دارای فصل خاصی باشد، یک امر عقلی است. 

۴( برخی از انواع فصل خاصی ندارند، زیرا تاکنون فصل آن ها شناخته نشده است.

وقتی دچار مغالطه ))بار ارزشی کلمات(( بشویم، ................ -   

۱( عمدی یا اشتباهی، کلماتی به کار برده ایم که دارای بار ارزشی متفاوتی هستند. 

۲( پیام اصلی کلمات هم معنی با بارهای ارزشی متفاوت را با هم اشتباه گرفته ایم. 

۳( اشتباهی یا عمدی، نتیجه پیام ضمنی متن یا سخن گوینده نشده ایم. 

۴( پیام اصلی یک متن یا سخن را با پیام ضمنی موجود در آن اشتباه گرفته ایم.
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این نوع از داللت تنها بخشی از معنای اصلی لفظ را دربر می گیرد؟ -   

١( داللت مطابقی                                     ۲( داللت تضمنی

۳( داللت التزامی                                     ۴( تضمنی و التزامی

کدام نوع از داللت بر الزمه ی یک شی داللت می کند و با معنای اصلی لفظ مطابقت ندارد؟ -   

١( داللت التزامی                                     ۲( داللت مطابقی 

۳( داللت تضمنی                                    ۴( داللت دربردارنده

این نوع مغالطه از عدم دقیق عالئم سجاوندی، حرکات کلمات یا دیکته آن ها ایجاد می شود. -   

۱( مغالطه بار ارزشی کلمات                      ۲( مغالطه اشتراک لفظ 

۳( مغالطه نگارشی کلمات                        ۴( مغالطه توسل به معنای ظاهر 

بین )ارز و عرض( ، )ملک و ملک( چه نوع مغالطه ای به کار رفته است؟ -   

۱( مغالطه نگارشی کلمات                        ۲( مغالطه بار ارزشی کلمات 

۳( مغالطه اشتراک لفظ                           ۴( مغالطه توسل به معنای ظاهر

ویراستاران به طور خاص می توانند از بروز کدام مغالطه جلوگیری کنند؟ -   

۱( اشتراک لفظ               ۲( نگارشی کلمات                 ۳( ابهام              ۴( توسل به معنای ظاهری

وقتی ظاهر یک کلمه موجب شود تا معنای آن کلمه را با هم اشتباه بگیریم، در دام مغالطه ی .............. افتاده ایم. -   

۱( توسل به معنای ظاهری                                     ۲( اشتراک لفظ 

۳( نگارش کلمات                                                    ۴( بار ارزشی کلمات

کدام عبارت درباره فصل، به عنوان یکی از کلیات خمس، درست است؟-   

۱( بیشتر انواعی که تاکنون شناخته ایم، یک فصل شناخته شده دارند. 

۲( برخی از انواع دارای فصل مشترک هستند یا جزئی از فصل آن ها یکی است. 

۳( درک این که هر نوعی باید دارای فصل خاصی باشد، یک امر عقلی است. 

۴( برخی از انواع فصل خاصی ندارند، زیرا تاکنون فصل آن ها شناخته نشده است.

وقتی دچار مغالطه ))بار ارزشی کلمات(( بشویم، ................ -   

۱( عمدی یا اشتباهی، کلماتی به کار برده ایم که دارای بار ارزشی متفاوتی هستند. 

۲( پیام اصلی کلمات هم معنی با بارهای ارزشی متفاوت را با هم اشتباه گرفته ایم. 

۳( اشتباهی یا عمدی، نتیجه پیام ضمنی متن یا سخن گوینده نشده ایم. 

۴( پیام اصلی یک متن یا سخن را با پیام ضمنی موجود در آن اشتباه گرفته ایم.
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 به ترتیب ))عدم رعایت دقیق عالئم سجاوندی و حرکات کلمات(( و ))به کار بردن داللت مطابقی به جای تضمنی و التزامی(( منجر -   
به مغالطات ............ و ............ می شود.

۱( مغالطه توسط به معنای ظاهری - مغالطه تعمیم شتاب زده                                 ۲( مغالطه نگارشی کلمات - مغالطه تعمیم شتاب زده 

۳( مغالطه تعمیم شتاب زده - مغالطه نگارشی کلمات                                               ۴( مغالطه نگارشی کلمات - مغالطه توسط به معنای ظاهری

مغالطه ی ))شیوه ی نگارش کلمات(( در کدام مورد امکان بروز ندارد؟  -   

۱( عالئم سجاوندی                                         ۲( گفتار شفاهی

۳( دیکته ی کلمات                                        ۴( نشانه های نگارشی

به ترتیب در کدام گزینه نوع مغالطات جمالت زیر به درستی ذکر شده است؟ -   

الف( از نظر او زندگی نوع بشر پس از جنگ های گوناگون با تعلم گره خورده است.

ب( مسلمانان مثل یهودیان گوشت خوک را حالل نمی دانند. 

ج( علی این کتاب را شیوا و بی نقص خواند. 

۱( نگارشی کلمات - ابهام در عبارت - اشتراک لفظ                                              ۲( ابهام در عبارت - نگارشی کلمات - اشتراک لفظ 

۳( ابهام در عبارت - توسل به معنای ظاهری - نگارشی کلمات                            ۴( نگارشی کلمات - توسل به معنای ظاهری - اشتراک لفظ

.............. نوعی از داللت لفظ بر معنا وجود دارد که می تواند زمینه ساز بروز مغالطه ی -    در همه ی گزینه ها به جز گزینه ی 
))توسل به معنای ظاهری(( گردد؟ 

۱( خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد                                    ۲( یار بد بدتر بود از مار بد 

۳( چون دل به یکی دادی، دو عالم را رها کن                            ۴( آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت

در کدام گزینه نوع مغالطه ای که ممکن است ایجاد شود با دیگر گزینه ها متفاوت است؟-   

۱( مکن تا توانی دل خویش ریش / و گر می کنی، می کنی بیخ خویش 

۲( گفتمش باید بری نامم زیاد / گفت آری می برم نامت ز یاد 

۳( یکی شاهدی در سمر قند داشت / که گفتی به جای سمر قند داشت 

۴( حاکم بغداد حکمی کرد و می باید شنید / تا که او باشد نباید کرد لعنت بر یزید

در کدام عبارت ها اشتراک لفظ می تواند باعث بروز مغالطه شود؟-   

 ( حمید و علی دیروز با هم به مدرسه رفتند.                                                ( بچه ها برای دیدن شیر به باغ وحش رفتند. 

 ( روزی راننده ای به پیچی رسید، خم شد و آن را برداشت.                         ( شیرین و فرهاد با هم ازدواج کردند.

۱( ۱ و۴              ۲( ۲ و ۳                ۳( ۱ و ۲             ۴( ۳ و ۴
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در صورتی که لفظ تکرار شده در مقدمات یک استدالل معنایی یکسان نداشته باشد و با این وجود از قیاس نتیجه گرفته شود، با -   
چه مغالطه ای رو به رو هستیم؟ 

۱( اشتراک لفظ                                       ۲( توسل به معنای ظاهری 

۳( نگارش کلمات                                     ۴( ابهام در مرجع ضمیر

در کدام گزینه نوع متفاوتی از داللت لفظ بر معنا وجود دارد؟-   

۱( مدادم را تراشیدم.                                ۲( امروز با دوچرخه برگشتم.

۳( کتابم پاره شد.                                    ۴( دستت را به من بده.
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در صورتی که لفظ تکرار شده در مقدمات یک استدالل معنایی یکسان نداشته باشد و با این وجود از قیاس نتیجه گرفته شود، با -   
چه مغالطه ای رو به رو هستیم؟ 

۱( اشتراک لفظ                                       ۲( توسل به معنای ظاهری 

۳( نگارش کلمات                                     ۴( ابهام در مرجع ضمیر

در کدام گزینه نوع متفاوتی از داللت لفظ بر معنا وجود دارد؟-   

۱( مدادم را تراشیدم.                                ۲( امروز با دوچرخه برگشتم.

۳( کتابم پاره شد.                                    ۴( دستت را به من بده.
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گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و ا (1ل

گزینه ۱: دو برداشت متفاوت ایجاد می کند: یک آقا وارد شد که خوش سیما است یا فامیلی اش خوش سیما است، پس اشتراک لفظ دارد. 

گزینه ۲: مغالطه اشتراک لفظ در این گزینه ممکن است به وجود آید؛ زیرا واژه "نمی توانید" دربردارنده معانی مختلفی می باشد. 

گزینه ۳: درست است که لفظ شیر در این گزینه مشترک لفظی است. 

گزینه ۴: در این گزینه با گذاشتن ویرگول و ویرایش متن، ابهام برطرف می شود، پس مغالطه نگارشی است.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و ا (1ل

۱- برای بیان افکار خود از الفاظ استفاده می کنیم. 

۲- اشتراک لفظ از شایع ترین خطای ذهن می باشد. 

۳- خطا در لفظ منجر به خطا در اندیشیدن می شود.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. لفظ تعریف می تواند چند معنا داشته باشد. و ا (1ل

تعریف: تمجید کردن، معرفی کردن، حکایت کردن

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در داللت تضمنی، داللت لفظ بر معنا متضمن بخشی از معنای اصلی لفظ است، زیرا ورق ها هستند که پاره می شوند و ا (1ل
نه کل کتاب.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. خطایی که ممکن است رخ دهد، ابهام در مرجع ضمیر است. در مرجع ضمیر من؛ ممکن است این من به خود زهرا یا و ا (1ل
ممکن است به کسی که جمله را نقل می کند، برگردد؛ بنابراین این ابهام در مرجع ضمیر موجب بروز مغالطه ابهام در عبارت می شود.

گزینه ۲و ا (1ل

در این جمله فقط تلویزیون داللت بر کل آن دارد و لفظی که بر معنای کل و اصلی لفظ مطابقت داشته باشد، داللت مطابقی است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. ظاهری از به کار بردن داللت مطابقی به جای سایر انواع پدید می آید و در مبحث استعاره و کنایه داللتو ا (1ل

مغالطه توسل به معنای التزامی مد نظر است.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. زیرا در معنای متفاوت از واژه جدول برداشت می شود.و ا (1ل

ق
ط
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پاسخنامۀ درس دوم

لفظ و معنا



59

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و ا (1ل

گزینه ۱: دو برداشت متفاوت ایجاد می کند: یک آقا وارد شد که خوش سیما است یا فامیلی اش خوش سیما است، پس اشتراک لفظ دارد. 

گزینه ۲: مغالطه اشتراک لفظ در این گزینه ممکن است به وجود آید؛ زیرا واژه "نمی توانید" دربردارنده معانی مختلفی می باشد. 

گزینه ۳: درست است که لفظ شیر در این گزینه مشترک لفظی است. 

گزینه ۴: در این گزینه با گذاشتن ویرگول و ویرایش متن، ابهام برطرف می شود، پس مغالطه نگارشی است.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و ا (1ل

۱- برای بیان افکار خود از الفاظ استفاده می کنیم. 

۲- اشتراک لفظ از شایع ترین خطای ذهن می باشد. 

۳- خطا در لفظ منجر به خطا در اندیشیدن می شود.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. لفظ تعریف می تواند چند معنا داشته باشد. و ا (1ل

تعریف: تمجید کردن، معرفی کردن، حکایت کردن

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در داللت تضمنی، داللت لفظ بر معنا متضمن بخشی از معنای اصلی لفظ است، زیرا ورق ها هستند که پاره می شوند و ا (1ل
نه کل کتاب.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. خطایی که ممکن است رخ دهد، ابهام در مرجع ضمیر است. در مرجع ضمیر من؛ ممکن است این من به خود زهرا یا و ا (1ل
ممکن است به کسی که جمله را نقل می کند، برگردد؛ بنابراین این ابهام در مرجع ضمیر موجب بروز مغالطه ابهام در عبارت می شود.

گزینه ۲و ا (1ل

در این جمله فقط تلویزیون داللت بر کل آن دارد و لفظی که بر معنای کل و اصلی لفظ مطابقت داشته باشد، داللت مطابقی است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. ظاهری از به کار بردن داللت مطابقی به جای سایر انواع پدید می آید و در مبحث استعاره و کنایه داللتو ا (1ل

مغالطه توسل به معنای التزامی مد نظر است.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. زیرا در معنای متفاوت از واژه جدول برداشت می شود.و ا (1ل
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منطق و فلسفه جامع کنکور

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. پدر، برادرزاده ام مریض شده است. پدر برادرزاده ام مریض شده است.و ا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. ویراستاران به بررسی مبحث عالئم سجاوندی و در صورت نیاز حرکت گذاری برخی کلمات و اصالح غلط های امالیی و لا (1ل
می پردازند که در صورت عدم رعایت دقیق عالئم مذکور در باال مغالطه نگارشی کلمات رخ     می دهد.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. زیرا دو برداشت از این جمله می شود و مبهم است.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. به کار بردن معنای مطابقی به جای تضمنی و التزامی کلمات به جای یکدیگر منجر به مغالطه توسل به معنای ظاهری و اا (1ل
می شود.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. از آنجایی که خطای در الفاظ و معنای آن می تواند باعث خطا در اندیشیدن شود، به مبحث الفاظ در منطق توجه و اا (1ل
خاصی می شود.

گزینه ۲  پاسخ صحیح است. تفاوت در دو نگرش به علت تفاوت در جای ویرگول در جمله است و عالئم نگارشی و ابهام در آن ها مربوط به مغالطه و اا (1ل
نگارشی کلمات است.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. داللت تضمنی نوعی از داللت است که متضمن بخشی از معنای اصلی لفظ است. در واقع وقتی می گوییم ماشینم و اا (1ل
خراب شد، یعنی بخشی از ماشینم خراب شده است، نه تمام ماشین.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. معلوم نیست که رابطه "الف و ج" عموم وخصوص من وجه است یا رابطه "ب و ج". و اا (1ل

هرگاه در عبارتی مشخص نبودن مرجع ضمیر باعث ایجاد شک و ابهام شود، در آن عبارت مغالطه ابهام در مرجع ضمیر به کار رفته است.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. نگران دارای دو معنای نگرنده )نگاه کننده( و مضطرب می باشد، بنابراین این عبارت می تواند مغالطه اشتراک لفظ و اا (1ل
داشته باشد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. علم منطق وابسته به زبان خاصی نیست و برای همین در آن وارد قواعد صرفی و نحوی نمی شویم.و اا (1ل

گزینه ۴  پاسخ صحیح است. جامع ترین پاسخ گزینه ۴ است؛ زیرا دیگر گزینه ها زیرمجموعه این گزینه محسوب می شوند.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و لا (1ل

الف( بخشی از خانه به سرقت رفته. )داللت تضمنی( 

ب( دسته گل به آب دادن کنایه است. )داللت التزامی( 

ج( خرید خانه یعنی کل خانه را خریدم. )داللت مطابقی( 

د( پیر به معنای مرشد و خارج از معنای اصلی است. )التزامی(
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گزینه ۴ پاسخ صحیح است. دو برداشت از جمله می شود: و اا (1ل

۱( علی گفت من باید کارهایم را هرچه زودتر انجام دهم. 

۲( علی گفت شما باید هرچه زودتر کارهایتان را انجام دهید.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در داللت التزامی، لفظ بر معنای بیرون آن داللت می کند و مغالطه نیست.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. لفظ شیر با داللت التزامی بر شجاعت هم داللت می کند و هیچ مغالطه ای در کار نیست. مغالطه زمانی است که و اا (1ل
داللت ها را جای یکدیگر استفاده کنیم.

گزینه ۳  پاسخ صحیح است. جناس ناقص در برخی موارد موجب مغالطه نگارشی است؛ مثل دو کلمه خار و خوار یا ِمهر و ُمهرو اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. هر دو مغالطه از طریق اشتباه در نگارش رخ داده اند.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

کتاب بر محتوای کتاب : تضمنی )بخشی از معنا( 

سپر بر دفاع: کنایی ← التزامی 

تیر بر گلوله: مطابقی )معنای اصلی( 

شیر بر شجاعت: التزامی )کنایه(

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. وقتی داللت بر معنای اصلی نباشد، داللت غیر مطابقی خواهد بود، یعنی تضمنی با التزامی می باشد.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. شنیدن هر لفظی می تواند ذهن را به سمت انواع داللت ها ببرد. داللت مطابقی یعنی آنچه ذهن به سمتش رفته، دقیقًا و اا (1ل
معنای کامل لفظ باشد.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. لفظ دست در این گزینه چون کنایه می باشد، پس التزامی است. گزینه های ۲، ۳ و ۴ همگی داللت هستند.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. بخشی از معنا: تضمنی - خود معنای اصلی: مطابقی - بیرون از معنای اصلی: التزامیو لا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. الفاظ نشانه یک شیء واقعی هستند و بر آن داللت می کنند نه مصداق و معنا.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. از آنجایی که مشترک لفظی دارای معانی متفاوت می باشد، ممکن است معانی آن را اشتباهی به جای هم بگیریم و و اا (1ل
دچار مغالطه اشتراک لفظ شویم.

گزینه ۱  پاسخ صحیح است. از آنجایی که منطق وابسته به یک زبان خاص نیست، وارد قواعد صرفی و نحوی نمی شود، زیرا این قواعد در هر و اا (1ل
زبانی متفاوت از دیگری است.
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گزینه ۴ پاسخ صحیح است. دو برداشت از جمله می شود: و اا (1ل

۱( علی گفت من باید کارهایم را هرچه زودتر انجام دهم. 

۲( علی گفت شما باید هرچه زودتر کارهایتان را انجام دهید.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در داللت التزامی، لفظ بر معنای بیرون آن داللت می کند و مغالطه نیست.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. لفظ شیر با داللت التزامی بر شجاعت هم داللت می کند و هیچ مغالطه ای در کار نیست. مغالطه زمانی است که و اا (1ل
داللت ها را جای یکدیگر استفاده کنیم.

گزینه ۳  پاسخ صحیح است. جناس ناقص در برخی موارد موجب مغالطه نگارشی است؛ مثل دو کلمه خار و خوار یا ِمهر و ُمهرو اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. هر دو مغالطه از طریق اشتباه در نگارش رخ داده اند.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

کتاب بر محتوای کتاب : تضمنی )بخشی از معنا( 

سپر بر دفاع: کنایی ← التزامی 

تیر بر گلوله: مطابقی )معنای اصلی( 

شیر بر شجاعت: التزامی )کنایه(

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. وقتی داللت بر معنای اصلی نباشد، داللت غیر مطابقی خواهد بود، یعنی تضمنی با التزامی می باشد.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. شنیدن هر لفظی می تواند ذهن را به سمت انواع داللت ها ببرد. داللت مطابقی یعنی آنچه ذهن به سمتش رفته، دقیقًا و اا (1ل
معنای کامل لفظ باشد.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. لفظ دست در این گزینه چون کنایه می باشد، پس التزامی است. گزینه های ۲، ۳ و ۴ همگی داللت هستند.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. بخشی از معنا: تضمنی - خود معنای اصلی: مطابقی - بیرون از معنای اصلی: التزامیو لا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. الفاظ نشانه یک شیء واقعی هستند و بر آن داللت می کنند نه مصداق و معنا.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. از آنجایی که مشترک لفظی دارای معانی متفاوت می باشد، ممکن است معانی آن را اشتباهی به جای هم بگیریم و و اا (1ل
دچار مغالطه اشتراک لفظ شویم.

گزینه ۱  پاسخ صحیح است. از آنجایی که منطق وابسته به یک زبان خاص نیست، وارد قواعد صرفی و نحوی نمی شود، زیرا این قواعد در هر و اا (1ل
زبانی متفاوت از دیگری است.
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گزینه ۴ پاسخ صحیح است. منطق به بحث زبان می پردازد تا متوجه شود که چه خطاهایی در زبان موجب خطای در اندیشه می شود، اما فقط به و اا (1ل
مباحث کل زبان توجه می کند نه قواعد صرفی و نحوی یک زبان خاص.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. استعاره به معنایی، بیرون از معنای خود لفظ به کار می رود، بنابراین، داللتش التزامی است. همچنین   جناس تام و اا (1ل
مربوط به مغالطه اشتراک لفظ می باشد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. لفظ کامل کتاب داللت مطابقی است و حساب و کتاب اشتباه است، التزامی است. )کتاب به معنای    محاسبه کردن و اا (1ل
در نظر گرفته شده(

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. لفظ واحد و معانی مختلف باعث می شود، لفظی خطر مغالطه اشتراک لفظ را در پی داشته باشد.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. مغالطه نگارش کلمات ربطی به داللت )گزینه ۱( ظاهر یکسان کلمات )گزینه ۳( و مترادف ها )گزینه ۴( ندارد.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در عبارت به کالس گفتم، لفظ کالس بر معنای فراگیران کالس )دانش آموزان یا دانشجویان( داللت دارد که داللت و اا (1ل
التزامی است - از استراحت کردن به عمد یا سهو برداشت خوابیدن کردن مغالطه توسل به معنای ظاهری لفظ استراحت کردن است. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه های ۱ و۲: داللت لفظ کالس بر دانش آموزان کالس التزامی است نه تضمنی 

گزینه ۴: قسمت دوم گزینه نادرست است.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. مفهوم "آن رفیق" جزئی است و داللت لفظ خانه داللت مطابقه است، چون لفظ خانه برای ساختمان مسکونی وضع و لا (1ل
شده است و در این عبارت به همین معنا به کار رفته است. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه "۱": قسمت اول گزینه نادرست است. 

گزینه "۲" : قسمت اول و دوم گزینه نادرست است. 

گزینه "۴" : قسمت دوم گزینه نادرست است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. مشخص نبودن مرجع ضمیر می تواند منشاء خطای اندیشه گردد که به مغالطه ابهام در عبارات مربوط می شود. در و اا (1ل
عبارت "سعید همسایه اش را تکریم می کند" ابهامی وجود ندارد که بخواهد باعث مغالطه و خطای فکری شود. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه های "۱" و "۲" : ایهام در عبارات در قسمت اول گزینه درست نیست. 

گزینه "۳": در مثال ذکرشده امکان خطای ذهنی و مغالطه به واسطه ابهام در عبارت وجود دارد.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. ترتیب نوع مغالطات صورت سؤال در گزینه ۴ ترتیب درست است. و اا (1ل

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۱: او کارگر است. ← مغالطه بار ارزشی کلمات، کارگر در جامعه کمونیستی کلمه ای مثبت و در جامعه سرمایه ای، کلمه ای با بار ارزشی منفی است. 

گزینه ۲: طول عمر مهم نیست، بلکه ارز عمر است که مهم است. ← ارز: پول خارجی، عرض به معنای پهنا نگارش اشتباه عرض: مغالطه نگارشی کلمات 

گزینه ۳: من از راهنمایی شما پشیمان ام. ← ابهام در عبارت: اینکه شما را راهنمایی کرده ام )فاعلی( یا اینکه از راهنمایی شما بهره برده ام. )مفعولی(
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گزینه ۱ پاسخ صحیح است. اقسام داللت: و اا (1ل

١( داللت لفظ بر تمام معنای خود ← مطابقه 

۲( داللت لفظ بر بخشی از معنای خود ← تضمن 

۳( داللت لفظ بر الزمه معنای خود ← التزام 

به کار بردن معانی مطابقی به جای  تضمنی و التزامی کلمات به خطایی منتهی می شود که آن را مغالطه توسل به معنای ظاهری می نامند. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۲: قسمت سوم گزینه یعنی مثال برای مغالطه توسل به معنای ظاهری نادرست است. 

گزینه های ۴ و ۳: ترتیب نوع داللت مورد سؤال در صورت سؤال رعایت نشده و سؤال به مغالطه توسل به معنای ظاهری مربوط می شود نه شیوه نگارشی کلمات

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. لفظ سیر دو معنای مختلف دارد که هرگاه دو معنای مختلف باعث به اشتباه افتادن شنونده شوند مغالطه اشتراک و اا (1ل
لفظ است. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۱: مغالطه عدد تکرار حد وسط: کم و زیاد شدن لفظ حد وسط 

گزینه ۲: مغالطه نگارشی کلمات، با کم یا زیاد کردن ویرگول بعد از کلمه عفو، می توان فریب کاری کرد. 

گاهی بخشی معنای عبارت تغییر    می کند و می تواند باعث مغالطه شود. گزینه ۴: مغالطه نگارشی کلمات، با کم یا زیاد کردن وبرگول پس از آ

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. مبحث الفاظ در منطق یک بحث مدخلی و مقدماتی است نه اصلی و کلی زیرا توجه منطقیوی به الفاظ از آن جهت است و اا (1ل
که خطای در الفاظ و معنای آن ها می تواند باعث خطای در تفکر و اندیشه شود. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه های ۱، ۳ و ۴: توضیحات و تعبیرهای کتاب درسی در مورد اهمیت بحث الفاظ در منطق می باشد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در این جمله منظور از کتاب محتوای کتاب است که یکی از اجزای آن است، درنتیجه نوع داللت بر خالف سایر گزینه و اا (1ل
ها تضمنی است. 

بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه ۱: منظور از سر موی روی سر است، نه خود سر یا یکی از اجزای آن ← داللت التزامی 

گزینه ۲: منظور از برف کوتاهی است، کوتاهی ماندگاری که ویژگی برف است. ← داللت التزامی 

گزینه ۳: منظور از ایران مردم ایران است که الزمه آن است. ← داللت التزامی

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. کلماتی که ظاهر مشابه دارند باعث ایجاد غلط امالیی و مغالطه نگارشی کلمات می شوند و کلماتی که ممکن است و اا (1ل
موجب بروز مغالطه اشتراک لفظ شوند کلماتی هستند که ظاهر مشترک و یکسان دارند؛ نه مشابه.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. خرابکاری های صورت گرفته، توسط هوشنگ کشف شد. و اا (1ل

خرابکاری های صورت گرفته توسط هوشنگ، کشف شد. 

به این ترتیب عدم دقت در جای گذاری ویرگول باعث بروز خطای ذهنی شده و پاسخ صحیح گزینه ۲ است.
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گزینه ۲ پاسخ صحیح است. مبحث الفاظ در منطق یک بحث مدخلی و مقدماتی است نه اصلی و کلی زیرا توجه منطقیوی به الفاظ از آن جهت است و اا (1ل
که خطای در الفاظ و معنای آن ها می تواند باعث خطای در تفکر و اندیشه شود. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه های ۱، ۳ و ۴: توضیحات و تعبیرهای کتاب درسی در مورد اهمیت بحث الفاظ در منطق می باشد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در این جمله منظور از کتاب محتوای کتاب است که یکی از اجزای آن است، درنتیجه نوع داللت بر خالف سایر گزینه و اا (1ل
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به این ترتیب عدم دقت در جای گذاری ویرگول باعث بروز خطای ذهنی شده و پاسخ صحیح گزینه ۲ است.
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گزینه ۱ پاسخ صحیح است. برای آنکه یک لفظ داللت تضمنی داشته باشد. الزم است که معنای اصلی آن دارای اجزایی باشد و نیز برای آنکه لفظی و اا (1ل
داللت التزامی داشته باشد، معنای اصلی آن باید الزمه یا لوازمی داشته باشد. 

رد سایر گزینه ها: 

گزینه های ۲ و ۳: اگر برای یک لفظ نمونه ای از دولت مطابقی دیده شود، نمی توان گفت که معنای اصلی آن دارای اجزا و لوازم هست یا نه. 

گزینه ۴: اگر برای لفظی نمونه ای از داللت تضمنی یافت شود می توان فهمید که معنای اصلی آن اجزایی داشته است، اما این مسئله ربطی به اینکه آن مفهوم 
الزمه یا لوازمی دارد یا نه ندارد. به این ترتیب این احتمال وجود دارد که آن لفظ داللت التزامی نداشته باشد؛ بنابراین برای آن لفظ حداقل دو نوع داللت موجود 

است، نه سه نوع.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. مفهوم و معنی هر دو به عالم ذهن مربوط اند. در مقابل لفظ در حیطه زبان و مصداق در حیطه خارج      می گنجد. و لا (1ل

نکته: تصور یعنی درک ما از هرچیز و این درک در ذهن هرکس قرار دارد، بنابراین تصور به حیطه ذهن مربوط است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. در جمله اول منظور از خودکار، جوهر خودکار است که جزئی از آن است؛ بنابراین داللت از نوع تضمنی است، اما در و اا (1ل
جمله دوم به جای آن داللت مطابقی به کار برده شده است ← توسل به معنای ظاهری 

بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه ۱: دفتر کارش: ۱- دفتر دوستم ۲- دفتر برادر دوستم ← ابهام در مرجع ضمیر 

گزینه ۲: تأکید بر معنای ظاهری )به مدرسه رفتن( ← توسل به معنای ظاهری 

گزینه ۳: عدم کاربرد دقیق عالئم نگارشی باعث شده است که مشخص نباشد موضوع بررسی )تاریخ علم در دانشگاه های ایران( است یا )تاریخ علم( است و 
در دانشگاه های ایران بررسی می شود.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. اگرچه واژه شیر چند معنا دارد، اما باتوجه به جمله ذهن دچار اشتباه نمی شود؛ زیرا )تاریخ مصرف( تنها به شیر آشامیدنی و اا (1ل
مربوط است؛ بنابراین در این گزینه مغالطه اشتراک لفظ وجود ندارد. بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه ۱: غایت: ۱- هدف ۲- نهایت 

گزینه ۲: خواند: ۱- قرائت کرد ۲- اعالم کرد 

گزینه ۴: حسن: ۱- لفظ حسن ۲- شخص حسن

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. بررسی سایر گزینه ها: و اا (1ل

گزینه ۱: قالب به جای غالب ← غلط امالیی 

گزینه ۲: بکشم: ۱- ِبِکَشم ۲- ِبُکَشم ← عدم رعایت حرکات کلمات 

گزینه ۳: عدم رعایت دقیق عالئم سجاوندی باعث شده است که مشخص نباشد علی نام معلم مورد اشاره است )معلم مهربان، علی( یا منظور معلم مهربان 
علی است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. کرم حداقل به سه نوع می تواند خوانده شود. )ِکْرم - ِکِرم - َکَرم( ← هریک از این خوانش ها تنها یک معنا دارند و بنابراین و اا (1ل
این گزینه بیشتر ممکن است زمینه بروز مغالطه نگارشی کلمات را فراهم آورد، نه اشتراک لفظ. 

بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه ۲: با: ۱- همراه ۲- به وسیله 

گزینه ۳: لب: ۱- عضوی از بدن ۲- کناره 

گزینه ۴: خواند: ۱- قرائت کرد ۲- برشمرد ۳- صدا زد
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گزینه ۲ پاسخ صحیح است.  بررسی موارد: و اا (1ل

مورد "الف": منظور از ناتوانی همان ناتوانی است. ← داللت مطابقی 

"ب" : منظور از صحرا گردش و تفریح است. ← داللت التزامی 

"ج": منظور از من همان من است. ← داللت مطابقی 

"د": منظور از جهان مردم جهان است. ← داللت التزامی 

"ه": منظور از سر، موی سر است. ← داللت تضمنی 

بنابراین در میان این عبارات یک مورد دولت تضمنی و دو مورد داللت التزامی موجود است.

گاهی داشته باشد. و اا (1ل گزینه ۲ پاسخ صحیح است. انسان به طور طبیعی قواعد منطق را رعایت می کند و الزم نیست حتما از علم منطق آ

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. عبارتی که مشترک لفظی باشد اگر قرینه ای در جمله وجود نداشته باشد       می تواند منجر به برداشت های متفاوتی و اا (1ل
از آن عبارت باشد. )رد گزینه ۱( برداشت های متفاوت از یک عبارت و لفظ هم می تواند با به کار بردن داللت مطابقی به جای تضمنی یا التزامی اتفاق بیفتد. )رد 

گزینه ۲( عبارات دو پهلو هم منجر به مغالطه ابهام در مرجع ضمیر می شود. )رد گزینه ۳( 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. لفظ ))شیر(( و ))دوش(( دارای یک معنای اصلی و چند معنای فرعی نیستند. بلکه هم زمان می توانند چند معنای و اا (1ل
اصلی داشته باشند. )رد گزینه ۲ و ۳( کلمه دست هم می تواند منجر به مغالطه توسل به معنای ظاهری شود نه اشتراک لفظ )رد گزینه ۴( 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. عدم رعایت عالئم سجاوندی و حرکات کلمات، باعث پدید آمدن مغالطه ))نگارشی کلمات(( می شود. و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. اگر دو معنای یک کلمه را با هم اشتباه بگیریم، باعث مغالطه ی اشتراک لفظ و اگر دو داللت یک کلمه را اشتباه و لا (1ل
بگیریم، باعث مغالطهی توسل به معنای ظاهری می شود.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. من رفتم تصور نیست بلکه مقدمه یک استدالل است پس این یک تصدیق است.  و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. معمواًل ما سواالت خود را در طرح پیش دانسته ها و سابقه های قبلی خود مطرح می کنیم.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. در گزینه ی ۴ خانه داللت مطابقی دارد و منظور خود خانه است. در گزینه های دیگر داللت ها تضمنی )به معنای و اا (1ل
اعضای خانه، دیوارهای خانه و فضای داخل خانه( هستند. 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. مغالطه ی موجود در این عبارت، اشتراک لفظ ناشی از حرف ))با(( است. و اا (1ل

با دو معنی دارد: ))همراه حسن به سربازی رفت(( یا ))هم زمان با حسن به سربازی رفت((

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. مغالطه ی توسل به معنای ظاهری وقتی رخ می دهد که داللت مطابقی به جای داللت تضمنی یا التزامی به کار رود. و اا (1ل
در گزینه های ۱ و ۳ از کنایه و استعاره استفاده شده است که نشانگر داللت التزامی است و در گزینه ی ۲ منظور از کتاب، مطالب کتاب است که بخشی از آن 

می باشد و این نشانگر داللت تضمنی است. 
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گزینه ۲ پاسخ صحیح است.  بررسی موارد: و اا (1ل

مورد "الف": منظور از ناتوانی همان ناتوانی است. ← داللت مطابقی 

"ب" : منظور از صحرا گردش و تفریح است. ← داللت التزامی 

"ج": منظور از من همان من است. ← داللت مطابقی 

"د": منظور از جهان مردم جهان است. ← داللت التزامی 

"ه": منظور از سر، موی سر است. ← داللت تضمنی 

بنابراین در میان این عبارات یک مورد دولت تضمنی و دو مورد داللت التزامی موجود است.

گاهی داشته باشد. و اا (1ل گزینه ۲ پاسخ صحیح است. انسان به طور طبیعی قواعد منطق را رعایت می کند و الزم نیست حتما از علم منطق آ

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. عبارتی که مشترک لفظی باشد اگر قرینه ای در جمله وجود نداشته باشد       می تواند منجر به برداشت های متفاوتی و اا (1ل
از آن عبارت باشد. )رد گزینه ۱( برداشت های متفاوت از یک عبارت و لفظ هم می تواند با به کار بردن داللت مطابقی به جای تضمنی یا التزامی اتفاق بیفتد. )رد 

گزینه ۲( عبارات دو پهلو هم منجر به مغالطه ابهام در مرجع ضمیر می شود. )رد گزینه ۳( 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. لفظ ))شیر(( و ))دوش(( دارای یک معنای اصلی و چند معنای فرعی نیستند. بلکه هم زمان می توانند چند معنای و اا (1ل
اصلی داشته باشند. )رد گزینه ۲ و ۳( کلمه دست هم می تواند منجر به مغالطه توسل به معنای ظاهری شود نه اشتراک لفظ )رد گزینه ۴( 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. عدم رعایت عالئم سجاوندی و حرکات کلمات، باعث پدید آمدن مغالطه ))نگارشی کلمات(( می شود. و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. اگر دو معنای یک کلمه را با هم اشتباه بگیریم، باعث مغالطه ی اشتراک لفظ و اگر دو داللت یک کلمه را اشتباه و لا (1ل
بگیریم، باعث مغالطهی توسل به معنای ظاهری می شود.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. من رفتم تصور نیست بلکه مقدمه یک استدالل است پس این یک تصدیق است.  و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. معمواًل ما سواالت خود را در طرح پیش دانسته ها و سابقه های قبلی خود مطرح می کنیم.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. در گزینه ی ۴ خانه داللت مطابقی دارد و منظور خود خانه است. در گزینه های دیگر داللت ها تضمنی )به معنای و اا (1ل
اعضای خانه، دیوارهای خانه و فضای داخل خانه( هستند. 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. مغالطه ی موجود در این عبارت، اشتراک لفظ ناشی از حرف ))با(( است. و اا (1ل

با دو معنی دارد: ))همراه حسن به سربازی رفت(( یا ))هم زمان با حسن به سربازی رفت((

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. مغالطه ی توسل به معنای ظاهری وقتی رخ می دهد که داللت مطابقی به جای داللت تضمنی یا التزامی به کار رود. و اا (1ل
در گزینه های ۱ و ۳ از کنایه و استعاره استفاده شده است که نشانگر داللت التزامی است و در گزینه ی ۲ منظور از کتاب، مطالب کتاب است که بخشی از آن 

می باشد و این نشانگر داللت تضمنی است. 
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منطق و فلسفه جامع کنکور

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. ضامن در این جمله دارای دو معنی است: ۱- ضامن بانکی ۲- ضامن بمب، بنابراین مشترک لفظی هستند و چون یک و اا (1ل
معنای آن به اشتباه به جای معنای دیگری به کار رفته است، مغالطه ی ))اشتراک لفظ(( به وجود می آید. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در گزینه ی ۲ امکان ایجاد مغالطهی اشتراک لفظ وجود دارد که ناشی از وجود مشترک لفظی می باشد )کلمه ))خواند(( و اا (1ل
در این جمله می تواند به معنی قرائت کردن یا اعالم کردن باشد(. تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی ۱: فردریک کاپلستون مورخ فلسفه، مسیحی است. )یا( فردریک کاپلستون مورخ فلسفه ی مسیحی است. )مغالطه ی نگارشی( 

گزینه ی ۳: پلیس مخفی شده یا متهم؟ )ابهام در مرجع ضمیر( 

گزینه ی ۴: درک من از شما در این موضوع سخت است یا درک خود شما از این موضوع سخت است؟ )ابهام در مرجع ضمیر( 

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. واژگان شور، شیرین، شکر، مهر و عهد مشترک لفظی محسوب می شوند.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. فقط در گزینه ی ۲ ))مغالطه ی توسل به معنای ظاهری(( وجود ندارد. و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. معمواًل منظور از جا گذاشتن کیف پول به همراه نداشتن پول است، نه معنای مطابقی آن. و لا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. عبارات این گزینه می توانند دو معنا بدهد: ))تو نادانی و من مانند تو نیستم(( و ))تو نادان نیستی و من هم این گونه و اا (1ل
هستم(( 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. راهنمایی ذهن انسان از چیزی به امر دیگری را ))داللت(( می گویند ؛ داللت انواعی دارد که مطابقی و تضمنی و و اا (1ل
التزامی از انواع داللت می باشند. داللت التزامی داللت لفظ بر معنایی است که بر الزمه ی یک شیء داللت می کند و تاب اول و دوم هر دو داللت ))التزامی(( 

هستند و منظور از خراب آباد نیز کنایه از دنیا است، پس این مفهوم هم داللت ))التزامی(( دارد. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. از انواع مغالطات، مغالطه اشتراک لفظ ، شایع ترین خطای ذهنی است و در مغالطه ابهام در مرجع ضمیر از عبارات و اا (1ل
دوپهلو استفاده می شود که می تواند موجب بروز خطا در اندیشه شود. می توان معانی را به و صورت کتبی و شفاهی به دیگران منتقل کرد و عدم رعایت عالیم 

سجاوندی مغالطه نگارشی کلمات را ایجاد می کند. 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. اگر لفظی معنای التزامی یا تضمنی داشته باشد، حتما معنای مطابقی هم دارد، اما کلمه ای که معنای مطابقی دارد و اا (1ل
ممکن است معنای التزامی یا تضمنی نداشته باشد. 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.  در گزینه های ۲، ۳ و ۴ به ترتیب امالی واژگان »امل، مالهی و مذموم« نادرست نوشته شده است. و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در صورتی که امالی کلمه صحیح باشد در بیان شفاهی هم چنان امکان بروز مغالطه هست. )مثاًل سفر و صفر مانند و اا (1ل
هم تلفظ می شوند( ولی اگر عالئم سجاوندی دقیق رعایت شود و یا حرکت کلمات درست از باشد امکان خطا وجود ندارد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. اساسًا مغالطه توسل به معنای ظاهری به علت به کار بردن داللت مطابقی به جای تضمنی و التزامی         می باشد.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. احتمال بروز مغالطه ))اشتراک لفظ(( در جایی است که ما ))کلمات مشترک لفظی(( داشته باشیم. ))کلمات مشترک و اا (1ل
لفظی(( کلماتی هستند که ظاهرشان مشترک است )لفظ مشترک دارند( ولی در معنا متفاوت هستند.

پاسخنامۀ تشریحی درس دوم

67

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و لا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. اگر دو معنای یک کلمه را با هم اشتباه بگیریم اشتراک لفظ و اگر دو داللت یک کلمه را اشتباه بگیریم، توسل به و اا (1ل
معنای ظاهری خواهد بود. 

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. فصل ویژگی ذاتی خاص یک نوع است و بنابر این همه انواع دارای فصل خاص خود هستند و عقل قادر به درک این و اا (1ل
مطلب هست، اما کشف فصل هر نوع کار ساده ای نیست و به همین دلیل فصول بیشتر انواع، هنوز توسط بشر کشف نشده اند. 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. چون کلمات هم معنی دارای بار ارزشی متفاوتی هستند، گاهی به صورت عمدی یا غیر عمدی، به جای پیام اصلی متن و اا (1ل
)همان معنای مشترک این کلمات(، پیام ضمنی ای را        می گیریم که از بار ارزشی کلمه ها ناشی می شود. وقتی بار ارزشی کلمه ها باعث شود تا متوجه پیام 
اصلی متن یا سخن نشویم، دچار مغالطه بار ارزشی کلمات شده ایم. در مثال کتاب )صفحه های ۱۴ و ۱۵(، پادشاه تحت تأثیر نوع روایت خواب گزار دوم، به جای 
فهمین پیام اصلی متن )مرگ عزیزانش(، پیام ضمنی طوالنی تر بودن عمرش از دیگران را متوجه شده بود. پس به طور خالصه مغالطه بار ارزشی، زمانی رخ می 

دهد که پیام اصلی با پیام ضمنی حاصل از بار ارزشی اشتباه شود. 

گزینه ۱: صرف به کار بردن کلماتی با بار ارزشی متفاوت مغالطه نیست. 

گزینه ۲: در مغالطه بار ارزشی، پیام اصلی چند کلمه با هم اشتباه نمی شود. 

گزینه ۳: اگر متوجه پیام ضمنی حاصل از بار ارزشی نشویم، مغالطه بار ارزشی رخ نداده است. 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. عدم رعایت دقیق عالئم سجاوندی و حرکات کلمات، باعث پدید آمدن ))مغالطه نگارشی کلمات(( می شود. به کار بردن و اا (1ل
داللت مطابقی به جای تضمنی و التزامی به خطایی منتهی  می شود که آن را ))مغالطه توسل به معنای ظاهری(( می نامند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. عدم رعایت دقیق عالئم سجاوندی و حرکات کلمات، باعث پدید آمدن ))مغالطه ی شیوه ی نگارشی کلمات(( می و اا (1ل
شود. این خطا می تواند به جز عالئم سجاوندی و حرکات، ناشی از دیکته ی کلمات نیز باشد. این مغالطه در نوشتار و صورت مکتوب کالم رخ می دهد، نه در 

صورت گفتاری.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.  عبارت الف مغالطه ی نگارشی کلمات دارد؛ زیرا امالی کلمه ی تألم )به معنی اندوه و درد( نادرست آمده است.و اا (1ل

بنابر این دیکته ی کلمات یکی از مواردی است که می تواند منجر به مغالطه ی نگارشی کلمات گردد. 

عبارت ب مغالطه ی ابهام در عبارت دارد؛ زیرا می شود از آن دو برداشت مختلف کرد: 

۱- یهودیان گوشت خوک خود را حالل می دانند اما مسلمانان این گونه نیستند. 

٢- یهودیان گوشت خوک خود را حالل نمی دانند و مسلمانان هم مثل آن ها هستند. 

عبارت ج مغالطه ی اشتراک لفظ دارد زیرا خواندن هم به معنای قرائت کردن است و هم به معنای اعالم کردن.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در این گزینه همه ی کلمات داللت مطابقی دارند در حالی که در سایر گزینه ها ))خم چوگان((، ))دل(( و ))نرگس(( و لا (1ل
دارای داللت التزامی هستند که اگر داللت مطابقی به جای آن ها به کار رود، مغالطه ی ))توسل به معنای ظاهری(( به وجود می آید. 
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گزینه ۲ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و لا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. اگر دو معنای یک کلمه را با هم اشتباه بگیریم اشتراک لفظ و اگر دو داللت یک کلمه را اشتباه بگیریم، توسل به و اا (1ل
معنای ظاهری خواهد بود. 

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. فصل ویژگی ذاتی خاص یک نوع است و بنابر این همه انواع دارای فصل خاص خود هستند و عقل قادر به درک این و اا (1ل
مطلب هست، اما کشف فصل هر نوع کار ساده ای نیست و به همین دلیل فصول بیشتر انواع، هنوز توسط بشر کشف نشده اند. 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. چون کلمات هم معنی دارای بار ارزشی متفاوتی هستند، گاهی به صورت عمدی یا غیر عمدی، به جای پیام اصلی متن و اا (1ل
)همان معنای مشترک این کلمات(، پیام ضمنی ای را        می گیریم که از بار ارزشی کلمه ها ناشی می شود. وقتی بار ارزشی کلمه ها باعث شود تا متوجه پیام 
اصلی متن یا سخن نشویم، دچار مغالطه بار ارزشی کلمات شده ایم. در مثال کتاب )صفحه های ۱۴ و ۱۵(، پادشاه تحت تأثیر نوع روایت خواب گزار دوم، به جای 
فهمین پیام اصلی متن )مرگ عزیزانش(، پیام ضمنی طوالنی تر بودن عمرش از دیگران را متوجه شده بود. پس به طور خالصه مغالطه بار ارزشی، زمانی رخ می 

دهد که پیام اصلی با پیام ضمنی حاصل از بار ارزشی اشتباه شود. 

گزینه ۱: صرف به کار بردن کلماتی با بار ارزشی متفاوت مغالطه نیست. 

گزینه ۲: در مغالطه بار ارزشی، پیام اصلی چند کلمه با هم اشتباه نمی شود. 

گزینه ۳: اگر متوجه پیام ضمنی حاصل از بار ارزشی نشویم، مغالطه بار ارزشی رخ نداده است. 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. عدم رعایت دقیق عالئم سجاوندی و حرکات کلمات، باعث پدید آمدن ))مغالطه نگارشی کلمات(( می شود. به کار بردن و اا (1ل
داللت مطابقی به جای تضمنی و التزامی به خطایی منتهی  می شود که آن را ))مغالطه توسل به معنای ظاهری(( می نامند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. عدم رعایت دقیق عالئم سجاوندی و حرکات کلمات، باعث پدید آمدن ))مغالطه ی شیوه ی نگارشی کلمات(( می و اا (1ل
شود. این خطا می تواند به جز عالئم سجاوندی و حرکات، ناشی از دیکته ی کلمات نیز باشد. این مغالطه در نوشتار و صورت مکتوب کالم رخ می دهد، نه در 

صورت گفتاری.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.  عبارت الف مغالطه ی نگارشی کلمات دارد؛ زیرا امالی کلمه ی تألم )به معنی اندوه و درد( نادرست آمده است.و اا (1ل

بنابر این دیکته ی کلمات یکی از مواردی است که می تواند منجر به مغالطه ی نگارشی کلمات گردد. 

عبارت ب مغالطه ی ابهام در عبارت دارد؛ زیرا می شود از آن دو برداشت مختلف کرد: 

۱- یهودیان گوشت خوک خود را حالل می دانند اما مسلمانان این گونه نیستند. 

٢- یهودیان گوشت خوک خود را حالل نمی دانند و مسلمانان هم مثل آن ها هستند. 

عبارت ج مغالطه ی اشتراک لفظ دارد زیرا خواندن هم به معنای قرائت کردن است و هم به معنای اعالم کردن.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در این گزینه همه ی کلمات داللت مطابقی دارند در حالی که در سایر گزینه ها ))خم چوگان((، ))دل(( و ))نرگس(( و لا (1ل
دارای داللت التزامی هستند که اگر داللت مطابقی به جای آن ها به کار رود، مغالطه ی ))توسل به معنای ظاهری(( به وجود می آید. 
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گزینه ۴ پاسخ صحیح است. این جمله مغالطه ی ))ابهام در مرجع ضمیر(( دارد؛ زیرا مرجع ضمیر ))او(( مشخص نمی باشد. تشریح گزینه های و اا (1ل
دیگر: 

گزینه ی ۱: مغالطه در شیوه ی نگارش کلمات )می ُکنی و میَکنی( 

گزینه ی ۲: مغالطه در شیوه ی نگارش کلمات )زیاد و ِز یاد( 

گزینه ی ۳: مغالطه در شیوه نگارش کلمات )سمرقند و سمر، قند(

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. حرف ))با(( می تواند دو معنی داشته باشد. شرین و فرهاد با هم ازدواج کردند )با هم دیگر(. شیرین و فرهاد با هم و اا (1ل
ازدواج کردند. )هم زمان ازدواج کردند( 

گزینه ی ۳: با توجه به این که در انتهای عبارت این گزینه شواهدی داریم که معنای اصلی کلمه ی ))پیچ(( را مشخص می کند، مغالطه ای نداریم.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. برای مثال استداللی با مقدمات ))شیر کلسیم دارد + شیر حیوان جنگل است((، لفظ تکرار شده )شیر( معنای یکسانی و اا (1ل
ندارد و با نتیجه گرفتن از این استدالل مغالطه ی اشتراک لفظ روی می دهد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. داللت این گزینه مطابقی است و سایر گزینه ها داللت تضمنی است. و اا (1ل

)منظور از مداد، نوک مداد است، منظور از دست، تمام دست فرد از انگشتان تا شانه نیست و منظور از کتاب صفحات و کاغذهای کتاب است.( 

ق
ط

من

69

ق
ط

من

درس سوم

مفهوم و مصداق

مفهوم:بهدرکوفهمانسانازهرچیزیمفهومگفتهمیشود.

مصداق:بهاشیائیدرجهانکهمفهومبرآنهاصدقمیکندمصداقمیگویند.

تصویریازصندلیدرذهن،مفهومصندلیاست.

واقعیتصندلی،مصداقصندلیاست.

اقسام مفهوم از جهت قابلیت انطباق بر مصادیق

مفهوم از جهت قابلیت انطباق بر مصداق بر دو نوع است: 1-مفهومجزئی2-مفهومکلی

مفهوم جزئیآناستکهفقطقابلیتانطباقبریکمصداقکامالمشخصرادارد.مثل:کوهدماوند–اینمیز

مفهوم کلیآناستکهقابلیتانطباقبرمصادیقمتعددرادارد.مثل:کوه–میز

خوب دقت کنید و به خاطر بسپارید:کلیوجزئیبودنیکمفهومبستگیبهداشتنونداشتنمصداقنداردبلکهفقطبایددیدکهقابلیتانطباقمصادیق
متعددیاقابلیتانطباقبریکمصداقمشخصراداردیاندارد.کهاگرفقطبریکمصداقمشخصقابلیتانطباقداشت،آنمفهوم،جزئیاستواگرقابلیت

انطباقبرمصادیقمتعددداشت،آنمفهوم،کلیاست.

توجه:درتعریفمفهومجزئیبهدوقید1-قابلیتانطباقبریکمصداقو2-مشخص،دقتکنید.اوالمفهومجزئیفقطقابلیتانطباقبریکمصداق
راداردوثانیاآنیکمصداقبایدکامالمشخصباشد.مثالاگربگوییماینروباه،میشودمفهومجزئیچوناوالمفهوماینروباهفقطبریکمصداقمنطبق
میشودنهبیشتر،ثانیامصداقآنکامالمشخصاست؛امااگرگفتهشودکتابی،یعنیفقطیککتاب،اماچونمصداقشکامالمشخصنیستپسمفهوم

جزئینیست.

مثالی دیگر:  یکی روبهی دید بی دست و پای – فرو ماند در لطف و صنع خدای.

دربیتدادهشده،یکییعنییکنفرپسیکمصداقموردنظراستاماچونآنیکنفرکامالمشخصنیستپسمفهومجزئینیستوهمچنینروبهی
یعنییکروباهکهمصداقشیکیاستاماچونمصداقآنکامالمشخصنیستپسمفهومجزئینیست.

همچنینممکناستیکمفهومییکمصداقکامالمشخصیداشتهباشداماقابلیتانطباقفقطبریکمصداقرانداشتهباشدبلکهقابلیتانطباقبر
مصادیقمتعددراداشتهباشدکهآنمفهوم،مفهومجزئینیستبلکهمفهومکلیاستمثلمولودکعبهکهاینمفهومیکمصداقکامالمشخصدارداماچون

قابلیتانطباقبرمصادیقمتعددراداردمفهومکلیاست.

پس مفهوم جزئی دو قید مهم دارد 1-قابلیتانطباقفقطبریکمصداقرادارد2-آنیکمصداقکامالمشخصومعیناست.کهاینهردو
قیدرابایدباهمداشتهباشد.
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یک مثال در توضیح قابلیت انطباق:اگربناباشدظرفییکلیتریوظرفیچندلیتریبخرید،اصالمعیارتانبرایخریدظرفیکلیتریوچندلیتریآن
نیستکهحتمابایدداخلظرفیکلیترییکلیترهممایعباشدوداخلظرفچندلیتریحتمابایدچندلیترمایعهمباشد،بلکهمعیارتاندرخرید،قابلیت
وظرفیتآنظرفاستچهمایعیدرونآنباشدچهنباشد.تشخیصمفهومجزئیازمفهومکلیهممثلتشخیصظرفیکلیتریوچندلیتریاست.اگر
مفهومیظرفیتوقابلیتانطباقبرفقطیکمصداقمشخصداشت،آنرامفهومجزئیواگرظرفیتوقابلیتانطباقبرمصادیقمتعددراداشتآنرامفهوم

کلیمیگوییم.

روش تشخیص مفهوم جزئی از مفهوم کلی

یامفهومجزئیاسمخاصاستمثلکوهسبالن.کشورایران.حسن.مریمویاباصفاتاشاره»این«و»آن«مشخصشدهاند.اگرمفهومیایندوحالترا
نداشت،آنمفهوم،مفهومکلیاست.

مفهوم کلی به لحاظ داشتن و نداشتن مصداق در خارج بر سه نوع است: 

1-هیچمصداقیدرخارجنداردولیقابلیتانطباقبرمصادیقمتعددرادارد.مثل:شریکخدا–اسببالدار

مربعپنجضلعیومولودمریخو…..

2-یکمصداقبیشتردرخارجنداردولیقابلیتانطباقبرمصادیقمتعددرادارد.مثل:خدا–مولودکعبه

3-هممصادیقمتعددیدرخارجداردوهمقابلیتانطباقبرمصادیقمتعددرادارد.مثل:انسان–زاویه

نکاتی بیشتر در تشخیص مفاهیم جزئی از مفاهیم کلی:

1-هرمفهومکلیکهبااسماشارهی"این"و"آن"همراهباشد،مفهومجزئیاست.

2-اسامیخاصمفهومجزییهستند.مثلفردوسی–کوهسبالن–میدانآزادی

3-الفاظداخلگیومهمفهومجزییهستند.»سعدی«یعنیاینلفظ

4-مفهومستارهوسیارهبهعنواناجرامآسمانیکلیهستندوازکراتوسیاراتمنظومهیشمسی،خورشیدوماه،کلیهستندوبقیهجزئی.

5-اسامیماهواسامیایامهفتههمگیکلیهستند.مثلماهرمضان–ماهفروردین–ماهاکتبر.شنبه.یکشنبهو……

6-اعدادوارقامهمگیصفتشمارشیوکلیهستند.……….–5–4–1-2-3

7-اعدادنمایرتبهیاصفاتترتیبیهمگیکلیهستندمثلاول،دوم،سوم،یااولین،دومین،سومینو....

8-صفاتسادهوتفضیلیوعالی،همگیکلیهستندمثلخوشبو،خوشبوتر،خوشبوترین.بلند،بلندتر،بلندترین.

9-اسمانسانها،خاصوجزئیهستند.مثلعلی،حسن،مریم،فاطمهو...امافامیلیانامخانوادگیافرادمفاهیمکلیهستند.مثل:محمودی–
دالوری-………

10-اسامیخاصیکهشهرداریهایرویاماکنمختلفمیگذارندوغالبانصبتابلوهممیکننداعمازکوچهوخیابانومیادینو............مفاهیم
جزئیهستند.مثلخیابانستارخان–میدانآزادیو....امااگردرنامگذاریاماکنازاول–دوم-…..استفادهکنندکلیهستند.

معموال در تشخیص جزئی و کلی بودن الفاظ مفرد مشکلی وجود ندارد، اما در تشخیص جزئی و کلی بودن الفاظ 
مرکب نیاز به دقتی بیشتر است پس الزم است قاعده  ساده ای را که توضیح می دهم خوب یاد بگیرید و حتما به کار ببندید: 
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بهطورکلیمادونوعترکیبداریمترکیبوصفیوترکیباضافی.وترکیباضافیهمدونوعاست،ترکیباضافیتعلقیوترکیباضافیغیرتعلقی.اما
ترکیبوصفیوترکیباضافیتعلقی،هردوموردبهشرطداشتننمایاضافهیعنیداشتنکسره،بینصفتوموصوفونیزبینمضافومضافالیه،اگرجزء
اولشانبهتنهاییمفهومجزییبود،آنترکیب،مفهومجزئیاست،مثل:اینکتابزیبا،اینترکیبوصفیاستوچونجزءاولآنیعنی»اینکتاب«بهتنهایی،
جزییاست،پساینترکیب،مفهومجزئیاست؛مثلرخشرستمیااینباغحسن،اینترکیبها،اضافیتعلقیهستندونمایاضافههمدارندوچونجزء
اولآنهایعنی»رخش«و»اینباغ«،جزئیهستند،پساینترکیبهاجزییهستندواگرجزءاولترکیب،بهتنهاییمفهومکلیبودآنترکیب،مفهومکلی
است،مثل»باغزیبا«،اینترکیبوصفیاستونمایاضافههمداردوچونجزءاولآنیعنی»باغ«بهتنهاییکلیاست،اینترکیبهممفهومکلیاستویا
مثلاسبرستم،اینترکیباضافیتعلقیاستونمایاضافههمداردوچونجزءاولآنیعنی»اسب«بهتنهاییکلیاست،پساینلفظمرکبهمکلیاست.
وچندمثالدیگر.پدرمن-شوهرنرگس-گوشچپمن-روحلطیف-قلبمن-کتابعلی-دستحسین-باغسرسبز-همسراینمرد-همهیاین
الفاظمرکبیاترکیبوصفیهستندیااضافیتعلقیونمایاضافههمدارندپسطبققاعدهیگفتهشده،چونجزءاولشانبهتنهاییکلیهستندپسهمگی
مفاهیمکلیهستندونیزایندستعلی-اینشوهرمریم-اینپدرمحمد-مریممقدس-محمدامین،همهیاینالفاظمرکبیاترکیبوصفیهستندیا
اضافیتعلقیونمایاضافههمدارندچونجزءاولشانبهتنهاییمفهومجزئیهستندپساینترکیبهاهمگیجزئیاند.بهطورکلیدرترکیبهایوصفیو

اضافیتعلقیمالکجزئیوکلیبودنآنترکیب،جزئیوکلیبودنجزءاولاستوجزئیوکلیبودنجزءدومبههیچوجهمالکنیست.

اماترکیباضافیغیرتعلقیکهغالبااسمخاصوبهراحتیقابلتشخیصهستند،مثلکشورایران-شهرتهران،کوهدماوند،نوعانسان-مفهومکلی-و...
اگرجزءدومشانجزییبودآنترکیبجزییاستواگرکلیبود،آنمفهومکلیاستوکلیوجزئیبودن،جزءاول،مالکنیست.درترکیباضافیغیرتعلقی
اگرجزءاولراحذفکنیم،مفهوم،تغییرنمیکندولیدرترکیبوصفییااضافیتعلقی،اگرجزءاولراحذفکنیممفهوم،تغییرمیکند.مثلجهبگوییمنوع

انسانوچهبگوییمانسانویاچهبگوییمکشورایرانوچهبگوییمایران،تفاوتیدرمعنانمیکند.

روش دیگر برای تشخیص اضافی تعلقی از غیر تعلقی:ابتدایترکیب،فعلداردبگذاریدوازچپبهراستبخوانید،اگرمعنایدرستیداداضافی
تعلقیاستواالاضافیغیرتعلقی. مثل:کوهدناوقلهدنااولشاندارداضافهمیکنیم،داردکوهدناوازچپبهراستمیخوانیمکهمیشوددناکوهداردکه
معنایدرستینداردیامثالکشورایرانکهبافعلدارددراولشمیخوانیمکهمیشودایرانکشورداردکهمعنایدرستینداردپسایناضافههاغیرتعلقیاند
وجزئیوکلیبودنجزءدوم،معیارکلیوجزئیبودنآنلفظمرکباضافیاست.اماقلهدناکهبهاولشدارداضافهکنیموازچپبهراستبخوانیممیشود
دناقلهداردکهبامعنااستپساینلفظمرکباضافی،اضافیتعلقیاستومعیارکلیوجزئیبودنآنلفظمرکب،کلیوجزئیبودنجزءاولیعنیلفظقله

استکهکلیاستپسقلهدنامفهومیکلیاست.

توجه: البته قله دنا به داللت انطباقی قله ، کلی است ولی به داللت التزامی قله به معنای کوه، جزئی است.

یعنیکلیتوجزئیتیکمفهومممکناستباتغییرداللتآنبرمعنافرقبکندیافرقنکند.

رابطه میان مصادیق دو مفهوم کلی

اگرمصادیقدومفهومکلیراباهممقایسهکنیمیکیازچهارحالتپیشمیآیدکهبهآنهانسبتهایچهارگانهمیگویندوآننسبتهایچهارگانهعبارتنداز:

1- تساوی – 2- تباین 3- عموم و خصوص مطلق 4- عموم و خصوص من وجه

1- تساوی: درصورتینسبتدوکلیتساویاستکهبرهرچهیکیصادقباشد،دیگریهمبرآنصادقباشد،بهعبارتدیگرهرچهمصداقاینباشدمصداق
آنیکیهمباشد.مثل:حیوانوحساس–مثلثوسهضلعی

اگرهرکدامازدومفهومکلیراکهباهمنسبتتساویدارنددردایرهایقراربدهیمآندودایرهبرهممنطبقمیافتند.
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منطق و فلسفه جامع کنکور

فقطازدومفهومیکهنسبتتساویدارنددوجملهدرستبافرمکلیزیربهدستمیآید.یعنیمحالاستدومفهومینسبتتساوینداشتهباشندودرهردو
فرمدادهشدهدرستباشند.

هر الف ب است – هر ب الف است.         هر مثلثی سه ضلعی است – هر سه ضلعی مثلث است.

2-تباین:درصورتینسبتبیندومفهومکلیتبایناستکهآندومفهومهیچمصداقمشترکیباهمنداشتهباشند.مثل:کبوتروآهو–مثلثودایره

اگرهرکدامازدومفهومکلیراکهباهمنسبتتبایندارنددردایرهایقراربدهیمآندودایرهکامالجداازهمقرارمیگیرند.

فقطازدومفهومیکهنسبتتبایندارنددوجملهدرستبافرمکلیزیربهدستمیآید.یعنیمحالاستدومفهومینسبتتبایننداشتهباشندودرهردوفرم
دادهشدهدرستباشندحتیمحالاستدریکیازایندوفرمهمدرستباشند.

هیچ الف ب نیست – هیچ ب الف نیست                هیچ کبوتری آهو نیست – هیچ آهوئی کبوتر نیست.

3- عموم و خصوص مطلق:یعنییککلیازدیگریعامترباشد،بهطوریکههمهمهافرادآنرادربربگیردوهمافراددیگریرا.

توضیحیمختصر:اگردومفهومکلیداشتهباشیمکهاسمیکیالفودیگریبباشددرصورتیبینایندومفهومکلینسبتعموموخصوصمطلقدایر
استکهیکیازدومفهوم،مثالالفعامترازبباشدبهگونهایکههمهمهمصادیقبرادربرداشتهباشدوهممصادیقدیگریهمداشتهباشد.مانندشکل
ودایره–فلزوآهن.کهشکل،همهمهمصادیقدایرهرادربرداردوهممصادیقدیگریراوفلز،همهمهمصادیقآهنرادربرداردوهممصادیقدیگریرا.

درعموموخصوصمطلقیکیازمفاهیمعامترازدیگریاستویکیازمفاهیمخاصتر.مفهومعامرامیگوییماعمازدیگریومفهومخاصرامیگوییم
اخصازدیگری.مثالدومفهومکلیآسیاییوایرانی،نسبتعموموخصوصمطلقدارندکهآسیاییعامترازایرانیاستکهمیگوییمآسیاییاعمازایرانی

استومفهومایرانیهمخاصترازآسیاییاستکهمیگوییمایرانیاخصازآسیاییاست.

اگرهرکدامازدومفهومکلیراکهباهمنسبتعموموخصوصمطلقدارنددردایرهایقراربدهیمیکیازآندودایره،داخلدایرهدیگرقرارمیگیرد.



فقطازدومفهومیکهنسبتعموموخصوصمطلقدارندسهجملهدرستبافرمکلیزیربهدستمیآید.یعنیمحالاستدومفهومینسبتعموموخصوص
مطلقنداشتهباشندودرهرسهفرمدادهشدهدرستباشند.

     هر الف ب است    –     بعضی ب الف است       –    بعضی ب الف نیست.

هر ایرانی آسیایی است  -  بعضی آسیایی ایرانی است  - بعضی آسیایی ایرانی نیست.

توجه کنید: ممکناستدراولینبارکهیکیازمفاهیمراجایالفودیگریراجایبمیگذاریمهرسهجملهدرستنباشنددراینصورتبایدجای
مفاهیمراعوضکنیمیعنیمفهومیراکهبهجایالفگذاشتهبودیمجایببگذاریمومفهومیراهمکهجایبگذاشتهبودیمجایالفبگذاریمکهاگر

نسبتدومفهومعموموخصوصمطلقبود،اینباربایدحتمادرستباشدواالآندومفهوم،نسبتعموموخصوصمطلقندارند.

مثال: هرآسیاییایرانیاست-بعضیایرانیآسیاییاست-بعضیایرانیآسیایینیست.
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دو جمله از جمالت فوق نادرست است. پس جای مفاهیم را عوض می کنیم:

هرایرانیآسیاییاست-بعضیآسیاییایرانیاست-بعضیآسیاییایرانینیست.

اینبارهرسهجملهدرستهستندپسنسبتبیندومفهومایرانیوآسیایی،عموموخصوصمطلقاست.

اینجابهجاییفقطدرعموموخصوصمطلقالزماست.

4- عموم و خصوص من وجه: نسبتعموموخصوصمنوجه،بینآندومفهومکلیبرقراراستکهاوالباهممصادیقمشترکداشتهباشندثانیاهرکدام
برایخود،مصادیقیداشتهباشندکهآندیگریندارد.

اگرهرکدامازدومفهومکلیراکهباهمنسبتعموموخصوصمنوجهدارنددردایرهایقراربدهیمآندودایرهبخشیازهمدیگرراقطعمیکنندیعنیبخشی
ازهردودایرهباهمیکیمیشوند.

فقطازدومفهومیکهنسبتعموموخصوصمنوجهدارندچهارجملهدرستبافرمکلیزیربهدستمیآید.یعنیامکانندارددومفهومینسبتعمومو
خصوصمنوجهنداشتهباشندودرهرچهارفرمدادهشدهدرستباشند.

بعضی الف ب است        بعضی لباس ها سفید هستند

بعضی الف ب نیست      بعضی لباس ها سفید نیستند

بعضی ب الف است       بعضی سفیدها لباس هستند

بعضی ب الف نیست     بعضی سفیدها لباس نیستند.

عموموخصوصمنوجهراازآنجهتمنوجهمیگویندکههریکازدومفهومضمنداشتنمصادیقمشترک،نسبتبههممنوجه،یعنیازجهتی،
اعمهستندوازجهتیاخص.مثالمفهوملباسنسبتبهسفیدازجهتیاعماستیعنیمصادیقیداردکهمفهومسفید،آنمصادیقرانداردوازجهتیهم
اخصاستیعنیمفهومسفیدمصادیقیداردکهمفهوملباس،آنمصادیقرانداردومفهومسفیدهمهمینطورنسبتبهلباسازجهتیاعماستوازجهتی

اخص.

«الف» اين مصاديق را ندارد ولى ب دارد 
كه «الف» از اين جهت اخص از ب است.

«ب» اين مصاديق را دارد ولى الف ندارد كه  
«ب» از اين وجه و جهت اعم از الف است.

«الف» اين مصاديق را دارد ولى ب ندارد كه  
«الف» از اين وجه و جهت «اعم از ب است.»

«ب» اين مصاديق را ندارد ولى الف دارد كه  
«ب» از اين وجه و جهت اخص از الف است.

بالف
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كه «الف» از اين جهت اخص از ب است.

«ب» اين مصاديق را دارد ولى الف ندارد كه  
«ب» از اين وجه و جهت اعم از الف است.

«الف» اين مصاديق را دارد ولى ب ندارد كه  
«الف» از اين وجه و جهت «اعم از ب است.»

«ب» اين مصاديق را ندارد ولى الف دارد كه  
«ب» از اين وجه و جهت اخص از الف است.

بالف
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استفاده از نسبت های چهارگانه در طبقه بندی مفاهیم



خوب دقت کنید و خوب به خاطر بسپارید: 
دراینگونهطبقهبندیهاازمفهومیعامآغازمیکنیموبهمفهومیخاصمیرسیم.برایطبقهبندیامورمختلف،درنظرداشتننسبتهایچهارگانهمیان

مفاهیمازاهمیتزیادیبرخورداراست.

دراینطبقهبندییکعدهمفاهیمباهمرابطهطولیدارندویکعدهمفاهیمزیرمجموعهمفاهیمدیگرهستندمثالپرندگان،زیرمجموعهجانورانوجانوران،
زیرمجموعهجاندارانوجاندارانزیرمجموعهموجوداتمادیوموجوداتمادیهمزیرمجموعهموجوداتهستندیعنیاینمفاهیمنسبتبههمرابطهطولی
یعنیرابطهعموموخصوصمطلقدارند.وهمچنینمفاهیمیکهازاقساممفهومدیگراستودرعرضهمهستند،نسبتبههمرابطهتبایندارند.مثل

موجوداتمادیوموجوداتغیرمادیویاپرندگانباموجوداتبیجانونیزماهیهاباگیاهانو....

)نکتهایخارجازکتابدرخصوصاهمیتنسبتهایچهارگانه:درستیونادرستیتعریفواعتباروعدماعتباراستدالل،ریشهتاموکاملدرنسبتهای
چهارگانهدارندیعنینسبتهایچهارگانه،آبشخوراصلیتفکرمنطقیاست.(

روش تشخیص نسبت موجود میان دو مفهوم کلی

بسیاراتفاقمیافتدکهدانشآموزاندرتشخیصنسبتبیندومفهومکلیدچاراشتباهمیشوند؛بنابراینتکنیکیبسیارسادهوکاربردیراپیشنهاد
میکنموتوصیهمیکنمحتیدرصورتاطمینانازنظرخودتان،اراینتکنیکاستفادهکنیدونسبتدایربینهیچمفهومیرابدونسنجیدنبااینروش

پاسخندهید:

روانترینوسادهترینتکنیکبرایتشخیصنسبتموجودازنسبتهایچهارگانهبیندومفهومکلی.

سهفرمکلیرابهترتیبوبهصورتزیرمینویسیم:

1- هیچ الف ب نیست.            2- هر الف ب است.               3- هر ب الف است.

موجودات

موجودات غيرمادىموجودات مادى

جانوران (حيوان)

ماهى هادوزيستانپستاندارانخرندگانپرندگان

گياهان (نباتات)

موجودات بى جان (جمادات)جانداران (جسم نامى)

تکنیک هیچ و هر و هر
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یکیازدومفهومیراکهمیخواهیمنسبتشانراتشخیصدهیمجایالفدرهرسهفرمودیگریراجایبدرهرسهفرممینویسیم.

اگرجملهیشمارهی1درستباشدنسبتآندومفهوم،تبایناست.
اگرجملهیاولغلطباشدوهردوجملهی2و3درستباشدنسبتبیندومفهوم،تساویاست

واگرجملهیاولغلطباشدویکیازجملههای2و3درستویکیغلطبودنسبتبیندومفهومعاموخاصمطلقاست

واگربهطورکلیهرسهجملهغلطبودندنسبتبیندومفهوم،منوجهاست.

تمرین صفحه 21
مفاهیم کلی و جزئی را مشخص کنید:

خداوند:)مفهومکلی،یکمصداقبیشترنداردولیقابلیتانطباقبرمصادیقمتعددرادارد.بهفرضمحالاگرخداونددوتابودیاچندتابهآنخداهایدیگر
هممفهومخداوندقابلانطباقبود.(

الله: )مفهومجزئیاستچوناسمخاصخداوندیکتااستوقابلیتانطباقفقطبریکمصداقمشخصرادارد.(

حضرت علی علیه السالم: )مفهومجزئیاست.چوناسمخاصاستوفقطقابلیتانطباقبریکمصداقمشخصرادارد.(

مولود کعبه: )مفهومکلیاست،هرچندیکمصداقمشخصبیشترنداردولیقابلیتانطیاقبرمصادیقمتعددرادارد،چوناگرکسیاکساندیگریهمدر
کعبهمتولدبشوند،اینمفهومبرآنهاهممنطبقمیشودیعنیاینمفهوم،قابلیتانطباقبرمصادیقمتعددرادارد.(

درخت:مفهومکلیاستچونقابلیتانطباقبرمصادیقمتعددرادارد.

درخت سرو: مفهومکلیاستچونقابلیتانطباقبرمصادیقمتعددرادارد.

کتاب: مفهومکلیاستچونقابلیتانطباقبرمصادیقمتعددرادارد.

این کتاب: مفهومجزئیاستچونباصفتاشاره»این«همراهاستوقابلیتانطباقفقطبریکمصداقمشخصرادارد.

پسر:مفهومکلیاستچونقابلیتانطباقبرمصادیقمتعددرادارد.

آن پسر:مفهومجزئیاستچونباصفتاشاره»آن«همراهاستوقابلیتانطباقفقطبریکمصداقمشخصرادارد.

بهراست ازچپ و دارداضافهمیکنیم فعِل اولش، به و تعلقیاست دارد.)اضافه را برمصادیقمتعدد انطباق قابلیت مفهومکلیاستچون پسر احمد: 
میخوانیمکهمیشود»احمدپسردارد«کهدارایمعنااستپساضافهتعلقیاستوشرطکلیوجزئیبودنآن،جزءاولاستکهدراینمفهومکلیاست

پسمفهومپسراحمدمفهومکلیاست.(

مریخ:مفهومجزئیاستچوناسمخاصاستقابلیتانطباقفقطبریکمصداقمشخصرادارد.

مشهد)به معنای محل شهادت(:مفهومکلیاستچونقابلیتانطباقبرمصادیقمتعددرادارد.

مشهد )نام شهری در استان خراسان رضوی(:مفهومجزئیاستچوناسمخاصاستوقابلیتانطباقفقطبریکمصداقمشخصرادارد.

تمرین های درس سوم
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یکیازدومفهومیراکهمیخواهیمنسبتشانراتشخیصدهیمجایالفدرهرسهفرمودیگریراجایبدرهرسهفرممینویسیم.

اگرجملهیشمارهی1درستباشدنسبتآندومفهوم،تبایناست.
اگرجملهیاولغلطباشدوهردوجملهی2و3درستباشدنسبتبیندومفهوم،تساویاست

واگرجملهیاولغلطباشدویکیازجملههای2و3درستویکیغلطبودنسبتبیندومفهومعاموخاصمطلقاست

واگربهطورکلیهرسهجملهغلطبودندنسبتبیندومفهوم،منوجهاست.

تمرین صفحه 21
مفاهیم کلی و جزئی را مشخص کنید:

خداوند:)مفهومکلی،یکمصداقبیشترنداردولیقابلیتانطباقبرمصادیقمتعددرادارد.بهفرضمحالاگرخداونددوتابودیاچندتابهآنخداهایدیگر
هممفهومخداوندقابلانطباقبود.(

الله: )مفهومجزئیاستچوناسمخاصخداوندیکتااستوقابلیتانطباقفقطبریکمصداقمشخصرادارد.(

حضرت علی علیه السالم: )مفهومجزئیاست.چوناسمخاصاستوفقطقابلیتانطباقبریکمصداقمشخصرادارد.(

مولود کعبه: )مفهومکلیاست،هرچندیکمصداقمشخصبیشترنداردولیقابلیتانطیاقبرمصادیقمتعددرادارد،چوناگرکسیاکساندیگریهمدر
کعبهمتولدبشوند،اینمفهومبرآنهاهممنطبقمیشودیعنیاینمفهوم،قابلیتانطباقبرمصادیقمتعددرادارد.(

درخت:مفهومکلیاستچونقابلیتانطباقبرمصادیقمتعددرادارد.

درخت سرو: مفهومکلیاستچونقابلیتانطباقبرمصادیقمتعددرادارد.

کتاب: مفهومکلیاستچونقابلیتانطباقبرمصادیقمتعددرادارد.

این کتاب: مفهومجزئیاستچونباصفتاشاره»این«همراهاستوقابلیتانطباقفقطبریکمصداقمشخصرادارد.

پسر:مفهومکلیاستچونقابلیتانطباقبرمصادیقمتعددرادارد.

آن پسر:مفهومجزئیاستچونباصفتاشاره»آن«همراهاستوقابلیتانطباقفقطبریکمصداقمشخصرادارد.

بهراست ازچپ و دارداضافهمیکنیم فعِل اولش، به و تعلقیاست دارد.)اضافه را برمصادیقمتعدد انطباق قابلیت مفهومکلیاستچون پسر احمد: 
میخوانیمکهمیشود»احمدپسردارد«کهدارایمعنااستپساضافهتعلقیاستوشرطکلیوجزئیبودنآن،جزءاولاستکهدراینمفهومکلیاست

پسمفهومپسراحمدمفهومکلیاست.(

مریخ:مفهومجزئیاستچوناسمخاصاستقابلیتانطباقفقطبریکمصداقمشخصرادارد.

مشهد)به معنای محل شهادت(:مفهومکلیاستچونقابلیتانطباقبرمصادیقمتعددرادارد.

مشهد )نام شهری در استان خراسان رضوی(:مفهومجزئیاستچوناسمخاصاستوقابلیتانطباقفقطبریکمصداقمشخصرادارد.

تمرین های درس سوم
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تمرین صفحه 24

در پاسخ به این تمرین ها از تکنیک »هیچ و هر و هر« استفاده کنید.

بارسمشکلنسبتمیانمصادیقدومفهومزیررامشخصکنید:

*آفریقایی–آسیاییایندومفهومباهمدیگرنسبتتبایندارند.

هیچآفریقاییآسیایینیست.هیچآسیاییآفریقایینیست.

طبق تکنیکی که یادگرفتیم:   

1-هیچالفبنیست.هیچآفریقاییآسیایینیست.)درست(

2-هرالفباست.هرآفریقاییآسیاییاست.)غلط(

3-هربالفاست.هرآسیاییآفریقاییاست)غلط(

قبالیادگرفتهایمکهدرسهفرمباالاگریکیازمفاهیمکلیراجایالفودیگریراجایببگذاریموجملهاولدرستباشدآندومفهومکلینسبت
تبایندارند.

*مسلمان-آسیائیایندومفهومباهمدیگرنسبتعموموخصوصمنوجهدارند.
بعضیمسلمانهاآسیاییهستند–بعضیمسلمانهاآسیایینیستند.

بعضیآسیاییهامسلمانهستند–بعضیآسیاییهامسلماننیستند.

طبق تکنیکی که یادگرفتیم:       

1-هیچالفبنیست.هیچمسلمانیآسیایینیست.)غلط(

2-هرالفباست.هرمسلمانیآسیاییاست.)غلط(

3-هربالفاست.هرآسیاییمسلماناست)غلط(

قبالیادگرفتهایمکهدرسهفرمباالاگریکیازمفاهیمکلیراجایالفودیگریراجایببگذاریموهرسهجملهمعنیغلطونادرستبدهند،آندو
مفهومنسبتعموموخصوصمنوجهدارند.

*هندی–آسیاییایندومفهومکلیباهمدیگرنسبتعموموخصوصمطلقدارند.

هرهندیآسیاییاست-بعضیآسیاییهاهندیهستند–بعضیآسیاییهاهندینیستند.

طبق تکنیکی که یادگرفتیم:           

1-هیچالفبنیست.هیچهندیآسیایینیست.)غلط(
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2-هرالفباست.هرهندیآسیاییاست.)درست(

3-هربالفاست.هرآسیاییهندیاست)غلط(

قبالیادگرفتهایمکهدرسهفرمباالاگریکیازمفاهیمکلیراجایالفودیگریراجایببگذاریموجملهاولغلطوازجملهدوموسوم،یکیدرست
ویکیغلطباشد،آندومفهومنسبتعموموخصوصمطلقدارند.

*مثلث–شکلسهضلعی
ایندومفهومکلیباهمدیگرنسبتتساویدارند.

هرمثلثیشکلسهضلعیاست–هرشکلسهضلعیمثلثاست.

طبق تکنیکی که یادگرفتیم:

1-هیچالفبنیست.هیچمثلثیشکلسهضلعینیست.)غلط(

 2-هرالفباست.هرمثلثیشکلسهضلعیاست.)درست(

3-هربالفاست.هرشکلسهضلعیمثلثاست)درست(

قبالیادگرفتهایمکهدرسهفرمباالاگریکیازمفاهیمکلیراجایالفودیگریراجایببگذاریموجملهاولغلطوهردوجملهدوموسومدرست
باشند،آندومفهومکلیباهمدیگرنسبتتساویدارند.

فعالیت تکمیلی صفحه 26

1- جزئی یا کلی بودن کلمات زیر را مشخص کنید:

عدد،)کلی(

میدان آزادی،)جزئی،اسمخاصمکانیاست.آزادیدراینجااسمخاصیاستکهبرایمیدانیخاصوضعشدهاست،وضعایناسمدرشهرهای
مختلفهمرویهرمیدانیاخیابانییاهرمکانیخاصبهاشتراکلفظیوجزئیاست(

جبرئیل،)جزئی.اسمخاصیکفرشتهویایکانسان(

خیابان،)کلی(

خوشه پروین،)جزئی.اسمخاصخوشهایدرصورتفلکیگاوکهبهثریاوهفتخواهرانهممشهوراست.(

خلیج فارس،)جزئی.اسمخاصخلیجهمیشهفارسدرجنوبایراناست.(

ابن سینا،)جزئی( این کالس،)جزئی( نرگس)بهمعناینوعیگل(،)کلی(

نرگس)بهمعنایاسمخاص()جزئی(
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2-هرالفباست.هرهندیآسیاییاست.)درست(

3-هربالفاست.هرآسیاییهندیاست)غلط(

قبالیادگرفتهایمکهدرسهفرمباالاگریکیازمفاهیمکلیراجایالفودیگریراجایببگذاریموجملهاولغلطوازجملهدوموسوم،یکیدرست
ویکیغلطباشد،آندومفهومنسبتعموموخصوصمطلقدارند.

*مثلث–شکلسهضلعی
ایندومفهومکلیباهمدیگرنسبتتساویدارند.

هرمثلثیشکلسهضلعیاست–هرشکلسهضلعیمثلثاست.

طبق تکنیکی که یادگرفتیم:

1-هیچالفبنیست.هیچمثلثیشکلسهضلعینیست.)غلط(

 2-هرالفباست.هرمثلثیشکلسهضلعیاست.)درست(

3-هربالفاست.هرشکلسهضلعیمثلثاست)درست(

قبالیادگرفتهایمکهدرسهفرمباالاگریکیازمفاهیمکلیراجایالفودیگریراجایببگذاریموجملهاولغلطوهردوجملهدوموسومدرست
باشند،آندومفهومکلیباهمدیگرنسبتتساویدارند.

فعالیت تکمیلی صفحه 26

1- جزئی یا کلی بودن کلمات زیر را مشخص کنید:

عدد،)کلی(

میدان آزادی،)جزئی،اسمخاصمکانیاست.آزادیدراینجااسمخاصیاستکهبرایمیدانیخاصوضعشدهاست،وضعایناسمدرشهرهای
مختلفهمرویهرمیدانیاخیابانییاهرمکانیخاصبهاشتراکلفظیوجزئیاست(

جبرئیل،)جزئی.اسمخاصیکفرشتهویایکانسان(

خیابان،)کلی(

خوشه پروین،)جزئی.اسمخاصخوشهایدرصورتفلکیگاوکهبهثریاوهفتخواهرانهممشهوراست.(

خلیج فارس،)جزئی.اسمخاصخلیجهمیشهفارسدرجنوبایراناست.(

ابن سینا،)جزئی( این کالس،)جزئی( نرگس)بهمعناینوعیگل(،)کلی(

نرگس)بهمعنایاسمخاص()جزئی(
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2- در جمالت زیر، جزئی یا کلی بودن کلمات مشخص شده را معین کنید: 
الف: حافظ، حافظ قرآن بود.  حافظاولجزئیاستاسمخاصغزلسرایمعروفایراناست.حافظدومکلیاستیعنیحفظکننده،بهخاطرسپارنده.

ب: خطر سقوط بهمن، در بهمن زیاد است.بهمناولبهمعنایماهبهمنوبهمندومهمبهمعنایتودهبرف،هردومفهومکلیهستند.

ج: نجف اشرف و مرقد امامزادگان از زیارتگاه های اسالمی هستند.نجفاسرفاسمخاصشهریدرعراق،جزئیومرقدامامزادگانکلیاست.

3- بارسم شکل، مشخص کنید میان دو مفهوم کلی زیر چه نسبتی از میان نسبت های چهارگانه برقرار است؟

در پاسخ به این تمرین ها از تکنیک »هیچ و هر و هر« استفاده کنید.

*شاعر–دانشآموز
ایندومفهومباهمدیگرنسبتعموموخصوصمنوجهدادرند.
بعضیشاعرهادانشآموزهستند–بعضیشاعرهادانشآموزنیستند.

بعضیدانشآموزهاشاعرهستند–بعضیدانشآموزهاشاعرنیستند.

طبق تکنیکی که یادگرفتیم:    

1-هیچالفبنیست.هیچدانشآموزیشاعرنیست.)غلط(

2-هرالفباست.هردانشآموزیشاعراست.)غلط(

3-هربالفاست.هرشاعریدانشآموزاست)غلط(

قبالیادگرفتهایمکهدرسهفرمباالاگریکیازمفاهیمکلیراجایالفودیگریراجایببگذاریموهرسهجملهمعنیغلطونادرستبدهند،آندو
مفهومنسبتعموموخصوصمنوجهدارند.

*مثلث–دایرهایندومفهومباهمدیگرنسبتتبایندارند.
هیچمثلثیدابرهنیست–هیچدایرهایمثلثنیست.

 طبق تکنیکی که یادگرفتیم:      

1-هیچالفبنیست.هیچمثلتیدایرهنیست.)درست(

2-هرالفباست.هرمثلثیدایرهاست.)غلط(

3-هربالفاست.هردایرهایمثلثاست)غلط(

قبالیادگرفتهایمکهدرسهفرمباالاگریکیازمفاهیمکلیراجایالفودیگریراجایببگذاریموجملهاولدرستباشدآندومفهومکلینسبت
تبایندارند.
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*مثلث–شکل
ایندومفهومباهمدیگرنسبتعموموخصوصمطلقدارند.

هرمثلثیشکلاست.

بعضیشکلهامثلثهستند-بعضیشکلهامثلثنیستند.

طبق تکنیکی که یادگرفتیم:        

1-هیچالفبنیست.هیچشکلیمثلثنیست.)غلط(

2-هرالفباست.هرشکلیمثلثاست.)درست(

3-هربالفاست.هرمثلثیشکلاست)غلط(

قبالیادگرفتهایمکهدرسهفرمباالاگریکیازمفاهیمکلیراجایالفودیگریراجایببگذاریموجملهاولغلطوازجملهدوموسوم،یکیدرست
ویکیغلطباشد،آندومفهوم،نسبتعموموخصوصمطلقدارند.

*عددقابلتقسیمبردو–زوج
ایندومفهومکلیباهمدیگرنسبتتساویدارند.

هرعددقابلتقسیمبردوزوجاست–هرزوجیعددقابلتقسیمبردواست.


طبق تکنیکی که یادگرفتیم:

1-هیچالفبنیست.هیچعددقابلتقسیمبردوزوجنیست.)غلط(

 2-هرالفباست.هرعددقابلتقسیمبردوزوجاست.)درست(

3-هربالفاست.هرزوجیقابلتقسیمبردواست)درست(

قبالیادگرفتهایمکهدرسهفرمباالاگریکیازمفاهیمکلیراجایالفودیگریراجایببگذاریموجملهاولغلطوهردوجملهدوموسومدرست
باشند،آندومفهومکلیباهمدیگرنسبتتساویدارند.

*مثلث–مثلثمتساویاالضالعایندومفهومباهمنسبتعموموخصوصمطلقدارند.
هرمثلثمتساویاالضالعی،مثلثاست.

بعضیمثلثها،مثلثمتساویاالضالعهستند-

بعضیمثلثها،مثلثمتساویاالضالعنیستند.
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طبق تکنیکی که یادگرفتیم:  

1-هیچالفبنیست.هیچمثلثمتساویاالضالعی،مثلثنیست.)غلط(

2-هرالفباست.هرمثلثمتساویاالضالعی،مثلثاست.)درست(

3-هربالفاست.هرمثلثی،مثلثمتساویاالضالعاست)غلط(

قبالیادگرفتهایمکهدرسهفرمباالاگریکیازمفاهیمکلیراجایالفودیگریراجایببگذاریموجملهاولغلطوازجملهدوموسوم،یکیدرست
ویکیغلطباشد،آندومفهومنسبتعموموخصوصمطلقدارند.

*پرندهوسیاهایندومفهومباهمنسبتعموموخصوصمنوجهدارند.
بعضیپرندههاسیاههستند–بعضیپرندههاسیاهنیستند.

بعضیسیاههاپرندههستند–بعضیسیاههاپرندهنیستند.

طبق تکنیکی که یادگرفتیم:        

1-هیچالفبنیست.هیچپرندهایسیاهنیست.)غلط(

2-هرالفباست.هرپرندهایسیاهاست.)غلط(

3-هربالفاست.هرسیاهیپرندهاست)غلط(

قبالیادگرفتهایمکهدرسهفرمباالاگریکیازمفاهیمکلیراجایالفودیگریراجایببگذاریموهرسهجملهمعنیغلطونادرستبدهند،آندو
مفهومنسبتعموموخصوصمنوجهدارند.

*شعر–غزلایندومفهومباهمنسبتعموموخصوصمطلقدارند.
هرغزلیشعراست.

بعضیشعرهاغزلهستند-بعضیشعرهاغزلنیستند.

طبق تکنیکی که یادگرفتیم:     

1-هیچالفبنیست.هیچشعریغزلنیست.)غلط(

2-هرالفباست.هرشعریغزلاست.)غلط(

3-هربالفاست.هرغزلیشعراست)درست(

قبالیادگرفتهایمکهدرسهفرمباالاگریکیازمفاهیمکلیراجایالفودیگریراجایببگذاریموجملهاولغلطوازجملهدوموسوم،یکیدرست
ویکیغلطباشد،آندومفهومنسبتعموموخصوصمطلقدارند.
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*موازی–متقاطعایندومفهومباهمنسبتتبایندارند.
هیچموازیایمتقاطعنیست–هیچمتقاطعیموازینیست.

طبق تکنیکی که یادگرفتیم:              

1-هیچالفبنیست.هیچموازیایمتقاطعنیست.)درست(

2-هرالفباست.هرموازیایمتقاطعاست.)غلط(

3-هربالفاست.هرمتقاطعیموازیاست.)غلط(

قبالیادگرفتهایمکهدرسهفرمباالاگریکیازمفاهیمکلیراجایالفودیگریراجایببگذاریموجملهاولدرستباشدآندومفهومکلینسبت
تبایندارند.

4- با در نظر گرفتن نسبت های چهارگانه میان مفاهیم زیر، آن ها را طبقه بندی کنید:

انسان

آفريقايى

آسيايى

عراقى: شامل كرباليى

ايرانى

خراسانى: شامل مشهدى و ...

خوزستانى: شامل اهوازى

تهرانى

موجودات زنده

گياه

حيوان

اسب

انسان

مرد: شامل پيرمرد و پسربچه و ...

زن: شامل پيرزن و ...
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1- کدام گزینه درست است؟

الف:مفهومکلیآناستکهدارایمصادیقمتعددیباشد.

ب:مفهومیکهیکمصداقبیشترنداشتهباشدمفهومجزئیاست.

ج:مفهومیکهنتواندبیشترازیکمصداقداشتهباشد،مفهومجزئیاست.

د:مفهومیکهنمیتواندبیشترازیکمصداقداشتهباشدممکناستمفهومکلیباشد.

2- بین دو مفهوم سفید و لباس که نسبت عموم و خصوص من وجه دایر است لباس از جهت ……….. اعم از سفید و سفید از جهت 
…….. اخص از لباس است.

الف:لباسهایسفید–سفیدهایغیرلباسب:لباسهایغیرسفید–لباسهایغیرسفید

ج:لباسهایغیرسفید–سفیدهایغیرلباسد:سفیدهایغیرلباس–لباسهایغیرسفید

3- بین دو مفهوم فرمان و اتومبیل کدام یک از نسبت های چهارگانه برقرار است؟

الف:تباینب:تساویج:عموموخصوصمطلقد:عموموخصوصمنوجه

4- به ترتیب جزئی و کلی بودن مفاهیم داده شده  را مشخص کنید.

»کتاب این دانش آموز – این کتاب دانش آموز – کوه دماوند – خورشید منظومه شمسی«

الف:جزئی–جزئی–جزئی–کلیب:کلی–جزئی–جزئی–جزئی

ج:جزئی–جزئی–جزئی–جزئید:کلی–جزئی–جزئی–کلی

5- اگر هر الف ب است صادق باشد، بین الف و ب کدام یک از نسبت های چهارگانه می تواند دایر باشد؟

الف:فقطنسبتتساوی

ب:فقطنسبتعموموخصوصمطلق

ج:نسبتتساوییانسبتعموموخصوصمطلق

د:نسبتعموموخصوصمطلقیانسبتعموموخصوصمنوجه

6- اگر قضیه »بعضی الف ب نیست« کاذب باشد، بین »الف و ب« الزاما  کدام یک از نسبت های چهارگانه نمی تواند دایر باشد؟

الف:تباینب:تساویج:عموموخصوصمطلقد:عموموخصوصمنوجه

تست
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7- بعضی الف ب نیست در کدام یک از نسبت های چهارگانه بین الف و ب الزاما نادرست است؟

الف:تباینب:تساویج:عموموخصوصمطلقد:عموموخصوصمنوجه

8- در طبقه بندی علوم از کدام یک از نسبت های چهارگانه بیشترین استفاده می شود؟

الف:تساویوتباینب:عموموخصوصمطلقوتباین

ج:عموموخصوصمطلقوتساوید:عموموخصوصمطلقوعموموخصوصمنوجه

9- اگر دو قضیه »هر الف ب است« و »بعضی الف ب است« درست باشند در رابطه »الف و ب« کدام عبارت درست است؟

الف:لزوماعموموخصوصمطلقاست.ب:تساوییاعموموخصوصمطلقاست.

ج:تساوییاعموموخصوصمنوجهاست.د:عموموخصوصمطلقیاعموموخصوصمنوجهاست

10- اگر قضایای »بعضی الف ها ب هستند« و »بعضی الف ها ب نیستند« درست باشند در باره رابطه »الف و ب« کدام عبارت درست 
است؟ )کنکور 99(

الف:لزوماعموموخصوصمنوجهاستب:تساوییاعموموخصوصمطلقاست

ج:تساوییاعموموخصوصمنوجهاستد:عموموخصوصمطلقیاعموموخصوصمنوجهاست

1- پاسخ درست، گزینه »د« است 

توضیح:پاسخدرستگزینه»د«است؛چونبعضیازمفاهیمکلیراداریمکهیکمصداقبیشترنداردومحالهمهستکهیکمصداقبیشترداشتهباشد
ومفهومجزئیهمنمیتواندبیشترازیکمصداقداشتهباشدپسمفهومیکهنمیتواندبیشترازیکمصداقداشتهباشدممکناستمفهومکلیباشدویا

ممکناستمفهومجزییباشدبراساساینتوضیحگزینه»د«درستاست.

گزینه»الف«پاسخموردنظرنیستچونمفهومکلیممکناستاصالمصداقیدربیروننداشتهباشدمثلمولودمریخ،اسببالدار،شریکخداویاممکن
استیکمصداقبیشتردرخارجنداشتهباشدمثلمولودکعبه،خداو…پساینکهبگوییممفهومکلیآناستکهدارایمصادیقمتعددیاست،درست

نیست.

گزینه»ب«پاسخدرستنیستچونبعضیازمفاهیمکلیهمداریمکهیکمصداقبیشترنداردمثلمولودکعبه؛خداو…

گزینه»ج«پاسخموردنظرنیستچونبعضیازمفاهیمکلیراهمداریمکهمحالاستبیشترازیکمصداقداشتهباشد.مثلکمالمطلق،خداو…

پاسخ و شرح تست های ده گانه درس سوم
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توضیح:پاسخدرستگزینه»د«است؛چونبعضیازمفاهیمکلیراداریمکهیکمصداقبیشترنداردومحالهمهستکهیکمصداقبیشترداشتهباشد
ومفهومجزئیهمنمیتواندبیشترازیکمصداقداشتهباشدپسمفهومیکهنمیتواندبیشترازیکمصداقداشتهباشدممکناستمفهومکلیباشدویا

ممکناستمفهومجزییباشدبراساساینتوضیحگزینه»د«درستاست.

گزینه»الف«پاسخموردنظرنیستچونمفهومکلیممکناستاصالمصداقیدربیروننداشتهباشدمثلمولودمریخ،اسببالدار،شریکخداویاممکن
استیکمصداقبیشتردرخارجنداشتهباشدمثلمولودکعبه،خداو…پساینکهبگوییممفهومکلیآناستکهدارایمصادیقمتعددیاست،درست

نیست.

گزینه»ب«پاسخدرستنیستچونبعضیازمفاهیمکلیهمداریمکهیکمصداقبیشترنداردمثلمولودکعبه؛خداو…

گزینه»ج«پاسخموردنظرنیستچونبعضیازمفاهیمکلیراهمداریمکهمحالاستبیشترازیکمصداقداشتهباشد.مثلکمالمطلق،خداو…
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2- پاسخ درست، گزینه »ب« است 

توضیح:پاسخدرستگزینه»ب«است؛چونوقتیمیگوییممفهومینسبتبهمفهومدیگراعماستیعنییکعدهمصادیقشبیشترازآنمفهومدیگراست
ووقتیمیگوییممفهومینسبتبهمفهومدیگراخصاستیعنییکعدهمصادیقکمتریدارد.دردومفهومیکهنسبتعموموخصوصمنوجهدارندمثل
سفیدولباس،مفهومسفیدیکعدهمصادیقیداردکهمفهومسفیدآنمصادیقرانداردکهمفهوملباسازاینجهتاعمازسفیداستاعمازسفیداست
یعنیلباسآنمصادیقراداردولیسفیدنداردمثللباسهایغیرسفیدوبرعکسسفیدیکسریمصادیقیداردکهلباسآنمصادیقرانداردازاینجهت
هملباساخصازسفیداست.اخصازسفیداستیعنییکعدهمصادیقرالباسنداردولیسفیدداردمثلسفیدهایغیرلباس.بیشترداشتنرااعموکمتر

داشتنرااخصمیگوییم.

براساساینتوضیح»ب«درستاستوسایرگزینههانادرست.

3- پاسخ درست، گزینه »الف« است 

توضیح:پاسخدرستگزینه»الف«است؛چونبینیککلومجموعهبااجرایتشکیلدهندهآننسبتتباینبرقراراستمثلبرگودرخت–دیواروآجر–خانه
واتاقومثلفرمانواتومبیل.براساساینتوضیحپاسخدرستگرینه»الف«استوسایرگزینههانادرستاست.

4- پاسخ درست، گزینه »د« است 

توضیح:پاسخدرستگزینه»د«است؛چونکتابایندانشآموزکلیاستچوندرالفاظمرکبکهکهمضافومضافالیهتعلقیاستبهجزءاولنگاه
میکنیمکهاگرجرءاولکلیبودآنلفظمرکبکلیاستواگرجزءاول،جزئیبودآنلفظمرکبجزئیاستکهدراینجاجزءاولکهکتاباستکلیاست
پسمفهومکتابایندانشآموزکلیاست.اینکتابدانشآموزجزئیاستچونجزءاولاینلفظمرکبجزئیاست.کوهدماونداسمخاصوجزئیاست.
خورشیدمنظومهشمسیلفظمرکبومضافومضافالیهتعلقساستوجزءاولآنکهخورشیداستکلیاستپسمفهومخورشیدمنظومهشمسیکلی

است.براساساینتوضیحپاسخدرستگزینه»د«استوسایرگزینههانادرستاست.

5- پاسخ درست، گزینه »ج« است 

توضیح:پاسخدرستگزینه»ج«است؛چونهرالفباستصادقباشدممکناستبینالفوبنسبتتساویباشدمثلهرمثلثیسهضلعیاستکهبین
مثلثوسهضلعینسبتتساویبرقراراستاماالزاماوقطعابینالفوبنسبتتساویدایرنیستچونممکناستنسبتعموموخصوصمطلقبرقرارباشد
مثلهرایرانیآسیاییاستکهبینایرانیوآسیایینسبتعموموخصوصمطلقبرقراراست.امادونسبتدیگرنمیتواندبینالفوببرقارباشد.براساس

اینتوضیحپاسخدرستگزینه»ج«استوسایرگزینههانادرستاست.

6- پاسخ درست، گزینه »ب« است 

توضیح:پاسخدرستگزینه»ب«است؛چونبعضیالفبنیستنمیتوانددردومفهومیکهنسبتعموموخصوصمنوجهومطلقوتبایندارندنادرست
باشدمثاللباسوسفیدباهمنسبتعموموخصوصمنوجهدارندواگربگوییمبغضیلباسهاسفیدنیستنددرستاستوایرانیوتهرانیباهمنسبتعموم
وخصوصمطلقدارندواگربگوییمبعضیایرانیهاتهرانیهستندنیستنددرستاستوکبوتروآهوباهمنسبتتبایندارندواگربگوییمبعضیکبوترهاآهو
نیستنددرستاستوفقطدرنسبتتساویاستکهبعضیالفبنیستالزامانادرستاستمثلمثلثوسهضلعیکهنمیتوانگفتبعضیمثلثهاسهضلعی

نیستندویابعضیسهضلعیهامثلثنیستند.پسبراساساینتوضیحگزینه»ب«پاسخموردنظراست.

7- پاسخ درست، گزینه »الف« است 

توضیح:پاسخدرستگزینه»الف«است؛چوندرصورتیکهبینالفوبنسبتتباینبرقرارباشدالزاماهیچالفبنیستوهیچبالفنیستدرستخواهد
بودپسبعضیالفبنیستوبعضیبالفنیستهمدرستخواهدبود.درنسبتمطلقاگرالفاعمازبباشدبعضیالفبنیستدرستخواهدبودولی
اگرالفاخصازبباشدبعضیالفبنیستنادرستخواهدبود.درعموموخصوصمنوجهوتساویبعضیالفبنیستالزامادرستاستبراساس

توضیحدادهشدهگزینهدرستگزینه»الف«است.
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8- پاسخ درست، گزینه »ب« است 

توضیح:پاسخدرستگزینه»ب«است؛درطبقهبندیعلومبیشترازتباینوعموموخصوصمطلقاستفادهمیشود.

9- پاسخ درست، گزینه »ب« است 

توضیح:پاسخدرستگزینه»ب«است؛چونهمدردومفهومیکهنسبتتساویدارندوهمدردومفهومیکهنسبتعموموخصومطلقدارندایندوقضیه
صادقاستامادرمنوجههرالفباستنمیتوانددرستباشدودرتباینهمهردوقضیه.

گزینه»الف«درستنیستچونمیتواندعموموخصومطلقباشدامانهلزوماچونممکناستتساویهمباشد.

گزینه»ج«و»د«درستنیستچونوقتیهرالفباستصادقباشدنمیتواندبین»الف«و»ب«نسبتعموموخصوصمطلقباشد.

10- پاسخ درست، گزینه »د« است 

توضیح:پاسخدرستگزینه»د«است؛چونچوناگرنسبتبینالفوبتساویباشدنمیتواندبعضیالفهابنیستنددرستباشدواگرنسبتبینالفو
بتباینباشدنمیتواندبعضیالفهابهستنددرستباشدامااگرنسبتبینالفوبعموموخصوصمنوجهیاعموموخصوصمطلقباشدهردوقضیه

الزامادرستخواهدبود.براساستوضیحفوقگزینه»د«پاسخموردنظراستوسایرگزینههانادرستهستند.
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الزامادرستخواهدبود.براساستوضیحفوقگزینه»د«پاسخموردنظراستوسایرگزینههانادرستهستند.
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1نسبت1های1چهارگانه1مربوط1به1حوزه1....................1می1شوند1و1قضایای1کلی1از1.................1نشئت1می1گیرند. -1

۱( تصورات - تصدیقات                                          ۲( تصدیقات - تصورات

۳( تصورات - تصورات                                            ۴( تصدیقات - تصدیقات

اگر1مفهومی1در1عالم1خارج1یک1مصداق1داشته1باشد:-  

۱( حتما کلی است.                                               ۲( ممکن است کلی باید یا نباشد.

۳( حتما جزئی است.                                             ۴( نه کلی است و نه جزئی.

اگر1مفهومی1فقط1دارای1مصادیق1واقعی1باشد1و1مفهومی1فقط1مصادیق1فرضی1داشته1باشد،1کدام1نسبت1میان1این1دو1برقرار1است؟-  

۱( تساوی                    ۲( عموم و خصوص مطلق                    ۳( عموم وخصوص من وجه                    ۴( تباین

1میان1مفهوم1شمشیر1و1ذوالفقار1و1کتاب1و1جلد1کدام1نسبت1برقرار1است؟ -1

۱( تباین - مطلق                                                ۲( نسبتی ندارد - تباین

۳( مطلق - مطلق                                               ۴( تباین - تساوی

1اگر1تمام1مصادیق1دو1مفهوم1باهم1مشترک1باشند،1میان1آن1دو1چه1نسبت1هایی1برقرار1است؟ -1

۱( تساوی - من وجه                                          ۲( تساوی - مطلق

۳( مطلق - من وجه                                           ۴( من وجه - مطلق

در1کدام1نسبت1چهارگانه،1دو1مفهوم1می1توانند1تعریفی1برای1یکدیگر1باشند؟-  

۱( تساوی                    ۲( تباین                    ۳( مطلق                    ۴( من وجه

زمانی1که1یک1مفهوم1و1فقط1بر1یک1مصداق1خارجی1منطبق1باشد1............1نامیده1می1شود1و1مفهومی1که1به1مصادیق1متعدد1ارجاع1-  
شود1...........1نامیده1می1شود.

۱( کلی - جزئی                                              ۲( جزئی - کلی

۳( تصور - تصدیق                                           ۴( تصدیق - تصور
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8کلماتی8که8توسط8ذهن8ما8درک8می8شوند8چه8نام8دارند8و8افراد8و8اشیایی8که8در8جهان8خارج8بر8آنها8صدق888می8کند8چه8نامیده8می8شود؟ -8

۱( مصداق - مفهوم                             ۲( مفهوم - مصداق                             ۳( تصور - تصدیق                             ۴( تصدیق - تصور

کدام8گزاره8در8مورد8نسبت8های8چهارگانه8صحیح8است؟8-  

۱( نسبت دو مفهوم به لحاظ معنی آن ها                                        ۲( نسبت میان دو مفهوم کلی از جهت صدق بر مصداقشان 

۳( نسبت میان مفاهیم به لحاظ قیاس میان آن ها                        ۴( نسبت میان دو مفهوم از جهت کلی یا جزئی بودن

8به8ترتیب8دو8دایره8متداخل،8منطبق،8متخارج8و8متقاطع8برای8نمایش8کدامیک8از8نسبت8های8چهارگانه8استفاده8می8گردد؟-  -

۱( تساوی - من وجه - تباین - مطلق                       ۲( من وجه - مطلق - تساوی - تباین

۳( مطلق - تساوی - تباین - من وجه                       ۴( تساوی - من وجه - مطلق - تباین

کدام8مفهوم8جزئی8است8و8مفاهیم8دریای8جیوه8و8خاتم8االنبیاء8به8ترتیب8جزئی8هستند8یا8کلی؟- --

۱( آن دانش آموز - کلی - کلی                  ۲( مسجدالنبی ۔ کلی - جزئی

۳( دریای غم - جزئی - جزئی                    ۴( حافظ - جزئی - کلی

8وقتی8مفهومی8مصداق8خارجی8دارد،8اما8ذهن8بتواند8مصداق8دیگری8بر8آن8فرض8کند8به8ترتیب8چگونه8مفهومی8است8و8بهترین8مثال8-  -
برای8آن8کدام8است؟8

۱( کلی - مولود کعبه                                    ۲( جزئی - مولود کعبه

۳( کلی - سیمرغ                                          ۴( جزئی - سیمرغ

8اگر8ثابت8کنیم8نسبت8دو8مفهوم8»ج«8و8»د«8...................8است،8آنگاه8نمی8توانیم8بگوییم8بعضی8»ج«،8»د«8است.-  -

۱( تساوی                    ۲( من وجه                    ۳( مطلق                    ۴( تباین

8نسبت8میان8یک8مفهوم8کلی8و8مفاهیمی8که8مصادیق8خارجی8ندارند8چیست؟-  -

۱( تساوی                    ۲( من وجه                    ۳( مطلق                    ۴( تباین

اقسام8یک8مفهوم8وقتی8در8یک8طبقه8قرار8می8گیرند8چه8نسبتی8باهم8دارند؟-  -

۱( تباین                    ۲( تساوی                    ۳( عموم وخصوص مطلق                    ۴( من وجه

هنگام8طبقه8بندی8مفاهیم،8چه8اقدامی8انجام8می8دهیم؟-  -

۱( وجه تفاوت و شباهت مفاهیم را مشخص می کنیم.                              ۲( مفاهیم کلی را از جزئی جدا می کنیم. 

۳( مفاهیم مساوی در یک طبقه قرار می دهیم.                                          ۴( مفاهیم را با مصداق های آن ها طبقه بندی می کنیم.
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میان1دو1مفهوم1عموم1وخصوص1مطلق1و1عموم1وخصوص1من1وجه1چه1نسبتی1برقرار1است؟-   

۱( تباین                    ۲( تساوی                    ۳( مطلق                    ۴( من وجه

وقتی1نسبت1دو1مفهوم1»ج«1و1»د«1عموم1و1خصوص1مطلق1است1کدام1گزاره1درباره1آن1ها1صحیح1است؟-   

۱( مفهوم »د« مصداقی غیر از »ج« ندارد.                                    ۲( »ج« غیر از »د« هم مصداق دارد.

۳( برخی مصادیق »ج« جزء مصادیق »د« است.                          ۴( برخی مصادیق »د« جزء مصادیق »ج« نیست.

نسبت1میان1مغالطه1و1مشترک1لفظی،1و1تصدیق1و1تصور1به1ترتیب1کدامیک1از1نسبت1های1چهارگانه1است؟-   

۱( من وجه - تباین                                            ۲( مطلق - تساوی                                            ۳( من وجه - تساوی                                           ۴( مطلق - تباین

1اگر1همه1مصادیق1مفهوم1»ب«1مصادیق1مفهوم1»ج«1باشند،1آنگاه1می1توانیم1بگوییم1که1:- - 

۱( نسبت میان آنها من وجه است.                                     ۲( همه مصداق »ج« نیز مصداق »ب« هستند.

۳( نسبت دو مفهوم تباین خواهد بود.                                 ۴( هر دو مفهوم مصداق مفهوم کلی محسوب می شوند.

اگر1دو1مفهوم1مصادیق1مشترک1داشته1باشند1و1اگر1مصادیق1مشترک1نداشته1باشند،1به1ترتیب1چند1حالت1میان1آن1ها1حادث1می1شود؟-   

۱( سه - یک                                               ۲( دو - دو                                               ۳( یک - سه                                              ۴( چهار - دو

کدام1موارد1را1می1توان1بر1همه1مفاهیم1کلی1ارجاع1داد؟-   

۱( مصادیق متعدد دارند.                                                ۲( هیچ مصداق خارجی برای آنها فرض نمی شود. 

۳( مصداق های متعدد خارجی و ذهنی دارند.                ۴( حتما یک مصداق خارجی دارند وگرنه کلی محسوب نمی شوند.

بین1کلیات1آبی1و1قرمز1تعریف1و1استدالل1چه1رابطه1ای1حاکم1است1و1از1اسناد1آن1دو1کلی1به1ترتیب1چند1قضیه1حاصل1می1شود؟-   

۱( تباین - تساوی - دو - دو                                    ۲( تباین - تباین - دو - دو

۳( تساوی - تباین - سه - دو                                   ۴( تساوی - تساوی - سه - سه

بین1مفاهیم1کلی1ماشین1و1خودرو،1صندلی1و1چوب1به1ترتیب1کدام1یک1از1نسبت1های1چهارگانه1برقرار1است؟-   

۱( عموم وخصوص مطلق - من وجه                           ۲( عموم وخصوص مطلق - عموم وخصوص مطلق

۳( من وجه - من وجه                                                  ۴( من وجه - عموم وخصوص مطلق

تصوراتی1که1از1امور1مختلف1در1ذهن1داریم1چه1نام1دارد1و1نسبت1اربعه1از1..............1حادث1می1شود.-   

۱( مفهوم - دو تصدیق کلی                                         ۲( مصداق - دو تصدیق جزئی

۳( مفهوم - دو تصور کلی                                            ۴( مصداق - دو تصور جزئی
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تصوراتی1که1از1امور1مختلف1در1ذهن1داریم1چه1نام1دارد1و1نسبت1اربعه1از1..............1حادث1می1شود.-   
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از1نسبت1های1تساوی1یا1تباین،1عموم1وخصوص1مطلق،1عموم1وخصوص1من1وجه1به1ترتیب1چند1تصدیق1حاصل1می1شود؟-   

۱( دو - سه - سه - چهار                             ۲( دو - دو - سه - چهار                             ۳( سه - دو - چهار - دو                                            ۴( سه - سه - چهار - دو

تصور1دریای1جیوه1و1مولود1کعبه1به1ترتیب1یک1تصور1............1و1............1است.-   

۱( جزئی - جزئی                    ۲( کلی - کلی                    ۳( کلی - جزئی                    ۴( جزئی - کلی 

در1جمله1»دوستم1نامش1خورشید1است.1او1در1مقابل1نور1خورشید1عینک1می1زند.«1تصور1گوینده1از1مفهوم1خورشید1به1ترتیب1چیست؟1-   

۱( کلی - کلی                    ۲( کلی - جزئی                    ۳( جزئی - جزئی                    ۴( جزئی - کلی 

تفاوت1اصلی1میان1مفاهیم1کلی1و1جزئی1چیست؟-   

۱( جزئی بر خالف کلی، فرض بیش از یک مصداق برایش محال است.            ۲( کلی بر خالف جزئی، نمی تواند بیش از یک مصداق داشته باشد. 

۳( جزئی بر خالف کلی، نمی تواند مصداق خارجی نداشته باشد.                        ۴( کلی بر خالف جزئی، نمی تواند مصادیق متعدد داشته باشد.

گزاره1صحیح1را1درباره1مفاهیم1کلی1مشخص1کنید؟- - 

۱( حتمًا یک مصداق در واقعیت وجود دارد.                 ۲( مصادیق خارجی متعدد دارد.

۳( در ذهن بر موارد متعدد صدق می کند.                    ۴( هم مصادیق ذهنی دارد و هم واقعی.

کدام1گزاره1درباره1مفهوم1و1مصداق1صحیح1است؟-   

۱( مداد روی میز، مفهومی از لفظ مداد است.                               ۲( معنایی که از انسان می فهمیم، مفهوم انسان است. 

۳( معنای لفظ خودکار مصداقی از خودکار است.                           ۴( مصداق گل، همان مفهومی است که در ذهن داریم.

گزاره1صحیح1را1درباره1مفهوم1و1مصداق1را1مشخص1کنید؟-   

۱( معانی کلمات و مفاهیم را می فهمیم.                                  ۲( هر مفهومی دارای مصداق است. 

۳( مفهوم و مصداق دارای معانی یکسان هستند.                     ۴( مفهوم صرفًا یک لفظ با معنا است.

بررسی1مفهوم1کلی1و1نسبت1های1چهارگانه1در1منطق،1برای1آشنایی1با1کدام1مباحث1منطق،1صورت1می1گیرد؟-   

۱( الفاظ                    ۲( استدالل و مغالطه ها                    ۳( اقسام قضایا و تعریف                    ۴( تصور و تصدیق

1»بعضی1الف1ج1نیست«1آنگاه1چه1نسبتی1میان1»الف«1و1»ج«1برقرار1نیست؟-   
ً
1اگر1بدانیم1که1قطعا

۱( تساوی                    ۲( من وجه                    ۳( مطلق                    ۴( تباین

نسبت1میان1اقسام1مختلف1مفاهیمی1که1در1یک1طبقه1قرار1می1گیرند،1چیست؟-   

۱( تساوی                                                          ۲( عموم و خصوص من وجه                  

۳( عموم و خصوص مطلق                                ۴( تباین
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اگر1به1مفهومی1مانند1ساختمان،1قید1بلندترین1اضافه1شود،1کدام1گزینه1درست1خواهد1بود؟-   

۱( مفهوم کلی به جزئی تبدیل میشود.                 ۲( مفهوم کلی به جزئی تبدیل می شود.

۳( مفهوم کلی همچنان کلی است.                      ۴( مفهوم جزئی همچنان جزئی خواهد ماند.

تفاوت1اصلی1مفاهیم1کلی1و1جزئی1در1چیست؟-   

۱( عدم وجود مصادیق                        ۲( وجود یا عدم وجود مصادیق متعدد                        ۳( واقعیت داشتن مصادیق                        ۴( امکان فرض تعدد مصادیق

نسبت1میان1مفهوم1کلی1و1جزئی1چیست؟-   

۱( تساوی                    ۲( من وجه                    ۳( مطلق                    ۴( تباین

قابلیت1انطباق1بر1بیش1از1یک1مورد1مختص1کدام1مفاهیم1است1که1............1مصادیق1متعدد1برایش1است؟-   

۱( کلی - فرض                        ۲( جزئی - فرض                        ۳( کلی - وجود                        ۴( جزئی - وجود

وقتی1دو1مفهوم1با1هم1ناسازگارند:- - 

۱( فقط بر یک مورد منطبق می شوند.                    ۲( هیچ مصداق مشترکی با هم ندارند. 

۳( هر دو جزئی می باشند.                                      ۴( هیچ کدام مصداق خارجی ندارند. 

در1مورد1مفهوم1کلی1نمی توان1گفت1............................1و1مفهوم1»امام1اول1شیعیان«1یک1مفهوم1............................1-   
است1و1نسبت1»گل1و1سرخ«1از1نسبت1های1چهارگانه1..............1است.

۱( ممکن است افراد متعدد در خارج داشته باشد. - مفهومی کلی است. - عموم و خصوص من وجه

۲( حتما افراد متعدد در خارج دارد. - مفهومی کلی است. - عموم وخصوص من وجه

۳( ممکن است افراد متعدد در خارج داشته باشد. - مفهومی جزئی است. - عموم و خصوص مطلق 

۴( حتما افراد متعدد در خارج دارد - مفهومی جزئی است. - عموم وخصوص مطلق

در1کدام1گزینه1تمامی1مفاهیم1جزئی1است1و1در1کدام1یک1از1نسبت1های1چهارگانه1دایره1مصادیق1دو1مفهوم1به1صورت1متقاطع1است؟-   

۱( اله، الله، جبرئیل، قرآن - من وجه                                            ۲( خلیج فارس، قله دماوند، خدا، مولود کعبه - مطلق 

۳( تنها پسر مجید، وحی، پیامبر، تنگه هرمز - مطلق                   ۴( این هزار نفر، مشهدالرضا، ذوالفقار، این انسان - من وجه

در1مورد1مفهوم1و1مصداق1کدام1عبارت1درست1نیست؟-   

۱( مفهوم امری صرف ذهنی است.                                   ۲( مصداق امری صرف واقعی است.

۳( مصداق مفهوم جزئی کامال مشخص است.                 ۴( برخی از مصادیق مفهوم کلی موارد فرضی است.
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در1مورد1مفهوم1کلی1نمی توان1گفت1............................1و1مفهوم1»امام1اول1شیعیان«1یک1مفهوم1............................1-   
است1و1نسبت1»گل1و1سرخ«1از1نسبت1های1چهارگانه1..............1است.

۱( ممکن است افراد متعدد در خارج داشته باشد. - مفهومی کلی است. - عموم و خصوص من وجه

۲( حتما افراد متعدد در خارج دارد. - مفهومی کلی است. - عموم وخصوص من وجه

۳( ممکن است افراد متعدد در خارج داشته باشد. - مفهومی جزئی است. - عموم و خصوص مطلق 

۴( حتما افراد متعدد در خارج دارد - مفهومی جزئی است. - عموم وخصوص مطلق

در1کدام1گزینه1تمامی1مفاهیم1جزئی1است1و1در1کدام1یک1از1نسبت1های1چهارگانه1دایره1مصادیق1دو1مفهوم1به1صورت1متقاطع1است؟-   

۱( اله، الله، جبرئیل، قرآن - من وجه                                            ۲( خلیج فارس، قله دماوند، خدا، مولود کعبه - مطلق 

۳( تنها پسر مجید، وحی، پیامبر، تنگه هرمز - مطلق                   ۴( این هزار نفر، مشهدالرضا، ذوالفقار، این انسان - من وجه
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۱( مفهوم امری صرف ذهنی است.                                   ۲( مصداق امری صرف واقعی است.

۳( مصداق مفهوم جزئی کامال مشخص است.                 ۴( برخی از مصادیق مفهوم کلی موارد فرضی است.
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در1طبقه1بندی1مفاهیم1در1یک1دسته1بندی1درست،1نسبت1هر1طبقه1از1مفاهیم1به1مفاهیم1طبقه1دیگر1و1نسبت1اقسام1مختلف1یک1-   
مفهوم1با1یکدیگر1به ترتیب1کدام1یک1از1نسبت1های1چهارگانه1است1و1سیر1این111دسته1بندی1چگونه1است؟

۱( تساوی - تباین - از عام به خاص است.                       ۲( مطلق - تباین - از عام به خاص است.

۳( مطلق - تساوی - از جزئی به کلی است.                      ۴( تساوی - من وجه - از کلی به جزئی است.

در1کدام1گزینه1نسبت1میان1دو1مفهوم1به1گونه1ای1است1که1در1برخی1مصادیق1مشترک1ا11ند1و1در1بیشتر1مصادیق1متفاوت؟-   

۱( درخت و میوه - انسان و مسلمان - دایره و مربع - شکل و دایره 

۲( میوه و شیرینی - مار و سمی - ایرانی و مسلمان - نماز و واجب 

۳( درخت و میوه - انسان و مسلمان - مسلمان و ایرانی - ایران و آسیا 

۴( سیب و سبز - سیب و شیرینی - انسان و مسلمان - خزنده و سمی

مفاهیم1»درخت1و1درخت1سبز«1و1»درخت1و1سبز«1همگی1مفاهیمی1............1بوده1که1نسبت1میان1هر1دو1مفهوم1از1نسبت1های1-   
چهارگانه1به1ترتیب1............1و1............1و1دایره1های1هندسی1آنها1به1صورت1............1و1راست

۱( کلی ۔ مطلق و من وجه - متداخل و متقاطع                ۲( کلی - من وجه و مطلق - متقاطع و متداخل 

۳( جزئی - مطلق و من وجه - متداخل و متقاطع                               ۴( جزئی - من وجه و مطلق - متقاطع و متداخل 

داللت1-    خانه،1 لفظ1 داللت1 و1 1............................. مفهومی1 موضوع،1 شتاب«1 از1 جست1 می1 خانه1 رفیقی1 »آن1 عبارت1 در1
.............................1است.

۱( کلی - مطابقه                        ۲( کلی - تضمنی                        ۳( جزئی - مطابقه                        ۴( جزئی - تضمنی

1رابطه1بین1عموم1وخصوص1مطلق1و1عموم1وخصوص1من1وجه1............1است1و1نسبت1میان1دو1مفهوم1که1مشترک1لفظی1هستند1-   
.........................

۱( تباین - تباین                        ۲( تباین - مطلق                        ۳( مطلق - تباین                        ۴( من وجه - مطلق

نسبت1میان1مفاهیم1مذکور1در1کدام1گزینه1به1ترتیب1عموم1وخصوص1مطلق،1تباین1و1عموم1وخصوص1من1وجه1است؟-   

۱( چرخ و ماشین - نماز و واجب - فعل و ماضی مستمر                                ۲( نماز و واجب - فعل و ماضی مستمر - چرخ و ماشین 

۳( فعل و ماضی مستمر - چرخ و ماشین - نماز و واجب                                ۴( چرخ و ماشین - فعل و ماضی مستمر - نماز واجب

اگر1ارتباط1دو1مفهوم1مجزای1b1و1a1عموم1وخصوص1و1مطلق1بوده1و1b1اعم1باشد1کدام1گزینه1نادرست1است؟- - 

۱( تعریف b به a قطعًا مانع است، اما جامع نیست.                                                               ۲( قضایای ماخوذ از این نسبت همگی عکس مستوی دارند. 

۳( تعریف a به b حداکثر ممکن است دو شرط از شرایط تعریف را نداشته باشد.                   ۴( هیچ کدام

1به1ترتیب1چه1روابطی1از1نسب1اربع1میان1»تفکر1و1تعریف1-1تصور1و1تصدیق1-1سفسطه1و1خطای1غیرعمدی1اندیشه«1برقرار1است؟-   

۱( عموم وخصوص من وجه - عموم وخصوص من وجه - تباین                        ۲( عموم وخصوص مطلق - تباین - عموم وخصوص مطلق 

۳( تساوی - عموم وخصوص مطلق - تباین                                                       ۴( عموم وخصوص من وجه - تباین - عموم وخصوص من وجه
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1اگر1دو1دایره1»منطبق«1و1دو1دایره1»منقطع«1باشند1این1دایره1ها1به1ترتیب1نمایانگر1رابطه1میان1کدام1مفاهیم1اند؟-   

۱( کودک و فقیر - انسان و ناطق                              ۲( صحن و شبستان - قلم و خودکار

۳( اسب و چهارپا - مرد و کودک                               ۴( پستاندار و بچه زا - شاعر و ادیب

نسبت1میان1مفاهیم1کدام1گزینه1»عموم1وخصوص1مطلق«1است؟-   

۱( شمع و چراغ                    ۲( دماوند و کوه                    ۳( چرخ و ماشین                    ۴( غزل و شعر

- 54............5b55بهc55اعم5نباشد5تعریفc55ازb55..............5و5اگرb55وa55نه5جامع5باشد5و5نه5مانع5نسبت5میانb55بهa5اگر5تعریف

۱( می تواند عموم وخصوص مطلق باشد. - ممکن است مانع باشد.                ۲( نمی تواند تساوی باشد. - از حیث جامعیت و مانعیت مانند تعریف a به b است. 

۳( مشخص نیست. - ممکن است جامع باشد.                                                ۴( تباین است. - مانع اغیار است.

در1کدام1گزینه1هیچ1مفهوم1جزئی1ای1یافت1نمی شود؟-   

١( اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را                 به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را 

۲( از دهم بهمن، یک ماه و بیست روز تا عید نوروز فاصله است. 

۳( به چه کار آیدت ز گل طبقی                                   از گلستان من ببر ورقی 

۴( حیوان ناطق یک ترکیب وصفی است.

از1میان1مفاهیم1»فطرت،1آزادی،1بشر،1عقل1و1مفهوم«1تعریف1از1طریق1ذکر1مصادیق1برای1چه1تعداد1مناسب1است؟-   

۱( یک                    ۲( دو                    ۳( سه                    ۴( چهار

اگر1تعریف1»الف«1به1»ب«1مانع1نباشد1و1اگر1باشد1به1ترتیب1چند1حالت1در1میان1نسب1اربع1ممکن1است1میان1»الف«1و1»ب«1برقرار1-   
باشد؟

۱( ۳ و ۲                                                           ۲( ۲ و ۱                                                           ۳( ۲ و ۲                                                           ۴( ۱ و ۱

به1ترتیب1چه1نسبتی1میان1»مجتهد1و1مرجع1تقلید«،1»کتاب1و1رمان«1و1»تصور1و1تصدیق«1برقرار1است؟-   

۱( عموم وخصوص من وجه - تساوی - عموم وخصوص من وجه                                              ۲( تباین - عموم وخصوص مطلق - عموم وخصوص من وجه 

۳( عموم وخصوص من وجه - عموم وخصوص من وجه - عموم وخصوص مطلق                      ۴( عموم و خصوص مطلق - عموم وخصوص مطلق - تباین

کدام1گزینه1صحیح1است؟-   

۱( در یک تقسیم بندی میز و وسایل چوبی نمی توانند در یک طبقه قرار بگیرند، اما ممکن است در دو طبقه پشت سر هم بیایند. 

۲( در یک طبقه بندی از شعرای جهان سعدی قطعًا در طبقه ای بعد از طبقه شاعران ایرانی می آید. 

۳( دو مفهوم نقیض در یک طبقه بندی، در عرض هم می آیند. 

۴( در یک تقسیم بندی درست کرکس نمی تواند نسبت به پرنده موخر باشد.



سواالت درس سوم

93

1اگر1دو1دایره1»منطبق«1و1دو1دایره1»منقطع«1باشند1این1دایره1ها1به1ترتیب1نمایانگر1رابطه1میان1کدام1مفاهیم1اند؟-   

۱( کودک و فقیر - انسان و ناطق                              ۲( صحن و شبستان - قلم و خودکار

۳( اسب و چهارپا - مرد و کودک                               ۴( پستاندار و بچه زا - شاعر و ادیب

نسبت1میان1مفاهیم1کدام1گزینه1»عموم1وخصوص1مطلق«1است؟-   

۱( شمع و چراغ                    ۲( دماوند و کوه                    ۳( چرخ و ماشین                    ۴( غزل و شعر

- 54............5b55بهc55اعم5نباشد5تعریفc55ازb55..............5و5اگرb55وa55نه5جامع5باشد5و5نه5مانع5نسبت5میانb55بهa5اگر5تعریف

۱( می تواند عموم وخصوص مطلق باشد. - ممکن است مانع باشد.                ۲( نمی تواند تساوی باشد. - از حیث جامعیت و مانعیت مانند تعریف a به b است. 

۳( مشخص نیست. - ممکن است جامع باشد.                                                ۴( تباین است. - مانع اغیار است.

در1کدام1گزینه1هیچ1مفهوم1جزئی1ای1یافت1نمی شود؟-   

١( اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را                 به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را 

۲( از دهم بهمن، یک ماه و بیست روز تا عید نوروز فاصله است. 

۳( به چه کار آیدت ز گل طبقی                                   از گلستان من ببر ورقی 

۴( حیوان ناطق یک ترکیب وصفی است.

از1میان1مفاهیم1»فطرت،1آزادی،1بشر،1عقل1و1مفهوم«1تعریف1از1طریق1ذکر1مصادیق1برای1چه1تعداد1مناسب1است؟-   

۱( یک                    ۲( دو                    ۳( سه                    ۴( چهار

اگر1تعریف1»الف«1به1»ب«1مانع1نباشد1و1اگر1باشد1به1ترتیب1چند1حالت1در1میان1نسب1اربع1ممکن1است1میان1»الف«1و1»ب«1برقرار1-   
باشد؟

۱( ۳ و ۲                                                           ۲( ۲ و ۱                                                           ۳( ۲ و ۲                                                           ۴( ۱ و ۱

به1ترتیب1چه1نسبتی1میان1»مجتهد1و1مرجع1تقلید«،1»کتاب1و1رمان«1و1»تصور1و1تصدیق«1برقرار1است؟-   

۱( عموم وخصوص من وجه - تساوی - عموم وخصوص من وجه                                              ۲( تباین - عموم وخصوص مطلق - عموم وخصوص من وجه 

۳( عموم وخصوص من وجه - عموم وخصوص من وجه - عموم وخصوص مطلق                      ۴( عموم و خصوص مطلق - عموم وخصوص مطلق - تباین

کدام1گزینه1صحیح1است؟-   

۱( در یک تقسیم بندی میز و وسایل چوبی نمی توانند در یک طبقه قرار بگیرند، اما ممکن است در دو طبقه پشت سر هم بیایند. 

۲( در یک طبقه بندی از شعرای جهان سعدی قطعًا در طبقه ای بعد از طبقه شاعران ایرانی می آید. 

۳( دو مفهوم نقیض در یک طبقه بندی، در عرض هم می آیند. 

۴( در یک تقسیم بندی درست کرکس نمی تواند نسبت به پرنده موخر باشد.
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منطق و فلسفه جامع کنکور

هرگاه1مفهومی1تنها1یک1مصداق1داشته1باشد1...............1و1اضافه1شدن1یک1مفهوم1کلی1به1اسم1خاص1................- - 

۱( قطعًا جزئی است. - دایره مصادیق آن را محدود می کند. 

۲( ممکن است جزئی یا کلی باشد. - باعث جزئی شدن مفهوم نمی شود. 

۳( احتمال دارد با صفت اشاره همراه باشد. - بسته به مورد ممکن است مفهومی جزئی پدید آورد. 

۴( نمی تواند کلی باشد. - لزومًا مفهوم جزئی نمی سازد.

چه1تعداد1از1مفاهیم1زیر1را1می1توان1تعریف1به1مثال1کرد؟1-   

»سرو545حافظه545تعصب545مثلث545خرس5۔5عدالت545موش545شیر«

۱( سه مورد                    ۲( دو مورد                    ۳( چهار مورد                    ۴( پنج مورد

هنگامی1که1تعریف1جامع1و1کامل1نباشد1کدام1رابطه1زیر1بین1تعریف1و1مفاهیم1تعریف1شده1نمی1تواند1برقرار1باشد؟-   

۱( مطلق                    ۲( تباین                    ۳( تساوی                    ۴( من وجه

کدام1یک1از1گزینه1های1زیر1در1مورد1مفهوم1جزئی1صحیح1است؟-   

۱( مفاهیم جزئی اگر قابلیت انطباق بر بیش از یک مصداق را داشته باشند، در تعاریف به کار می روند. 

۲( اسامی خاص و مفاهیمی که با صفات اشاره مشخص شده اند، مفاهیمی جزئی هستند. 

۳( رابطه ی میان مصادیق دو مفهوم جزئی به چهار دسته تقسیم می شود. 

۴( مفاهیم کتاب، پسر و درخت مفاهیم جزئی هستند.

به1ترتیب،1جزئی1یا1کلی1بودن1موارد1زیر1را1مشخص1کنید.-   

))بلندترین قله ی جهان - کوه الماس - ققنوس - آخرین پیامبر اولو العزم(( 

۱( جزئی - کلی - کلی - جزئی                                    ۲( کلی - کلی - کلی - کلی 

۳( جزئی - کلی - جزئی - جزئی                                  ۴( کلی - کلی - جزئی - کلی

کدام1گزینه1نمی1تواند1از1اوصاف1مفهوم1کلی1باشد؟-   

۱( هیچ مصداقی در خارج ندارد ولی ممکن است روزی داشته باشد.               ۲( تنها یک مصداق دارد و ممکن نیست مصداقی دیگر بیابد. 

۳( تنها یک مصداق می توان برای آن در ذهن تصور کرد.                               ۴( موارد بیشماری در ذهن و خارج را می توان به آن نسبت داد.

میان1اجزای1زیر1بین1کدام1یک1))رابطه1ی1تباین((1و1کدام1یک1))رابطه1ی1عموم1و1خصوص1مطلق((1برقرار1است؟1)به1ترتیب1از1-   
راست1به1چپ(

        A , C , D , A )۲                       A , B , D , C )۱

B , D , C , A )۴                       C , A , B , D )۳
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به1درستی1-    تهران((1 ))خلیج1فارس1-1شعر1-1تضاد1-1عبرت1-1 از1مفاهیم1 بودن1هریک1 یا1کلی1 و1 در1کدام1گزینه1جزئی1 ترتیب1 به1 1
مشخص1شده1است؟1

۱( جزئی - کلی - کلی - کلی - جزئی                          ۲( جزئی - کلی - کلی - جزئی - کلی 

۳( جزئی - جزئی - کلی - کلی - کلی                          ۴( کلی - کلی - جزئی - کلی - جزئی

چند1مورد1از1عبارت1های1زیر1صحیح1است؟1-   

الف( مفهوم کلی قابلیت آن را دارد که بر مصداق های متعددی منطبق شود. 

ب( میان دو مفهوم ))انسان(( و ))ناطق(( رابطه ی ))تساوی(( برقرار است. 

پ( مفهوم ))شکل(( یک مفهوم جزئی است. 

۱( صفر                    ۲( ۱                     ۳( ۲                     ۴( ۳

1به1ترتیب1میان1دو1مفهوم1))میوه1و1ترش((،1))خواهر1و1برادر((1و1))انسان1و1پزشک((1چن1نسبتی1برقرار1است؟1-   

۱( عموم و خصوص مطلق - عموم و خصوص مطلق - عموم و خصوص مطلق 

۲( عموم و خصوص مطلق - تباین - تساوی 

۳( عموم و خصوص من وجه - تباین - عموم و خصوص مطلق 

۴( عموم و خصوص من وجه - عموم و خصوص مطلق - عموم و خصوص من وجه

1به1ترتیب1کلی1یا1جزئی1بودن1هریک1از1مفاهیم1زیر1در1کدام1گزینه1به1درستی1مشخص1شده1است؟- - 

))خورشید - نماز جمعه - الله - کلیله و دمنه - اله(( 

۱( کلی - کلی - جزئی - جزئی - کلی                           ۲( کلی - جزئی - کلی - جزئی - جزئی 

۳( جزئی - کلی - جزئی - جزئی - کلی                         ۴( جزئی - جزئی - کلی - جزئی - کلی
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به1درستی1-    تهران((1 ))خلیج1فارس1-1شعر1-1تضاد1-1عبرت1-1 از1مفاهیم1 بودن1هریک1 یا1کلی1 و1 در1کدام1گزینه1جزئی1 ترتیب1 به1 1
مشخص1شده1است؟1

۱( جزئی - کلی - کلی - کلی - جزئی                          ۲( جزئی - کلی - کلی - جزئی - کلی 

۳( جزئی - جزئی - کلی - کلی - کلی                          ۴( کلی - کلی - جزئی - کلی - جزئی

چند1مورد1از1عبارت1های1زیر1صحیح1است؟1-   

الف( مفهوم کلی قابلیت آن را دارد که بر مصداق های متعددی منطبق شود. 

ب( میان دو مفهوم ))انسان(( و ))ناطق(( رابطه ی ))تساوی(( برقرار است. 

پ( مفهوم ))شکل(( یک مفهوم جزئی است. 

۱( صفر                    ۲( ۱                     ۳( ۲                     ۴( ۳

1به1ترتیب1میان1دو1مفهوم1))میوه1و1ترش((،1))خواهر1و1برادر((1و1))انسان1و1پزشک((1چن1نسبتی1برقرار1است؟1-   

۱( عموم و خصوص مطلق - عموم و خصوص مطلق - عموم و خصوص مطلق 

۲( عموم و خصوص مطلق - تباین - تساوی 

۳( عموم و خصوص من وجه - تباین - عموم و خصوص مطلق 

۴( عموم و خصوص من وجه - عموم و خصوص مطلق - عموم و خصوص من وجه

1به1ترتیب1کلی1یا1جزئی1بودن1هریک1از1مفاهیم1زیر1در1کدام1گزینه1به1درستی1مشخص1شده1است؟- - 

))خورشید - نماز جمعه - الله - کلیله و دمنه - اله(( 
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گزینه ۱ پاسخ صحیح است. نسبت های چهارگانه در خود، هیچ حکمی ندارند و مربوط به حوزه تصورات هستند، اما قضایای کلیه حکم دارند و مربوط و ا (1ل
به حوزه تصدیقات است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. اگر تعداد مصادیق خارجی یک مفهوم بیشتر از یکی باشد، می توان نتیجه گرفت که آن مفهوم کلی است، ولی اگر این و ا (1ل
تعداد صفر یا یکی باشد، ممکن است این مفهوم کلی باشد و ممکن است نباشد.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. اگر مصادیق مفهوم اول فقط مصداق واقعی باشد و نتوان برای آن مصداق فرضی در نظر گرفت و مفهوم دوم نیز تنها و ا (1ل
دارای مصادیق فرضی باشد، در این صورت این دو مفهوم هیچ مصداق مشترکی با هم ندارند، پس این دو مفهوم تباین دارند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. ذوالفقار چون مفهومی جزئی است، پس نمی تواند نسبتی داشته باشد. هیچ کتابی جلد نیست و هیچ جلدی کتاب نیست، و ا (1ل
پس رابطه آن ها تباین است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. چون تمام مصادیق آن ها مشترک هستند، در نتیجه میان آن ها رابطه تساوی و مطلق برقرار است.و ا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. زمانی که نسبت میان دو مفهوم کلی تساوی باشد، به نوعی هرکدام می توانند تعریفی برای دیگری باشند، مانند: انسان و ا (1ل
و حیوان ناطق.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. قابلیت صدق مفهوم تنها بر یک مصداق جزئی / قابلیت انطباق مفهوم بر بیش از یک مصداق خارجی ← کلیو ا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. به کلماتی که آن ها را درک می کنیم، مفهوم و به افراد و اشیایی که این مفاهیم در جهان خارج بر آن ها صدق می و ا (1ل
کنند، مصداق می گوییم.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. نسبت های چهارگانه در صورتی رخ می دهند که دو مفهوم کلی از جهت صدق بر افرادشان مورد بررسی قرار گیرند.و ا (1ل

گزینه ۳ و لا (1ل

متقاطع ← من وجه 

منطبق ← تساوی 

متداخل ← مطلق 

متخارج ← تباین
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گزینه ۱ پاسخ صحیح است. مفاهیم آن دانش آموز: مسجدالنبی و حافظ جزئی هستند. دریای جیوه و خاتم االنبیاء هر دو مفاهیم کلی هستند.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در این حالت این مفهوم قابلیت انطباق بر بیش از یک مورد را دارد. خواه مصداق واقعی باشد یا مصداق فرضی. مولود و اا (1ل
کعبه مفهوم کلی است، زیرا ذهن توانایی تصور افراد دیگری را هم برای آن دارد.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. وقتی دو مفهوم نسبتشان تباین است، یعنی ثابت کرده ایم که هیچ مصداق مشترکی ندارند. و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. اگر مفهومی در خارج مصداقی نداشته باشد، هم می تواند کلی باشد و هم جزئی؛ پس برخی مفاهیم کلی مصداقی در و اا (1ل
خارج ندارند و برخی مفاهیم کلی مصداق خارجی ندارند و برخی مفاهیم بدون مصداق خارجی کلی هستند و برخی از آن ها کلی نیستند. درنتیجه نسبت میان 

آن دو عموم وخصوص من وجه است.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. اقسام یک مفهوم که در یک طبقه قرار می گیرند رابطه تباین دارند.و اا (1ل

مفاهیم و اا (1ل بندی  طبقه  این  کنیم.  می  مشخص  را  مفاهیم  میان  اشتراک  و  افتراق  وجوه  ما  مفاهیم،  بندی  طبقه  در  است.  صحیح  پاسخ   ۱ گزینه 
مخصوص مفاهیم کلی است. )رد گزینه ۲(، کاری به مصداق ندارد. )رد گزینه ۴(، مفاهیم نسبتشان تباین است نه تساوی. )رد گزینه ۳(

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. هیچ عموم وخصوص مطلقی، من وجه نیست و بالعکس.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. چون نمی دانیم کدام مفهوم عامتر است، پس نمی شود معلوم کرد که کدام یک از دو مفهوم مصادیق غیر از دیگری و اا (1ل
دارد )عام تر است( و کدام مفهوم مصداق غیر از دیگری ندارد. )خاص تر است(، پس گزینه های ۱، ۲ و ۴ رد می شود، اما در هر حالتی، قطعًا برخی مصادیق 

"ج" جزء "د" است و برخی مصادیق "د" جزء "ج" است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. اشتراک لفظ یکی از اقسام مغالطه است، پس نسبتشان عموم وخصوص مطلق است. تصور و تصدیق نیز اقسام علم و اا (1ل
اند و نسبتشان تباین است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. وقتی دو مفهوم مصداق مشترک دارند. اواًل به این معنا است که آن دو مفهوم کلی هستند و ثانیًا به این معنا است که و لا (1ل
یکی از سه نسبت تساوی مطلق و من وجه میانشان برقرار است.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. اگر دو مفهوم مصداق مشترک داشته باشند سه حالت ممکن است پیش آید: و اا (1ل

۱- تساوی 

۲- عموم وخصوص مطلق 

٣- عموم وخصوص من وجه 

در تباین نیز هیچ مصداق مشترکی وجود ندارد.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.  وقتی یک مفهوم کلی باشد، همواره فرض وجود مصادیق متعدد برایش ممکن است، اما برخی مفاهیم کلی نمی توانند و اا (1ل
بیش از یک مصداق در خارج داشته باشند.
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گزینه ۲ پاسخ صحیح است. آبی و قرمز تباین دارند؛ زیرا هیچ آبی، قرمز نیست و هیچ قرمزی آبی نیست. تعریف و استدالل هم از بخش های منطق و اا (1ل
اند که مصداق مشترکی ندارند، پس این دو نیز تباین دارند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. برخی ماشین ها خودرو هستند؛ اما همه آن ها خیر، و هر خودرویی یک ماشین است. بعضی صندلی ها چوبی هستند، و اا (1ل
بعضی نیستند. بعضی چوب ها صندلی هستند، بعضی چوب ها نیستند.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. تضور ذهن همان مفهوم است. )رد گزینه های ۲ و ۴( : نسبت اربعه را باید در مقایسه دو تصور کلی بررسی کنیم.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. اگر نسبت دو مفهوم کلی تساوی یا تباین باشد، دو تصدیق؛ و اا (1ل

اگر مطلق باشد، سه تصدیق؛ 

و اگر من وجه باشد، چهار تصدیق شکل خواهد گرفت.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. هر دو مفهوم کلی محسوب می شوند؛ زیرا برای هر دو می توان مصادیق مختلفی فرض کرد.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. خورشید اول چون اسمی خاص است، جزئی و خورشید دوم چون اسم یک کره است، کلی محسوب می شود.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. برای مفهوم جزئی بر خالف کلی فرض بیش از یک مصداق محال است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. وقتی می گوییم فرض مصادیق متعدد برای مفهوم کلی ممکن است، یعنی می تواند در ذهن مصادیق مختلفی داشته و لا (1ل
باشد، اما در واقعیت شاید این گونه نباشد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. گزینه ۱: مداد روی میز مصداق است نه مفهوم. و اا (1ل

گزینه ۲: معنایی که از الفاظ انسان درک می کنیم، همان مفهوم است. 

گزینه ۳: معنای خودکار مفهوم است نه مصداق.

گزینه ۴: مصداق گل همان گل موجود در واقعیت است نه در ذهن.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. معنی کلماتی که به فهم درمی آیند، همان مفاهیم هستند. مفهوم یک امر ذهنی است نه یک لفظ یا مصداق بیرونی.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. مباحث مفاهیم کلی و نسبت چهارگانه در منطق برای آشنایی با مباحث اقسام قضایای و مبحث تعریف ضروری اند.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. اگر بعضی الف ج نیست، پس قطعًا نسبت این دو، تساوی نیست؛ اما ممکن است سه حالت دیگر بینشان برقرار باشد.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. اقسام مختلف مفاهیم همواره با هم نسبت تباین دارند.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. ساختمان یک مفهوم کلی است و هرچقدر هم قید بگیرد باز هم کلی می ماند.و اا (1ل
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گزینه ۴ پاسخ صحیح است. تفاوت اصلی در امکان فرض مصادیق متعدد برای مفهوم کلی و عدم این فرض برای مفهوم جزئی است.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. هر مفهومی یا کلی است با جزئی، پس این دو مفهوم مصداق مشترکی ندارند. به همین دلیل نسبت آن ها تباین است.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. ویژگی قابلیت انطباق بر بیش از یک مورد مختص مفاهیم کلی است. )رد گزینه های ۲ و ۴( و اا (1ل

فرض و گاه وجود مصادیق متعدد برای این مفاهیم محال نیست. )رد گزینه ۳(

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. وقتی دو مفهوم مباین باشند، نسبتشان تباین است و هیچ مصداق مشترکی ندارند.و لا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. مفهوم امام اول شیعیان یک مفهوم کلی است؛ زیرا با اینکه یک مصداق بیشتر ندارد )امام علی )ع((، ولی مفهوم آن و اا (1ل
کلی است چون فرض افراد متعدد برای آن مستلزم محال عقلی نیست و نسبت گل و سرخ نسبت من وجه است؛ زیرا فقط در گل های سرخ مشترک اند و در 

سایر افراد و مصادیق متفاوت اند. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۱: مفهوم کلی ممکن است افراد متعدد در خارج داشته باشد و ممکن است همه افراد و مصادیق آن ذهنی باشند مانند دیو و سیمرغ و... 

گزینه های ۳ و ۴: مفهوم "امام اول شیعیان" مفهومی کلی است که یک مصداق واقعی خارجی بیشتر ندارد، ولی فرض افراد متعدد برای آن ممکن است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. مفاهیم جزئی: و اا (1ل

۱( اسامی خاص مثل خراسان - تهران - رضا - مکه به مدینه و... 

۲( اسامی همراه با این و آن مثل این هزار نفر - آن کتاب 

۳( اسامی داخل گیومه مانند "انسان" که به مفهوم این انسان است. 

۴( کلمه مشخص و معین مانند انسان پنج حرف دارد که منظور کلمه انسان است. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۱: اله کلی است. 

گزینه ۲: خدا و مولود کعبه کلی هستند. - دو مفهوم کلی در نسبت عموم وخصوص مطلق دارای دو دایره متداخل هستند نه متقاطع 

گزینه ۳: تنها پسر مجید، وحی و پیامبر مفاهیمی کلی هستند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. برخی مفاهیم مصادیق واقعی در خارج از ذهن انسان دارند، مانند انسان، حیوان و...، ولی برخی مفاهیم مصادیق آن و اا (1ل
ها ذهنی و فرضی است، مانند کوه قاف - سیمرغ افسانه ای - دریای جیوه و.... 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۱: مفهوم یعنی فهمیده شده و به درک ذهنی انسان از معانی اشیاء مربوط می شود، بنابراین صرف ذهنی است. 

گزینه ۳: مفهوم جزئی مفهومی است که مصداق آن کاماًل مشخص است و قابلیت انطباق بر بیش از یک مورد را ندارد. 

گزینه ۴: مفهوم کلی مفهومی است که قابلیت انطباق بر بیش از یک مورد را دارد خواه این موارد واقعی خارج از ذهن باشند خواه موارد فرضی.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در دسته بندی مفاهیم از مفهومی عام "کلی" آغاز می کنیم و به مفهومی خاص "جزئی" می رسیم. و اا (1ل

هنگامی که مفاهیمی را طبقه بندی می کنیم وجوه اشتراک آن ها با مفاهیم مشابه و وجوه افتراق آن ها با مفاهیم غیرمشابه را مشخص می کنیم. 
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در هر طبقه بندی، نسبت مفهومی که تقسیم به اقسام می شود با هریک از اقسام خودش نسبت عموم وخصوص مطلق و با تمامی اقسام خودش نسبت تساوی 
است و نسبت اقسام با یکدیگر در تقسیم بندی نسبت تباین است. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه "۱" : تساوی غلط است. 

گزینه "۳": تساوی غلط است و سیر دسته بندی مفاهیم از عام به خاص یعنی از کل به جزئی است. 

گزینه "۴" : هر دو قسمت تساوی و من وجه غلط است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. تمامی مفاهیم به کار رفته در گزینه ۲ نسبت من وجه دارند، یعنی دو مفهوم فقط در برخی مصادیق مشترک اند و در و اا (1ل
عین حال مصادیق مخصوص به خود نیز دارند. نسبت عموم وخصوص من وجه از نظر هندسی دارای دو دایره متقاطع است و از نظر منطقی از آن ها دو قضیه 

موجبه جزئی و دو قضیه سالبه جزئی به صورت صادق ساخته می شود. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه "۱": درخت و میوه: تباین - انسان و مسلمان: مطلق - دایره و مربع: تباین - شکل و دایره: مطلق 

گزینه "۳": مسلمان و ایرانی: من وجه - ایران و آسیا: هر دو مفهوم جزئی هستند و نسبت های چهارگانه نسبت میان دو مفهوم کلی است.

گزینه "۴": سیب و سبز: من وجه - سیب و شیرین: من وجه - خزنده و سمی: من وجه - انسان و مسلمان: مطلق که گزینه را نادرست کرده است.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. نسبت درخت و درخت سبز عموم و خصوص مطلق است؛ زیرا درخت مطلقًا عامتر )لیتر( از درخت سبز است. نسبت و اا (1ل
درخت و سبز نسبت عموم وخصوص من وجه است؛ زیرا در درخت های سبز مشترک اند و در درخت های خشک یا سبزهای غیردرخت متفاوت. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه "۲": در قسمت دوم گزینه ترتیب صورت سؤال رعایت نشده است. 

گزینه های "۳" و "۴" : تمامی مفاهیم "درخت - درخت سبز - سبز" مفاهیمی عام هستند، پس کلی منطقی می باشند.

گزینه ۳  پاسخ صحیح است. مفهوم "آن رفیق" جزئی است و داللت لفظ خانه داللت مطابقه است، چون لفظ خانه برای ساختمان مسکونی وضع و اا (1ل
شده است و در این عبارت به همین معنا به کار رفته است. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه "۱": قسمت اول گزینه نادرست است. 

گزینه "۲": قسمت اول و دوم گزینه نادرست است. 

گزینه "۴" : قسمت دوم گزینه نادرست است.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.  رابطه میان عموم و خصوص مطلق و عموم وخصوص من وجه تباین است؛ یعنی هیچ عموم وخصوص مطلقی من و اا (1ل
وجه نیست و بالعکس. 

وقتی یک لفظ دو معنا )مفهوم( داشته باشد مصادیق مشترک بین این دو معنا وجود ندارد، چون اگر مصادیق مشترک داشتند، اشتراک لفظ پدید نمی آمد، بلکه 
یک کلمه بود با داللت های مختلف.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. هر ماضی مستمری یک فعل است، اما تنها بعضی از افعال ماضی مستمر هستند ← عموم وخصوص مطلق و اا (1ل

هیچ چرخی ماشین نیست و هیچ ماشینی چرخ نیست تباین  بعضی از نمازها واجب اند و بعضی نه )مثل نماز شب(، همچنین بعضی از واجب ها نمازند و بعضی 
نه عموم وخصوص من وجه  بنابراین گزینه ۳ جواب صحیح تست است.
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منطق و فلسفه جامع کنکور

گزینه ۲  پاسخ صحیح است. از نسبت میان هر دو مفهوم چهار قضیه قابل اخذ است، یکی از قضایایی که از نسبت مذکور میان a و b به دست می و لا (1ل
آید )بعضی b a نیست( بوده که سالبه جزئی است و ما می دانیم که سالبه جزئی عکس الزم الصدق ندارد. بررسی سایر گزینه ها:  

گزینه a :۱ هیچ مصداقی جز مصادیق b را دربرنمی گیرد، پس مانع است، اما همه مصادیق آن را شامل       نمی شود، پس جامع نیست. 

گزینه ۳: تعریف a به b جامع است، اما مانع نیست. همچنین با توجه به فرض مجزا بودن این دو مفهوم این تعریف دوری نیست، اما اگر b مفهومی نامأنوس تر 
از a باشد تعریف شرط وضوح را نیز نخواهد داشت.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. تعریف یکی از اقسام تفکر است، پس هر تعریفی تفکر است، اما بعضی از تفکرها استدالل اند و تعریف نیستند. ← عموم و اا (1ل
وخصوص مطلق. 

هیچ تصوری تصدیق نیست و هیچ تصدیقی تصور نیست. تباین سفسطه با مغالطه هرگونه خطای اندیشه است که ممکن است عمومی یا غیرعمدی باشند، پس 
هر خطای غیرعمدی اندیشه مغالطه است، اما برخی از مغالطه ها خطای غیرعمدی نیستند. عموم وخصوص مطلق

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. دو دایره منطبق نشان دهنده رابطه تساوی و دو دایره منقطع نشانگر رابطه عموم وخصوص من وجه هستند و این دو و اا (1ل
رابطه به ترتیب در گزینه ۴ دیده می شوند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. هر غزلی شعر است، اما در مقابل بعضی اشعار غزل اند و برخی نه؛ بنابراین نسبت میان این دو عموم وخصوص مطلق و اا (1ل
است.  بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه ۱: شمع و چراغ هیچ مصداق مشترکی ندارند: تباین 

گزینه ۲: دماوند یک اسم خاص است، پس مفهومی جزیی است و هیچ نسبتی با مفهوم کلی کوه ندارد. 

گزینه ۳: هیچ چرخی ماشین نیست و هیچ ماشینی چرخ نیست: تباین.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 b و a را دربرنمی گیرد و برخی مصادیق نامربوط را هم شامل می شود، بنابراین رابطه a حداقل برخی از مصادیق b نه جامع باشد نه مانع یعنی b به a اگر تعریف
یا تباین است یا عموم وخصوص من وجه: رد گزینه های ۱ و ۴. 

اگر b از c اعم نباشد سه حالت مفروض است: رابطه تساوی باشد )که در این حالت تعریف جامع و مانع است( عموم وخصوص مطلق باشد )c اعم باشد( که در 
این حالت جامع است و نه مانع. 

عموم وخصوص من وجه یا تباین باشد که در این دو حالت نه جامع است نه مانع؛ بنابراین نمی توان گفت که تعریف c به b از حیث جامعیت و مانعیت چه وضعی 
دارد: رد قسمت دوم گزینه های ۲ و ۴.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

در این گزینه همه مفاهیم کلی اند: دهم بهمن یک مفهوم کلی است که به ازای هر سال یک مصداق دارد و عید نوروز نیز مانند دهم بهمن مصادیق متعدد 
دارد. بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه ۱: مفهوم ترک شیرازی به دلیل همراهی با صفت اشاره آن جزیی است. 

گزینه ۳: گلستان، نام خاص یک کتاب است، پس جزیی است. 

گزینه ۴: باتوجه به سیاق جمله منظور از حیوان ناطق لفظ حیوان ناطق است و می توان این جمله را به این صورت بازنویسی کرد: این ترکیب یک ترکیب وصفی 
است؛ بنابراین حیوان ناطق یک مفهوم جزیی است.
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گزینه ۱ پاسخ صحیح است. تعریف از طریق ذکر مصادیق در مواردی مناسب است که بتوان به نحوی مصادیق آن مفهوم را به افراد معرفی کرد، و اا (1ل
بنابراین این شیوه از تعریف از برای مفاهیم فطرت، آزادی، عقل و مفهوم که اموری ذهنی و انتزاعی بوده و مصادیق آن ها نشان دادنی نیست نامناسب است. به 

این ترتیب تعریف از طریق ذکر مصادیق از میان مفاهیم مذکور تنها برای بشر مناسب است.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. اگر "الف" به "ب" مانع نباشد؛ یعنی "ب" مصادیقی جز مصادیق "الف" را دربرمی گیرد. برای چنین چیزی سه حالت و اا (1ل
ممکن است: 

۱( تباین: تمام مصادیق "ب" غیر از مصادیق "الف" است. 

۲( عموم وخصوص مطلق )"ب" اعم باشد(: همه مصادیق "الف" را دربر می گیرد، اما مصادیق نامربوطی هم دارد. 

۳( عموم وخصوص من وجه: "ب" برخی از مصادیق "الف" را شامل می شود و برخی مصادیق نامربوط را هم دربر می گیرد. 

اگر تعریف "الف" به "ب" مانع باشد، یعنی "ب" هیچ مصداقی جز مصادیق "الف" را شامل نمی شود. برای چنین چیزی دو حالت ممکن است: 

۱( تساوی: "ب" مصادیق "الف" را شامل می شود و هیچ مصداق جز آن ها را دربرنمی گیرد. 

۲( عموم وخصوص مطلق )"الف" اعم باشد(: "ب" تنها برخی مصادیق "الف" را دربر می گیرد و هیچ مصداق دیگری را شامل نمی شود، بنابراین اگر تعریف مذکور 
مانع نباشد ۳ حالت و اگر باشد ۲ حالت متصور است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. مجتهد و مرجع تقلید: هر مرجع تقلیدی مجتهد است؛ اما بعضی از مجتهدان مرجع تقلید هستند و برخی نه.عموم و و اا (1ل
خصوص مطلق 

کتاب و رمان: هر رمانی کتاب است؛ اما بعضی از کتب رمان اند و بعضی نه. ← عموم وخصوص مطلق 

تصور و تصدیق: هیچ تصوری تصدیق نیست و هیچ تصدیقی تصور نیست. ← تباین

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. دو مفهوم نقیض نسبت به یکدیگر متباین هستند و دو مفهوم که با یکدیگر رابطه تباین داشته باشند در یک طبقه واحد و اا (1ل
می آیند، یعنی در عرض یکدیگر. بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه ۱: دو مفهوم که به صورت طولی در دو طبقه پشت سر هم بیایند، باید با یکدیگر نسبت عموم وخصوص مطلق داشته باشند، درحالی که رابطه میان میز و 
وسایل چوبی و عموم وخصوص من وجه است؛ زیرا برخی میزها چوبی نیستند )مثاًل فلزی اند( 

گزینه ۲: اگر چنین باشد الزم است رابطه سعدی و شاعران ایرانی عموم وخصوص مطلق باشد، درحالی که سعدی یک نام خاص است، یعنی جزئی است و به 
این ترتیب هیچ نسبتی از نسب اربع برقرار نیست. 

گزینه ۴: در این گونه دسته بندی ها از مفاهیم عام تر به سمت مفاهیم خاص تر می رویم، یعنی مفاهیم عام مقدم و مفاهیم خاص موخرند؛ بنابراین کرکس باید 
به نسبت پرندہ موخر باشد و بعد از آن بیاید.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. اضافه شدن یک مفهوم کلی به اسم خاص تنها باعث محدودتر شدن دایره مصادیق آن مفهوم کلی می شود و هیچ و لا (1ل
گاه آن را جزئی نمی کند. اینکه مفهوم تنها یک مصداق داشته باشد، باعث جزئی بودن آن نمی شود؛ زیرا آنچه مهم است قابلیت یا عدم قابلیت انطباق بر بیش 

از یک مورد است. رد گزینه های ۱ و ۴.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. در هر ۴ گزینه رابطه تباین وجود دارد که فقط در گزینه ۴ به درستی مشخص شده است. شکر یک محصول فرآوری و اا (1ل
شده است که یا از چغندر قند گرفته می شود یا از گیاه نیشکر. این که شکر محصول نیشکر است به معنای رابطه تساوی یا عام و خاص مطلق بودن بین آن ها 

نیست. همان طور که این نسبت را در شیر و ماست با مرغ و تخم مرغ نمی بینیم.

در نسبت های چهارگانه در تساوی هم شرط جامع بودن و هم شرط مانع بودن رعایت می شود اگر یکی از این شرایط تعریف رعایت نشد تساوی و اا (1ل
نمی تواند باشد
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گزینه ۱ پاسخ صحیح است. تعریف از طریق ذکر مصادیق در مواردی مناسب است که بتوان به نحوی مصادیق آن مفهوم را به افراد معرفی کرد، و اا (1ل
بنابراین این شیوه از تعریف از برای مفاهیم فطرت، آزادی، عقل و مفهوم که اموری ذهنی و انتزاعی بوده و مصادیق آن ها نشان دادنی نیست نامناسب است. به 

این ترتیب تعریف از طریق ذکر مصادیق از میان مفاهیم مذکور تنها برای بشر مناسب است.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. اگر "الف" به "ب" مانع نباشد؛ یعنی "ب" مصادیقی جز مصادیق "الف" را دربرمی گیرد. برای چنین چیزی سه حالت و اا (1ل
ممکن است: 

۱( تباین: تمام مصادیق "ب" غیر از مصادیق "الف" است. 

۲( عموم وخصوص مطلق )"ب" اعم باشد(: همه مصادیق "الف" را دربر می گیرد، اما مصادیق نامربوطی هم دارد. 

۳( عموم وخصوص من وجه: "ب" برخی از مصادیق "الف" را شامل می شود و برخی مصادیق نامربوط را هم دربر می گیرد. 

اگر تعریف "الف" به "ب" مانع باشد، یعنی "ب" هیچ مصداقی جز مصادیق "الف" را شامل نمی شود. برای چنین چیزی دو حالت ممکن است: 

۱( تساوی: "ب" مصادیق "الف" را شامل می شود و هیچ مصداق جز آن ها را دربرنمی گیرد. 

۲( عموم وخصوص مطلق )"الف" اعم باشد(: "ب" تنها برخی مصادیق "الف" را دربر می گیرد و هیچ مصداق دیگری را شامل نمی شود، بنابراین اگر تعریف مذکور 
مانع نباشد ۳ حالت و اگر باشد ۲ حالت متصور است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. مجتهد و مرجع تقلید: هر مرجع تقلیدی مجتهد است؛ اما بعضی از مجتهدان مرجع تقلید هستند و برخی نه.عموم و و اا (1ل
خصوص مطلق 

کتاب و رمان: هر رمانی کتاب است؛ اما بعضی از کتب رمان اند و بعضی نه. ← عموم وخصوص مطلق 

تصور و تصدیق: هیچ تصوری تصدیق نیست و هیچ تصدیقی تصور نیست. ← تباین

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. دو مفهوم نقیض نسبت به یکدیگر متباین هستند و دو مفهوم که با یکدیگر رابطه تباین داشته باشند در یک طبقه واحد و اا (1ل
می آیند، یعنی در عرض یکدیگر. بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه ۱: دو مفهوم که به صورت طولی در دو طبقه پشت سر هم بیایند، باید با یکدیگر نسبت عموم وخصوص مطلق داشته باشند، درحالی که رابطه میان میز و 
وسایل چوبی و عموم وخصوص من وجه است؛ زیرا برخی میزها چوبی نیستند )مثاًل فلزی اند( 

گزینه ۲: اگر چنین باشد الزم است رابطه سعدی و شاعران ایرانی عموم وخصوص مطلق باشد، درحالی که سعدی یک نام خاص است، یعنی جزئی است و به 
این ترتیب هیچ نسبتی از نسب اربع برقرار نیست. 

گزینه ۴: در این گونه دسته بندی ها از مفاهیم عام تر به سمت مفاهیم خاص تر می رویم، یعنی مفاهیم عام مقدم و مفاهیم خاص موخرند؛ بنابراین کرکس باید 
به نسبت پرندہ موخر باشد و بعد از آن بیاید.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. اضافه شدن یک مفهوم کلی به اسم خاص تنها باعث محدودتر شدن دایره مصادیق آن مفهوم کلی می شود و هیچ و لا (1ل
گاه آن را جزئی نمی کند. اینکه مفهوم تنها یک مصداق داشته باشد، باعث جزئی بودن آن نمی شود؛ زیرا آنچه مهم است قابلیت یا عدم قابلیت انطباق بر بیش 

از یک مورد است. رد گزینه های ۱ و ۴.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. در هر ۴ گزینه رابطه تباین وجود دارد که فقط در گزینه ۴ به درستی مشخص شده است. شکر یک محصول فرآوری و اا (1ل
شده است که یا از چغندر قند گرفته می شود یا از گیاه نیشکر. این که شکر محصول نیشکر است به معنای رابطه تساوی یا عام و خاص مطلق بودن بین آن ها 

نیست. همان طور که این نسبت را در شیر و ماست با مرغ و تخم مرغ نمی بینیم.

در نسبت های چهارگانه در تساوی هم شرط جامع بودن و هم شرط مانع بودن رعایت می شود اگر یکی از این شرایط تعریف رعایت نشد تساوی و اا (1ل
نمی تواند باشد
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مفاهیم جزئی مفاهیمی هستند که اسم خاص هستند یا با اسم های اشاره این و آن همراه هستند یا بیش از یک مصداق قابلیت انطباق را ندارندو اا (1ل

همگی مفاهیم ذکر شده کلی هستند. و در گزینه ۲ به درستی ذکر شده است.و اا (1ل

گزینه ۲ صحیح است.  مفهوم کلی مفهومی است بیش از یک مصداق قابلیت انطباق را دارد یعنی هم میتواند یک مصداق داشته باشد با قابلیت و اا (1ل
داشتن مصداق دیگر  و هم می تواند مصداق های متعدد داشته باشد.

گزینه ۳ صحیح است. رابطه مصادیق دو مفهوم کلی با توجه به صورت سوال که ابتدا تباین رو پرسیده سپس مطلق با توجه به اشکال رسم شده ، و اا (1ل
متوجه میشیم که بین A و C تباین برقرار است و بین B و D مطلق برقرار است.

گزینه ۱ صحیح است. خلیج فارس مفهومی جزئی است. شعر کلی است تضاد کلی است عبرت کلی است تهران جزئی است.و اا (1ل

گزینه ۳ صحیح است.  گزینه الف و ب صحیح است. گزینه ب : شکل مفهومی کلی است.و اا (1ل

گزینه ۳ صحیح است. میوه و ترش : من وجه است. خواهر و برادر : تباین است. انسان و پزشک : مطلق است.و اا (1ل

گزینه ۱ صحیح است. خورشید کلی است. نماز جمعه  کلی است. الله جزئی است. کلیله و دمنه جزئی است. اله کلی است.و لا (1ل

ق
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اهمیت تعریف: تعریف کاربرد وسیعی در علوم مختلف دارد. در تمامی علوم از اصطالحات تخصصی خاصی استفاده می شود که در آن علوم تعریف می شوند. 

اصطالحاتی همچون: گشتاور در فیزیک، قضیه در منطق، فتوسنتز در زیست شناسی، جلگه در جغرافیا و ......

ضمنا ممکن است یک اصطالح در علمی تعریفی داشته باشد که همان اصطالح در علمی دیگر و یا در بین مردم معنایی دیگر داشته باشد و اگر این مفاهیم به 

دقت تعریف نشوند می توانند موجب مغالطه بشوند.

در بحث و گفت وگوی میان دو نفر نیز داشتن تعریفی مشترک از یک مطلب اهمیت دارد چون اگر از اصطالحی تعریف مشترک بین دو نفر وجود نداشته باشد 

ارتباط مفهومی درستی هم برقرار نمی شود.

گاهی اوقات ریشه اصلی اختالفات، ناشی از مشخص نبودن مفاهیم و نداشتن تعریفی دقیق از آن ها است.

بدین جهت آموختن نحوه تعریف صحیح مفاهیم و انواع تعریف، در تمام زوایای زندگی انسان از اهمیت زیادی برخوردار است و ما را از دچار شدن به بسیاری از 

خطاهای ذهن باز می دارد.

درس چهارم اقسام و شرایط تعریف

اقسام تعریف: 1- تعریف لغوی  2- تعریف از طریق ذکر مصادیق  3-  تعریف مفهومی

1- تعریف لغوی: در این شیوه، معنای لغوی یک مفهوم با مترادف های آن و یا نحوه شکل گیری لغوی آن بیان می شود. مثال:

بهمن: لفظی است مرکب از به)خوب و نیک( + من)نفس و اندیشه( به معنای اندیشه نیک است؛ نام یکی از فرشتگان آسمانی در ایران باستان و نام ماه یازدهم 

از سال خورشیدی.

فردوس: معرب کلمه فارسی پردیس، به معنای باغ، بستان، بهشت.

ناجا: به ترتیب سرهم شده حروف نخستین کلمات عبارت »نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران«. 

در این شیوه، از لغات و اصطالحات مترادف و آشنا برای شنونده استفاده می شود و به آن »تعریف لفظی« هم می گویند.

2- تعریف از طریق ذکر مصادیق: در این شیوه از تعریف به ذکر نمونه ها یا تصاویری از مصادیق مورد نظر پرداخته می شود. 

تعریف از طریق ذکر مصادیق عالئم رانندگی: یک یا چند نمونه از تابلوهای عالئم رانندگی یا تصویر آن ها نشان داده می شود.

تعریف از طریق ذکر مصادیق مرکبات: پرتقال، نارنگی، لیمو . ..... را مرکبات می گویند.

تعریف از طریق ذکر مصادیق رودخانه: ارس، کارون، دز، کرخه و ....... رودخانه هستند.

3- تعریف مفهومی: در این نوع از تعریف با دسته بندی ویژگی های یک مفهوم به ویژگی مشترک با سایر مفاهیم مشابه )امر عام( و ویژگی خاص آن 

)ویژگی خاص و منحصر به فرد(، به تعریف مفهوم می پردازیم. تعریف را با مفهوم عام آغاز می کنیم و سپس مفهوم خاص تر را بیان می کنیم.

اقسام و شرایط تعریف

درس چهارم
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اهمیت تعریف: تعریف کاربرد وسیعی در علوم مختلف دارد. در تمامی علوم از اصطالحات تخصصی خاصی استفاده می شود که در آن علوم تعریف می شوند. 

اصطالحاتی همچون: گشتاور در فیزیک، قضیه در منطق، فتوسنتز در زیست شناسی، جلگه در جغرافیا و ......

ضمنا ممکن است یک اصطالح در علمی تعریفی داشته باشد که همان اصطالح در علمی دیگر و یا در بین مردم معنایی دیگر داشته باشد و اگر این مفاهیم به 

دقت تعریف نشوند می توانند موجب مغالطه بشوند.

در بحث و گفت وگوی میان دو نفر نیز داشتن تعریفی مشترک از یک مطلب اهمیت دارد چون اگر از اصطالحی تعریف مشترک بین دو نفر وجود نداشته باشد 

ارتباط مفهومی درستی هم برقرار نمی شود.

گاهی اوقات ریشه اصلی اختالفات، ناشی از مشخص نبودن مفاهیم و نداشتن تعریفی دقیق از آن ها است.

بدین جهت آموختن نحوه تعریف صحیح مفاهیم و انواع تعریف، در تمام زوایای زندگی انسان از اهمیت زیادی برخوردار است و ما را از دچار شدن به بسیاری از 

خطاهای ذهن باز می دارد.

درس چهارم اقسام و شرایط تعریف

اقسام تعریف: 1- تعریف لغوی  2- تعریف از طریق ذکر مصادیق  3-  تعریف مفهومی

1- تعریف لغوی: در این شیوه، معنای لغوی یک مفهوم با مترادف های آن و یا نحوه شکل گیری لغوی آن بیان می شود. مثال:
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فردوس: معرب کلمه فارسی پردیس، به معنای باغ، بستان، بهشت.

ناجا: به ترتیب سرهم شده حروف نخستین کلمات عبارت »نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران«. 

در این شیوه، از لغات و اصطالحات مترادف و آشنا برای شنونده استفاده می شود و به آن »تعریف لفظی« هم می گویند.

2- تعریف از طریق ذکر مصادیق: در این شیوه از تعریف به ذکر نمونه ها یا تصاویری از مصادیق مورد نظر پرداخته می شود. 

تعریف از طریق ذکر مصادیق عالئم رانندگی: یک یا چند نمونه از تابلوهای عالئم رانندگی یا تصویر آن ها نشان داده می شود.

تعریف از طریق ذکر مصادیق مرکبات: پرتقال، نارنگی، لیمو . ..... را مرکبات می گویند.
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3- تعریف مفهومی: در این نوع از تعریف با دسته بندی ویژگی های یک مفهوم به ویژگی مشترک با سایر مفاهیم مشابه )امر عام( و ویژگی خاص آن 

)ویژگی خاص و منحصر به فرد(، به تعریف مفهوم می پردازیم. تعریف را با مفهوم عام آغاز می کنیم و سپس مفهوم خاص تر را بیان می کنیم.

اقسام و شرایط تعریف

درس چهارم
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از آن جا که در این نوع از تعریف، به تحلیل مفهوم مورد نظر می پردازیم، آن را تعریف مفهومی می نامند.

البته برای شنونده و یا خواننده تعریف، هم باید مفهوم عام آشنا باشد و هم مفهوم خاص و اال در صورت معلوم نبودن مفهوم عام و یا مفهوم خاص و یا هر دو 

مفهوم برای شنونده یا خواننده ، تعریفی صورت نمی گیرد. مگر نه این که قبال یاد گرفتیم که تعریف یعنی کنار هم چیدن تصورهای معلوم برای معلوم کردن تصور 

مجهول، همین مفهوم عام و مفهوم خاص، همان تصورهای معلوم هستند که تعریف از آن ها شکل می گیرد.

 به نکته ای که توضیح می دهم خوب دقت کنید و خوب به خاطر بسپارید:

تعریف مفهومی، فقط برای مفاهیم کلی است، یعنی مفاهیم جزئی تعریف مفهومی ندارند، پس اگر ظاهِر تعریفی، مفهومی باشد اما موضوع تعریف یعنی چیزی 

را که تعریف می کنیم مفهوم جزئی باشد، آن تعریف، قطعا تعریف مفهومی نیست بلکه یا تعریف از طریق ذکر مصادیق است یا تعریف لفظی و لغوی

اما کی و چگونه تعریف از طریق ذکر مصادیق است و کی و چگونه تعریف لفظی و لغوی؟

 خوب دقت کنید: قبال یاد گرفتیم که مفهوم جزئی یکی از دو عالمت را دارد 1- اسم خاص است 2- به صفات اشاره این و آن همراه است. 

  اگر موضوع تعریِف به ظاهر مفهومی، اسم خاص و جزئی بود، آن تعریف، تعریف لفظی و لغوی است؛ مثل: 

رستم حیوان ناطق است.  حیوان ناطق، تعریف مفهومی است اما برای انسان و وقتی می گوئیم رستم حیوان ناطق است یعنی اسم خاص رستم برای یکی از 

مصادیق حیوان ناطق وضع شده است یعنی جایگاه لفظ رستم را مشخص می کنیم.

  اگر موضوع تعریف به ظاهر مفهومی با صفت اشاره این یا آن همراه بود، آن تعریف، تعریف از طریق ذکر مصادیق است. مثل: این شخص حیوان ناطق 

است. یعنی این شخص یکی از مصادیق حیوان ناطق است.

  دو مثال دیگر اما ظاهر تعریف مفهومی ندارد: این شخص حسن است. تعریف از طریق ذکر مصداق مفهوم حسن است. و یا حسن این شخص 

است، تعریف لفظی حسن است یعنی لفظ حسن اسم خاص این شخص است.

از طریق ذکر  یا تعریف  یا تعریف لفظی و  تعریف  بود، آن  تعریفی مفهوم جرئی  ندارند و اگر موضوع  خالصه و به طور کلی ، مفاهیم جرئی تعریف مفهومی 

است. مصادیق 

 ترکیب انواع تعریف با یکدیگر: 

از آن جا که هدف از تعریف کردن، شناساندن مفاهیم و تصورهای مجهول برای شنونده است، در بیشتر موارد ارائه مجموعه ای از چند نوع مختلف از تعریف، به 

معرفی بهتر آن مفهوم کمک می کند. مثال:

 انتشارات: جمع انتشار و نشر، سازمانی است که فرایند تولید کتاب را برعهده دارد، 

                                   تعریف لغوی                                   تعریف مفهومی

مانند: انتشارات سمت، انتشارات مدرسه و ......  

               تعریف از طریق ذکر مصادیق

شرایط تعریف صحیح

 1- واضح بودن تعریف: یادمان هست که در مورد تعریف گفتیم، تعریف یعنی کنارهم چیدن تصورهای معلوم برای روشن و معلوم شدن تصور مجهول، کنارهم 

چیدن تصورهای معلوم یعنی تعریف باید برای شنونده واضح و روشن باشد و اال اگر از مفاهیم نامعلوم و ناآشنا استفاده کنیم برای شنونده تعریفی صورت نمی گیرد. مثال: 

در تعریف قیمتی بگوئیم: »ثمین«. ثمین نامانوس تر و ناشناخته تر از »قیمتی« است.

در تعریف هالل ماه بگوئیم: گوشواره آسمان)از استعاره استفاده شده است.(

در تعریف هوا بگوئیم: اسطقس شفاف که نور را از خود عبور می دهد. اسطقس واژه ای ناشناخته و نامأنوس است.

به طور کلی در تعریف نباید از  واژه های ناشناخته و نامانوس برای شنونده استفاده شود و اگر واژه ای برای شنونده نامأنوس و ناشناخته بود و چاره ای به جز استفاده 
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از آن نبود ابتدا باید آن واژه نامأنوس را برای شنونده تعریف و روشن کرد و سپس از آن استفاده نمود.

این شرط تعریف درست،  نسبی است یعنی ممکن است یک تعریف و مفاهیم به کار رفته در آن برای فردی معلوم و مانوس باشد و برای فردی دیگر نامعلوم و 

نامانوس، اما به طور کلی در امتحانات اگر از مفهومی استفاده کنند که برای اغلب مردم نامانوس باشد آن را می گوییم شرط واضح بودن را ندارد.

 2- جامع بودن تعریف: یک تعریف درست باید جامع باشد یعنی باید تمامی مصادیق مفهومی را که تعریف می کنیم در بر بگیرد و هیچ مصداقی بیرون 

از دایره تعریف نماند و به اصطالح، تعریف باید جامع افراد و مصادیق باشد. مثال:

اگر در تعریف مثلث بگوییم: شکلی که دارای سه ضلع مساوی است؛ جامع نیست چون همه مصادیق مثلث را در برنمی گیرد و مثلث های متساوی الساقین و 

مختلف االضالع، بیرون از تعریف می مانند؛ پس این تعریف، جامع همه  مصادیق مثلث نیست.

و یا اگر در تعریف فلز بگوئیم: عنصری که هادی الکتریسیته است و در دمای معمولی جامد است. این تعریف هم جامع همه افراد فلز نیست چون جیوه را شامل 

نمی شود.

توجه کنید: اگر تعریفی جامع نباشد آن را تعریف به اخص هم می گویند.

 3- مانع بودن تعریف: یک تعریف درست باید مانع باشد یعنی باید فقط مصادیق مفهوم مورد تعریف را دربربگیرد و فقط بر آن ها صدق بکند نه بر 

مصادیق مفهوم های دیگر و به اصطالح، تعریف باید »مانع اغیار« باشد. اغیار یعنی مصادیق مفاهیمی غیر از مفهوم مورد تعریف. مثال:

اگر در تعریف آیینه بگوئیم:»شیئی که نور را منعکس می کند«، مانع نیست چون فقط بر آیینه صدق نمی کند و شامل سایر اشیای صیقلی نیز می شود.

اگر در تعریف مستطیل بگوئیم: »شکلی با چهار ضلع که دو به دو موازی هستند«. مانع نیست چون به غیر از مستطیل شامل لوزی هم می شود.

گاهی شرایط دو و سوم را درکنار هم ذکر می کنند و می گویند: »تعریف باید جامع افراد و مانع اغیار باشد)جامع و مانع باشد(«؛ یعنی از نظر مصادیق از نسبت های 

چهارگانه، باید و فقط رابطه تعریف با آن چه تعریف می شود، رابطه تساوی باشد.

توجه کنید: اگر تعریفی مانع نباشد آن را تعریف به اعم هم می گویند.

 4- دوری نبودن تعریف: یک تعریف درست نباید دوری باشد یعنی برای تعریف یک چیز نباید از خودش استفاده کنیم. مثال:

در تعریف حرکت مکانی بگوئیم: انتقال شئ از مکانی به مکانی دیگر. 

یا در تعریف استخدام تمام وقت بگوئیم: نوعی استخدام است که شخص به صورت تمام وقت در محل کار خود حضور می یابد. 

اگر در دو تعریف فوق دقت کنید مکان را به خودش و استخدام تمام وقت را هم به خودش تعریف کرده اند.

تکنیک هرج و هرم

  برای تشخیص جامع و مانع بودن یا نبودن یک تعریف:

»هرج« را اول آوردم یعنی استفاده از سور هر برای تشخیص جامع بودن یا نبودن یک تعریف و »هرم« را دوم آوردم یعنی استفاده از سور هر برای تشخیص مانع 

بودن یا نبودن یک تعریف.

اما چگونگی کاربرد این تکنیک

 اوال تعریفی را که می خواهیم جامع یا مانع بودنش را با استفاده از این تکنیک تشخیص دهیم باید مفهوم مورد تعریف اول بیاید و در ادامه تعریف آن مفهوم ذکر شود. 

مثل:

مثلث اول آمده و تعریفش بعدا مثلث شکل سه ضلعی متساوی االضالع است.  

مربع اول آمده و تعریفش بعدا مربع شکل چهارضلعی است.   
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انار اول آمده و تعریفش بعدا انار میوه ای شیرین است.   

مثلث اول آمده و تعریفش بعدا مثلث شکل سه ضلعی است.   

 برای تشخیص جامع بودن یا نبودن از سور هر استفاده می کنیم و آن را اول تعریف گذاشته و می خوانیم که اگر درست بود جامع است اگر درست نبود جامع 

نیست. مثال های باال را با این تکنیک می سنجیم:

)غلط است پس این تعریف جامع نیست.( هر مثلث شکل سه ضلعی متساوی االضالع است.  

)درست است پس این تعریف جامع است( هر مربع شکل چهارضلعی است.   

)غلط است پس این تعریف جامع نیست.( هر انار میوه ای شیرین است.   

)درست است پس این تعریف جامع است(  هر مثلث شکل سه ضلعی است.    

هرج را اول آوردم یعنی از هر در اول تعریف استفاده کنید اگر درست بود جامع است و اگر نادرست بود جامع نیست. 

برای تشخیص مانع بودن یا نبودن از سور هر استفاده می کنیم و آن را آخر تعریف گذاشته و فعل را به اول تعریف می آوریم و از چپ به راست می خوانیم که 

اگر درست بود مانع است اگر درست نبود مانع نیست. مثال های باال را با این تکنیک می سنجیم:

  مثلث شکل سه ضلعی متساوی االضالع است.   

است مثلث شکل سه ضلعی متساوی االضالع هر  -   از چپ به راست خوانده می شود »هر شکل سه ضلعی متساوی االضالعی مثلث است«

)درست است پس این تعریف مانع است(  

  مربع شکل چهارضلعی است.  

)غلط است پس این تعریف مانع نیست( است مربع شکل چهارضلعی هر  -  از چپ به راست خوانده می شود »هر شکل چهارضلعی مربع است« 

  انار میوه ای شیرین است.

)غلط است پس این تعریف مانع نیست.( است انار میوه ای شیرین هر   -   از چپ به راست خوانده می شود هر میوه ای شیرین انار است. 

  مثلث شکل سه ضلعی است.

است مثلث شکل سه ضلعی هر   -  از چپ به راست خوانده می شود »هر شکل سه ضلعی مثلث است«  )درست است پس این تعریف مانع است(

هرم را دوم آوردم یعنی یادتان نرود  از هر در آخر تعریف استفاده کنید اگر درست بود مانع است و اگر نادرست بود مانع نیست.

این تکنیک را مختصری تمرین کنید بسیار ساده و روان و کاربردی است.

تمرین صفحه 33

 اقسام تعریف های زیر را مشخص کنید:

)تعریف لغوی یا لفظی(  نبی: لفظی عربی به معنای پیام آور، از ریشه »نبأ«. 

 نبی: انسان هایی همچون حضرت ابراهیم، عیسی و موسی و حضرت محمد)ص(.  )تعریف از طریق ذکر مصادیق(

)تعریف مفهومی(  نبی کسی که از عالم غیب خبر می دهد؛ معجزه ارائه می کند و انسان ها را به سوی اطاعت خداوند فرا می خواند.   

)تعریف از طریق ذکر مصادیق(  بیماری های ویروسی: به بیماری هایی همچون سرماخوردگی، آنفلوآنزا، آبله مرغان و اریون گفته می شود. 
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)تعریف لغوی یا لفظی(  سوبسید: یارانه 

)تعریف مفهومی(  مسجد: ساختمانی که مسلمانان برای دعا و عبادت و خواندن نماز به آن جا می روند. 

)تعریف از طریق ذکر مصادیق(           خانه:  نشان دادن تصویری از خانه 

)تعریف مفهومی(  خفاش: پستانداری که پرواز می کند و در شب به شکار می رود. 

)تعریف مفهومی(  انسان: حیوان متفکر 

تمرین صفحه 36

 ِاشکال تعریف های زیر را بیان کنید:

 انسان: حیوان راست قامت 

این تعریف واضح هست و دوری هم نیست پس می ماند شرط جامع و مانع بودن که با استفاده از تکنیک هرج و هرم آن را مشخص می کنیم. ابتدا استفاده از 

تکنیک هرج برای تشخیص جامع بودن یا نبودن:  

هر انسان حیوان راست قامت است )درست است پس این تعریف جامع است( 

البته انسان هایی که در اثر کودکی یا پیری یا مریضی و یا به هر دلیلی راست قامت نیستند دلیل بر جامع نبودن نیست چون انسان در اصل راست قامت است.

استفاده از تکنیک »هرم« برای تشخیص مانع بودن یا نبودن:

است انسان حیوان راست قامت هر 

از چپ به راست خوانده می شود »هر حیوان راست قامت انسان است« )غلط است پس این تعریف مانع نیست(

پس این تعریف جامع هست اما مانع نیست.

 زمان: امری که با ساعت که همان ابزار اندازه گیری زمان است، سنجیده می شود. 

)تعریف دوری است. از خود زمان در تعریف زمان استفاده شده است.(

 پرنده: حیوانی که پرواز می کند. 

این تعریف واضح هست و دوری هم نیست پس می ماند شرط جامع و مانع بودن که با استفاده از تکنیک هرج و هرم آن را مشخص می کنیم. ابتدا استفاده از 

تکنیک هرج  برای تشخیص جامع بودن یا نبودن:  

هر پرنده حیوانی که پرواز می کند است. )نادرست است چون بعضی پرندگان مثل مرغ و شترمرغ پرواز نمی کنند.پس این تعریف جامع نیست.(

استفاده از تکنیک »هرم« برای تشخیص مانع بودن یا نبودن:

است پرنده حیوانی که پرواز می کند هر  -  از چپ به راست خوانده می شود هر حیوانی ککه پرواز می کند پرنده است. )نادرست است چون بعضی حیواناتی که پرواز 

می کنند پرنده نیستند مثل پروانه . مگس . خفاش(

 خورشید: سکه طالئی آسمان  )واضح نیست از استعاره استفاده شده است.(

ماِقم    )واضح نیست، از کلمه دشوارتر استفاده شده است.(
ُ
 یم: ق
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)تعریف لغوی یا لفظی(  سوبسید: یارانه 

)تعریف مفهومی(  مسجد: ساختمانی که مسلمانان برای دعا و عبادت و خواندن نماز به آن جا می روند. 

)تعریف از طریق ذکر مصادیق(           خانه:  نشان دادن تصویری از خانه 

)تعریف مفهومی(  خفاش: پستانداری که پرواز می کند و در شب به شکار می رود. 

)تعریف مفهومی(  انسان: حیوان متفکر 

تمرین صفحه 36

 ِاشکال تعریف های زیر را بیان کنید:

 انسان: حیوان راست قامت 

این تعریف واضح هست و دوری هم نیست پس می ماند شرط جامع و مانع بودن که با استفاده از تکنیک هرج و هرم آن را مشخص می کنیم. ابتدا استفاده از 

تکنیک هرج برای تشخیص جامع بودن یا نبودن:  

هر انسان حیوان راست قامت است )درست است پس این تعریف جامع است( 

البته انسان هایی که در اثر کودکی یا پیری یا مریضی و یا به هر دلیلی راست قامت نیستند دلیل بر جامع نبودن نیست چون انسان در اصل راست قامت است.

استفاده از تکنیک »هرم« برای تشخیص مانع بودن یا نبودن:

است انسان حیوان راست قامت هر 

از چپ به راست خوانده می شود »هر حیوان راست قامت انسان است« )غلط است پس این تعریف مانع نیست(

پس این تعریف جامع هست اما مانع نیست.

 زمان: امری که با ساعت که همان ابزار اندازه گیری زمان است، سنجیده می شود. 

)تعریف دوری است. از خود زمان در تعریف زمان استفاده شده است.(

 پرنده: حیوانی که پرواز می کند. 

این تعریف واضح هست و دوری هم نیست پس می ماند شرط جامع و مانع بودن که با استفاده از تکنیک هرج و هرم آن را مشخص می کنیم. ابتدا استفاده از 

تکنیک هرج  برای تشخیص جامع بودن یا نبودن:  

هر پرنده حیوانی که پرواز می کند است. )نادرست است چون بعضی پرندگان مثل مرغ و شترمرغ پرواز نمی کنند.پس این تعریف جامع نیست.(

استفاده از تکنیک »هرم« برای تشخیص مانع بودن یا نبودن:

است پرنده حیوانی که پرواز می کند هر  -  از چپ به راست خوانده می شود هر حیوانی ککه پرواز می کند پرنده است. )نادرست است چون بعضی حیواناتی که پرواز 

می کنند پرنده نیستند مثل پروانه . مگس . خفاش(

 خورشید: سکه طالئی آسمان  )واضح نیست از استعاره استفاده شده است.(

ماِقم    )واضح نیست، از کلمه دشوارتر استفاده شده است.(
ُ
 یم: ق
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منطق و فلسفه جامع کنکور

فعالیت تکمیلی صفحه 37

  1- کلماتی که توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای معادل های کلمات خارجی وضع می شوند، چه نوع تعریفی به شمار 

می آیند؟ )تعریف لغوی یا لفظی(

  2- تعریف لغوی این کلمات را بنویسید: شابک – نداجا – پهپاد - هما

شابک: به ترتیب، سرهم شده حروف اول این عبارت مرکب<<  شماره استاندارد بین المللی کتاب

نداجا: به ترتیب، سرهم شده حروف اول این عبارت مرکب<< نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران.

پهپاد: به ترتیب، سرهم شده حروف اول این عبارت مرکب << پرنده هدایت پذیر از دور

هما: به ترتیب، سرهم شده حروف اول این عبارت مرکب << هواپیمایی ملی جمهوری اسالمی ایران

  3- دیزی را برای افراد زیر تعریف کنید:

الف: برای کسی که آبگوشت خورده است.)آبگوشت را می شناسد.(

می توانیم تعریف مفهومی بکنیم ، تعریف مفهومی برای کسی که آبگوشت را می شناسد از همین مفهوم آبگوشت به عنوان مفهوم کلی استفاده می کنیم و سپس 

ویژگی های خاص دیزی را به آن اضافه می کنیم تا دیزی تعریف شود. مثال می گوئیم: دیزی نوعی آبگوشت است که در ظرفی مخصوص و .... پخته می شود.

)دقت کنید چون طرِف تعریف ما آبگوشت را می شناسد از همان جا شروع می کنیم و الزم نیست از مفهوم یا مفاهیم عام تر شروع کنیم و مثال بگوییم دیزی نوعی 

غذا است با فالن خصوصیت ..... بلکه اگر از همان آبگوشت شروع کنیم به تعریف درست می رسیم.(

البته می توانیم تعریف مصداقی هم بکنیم و دیزی را به او نشان بدهیم و بگوییم این غذا دیزی است.

تعریف لفظی هم می توان کرد و گفت که دیزی اسم نوعی غذا است با فالن مشخصات.

ب: برای فردی از کشوری دیگر که در زندگی خود تا کنون آبگوشت ندیده و نحورده است.)آبگوشت را نمی شناسد.(

برای این فرد هم دیزی را تعریف مفهومی می کنیم البته چون آبگوشت را نمی شناسد از مفهومی عام تر که او می شناسد شروع می کنیم یعنی مثال از غذا به 

عنوان مفهوم کلی استفاده می کنیم و سپس ویژگی خاص دیزی را به آن مفهوم عام اضافه می کنیم و می گوئیم: دیزی نوعی غذاست که شامل آب، گوشت، 

سیب زمینی، گوجه، نخود و .... است.

البته در این جا هم می توانیم تعریف مصداقی هم بکنیم و دیزی را به او نشان بدهیم و بگوییم این غذا دیزی است.

تعریف لفظی هم می توان کرد و گفت که دیزی اسم نوعی غذا است با فالن مشخصات.

ج: از این تمرین )تمرین الف و ج( چه نکته ای را درباره تعریف تعریف کردن مفاهیم نتیجه می گیریم؟

از آن مفهوم عامی شروع  بلکه  تعریف کردن بکنیم  به  اولی ترین و عام ترین مفهوم، شروع  از  تعریف مفهومی الزم نیست که  را می گیریم که در  نتیجه  این 

می کنیم که برای شنونده، آشنا است. مثال برای کسی که آبگوشت را می شناسد الزم نیست از مفهوم عام تر از آبگوشت، یعنی غذا شروع به تعریف بکنیم 

بلکه همان آبگوشت را به عنوان مفهوم عام انتخاب کرده و ویژگی های دیزی را به آن اضافه می کنیم اما برای کسی که آبگوشت را نمی شناسد از مفهوم 

عام تر از آبگوشت یعنی از غذا شروع به تعریف می کنیم. یعنی غذا را مفهوم عام و ویژگی های مخصوص دیزی را به آن اضافه می کنیم. به طور کلی همه  

هستند. چنین  مفهومی  تعاریف 

  4- اقسام تعریف های زیر را مشخص کنید:

)تعریف از طریق ذکر مصادیق( الف: کتاب مقدس: کتاب هایی همچون قران و انجیل 
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 ب: عینک دوکانونی: عینک هایی که برای دید دور و نزدیک که در کنار هم در یک لنز قرار دارند و فرد را قادر می سازند که هر دو فاصله دور و نزدیک را به وسیله 

)تعریف مفهومی( یک عینک ببینند. 

 ج: مروارید: تنها جواهری که توسط حیوانات تولید می شود. صدف، الیه هایی را به دور شئ خارجی ای که وارد آن شده است، ترشح می کند و بدین ترتیب مروارید 

)تعریف مفهومی( پدید می آید. 

)تعریف مفهومی( د: مثلث: شکلی با خطوط بسته که مجموع زوایای داخلی آن 180 درجه است. 

تست

1- کدام گزی نه درست است؟

الف: تعریف انسان به حیوان ناطق، تعریف لغوی است.

ب: تعریف یک لفظ با لفظ مترادف آن تعریف مفهومی است. 

ج: در تعریف مفهومی اول ویژگی عام و بعد ویژگی یا ویژگی های خاص آن مفهوم را می آوریم.

د: در تعریف مفهومی الزاما اول عام ترین ویژگی و سپس ویژگی یا ویژگی های خاص آن مفهوم را می آوریم.

2- تعریف »دایره: شکل منحنی الدور است« کدام شرط از شرایط تعریف درست را ندارد؟

د: مانع نیست ج: جامع نیست   ب: دوری است   الف: واضح نیست  

3-  تعریف »داللت: از دیدن چیزی پی به وجود چیز دیگر بردن« کدام شرط از شرایط تعریف درست را ندارد؟

د: مانع نیست ج: جامع نیست   ب: دوری است   الف: واضح نیست  

4- کدام عبارت درباره تعریف »مثلث« به »شکل سه ضلعی متساوی االضالع«، درست است؟

د: دوری است ج: اخص است   ب: مبهم است   الف: اعم است  

5- اگر تعریفی جامع باشد ولی مانع نباشد بین مفهومی که تعریف می شود با تعریف آن، نسبت ……………. برقرار است.

د: عموم و خصوص من وجه ج: عموم و خصوص مطلق  ب: تباین    الف: تساوی  

6- اگر تعریفی مانع باشد ولی جامع نباشد بین مفهومی که تعریف می شود با تعریف آن، نسبت ……………. برقرار است.

د: عموم و خصوص من وجه ج: عموم و خصوص مطلق  ب: تباین    الف: تساوی  

7- اگر تعریفی نه مانع باشد و نه جامع، بین مفهومی که تعریف می شود با تعریف آن، نسبت ……………. برقرار است.

د: عموم و خصوص من وجه ج: عموم و خصوص مطلق  ب: تباین    الف: تساوی  

8- اگر تعریفی هم مانع باشد و هم جامع، بین مفهومی که تعریف می شود با تعریف آن، نسبت ……………. برقرار است.

د: عموم و خصوص من وجه ج: عموم و خصوص مطلق  ب: تباین    الف: تساوی  

9- کدام یک از شرایط تعریف ممکن است برای کسی حاصل باشد ولی برای دیگری حاصل نباشد؟ 

د: مانع بودن ج: جامع بودن   ب: جامع بودن   الف: واضح بودن  

10- کدام تعریف جامع و مانع نیست؟)کنکور انسانی 99(

ب: پرنده: موجودی که در آسمان پرواز می کند الف: حیوان : موجود جاندار دارای حواس   

د: فعل: کلمه ای که انجام کاری یا وقوع حالتی را می رساند. ج: اسب: حیوان چهارپا که علفخوار است   
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 ب: عینک دوکانونی: عینک هایی که برای دید دور و نزدیک که در کنار هم در یک لنز قرار دارند و فرد را قادر می سازند که هر دو فاصله دور و نزدیک را به وسیله 

)تعریف مفهومی( یک عینک ببینند. 

 ج: مروارید: تنها جواهری که توسط حیوانات تولید می شود. صدف، الیه هایی را به دور شئ خارجی ای که وارد آن شده است، ترشح می کند و بدین ترتیب مروارید 

)تعریف مفهومی( پدید می آید. 

)تعریف مفهومی( د: مثلث: شکلی با خطوط بسته که مجموع زوایای داخلی آن 180 درجه است. 

تست

1- کدام گزی نه درست است؟

الف: تعریف انسان به حیوان ناطق، تعریف لغوی است.

ب: تعریف یک لفظ با لفظ مترادف آن تعریف مفهومی است. 

ج: در تعریف مفهومی اول ویژگی عام و بعد ویژگی یا ویژگی های خاص آن مفهوم را می آوریم.

د: در تعریف مفهومی الزاما اول عام ترین ویژگی و سپس ویژگی یا ویژگی های خاص آن مفهوم را می آوریم.

2- تعریف »دایره: شکل منحنی الدور است« کدام شرط از شرایط تعریف درست را ندارد؟

د: مانع نیست ج: جامع نیست   ب: دوری است   الف: واضح نیست  

3-  تعریف »داللت: از دیدن چیزی پی به وجود چیز دیگر بردن« کدام شرط از شرایط تعریف درست را ندارد؟

د: مانع نیست ج: جامع نیست   ب: دوری است   الف: واضح نیست  

4- کدام عبارت درباره تعریف »مثلث« به »شکل سه ضلعی متساوی االضالع«، درست است؟

د: دوری است ج: اخص است   ب: مبهم است   الف: اعم است  

5- اگر تعریفی جامع باشد ولی مانع نباشد بین مفهومی که تعریف می شود با تعریف آن، نسبت ……………. برقرار است.

د: عموم و خصوص من وجه ج: عموم و خصوص مطلق  ب: تباین    الف: تساوی  

6- اگر تعریفی مانع باشد ولی جامع نباشد بین مفهومی که تعریف می شود با تعریف آن، نسبت ……………. برقرار است.

د: عموم و خصوص من وجه ج: عموم و خصوص مطلق  ب: تباین    الف: تساوی  

7- اگر تعریفی نه مانع باشد و نه جامع، بین مفهومی که تعریف می شود با تعریف آن، نسبت ……………. برقرار است.

د: عموم و خصوص من وجه ج: عموم و خصوص مطلق  ب: تباین    الف: تساوی  

8- اگر تعریفی هم مانع باشد و هم جامع، بین مفهومی که تعریف می شود با تعریف آن، نسبت ……………. برقرار است.

د: عموم و خصوص من وجه ج: عموم و خصوص مطلق  ب: تباین    الف: تساوی  

9- کدام یک از شرایط تعریف ممکن است برای کسی حاصل باشد ولی برای دیگری حاصل نباشد؟ 

د: مانع بودن ج: جامع بودن   ب: جامع بودن   الف: واضح بودن  

10- کدام تعریف جامع و مانع نیست؟)کنکور انسانی 99(

ب: پرنده: موجودی که در آسمان پرواز می کند الف: حیوان : موجود جاندار دارای حواس   

د: فعل: کلمه ای که انجام کاری یا وقوع حالتی را می رساند. ج: اسب: حیوان چهارپا که علفخوار است   
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پاسخ و شرح تست های ده گانه درس چهارم

1- پاسخ درست، گزینه »ج« است

توضیح: پاسخ درست گزینه »ج« است؛ چون این قاعده تعریف در ذهن است که حتما باید در تعریف مفهومی اول ویژگی عام و بعد ویژگی یا ویژگی های خاص 
آن مفهوم را بیاوریم.

 گزینه »الف« پاسخ مورد نظر نیست چون تعریف انسان به حیوان ناطق تعریف مفهومی است نه لغوی. حیوان ویژگی عام و ناطق ویژگی خاص انسان است.

گزینه »ب« پاسخ مورد نظر نیست چون تعریف یک لفظ با لفظ مترادف آن تعریف لغوی است نه مفهومی.

گزینه »د« پاسخ مورد نظر نیست چون در تعریف مفهومی ابتدا باید ویژگی عام و سپس ویژگی خاص را بیاوریم اما الزامی ندارد که عام ترین مفهوم را بیاوریم بلکه 
تعریف، از آن مفهوم عامی شروع می شود که شنونده آن را می شناسد. مثال در تعریف مثلث می گوییم شکل سه ضلعی و شکل به عنوان ویژگی عام مثلث کفایت 

می کند و دیگر ضرورتی ندارد که عام ترین ویژگی مثلث یعنی »کمیت« را هم بیاوریم.

2- پاسخ درست، گزینه »د« است

توضیح: پاسخ درست گزینه »د« است؛ چون تعریف داده شده از دایره، شکل های منحنی الدور دیگر مثل بیضی را هم دربرمی گیرد و مانع ورود آن ها نمی شود.
)از تکنیک »هرج و هرم« استفاده کنید.(

گزینه »الف« پاسخ مورد نظر نیست چون مفهومی مبهم و نامانوس و ناآشنا در تعریف مزبور وجود ندارد.

گزینه »ب« پاسخ مورد نظر نیست چون از خود مفهوم دایره برای تعریف آن استفاده نشده و تعریف دوری نیست.

گزینه»ج« پاسخ مورد نظر نیست چون هیچ دایره ای از این تعریف بیرون نمی ماند یعنی این تعریف همه دایره ها را در برگرفته است یعنی جامع است .)از تکنیک 
»هرج و هرم« استفاده کنید.(

استفاده از تکنیک »هرج« برای تشخیص جامع بودن یا نبودن. 

هر دایره ای شکل منحنی الدور است . درست است پس این تعریف جامع است.

استفاده از هرم برای تشخیص مانع بودن یا نبودن.

هر شکل منحنی الدوری دایره است. نادرست است. پس این تعریف مانع نیست.

3- پاسخ درست، گزینه »ج« است

توضیح: پاسخ درست گزینه »ج« است؛ چون فقط داللت از طریق دیدن اتفاق نمی افتد بلکه ممکن با شنیدن، بوییدن و …. هم اتفاق بیفتد پس این تعریف 

جامع نیست.)از تکنیک »هرج و هرم« استفاده کنید.(

گزینه »الف«پاسخ مورد نظر نیست چون هیچ مفهوم مبهم و نا آشنایی در تعریف مزبور به کار نرفته است.

گزینه »ب« پاسخ مورد نظر نیست چون از خود مفهوم داللت، در این تعریف استفاده نشده است.

گزینه »د« پاسخ مورد نظر نیست چون به غیر از داللت، مفهوم دیگری در این تعریف وارد نشده است.)از تکنیک »هرج و هرم« استفاده کنید.(

استفاده از تکنیک »هرج« برای تشخیص جامع بودن یا نبودن. 

را  و ….  بوییدن  از طریق شنیدن،  نیست. چون داللت  جامع  تعریف  این  پس  است  نادرست   . است  بردن  دیگر  چیز  وجود  به  پی  دیدن چیزی  از  داللتی  هر 
دربرنمی گیرد.

استفاده از تکنیک »هرم« برای تشخیص مانع بودن یا نبودن.

هر از دیدن چیزی پی به وجود چیز دیگر بردن داللت است. درست است. پس این تعریف مانع است.
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4- پاسخ درست، گزینه »ج« است

توضیح: پاسخ درست گزینه »ج« است؛ چون این تعریف از مثلث، جامع نیست یعنی این تعریف اخص از مفهومی است که آن را تعریف 
می کند. به نمودار زیر دقت کنید. دقت کنید وقتی می گوییم تعریف به اخص یعنی تعریف جامع نیست و وقتی می گوییم تعریف به اعم 

یعنی تعریف مانع نیست.

دایره سیاه مصادیق مثلث است که اعم از دایره قرمز یعنی شکل سه ضلعی متساوی االضالع است.

دایره قرمز مصادیق شکل سه ضلعی متساوی االضالع است که اخص از دایره سیاه یعنی مثلث است.

گزینه »الف« پاسخ مورد نظر نیست چون اگر دقت کنید تعریف داده شده داخل دایره مفهومی است که تعریف شده پس تعریف فوق به اخص است و جامع نیست.

گزینه »ب« پاسخ مورد نظر نیست چون هیچ مفهوم مبهمی در آن وجود ندارد.

گزینه»د« پاسخ مورد نظر نیست چون از خود مفهوم مثلث برای تعریف مثلث استفاده نشده است.

5- پاسخ درست، گزینه »ج« است 

توضیح: پاسخ درست گزینه »ج« است؛ اگر تعریفی مانع باشد ولی جامع نباشد و بر عکس اگر تعریفی جامع باشد ولی مانع نباشد بین مفهومی که تعریف می شود 
با تعریف آن، نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است و اگر تعریفی، نه جامع باشد و نه مانع، بین مفهومی که تعریف می شود با تعریف آن، نسبت عموم و 
خصوص من وجه برقرار است و اگر تعریفی، هم جامع باشد و هم مانع، بین مفهومی که تعریف می شود با تعریف آن، نسبت تساوی برقرار است. بر اساس این 

توضیح، پاسخ درست گزینه »ج« است.

6- پاسخ درست، گزینه »ج« است

 توضیح: پاسخ درست گزینه »ج« است؛ اگر تعریفی مانع باشد ولی جامع نباشد و بر عکس اگر تعریفی جامع باشد ولی مانع نباشد بین مفهومی که تعریف می شود 
با تعریف آن، نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است و اگر تعریفی، نه جامع باشد و نه مانع، بین مفهومی که تعریف می شود با تعریف آن، نسبت عموم و 
خصوص من وجه برقرار است و اگر تعریفی، هم جامع باشد و هم مانع، بین مفهومی که تعریف می شود با تعریف آن، نسبت تساوی برقرار است. بر اساس این 

توضیح، پاسخ درست گزینه »ج« است.

7- پاسخ درست، گزینه »د« است

 توضیح: پاسخ درست گزینه »د« است؛ اگر تعریفی مانع باشد ولی جامع نباشد و بر عکس اگر تعریفی جامع باشد ولی مانع نباشد بین مفهومی که تعریف می شود 
با تعریف آن، نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است و اگر تعریفی، نه جامع باشد و نه مانع، بین مفهومی که تعریف می شود با تعریف آن، نسبت عموم و 
خصوص من وجه برقرار است و اگر تعریفی، هم جامع باشد و هم مانع، بین مفهومی که تعریف می شود با تعریف آن، نسبت تساوی برقرار است. بر اساس این 

توضیح، پاسخ درست گزینه »د« است.

8- پاسخ درست، گزینه »الف« است

 توضیح: پاسخ درست گزینه »الف« است؛ اگر تعریفی مانع باشد ولی جامع نباشد و بر عکس اگر تعریفی جامع باشد ولی مانع نباشد بین مفهومی که تعریف 
می شود با تعریف آن، نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است و اگر تعریفی نه جامع باشد و نه مانع، بین مفهومی که تعریف می شود با تعریف آن، نسبت عموم 
و خصوص من وجه برقرار است و اگر تعریفی، هم جامع باشد و هم مانع، بین مفهومی که تعریف می شود با تعریف آن، نسبت تساوی برقرار است. بر اساس این 

توضیح، پاسخ درست گزینه »الف« است.
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4- پاسخ درست، گزینه »ج« است

توضیح: پاسخ درست گزینه »ج« است؛ چون این تعریف از مثلث، جامع نیست یعنی این تعریف اخص از مفهومی است که آن را تعریف 
می کند. به نمودار زیر دقت کنید. دقت کنید وقتی می گوییم تعریف به اخص یعنی تعریف جامع نیست و وقتی می گوییم تعریف به اعم 

یعنی تعریف مانع نیست.

دایره سیاه مصادیق مثلث است که اعم از دایره قرمز یعنی شکل سه ضلعی متساوی االضالع است.

دایره قرمز مصادیق شکل سه ضلعی متساوی االضالع است که اخص از دایره سیاه یعنی مثلث است.

گزینه »الف« پاسخ مورد نظر نیست چون اگر دقت کنید تعریف داده شده داخل دایره مفهومی است که تعریف شده پس تعریف فوق به اخص است و جامع نیست.

گزینه »ب« پاسخ مورد نظر نیست چون هیچ مفهوم مبهمی در آن وجود ندارد.

گزینه»د« پاسخ مورد نظر نیست چون از خود مفهوم مثلث برای تعریف مثلث استفاده نشده است.

5- پاسخ درست، گزینه »ج« است 

توضیح: پاسخ درست گزینه »ج« است؛ اگر تعریفی مانع باشد ولی جامع نباشد و بر عکس اگر تعریفی جامع باشد ولی مانع نباشد بین مفهومی که تعریف می شود 
با تعریف آن، نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است و اگر تعریفی، نه جامع باشد و نه مانع، بین مفهومی که تعریف می شود با تعریف آن، نسبت عموم و 
خصوص من وجه برقرار است و اگر تعریفی، هم جامع باشد و هم مانع، بین مفهومی که تعریف می شود با تعریف آن، نسبت تساوی برقرار است. بر اساس این 

توضیح، پاسخ درست گزینه »ج« است.

6- پاسخ درست، گزینه »ج« است

 توضیح: پاسخ درست گزینه »ج« است؛ اگر تعریفی مانع باشد ولی جامع نباشد و بر عکس اگر تعریفی جامع باشد ولی مانع نباشد بین مفهومی که تعریف می شود 
با تعریف آن، نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است و اگر تعریفی، نه جامع باشد و نه مانع، بین مفهومی که تعریف می شود با تعریف آن، نسبت عموم و 
خصوص من وجه برقرار است و اگر تعریفی، هم جامع باشد و هم مانع، بین مفهومی که تعریف می شود با تعریف آن، نسبت تساوی برقرار است. بر اساس این 

توضیح، پاسخ درست گزینه »ج« است.

7- پاسخ درست، گزینه »د« است

 توضیح: پاسخ درست گزینه »د« است؛ اگر تعریفی مانع باشد ولی جامع نباشد و بر عکس اگر تعریفی جامع باشد ولی مانع نباشد بین مفهومی که تعریف می شود 
با تعریف آن، نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است و اگر تعریفی، نه جامع باشد و نه مانع، بین مفهومی که تعریف می شود با تعریف آن، نسبت عموم و 
خصوص من وجه برقرار است و اگر تعریفی، هم جامع باشد و هم مانع، بین مفهومی که تعریف می شود با تعریف آن، نسبت تساوی برقرار است. بر اساس این 

توضیح، پاسخ درست گزینه »د« است.

8- پاسخ درست، گزینه »الف« است

 توضیح: پاسخ درست گزینه »الف« است؛ اگر تعریفی مانع باشد ولی جامع نباشد و بر عکس اگر تعریفی جامع باشد ولی مانع نباشد بین مفهومی که تعریف 
می شود با تعریف آن، نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است و اگر تعریفی نه جامع باشد و نه مانع، بین مفهومی که تعریف می شود با تعریف آن، نسبت عموم 
و خصوص من وجه برقرار است و اگر تعریفی، هم جامع باشد و هم مانع، بین مفهومی که تعریف می شود با تعریف آن، نسبت تساوی برقرار است. بر اساس این 

توضیح، پاسخ درست گزینه »الف« است.
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9- پاسخ درست، گزینه »الف« است

 توضیح: پاسخ درست گزینه »الف« است؛ از میان شرایط تعریف درست، فقط شرط واضح بودن است که ممکن است مفهوم یا مفاهیم به کار رفته در تعریف 
برای کسی روشن و واضح باشد اما برای کسی دیگر واضح و روشن نباشد. بر اساس این توضیح پاسخ درست گزینه »الف« است.

10- پاسخ درست، گزینه »ب« است

 توضیح: پاسخ درست گزینه »ب« است؛ برای تشخیص دقیق پاسخ درست از تکنیک »هرج و هرم« استفاده می کنیم.

استفاده از تکنیک »هرج« برای تشخیص جامع بودن یا نبودن. 

هر پرنده ای موجودی است که در آسمان پرواز می کند . نادرست است؛ پس این تعریف جامع نیست.

استفاده از تکنیک »هرم« برای تشخیص مانع بودن یا نبودن.

هر موجودی که در آسمان پرواز می کند پرنده است. نادرست است. پس این تعریف مانع نیست.

با به کارگیری تکنیک »هرج و هرم« متوجه شدیم که این تعریف نه جامع هست و نه مانع. پس پاسخ مورد نظر اگزینه »ب« است.

گزینه »الف« پاسخ مورد نظر نیست.

استفاده از تکنیک »هرج« برای تشخیص جامع بودن یا نبودن. 

هر حیوانی موجود دارای حواس است . درست است؛ پس این تعریف جامع هست.

استفاده از تکنیک »هرم« برای تشخیص مانع بودن یا نبودن.

هر موجود دارای حواس، حیوان  است. درست است؛ پس این تعریف مانع هست.

با به کارگیری تکنیک »هرج و هرم« متوجه شدیم که این تعریف هم جامع هست و هم مانع. پس پاسخ مورد نظر گزینه »الف« نیست.

گزینه »ج« پاسخ مورد نظر نیست. 

استفاده از تکنیک »هرج« برای تشخیص جامع بودن یا نبودن. 

هر اسبی حیوان چهارپای علفخوار است . درست است؛ پس این تعریف جامع هست.

استفاده از تکنیک »هرم« برای تشخیص مانع بودن یا نبودن.

هر حیوان چهارپای علفخوار، اسب است. درست نیست؛ پس این تعریف مانع نیست.

با به کارگیری تکنیک »هرج و هرم« متوجه شدیم که این تعریف جامع هست ولی مانع نیست؛ پس پاسخ مورد نظر گزینه »ج«نیست.

گزینه »د« پاسخ مورد نظر نیست.

استفاده از تکنیک »هرج« برای تشخیص جامع بودن یا نبودن. 

هر فعل، کلمه ای است که انجام کاری یا وقوع حالتی را می رساند. درست است؛  پس این تعریف جامع است.

استفاده از تکنیک »هرم« برای تشخیص مانع بودن یا نبودن.

هر کلمه ای که انجام کاری یا وقوع حالتی را می رساند فعل است. نادرست است. پس این تعریف مانع نیست. چون مصدر را هم که انجام کاری یا وقوع حالتی را 
می رساند دربر می گیرد.

با به کارگیری تکنیک »هرج و هرم« متوجه شدیم که این تعریف جامع هست ولی مانع نیست. پس پاسخ مورد نظر گزینه »د« نیست.
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این تعریف قرآن به »کتاب آسمانی نازل شده بر پیامبر اسالم« چه نوع تعریفی است؟ نسبت مفهوم اول با مفهوم دوم به کاررفته -  
در تعریف، کدام یک از نسبت های چهارگانه است؟ تعریف علت و معلول به وجوددهنده و وجود گیرنده چه نوع تعریفی است؟ این نوع 

تعریف موضوع چه علمی است؟ و این گونه تعاریف فاقد کدام یک از شرایط تعریف هستند؟

1( تحلیل از نوع سلسله اوصاف - من وجه - لفظی - علم لغت - دوری هستند. 

۲( تحلیل از نوع عام و خاص - من وجه - تعریف به مثال - فلسفه و مفاهیم فلسفی - واضح نیستند. 

۳( تحلیلی از نوع عام و خاص - مطلق - لفظی - علم لغت - دوری هستند. 

۴( تحلیلی از نوع سلسله اوصاف - مطلق - تعریف به مثال - فلسفه و مفاهیم فلسفی - واضح نیستند.

تعریف ارسطو و داروینیسم به ترتیب از انسان، کدام است؟ هرکدام چه نوع تعریفی هستند؟ با توجه به شرایط تعریف درست و -  
منطقی کدام عبارت در مورد آنها به درستی بیان شده است؟

1( حیوان دارای روح - حیوان دارای مغز پیچیده - هر دو تعریف تحلیلی از نوع سلسله اوصاف اند. - اولی جامع و مانع است و دومی نه جامع است و نه مانع

۲( حیوان دارای روح - حیوان دارای مغز پیچیده - هر دو تعریف تحلیلی از نوع عام و خاص اند. - اول واضح است و دومی واضح نیست.

۳( حیوان دارای قدرت تفکر - حیوان مستوی القامه - هر دو تعریف تحلیلی از نوع عام و خاص اند. - اولی جامع و مانع است و دومی نه جامع است و نه مانع

۴( حیوان دارای قدرت تفکر - حیوان مستوی القامه - هر دو تعریف از نوع سلسله اوصاف اند - اولی واضح است و دومی واضح نیست.

کدام یک از تعاریف زیر از »مثلث« یک تعریف تحلیلی به مفاهیم عام و خاص و در عین حال یک تعریف جامع و مانع است؟-  

1( شکلی هندسی است دارای ضلع                                    ۲( شکلی هندسی است دارای سه ضلع متساوی

۳( خطی است دارای سه ضلع و سه زاویه                            ۴( شکلی است دارای سه ضلع

 هدف از تعریف کردن، شناساندن .............. برای شنونده است که در مورد آن می توان گفت ............ - 

1( مفاهیم و تصورهای معلوم - در بیشتر موارد ارائه مجموعه ای از چند روش مختلف به معرفی بهتر آن مفهوم کمک می کند. 

۲( تصدیقات و قضایای معلوم - به روشن شدن قضیه مجهول منجر می شود. 

۳( مفاهیم و تصورهای مجهول - در بیشتر موارد ارائه مجموعه ای از چند روش مختلف به معرفی بهتر آن مفهوم کمک می کند. 

۴( تصدیقات و قضایای مجهول - به روشن شدن قضیه مجهول منجر می شود.

ق
ط

من
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این تعریف قرآن به »کتاب آسمانی نازل شده بر پیامبر اسالم« چه نوع تعریفی است؟ نسبت مفهوم اول با مفهوم دوم به کاررفته -  
در تعریف، کدام یک از نسبت های چهارگانه است؟ تعریف علت و معلول به وجوددهنده و وجود گیرنده چه نوع تعریفی است؟ این نوع 

تعریف موضوع چه علمی است؟ و این گونه تعاریف فاقد کدام یک از شرایط تعریف هستند؟

1( تحلیل از نوع سلسله اوصاف - من وجه - لفظی - علم لغت - دوری هستند. 

۲( تحلیل از نوع عام و خاص - من وجه - تعریف به مثال - فلسفه و مفاهیم فلسفی - واضح نیستند. 

۳( تحلیلی از نوع عام و خاص - مطلق - لفظی - علم لغت - دوری هستند. 

۴( تحلیلی از نوع سلسله اوصاف - مطلق - تعریف به مثال - فلسفه و مفاهیم فلسفی - واضح نیستند.

تعریف ارسطو و داروینیسم به ترتیب از انسان، کدام است؟ هرکدام چه نوع تعریفی هستند؟ با توجه به شرایط تعریف درست و -  
منطقی کدام عبارت در مورد آنها به درستی بیان شده است؟

1( حیوان دارای روح - حیوان دارای مغز پیچیده - هر دو تعریف تحلیلی از نوع سلسله اوصاف اند. - اولی جامع و مانع است و دومی نه جامع است و نه مانع

۲( حیوان دارای روح - حیوان دارای مغز پیچیده - هر دو تعریف تحلیلی از نوع عام و خاص اند. - اول واضح است و دومی واضح نیست.

۳( حیوان دارای قدرت تفکر - حیوان مستوی القامه - هر دو تعریف تحلیلی از نوع عام و خاص اند. - اولی جامع و مانع است و دومی نه جامع است و نه مانع

۴( حیوان دارای قدرت تفکر - حیوان مستوی القامه - هر دو تعریف از نوع سلسله اوصاف اند - اولی واضح است و دومی واضح نیست.

کدام یک از تعاریف زیر از »مثلث« یک تعریف تحلیلی به مفاهیم عام و خاص و در عین حال یک تعریف جامع و مانع است؟-  

1( شکلی هندسی است دارای ضلع                                    ۲( شکلی هندسی است دارای سه ضلع متساوی

۳( خطی است دارای سه ضلع و سه زاویه                            ۴( شکلی است دارای سه ضلع

 هدف از تعریف کردن، شناساندن .............. برای شنونده است که در مورد آن می توان گفت ............ - 

1( مفاهیم و تصورهای معلوم - در بیشتر موارد ارائه مجموعه ای از چند روش مختلف به معرفی بهتر آن مفهوم کمک می کند. 

۲( تصدیقات و قضایای معلوم - به روشن شدن قضیه مجهول منجر می شود. 

۳( مفاهیم و تصورهای مجهول - در بیشتر موارد ارائه مجموعه ای از چند روش مختلف به معرفی بهتر آن مفهوم کمک می کند. 

۴( تصدیقات و قضایای مجهول - به روشن شدن قضیه مجهول منجر می شود.
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منطق و فلسفه جامع کنکور

 تعریف انسان به »حیوان دونده« مثلث به »شکل دارای ضلع« شیعه به »مسلمان معتقد به دوازده امام« عقل به »اول صادر ازلی« به  - 
ترتیب فاقد کدام یک از شرایط تعریف صحیح است؟

1( مانع بودن - جامع بودن - جامع بودن - دوری نبودن 

۲( جامع بودن - مانع بودن - مانع بودن - دوری نبودن 

۳( جامع و مانع بودن - مانع بودن - جامع بودن - واضح بودن 

۴( جامع و مانع بودن - جامع بودن - مانع بودن - واضح بودن

نوع  -  چه  ترتیب  به  پنجگانه«  حواس  دارای  »جاندار  و  دارد«  حرکت  و  حس  و  که رشد  »جانداری  و  به »ذی حیات«  تعریف حیوان   
تعاریفی هستند؟

1( لغوی - عام وخاص - سلسله اوصاف                                ۲( به مثال - عام وخاص - سلسله اوصاف

۳( به مثال - سلسله اوصاف - عام وخاص                            ۴( لغوی - سلسله اوصاف - عام و خاص

از میان مفاهیم محدودیت، جاه طلبی، مساوات، خط، خشم، گل و هواپیما تعریف از طریق ذکر مصادیق برای چه تعداد مناسب -  
است؟

۵ )۴                          ۴ )۳                          ۳ )۲                          ۲ )1

با نسبت های -   از حاالت احتمالی رابطه میان تعریف و آنچه می خواهیم تعریف کنیم در هنگامی که تعریف جامع باشد  چه تعداد 
احتمالی میان این دو درصورتی که تعریف مانع باشد، مشرک است؟

1( یک                          ۲( دو                          ۳( سه                          ۴( صفر 

چرا ارائه مجموعه ای از چند نوع تعریف به معرفی بهتر آن مفهوم کمک می کند؟-  

1( زیرا هیچ یک از اقسام تعریف به تنهایی کامل نیستند. 

۲( زیرا هدف از تعریف شناساندن تصورهای مجهول برای شنونده است. 

۳( زیرا بعضی انواع تعریف برای بعضی مفاهیم مناسب نیستند. 

۴( زیرا هر نوع تعریف یک وجه از وجوه مفهوم موردنظر را روشن می کند.

اگر تعریف a به b مانع نباشد برای تعریف b به a چند حالت از حیث »جامعیت« و »مانعیت« متصور است؟-   

1( یک                          ۲( دو                          ۳( سه                          ۴( چهار

اگر بدانیم پرندگان مانند سایر حیوانات دارای اختیار در حرکت اند و تفاوت آنها با سایر حیوانات          تخم گذاری است در تعریف - --
مفهومی ............ در ابتدا و ............ پس از آن می آید و اگر به کسی که به دنبال تعریف پرنده است چند پرنده را نشان بدهیم 

. ............

1( نکته دوم - نکته اول - مثل این است که از اصطالحات مترادف برای تعریف استفاده کرده باشیم.

۲( نکته اول - نکته دوم - تعریف از طریق ذکر مصادیق صورت گرفته است.

۳( نکته دوم - نکته اول - تعریف مانند تعریف مرکبات به پرتقال، نارنگی و... است.

۴( نکته اول - نکته دوم - به تحلیل مفهوم پرنده پرداخته ایم.
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-  -. ............ b به c   اعم نباشد تعریف c از b و اگر ............ b و a نه جامع باشد و نه مانع نسبت میان b به a اگر تعریف 

1( می تواند عموم وخصوص مطلق باشد. - ممکن است مانع باشد. 

۲( نمی تواند تساوی باشد. - از حیث جامعیت و مانعیت مانند تعریف a به b است.

۳( مشخص نیست. - ممکن است جامع باشد. 

۴( تباین است. - مانع اغیار است.

اشکال کدام یک از تعریف های زیر به درستی بیان نشده است؟-  -

1( آب: مایع بی رنگ )جامع افراد نیست(.            

۲( خورشید: سکه طالیی آسمان )واضح نیست(. 

۳( شاخص توسعه انسانی: شاخصی که میزان معیارهای مربوط به توسعه انسانی را می سنجد )دوری است(. 

۴( الک پشت: خزنده ای که جسمی سخت را حمل می کند )مانع اغیار نیست(. 

لفظ انسان را چگونه معنی کنیم که مانع باشد؟-  -

1( دارای دو دست و دو پا                                  ۲( پستاندار

۳( شیء متفکر                                                  ۴( دارای حواس پنج گانه

ترتیب چینش مفاهیم در تعریف تحلیلی چگونه است؟-  -

1( کل به جزء                                                     ۲( جزء به کل

۳( عام به خاص                                                  ۴( خاص به عام

در تعریف تحلیلی از چه چیزی استفاده می کنیم؟-  -

1( مصداق مختلف                                            ۲( تصورات

۳( امثال                                                             ۴( اشیاء

اگر طوطی را به پرنده زیبا تعریف کنیم، کدام شرط را رعایت نکردیم؟-  -

1( دوری نبودن                          ۲( مانع بودن                          ۳( مبهم نبودن                          ۴( روشن بودن

اگر تعریف جامع نباشد، آن تعریف چگونه است؟-  -

1( مبهم                          ۲( اخص                          ۳( اعم                          ۴( نه اخص و نه اعم

مفهوم پرواز کننده با هواپیما چه نسبتی دارد، و اگر مسلمان را به معتقد به امامان دوازده گانه تعریف کنیم کدام شرط تعریف را -  -
رعایت نکردیم؟

1( مطلق - مانعیت                                             ۲( من وجه - جامعیت

۳( مطلق - جامعیت                                            ۴( من وجه - مانعیت
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-  -. ............ b به c   اعم نباشد تعریف c از b و اگر ............ b و a نه جامع باشد و نه مانع نسبت میان b به a اگر تعریف 

1( می تواند عموم وخصوص مطلق باشد. - ممکن است مانع باشد. 

۲( نمی تواند تساوی باشد. - از حیث جامعیت و مانعیت مانند تعریف a به b است.

۳( مشخص نیست. - ممکن است جامع باشد. 

۴( تباین است. - مانع اغیار است.

اشکال کدام یک از تعریف های زیر به درستی بیان نشده است؟-  -

1( آب: مایع بی رنگ )جامع افراد نیست(.            

۲( خورشید: سکه طالیی آسمان )واضح نیست(. 

۳( شاخص توسعه انسانی: شاخصی که میزان معیارهای مربوط به توسعه انسانی را می سنجد )دوری است(. 

۴( الک پشت: خزنده ای که جسمی سخت را حمل می کند )مانع اغیار نیست(. 

لفظ انسان را چگونه معنی کنیم که مانع باشد؟-  -

1( دارای دو دست و دو پا                                  ۲( پستاندار

۳( شیء متفکر                                                  ۴( دارای حواس پنج گانه

ترتیب چینش مفاهیم در تعریف تحلیلی چگونه است؟-  -

1( کل به جزء                                                     ۲( جزء به کل

۳( عام به خاص                                                  ۴( خاص به عام

در تعریف تحلیلی از چه چیزی استفاده می کنیم؟-  -

1( مصداق مختلف                                            ۲( تصورات

۳( امثال                                                             ۴( اشیاء

اگر طوطی را به پرنده زیبا تعریف کنیم، کدام شرط را رعایت نکردیم؟-  -

1( دوری نبودن                          ۲( مانع بودن                          ۳( مبهم نبودن                          ۴( روشن بودن

اگر تعریف جامع نباشد، آن تعریف چگونه است؟-  -

1( مبهم                          ۲( اخص                          ۳( اعم                          ۴( نه اخص و نه اعم

مفهوم پرواز کننده با هواپیما چه نسبتی دارد، و اگر مسلمان را به معتقد به امامان دوازده گانه تعریف کنیم کدام شرط تعریف را -  -
رعایت نکردیم؟

1( مطلق - مانعیت                                             ۲( من وجه - جامعیت

۳( مطلق - جامعیت                                            ۴( من وجه - مانعیت
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مانع بودن یک تعریف، به چه معنا است؟-   

1( فقط دارای یک نمونه باشد.                                     ۲( از مجاز استفاده نکرده باشد. 

۳( تمام مصادیق این مجهول را دربربگیرد.                   ۴( مصادیق بی ربط را شامل نشود. 

از چه تعریفی برای معلوم کردن، تصورات مجهول برای یک کودک استفاده کنیم؟ - - 

1( لغوی                          ۲( به مثال                          ۳( سلسله اوصاف                          ۴( مفاهیم عام و خاص

اگر شرط جامع بودن، در تعریف را رعایت نکنیم، نسبت میان مفاهیم و تعریف چگونه خواهد بود؟-   

1( مطلق                          ۲( من وجه                          ۳( تساوی                          ۴( تباین

باتوجه به کاربرد فرهنگ نامه ها کدام گزاره صحیح است؟-   

1( فقط تعاریف لغوی به ما ارائه می کند.                   ۲( شناخت بسیاری از مفاهیم را میسر می کند. 
۳( فاقد تعریف به مثال است.                                    ۴( فقط از الفاظ مختلف استفاده می کند.

نوع کدام تعریف با بقیه متفاوت است؟-   

1( مهره داران هم شامل گوشت خواران می شوند و هم شامل گیاه خواران 

۲( انتشارات جمع نشر است مثل رشد؛ سخن؛ چشمه 

۳( معصومین کسانی هستند که در زندگی دچار خطا و اشتباه نمی شوند. 

۴( کاراته، جودو، تکواندو و ... جزء رشته های رزمی محسوب می شوند.

در تعریف متوازی االضالع اگر گفته شود ))چهار خطی که دو ضلع روبه روی آن با هم هم راستا است(( تعریف مان .......... است. -   

1( غیر مانع                 ۲( بی ربط                    ۳( غیر جامع                     ۴( فقط جامع

تعریف ....... به ....... تعریفی ....... است.-   

1( موبایل - تلفن همراه - دوری                          ۲( انسانیت - خوش اخالقی - غیر جامع

۳( مهندس - شیک پوش - جامع                       ۴( شانه - ابزاری برای مرتب کردن مو - غیر واضح

قادر تعریف انسان به ))حیوان سخنگو(( کدام یک از شرایط تعریف رعایت نشده است؟ -   

1( جامع نیست              ۲( مانع نیست              ۳( جامع و مانع نیست                ۴( واضح نیست

کدام تعریف نمی تواند مانع باشد؟-   

1( مصادیق بی ارتباط را دربر گیرد.               ۲( تنها بخشی از مفهوم را پوشش دهد.

۳( مصادیق متعددی داشته باشد.                 ۴( افراد مفهوم خاص تر از دامنه ی شمول تعریف باشد.
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در کدام تعریف تمامی شرایط تعریف صحیح رعایت شده است؟ -   

1( سیاره: جرم آسمانی و سنگی                                                               ۲( شعر: گونه ی ادبی دارای وزن و قافیه 

۳( ثانیه: واحد محاسبه ی زمان معادل یک شصتم دقیقه                        ۴( آب: مایه ی حیات

تعریف مثلث -    و در  راه رونده((  انسان بگوئیم ))حیوان  تعریف  و در  تعریف درخت سیب بگوییم ))درختی که میوه دارد((  اگر در 
بگوییم ))سه ضلعی قائم الزاویه(( کدام یک از شرایط تعریف، رعایت نشده است؟  

1( مانع نیست - واضح نیست - مانع نیست                     ۲( جامع نیست - جامع نیست - مانع نیست 

۳( جامع نیست - مانع نیست - واضح نیست                    ۴( مانع نیست - مانع نیست - جامع نیست

در تعریف مربع ))به چهارضلعی قائم الزاویه(( و در تعریف اسم به ))آنچه فعل نیست(( کدام شرایط تعریف رعایت نشده است؟ - - 

1( جامع نیست - جامع نیست                                    ۲( مانع نیست - تعریف به دور است 

۳( مانع نیست - جامع نیست                                     ۴( واضح نیست - جامع نیست

اگر در تعریف روز بگوییم: آنچه شب نیست ..........-   

1( قاعده ی جامع بودن رعایت نشده است.                     ۲( قاعده ی مانع بودن رعایت نشده است.

۳( قاعده ی دوری نبودن رعایت نشده است.                   ۴( قاعده ی واضح بودن رعایت نشده است.

 در عبارت زیر، کدام شرط از شرایط یک تعریف صحیح رعایت نشده است؟  -   

))استخدام تمام وقت: نوعی استخدام است که شخص به صورت تمام وقت در محل کار خود حضور می یاید.(( 

1( واضح بودن                                        ۲( دوری نبودن                                        ۳( مانع بودن                                        ۴( جامع و مانع بودن

با توجه به نسبت های چهارگانه میان مفاهیم، رابطهی بین کدام دو مفهوم با بقیه متفاوت است؟ -   

1( لوزی - شکل                                     ۲( آسیایی - چینی                                     ۳( مسلمان - آسیایی                               ۴( مسلمان - شیعه

اگر دامنه ی شمول تعریف با مصادیق مفهوم مورد تعریف واقع شده، رابطهی عموم و خصوص من وجه داشته باشد تعریف ما -   
 ........

1( جامع است ولی مانع نیست.                   ۲( هم جامع است و هم مانع.                   ۳( جامع نیست ولی مانع است.                   ۴( نه جامع است و نه مانع.

به ترتیب در عبارات زیر کدام یک از شرایط تعریف رعایت نشده است؟ -   

))حرکات مکانی: به انتقال شیء از مکانی به مکان دیگر می گویند.((             ))تعریف آتش به عنصری به شبیه به نفس(( 

))تعریف انسان به حیوانی راست قامه(( 

1( دوری نبودن - واضح بودن - مانع بودن                   ۲( دوری نبودن - جامع نبودن - مانع بودن 

۳( دوری بودن - جامع بودن - دوری بودن                   ۴( دوری نبودن - واضح بودن - دوری بودن
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در کدام تعریف تمامی شرایط تعریف صحیح رعایت شده است؟ -   

1( سیاره: جرم آسمانی و سنگی                                                               ۲( شعر: گونه ی ادبی دارای وزن و قافیه 

۳( ثانیه: واحد محاسبه ی زمان معادل یک شصتم دقیقه                        ۴( آب: مایه ی حیات

تعریف مثلث -    و در  راه رونده((  انسان بگوئیم ))حیوان  تعریف  و در  تعریف درخت سیب بگوییم ))درختی که میوه دارد((  اگر در 
بگوییم ))سه ضلعی قائم الزاویه(( کدام یک از شرایط تعریف، رعایت نشده است؟  

1( مانع نیست - واضح نیست - مانع نیست                     ۲( جامع نیست - جامع نیست - مانع نیست 

۳( جامع نیست - مانع نیست - واضح نیست                    ۴( مانع نیست - مانع نیست - جامع نیست

در تعریف مربع ))به چهارضلعی قائم الزاویه(( و در تعریف اسم به ))آنچه فعل نیست(( کدام شرایط تعریف رعایت نشده است؟ - - 

1( جامع نیست - جامع نیست                                    ۲( مانع نیست - تعریف به دور است 

۳( مانع نیست - جامع نیست                                     ۴( واضح نیست - جامع نیست

اگر در تعریف روز بگوییم: آنچه شب نیست ..........-   

1( قاعده ی جامع بودن رعایت نشده است.                     ۲( قاعده ی مانع بودن رعایت نشده است.

۳( قاعده ی دوری نبودن رعایت نشده است.                   ۴( قاعده ی واضح بودن رعایت نشده است.

 در عبارت زیر، کدام شرط از شرایط یک تعریف صحیح رعایت نشده است؟  -   

))استخدام تمام وقت: نوعی استخدام است که شخص به صورت تمام وقت در محل کار خود حضور می یاید.(( 

1( واضح بودن                                        ۲( دوری نبودن                                        ۳( مانع بودن                                        ۴( جامع و مانع بودن

با توجه به نسبت های چهارگانه میان مفاهیم، رابطهی بین کدام دو مفهوم با بقیه متفاوت است؟ -   

1( لوزی - شکل                                     ۲( آسیایی - چینی                                     ۳( مسلمان - آسیایی                               ۴( مسلمان - شیعه

اگر دامنه ی شمول تعریف با مصادیق مفهوم مورد تعریف واقع شده، رابطهی عموم و خصوص من وجه داشته باشد تعریف ما -   
 ........

1( جامع است ولی مانع نیست.                   ۲( هم جامع است و هم مانع.                   ۳( جامع نیست ولی مانع است.                   ۴( نه جامع است و نه مانع.

به ترتیب در عبارات زیر کدام یک از شرایط تعریف رعایت نشده است؟ -   

))حرکات مکانی: به انتقال شیء از مکانی به مکان دیگر می گویند.((             ))تعریف آتش به عنصری به شبیه به نفس(( 

))تعریف انسان به حیوانی راست قامه(( 

1( دوری نبودن - واضح بودن - مانع بودن                   ۲( دوری نبودن - جامع نبودن - مانع بودن 

۳( دوری بودن - جامع بودن - دوری بودن                   ۴( دوری نبودن - واضح بودن - دوری بودن
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در کدام گزینه نوع تعریف ذکر شده صحیح نیست؟ -   

1( سناد: سامانه ی نام نویسی الکترونیکی دانش آموزان )تعریف لغوی( 

۲( مفاهیم فلسفی: مفاهیمی نظیر علت، معلول، ضرورت و ... )تعریف از طریق ذکر مصادیق( 

۳( مثلث: شکل سه زاویه دار )تعریف لغوی( 

۴( انسان: حیوانی که قدرت نگارش دارد. )تعریف مفهومی(

در یک تعریف منطقی ......... -   

1( مفهوم عام و مفهوم خاص هر دو مفهوم کلی هستند.                                                                 ۲( مفهوم خاص جزئی و مفهوم عام کلی است. 

۳( بین امر مجهول و مفهوم خاص همیشه رابطه ی عموم و خصوص مطلق برقرار است.                      ۴( ممکن است همه ی مفاهیم به کار رفته عام و کلی باشند.

همه ی شرایط یک تعریف صحیح در کدام گزینه رعایت شده است؟ -   

1( انسان: راه رونده ای که ضاحک است.                             ۲( پرنده: حیوانی که غیر پستاندار است. 

۳( فلز: جسمی که جذب آهن ربا می شود.                         ۴( جانور اهلی: جانوری که وحشی نیست.

تعریف جامع است که ........ . -   

1( همه ی دایره ی مفهوم موردنظر را پوشش دهد.                       ۲( موارد بی ارتباط را در بر نگیرد. 

۳( افراد مفهوم موردنظر خارج از آن قرار نگیرند.                            ۴( از جهتی اعم از دایره ی مصادیق مفهوم تعریف شده باشد.

اگر در تعریف مثلث بگوییم ))شکلی که دارای سه ضلع است(( کدام عبارت در مورد این تعریف درست است؟- - 

1( در این تعریف از تصدیقی استفاده کرده ایم که خود آن تصدیق، ترکیبی از چند تصور است. 

۲( در این تعریف از تصورات معلوم استفاده کرده ایم که تشکیل دهنده ی یک تصدیق نیستند. 

۳( در این تعریف از دو تصدیق استفاده کرده ایم که هر تصدیق ترکیبی از چند تصور است. 

۴( در این تعریف از مفاهیمی استفاده کرده ایم که یک تصدیق و دو نسبت در آن وجود دارد.

کدام تعریف متفاوت از سایر تعاریف است؟-   

1( لوزی: نام یکی از اشکال هندسی                                      ۲( مثلث: شکلی که سه ضلع دارد.

۳( مربع: از ربع، به معنای چهار، مشتق شده است.               ۴( شکل : به معنای هیکل یک شیء است.

در تعریف زیر، کدام یک از شرایط تعریف صحیح رعایت نشده است؟-   

))هشت: عددی که حاصل ضرب آن در خودش برابر است با 6۴(( 

1( مانع بودن تعریف                            ۲( جامع بودن تعریف                            ۳( دوری نبودن تعریف                            ۴( واضح بودن تعریف

اگر بین تعریف و مصادیق مفهوم تعریف شده رابطه ی عموم و خصوص من وجه برقرار باشد، تعریف ........ -   

1( جامع و مانع است.                            ۲( مانع است و جامع نیست.                            ۳( جامع است و مانع نیست.                            ۴( جامع و مانع نیست.
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کدام یک از گزینه های زیر ))تعریف(( است؟ -   

1( دانستن تاریخ مفید است، تاریخ در پیچ و خم های زندگی، ما را از تکرار تجارب دیگران که گاهی منجر به شکست شده برحذر می دارد. 

۲( ریاضیات، علمی است که درباره ی کمیت و مقدار، بحث و گفت و گو می کند. 

۳( اقوام ایرانی، آریایی هستند و اغلب آریایی ها در آسیا زندگی می کنند. 

۴( محدوده طرح ترافیک برای کاهش ترافیک در مناطق پرتردد شهر تهران است.

 به ترتیب هریک از مفاهیم زیر جزء کدام یک از اقسام تعریف محسوب می شوند؟ -   

- اسب حیوان چهار پای شیهه کشنده 

- مکتب رومانتیک: آثاری نظیر مردی که می خندد، بینوایان و گوژپشت نتردام در مکتب رومانتیک هستند.

- رئالیسم: بر گرفته شده از لفظ رئال )real( به معنای واقعی، واقعیت گرایی. 

- شاعر: به افرادی نظیر سهراب سپهری، احمد شاملو و فروغ فرخزاد شاعر می گویند. 

- دو خط موازی: دو خط که هر چه قدر هم امتداد یابند، یک دیگر را قطع نمی کنند. 

1( تعریف مفهومی - تعریف مفهومی - تعریف از طریق ذکر مصادیق - تعریف مفهومی - تعریف لغوی 

۲( تعریف لغوی - تعریف از طریق ذکر مصادیق - تعریف مفهومی - تعریف مفهومی - تعریف مفهومی 

۳( تعریف مفهومی - تعریف از طریق ذکر مصادیق - تعریف لغوی - تعریف از طریق ذکر مصادیق - تعریف مفهومی 

۴( تعریف لغوی - تعریف مفهومی - تعریف مفهومی - تعریف الغوی - تعریف از طریق ذکر مصادیق

 ....... برای تعریف واژگانی مناسب است که می توان به وسیله ی آن، نمونه های مفهوم موردنظر را به مخاطب معرفی کرد؛ مانند -   
تعریف ....... به ....... 

1( تعریف مفهومی - مثلث - مقدار با مجموعه زوایای ۰۸1 درجه                       ۲( تعریف از طریق ذکر مصادیق - کتاب - اشیائی خواندنی نظیر شفا و قانون 

۳( تعریف لغوی - غذا - ماده خوراکی همانند قرمه سبزی                                  ۴( تعریف از طریق ذکر مصادیق - سوبسید - یارانه

با توجه به تعریف ))انار: میوه شیرین(( کدام ایراد صحیح است؟ -   

1( جامع و مانع بودن                                               ۲( عدم جامع و مانع بودن 

۳( جامع بودن و عدم مانع بودن                              ۴( عدم جامع بودن و مانع بودن

کدام یک از تعاریف زیر در تعریف ))مربع(( از قواعد منطقی پیروی می کند؟ -   

1( شکل چهارضلعی با زاویه های یکسان                                     ۲( شکل چهارضلعی منتظم با اضالع و زوایای برابر 

۳( شکل چهارضلعی با زاویه ی ۰۹ درجه                                      ۴( شکل چهارضلعی با اضالع یکسان و زاویه ی مشخص

تعریف کدام گزینه از لحاظ جامع و مانع بودن با بقیه ی گزینه ها متفاوت است؟ -   

1( غیر آسیایی: ایرانی                                             ۲( غیر ایرانی: آسیایی

۳( غیر سنگ: غیر سفید                                          ۴( انسان: غیرسنگ



سواالت درس چهارم

121

کدام یک از گزینه های زیر ))تعریف(( است؟ -   

1( دانستن تاریخ مفید است، تاریخ در پیچ و خم های زندگی، ما را از تکرار تجارب دیگران که گاهی منجر به شکست شده برحذر می دارد. 

۲( ریاضیات، علمی است که درباره ی کمیت و مقدار، بحث و گفت و گو می کند. 

۳( اقوام ایرانی، آریایی هستند و اغلب آریایی ها در آسیا زندگی می کنند. 

۴( محدوده طرح ترافیک برای کاهش ترافیک در مناطق پرتردد شهر تهران است.

 به ترتیب هریک از مفاهیم زیر جزء کدام یک از اقسام تعریف محسوب می شوند؟ -   

- اسب حیوان چهار پای شیهه کشنده 

- مکتب رومانتیک: آثاری نظیر مردی که می خندد، بینوایان و گوژپشت نتردام در مکتب رومانتیک هستند.

- رئالیسم: بر گرفته شده از لفظ رئال )real( به معنای واقعی، واقعیت گرایی. 

- شاعر: به افرادی نظیر سهراب سپهری، احمد شاملو و فروغ فرخزاد شاعر می گویند. 

- دو خط موازی: دو خط که هر چه قدر هم امتداد یابند، یک دیگر را قطع نمی کنند. 

1( تعریف مفهومی - تعریف مفهومی - تعریف از طریق ذکر مصادیق - تعریف مفهومی - تعریف لغوی 

۲( تعریف لغوی - تعریف از طریق ذکر مصادیق - تعریف مفهومی - تعریف مفهومی - تعریف مفهومی 

۳( تعریف مفهومی - تعریف از طریق ذکر مصادیق - تعریف لغوی - تعریف از طریق ذکر مصادیق - تعریف مفهومی 

۴( تعریف لغوی - تعریف مفهومی - تعریف مفهومی - تعریف الغوی - تعریف از طریق ذکر مصادیق

 ....... برای تعریف واژگانی مناسب است که می توان به وسیله ی آن، نمونه های مفهوم موردنظر را به مخاطب معرفی کرد؛ مانند -   
تعریف ....... به ....... 

1( تعریف مفهومی - مثلث - مقدار با مجموعه زوایای ۰۸1 درجه                       ۲( تعریف از طریق ذکر مصادیق - کتاب - اشیائی خواندنی نظیر شفا و قانون 

۳( تعریف لغوی - غذا - ماده خوراکی همانند قرمه سبزی                                  ۴( تعریف از طریق ذکر مصادیق - سوبسید - یارانه

با توجه به تعریف ))انار: میوه شیرین(( کدام ایراد صحیح است؟ -   

1( جامع و مانع بودن                                               ۲( عدم جامع و مانع بودن 

۳( جامع بودن و عدم مانع بودن                              ۴( عدم جامع بودن و مانع بودن

کدام یک از تعاریف زیر در تعریف ))مربع(( از قواعد منطقی پیروی می کند؟ -   

1( شکل چهارضلعی با زاویه های یکسان                                     ۲( شکل چهارضلعی منتظم با اضالع و زوایای برابر 

۳( شکل چهارضلعی با زاویه ی ۰۹ درجه                                      ۴( شکل چهارضلعی با اضالع یکسان و زاویه ی مشخص

تعریف کدام گزینه از لحاظ جامع و مانع بودن با بقیه ی گزینه ها متفاوت است؟ -   

1( غیر آسیایی: ایرانی                                             ۲( غیر ایرانی: آسیایی

۳( غیر سنگ: غیر سفید                                          ۴( انسان: غیرسنگ
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کدام تعریف نمی تواند جامع باشد؟- - 

1( مصادیق بی ارتباط را در بر گیرد.                        ۲( تنها بخشی از مفهوم را پوشش دهد.

۳( مصادیق متعددی داشته باشد.                            ۴( افراد مفهوم اعم از دامنه ی شمول تعریف باشد.

اشکال کدام تعریف به درستی مشخص نشده است؟ -   

1( مثلث: شکل متساوی االضالع )فقط جامع نبودن(                         ۲( انسان: جسم راه رونده )فقط مانع نبودن( 

۳( نقاشی: تصویر کشیده شده با قلم مو )فقط جامع نبودن(                  ۴( جسم: کم سه ضلعی )جامع نبودن و مانع نبودن( 

 اگر سرو را به درختی مخروطی شکل تعریف کنیم یا آن را سیر و به معنای پذیرایی کردن در نظر بگیریم .......-   

1( یکی از آن ها تعریف مصداقی است و دیگری لغوی                                              ۲( هر دو تعریف، تعریف مفهومی می باشد. 

۳( در دومی تعریف لغوی و در اولی تعریف مفهومی انجام داده ایم.                           ۴( یکی از آن ها تعریف مصداقی است و دیگر مفهومی

در تعریف ....... به ........ شرط ....... بودن رعایت نشده است. -   

1( سرو - آزاده - جامع                                       ۲( انار - میوه ای سرخ رنگ - مانع 

۳( علم - اکسیر حیات - مانع                            ۴( کتاب - شی دارای صفحه - واضح

در تعریف مفهومی، مفهوم عام ....... است. -   

1( وجه اشتراک مفهوم مجهول با دیگر مفاهیم متشابه                         ۲( وجه افتراق مفهوم مجهول با دیگر مفاهیم مشابه 

۳( ترکیب وجوه اشتراک و افتراق مفهوم مجهول                                   ۴( مهم ترین وصف و ویژگی مجهول

تعریف باید جامع باشد، یعنی .......-   

1( محتوای مفهوم را به طور کامل دربر بگیرد.             ۲( افراد مفهوم خارج از آن قرار نگیرند.

۳( مانع ورود اغیار به تعریف باشد.                                ۴( با مفهوم مجهول نسبت تساوی داشته باشد.

 ....... نیست.-   
ً
 تعریف درستی لزوما

1( واضح                     ۲( مانع                       ۳( دوری                         ۴( جامع

 ذکر کاربردهای خاص یک چیز در تعریف آن چیز بدین معناست که ....... -   

1( تعریف های مختلف آن چیز را با هم ترکیب کرده ایم.                             ۲( از تعریف مفهومی استفاده کرده ایم. 

۳( آن مفهوم را به مصداق تعریف کردیم.                                                     ۴( یکی از انواع تعریف لغوی را به کار برده ایم. 

 یک تعریف خاصه مرکبه درست ........... نیست. -   

1( دوری                  ۲( جامع                  ۳( تحلیلی                   ۴( واضح
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 در تعریف تحلیل به روش عام و خاص، مفهوم عام ....... است. -   

1( وجه اشتراک مفهوم مجهول با دیگر مفاهیم                      ۲( وجه افتراق مفهوم مجهول با دیگر مفاهیم 

۳( ترکیب وجوه اشتراک و افتراق مفهوم مجهول                     ۴( مهم ترین وصف ویژگی مفهوم مجهول

 به تعریف به مثال ...... هم می گویند. - - 

1( عام و خاص                ۲( تعریف مصداقی                 ۳( تعریف لفظی               ۴( سلسله اوصاف

  - تعریف باید جامع باشد، یعنی .......-   

1( محتوای مفهوم را به طور کامل دربر گیرد.                 ۲( افراد مفهوم خارج از آن قرار نگیرند. 

۳( مانع ورود اغیار به تعریف باشد.                                   ۴( با مفهوم مجهول نسبت تساوی داشته باشد.

ترکیب تعریف های مختلف را یک مفهوم مجهول با هم .......-   

1( امکان پذیر نیست، زیرا شرط واضح بودن را از بین می برد.                                     ۲( فقط برای تعریف دقیق مفاهیم فلسفی امکان پذیر است. 

۳( به معرفی بهتر مفهوم کمک می کند.                                                                      ۴( تعریف منطقی محسوب نمی شود.

در تعریف تحلیلی به روش عام و خاص، بین اجزای تعریف چه نسبتی برقرار است؟ -   

1( عام و خاص مطلق                                        ۲( عام و خاص من وجه

۳( تساوی                                                           ۴( تباین

 نسبت بین وجه اشتراک و وجه اقتراق در تعریف تحلیل به روش عام و خاص با مفهوم مجهول به ترتیب کدام است؟ -   

1( عموم و خصوص مطلق - تساوی                          ۲( عموم و خصوص مطلق - عموم و خصوص مطلق 

۳( تساوی - عموم و خصوص مطلق                          ۴( تساوی - تساوی

 درباره تعریف ))شیر(( به ))حیوانی که مثل بقیه حیوانات جنس ماده اش به توله هایش شیر می دهد(( کدام گزینه درست است؟ -   

1( دوری است، چون شیر هم در تعریف، هم در مفهومی که تعریف شده، آمده است. 

۲( جامع نیست، چون جنس ماده بقیه حیوانات هم به توله هایشان شیر می دهند. 

۳( یک تعریف مفهومی ناقص است، چون صرفًا وجه اشتراک بیان شده است. 

۴( واضح نیست، چون در مفاهیم معلوم، برخی مفاهیم با هم مشترک لفظی هستند.

 اگر در تعریف مفهوم ))حیوان(( بگوییم ))موجوداتی مانند اسب، گاو و شتر((، کدام گزینه درباره این تعریف نادرست است؟ -   

1( یک تعریف مصداقی است.                                 ۲( همه شرایط تعریف را دارد. 

۳( تعریفی دوری نیست و واضح است.                     ۴( جامع نیست، اما قطعا مانع هست.
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 در تعریف تحلیل به روش عام و خاص، مفهوم عام ....... است. -   

1( وجه اشتراک مفهوم مجهول با دیگر مفاهیم                      ۲( وجه افتراق مفهوم مجهول با دیگر مفاهیم 

۳( ترکیب وجوه اشتراک و افتراق مفهوم مجهول                     ۴( مهم ترین وصف ویژگی مفهوم مجهول

 به تعریف به مثال ...... هم می گویند. - - 

1( عام و خاص                ۲( تعریف مصداقی                 ۳( تعریف لفظی               ۴( سلسله اوصاف

  - تعریف باید جامع باشد، یعنی .......-   

1( محتوای مفهوم را به طور کامل دربر گیرد.                 ۲( افراد مفهوم خارج از آن قرار نگیرند. 

۳( مانع ورود اغیار به تعریف باشد.                                   ۴( با مفهوم مجهول نسبت تساوی داشته باشد.

ترکیب تعریف های مختلف را یک مفهوم مجهول با هم .......-   

1( امکان پذیر نیست، زیرا شرط واضح بودن را از بین می برد.                                     ۲( فقط برای تعریف دقیق مفاهیم فلسفی امکان پذیر است. 

۳( به معرفی بهتر مفهوم کمک می کند.                                                                      ۴( تعریف منطقی محسوب نمی شود.

در تعریف تحلیلی به روش عام و خاص، بین اجزای تعریف چه نسبتی برقرار است؟ -   

1( عام و خاص مطلق                                        ۲( عام و خاص من وجه

۳( تساوی                                                           ۴( تباین

 نسبت بین وجه اشتراک و وجه اقتراق در تعریف تحلیل به روش عام و خاص با مفهوم مجهول به ترتیب کدام است؟ -   

1( عموم و خصوص مطلق - تساوی                          ۲( عموم و خصوص مطلق - عموم و خصوص مطلق 

۳( تساوی - عموم و خصوص مطلق                          ۴( تساوی - تساوی

 درباره تعریف ))شیر(( به ))حیوانی که مثل بقیه حیوانات جنس ماده اش به توله هایش شیر می دهد(( کدام گزینه درست است؟ -   

1( دوری است، چون شیر هم در تعریف، هم در مفهومی که تعریف شده، آمده است. 

۲( جامع نیست، چون جنس ماده بقیه حیوانات هم به توله هایشان شیر می دهند. 

۳( یک تعریف مفهومی ناقص است، چون صرفًا وجه اشتراک بیان شده است. 

۴( واضح نیست، چون در مفاهیم معلوم، برخی مفاهیم با هم مشترک لفظی هستند.

 اگر در تعریف مفهوم ))حیوان(( بگوییم ))موجوداتی مانند اسب، گاو و شتر((، کدام گزینه درباره این تعریف نادرست است؟ -   

1( یک تعریف مصداقی است.                                 ۲( همه شرایط تعریف را دارد. 

۳( تعریفی دوری نیست و واضح است.                     ۴( جامع نیست، اما قطعا مانع هست.
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 اگر بین یک مفهوم مجهول و تعریف آن، نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار باشد، آن گاه آن تعریف ....... -   

1( هم جامع است، هم مانع.                                 ۲( نه جامع است، نه مانع.

۳( جامع است و مانع نیست.                                 ۴( مانع است و جامع نیست.

تعاریف زیر به ترتیب فاقد کدام یک از شرایط تعریف می باشند؟ -   

ُاریون: بیماری ویروسی - سربازان مرزی: نیلوفران خاکی - روز: زمانی که شب نیست. 

1( جامع بودن - دوری نبودن - واضح بودن                          ۲( نه جامع نه مانع - واضح بودن - دوری نبودن 

۳( نه جامع نه مانع - دوری بودن - واضح بودن                     ۴( مانع بودن - واضح بودن - دوری نبودن

کدام یک از مفاهیم زیر دارای تعریف مصداقی نیست؟  -   

1( جسم                     ۲( انسانیت                       ۳( قلب                       ۴( انسان

 در کدام گزینه مغالطه تمثیل ناروا وجود دارد؟ - - 

1( هر دو گون زنبور، خوردند از محل / لیک شد ز آن نیش و زین دیگر عسل 

۲( هر دو گون آهو، گیاه خوردند و آب / زین یکی سرگین شد و از آن مشک ناب 

۳( هر دو نی، خوردند از یک آبخور / این یکی خالی شد و آن پر از شکر 

۴( سحر را با معجزه گرده قیاس / هر دو را بر مکر پندارد اساس

 کدام گزینه تعریف لغوی نیست؟-   

1( هما: هواپیمایی ملی ایران                                   ۲( اصفهان: عربی شده سپاهان

۳( ویوال: سازی شبیه ویولن                                     ۴( خریت: راهنمای دانا

 یک تعریف خاصه ی مرکبه ی درست ....... نیست.-   

1( دوری                  ۲( جامع                   ۳( تحلیلی                     ۴( واضح

 کدام تعریف، مانع است؟-   

1( جیوه: فلزی که رسانا است.                                            ۲( سنگ: جسمی که سخت است. 

۳( مسلمان: فردی که به دوازده امام معتقد است.               ۴( مربع : شکلی که دارای چهار ضلع مساوی است.

کدام تعریف، جامع افراد مفهوم مجهول است؟-   

1( شیعه: مسلمانی که معتقد به دوازده امام است.        ۲( مثلث: شکلی که دارای سه ضلع مساوی است.

۳( حیوان: موجود زنده ی حساس دارای دو پا              ۴( مربع: شکلی که دارای چهار ضلع است.
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 کدام تعریف، جامع و مانع نیست؟-   

1( حیوان: موجود جاندار دارای حواس                            ۲( پرنده: موجودی که در آسمان پرواز می کند.    

۳( اسب: حیوان چهار پا که علفخوار است.                      ۴( فعل : کلمه ای که انجام کاری یا وقوع حالتی را می رساند.

چه تعداد از مفاهیم زیر را می توان تعریف مصداقی کرد؟ -   

))سرو - عدالت - غیرت - مثلث - حقیقت - ماهی((

۴)۴   ۳)۳   ۲)۲   1)1

 به ترتیب، عیب تعریف های زیر چیست؟ -   

جاندار: موجودی که دارای حواس است.

متافیزیک: دانشی که روش آن استداللی است. 

1( جامع نیست - مانع نیست.                                       ۲( دوری است - مانع نیست. 

۳( نه جامع است و نه مانع - مانع نیست.                      ۴( جامع نیست - نه جامع است و نه مانع.

تعریف ))قله(( به ))نوک کوه(( و ))شابک(( به ))شماره ی استاندارد بین المللی کتاب(( به ترتیب کدام است؟ -   

1( مصداقی - لغوی                                  ۲( مصداقی - تحلیلی 

۳( لفظی - لغوی                                      ۴( لفظی - تحلیلی

در کدام یک از جمالت، مطلب بیان شده درباره ی موارد مشخص شده، به ترتیب مربوط به زبان خارج و ذهن است؟  -   

1( انسان یک مفهوم کلی است که از دیدن انسان ها، در ذهن ما حاصل شده است و ارسطو انسان را به حیوان ناطق تعریف کرده است. 

۲( مادرم چند سیب گذاشت روی میز که همگی سرخ بودند، همان طور که درس می خواندم چند بار نوشتم: سیب و سپس یکی از سیب ها را خوردم. 

۳( وقتی دوستم زنگ زد من خوابیده بودم و در خواب می دیدم که باز هم مدرسه ام دیر شده و تند تند تکالیف خود را در خواب می نوشتم.

۴( در دیکته ای که او نوشته بود، مداد، امالی درستی نداشت، دور آن را با مداد عالمت زده و گفتم مداد را تعریف کن. 

آن گاه که رابطه تعریف کننده با تعریف شده عموم و خصوص من وجه باشد، تعریف ....... است.- - 

1( نه جامع نه مانع                                          ۲( جامع

۳( بی ربط                                                      ۴( هم جامع هم مانع

در تعریف ))نماز(( به عملی عبادی و ))قرآن(( به کتاب احکام و ))مداد(( به درخت خرد شده کدام یک از شرایط تعریف رعایت -   
نشده است؟ 

1( بی ربط است - مانع است - جامع نیست.                                      ۲( عدم استفاده از مفاهیم درونی - جامع نیست - مانع است.

۳( روشن تر از معرف نیست - بی ربط است - جامع نیست.                ۴( مانع نیست - جامع نیست - بی ربط است.
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 کدام تعریف، جامع و مانع نیست؟-   

1( حیوان: موجود جاندار دارای حواس                            ۲( پرنده: موجودی که در آسمان پرواز می کند.    

۳( اسب: حیوان چهار پا که علفخوار است.                      ۴( فعل : کلمه ای که انجام کاری یا وقوع حالتی را می رساند.

چه تعداد از مفاهیم زیر را می توان تعریف مصداقی کرد؟ -   

))سرو - عدالت - غیرت - مثلث - حقیقت - ماهی((

۴)۴   ۳)۳   ۲)۲   1)1

 به ترتیب، عیب تعریف های زیر چیست؟ -   

جاندار: موجودی که دارای حواس است.

متافیزیک: دانشی که روش آن استداللی است. 

1( جامع نیست - مانع نیست.                                       ۲( دوری است - مانع نیست. 

۳( نه جامع است و نه مانع - مانع نیست.                      ۴( جامع نیست - نه جامع است و نه مانع.

تعریف ))قله(( به ))نوک کوه(( و ))شابک(( به ))شماره ی استاندارد بین المللی کتاب(( به ترتیب کدام است؟ -   

1( مصداقی - لغوی                                  ۲( مصداقی - تحلیلی 

۳( لفظی - لغوی                                      ۴( لفظی - تحلیلی

در کدام یک از جمالت، مطلب بیان شده درباره ی موارد مشخص شده، به ترتیب مربوط به زبان خارج و ذهن است؟  -   

1( انسان یک مفهوم کلی است که از دیدن انسان ها، در ذهن ما حاصل شده است و ارسطو انسان را به حیوان ناطق تعریف کرده است. 

۲( مادرم چند سیب گذاشت روی میز که همگی سرخ بودند، همان طور که درس می خواندم چند بار نوشتم: سیب و سپس یکی از سیب ها را خوردم. 

۳( وقتی دوستم زنگ زد من خوابیده بودم و در خواب می دیدم که باز هم مدرسه ام دیر شده و تند تند تکالیف خود را در خواب می نوشتم.

۴( در دیکته ای که او نوشته بود، مداد، امالی درستی نداشت، دور آن را با مداد عالمت زده و گفتم مداد را تعریف کن. 

آن گاه که رابطه تعریف کننده با تعریف شده عموم و خصوص من وجه باشد، تعریف ....... است.- - 

1( نه جامع نه مانع                                          ۲( جامع

۳( بی ربط                                                      ۴( هم جامع هم مانع

در تعریف ))نماز(( به عملی عبادی و ))قرآن(( به کتاب احکام و ))مداد(( به درخت خرد شده کدام یک از شرایط تعریف رعایت -   
نشده است؟ 

1( بی ربط است - مانع است - جامع نیست.                                      ۲( عدم استفاده از مفاهیم درونی - جامع نیست - مانع است.

۳( روشن تر از معرف نیست - بی ربط است - جامع نیست.                ۴( مانع نیست - جامع نیست - بی ربط است.
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بخش مهمی از دانش بشری ....... است که چیزی جز ....... نیست. -   

1( ادراک - تصور و تصدیق                            ۲( پاسخ به چیستی ها - تعریف کردن 

۳( تفکر - استدالل                                        ۴( استدالل - اندیشیدن

 از راه های پر کاربرد و بسیار مهم در تعریف مفاهیم ....... است.-   

1( شناسایی آن با استفاده از ابزار آزمایشگاهی و صنعتی                            ۲( معرفی مصادیق خارجی به مخاطب 

۳( استفاده از قواعد تفکر و کمک از مفاهیم معلوم                                     ۴( استفاده از الفاظ و کلمات مترادف و هم معنا

تعریف کدام مفهوم، الغوی است؟-   

1( تصدیق، مانند ))انسان متفکر است(( و ))دماوند، کلی نیست((. 

۲( سفسطه به معنای مغالطه کاری است و از الفظ ))سوفیست(( گرفته شده است. 

۳( تعریف یعنی شناخت تصورهای مجهول به کمک تصورهای معلوم. 

۴( استقرا، استداللی است که از مقدمات جزئی به نتیجه ای کلی تر می رسیم.

 در کدام نوع تعریف، از ویژگی ها استفاده می کنیم؟ -   

1( تعریف لفظی                                        ۲( تعریف تحلیلی

۳( تعریف مصداقی                                   ۴( تعریف به تشبیه

 به ترتیب و تعریف شغل به ))رانندگی، نجاری، خیاطی و ...(( و تعریف فتا به ))مخفف حروف نخستین کلمات فضای تولید و تبادل -   
اطالعات(( چگونه تعاریفی هستند؟ 

1( تعریف به مثال - تعریف لفظی                         ۲( تعریف مصداقی - تعریف به مثال 

۳( تعریف تحلیلی - تعریف لغوی                          ۴( تعریف به سلسله ی اوصاف - تعریف به تشییه

 با توجه به مبحث ))تعریف(( کدام یک نادرست است؟-   

1( دسته بندی ویژگی های یک مفهوم، الزمه ی تعریف تحلیلی است. 

۲( در منطق، تعریف درست، تعریف به مفاهیم عام و خاص است. 

۳( وجود مصداق یا امور شبیه به آن، برای ارائه ی تعریف به مثال الزم است. 

۴( برای معرفی بهتر یک مفهوم می توان مجموعه ای از چند روش مختلف تعریف را به کار برد.

به ترتیب اشکال تعریف های زیر کدام است؟ -   

))معلوم: آنچه که ما می دانیم(( و ))آینه: جسمی که دارای سطح صاف و صیقلی است(( 

1( دوری است - مانع نیست                             ۲( دوری است - جامع نیست 

۳( مانع نیست - جامع نیست                            ۴( جامع نیست - مانع نیست
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به -    ایراد تعریف سخن چینی  و  به معنای دوستدار دانایی((، چه نوع تعریفی است  ب کلمه ی فیلوسوفیا  به ))معرَّ تعریف فلسفه 
))سعایت(( کدام است؟ 

1( تعریف تحلیلی - واضح نیست                            ۲( تعریف به تشبیه - دوری است 

۳( تعریف لغوی - واضح نیست                               ۴( تعریف لفظی - دوری است

اگر در تعریف علم اقتصاد گفته شود علمی که از انواع پدیده های مالی و اقتصادی سخن می گوید،     تعریف چه مشکلی دارد؟ - - 

1( دوری است.                                                 ۲( مانع نیست. 

۳( جامع نیست.                                                ۴( دارای ایهام است.

شاهزاده خانمی یک روز صبح وقتی برخاست، فهمید که هیچ چیز نمی بیند. طبیبی را بر بالین او آوردند. طبیب در بیان علت بیماری -   
گفت: ))نمی بیند، چون قدرت بینایی را از دست داده است((. کدام عبارت درباره ی این پاسخ درست است؟ 

1( دوری است.                                                       ۲( دو پهلو است. 

۳( به اندازه ی کافی واضح نیست.                         ۴( به معنای ظاهری توسل کرده است .

کدام عبارت تعریف تحلیلی مفهوم ))تعریف(( است؟-   

1( تعریف با معرفت و عرف هم خانواده است. 

۲( عبارت ))طاس: نوعی کاسه ی مسی(( یک تعریف است. 

۳( تعریف اقسام مختلفی دارد که یکی از آن ها تعریف لغوی است. 

۴( ترکیب کردن مجموعه تصورات معلومی است که باعث کشف تصور مجهول شود.

 کدام مورد جزء راه های معرفی یک مفهوم نیست؟  -   

1( نشان دادن نمونه و مصداق آن                                                          ۲( بیان اوصاف و ویژگی های آن

۳( استفاده از لغات و اصطالحات مترادف با آن مفهوم                           ۴( ارائه بهترین تبیین با حذف تبیین های اشتباه از آن

تعریف اسطقس به ))عنصر(( چه نوع تعریفی است و در تعریف عنصر به ))اسطقس(( چه اشکالی وجود دارد؟ -   

1( تعریف لغوی - واضح نیست.                       ۲( تعریف به مثال - واضح نیست. 

۳( تعریف لفظی - دوری است.                        ۴( تعریف مصداقی - دوری است.

در تعریف حیوان به ))موجود جاندار بچه زا(( کدام شرط رعایت نشده است؟ -   

1( مانع نیست.                                               ۲( جامع نیست.

۳( تعریف شیء به خود است.                         ۴( رابطه ی آن ها تباین است.

وقتی می گوییم یک تعریف جامع نیست، یعنی ........-   

1( معلومات ناکافی است                              ۲( معلومات اعم اند

۳( مجهول مبهم است                                  ۴( امر مجهول اخص اس
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کدام عبارت تعریف تحلیلی مفهوم ))تعریف(( است؟-   
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۳( تعریف اقسام مختلفی دارد که یکی از آن ها تعریف لغوی است. 

۴( ترکیب کردن مجموعه تصورات معلومی است که باعث کشف تصور مجهول شود.

 کدام مورد جزء راه های معرفی یک مفهوم نیست؟  -   

1( نشان دادن نمونه و مصداق آن                                                          ۲( بیان اوصاف و ویژگی های آن

۳( استفاده از لغات و اصطالحات مترادف با آن مفهوم                           ۴( ارائه بهترین تبیین با حذف تبیین های اشتباه از آن
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 کدام تعریف بی ربط نیست؟-   

1( انسان: جسمی سخت که به تدریج از بین می رود.                               ۲( آجر: مکعب مستطیلی که در دیوار به کار می رود. 

ق۳( استدالل: معلوماتی که در آن حکم و قضاوت وجود دارد.                     ۴( مجهول: دانسته هایی که برایش استدالل یا تعریف می کنیم.
ط

من
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گزینه ۳ پاسخ صحیح است. کتاب آسمانی نسبت به قرآن مفهوم عام و نازل شده بر پیامبر اسالم مفهوم خاص قرآن است. در تعریف تحلیلی از نوع و ا (1ل
عام و خاص نسبت مفهوم عام با مفهوم خاص در تعریف، نسبت عموم وخصوص مطلق است، تعریف مفاهیم عقلی فلسفی تعاریف لفظی هستند؛ زیرا به جهت 
بداهت و بساطت تعریف حقیقی ندارند و تعریف های لفظی )شرح لفظ( با لغوی موضوع علم لغت است و در این نوع تعریفها دور وجود دارد و اشکال ندارد؛ زیرا 

شرایط تعریف بیشتر به تعریف های حقیقی و منطقی مربوط می شوند نه تعریف های لفظی. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه های ۱ و ۴: در تعریف سلسله اوصاف مجموعه ای از ویژگی های مفهوم مجهول ذکر می شود بدون اینکه هیچ کدام عام تر با خاص تر از دیگری باشند؛ 
بنابراین نسبت میان مفاهیم به کار رفته در سلسله اوصاف، من وجه است. 

گزینه ۲: فقط قسمت اول گزینه درست است و سایر قسمت ها نادرست است.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. ارسطو انسان را به حیوان ناطق )متفکر( و داروینیسم. انسان را به حیوان مستوی القامه یعنی راست قامت تعریف کرده و ا (1ل
اند که هر دو تعریف عام و خاص هستند. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه های ۱ و ۲: قسمت های اول و دوم نادرست است. 

گزینه ۴: هر دو تعریف، تعریف تحلیلی از نوع عام و خاص اند نه سلسله اوصاف.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. مثلث: شکلی است )مفهوم عام( که دارای سه ضلع است. )مفهوم خاص( و ا (1ل

این تعریف از مثلث جامع و مانع است؛ زیرا هم شامل همه مثلث ها می شود و هم از ورود شکل های هندسی غیر از مثلث به تعریف مثلث جلوگیری می کند. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۱: مانع نیست؛ زیرا شکل های هندسی غیر از مثلث را نیز شامل می شود. 

گزینه ۲: جامع نیست؛ زیرا اگرچه غیر از مثلث را شامل نمی شود )مانع است(، ولی همه مثلث ها را نیز شامل نمی شود و فقط مثلث های متساوی االضالع را 
شامل می شود. 

گزینه ۳: تعریف غلط است؛ زیرا مثلث زیرمجموعه شکل ها است نه خط ها و هیچ یک از مثلث ها را     دربرنمی گیرد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. تعریف به مبحث تصورات و استدالل به مبحث تصدیقات مربوط می شود. و ا (1ل

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۱: در تعریف به وسیله تصورات معلوم به روشن ساختن تصور مجهول می پردازیم. 

گزینه های ۲ و ۴: تصدیقات و قضایا به استدالل مربوط می شوند نه تعریف.

ق
ط

پاسخنامۀ درس من
چهارم

اقسام و شرایط تعریف
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شرایط تعریف بیشتر به تعریف های حقیقی و منطقی مربوط می شوند نه تعریف های لفظی. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه های ۱ و ۴: در تعریف سلسله اوصاف مجموعه ای از ویژگی های مفهوم مجهول ذکر می شود بدون اینکه هیچ کدام عام تر با خاص تر از دیگری باشند؛ 
بنابراین نسبت میان مفاهیم به کار رفته در سلسله اوصاف، من وجه است. 

گزینه ۲: فقط قسمت اول گزینه درست است و سایر قسمت ها نادرست است.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. ارسطو انسان را به حیوان ناطق )متفکر( و داروینیسم. انسان را به حیوان مستوی القامه یعنی راست قامت تعریف کرده و ا (1ل
اند که هر دو تعریف عام و خاص هستند. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه های ۱ و ۲: قسمت های اول و دوم نادرست است. 

گزینه ۴: هر دو تعریف، تعریف تحلیلی از نوع عام و خاص اند نه سلسله اوصاف.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. مثلث: شکلی است )مفهوم عام( که دارای سه ضلع است. )مفهوم خاص( و ا (1ل

این تعریف از مثلث جامع و مانع است؛ زیرا هم شامل همه مثلث ها می شود و هم از ورود شکل های هندسی غیر از مثلث به تعریف مثلث جلوگیری می کند. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۱: مانع نیست؛ زیرا شکل های هندسی غیر از مثلث را نیز شامل می شود. 

گزینه ۲: جامع نیست؛ زیرا اگرچه غیر از مثلث را شامل نمی شود )مانع است(، ولی همه مثلث ها را نیز شامل نمی شود و فقط مثلث های متساوی االضالع را 
شامل می شود. 

گزینه ۳: تعریف غلط است؛ زیرا مثلث زیرمجموعه شکل ها است نه خط ها و هیچ یک از مثلث ها را     دربرنمی گیرد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. تعریف به مبحث تصورات و استدالل به مبحث تصدیقات مربوط می شود. و ا (1ل

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۱: در تعریف به وسیله تصورات معلوم به روشن ساختن تصور مجهول می پردازیم. 

گزینه های ۲ و ۴: تصدیقات و قضایا به استدالل مربوط می شوند نه تعریف.

ق
ط
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گزینه ۳ پاسخ صحیح است. انسان به حیوان دونده: جامع نیست؛ زیرا شامل انسان های نشسته یا فلج نمی شود و مانع نیست؛ زیرا حیواناتی غیر از انسان را و ا (1ل
نیز شامل می شود و وارد تعریف انسان می شوند. 

مثلث به شکل دارای ضلع جامع همه مثلث ها هست، ولی از ورود اشکال دیگر که دارای ضلع هستند، مانند مربع و مستطیل به تعریف مثلث جلوگیری نمی کند "مانع 
نیست". 

شیعه به مسلمان دوازده امامی: فقط شیعیان دوازده امامی را شامل می شود و شامل شیعیان سه امامی یا هفت امامی نمی شود "جامع نیست" تعریف عقل به 
اول صادر ازلی واضح و روشن نیست.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. تعریف تحلیلی به دو روش انجام می شود: و ا (1ل

الف( عام و خاص: در این روش ابتدا یک ویژگی عام و مشترک و سپس یک ویژگی خاص آن مفهوم بیان       می شود. 

ب( سلسله اوصاف: در این روش چند ویژگی و صفت برای آن مفهوم ذکر می شود بدون توجه به عام و خاص بودن منطقی آن ها به گونه ای که ترکیب آن ها 
با یکدیگر مختص مفهوم تعریف شده می شود به همین خاطر به این نوع تعریف "خاصه مرکبه" نیز می گویند. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه "۱": ترتیب گزینه در قسمت دوم و سوم درست نیست. 

گزینه های "۲" و "۳": تعریف حیوان به ذی حیات یا جاندار لغوی است نه به مثال.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. تعریف از طریق ذکر مصادیق در مواردی مناسب است که بتوان به نحوی مصادیق آن مفهوم را به افراد معرفی کرد. و ا (1ل
محدودیت، جاه طلبی، مساوات و خشم که همگی مفاهیم انتزاعی با احساسات و حاالت درونی هستند در دنیای خارج مصادیق قابل معرفی ندارند و بنابراین از 

میان مفاهیم مذکور تعریف از طریق ذکر مصادیق تنها برای خط، گل و هواپیما مناسب است.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. برای حالتی که تعریف جامع باشد در حالت قابل فرض است: تساوی و عموم وخصوص مطلق )تعریف اعم باشد(. در و ا (1ل
مقابل برای حالتی که تعریف مانع باشد نیز در حالت مفروض است: تساوی و عموم وخصوص مطلق )تعریف اخص باشد(. 

بنابراین از بین تعداد حاالت احتمالی برای این دو فرض یکی مشترک است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. از آنجا که هدف از تعریف کردن شناساندن مفاهیم و تصورهای مجهول برای شنونده است در بیشتر موارد ارائه مجموعه و ا (1ل
ای از چند نوع مختلف از تعریف به معرفی بهتر آن مفهوم کمک می کند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. اگر تعریف a به b مانع نباشد برای رابطه میان a و b سه حالت قابل تصور است: رابطه آن ها عموم وخصوص مطلق و لا (1ل
باشد )b اعم باشد( رابطه شان عموم و خصوص مطلق باشد، تباین باشد. اگر رابطه شان عموم وخصوص مطلق باشد )b اعم باشد( تعریف b به a مانع است، اما 
جامع نیست و اگر تباین یا عموم وخصوص من وجه باشد این تعریف نه جامع است و نه مانع؛ بنابراین اگر تعریف a به b مطلق نباشد برای تعریف b به a از نظر 

جامع و مانع بودن ۲ حالت مفروض است. 

نکته: حالتی که نسبت a و b عموم وخصوص مطلق باشد و a اعم باشد، بررسی نمی شود؛ زیرا فرض مسئله این است که تعریف a به b مانع نیست درحالی که 
اگر نسبت a و b عموم وخصوص مطلق باشد و a اعم باشد تعریف a به b مانع خواهد بود.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در تعریف مفهومی تعریف را با مفهوم عام آغاز می کنیم و سپس مفهوم خاص تر را بیان می کنیم؛ بنابراین در اینجا ابتدا و اا (1ل
نکته اول که حاوی امر عام است می آید و سپس نوبت به نکته دوم که به ویژگی خاص پرندگان است می رسد. )رد قسمت اول گزینه های ۱ و ۳(

نشان دادن نمونه هایی از مصادیق یک امر ← تعریف از طریق ذکر مصادیق. )رد قسمت دوم گزینه های ۱ و ۴(
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گزینه ۳ پاسخ صحیح است. اگر تعریف a به b نه جامع باشد نه مانع یعنی b حداقل برخی از مصادیق a را دربرنمی گیرد و برخی مصادیق نامربوط را و اا (1ل
هم شامل می شود، بنابراین رابطه a را با تباین است با عموم وخصوص من وجه: رد گزینه های او ۴. اگر b  از c اعم نباشد سه حالت مفروض است: رابطه تساوی 

باشد )که در این حالت تعریف جامع و مانع است( عموم وخصوص مطلق باشد )c اعم باشد( که در این حالت جامع است و نه مانع. 

عموم وخصوص من وجه با تباین باشد که در این دو حالت نه جامع است نه مانع؛ بنابراین نمی توان گفت که تعریف c به b از حیث جامعیت و مانعیت چه وضعی 
دارد: رد قسمت دوم گزینه های ۲ و ۴.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. تعریف آب به مایع بی رنگ همه مصادیق آب را شامل می شود؛ بنابراین جامع افراد است؛ اما چیزهایی مثل برخی و اا (1ل
مصادیق نوشابه را هم شامل می شود، پس اشکالش این است که مانع اغیار نیست. بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه ۲: استفاده از استعاره: واضح نبودن 

گزینه ۳: استفاده از مفهوم مجهول در تعریف )شاخص و توسعه انسانی( ← تعریف شیء به خود: تعریف دوری 

گزینه ۴: مصادیقی غیر از مفهوم موردنظر را هم شامل می شود )مثال حلزون(: مانع نبودن

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. مفهوم متفکر خاص انسان است و آن را از دیگر مفاهیم متمایز می کند، پس مانع ورود مفاهیم و افراد خارج در تعریف و اا (1ل
انسان می شود.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در تعریف تحلیل، مفاهیم از عام به خاص مرتب می شوند.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. تعریف تحلیلی با مفاهیم و تصورات سروکار دارد نه مصداق و نمونه.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. چون طوطی تنها پرنده زیبا نیست و پرندگان زیبای دیگر هم وجود دارد، پس این تعریف مانع نیست.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. وقتی تعریف جامع نباشد، تعریف اخص، و تعریف شده اعم می باشد.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. مفهوم پرواز کننده با خفاش نسبت عموم وخصوص مطلق را دارد. تعریف مسلمان به معتقد به دوازده امام نیز تنها و اا (1ل
شیعیان دوازده امامی را دربر می گیرد و جامع نیست.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. مانعیت تعریف موجب می شود تا مصادیق بی ربط با مفهوم تعریف شده، وارد تعریف نشوند.و لا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. تعاریف تحلیل برای کودکان پیچیده است و معموال بهترین راه برای شناساندن یک مفهوم، نشان دادن مصداق و و اا (1ل
نمونه آن است.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. وقتی شرط جامعیت رعایت نشده باشد، مفهوم تعریف شده عامتر از تعریف است و نسبت آن ها می شود عموم و و اا (1ل
خصوص مطلق.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. فرهنگ نامه ها از طریق ارائه انواع تعریف ما را با مفاهیم مختلف آشنا می کنند. باید توجه داشته باشیم که در فرهنگ و اا (1ل
نامه فقط تعاریف لغوی موجود نیست.
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گزینه ۳ پاسخ صحیح است. اگر تعریف a به b نه جامع باشد نه مانع یعنی b حداقل برخی از مصادیق a را دربرنمی گیرد و برخی مصادیق نامربوط را و اا (1ل
هم شامل می شود، بنابراین رابطه a را با تباین است با عموم وخصوص من وجه: رد گزینه های او ۴. اگر b  از c اعم نباشد سه حالت مفروض است: رابطه تساوی 

باشد )که در این حالت تعریف جامع و مانع است( عموم وخصوص مطلق باشد )c اعم باشد( که در این حالت جامع است و نه مانع. 

عموم وخصوص من وجه با تباین باشد که در این دو حالت نه جامع است نه مانع؛ بنابراین نمی توان گفت که تعریف c به b از حیث جامعیت و مانعیت چه وضعی 
دارد: رد قسمت دوم گزینه های ۲ و ۴.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. تعریف آب به مایع بی رنگ همه مصادیق آب را شامل می شود؛ بنابراین جامع افراد است؛ اما چیزهایی مثل برخی و اا (1ل
مصادیق نوشابه را هم شامل می شود، پس اشکالش این است که مانع اغیار نیست. بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه ۲: استفاده از استعاره: واضح نبودن 

گزینه ۳: استفاده از مفهوم مجهول در تعریف )شاخص و توسعه انسانی( ← تعریف شیء به خود: تعریف دوری 

گزینه ۴: مصادیقی غیر از مفهوم موردنظر را هم شامل می شود )مثال حلزون(: مانع نبودن

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. مفهوم متفکر خاص انسان است و آن را از دیگر مفاهیم متمایز می کند، پس مانع ورود مفاهیم و افراد خارج در تعریف و اا (1ل
انسان می شود.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در تعریف تحلیل، مفاهیم از عام به خاص مرتب می شوند.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. تعریف تحلیلی با مفاهیم و تصورات سروکار دارد نه مصداق و نمونه.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. چون طوطی تنها پرنده زیبا نیست و پرندگان زیبای دیگر هم وجود دارد، پس این تعریف مانع نیست.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. وقتی تعریف جامع نباشد، تعریف اخص، و تعریف شده اعم می باشد.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. مفهوم پرواز کننده با خفاش نسبت عموم وخصوص مطلق را دارد. تعریف مسلمان به معتقد به دوازده امام نیز تنها و اا (1ل
شیعیان دوازده امامی را دربر می گیرد و جامع نیست.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. مانعیت تعریف موجب می شود تا مصادیق بی ربط با مفهوم تعریف شده، وارد تعریف نشوند.و لا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. تعاریف تحلیل برای کودکان پیچیده است و معموال بهترین راه برای شناساندن یک مفهوم، نشان دادن مصداق و و اا (1ل
نمونه آن است.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. وقتی شرط جامعیت رعایت نشده باشد، مفهوم تعریف شده عامتر از تعریف است و نسبت آن ها می شود عموم و و اا (1ل
خصوص مطلق.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. فرهنگ نامه ها از طریق ارائه انواع تعریف ما را با مفاهیم مختلف آشنا می کنند. باید توجه داشته باشیم که در فرهنگ و اا (1ل
نامه فقط تعاریف لغوی موجود نیست.
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گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در بقیه گزینه ها تعریف به مصداق وجود دارد. در گزینه ی ۳ فقط تعریف مفهومی است. و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در تعریف مفهومی باید از ویژگی های مرتبط با آن به تعریف شیء بپردازیم.و اا (1ل

متوازی االضالع اساسًا شکل است و تعریف به خط کاماًل با آن بی ربط و غیر مرتبط است. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. انسانیت لزومًا فقط شامل خوش اخالقی نمی شود و می تواند مصادیق دیگری هم داشته باشد پس جامع نیست. و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. تعریف انسان به حیوان سخنگو جامع و مانع نیست. چون برخی انسان ها   نمی توانند صحبت کنند و برخی حیوان ها و اا (1ل
مثل طوطی نیز می توانند سخن بگویند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. تعریف مانع تعریف است که مفاهیم بیشتر از دامنه ی شمول معرف را در بر نگیرد؛ به عبارت دیگر مصادیق بی ارتباط و اا (1ل
را دربر نگیرد. گزینه های ۲ و ۴ به جامع نبودن تعریف اشاره دارد. 

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. تشریح گزینه های دیگر: و اا (1ل

گزینه ی ۱: جامع و مانع نیست؛ زیرا شامل سیاره های گازی نمی شود و از طرفی این تعریف شامل ماه و شهاب سنگ ها که سیاره نیستند نیز می گردد. 

گزینه ی ۲: جامع نیست ؛ زیرا اشعار نو و سپید را شامل نمی شود.

گزینه ی ۴: واضح نیست؛ زیرا از استعاره در تعریف استفاده شده است. 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. از مهم ترین شرایط تعریف می توان به مانع بودن و جامع بودن آن اشاره کرد که در تعریف درخت سیب به درختی که و لا (1ل
میوه دارد، پس شرط مانع بودن رعایت نشده است؛ یعنی این تعریف می تواند شامل دیگر درختان نیز بشود و در تعریف انسان به حیوان راه رونده نیز به همین 
صورت تعریف مانع دخول اغیار نشده است و در تعریف مثلث به سه ضلعی قائم الزاویه، همه ی وجوه مثلث مدنظر قرار نگرفته است در نتیجه شرط جامع بودن 

و تعریف، رعایت نشده است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در تعریف مربع به چهار ضلعی قائم الزاویه شرایط مانع بودن رعایت نشده است چرا که این تعریف مستطیل را هم در بر و اا (1ل
می گیرد و در تعریف اسم به آنچه فعل نیست در حقیقت تعریف حقیقی ارائه نشده و صحیح نیست. 

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در تعریف منطقی صحیح )آن چه تعریف می کنیم( باید با آن چه )تعریف    می شود( مرتبط باشد که در تعریف روز به و اا (1ل
))آنچه شب نیست(( این قاعده رعایت نشده است و در حقیقت این تعریف، تعریف صحیحی نیست. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.  در این عبارت، تعریف دوری صورت گرفته است، تعریف یک چیز با استفاده از خودش )تعریف شیء به خود(. و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. میان دو مفهوم )آسیایی و مسلمان( رابطه عموم خصوص من وجه برقرار است، چون این دو مفهوم دارای مصادیق و اا (1ل
مشترک هستند؛ اما هریک از آن ها مصادیقی دارد که در دیگری وجود ندارد، یعنی: 

بعضی از آسیایی ها مسلمان هستند و بعضی از آسیایی ها مسلمان نیستند. 

بعضی از مسلمانان آسیایی هستند و بعضی از مسلمانان آسیایی نیستند. 

مفهوم مسلمان عام تر از مفهوم شیعه است، مفهوم شکل عام تر از مفهوم لوزی و مفهوم آسیایی عام تر از مفهوم چینی است، بنابراین بین این مفاهیم، رابطه 
عموم خصوص مطلق برقرار است.
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گزینه ۴ پاسخ صحیح است. در صورتی که رابطه ی عموم و خصوص من وجه برقرار باشد، یعنی تعریف ما تنها بخشی از مفاهیم موردنظر را پوشش و اا (1ل
می دهد، به همه ی آن ها را )جامع نیست( و بخشی از مصادیق      بی ارتباط را نیز در بر می گیرد )مانع نیست(. 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. تعریف حرک مکانی: به انتقال شیء از مکانی به مکان دیگر می گویند که این تعریف دوری است. و اا (1ل

تعریف آتش به عنصری شبیه به نفس واضح نیست و تعریف انسان به حیوان راست قامت مانع از ورود اغیار نیست )مانع نیست(.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. مثلث: شکل سه زاویه دار، تعریف مفهوم است. در این جا واژه معنا نشده است و صرفًا مفاهیم عام و خاص مثلث ذکر و اا (1ل
شده اند. سایر گزینه ها، نوع تعریف را به درستی تعیین کرده اند. 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. به عنوان مثال، در تعریف انسان مفهوم عام، حیوان و مفهوم خاص ناطق هر دو کلی هستند. تشریح موارد نادرست: و اا (1ل

گزینه ی ۲: مفهوم خاص از جهت مفهومی اخص است وگرنه کلی است و نه جزئی. در منطق ما با مفاهیم کلی سر و کار داریم. 

گزینه ی ۳: بین مفهوم مجهول و مفهوم خاص )مثال انسان و ناطق( رابطه ی تساوی برقرار است. 

گزینه ی ۴: در تعریف، یک مفهوم خاص نیز می آید. )به تفاوت معنایی که در مقابل جزئی و کلی به معنای عام دقت کنید.( 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. تعریف این گزینه تمام شرایط یک تعریف صحیح )واضح بودن، جامع بودن، مانع بودن و دوری نبودن( را دارد. تشریح و اا (1ل
گزینه های نادرست: 

گزینه ی ۲: شرط مانع بودن را ندارد؛ زیرا شامل خزندگان هم می شود. 

گزینه ی ۳: شرط جامع بودن را ندارد؛ زیرا شامل برخی از فلزات مانند طال نمی شود.

گزینه ی ۴: شرط دوری نبودن را ندارد؛ زیرا یک مفهوم با مفهوم مخالفش تعریف شده است. 

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. تعریف جامع باید تمامی مصادیق )افراد( مفهوم موردنظر را پوشش دهد و هیچ کدام از مصادیق خارج از آن تعریف قرار و لا (1ل
نگیرند.

نکته: جامع و مانع بودن مربوط به مصادیق است نه محتوای مفهوم موردنظر. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. شکلی که دارای سه ضلع است، یک تعریف است و چون موضوع ندارد، نمی تواند یک تصدیق باشد. و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. این تعریف، تعریفی مفهومی است در حالی که در سایر گزینه ها از تعریف لغوی استفاده شده است. و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. تعریف هشت به عددی که حاصل ضرب آن در خودش برابر با ۶۴ است: مانع نیست زیرا عدد )۸- ( را هم شامل می و اا (1ل
شود. 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. زمانی که تعریف با مصادیق مفهوم تعریف شده رابطه عموم و خصوص من وجه دارد، تنها بعضی از مصادیق آن را و اا (1ل
پوشش می دهد؛ اما از طرف دیگر موارد بی ارتباط را دربر می گیرد و همه ی مصادیق آن مفهوم را نیز پوشش نمی دهد، پس نه جامع است و نه مانع. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. هنگامی که فرد با یک تصور مجهول مواجه می شود آن تصور مجهول را برای وی توصیف )تعریف( می کنیم و در این و اا (1ل
کار از تصورات معلوم وی استفاده می کنیم؛ با این کار یک تصور مجهول را به کمک چند تصور معلوم تعریف کرده ایم. مانند: ریاضیات علمی است که درباره ی 

کمیت و مقدار، بحث و گفت و گو می کند.
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گزینه ۴ پاسخ صحیح است. در صورتی که رابطه ی عموم و خصوص من وجه برقرار باشد، یعنی تعریف ما تنها بخشی از مفاهیم موردنظر را پوشش و اا (1ل
می دهد، به همه ی آن ها را )جامع نیست( و بخشی از مصادیق      بی ارتباط را نیز در بر می گیرد )مانع نیست(. 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. تعریف حرک مکانی: به انتقال شیء از مکانی به مکان دیگر می گویند که این تعریف دوری است. و اا (1ل

تعریف آتش به عنصری شبیه به نفس واضح نیست و تعریف انسان به حیوان راست قامت مانع از ورود اغیار نیست )مانع نیست(.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. مثلث: شکل سه زاویه دار، تعریف مفهوم است. در این جا واژه معنا نشده است و صرفًا مفاهیم عام و خاص مثلث ذکر و اا (1ل
شده اند. سایر گزینه ها، نوع تعریف را به درستی تعیین کرده اند. 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. به عنوان مثال، در تعریف انسان مفهوم عام، حیوان و مفهوم خاص ناطق هر دو کلی هستند. تشریح موارد نادرست: و اا (1ل

گزینه ی ۲: مفهوم خاص از جهت مفهومی اخص است وگرنه کلی است و نه جزئی. در منطق ما با مفاهیم کلی سر و کار داریم. 

گزینه ی ۳: بین مفهوم مجهول و مفهوم خاص )مثال انسان و ناطق( رابطه ی تساوی برقرار است. 

گزینه ی ۴: در تعریف، یک مفهوم خاص نیز می آید. )به تفاوت معنایی که در مقابل جزئی و کلی به معنای عام دقت کنید.( 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. تعریف این گزینه تمام شرایط یک تعریف صحیح )واضح بودن، جامع بودن، مانع بودن و دوری نبودن( را دارد. تشریح و اا (1ل
گزینه های نادرست: 

گزینه ی ۲: شرط مانع بودن را ندارد؛ زیرا شامل خزندگان هم می شود. 

گزینه ی ۳: شرط جامع بودن را ندارد؛ زیرا شامل برخی از فلزات مانند طال نمی شود.

گزینه ی ۴: شرط دوری نبودن را ندارد؛ زیرا یک مفهوم با مفهوم مخالفش تعریف شده است. 

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. تعریف جامع باید تمامی مصادیق )افراد( مفهوم موردنظر را پوشش دهد و هیچ کدام از مصادیق خارج از آن تعریف قرار و لا (1ل
نگیرند.

نکته: جامع و مانع بودن مربوط به مصادیق است نه محتوای مفهوم موردنظر. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. شکلی که دارای سه ضلع است، یک تعریف است و چون موضوع ندارد، نمی تواند یک تصدیق باشد. و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. این تعریف، تعریفی مفهومی است در حالی که در سایر گزینه ها از تعریف لغوی استفاده شده است. و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. تعریف هشت به عددی که حاصل ضرب آن در خودش برابر با ۶۴ است: مانع نیست زیرا عدد )۸- ( را هم شامل می و اا (1ل
شود. 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. زمانی که تعریف با مصادیق مفهوم تعریف شده رابطه عموم و خصوص من وجه دارد، تنها بعضی از مصادیق آن را و اا (1ل
پوشش می دهد؛ اما از طرف دیگر موارد بی ارتباط را دربر می گیرد و همه ی مصادیق آن مفهوم را نیز پوشش نمی دهد، پس نه جامع است و نه مانع. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. هنگامی که فرد با یک تصور مجهول مواجه می شود آن تصور مجهول را برای وی توصیف )تعریف( می کنیم و در این و اا (1ل
کار از تصورات معلوم وی استفاده می کنیم؛ با این کار یک تصور مجهول را به کمک چند تصور معلوم تعریف کرده ایم. مانند: ریاضیات علمی است که درباره ی 
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منطق و فلسفه جامع کنکور

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در تعریف ))مفهومی(( به تحلیل مفهوم موردنظر می پردازیم؛ مانند تعریف دو خط موازی و اسب. در تعریف ))از طریق و اا (1ل
ذکر مصادیق(( به ذکر نمونه ها یا تصاویری از مصداق مفهوم مورد نظر می پردازیم؛ مانند تعریف شاعر و مکتب رومانتیک. در تعریف ))لغوی(( معنای لغوی یک 

مفهوم یا مترادف های آن یا نحوه ی شکل گیری لغوی آن مفهوم را بیان می کنیم ؛ مانند تعریف رئالیسم.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. تعریف از طریق ذکر مصادیق برای واژگانی مناسب است که بتوان به نحوی مصادیق آن یا امور شبیه به آن را به افراد و اا (1ل
معرفی کرد؛ مانند تعریف کتاب به اشیائی خواندنی نظیر کتاب های شفا و قانون )از آثار ابوعلی سینا(. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. تعریف مذکور نه جامع بوده و نه مانع، پس با دقت ظریف متوجه صحیح بودن گزینه ۲ می شوید. و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در تعریف مربع باید هر ۴ شرط تعریف منطقی رعایت گردد. در گزینه ی ۲، هر ۴ قاعده ی تعریف درست رعایت شده و اا (1ل
است. تشریح گزینه های دیگر: 

گزینه ی ۱: شکل چهارضلعی با زوایای یکسان، برای مفهوم مربع مانع نیست و شامل اشکال دیگر هم     می شود. 

گزینه ی ۳: داشتن زاویه ی ۹۰ درجه مانع نیست و شامل مستطیل و غیره هم می شود.

گزینه ی ۴: داشتن اضالع یکسان هم مانع نیست و شکل لوزی هم می شود.  

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. و در گزینه ی ۴ تعریف جامع است، ولی مانع نیست. در سایر گزینه ها تعریف نه جامع است و نه مانع. و لا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. این که افراد مفهوم اعم از )بیش تر از( دامنه ی شمول تعریف باشد، یعنی تعریف همه ی افراد با مصادیق مفهوم را و اا (1ل
پوشش نمی دهد که یعنی جامع نیست. تشریح سایر گزینه ها: 

گزینه ی ۱: چنین تعریفی مانع نیست اما ممکن است جامع باشد. 

گزینه ی ۲: برای مثال تعریف ))انسان: حیوان(( تنها بخشی از مفهوم انسان را در بر گرفته اما همه ی مصادیق آن را پوشش می دهد و جامع بودن مربوط به 
پوشش دادن همه ی مصادیق است، نه همه ی مفهوم. 

گزینه ی ۳: تعریف جامع همه ی مصادیق را پوشش می دهد و تعدد مصادیق آن مفهوم تغییری ایجاد   نمی کند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. شکل متساوی االضالع هم تمام مثلث ها را دربر نمی گیرد )یعنی جامع نیست( و هم شکل هایی به جز مثلث )مثل و اا (1ل
مربع و لوزی( را در بر می گیرد )یعنی مانع نیست(. 

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. تعریف سرو به درختی مخروطی شکل اگر چه ممکن است همه شرایط یک تعریف صحیح را نداشته باشد اما تعریفی و اا (1ل
مفهومی است. )رد گزینه ۱( ِسرو به معنای پذیرایی کردن قطعًا تعریفی لغوی است. )رد گزینه ۲ و ۴( درس ۴ صفحه ۳۱ 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. گزینه های ۱ و ۲ شرط واضح بودن را رعایت نکرده اند. در گزینه ۴ شرط مانع بودن رعایت نشده است. درس ۴ صفحه و اا (1ل
۳۴ و ۳۵ 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در این روش با دسته بندی ویژگی های یک مفهوم به ویژگی مشترک با سایر مفاهیم مشابه )امر عام( و ویژگی خاص و اا (1ل
آن )امر خاص، ویژگی منحصر به فرد و وجه افتراق( به تعریف مفهوم می پردازیم. 
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گزینه ۲ پاسخ صحیح است. جامع بودن تعریف به این معنی است که حتمًا تعریف باید همه مصداق ها با افراد مفهوم مجهول را در بر گیرد، یعنی و اا (1ل
به عبارت دیگر افراد مفهوم مجهول بیرون از تعریف قرار نگیرند.  

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. از شرایط یک تعریف درست این است که دوری نباشد.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. ذکر کاربردهای خاص به عنوان وجه افتراق یک چیز با چیزهای دیگر نشان   می دهد که تعریف ما مفهومی است.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. یک تعریف خاصه مرکبه درست همان سلسله اوصاف است که نوعی تعریف تحلیل می باشد که هم جامع است هم و اا (1ل
مانع و هم واضح. 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در تعریف تحلیل به روش عام و خاص با دسته بندی ویژگی های یک مفهوم به ویژگی مشترک با سایر مفاهیم مشابه و لا (1ل
)امر عام( ویژگی های خاص آن شیء )أمر خاص ویژگی منحصر به فرد وجه افتراق( به تعریف شیء می پردازیم.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. به تعریف به مثال، تعریف مصداقی یا تعریف به تشیبه هم می گویند. و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. جامع بودن تعریف به این معنی است که حتمًا باید تعریف همه مصداق ها با افراد مفهوم مجهول را در بر بگیرد، یعنی و اا (1ل
به عبارت دیگر افراد مفهوم مجهول بیرون از تعریف قرار نگیرند. 

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. از آنجا که هدف از تعریف کردن، شناساندن مفاهیم و تصورهای مجهول برای شنونده است، در بیشتر موارد ارائه و اا (1ل
مجموعه ای از چند روش مختلف برای تعریف به معرفی بهتر آن کمک می کند. 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در تعریف تحلیلی به روش عام و خاص با دسته بندی ویژگی های یک مفهوم به ویژگی مشترک با سایر مفاهیم مشابه و اا (1ل
)امر عام( و ویژگی خاص آن شیء )امر خاص، ویژگی منحصر به فرد(، به تعریف شیء می پردازیم. تعریف را با مفهوم عام آغاز می کنیم و سپس مفهوم خاص 

تر را بیان می کنیم، بنابر این بین اجزای تعریف نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است. 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در تعریف تحلیلی به روش عام و خاص، ابتدا امر مشترک مفهوم مجهول با سایر مفاهیم آورده می شود که با مفهوم و اا (1ل
مجهول نسبت عموم و خصوص مطلق دارد و سپس وجه اقتراق آورده می شود که با مفهوم مجهول رابطه تساوی دارد. 

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. بررسی سایر گزینه ها: و اا (1ل

۱( دوری نیست، چون شیر مجهول و شیر معلوم با هم متفاوت اند. 

۲( این تعریف مانع نیست، به دلیلی که در گزینه ذکر شده است. 

۴( استفاده از مشترک لفظی در تعریف ممکن است باعث واضح نبودن تعریف شود، اما در این جا ذکر شده که در مفاهیم معلوم، مشترک لفظی وجود دارد که 
این طور نیست. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است، تعریفی که در صورت سؤال ذکر شده، یک تعریف مصداقی است، چرا که به ذکر نمونه ها و مصداق هایی از مفهوم و اا (1ل
حیوان پرداخته است )رد گزینه )۱(( عالوه بر این شرط واضح بودن را دارد، چون نه از مفهوم مجهولی در آن استفاده شده و نه تشبیه و استعاره در آن به کار گرفته 
شده است. ضمن این که از خود مفهوم حیوان نیز در آن استفاده نشده است، پس دوری نیز نیست )رد گزینه )۳(( اما این تعریف چون صرفًا به ذکر مصادیق 

خاصی از مفهوم حیوان پرداخته )چهارپا( فاقد شرط جامع بودن است، ولی مانع است )رد گزینه )۴(( 
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گزینه ۲ پاسخ صحیح است. جامع بودن تعریف به این معنی است که حتمًا تعریف باید همه مصداق ها با افراد مفهوم مجهول را در بر گیرد، یعنی و اا (1ل
به عبارت دیگر افراد مفهوم مجهول بیرون از تعریف قرار نگیرند.  

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. از شرایط یک تعریف درست این است که دوری نباشد.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. ذکر کاربردهای خاص به عنوان وجه افتراق یک چیز با چیزهای دیگر نشان   می دهد که تعریف ما مفهومی است.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. یک تعریف خاصه مرکبه درست همان سلسله اوصاف است که نوعی تعریف تحلیل می باشد که هم جامع است هم و اا (1ل
مانع و هم واضح. 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در تعریف تحلیل به روش عام و خاص با دسته بندی ویژگی های یک مفهوم به ویژگی مشترک با سایر مفاهیم مشابه و لا (1ل
)امر عام( ویژگی های خاص آن شیء )أمر خاص ویژگی منحصر به فرد وجه افتراق( به تعریف شیء می پردازیم.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. به تعریف به مثال، تعریف مصداقی یا تعریف به تشیبه هم می گویند. و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. جامع بودن تعریف به این معنی است که حتمًا باید تعریف همه مصداق ها با افراد مفهوم مجهول را در بر بگیرد، یعنی و اا (1ل
به عبارت دیگر افراد مفهوم مجهول بیرون از تعریف قرار نگیرند. 

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. از آنجا که هدف از تعریف کردن، شناساندن مفاهیم و تصورهای مجهول برای شنونده است، در بیشتر موارد ارائه و اا (1ل
مجموعه ای از چند روش مختلف برای تعریف به معرفی بهتر آن کمک می کند. 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در تعریف تحلیلی به روش عام و خاص با دسته بندی ویژگی های یک مفهوم به ویژگی مشترک با سایر مفاهیم مشابه و اا (1ل
)امر عام( و ویژگی خاص آن شیء )امر خاص، ویژگی منحصر به فرد(، به تعریف شیء می پردازیم. تعریف را با مفهوم عام آغاز می کنیم و سپس مفهوم خاص 

تر را بیان می کنیم، بنابر این بین اجزای تعریف نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است. 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در تعریف تحلیلی به روش عام و خاص، ابتدا امر مشترک مفهوم مجهول با سایر مفاهیم آورده می شود که با مفهوم و اا (1ل
مجهول نسبت عموم و خصوص مطلق دارد و سپس وجه اقتراق آورده می شود که با مفهوم مجهول رابطه تساوی دارد. 

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. بررسی سایر گزینه ها: و اا (1ل

۱( دوری نیست، چون شیر مجهول و شیر معلوم با هم متفاوت اند. 

۲( این تعریف مانع نیست، به دلیلی که در گزینه ذکر شده است. 

۴( استفاده از مشترک لفظی در تعریف ممکن است باعث واضح نبودن تعریف شود، اما در این جا ذکر شده که در مفاهیم معلوم، مشترک لفظی وجود دارد که 
این طور نیست. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است، تعریفی که در صورت سؤال ذکر شده، یک تعریف مصداقی است، چرا که به ذکر نمونه ها و مصداق هایی از مفهوم و اا (1ل
حیوان پرداخته است )رد گزینه )۱(( عالوه بر این شرط واضح بودن را دارد، چون نه از مفهوم مجهولی در آن استفاده شده و نه تشبیه و استعاره در آن به کار گرفته 
شده است. ضمن این که از خود مفهوم حیوان نیز در آن استفاده نشده است، پس دوری نیز نیست )رد گزینه )۳(( اما این تعریف چون صرفًا به ذکر مصادیق 

خاصی از مفهوم حیوان پرداخته )چهارپا( فاقد شرط جامع بودن است، ولی مانع است )رد گزینه )۴(( 
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گزینه ۲ پاسخ صحیح است. اگر بین دو مفهوم نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار باشد، نه مفهوم اول همه مصادیق مفهوم دوم را دربر می و اا (1ل
گیرد و نه مفهوم دوم همه مصادیق مفهوم اول را دربر می گیرد، لذا تعریف نه جامع است، نه مانع. 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. درس ۴ صفحه ۳۷ و ۳۸ و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.  مفاهیمی که ذهنی هستند و دارای جسمیت نیستند تا بتوان به آن ها اشاره کرد را نمی توان تعریف مصداقی نمود.و لا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. کسانی که معجزه را مثل سحر و جادو فرض می کنند ؛ نتیجه می گیرند که معجزه هم بر اساس فریب و مکر است. و اا (1ل
در گزینه های دیگر در رد تمثیل ناروا استدالل کرده است.  

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. تعریف به مثال در گزینه ی )۳( مطرح شده است. و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. تعریف خاصه ی مرکبه همان سلسله ی اوصاف است که نوعی تعریف تحلیلی است که اگر درست باشد، هم جامع و اا (1ل
است، هم مانع و هم واضح. 

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. غیر از برخی مصادیق مسلمان، مصداق های دیگری نیستند که به ۱۲ امام معتقد باشند؛ پس این تعریف مانع است و اا (1ل
ولی جامع نیست. اما دیگر تعریف ها هیچ کدام مانع نیستند. 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. این تعریف برای مربع جامع است، زیرا هیچ مربعی نیست که دارای چهار ضلع نباشد. هر چند مانع افراد غیر نیست، و اا (1ل
ولی سایر تعاریف جامع نیستند. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. پرنده به موجودی که پرواز می کند. بعضی پرندگان پرواز نمی کنند مانند مرغ، شتر مرغ و ... تعریف جامع نیست. بعضی و اا (1ل
موجودات که پرواز می کنند پرنده نیستند مانند هواپیما، خفاش و ... پس نه تعریف جامع است نه مانع به عبارت دیگر هم اخص است هم اعم. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. مفاهیم عدالت، غیرت و حقیقت چون ذهنی هستند، نمی توان با مصداق آن ها را تعریف کرد.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. هر دو تعریف لفظی یا لغوی هستند، اولی معنای لفظ و دومی نحوه ی شکل گیری لفظ.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. در گزینه ی ۱، انسان به ترتیب مربوط به ذهن، خارج و ذهن است. و لا (1ل

در گزینه ی ۲، سیب به ترتیب مربوط به خارج، زبان و خارج است. 

در گزینه ی ۳، خواب به ترتیب مربوط به خارج، ذهن و ذهن است. 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. وقتی از مفاهیمی که با تعریف شده رابطه عام و خاص من وجه دارند، در تعریفمان استفاده می کنیم، این تعریف نه و اا (1ل
جامع می شود نه مانع. مانند سفید بودن در تعریف لباس. همه لباس ها سفید نیستند )جامع نیست( همه سفیدها هم لباس نیستند. )مانع نیست.( 
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گزینه ۴ پاسخ صحیح است. عمل عبادی مختص به نماز نمی شود پس مانع نیست. قرآن هم فقط کتاب احکام نیست پس جامع نیست و تعریف و اا (1ل
مداد به درخت خرد شده بی ربط است. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در همه گزینه ها راههای تعریف مفاهیم وجود دارد ولی راه پر کاربرد و بسیار مهم در تعریف مفاهیم، در گزینه ۳ آمده و اا (1ل
است. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. گزینه ۱ تعریف به مثال است. گزینه ۳ و ۴ تعریف تحلیلی هستند . و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در تعریف تحلیلی ما با استفاده از ویژگی های یک چیز، یا به ترتیب عام و خاص و یا در کنار هم، آن را تعریف می کنیم.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. اگر برای تعریف یک لفظ ، به ذکر نمونه ها یا تصاویری از مصادیق واژه ی مورد نظر یا موارد شبیه به آن بپردازیم، آن و اا (1ل
را تعریف به مثال می نامند. اگر معنای لغوی یک مفهوم یا نحوه شکل گیری لغوی آن بیان شود آن را تعریف لغوی می نامند، به این تعریف، تعریف لفظی هم 

می گویند. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. تعریف به مفاهیم عام و خاص، یک قسم از تعریف تحلیلی است و در منطق تعریف بر سه قسم است: ۱- تعریف و اا (1ل
لغوی )یا تعریف لفظی( ۲- تعریف به مثال )یا تعریف مصداقی، تعریف به تشبیه ( ۳- تعریف تحلیلی شامل: یک - تعریف به مفاهیم عام و خاص، دو - تعریف 

به سلسله ی اوصاف و ویژگی ها. 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. آنچه ما می دانیم همان معلوم است و در واقع این تعریف شیء به خود یا تعریف دوری است. جسمی که سطح صاف و اا (1ل
و صیقلی دارد تنها اختصاص به آینه ندارد و بر مصادیق مفاهیم دیگر نیز صدق می کند، مانند شیشه.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در تعریف فلسفه، معنای لغوی فلسفه و ریشه ی آن بیان شده است؛ بنابر این تعریف لغوی و یا تعریف لفظی است. و لا (1ل
در تعریف سخن چینی به سعایت، شرط واضح و روشن بودن رعایت نشده است.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در تعریف نباید از کلمات هم خانواده با تصور مجهول یا خود آن استفاده شود؛ زیرا مفهوم معرف برای مخاطب مجهول و اا (1ل
است و در این صورت تعریف دوری و نادرست خواهد بود.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. پاسخ طبیب مبتنی بر نوعی استدالل دوری است که در اصطالح مصادره به مطلوب نامیده می شود؛ زیرا ندیدن با از و اا (1ل
دست دادن قدرت بینایی یکی است و فقط با دو عبارت بیان شده است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. ))ترکیب کردن مجموعه تصورات معلوم(( )وقتی که( ))باعث کشف تصور مجهول شود(( تعریف نام دارد. مالحظه و اا (1ل
می شود که با تحلیل مفهوم ))تعریف(( به دو جزء که اولی عام تر و دومی خاص تر است آن را تعریف کرده ایم. 



پاسخنامۀ تشریحی درس چهارم

137

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. عمل عبادی مختص به نماز نمی شود پس مانع نیست. قرآن هم فقط کتاب احکام نیست پس جامع نیست و تعریف و اا (1ل
مداد به درخت خرد شده بی ربط است. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در همه گزینه ها راههای تعریف مفاهیم وجود دارد ولی راه پر کاربرد و بسیار مهم در تعریف مفاهیم، در گزینه ۳ آمده و اا (1ل
است. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. گزینه ۱ تعریف به مثال است. گزینه ۳ و ۴ تعریف تحلیلی هستند . و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در تعریف تحلیلی ما با استفاده از ویژگی های یک چیز، یا به ترتیب عام و خاص و یا در کنار هم، آن را تعریف می کنیم.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. اگر برای تعریف یک لفظ ، به ذکر نمونه ها یا تصاویری از مصادیق واژه ی مورد نظر یا موارد شبیه به آن بپردازیم، آن و اا (1ل
را تعریف به مثال می نامند. اگر معنای لغوی یک مفهوم یا نحوه شکل گیری لغوی آن بیان شود آن را تعریف لغوی می نامند، به این تعریف، تعریف لفظی هم 

می گویند. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. تعریف به مفاهیم عام و خاص، یک قسم از تعریف تحلیلی است و در منطق تعریف بر سه قسم است: ۱- تعریف و اا (1ل
لغوی )یا تعریف لفظی( ۲- تعریف به مثال )یا تعریف مصداقی، تعریف به تشبیه ( ۳- تعریف تحلیلی شامل: یک - تعریف به مفاهیم عام و خاص، دو - تعریف 

به سلسله ی اوصاف و ویژگی ها. 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. آنچه ما می دانیم همان معلوم است و در واقع این تعریف شیء به خود یا تعریف دوری است. جسمی که سطح صاف و اا (1ل
و صیقلی دارد تنها اختصاص به آینه ندارد و بر مصادیق مفاهیم دیگر نیز صدق می کند، مانند شیشه.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در تعریف فلسفه، معنای لغوی فلسفه و ریشه ی آن بیان شده است؛ بنابر این تعریف لغوی و یا تعریف لفظی است. و لا (1ل
در تعریف سخن چینی به سعایت، شرط واضح و روشن بودن رعایت نشده است.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در تعریف نباید از کلمات هم خانواده با تصور مجهول یا خود آن استفاده شود؛ زیرا مفهوم معرف برای مخاطب مجهول و اا (1ل
است و در این صورت تعریف دوری و نادرست خواهد بود.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. پاسخ طبیب مبتنی بر نوعی استدالل دوری است که در اصطالح مصادره به مطلوب نامیده می شود؛ زیرا ندیدن با از و اا (1ل
دست دادن قدرت بینایی یکی است و فقط با دو عبارت بیان شده است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. ))ترکیب کردن مجموعه تصورات معلوم(( )وقتی که( ))باعث کشف تصور مجهول شود(( تعریف نام دارد. مالحظه و اا (1ل
می شود که با تحلیل مفهوم ))تعریف(( به دو جزء که اولی عام تر و دومی خاص تر است آن را تعریف کرده ایم. 
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گزینه ۴ پاسخ صحیح است. برای معرفی یک مفهوم می توان از لغات مترادف با آن مفهوم استفاده کرد یا نمونه و مصداق آن با شبیه آن را نشان و اا (1ل
داد و یا به بیان اوصاف و ویژگی های آن مفهوم پرداخت. 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. تعریف اسطقس به عنصر، تعریف لغوی است. تعریف عنصر به اسطقس تعریف درستی نیست، زیرا از مفهوم واضح و و اا (1ل
روشن تری نسبت به تصور مجهول، استفاده نشده است. این تعریف دوری نیست؛ زیرا اگر در تعریف عنصر بگوئیم اسطقس و در تعریف اسطقس بگوئیم عنصر، 

در این صورت تعریف دوری خواهد بود.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. بعضی از حیوانات بچه زا هستند و بعضی از حیوانات تخم گذارند، بنابراین در تعریف حیوان به موجود جاندار بچه زا و اا (1ل
همه ی افراد و مصادیق حیوان جمع نشده است. 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. وقتی می گوییم تعریف جامع نیست، یعنی معرف )معلوماتی که با آن ها مفهومی را تعریف می کنیم( خاص تر )اخص( و اا (1ل
از معرف )مفهوم مجهول( هستند و تمام معنای مجهول را در بر نمی گیرند. )رد گزینه های ۴ و ۲( در چنین حالتی، مفاهیمی که قرار است مجهول را تعریف 

کنند، یعنی معلومات ما ناکافی هستند. 

تذکر: مجهول امر ناشناخته است که می خواهیم آن را بشناسیم و برای این کار از مفاهیم معلوم، واضح و غیر مبهم استفاده می کنیم. ابهام مجهول ربطی به 
تعریف ندارد.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. تعریف زمانی بی ربط می شود که عام ترین مفاهیم تعریف شامل حال معرف نشوند. فرض کنید در تعریف مثلث بگوییم و اا (1ل
جسمی دارای اندازه و در تعریف انسان بگوییم جسمی دارای اندازه جدا از تمام ایراداتی که ممکن است به این دو تعریف وارد باشد، تعریف مثلث بی ربط است اما 

تعریف انسان بی ربط نیست، زیرا انسان جسم است اما مثلث جسم نیست. براساس این توضیح، باید گزینه ها را بررسی کنیم: 

گزینه ی ۱: بی ربط نیست زیرا انسان جسم است. 

گزینه ی ۲: آجر جسم است نه شکل. پس تعریف بی ربط است. )اگر گفته بود جسم مکعب مستطیلی دیگر بی ربط نبود( 

گزینه ی ۳: استدالل جزء معلومات نیست بلکه از اقسام فکر است. پس تعریف بی ربط می شود.

گزینه ی ۴: مجهوالت اصاًل دانسته نیستند، وگرنه معلوم بودند!

ق
ط
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گاه چیزی از زر ناب است و گاه از زر کم عیار و گاه از نقره زراندود، استدالل نیز گاهی تمام عیار و پاک و بی غش است و 
گاه روکشی از طال دارد؛ ولی طالی حقیقی نیست.

)ارسطو ، ارغنون(

 با توجه به مطلب فوق از ارسطو، دقت در استدالل ها خیلی مهم است، چون ممکن است یک استدالل، فقط صورتی شبیه استدالل داشته باشد ولی در 

واقع استدالل نباشد بلکه »مغالطه« باشد.

و یا ممکن است یک استدالل تمام عیار نبوده و یقینی نباشد و نتیجه آن احتمالی باشد یعنی »استدالل استقرائی« باشد.

یا ممکن است یک استدالل تمام عیار بوده و نتیجه آن قطعی و یقینی باشد یعنی »استدالل قیاسی« باشد.

 آن چه در این بخش می خوانیم

با وجود آن که همه این  همان طور که در درس نخست بیان شد، پس از مبحث تعریف، نوبت به مبحث استدالل می رسد. به استدالل های زیر توجه کنید؛ 

یکدیگر دارند؟ با  تفاوتی  نتیجه می رسند، چه  به یک  استدالل ها 

 1- کسی که شب نخوابیده باشد، مانند باطری است که شارژ آن تمام شده باشد؛ بنابراین به خواب کافی نیاز دارد.

در این استدالل از یک تشبیه و تمثیل استفاده شده است که ممکن است مورد مناقشه قرار بگیرد.

 2- هر بار که شب ها به میزان کافی نخوابیده ام، در طول روز خسته بوده ام؛ بنابراین به خواب کافی نیاز دارم.

در این استدالل از چند تجربه قبلی این نتیجه حاصل شده است. این نوع استدالل هم یقین و قطعیت عقلی ندارد.

 3- من انسان هستم و هر انسانی به خواب کافی نیاز دارد؛ بنابراین به خواب کافی نیاز دارم.

در این استدالل از قانون کلی درباره نیاز بدن ، این نتیجه حاصل شده است. نتیجه این نوع استدالل یقین عقالنی دارد و الزامی و قطعی است.

در این بخش و دو بخش بعدی کتاب با انواع استدالل، بیشتر آشنا می شوید.

اقسام استدالل استقرائی

درس پنجم
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اقسام استدالل استقرائی

درس پنجم
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درس پنجم اقسام استدالل استقرائی

اقسام استدالل 

به استدالل های زیر توجه کنید:

 1-  می دانیم که برای رفتن به دانشگاه باید دیپلم بگیریم و حمید دانشجو است. بنابراین نتیجه می گیریم که او دیپلم دارد.

در این استدالل، نتیجه به دست آمده ضرورتا صحیح است و نمی تواند صحیح نباشد.

 2- راننده ماهری را در نظر بگیرید که بارها توانسته  است در شرایط خطرناک، خودروی خود را کنترل کند. بنابراین نتیجه می گیریم که او هیچ گاه با کسی 

تصادف نخواهد کرد.

در این استدالل، نتیجه قطعی نیست و اطمینان و یقین عقلی حاصل نمی شود.

بر اساس توضیحی که در مورد دو استدالل فوق آمده است، استدالل ها را به دو دسته زیر تقسیم می کنند:

 1- استدالل قیاسی که در آن مقدمات، ضرورتا نتیجه را در پی دارند.

مثال: اگر بدانیم و مطمئن باشیم که دانش آموزان کالس الف به اردو می روند و بدانیم و مطمئن باشیم که محسن دانش آموز کالس الف است. از کنار هم 

گذاشتن این دو قضیه، الزاما و ضرورتا نتیجه می  گیریم که محسن هم به اردو می رود و با درست بودن مقدمات به هیچ وجه نمی پذیریم و نمی توانیم بپذیریم که 

نتیجه درست نیست. به این حالت می گویند مقدمات الزاما نتیجه را درپی دارند و از نتیجه حمایت قطعی می کنند. 

 2- استدالل استقرائی که در آن مقدمات، از نتیجه حمایت نسبی می کنند.

مثال: اگر قرار باشد یک محله ای را که صد کوچه دارد، آمارگیری کنیم و در ضمن آمارگیری یکی از سوال هایمان هم این باشد که مسلمان هستید یا نه. اگر این 

پرسش را از اولین خانوار بپرسیم و جواب مثبت بشنویم خود به خود ذهن ما یک نتیجه ای پبش خود می گیرد که اهالی این صد کوچه مسلمان هستند. از خانوار 

دوم می پرسیم و همین جواب را می شنویم و ذهن ما این نتیجه را تقویت می کند و اگر از تمام اهالی اولین کوچه همین جواب را بشنویم ذهن ما در این باور محکم 

تر می شود که اهالی این صد کوچه مسلمان هستند ولی یقین عقلی و قطعی نداریم. حتی اگر کوچه نود و نهم را هم با همین پاسخ تمام کنیم ذهن به شکل خیلی 

قوی نتیجه می گیرد که همه اهالی این صد کوچه مسلمان هستند ولی یقین عقالنی حاصل نمی شود چون ممکن است دین کوچه صدم تفاوت داشته باشد، از 

کوچه صدم هم اگر از همه اهالی کوچه به جز یک خانوار همین جواب را دریافت کنیم که دین ما اسالم است به نتیجه خیلی خیلی قوی می رسیم که همه اهالی 

این کوچه از جمله این یک خانوار باقی مانده مسلمان هستند ولی اگر دقت کنیم بازهم یقین عقالنی و قطعی حاصل نمی شود چون ممکن است آن یک خانوار، 

مسلمان نباشند و اگر کسی بگوید که آن ها مسلمان نیستند ما با تکیه به مقدماتی که در ااختیار داریم نمی توانیم بگوییم که نه امکان ندارد آن یک خانوار مسلمان 

نباشد و حتما و الزاما باید آن خانوار هم مسلمان باشد. به این حالت می گوییم در استدالل استقرائی، مقدمات، از نتیجه حمایت نسبی می کنند نه قطعی و الزامی.

 توجه: به استدالل، دلیل و استنتاج هم گفته می شود.

اکنون به استدالل های استقرائی زیر توجه کنید:

  1-  گوشی تلفن جدیدی که به بازار آمده است، ظاهری شبیه گوشی من دارد؛ بنابراین باید امکانات و برنامه های آن نیز با گوشی من یکسان باشد.

  2- هربار که از این پارچه استفاده می کنم، چرخ خیاطی من درست کار نمی کند؛ بنابر این چرخ خیاطی من نمی تواند با این نوع پارچه کار کند.

  3- در این موقع از روز، چراغ خودروهائی که در این جاده کوهستانی از طرف مقابل می آیند روشن است؛ از آن جا که بعید است چراغ همه آن ها از شب 

قبل روشن مانده باشد و هم چنین هوا هم آفتابی است و نیازی به نور خودرو نیست، بنابر این احتماال در جلو ما تونل وجود دارد.

نتیجه هیچ کدام از استدالل های فوق قطعی نیست یعنی با تکیه به مقدماتی که برای آن ها چیده شده است نمی توان گفت که نتیجه به دست آمده صددرصد 
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درست است بلکه امکان دارد نتیجه ای که گرفته ایم غلط و نادرست باشد پس همه استدالل های فوق استقرائی هستند یعنی مقدماتشان از نتیجه خودشان 

حمایت نسبی می کنند نه قطعی. اما هرسه تای این استدالل ها باهم تفاوت دارند.

در مورد نخست، حکم یک نمونه را به دلیل مشابهت ظاهری، به مورد دیگر سرایت داده ایم. یعنی نتیجه گرفته ایم که برنامه های گوشی جدید مثل برنامه های 

گوشی من است؛ اگر بپرسند این نتیجه را از کجا و چگونه گرفته ای؟ می گوییم چون ظاهرش شبیه و مثل گوشی من است. یعنی اگر ظاهر این دو گوشی مثل 

هم است پس باید برنامه هایشان هم مثل هم باشد. یعنی این نتیجه را از شباهت بین دو گوشی به هم، گرفته ایم.

در مورد دوم با چندبار بررسی یک پارچه، حکم خود را به نوعی از پارچه تعمیم داده ایم. یعنی یک بار – دوبار – سه بار و چندین باِر محدود، چرخ خیاطی من با این 

پارچه درست کار نکرده است، از این چند مورد کار نکردن به عنوان مقدمات، نتیجه می گیرم که به طور کلی چرخ خیاطی من با این نوع پارچه درست کار نمی کند.

در مورد سوم با دیدن روشن بودن چراغ خودروها در روز و کوهستانی بودن جاده، با بررسی احتماالت مختلف، بهترین تبیین از این پدیده بیان شده است. 

همه استدالل های فوق استقرائی هستند چون نتیجه هیچ کدامشان قطعی نیست اما باهم تفاوت هم دارند بر این اساس استدالل استقرائی بر سه نوع است: 

1- استقرای تمثیلی 2- استقرای تعمیمی 3- استنتاج بهترین تبیین

 1- استقرای تمثیلی

 در استقرای تمثیلی به دلیل مشابهت دو چیز به هم، صفت یکی به دیگری سرایت داده می شود. مثال دو میز داریم که از هرجهت مثل هم هستند ولی در مورد 

یکی می دانیم که 30 کیلو وزن دارد ولی آن یکی را نمی دانیم، ذهن در این جا به استدالل تمثیلی نتیجه می گیرد که آن میز دیگر هم 30 کیلو وزن دارد. اگر 

بپرسیم که از کجا فهمیدی که آن یکی میز هم سی کیلو وزن دارد؟ می گوید به دلیل این که این دو میز مثل هم هستند. به این نوع استدالل کردن استقرای 

تمثیلی می گویند. یعنی سرایت دادن حکم یک چیز به چیز دیگر به دلیل مشابهت آن ها به همدیگر.

کاربرد استقرای تمثیلی:  استقرای تمثیلی علیرغم این که یقینی نیست ولی در حیطه های مختلفی کاربرد فراوان دارد؛ از جمله:

کنده از داستان های تمثیلی هستند.   در ادبیات: تمثیل در ادبیات همان تشبیه است. آثار ادبی همچون کلیله و دمنه، مرزبان نامه و منطق الطیر، آ

 در روان شناسی: بسیاری از مشاوران و روان شناسان برای بهتر بیان کردن نظر خود، داستان مراجعه کننده دیگری را برایتان نقل می کنند که مشکل 

مشابهی داشته است و با به کاربستن راه حل آن مشاور، توانسته است مشکل خود را حل کند.

 در صنایع هوائی: خلبان ها مراحلی از تمرینات خود را در دستگاه های شبیه ساز پرواز، انجام می دهند.

استقرای تمثیلی محدود به همین سه مورد نیست و در حیطه های فراوان دیگری هم کاربرد دارد.

 در استقرای تمثیلی از تمثیل استفاده می شود و   هیچ وقت یقینی و قطعی نیست اما نتیجه آن میزانی از قوی بودن و ضعیف بودن دارد.

خوب دقت کنید: استقرای تمثیلی همان تمثیل نیست بلکه در استقرای تمثیلی از تمثیل استفاده می شود.

مغالطه تمثیل ناروا: استدالل و استقرای تمثیلی می تواند منجر به مغالطه شود که آن را »مغالطه تمثیل ناروا« می نامند.

برای مقابله با تمثیل ناروا، می توان از دو روش استفاده کرد:

 1- توجه به وجوه اختالف: به عنوان مثال اگر کسی بگوید: »کتاب های قدیمی مانند کاالی خوراکی اند که تاریخ مصرف آن ها گذشته است، بنابراین 

قابل استفاده نیستند«، در پاسخ این تمثیل ناروا می گوئیم : ما داریم درباره کتاب صحبت می کنیم که محصول تفکر بشر است نه در باره مواد خوراکی که این دو 

مثل هم نیستند و مثل هم دانستن آن ها ناروا است و همچنین به برخی وجوه اختالف برجسته میان دو امر اشاره کرده و می گوئیم: برخی از کتاب های قدیمی 

جزو میراث فکری بشرند و مطالب آن ها هنوز صحیح هستند.

 2- یافتن استدالل تمثیلی مخالف: راه دیگر مقابله با استقرای تمثیلی غلط، یافتن تمثیلی مخالف با آن است؛ مثال در رد استدالل فوق می توان گفت: 

خیر، کتاب های قدیمی مانند اشیای قدیمی ارزشمندی هستند که باید به دقت از آن ها نگهداری کرد.
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درست است بلکه امکان دارد نتیجه ای که گرفته ایم غلط و نادرست باشد پس همه استدالل های فوق استقرائی هستند یعنی مقدماتشان از نتیجه خودشان 

حمایت نسبی می کنند نه قطعی. اما هرسه تای این استدالل ها باهم تفاوت دارند.

در مورد نخست، حکم یک نمونه را به دلیل مشابهت ظاهری، به مورد دیگر سرایت داده ایم. یعنی نتیجه گرفته ایم که برنامه های گوشی جدید مثل برنامه های 

گوشی من است؛ اگر بپرسند این نتیجه را از کجا و چگونه گرفته ای؟ می گوییم چون ظاهرش شبیه و مثل گوشی من است. یعنی اگر ظاهر این دو گوشی مثل 

هم است پس باید برنامه هایشان هم مثل هم باشد. یعنی این نتیجه را از شباهت بین دو گوشی به هم، گرفته ایم.

در مورد دوم با چندبار بررسی یک پارچه، حکم خود را به نوعی از پارچه تعمیم داده ایم. یعنی یک بار – دوبار – سه بار و چندین باِر محدود، چرخ خیاطی من با این 

پارچه درست کار نکرده است، از این چند مورد کار نکردن به عنوان مقدمات، نتیجه می گیرم که به طور کلی چرخ خیاطی من با این نوع پارچه درست کار نمی کند.

در مورد سوم با دیدن روشن بودن چراغ خودروها در روز و کوهستانی بودن جاده، با بررسی احتماالت مختلف، بهترین تبیین از این پدیده بیان شده است. 

همه استدالل های فوق استقرائی هستند چون نتیجه هیچ کدامشان قطعی نیست اما باهم تفاوت هم دارند بر این اساس استدالل استقرائی بر سه نوع است: 

1- استقرای تمثیلی 2- استقرای تعمیمی 3- استنتاج بهترین تبیین

 1- استقرای تمثیلی

 در استقرای تمثیلی به دلیل مشابهت دو چیز به هم، صفت یکی به دیگری سرایت داده می شود. مثال دو میز داریم که از هرجهت مثل هم هستند ولی در مورد 

یکی می دانیم که 30 کیلو وزن دارد ولی آن یکی را نمی دانیم، ذهن در این جا به استدالل تمثیلی نتیجه می گیرد که آن میز دیگر هم 30 کیلو وزن دارد. اگر 

بپرسیم که از کجا فهمیدی که آن یکی میز هم سی کیلو وزن دارد؟ می گوید به دلیل این که این دو میز مثل هم هستند. به این نوع استدالل کردن استقرای 

تمثیلی می گویند. یعنی سرایت دادن حکم یک چیز به چیز دیگر به دلیل مشابهت آن ها به همدیگر.

کاربرد استقرای تمثیلی:  استقرای تمثیلی علیرغم این که یقینی نیست ولی در حیطه های مختلفی کاربرد فراوان دارد؛ از جمله:

کنده از داستان های تمثیلی هستند.   در ادبیات: تمثیل در ادبیات همان تشبیه است. آثار ادبی همچون کلیله و دمنه، مرزبان نامه و منطق الطیر، آ

 در روان شناسی: بسیاری از مشاوران و روان شناسان برای بهتر بیان کردن نظر خود، داستان مراجعه کننده دیگری را برایتان نقل می کنند که مشکل 

مشابهی داشته است و با به کاربستن راه حل آن مشاور، توانسته است مشکل خود را حل کند.

 در صنایع هوائی: خلبان ها مراحلی از تمرینات خود را در دستگاه های شبیه ساز پرواز، انجام می دهند.

استقرای تمثیلی محدود به همین سه مورد نیست و در حیطه های فراوان دیگری هم کاربرد دارد.

 در استقرای تمثیلی از تمثیل استفاده می شود و   هیچ وقت یقینی و قطعی نیست اما نتیجه آن میزانی از قوی بودن و ضعیف بودن دارد.

خوب دقت کنید: استقرای تمثیلی همان تمثیل نیست بلکه در استقرای تمثیلی از تمثیل استفاده می شود.

مغالطه تمثیل ناروا: استدالل و استقرای تمثیلی می تواند منجر به مغالطه شود که آن را »مغالطه تمثیل ناروا« می نامند.

برای مقابله با تمثیل ناروا، می توان از دو روش استفاده کرد:

 1- توجه به وجوه اختالف: به عنوان مثال اگر کسی بگوید: »کتاب های قدیمی مانند کاالی خوراکی اند که تاریخ مصرف آن ها گذشته است، بنابراین 

قابل استفاده نیستند«، در پاسخ این تمثیل ناروا می گوئیم : ما داریم درباره کتاب صحبت می کنیم که محصول تفکر بشر است نه در باره مواد خوراکی که این دو 

مثل هم نیستند و مثل هم دانستن آن ها ناروا است و همچنین به برخی وجوه اختالف برجسته میان دو امر اشاره کرده و می گوئیم: برخی از کتاب های قدیمی 

جزو میراث فکری بشرند و مطالب آن ها هنوز صحیح هستند.

 2- یافتن استدالل تمثیلی مخالف: راه دیگر مقابله با استقرای تمثیلی غلط، یافتن تمثیلی مخالف با آن است؛ مثال در رد استدالل فوق می توان گفت: 

خیر، کتاب های قدیمی مانند اشیای قدیمی ارزشمندی هستند که باید به دقت از آن ها نگهداری کرد.
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نکته نهایی و قابل توجه برای تشخیص استقرای تمثیلی:

در استقرای تمثیلی ذهن از یک مورد جزئی ، نتیجه را به مورد جزئی مشابه آن سرایت می دهد. یعنی در استقرای تمثیلی 
حرکت ذهن از جزئی به جرئی است و موضوع نتیجه استقرای تمثیلی همیشه جزئی است.

2- استقرای تعمیمی

در استقرای تعمیمی، چند مورد جزئی و معدود بررسی می شود و نتیجه به دست آمده را تعمیم و کلیت داده و به همه موراد سرایت می دهیم.

 مثال 1: دو تن از دوستان من فارغ التحصیل رشته جغرافیا هستند؛ اما شغل مرتبطی پیدا نکرده اند؛ پس رشته جغرافیا بازار کار ندارد. 

دقت کنید اگر بگوئیم چرا به این نتیجه رسیده ای که رشته جغرافیا بازار کار ندارد، استناد می کند به دوتن از دوستانش که شغل مرتبطی پیدا نکرده اند. یعنی از 

مشاهده دو مورد جزئی نتیجه کلی و عام گرفته است.

 مثال 2: پس از گذشت یک ماه هنوز عوارض جانبی از این دارو گزارش نشده است؛ بنابراین، این دارو عوارض جانبی برای شما ندارد.

دقت کنید که در این استدالل استشهاد و استناد به یک ماه را که از این دارو عوارض جانبی گزارش نشده حکم کلی گرفته و آن را فاقد عوارض جانبی برای 

می داند. دیگران 

 مثال 3: نظرسنجی ها نشان می دهند که بیشتر مردم به کاندیدای حزب ما رای خواهند داد؛ بنابراین به احتمال زیاد حزب ما برنده خواهد شد.

دقت کنید اگر بگوییم چرا به این نتیجه رسیده ای جواب می دهد بر اساس نظر سنجی محدودی که کرده ایم به این نتیجه رسیده ایم. یعنی با استناد به چندین نظر 

که محدود و جزئی هستند و با تعمیم آن ها نتیجه ای کلی گرفته است.

 مثال 4: تاکنون همه کالغ هائی که دیده ایم سیاه بوده اند؛ پس ممکن نیست هیچ گاه کالغ سفیدی پیدا شود.

اگر بپرسیم چرا این نتیجه را گرفته ای، پاسخ می دهد چون تا کنون همه کالغ ها را سیاه دیده ایم. 

دقت کنید هر چهار مثال فوق استقرای تعمیمی هستند ولی نتیجه مثال 1 و 2  ضعیف و نتیجه مثال های 3 و 4 قوی هستند.

یعنی استقرای تعمیمی هیچ وقت یقینی و قطعی و الزامی نیست و بر این اساس از اصطالح »قوی« و »ضعیف« درباره آن  استفاده می شود.

یعنی استدالل های استقرائی از نظر قوت و ضعف در سطوح مختلفی هستند. بنابراین اگر بنا شد از استقرای تعمیمی استفاده کنیم بایستی تالش کنیم که آن 

استقرای تعمیمی در نهایت قوی بودن باشد که استقرای تعمیمی قوی شرایطی دارد که باید آن ها را رعایت نمود.

شرایط استقرای تعمیمی قوی:

 1- نمونه ها باید تصادفی باشند. مثال درصورتی که فقط از دبیرستان هایی که در منطقه ما وجود دارند، نظرسنجی کنیم و بخواهیم نتایج آن را به 

همه دبیرستان های کشور تسری دهیم، نتیجه گیری ما درست نخواهد بود.

یا فقط از یک شرکت تولیدی لباس، نظرسنجی کنیم و بخواهیم نتایج آن را به همه شرکت های تولیدی لباس سرایت دهیم، نتیجه گیری ما قوی نخواهد بود.

یا در دوره انتخابات مثال نمایندگی مجلس فقط از ستادهای یک نامزد انتخاباتی نظرسنجی کنیم و بخواهیم نتایج آن را به کل مردم آن حوزه سرایت دهیم نتیجه 

ما ضعیف خواهد بود.

 2- نمونه ها باید متفاوت و از طیف های مختلف جامعه آماری باشند. به عنوان مثال در بررسی دبیرستان ها باید از تمامی انواع دبیرستان ها 

)دخترانه – پسرانه- دولتی – غیر دولتی و .......( چند نمونه را مورد بررسی قرار دهیم.

یا مثال در مورد صنوف تولیدی، از همه انواع صنف ها چند نمونه را بررسی کنیم نه فقط مثال صنف تولید لباس.

 3- تعداد نمونه ها باید نسبت به کل جامعه آماری نسبت مناسبی داشته باشند. به عنوان مثال، نتایج حاصل از آماری که از ده دبیرستان 
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از مجموع دویست دبیرستان به دست می آید، نمی تواند بیانگر کل دبیرستان ها باشد. اما آماری که از صدوهفتاد دبیرستان به دست آمده است، قابل تعمیم به 

دویست دبیرستان خواهد بود.

به طور کلی باید تعداد نمونه هایی که بررسی می شوند نسبت به کل جامعه آماری مورد تحقیق و بررسی، نسبت مناسب و قابل قبولی داشته باشد نه این که چند 

مورد خیلی جزئی مورد بررسی قرار بگیرد و نتیجه به دست آمده از این چند مورد خیلی جزئی را به کل جامعه آماری تعمیم دهیم.

مغالطه تعمیم شتاب زده: هنگامی که شرایط استفاده از استقراء را به درستی رعایت نمی کنیم، دچار مغالطه »تعمیم شتاب زده« می شویم.

کاربرد استقرای تعمیمی در علوم تجربی: استقرای تعمیمی مخصوصا در علوم تجربی و همچنین در برخی علوم انسانی مانند روان شناسی و جامعه شناسی 

و ... اهمیت و کاربرد وسیعی دارد. دانشمندان علوم تجربی تالش می کنند با استفاده از استدالل های استقرائی قوی، مبنایی برای علوم تجربی فراهم آورند. به 

عنوان مثال در فیزیک و شیمی با انجام آزمایش های متعدد در آزمایشگاه، قوانین کلی علمی تایید می شوند. یعنی دانشمندان علوم تجربی بعد از چندین ها بار 

آزمایش که این چندین ها بار آزمابش همگی جزئی و معدود هستند، نتیجه به دست آمده از این چندین آزمایش معدود را کلیت و عمومیت داده و به عنوان قانون 

علمی معرفی می کنند.

مثال یک بار ، دو بار ، سه بار و چندین ها بار آزمایش کرده و دیده اند که آهن در مجاورت حرارت منبسط می شود پس از این چندین ها آزمایش معدود و جزئی، 

نتیجه کلی گرفته و می گویند همیشه آهن در مجاورت حرارت منبسط می شود.

یا آزمایش کرده و دیده اند آهن در شرایط مختلف در اثر حرارت منبسط می شود. روی هم همین طور، مس هم همین طور و ............. پس نتیجه گرفته اند که 

فلزات همواره در اثر حرارت منبسط می شوند.   

 3- استنتاج بهترین تبیین

در این نوع از استدالل وقتی با پدیده ای مواجه می شویم و علت آن را نمی دانیم تبیین های احتمالی مختلفی را در نظر گرفته و همه احتمال ها را بررسی کرده و با 

حذف تبیین های اشتباه ، به بهترین تبیین دست می یابیم. به این نوع از استدالل، که نوعی استدالل استقرائی است، استنتاج بهترین تبیین می گویند.

گاه عمل می کنیم. در استنتاج بهترین تبیین دقیقا مثل یک کارآ

  مثال1: دزد از در یا دیوار حیاط نبامده است. پس تنها احتمال دارد که از پشت بام آمده باشد.

در ابن مثال سه احتمال، بررسی شده است. اول: دزد ممکن است از در وارد شده است. دوم: ممکن است از دیوار وارد خانه شده است. 

سوم: ممکن است از پشت بام آمده باشد. که از بین این سه احتمال، احتمال سوم بهترین تبیین انتخاب شده است. صد البته نتیجه این نوع از استدالل به 

دلیل استقرایی بودن، یقینی نیست.

  مثال 2: فرض کنید شکالتی را شب در یخچال گذاشته اید و صبح آن را پیدا نمی کنید. از خود می پرسید »شکالت چه شده است؟«

احتمال اول: شاید دزدی به خانه شما آمده باشد! این احتمال بعید است اگر دزد آمده بود به سراغ وسایل دیگر هم می رفت؛ ولی چیز دیگری در خانه تغییر نکرده است.

احتمال دوم: شاید شکالت بخار شده باشد! نه ، چنین فرضی با سرمای بخچال معقول نیست؛ به عالوه چرا حتی کاغذ آن هم باقی نمانده است!؟

احتمال سوم: شاید یادم رفته آن را دریخچال بگذارم! نه، خوب یادم هست که آن را پشت ظرفی پنهان کردم.

احتمال چهارم: شاید بخچال را خوب نگشته ام !نه، همه وسایل آن را بیرون آوردم؛ اما شکالت نبود.

احتمال پنجم: شاید برادرم آن را برداشته است! نه، او قبل از من خوابید و هنوز خواب است.

احتمال ششم: شاید مادرم آن را برداشته است! نه، مادرم شکالت تلخ دوست ندارد.

احتمال هفتم: شاید پدرم آن را برداشته است! این بهترین احتمال است. البته بازهم ممکن است این نتیجه درست نباشد.

بررسی  استنتاج جهت  نوع  این  از  نیز  در مسائل علمی  ثانیا:  دارد.  کاربرد  بسیار  روزمره  زندگی  در  تبیین  بهترین  استنتاج  اوال:  تبیین:  بهترین  استنتاج  کاربرد 

می شود. استفاده  علمی  فرضیه های 
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از مجموع دویست دبیرستان به دست می آید، نمی تواند بیانگر کل دبیرستان ها باشد. اما آماری که از صدوهفتاد دبیرستان به دست آمده است، قابل تعمیم به 

دویست دبیرستان خواهد بود.

به طور کلی باید تعداد نمونه هایی که بررسی می شوند نسبت به کل جامعه آماری مورد تحقیق و بررسی، نسبت مناسب و قابل قبولی داشته باشد نه این که چند 

مورد خیلی جزئی مورد بررسی قرار بگیرد و نتیجه به دست آمده از این چند مورد خیلی جزئی را به کل جامعه آماری تعمیم دهیم.

مغالطه تعمیم شتاب زده: هنگامی که شرایط استفاده از استقراء را به درستی رعایت نمی کنیم، دچار مغالطه »تعمیم شتاب زده« می شویم.

کاربرد استقرای تعمیمی در علوم تجربی: استقرای تعمیمی مخصوصا در علوم تجربی و همچنین در برخی علوم انسانی مانند روان شناسی و جامعه شناسی 

و ... اهمیت و کاربرد وسیعی دارد. دانشمندان علوم تجربی تالش می کنند با استفاده از استدالل های استقرائی قوی، مبنایی برای علوم تجربی فراهم آورند. به 

عنوان مثال در فیزیک و شیمی با انجام آزمایش های متعدد در آزمایشگاه، قوانین کلی علمی تایید می شوند. یعنی دانشمندان علوم تجربی بعد از چندین ها بار 

آزمایش که این چندین ها بار آزمابش همگی جزئی و معدود هستند، نتیجه به دست آمده از این چندین آزمایش معدود را کلیت و عمومیت داده و به عنوان قانون 

علمی معرفی می کنند.

مثال یک بار ، دو بار ، سه بار و چندین ها بار آزمایش کرده و دیده اند که آهن در مجاورت حرارت منبسط می شود پس از این چندین ها آزمایش معدود و جزئی، 

نتیجه کلی گرفته و می گویند همیشه آهن در مجاورت حرارت منبسط می شود.

یا آزمایش کرده و دیده اند آهن در شرایط مختلف در اثر حرارت منبسط می شود. روی هم همین طور، مس هم همین طور و ............. پس نتیجه گرفته اند که 

فلزات همواره در اثر حرارت منبسط می شوند.   

 3- استنتاج بهترین تبیین

در این نوع از استدالل وقتی با پدیده ای مواجه می شویم و علت آن را نمی دانیم تبیین های احتمالی مختلفی را در نظر گرفته و همه احتمال ها را بررسی کرده و با 

حذف تبیین های اشتباه ، به بهترین تبیین دست می یابیم. به این نوع از استدالل، که نوعی استدالل استقرائی است، استنتاج بهترین تبیین می گویند.

گاه عمل می کنیم. در استنتاج بهترین تبیین دقیقا مثل یک کارآ

  مثال1: دزد از در یا دیوار حیاط نبامده است. پس تنها احتمال دارد که از پشت بام آمده باشد.

در ابن مثال سه احتمال، بررسی شده است. اول: دزد ممکن است از در وارد شده است. دوم: ممکن است از دیوار وارد خانه شده است. 

سوم: ممکن است از پشت بام آمده باشد. که از بین این سه احتمال، احتمال سوم بهترین تبیین انتخاب شده است. صد البته نتیجه این نوع از استدالل به 

دلیل استقرایی بودن، یقینی نیست.

  مثال 2: فرض کنید شکالتی را شب در یخچال گذاشته اید و صبح آن را پیدا نمی کنید. از خود می پرسید »شکالت چه شده است؟«

احتمال اول: شاید دزدی به خانه شما آمده باشد! این احتمال بعید است اگر دزد آمده بود به سراغ وسایل دیگر هم می رفت؛ ولی چیز دیگری در خانه تغییر نکرده است.

احتمال دوم: شاید شکالت بخار شده باشد! نه ، چنین فرضی با سرمای بخچال معقول نیست؛ به عالوه چرا حتی کاغذ آن هم باقی نمانده است!؟

احتمال سوم: شاید یادم رفته آن را دریخچال بگذارم! نه، خوب یادم هست که آن را پشت ظرفی پنهان کردم.

احتمال چهارم: شاید بخچال را خوب نگشته ام !نه، همه وسایل آن را بیرون آوردم؛ اما شکالت نبود.

احتمال پنجم: شاید برادرم آن را برداشته است! نه، او قبل از من خوابید و هنوز خواب است.

احتمال ششم: شاید مادرم آن را برداشته است! نه، مادرم شکالت تلخ دوست ندارد.

احتمال هفتم: شاید پدرم آن را برداشته است! این بهترین احتمال است. البته بازهم ممکن است این نتیجه درست نباشد.

بررسی  استنتاج جهت  نوع  این  از  نیز  در مسائل علمی  ثانیا:  دارد.  کاربرد  بسیار  روزمره  زندگی  در  تبیین  بهترین  استنتاج  اوال:  تبیین:  بهترین  استنتاج  کاربرد 

می شود. استفاده  علمی  فرضیه های 
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منطق و فلسفه جامع کنکور

تمرین صفحه 45

 درباره سواالت مطرح شده در مورد دو استقرای تمثیلی زیر با دوستان خود بحث کنید:

تربیت نا اهل را چون گردکان برگنبد است. پرتو نیکان نگیرد هرکه بنیادش بد است 

*****                                                               

گرچه پاکی تو را پلید کند با بدان کم نشین که صحبت بد  

پاره ای ابر ناپدید کند آفتاب ار چه روشن است او  را  

استدالل تمثیلی نخست می گوید که تربیت برای نااهالن امکان پذیر نیست، زیرا همان طور که گردو )گردکان( بر باالی گنبد نمی ایستد، تربیت نیز بر نااهل اثر 

نمی کند. 

اما استدالل تمثیلی دوم بیان می کند که تربیت تاثیر دارد؛ زیرا همان طور که آفتاب با یک لکه ابر ناپدید می شود، تاثیرات بد همنشینان نیز خوبی های انسان را 

از میان می برد و تاثیرات تربیتی بدی بر انسان دارد.

از این دو استقرای تمثیلی می توان دریافت معموال دو  استدالل تمثیلی مخالف با یکدیگر هم وجود دارند . مثل به موفقیت خود در اول کار مغرور نشو که جوجه 

را آخر پاییز می شمارند و استدالل تمثیلی مخالف آن این که اول کار که موفق شدی حتما تا آخر هم چنین است چرا که سالی که نکوست از بهارش پیداست. و 

استدال های تمثیلی ناسازگار دیگر هم می توان یافت. بنابراین استدالل تمثیلی استدالل قوی نیست، زیزا هرکس بسته به سلیقه خودش می تواند از دو امر مشابه 

به نتیجه دلخواه خود برسد.

 آیا این دو استدالل درباره نقش تربیت در افراد، مخالف یکدیگرند یا می توان به نحوی آن ها را بایکدیگر جمع کرد؟

می توان این دو استدالل تمثیلی مخالف را به نحوی باهم جمع کرد. بدین ترتیب که بگوییم استدالل تمثیلی اول فقط مربوط به تربیت نااهالن است نه مربوط به 

همه انسان ها و نمی گوید که تربیت بر هیچ انسانی تاثیرگذار نیست بلکه می گوید تربیت بر نااهالن تاثیرگذار نیست. اما موضوع استدالل تمثیلی دوم همه انسان ها 

است و نقش و تاثیر هم نشین بد را یادآوری می کند.

 این استدالل ها تا چه میزان قوی هستند؟  این استدالل های تمثیلی استدالل های ضعیفی هستند.

تمرین صفحه 48

قوت و ضعف استدالل های استقرائی زیر را مشخص کنید:

 هزاران سال است که خورشید صبح ها طلوع کرده است، بنابر این از این به بعد نیز طلوع خواهد کرد.

این استدالل، استدالل استقرائی قوی است چون از تعداد زیادی نمونه استفاده کرده است.

 چند روز است در راه دبیرستان به دوستم برخورد می کنم؛ بنابراین از این به بعد نیز او را خواهم دید.

این استدالل، استدالل استقرائی ضعیف است. زیرا این برخورد به صورت اتفاقی رخ داده است.

 در صدسال گذشته همواره در آبان ماه بارندگی داشته ایم، بنابر این در آبان های سال بعد نیز بارندگی خواهیم داشت.

این استدالل، استدالل استقرائی قوی است چون صد سال بارندگی در آن ماه می تواند نشانه آب و هوای خاص آن منطقه باشد. 

 میوه های روی این جعبه درشت و مرغوب اند؛ بنابر این کل میوه های این جعبه درشت و مرغوب اند.

این استدالل، استدالل استقرائی ضعیف است و معموال افراد سودجود ار این فرایند ذهنی مشتریان سوء استفاده می کنند.
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تمرین صفحه 50

 1- در موارد زیر به کمک استنتاج بهترین تبیین چه نتیجه ای می توان گرفت؟

 کودکی در سوپرمارکت گریه می کند و پایش را محکم روی زمین می کوبد.

که  ببرند  به جائی  را  او  باشد؛ مثال می خواهند  داشته  است وجود  دیگری هم ممکن  احتماالت چند  نمی خرند.)البته  برایش  را که می خواهد  احتماال خوراکی 

)............... نمی خواهد. 

 یکی از آشنایان با قیافه ناراحت از شما می خواهد که بنشینید تا خبری را به شما بگوید: پدربزرگتان! و سپس ساکت می شود.

احتماال خبر ناراحت کننده ای درباره وی دارد. مثال حالش خوب نیست یا فوت کرده است )اما همچنان احتماالت دیگری نیز وجود دارد. مثال پدر یزرگتان پدر 

شما را از ارث محروم کرده است و ...........(

 ماشینتان را زیر تابلوی توقف ممنوع پارک کرده بودید و حاال که برگشته اید، ماشین در جای خود نیست.

احتماال پلیس آن را با جرثقیل برده است.)اما هم چنان احتماالت دیگری وجود دارد. مثال ممکن است دزد آن را برده باشد.(

 2- مشخص کنید اظهار نظر در باره زمین لرزه تهران در موارد زیر به نحو استدالل قیاسی مطرح شده است یا استقرای تمثیلی 

و یا استقرای تعمیمی؟

  چون گسل های متعددی در تهران وجود دارد، لذا در تهران بازهم زلزله می آید. استدالل قیاسی است چون از قانون کلی زمین شناسی استفاده شده است. 

به این صورت: 

  گسل های متعددی در تهران وجود دارد – هرجا گسل های متعدد وجود داشته باشد زلزله می آید. پس در تهران بازهم زلزله می آید.

  تهران مانند یک بیمار است؛ لذا هرچند وقت یک بار به خود می لرزد. این استدالل، استقرای تمثیلی است و از تشبیه به یک بیمار استفاده شده است.

  هر 175 سال یک بار در تهران زلزله آمده است؛ لذا در تهران باز هم زلزله می آید.  این استدالل، استقرای تعمیمی است چون از نمونه های قبلی به عنوان 

مقدمات استفاده شده است.

فعالیت تکمیلی صفحه 51

  1-  با توجه به شعر طوطی و بقال در کتاب فارسی )1( پایه دهم:

الف: مطابق با اصطالحات منطق، نتیجه گیری طوطی، استقرائی است یا قیاسی؟ مطابق با اصطالحات منطقی نتیجه گیری طوطی استقرای تمثیلی است.

ب: در این شعر، کار طوطی قیاس نامیده شده است. بنابراین اصطالح قیاس در ادبیات معادل کدام یک از استدالل های منطقی است؟

قیاس در ادبیات و همچنین فقه همان تمثیل در اصطالح منطقی است. مثل کار پاکان را قیاس از خود مگیر. یعنی کار پاکان را مثل کار خودت ندان.

  2- اشکال استدالل های زیر را بیان کنید:

الف: نمک و گچ هر دو سفیدند؛ پس گچ مانند نمک شور است. این استدالل، استقرای تمثیلی است. وجه شبه آن در سفید بودن است و از سفید بودن نمی توان 

شور بودن را نتیجه گرفت. این جا مغالطه تمثیل ناروا اتفاق افتاده است.

ب: آهن فلز است و در دمای طبیعی جامد است؛ پس جیوه نیز که فلز است، مانند آهن در دمای طبیعی جامد است. این استدالل، استقرای تمثیلی است.

ج: جهانگردی وارد شهر غریبی شد و برای خرید به دو مغازه مراجعه کرد که هر دو گران فروش بودند. وی نتیجه گرفت که همه مغازه داران آن شهر گران فروش 

هستند. این استدالل، استقرای تعمیمی و ضعیف است. تعمیم شتاب زده انجام شده است.
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تمرین صفحه 50

 1- در موارد زیر به کمک استنتاج بهترین تبیین چه نتیجه ای می توان گرفت؟

 کودکی در سوپرمارکت گریه می کند و پایش را محکم روی زمین می کوبد.

که  ببرند  به جائی  را  او  باشد؛ مثال می خواهند  داشته  است وجود  دیگری هم ممکن  احتماالت چند  نمی خرند.)البته  برایش  را که می خواهد  احتماال خوراکی 

)............... نمی خواهد. 

 یکی از آشنایان با قیافه ناراحت از شما می خواهد که بنشینید تا خبری را به شما بگوید: پدربزرگتان! و سپس ساکت می شود.

احتماال خبر ناراحت کننده ای درباره وی دارد. مثال حالش خوب نیست یا فوت کرده است )اما همچنان احتماالت دیگری نیز وجود دارد. مثال پدر یزرگتان پدر 

شما را از ارث محروم کرده است و ...........(

 ماشینتان را زیر تابلوی توقف ممنوع پارک کرده بودید و حاال که برگشته اید، ماشین در جای خود نیست.

احتماال پلیس آن را با جرثقیل برده است.)اما هم چنان احتماالت دیگری وجود دارد. مثال ممکن است دزد آن را برده باشد.(

 2- مشخص کنید اظهار نظر در باره زمین لرزه تهران در موارد زیر به نحو استدالل قیاسی مطرح شده است یا استقرای تمثیلی 

و یا استقرای تعمیمی؟

  چون گسل های متعددی در تهران وجود دارد، لذا در تهران بازهم زلزله می آید. استدالل قیاسی است چون از قانون کلی زمین شناسی استفاده شده است. 

به این صورت: 

  گسل های متعددی در تهران وجود دارد – هرجا گسل های متعدد وجود داشته باشد زلزله می آید. پس در تهران بازهم زلزله می آید.

  تهران مانند یک بیمار است؛ لذا هرچند وقت یک بار به خود می لرزد. این استدالل، استقرای تمثیلی است و از تشبیه به یک بیمار استفاده شده است.

  هر 175 سال یک بار در تهران زلزله آمده است؛ لذا در تهران باز هم زلزله می آید.  این استدالل، استقرای تعمیمی است چون از نمونه های قبلی به عنوان 

مقدمات استفاده شده است.

فعالیت تکمیلی صفحه 51

  1-  با توجه به شعر طوطی و بقال در کتاب فارسی )1( پایه دهم:

الف: مطابق با اصطالحات منطق، نتیجه گیری طوطی، استقرائی است یا قیاسی؟ مطابق با اصطالحات منطقی نتیجه گیری طوطی استقرای تمثیلی است.

ب: در این شعر، کار طوطی قیاس نامیده شده است. بنابراین اصطالح قیاس در ادبیات معادل کدام یک از استدالل های منطقی است؟

قیاس در ادبیات و همچنین فقه همان تمثیل در اصطالح منطقی است. مثل کار پاکان را قیاس از خود مگیر. یعنی کار پاکان را مثل کار خودت ندان.

  2- اشکال استدالل های زیر را بیان کنید:

الف: نمک و گچ هر دو سفیدند؛ پس گچ مانند نمک شور است. این استدالل، استقرای تمثیلی است. وجه شبه آن در سفید بودن است و از سفید بودن نمی توان 

شور بودن را نتیجه گرفت. این جا مغالطه تمثیل ناروا اتفاق افتاده است.

ب: آهن فلز است و در دمای طبیعی جامد است؛ پس جیوه نیز که فلز است، مانند آهن در دمای طبیعی جامد است. این استدالل، استقرای تمثیلی است.

ج: جهانگردی وارد شهر غریبی شد و برای خرید به دو مغازه مراجعه کرد که هر دو گران فروش بودند. وی نتیجه گرفت که همه مغازه داران آن شهر گران فروش 

هستند. این استدالل، استقرای تعمیمی و ضعیف است. تعمیم شتاب زده انجام شده است.
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د: دیروز با وی آشنا شدم. از ظاهرش پیداست که فردی مهربان و قابل اعتماد است؛ بنابراین تصمیم گرفته ام در شرکت وی سرمایه گذاری کنم.

این استدالل استقرای تمثیلی است. ظاهرش مثل آدم های خوب است پس باطن و اخالقش هم حتما مثل آدم های خوب است.

هـ: متوسط قد پانزده هزار نفر از مردم ایران 160 سانتی متر است؛ بنابر این متوسط قد کلِّ مردم ایران 160 سانتی متر است. این استداالل، استقرای تعمیمی و 

ضعیف است و تعمیم شتاب زده انجام شده است. زیرا تعمیم نتیجه به دست آمده از بررسی 15 هزار نفر برای 75 میلیون نفر، تعمیم شتاب زده است.

  3- نوع استدالل های زیر را از میان اقسام استقرا و قیاس تعیین کنید و قوت و ضعف آن ها را مشخص کنید:

الف: ابن خلدون می نویسد: تمدن مانند انسانی است که متولد می شود و رشد می کند و پس از مدتی تبدیل به جوان برومندی می شود و به اوج شکوفائی خود 

می رسد. اما پس از مدتی دوران پیری و کهولت آن فرا می رسد و به تدریج می میرد؛ بنابراین هر تمدنی از بین می رود.

این استدالل، استقرای تمثیلی است و به تنهایی و به عنوان استدالل تمثیلی ضعیف است. اما اگر نمونه های زیاد تاریخی را بررسی کنیم، از راه استقرا می توان 

آن را استدالل استقرائی نیمه قوی دانست.

ب: سگ گله هنگام دزدیده شدن گوسفند پارس نکرده است. پس مطمئنا دزد غریبه نیست.

این استدالل، استنتاج بهترین تبیین و استداللی قوی است اما احتمال خطا دارد مثال ممکن است به سگ غذای مورد عالقه اش را داده و مشغولش کرده اند. یا 

احیانا پارس کرده ولی به هر دلیلی صدایش شنیده نشده است و .............

ج: از آن جا که در مدت یک سال گذشته در ساعت هفت این خیابان خلوت بوده است، امروز نیز خلوت است.

این استدالل، استقرای تعمیمی و استداللی قوی است. نمونه گیری در مدت یک سال می تواند استدالل قوی ایجاد کند.

د: از آن جا که این چند روز شهر تعطیل است و بسیاری از مردم به مسافرت رفته اند، امروز در ساعت هفت این خیابان خلوت است.

این استدالل، استنتاج بهترین تبیین و استداللی قوی است. از تجربه های قبلی خود استفاده شده و گفته شده است که وقتی چند روز شهر تعطیل است معموال 

مردم به مسافرت می روند و شهر خلوت می شود.

هـ: آمارها نشان می دهند که اکثر تصادفات جاده ای ناشی از سرعت غیرمجازند.

این استدالل، استدالل استقرائی تعمیمی و قوی است.

و: تمامی تاکسی های شهر ما، مطابق قانون، زردرنگ هستند. بنابراین، این ماشین سفید تاکسی نیست.

این استدالل استدالل قیاسی است. چون گفته است طبق قانون کلی، تاکسی های شهر ما زرد رنگ هستند اما اگر می  گفت طبق تجربه و مشاهدات قبلی 

تعمیمی می شد. استقرای  زردرنگ هستند،  ما  تاکسی های شهر 

  4- با توجه به بحث آمار در درس اول از فصل چهارم کتاب ریاضی و آمار)1( پایه دهم به سواالت زیر پاسخ دهید:

الف: وزن ماهی های حوضچه به نحو یقینی محاسبه شده است یا تخمینی؟ تخمینی

ب: با استفاده از کتاب آمار بگوئید جامعه آماری چیست و چه ارتباطی با مبحث استقرا دارد؟ 

جامعه آماری، حیطه ای است که در آن داده های آماری خود را جمع آوری می کنیم. جامعه آماری همان حیطه ای است که در آن به استقرا می پردازیم.

ج: آیا مشت همواره نمونه خروار است؟

خیر، همیشه مشت نمونه خروار نیست مگر این که مطمئن باشیم خروار یکنواخت است.

5- در موارد زیر به کمک استنتاج بهترین تبیین چه نتیجه ای می توان گرفت؟ تمامی احتماالت مختلف را ذکر کرده و بررسی    

نمائید:
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الف: فردی در جلوی بیمارستان با عکس رادیولوژی جلوی شما را می گیرد و از شما کمک مالی می خواهد.

ممکن است واقعا بیمار باشد و نیازمند باشد و ممکن است شیادی کند. نباید فقط با دیدن عکس و درخواست او حکم قطعی به نیازمندی او بکنیم.

ب: مردم، جلوی در خانه ای با ظرف غذا به صف ایستاده اند.

به احتمال زیاد نذری می دهند. مخصوصا اگر در ایام محرم باشد.

ج: در ایام محرم خیابانی که معموال خلوت بوده است، شلوغ شده است. 

احتماال دسته عزاداری از آن جا عبور می کند یا احتماال نذری می دهند و احتمال هم دارد تصادفی و یا دعوایی شده باشد.
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الف: فردی در جلوی بیمارستان با عکس رادیولوژی جلوی شما را می گیرد و از شما کمک مالی می خواهد.

ممکن است واقعا بیمار باشد و نیازمند باشد و ممکن است شیادی کند. نباید فقط با دیدن عکس و درخواست او حکم قطعی به نیازمندی او بکنیم.

ب: مردم، جلوی در خانه ای با ظرف غذا به صف ایستاده اند.

به احتمال زیاد نذری می دهند. مخصوصا اگر در ایام محرم باشد.

ج: در ایام محرم خیابانی که معموال خلوت بوده است، شلوغ شده است. 

احتماال دسته عزاداری از آن جا عبور می کند یا احتماال نذری می دهند و احتمال هم دارد تصادفی و یا دعوایی شده باشد.
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تست

1- کدام گزینه درست است؟

الف: استدالل قیاسی، متصف به قوی یا ضعیف بودن است. 

ب: در استدالل استقرایی مقدمات از نتیجه حمایت نسبی می کنند.

ج: در استقرای تعمیمی، حکم یک جزء را به جزء دیگر سرایت می دهند.

د: مغالطه ای که استدالل تمثیلی موجب آن بشود را مغالطه تعمیم شتابزده می گویند.

2- در صورتی که همه  اجزای یک مجموعه را تک تک بررسی کنیم و حکم به دست آمده را به همه افراد مجموعه نسبت دهیم، چه نوع 
استداللی کرده ایم؟

د: استنتاج بهترین تبیین ج: استقرای تمثیلی   ب: استقرای تعمیمی   الف: استدالل قیاسی  

قوی  محسن  مثل  علی  پس  می شود.  قوی  کند  ورزش  زیاد  محسن  مثل  هرکس  می کند.  ورزش  زیاد  محسن  مثل  »علی  استدالل   -3
می شود.« چه نوع استداللی است؟

د: استنتاج بهترین تبیین ج: استقرای تمثیلی   ب: استقرای تعمیمی   الف: استدالل قیاسی  

4- کدام گزینه از راه های مقابله با مغالطه تمثیل ناروا است؟

الف: نمونه ها باید تصادفی باشند. 

ب: توجه داشتن به وجوه اختالف اجزاء

ج:  نمونه ها باید متفاوت و از طیف های مختلف جامعه آماری باشند. 

د:  تعداد نمونه ها باید نسبت به کل جامعه آماری نسبت مناسبی داشته باشند. 

5- استدالل »این آهو مثل آن آهو کل مسیر را دویده است. از این به بعد هم این آهو مثل آن آهو کل مسیر را می دود.« چه نوع استداللی است؟

د: استنتاج بهترین تبیین ج: استقرای تمثیلی   ب: استقرای تعمیمی   الف: استدالل قیاسی  

هستند.«  گرانفروش  شهر  آن  فروشندگان  همه  می گیرد  نتیجه  شهر،  یک  در  فروشنده   10 گرانفروشی  دیدن  با  استدالل»فردی   -6
می تواند موجب چه نوع مغالطه ای بشود.

ب: مغالطه تعمیم شتابزده         الف: مغالطه اشتراک لفظی    

ج: مغالطه تمثیل ناروا ج: مغالطه توسل به معنای ظاهری    

7- استدالل»علی به احتمال زیاد از راه الف بیاید چون راه های ب و ج شلوغ هستند.« چه نوع استداللی است؟

د: استنتاج بهترین تبیین ج: استقرای تمثیلی   ب: استقرای تعمیمی   الف: استدالل قیاسی  

8- در ادبیات به استدالل تمثیلی می گویند.

د: استنباط ج: استنتاج    ب: قیاس    الف: استقراء  

9- عمل ذهنی ما در کدام یک از انواع استدالل مانند یک کارآگاه است؟

د: استنتاج بهترین تبیین ج: استقرای تمثیلی   ب: استقرای تعمیمی   الف: استدالل قیاسی  

10- کدام استدالل، تمثیلی است؟ )کنکور 99(

الف: انسان باید زیاد سیر و سیاحت کند؛ زیرا آب اگر در یک جا بماند می گندد.

ب: انسان که زیاد سفر کند تجربه اش بیشتر می شود؛ پس باید به سیر و سیاحت بپردازم.

ج: انسان مانند همه موجودات زنده به غذا نیاز داردو باید تغذیه کافی و مناسب داشته باشد.

د: من انسان هستم و هر انسانی به هوای سالم نیاز دارد؛ من هم مانند دیگران به هوای سالم نیازمندم.
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پاسخ و شرح تست های ده گانه درس پنجم

1- پاسخ درست، گزینه »ب« است

توضیح: پاسخ درست گزینه »ب« است؛ چون در استدالل قیاسی، مقدمات از نتیجه حمایت قطعی می کنند به گونه ای که اگر مقدمات قیاس درست باشند و 

قیاس همه شرایط معتبر بودن را داشته باشد نتیجه آن الزاما و قطعا درست خواهد بود.

گزینه »الف« پاسخ مورد نظر نیست چون در استدالل قیاسی اگر مقدمات درست باشند و قیاس همه شرایط معتبر بودن را داشته باشد نتیجه قیاس قطعا درست 

است و متصف به قوی یعنی به احتمال قوی درست و متصف به ضعیف یعنی به احتمال ضعیف درست، نخواهد بود.

گزینه »ج« پاسخ مورد نظر نیست چون نتیجه استقرای تعمیمی، کلی است نه جزئی، یعنی نتیجه گرفته شده از عده ای از اعضای یک مجموعه را به کل اعضای 

مجموعه سرایت می دهند و نتیجه کلی می گیرند. تعریفی که در این گزینه ارائه شده است تعریف استدالل تمثیلی است نه استقرای تعمیمی.

گزینه »د« پاسخ مورد نظر نیست چون مغالطه ای که استدالل تمثیلی موجب آن بشود را مغالطه »تمثیل ناروا« می گویند. مغالطه تعمیم شتاب زده وقتی امکان 

وقوع دارد که شرایط استقرای تعمیمی قوی را رعایت نکنیم.

2- پاسخ درست، گزینه »ب« است

توضیح: پاسخ درست گزینه »ب« است؛ همان طور که از اسم استقرای تعمیمی پیداست یعنی استقرایی که در آن نتیجه را گسترش داده و تعمیم می دهیم در 

واقع در استقرای تعمیمی معدودی از اجزای یک مجموعه و کل را بررسی می کنیم و نتیجه به دست آمده را به کل اعضای مجموعه چه آن ها که بررسی شده اند 

و چه آن ها که بررسی نشده اند سرایت و تعمیم می دهیم. بر اساس این توضیح سایر گزینه ها پاسخ مورد نظر نیستند.

3- پاسخ درست، گزینه »الف« است

توضیح: پاسخ درست گزینه »الف« است؛ چون از دو مقدمه که دارای حد وسط است نتیجه گرفته شده است.

و دیگر این که از یک قانون کلی نتیجه جزئی گرفته است. بر اساس این توضیح سایر گزینه ها نادرست هستند.

4- پاسخ درست، گزینه »ب« است

توضیح: پاسخ درست گزینه »ب« است؛ توجه به وجوه اختالف اجزاء یکی از راه های مقابله با تمثیل نارواست.

سایر گزینه ها نادرست هستند چون آن ها شرایط استقرای تعمیمی قوی هستند.

5- پاسخ درست، گزینه »ب« است

توضیح: پاسخ درست گزینه »ب« است؛ این استدالل، استقرای تعمیمی است چون نتیجه گرفته شذه از مورد یا موارد قبلی را به کل موارد بعد از این تعمیم داده 

است یعنی از مشاهده جزئی نتیجه کلی گرفته است.

بر اساس این توضیح، سایر گزینه ها نادرست هستند.
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1- پاسخ درست، گزینه »ب« است
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3- پاسخ درست، گزینه »الف« است
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توضیح: پاسخ درست گزینه »ب« است؛ این استدالل، استقرای تعمیمی است چون نتیجه گرفته شذه از مورد یا موارد قبلی را به کل موارد بعد از این تعمیم داده 
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6- پاسخ درست، گزینه »ب« است

توضیح: پاسخ درست گزینه »ب« است؛ چون عدم رعایت شرایط استقرای تعمیمی قوی ممکن است موجب مغالطه تعمیم شتابزده شود که در این استدالل 

این شهر  نتیجه گرفته شده که کل فروشندگان  از فروشندگان گرانفروش شهر  اندک  تعداد بسیار  از  تعمیمی قوی رعایت نشده است چون  شرایط استقرای 

گرانفروش هستند.

بر اساس این توضیح، سایر گزینه ها نادرست هستند.

7- پاسخ درست، گزینه »د« است

توضیح: پاسخ درست گزینه »د« است چون آمدن علی از یکی از سه راه امکان دارد اما چون راه های ب و ج شلوغ است احتمال داده شده که علی از این دو راه 

نیاید و از راه الف بیاید. این گونه استدالل کردن، استنتاج بهترین تبیین است.

بر اساس این توضیح سایر گزینه ها نادرست هستند.

8- پاسخ درست، گزینه »ب« است

9- پاسخ درست، گزینه »د« است

توضیح: پاسخ درست گزینه »د« است؛ چون در استنتاج بهترین تبیین احتمال های مختلف بررسی می شود و بهترین احتمال به عنوان نتیجه استدالل پذیرفته 

می شود البته نتیجه گرفته شده احتمالی است و ممکن است درست نباشد.

10- پاسخ درست، گزینه »الف« است

توضیح: پاسخ درست گزینه »الف« است؛ چون انسان به آب تشبیه کرده است که اگر آب در یک جا بماند می گندد پس انسان هم اگر مسافرت نکند و یک جا 

بماند سالمتی روحی و جسمی اش را از دست می دهد.

گزینه »ب« پاسخ مورد نظر نیست چون استدالل قیاسی است. آن هم قیاس استثنایی وضع مقدم.

اگر انسان زیاد سفر کند تجربه اش زیاد می شود. باید زیاد سفر کنم تا تجربه ام زیاد شود.

گزینه »ج« پاسخ مورد نظر نیست چون قیاس اقترانی است. 

هر موجود زنده ای به غذا نیاز دارد – انسان هم موجود زنده است. پس انسان هم به غذا نیاز دارد.

گزینه »د« پاسخ مورد نظر نیست چون قیاس اقترانی است.

هر انسانی به هوای سالم نیاز دارد – من انسان هستم. پس من هم به هوای سالم نیاز دارم.
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وقتی شرکتی نام یک شرکت معتبر را استفاده می کند قصد ایجاد چه نوع مغالطه ای را دارد؟-  

۱( تمثیل ناروا                                                 ۲( تعمیم شتاب زده

۳( توسل به معنای ظاهری                             ۴( ابهام در عبارات

 استقرای تعمیمی در ............ و استنتاج بهترین تبیین در ............ کاربرد دارد. - 

۱( علوم تجربی - زندگی روزمره                              ۲( منطق - علوم آزمایشگاهی

۳( علوم تجربی - علوم آزمایشگاهی                      ۴( منطق - بررسی فرضیه ها

 وجه اشتراک استقرای تعمیمی و تمثیلی در کدام گزینه به درستی آمده است؟ - 

۱( هر دو دارای نتیجه قطعی است.                      

۲( هر ۲ از مقدمات جرئی شروع می شود.

۳( در استقرای تمثیلی نتیجه استدالل کلی است.

۴( در استقرای تعمیمی نتیجه استدالل جزئی است.

اگر گزینه های یک آزمون تستی را مقدمات در نظر بگیریم و پاسخ درست نیز یکی از مقدمات باشد، استدالل ما از چه نوعی می -  
باشد؟

۱( قیاسی                       ۲( تمثیل                       ۳( استنتاج بهترین تبیین                       ۴( استقراء

 درستی و یا نادرستی عبارت های زیرا را مشخص کنید؟  - 

الف( باال بودن مشابهت میان دو عامل استدالل تمثیلی را قوی می کند نه ضعیف. 

ب( اگر در تمثیل وجه شبه کم یا وجه اختالف زیاد باشد استدالل ناروا است. 

ج( مجهول عبارت است از: چیزی که از طریق استدالل با تعریف مشخص می شود.

۱( درست - نادرست - درست                         ۲( نادرست - درست - درست

۳( درست - درست - درست                           ۴( نادرست - نادرست – نادرست
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۳( در استقرای تمثیلی نتیجه استدالل کلی است.

۴( در استقرای تعمیمی نتیجه استدالل جزئی است.

اگر گزینه های یک آزمون تستی را مقدمات در نظر بگیریم و پاسخ درست نیز یکی از مقدمات باشد، استدالل ما از چه نوعی می -  
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کدام گزینه صحیح نمی باشد؟-  

۱( در قضیه محصوره موضوع قضیه مفهومی جزئی است، پس جمله دارای سنسور و کلیت است.

۲( استنتاج بهترین تبیین را باید نوعی استقراء در زندگی روزمره دانست.

۳( وقتی می گوییم نتیجه استدالل ضروری است، استدالل از نوع قیاسی می باشد

۴( مقدمات استدالل در خود استدالل اثبات نمی شود .

 کدام گزینه بیان کننده راه تشخیص قیاس اقترانی از استثنایی است؟-  

۱( بررسی مقدمات و اجرای نتیجه قیاس

۲( بررسی قطعیت داشتن یا عدم قطعیت نتیجه قیاس

۳( بررسی تعداد مقدمات قیاس و نوع نتیجه

۴( تشخیص کلی تر یا جزئی تر بودن نتیجه نسبت به مقدمات

 کدام گزینه استدالل زیر را نقد می کند؟ »علم گوهری است که فقط گوهرشناس قدرش را می داند.« - 

۱( علم همچون آب است که فقط تشنه لب قدر آن را می داند.

۲( علم همچون خورشیدی است که بینا و نابینا ارزشش را می دانند.

۳( علم گنجینه ای است که هرکس درش را بگشاید از آن بهره مند می شود.

۴( علم مانند نوری است که به هرکس بتابد او را نیز روشن و منور می کند.

 کدام گزینه تکمیل کننده عبارت »درباره استدالل استنتاج بهترین تبیین نادرست است.« می باشد؟-  

۱( نتیجه ضرورتا از مقدمات به دست نمی آید.

۲( چون نتیجه قطعی ندارد نوعی استقراء است.

۳( مقدماتش درواقع رد احتماالت است.

۴( فرضیه های علمی را ثابت می کند.

 اگر کسی بگوید »طاووس پرواز نمی کند، زیرا کسی ندیده که طاووسی پرواز کند.« از چه استداللی استفاده کرده است؟ -- 

۱( قیاس                       ۲( تمثیل                       ۳( استنتاج بهترین تبیین                       ۴( استقراء

 وقتی معلم از شباهت میان پاسخ برگ دو دانش آموز این نتیجه را می گیرد که تقلب صورت گرفته است، معلم از کدام شیوه بهره -   
برده است؟

۱( قیاس                       ۲( تمثیل                       ۳( استنتاج بهترین تبیین                       ۴( استقراء

 از روی شباهت ظاهری آن دو چه نوع استداللی است؟-   
ً
 پی بردن به نسبت خانوادگی دو برادر صرفا

۱( استقراء                       ۲( استنتاج بهترین تبیین                       ۳( قیاس                       ۴( تمثیل
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فرض کنید معلم منطق شما همواره در وقت در کالس حاضر می شود، ولی امروز نیم ساعت گذشته و نیامده، بهترین روش برای -   
کشف علت عدم حضور معلم کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

۱( بررسی تک تک احتماالت موجود و رد آن ها تا رسیدن به یک فرضیه محتمل.

۲( مقایسه معلم منطق با معلمی که بیشترین شباهت را با او داشته.

۳( استفاده از استدالل استقرایی و تعمیم نمونه های بررسی شده به معلم منطق.

۴( استفاده از قیاس با این مقدمه که هرکس دیر کند در ترافیک مانده.

مقدمات هر استدالل درواقع ............ هستند که در نهایت ............ یک مسئله را مشخص می کنند.-   

۱( تصدیقاتی - دلیل                                          ۲( نمونه ها - نتیجه

۳( تصوراتی - چیستی                                        ۴( مفاهیمی - چرایی

 تفاوت اصلی قیاس با انواع دیگر استدالل در چیست؟-   

۱( قطعیت نتیجه آن                                         ۲( تعداد مقدماتش

۳( جزئی بودن نتیجه                                        ۴( نادرست بودن خود استدالل

کدام عبارت درباره استقراء درست نیست؟-   

۱( دانشمندان علوم تجربی به ناچار از آن استفاده می کنند.

۲( ممکن است در موضوعات محدود مورد استفاده قرار گیرد.

۳( ذهن در این روش ناچار است چیزهای متعددی را بیاموزد.

۴( باتوجه به موضوع می توانیم نتیجه کلی یا جزئی داشته باشیم.

وقتی نمونه های یک استدالل استقرایی را تصادفی انتخاب می کنیم، چه می شود؟-   

۱( درستی یا نادرستی نتیجه استدالل و نیز نتیجه استدالل تصادفی می شود.

۲( ارزش استدالل زیر سوال میرود.

۳( تناسب میان نمونه ها و جامعه آماری را رعایت کرده ایم.

۴( قوت استدالل و درستی آن را افزایش داده ایم.

آنچه در ادبیات ............ نامیده می شود، برابر است با استدالل ........... در منطق.-   

۱( قیاس - قیاسی                              ۲( تشبیه - استقرایی

۳( قیاس - تمثیلی                             ۴( تشبیه – قیاسی

چرا استقراء هم می تواند ضعیف باشد و هم قوی؟-   

۱( زیرا نمونه ها کامال تصادفی انتخاب می شوند.                       ۲( زیرا نتیجه نمونه های بررسی شده تخمینی است.

۴( چون حکم یک مورد خاص را به مورد دیگری تعمیم می دهیم. ۳( چون بر مبنای تخمین حکم مقدمات را به نتیجه تعمیم می دهیم.   
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فرض کنید معلم منطق شما همواره در وقت در کالس حاضر می شود، ولی امروز نیم ساعت گذشته و نیامده، بهترین روش برای -   
کشف علت عدم حضور معلم کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

۱( بررسی تک تک احتماالت موجود و رد آن ها تا رسیدن به یک فرضیه محتمل.

۲( مقایسه معلم منطق با معلمی که بیشترین شباهت را با او داشته.

۳( استفاده از استدالل استقرایی و تعمیم نمونه های بررسی شده به معلم منطق.

۴( استفاده از قیاس با این مقدمه که هرکس دیر کند در ترافیک مانده.

مقدمات هر استدالل درواقع ............ هستند که در نهایت ............ یک مسئله را مشخص می کنند.-   

۱( تصدیقاتی - دلیل                                          ۲( نمونه ها - نتیجه

۳( تصوراتی - چیستی                                        ۴( مفاهیمی - چرایی

 تفاوت اصلی قیاس با انواع دیگر استدالل در چیست؟-   

۱( قطعیت نتیجه آن                                         ۲( تعداد مقدماتش

۳( جزئی بودن نتیجه                                        ۴( نادرست بودن خود استدالل

کدام عبارت درباره استقراء درست نیست؟-   

۱( دانشمندان علوم تجربی به ناچار از آن استفاده می کنند.

۲( ممکن است در موضوعات محدود مورد استفاده قرار گیرد.

۳( ذهن در این روش ناچار است چیزهای متعددی را بیاموزد.

۴( باتوجه به موضوع می توانیم نتیجه کلی یا جزئی داشته باشیم.

وقتی نمونه های یک استدالل استقرایی را تصادفی انتخاب می کنیم، چه می شود؟-   

۱( درستی یا نادرستی نتیجه استدالل و نیز نتیجه استدالل تصادفی می شود.

۲( ارزش استدالل زیر سوال میرود.

۳( تناسب میان نمونه ها و جامعه آماری را رعایت کرده ایم.

۴( قوت استدالل و درستی آن را افزایش داده ایم.

آنچه در ادبیات ............ نامیده می شود، برابر است با استدالل ........... در منطق.-   

۱( قیاس - قیاسی                              ۲( تشبیه - استقرایی

۳( قیاس - تمثیلی                             ۴( تشبیه – قیاسی

چرا استقراء هم می تواند ضعیف باشد و هم قوی؟-   

۱( زیرا نمونه ها کامال تصادفی انتخاب می شوند.                       ۲( زیرا نتیجه نمونه های بررسی شده تخمینی است.

۴( چون حکم یک مورد خاص را به مورد دیگری تعمیم می دهیم. ۳( چون بر مبنای تخمین حکم مقدمات را به نتیجه تعمیم می دهیم.   
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معلومات ما برای دلیل آوری از چه نوعی می باشد تا بتواند ............ یک مسئله را پاسخ دهد.- - 

۱( تصوری - چرایی                                ۲( تصدیقی - چیستی

۳( تصوری - چیستی                              ۴( تصدیقی - چرایی

انسان ها در زندگی قضاوت های خود را بر مبنای »قیاس به نفس« تشکیل می دهند، چنین افرادی به کدامین استدالل مجهزند؟-   

۱( قیاس                       ۲( تمثیل                       ۳( استنتاج بهترین تبیین                       ۴( استقراء

 کدام گزینه در خصوص استدالل صحیح نمی باشد؟  - 

۱( استدالل تابع قوانینی است که اصل آن ها برای ذهن طبیعی است، بنابراین همه انسان ها آن را به کار       می برند.

۲( استدالل تفکر است که به جراهای درون ذهن انسان پاسخ می دهد.

۳( مقدمات استدالل ها باید در نهایت از راه ها و منابع دیگری به دست آید که با استدالل قابل دستیابی نیستند.

۴( مقدمات برخی از استدالل ها از پیش دانسته هستند و در برخی از معلومات قبلی بهره برده نشده است.

 در کدام عبارت مغالطه تعمیم شتاب زده رخ نداده است؟-   

۱( جامعه آماری فاقد طیف های مختلف و متنوع می باشد.

۲( حکم چند مورد را به مجموعه بزرگی تعمیم دهیم.

۳( تنها بر مبنای شباهت دو چیز حکم کرده باشیم.

۴( نمونه های بررسی شده تصادفی و نتیجه قطعیت باشد.

 نتیجه هر قیاس معتبری چگونه است؟-   

۱( درست                       ۲( کلی                       ۳( جزئی                       ۴( قطعی

 منظور از احتمالی بودن نتیجه یک استدالل چیست؟-   

۱( نتیجه ربطی به مقدمات ندارد.                        ۲( نتیجه ضرورتا از مقدمات بیرون نمی آید.

۳( استدالل تمثیلی است.                                    ۴( نتیجه نادرست است.

نتیجه یک استدالل استقرایی، درباره کل افراد یک مجموعه حکم می کند اما ..........-   

۱( برخی از افراد مجموعه بررسی شده اند.

۲( هیچ کدام از اعضا بررسی نشده اند.

۳( در مقدمه تمامی افراد را بررسی کرده است.

۴( حکمش نادرست است و ارزشی ندارد.
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اگر در تمثیلی، وجوه ............... باشد، تمثیل ناروا و اگر وجوه ........... باشد تمثیل فوق قوی می شود.-   

۱( اختالف زیاد - مشابهت کم                             ۲( مشابهت کم - مشابهت زیاد

۳( مشابهت کم - اختالف کم                              ۴( مشابهت زیاد - اختالف کم

نوع استدالل عبارت زیر را مشخص کنید؟ -   

»دوستان من فلسفه خوانده و بیکارند، پس فلسفه بازار کار خوبی ندارد.«

۱( قیاس                       ۲( استقراء                       ۳( استنتاج بهترین تبیین                       ۴( تمثیل

کدام گزینه با استدالل استقرایی نزدیکی بیشتری دارد؟-   

۱( جوجه را آخر پاییز میشمارند.                         ۲( هرکه بامش بیش برفش بیش. 

۳( مشت نمونه خروار است.                               ۴( قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.

 بیت زیر به کدام یک از استدالل ها اشاره می کند؟ - - 

»کار پاکان را قیاس از خود بگیر                        گرچه باشد در نبشتن شیر، شیر«

۱( قیاس                       ۲( استقراء                       ۳( استنتاج بهترین تبیین                       ۴( تمثیل

اگر نتیجه یک استدالل ضروری می باشد آنگاه آن استدالل کدام است؟-   

۱( نتیجه از مقدمات کلی تر است.                     ۲( نتیجه قطعًا درست است.

۳( استدالل از نوع قیاسی است.                        ۴( مبنای استدالل تخمین است.

نوع استدالل های زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟ -   

الف( یک هفته است که باران نیامده بعید است که فردا باران ببارد. 

ب( دل مثل جاروبرقی است پر شود دیگر نمی کشد.

۱( تمثیلی - تمثیلی                                 ۲( استقرا - تمثیلی

۳( تمثیلی - استنتاج                                ۴( استنتاج - تمثیلی

 اگر نتیجه ای که از استدالل به دست می آید از دل مقدمات استدالل بیرون آمده باشد چه استداللی استفاده کرده ایم؟-   

۱( تمثیلی                       ۲( استقراء                       ۳( استنتاج بهترین تبیین                       ۴( قیاس

 درباره »تمثیل« کدام گزینه نادرست است؟-   

۱( نوعی استدالل و استنتاج است.                                 ۲( همان تشبیه در ادبیات است

۳( در علوم مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.              ۴( می تواند موجب فهم بهتر مطالب شود.
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اگر در تمثیلی، وجوه ............... باشد، تمثیل ناروا و اگر وجوه ........... باشد تمثیل فوق قوی می شود.-   

۱( اختالف زیاد - مشابهت کم                             ۲( مشابهت کم - مشابهت زیاد

۳( مشابهت کم - اختالف کم                              ۴( مشابهت زیاد - اختالف کم

نوع استدالل عبارت زیر را مشخص کنید؟ -   

»دوستان من فلسفه خوانده و بیکارند، پس فلسفه بازار کار خوبی ندارد.«

۱( قیاس                       ۲( استقراء                       ۳( استنتاج بهترین تبیین                       ۴( تمثیل

کدام گزینه با استدالل استقرایی نزدیکی بیشتری دارد؟-   

۱( جوجه را آخر پاییز میشمارند.                         ۲( هرکه بامش بیش برفش بیش. 

۳( مشت نمونه خروار است.                               ۴( قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.

 بیت زیر به کدام یک از استدالل ها اشاره می کند؟ - - 

»کار پاکان را قیاس از خود بگیر                        گرچه باشد در نبشتن شیر، شیر«

۱( قیاس                       ۲( استقراء                       ۳( استنتاج بهترین تبیین                       ۴( تمثیل

اگر نتیجه یک استدالل ضروری می باشد آنگاه آن استدالل کدام است؟-   

۱( نتیجه از مقدمات کلی تر است.                     ۲( نتیجه قطعًا درست است.

۳( استدالل از نوع قیاسی است.                        ۴( مبنای استدالل تخمین است.

نوع استدالل های زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟ -   

الف( یک هفته است که باران نیامده بعید است که فردا باران ببارد. 

ب( دل مثل جاروبرقی است پر شود دیگر نمی کشد.

۱( تمثیلی - تمثیلی                                 ۲( استقرا - تمثیلی

۳( تمثیلی - استنتاج                                ۴( استنتاج - تمثیلی

 اگر نتیجه ای که از استدالل به دست می آید از دل مقدمات استدالل بیرون آمده باشد چه استداللی استفاده کرده ایم؟-   

۱( تمثیلی                       ۲( استقراء                       ۳( استنتاج بهترین تبیین                       ۴( قیاس

 درباره »تمثیل« کدام گزینه نادرست است؟-   

۱( نوعی استدالل و استنتاج است.                                 ۲( همان تشبیه در ادبیات است

۳( در علوم مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.              ۴( می تواند موجب فهم بهتر مطالب شود.
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کدام گزینه استدالل تمثیلی قوی تری را ارائه می کند؟-   

۱( انسان و خودرو هر دو فرسوده می شوند، پس انسان هم به مرور زمان ارزش خود را از دست می دهد. 

۲( ارسطو فیلسوف یونانی بر واقعیت تجربی تأکید می کرد، پس افالطون هم به تجربه تأکید داشت.

۳( کتاب های کاغذی سرمایه فرهنگی یک ملت است، پس دفتر کاغذی فرمایه ملل محسوب می شود.

۴( خانم اسدی مانند خانم رضایی کارمند شرکت A است، پس او هم مانند خانم رضایی باید ۸ صبح بیدار شود.

کدام گزینه ارزیابی نادرستی از ضعف و قوت استدالل تمثیلی ارائه می کند؟-   

۱( وجود مشابهت کم و استدالل ضعیف                         ۲( وجود مشابهت زیاد و استدالل ضعیف

۳( وجود اختالف زیاد و استدالل ضعیف                         ۴( وجود اختالف کم و استدالل قوی

منظور از مجهول در یک استدالل چیست؟-   

۱( چیزی که نمی توانیم در استدالل آن را بشناسیم.

۲( نتیجه ای که توسط استدالل معلوم می شود.

۳( مقدماتی که از پیش دانسته های ما هستند.

۴( مقدماتی که در استدالل معلوم می شود.

کدام گزینه صحیح نمی باشد؟-   

١( اگر حمایت مقدمات از نتیجه استدالل، نسبی باشد نتیجه احتمالی و استدالل استقرایی است.

۲( در استدالل استقرایی ما حکم مقدمه را به نتیجه تعمیم می دهیم.

۳( وقتی مقدمه جزئی تر از نتیجه باشد استدالل قیاسی است و وقتی کلی تر باشد استدالل استقرایی       می باشد.

۴( ضروری بودن نتیجه به معنای درست بودن آن نیست.

مبانی استدالل تمثیلی و استقرایی به ترتیب چیست؟-   

۱( شباهت ظاهری - تخمین                        ۲( شباهت ظاهری - تعمیم

۳( سرایت دادن - تخمین                              ۴( احتمال - آمار

رسیدن به نتیجه و حکم کلی در اثر مشاهده چند مورد جزئی کدام استدالل محسوب می شود؟- - 

۱( تمثیلی                       ۲( استنتاج بهترین تبیین                       ۳( استقراء                       ۴( قیاسی

 نوع استدالل عبارت زیر را به دست آورید؟ -   

»در صورتی که از مقدمه جزئی، نتیجه جزئی دیگری بگیریم استدالل ما .........

۱( قیاسی                       ۲( استقرایی                       ۳( استنتاج بهترین تبیین                       ۴( تمثیلی
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در عبارت زیر کدام یک از انواع استدالل به کار رفته است؟ 2  -

»فیل حیوان است و حیوانات تولید مثل می کنند، شکی نیست فیل تولید مثل می کند.«

۱( استنتاج بهترین تبیین                       ۲( استقراء                       ۳( قیاس                       ۴( تمثیلی

 کدام یک از گزینه های زیر درباره استدالل تمثیلی صادق است؟2  -

۱( حکم یک مورد را به كل موارد تعمیم می دهد.                       ۲( نمونه های آن باید تصادفی انتخاب شوند.

۳( امروزه آن را نوعی استقراء در نظر می گیرند.                           ۴( یکی از روش های توضیح و فهم مطلب است.

 استدالل »...........« در زندگی روزمره بسیار کاربرد دارد و در مسائل علمی از این نوع استنتاج جهت بررسی فرضیه های علمی 2 --
استفاده می شود.

۱( استنتاج بهترین تبیین                                            ۲( استقرای قوی و تام            

۳( تمثیل استقرایی                                                      ۴( اقتران قیاسی

 کدام گزینه در خصوص استدالل تمثیلی نادرست است؟2  -

۱( استدالل تمثیلی، استداللی ضعیف است.            

۲( نتایج استدالل تمثیلی، احتمالی است. 

۳( تمثیل یعنی، مشابهت ظاهری امری جزئی با مشابه كلی آن.

۴( استدالل تمثیلی می تواند باعث مغالطه شود.

 قوت و ضعف استدالل های استقرایی زیر در کدام گزینه به ترتیب، صحیح آمده است؟ 2  -

الف( هزاران سال است که خورشید صبح ها طلوع کرده است؛ پس، فردا هم طلوع خواهد کرد. 

ب( چند روز است در راه دبیرستان به دوستم برخورد می کنم؛ پس امروز هم او را خواهم دید. 

ج( میوه های روی این جعبه درشت اند؛ پس کل میوه های این جعبه درشت اند.

۱( قوی - ضعیف - قوی                      ۲( ضعیف - ضعیف - ضعیف

۳( قوی - ضعیف - ضعیف                   ۴( قوی - قوی – ضعیف

عبارات »چون گسل های متعددی در تهران وجود دارد؛ لذا در تهران باز هم زلزله می آید«، »تهران مانند: یک بیمار است؛ لذا هر 2  -
چند وقت یک بار به خود می لرزد« و »هر   ۱ سال یک بار در تهران زلزله آمده است؛ لذا در تهران باز هم زلزله می آید.« به ترتیب مبین 

کدام یک استدالل های زیر است؟

۱( قیاسی، استقرایی، تمثیلی                             ۲( قیاسی، تمثیلی، استقرایی 

۳( استقرایی، تمثیلی، قیاسی                             ۴( تمثیلی، قیاسی، استقرایی
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در عبارت زیر کدام یک از انواع استدالل به کار رفته است؟ 2  -

»فیل حیوان است و حیوانات تولید مثل می کنند، شکی نیست فیل تولید مثل می کند.«

۱( استنتاج بهترین تبیین                       ۲( استقراء                       ۳( قیاس                       ۴( تمثیلی

 کدام یک از گزینه های زیر درباره استدالل تمثیلی صادق است؟2  -

۱( حکم یک مورد را به كل موارد تعمیم می دهد.                       ۲( نمونه های آن باید تصادفی انتخاب شوند.

۳( امروزه آن را نوعی استقراء در نظر می گیرند.                           ۴( یکی از روش های توضیح و فهم مطلب است.

 استدالل »...........« در زندگی روزمره بسیار کاربرد دارد و در مسائل علمی از این نوع استنتاج جهت بررسی فرضیه های علمی 2 --
استفاده می شود.

۱( استنتاج بهترین تبیین                                            ۲( استقرای قوی و تام            

۳( تمثیل استقرایی                                                      ۴( اقتران قیاسی

 کدام گزینه در خصوص استدالل تمثیلی نادرست است؟2  -

۱( استدالل تمثیلی، استداللی ضعیف است.            

۲( نتایج استدالل تمثیلی، احتمالی است. 

۳( تمثیل یعنی، مشابهت ظاهری امری جزئی با مشابه كلی آن.

۴( استدالل تمثیلی می تواند باعث مغالطه شود.

 قوت و ضعف استدالل های استقرایی زیر در کدام گزینه به ترتیب، صحیح آمده است؟ 2  -

الف( هزاران سال است که خورشید صبح ها طلوع کرده است؛ پس، فردا هم طلوع خواهد کرد. 

ب( چند روز است در راه دبیرستان به دوستم برخورد می کنم؛ پس امروز هم او را خواهم دید. 

ج( میوه های روی این جعبه درشت اند؛ پس کل میوه های این جعبه درشت اند.

۱( قوی - ضعیف - قوی                      ۲( ضعیف - ضعیف - ضعیف

۳( قوی - ضعیف - ضعیف                   ۴( قوی - قوی – ضعیف

عبارات »چون گسل های متعددی در تهران وجود دارد؛ لذا در تهران باز هم زلزله می آید«، »تهران مانند: یک بیمار است؛ لذا هر 2  -
چند وقت یک بار به خود می لرزد« و »هر   ۱ سال یک بار در تهران زلزله آمده است؛ لذا در تهران باز هم زلزله می آید.« به ترتیب مبین 

کدام یک استدالل های زیر است؟

۱( قیاسی، استقرایی، تمثیلی                             ۲( قیاسی، تمثیلی، استقرایی 

۳( استقرایی، تمثیلی، قیاسی                             ۴( تمثیلی، قیاسی، استقرایی
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کدام یک از موارد زیر نافی تعریف نیست؟-   

۱( تعریف مصداقی گاهی تنها موارد مشابه با مجهول را برای مخاطبا بیان می کند.

۲( در تعریف تحلیلی، از طریق ترکیب مفاهیم معلوم، مجهول را استدالل می کنیم. 

۳( در تعریف لغوی و لفظی، واژه تحلیل می شود و به جز مترادف ها لفظ معنا می گردد. 

۴( در تعریف به مثال رای مصداق مثال و نمونه می آورند.

 استداللی که در مسائل علمی جهت بررسی فرضیه های علمی استفاده می شود چه نوع استدالل است؟ نتیجه آن چگونه است؟ -   
مثال درست آن کدام است؟

۱( استدالل تمثیلی - قطعی است. - تهران مانند یک بیمار است که هرچند وقت یک بار به خود می لرزد.

۲( استنتاج بهترین تببین - قطعی نیست - دزد هنگام ورود به خانه قفل و درب را شکسته است، پس مطمئنًا غریبه نبوده است.

۳( استدالل استقرایی - قطعی نیست - گنجشگ و کبوتر تخم گذارند، پس هر پرنده ای تخم گذار است

۴( استدالل قیاسی - قطعی است - هر فلزی رسانه است، پس جیوه رسانا است.

سیر از مقدمات کلی به نتیجه جزئی تر و بالعکس به ترتیب استدالل ......................... و .......................... نام دارد که - - 
در استدالل ...................... احتمال کذب نتیجه وجود دارد.

۱( استقراء و قیاس - قیاسی                             ۲( استقراء و قیاس - استقرایی 

۳( قیاس و استقراء - استقرایی                          ۴( قیاس و استقراء - قیاسی

و -    آمده  حساب  به   ............ استدالل  انواع  از  که  است   ............ استدالل  دارد  کاربرد  بسیار  روزمره  زندگی  در  که  استداللی 
کاربرد آن در مسائل علمی از جهت .............. است و در مورد نتیجه آن می توان گفت ............

۱( تمثیل - استقرایی - مقایسه و مثال - قطعی و یقینی نیست.

۲( استقراء - دلیل منطقی - نمونه گیری - احتمالی است. 

۳( قیاسی - دلیل منطقی - مقایسه و مثال - قطعی و یقینی است.

۴( استنتاج بهترین تببین - استقرایی - بررسی فرضیه های علمی - احتمالی است.

اصطالحات »قوی و ضعیف« در مورد استدالل های ............ استفاده می شود که بر اساس ............ بنا شده است و نمی توان -   
نتیجه ............ از آن گرفت.

۱( تمثیلی - مشابهت ظاهری - یقینی                     ۲( استقرایی - تخمین - احتمالی 

۳( استقرایی - تخمین - یقینی                                 ۴( تمثیلی - مشابهت ظاهری احتمالی

کدامیک از جمالت زیر در مورد منطق و مباحث مربوط به آن صحیح است؟-   

گهی های بازرگانی در غالب استدالل نمی گنجند. ۱( اغلب آ

۲( منطق دانان قواعدی را که باید بدانیم تا دچار مغالطه نشویم، مشخص کرده اند.

۳( مبنای استدالل تعمیمی قوی بر تخمین بنا شده است.

۴( توجه به وجود اختالف تنها راه مقابله با تمثیل ناروا است.
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کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب نیست؟ -   

»هنگامی که مانند یک کارآگاه عمل می کنیم، ..............«

۱( ممکن است نتیجه نادرست باشد.

۲( از استداللی استفاده کرده ایم که در زندگی روزمره کاربرد بسیار دارد.

۳( نوع استدالل مورد استفاده در بررسی فرضیه های علمی کاربرد دارد.

۴( مبنای استدالل ما بر تخمین بنا شده است.

در بررسی میزان قوت یک استقرای تعمیمی در مورد کدام یک از شرایط زیر نمی توان به عنوان یک  منطق دان اظهارنظر نمود؟-   

۱( نمونه ها باید متفاوت و تصادفی باشد.

۲( تعداد نمونه ها به کل جامعه نسبت مناسبی داشته باشد .

۳( نمونه ها باید بیانگر همه طیف های مختلف جامعه باشند.

۴( بررسی تمامی موارد به عنوان یک منطق دان ممکن است.

چه تعداد از گزاره های زیر در مورد تمثیل و استقرای تمثیلی نادرست است؟ -   

الف( استقرای تمثیلی بر خالف استقرای تعمیمی در علوم مختلف کاربرد ندارد. 

 به دلیل شباهت ظاهری است. 
ً
ب( تسری حکم یک امر به امر دیگر در این نوع استدالل صرفا

پ( این استدالل با استداللی از همین نوع قابل نقد است.

۱( یک                       ۲( دو                       ۳( سه                       ۴( صفر

 چه تعداد از موارد زیر مغالطه محسوب می شوند؟ -   

آ( بررسی وضعیت درسی دانش آموزان پایه ابتدایی تهران و تعمیم آن به شرایط دانش آموزان این شهر 

ب( زندگی مثل یک بازی دورهمی است، گاهی برای رسیدن به اهداف نیاز به تقلب است. 

پ( پیش بینی نتیجه انتخابات بر اساس نظرسنجی با شرکت -  درصد واجدین شرایط

۱( صفر                       ۲( یک                       ۳( دو                       ۴( سه

به ترتیب کدام یک از انواع استدالل استقرایی کاربرد بسیاری در زندگی روزمره، روانشناسی و پزشکی دارد؟-   

۱( تمثیلی - تعمیمی - تعمیمی                       ۲( استنتاج بهترین تبیین - تمثیلی - تعمیمی

۳(تمثیلی - تمثیلی - تعمیمی                         ۴( استنتاج بهترین تبیین - تعمیمی - تمثیلی

     

 کدام مورد به احتمال بیشتر موجب بروز مغالطه می گردد؟-   

۱( تخمین میانگین قد دانش آموزان یک کالس پس از بررسی قد ردیف آخر 

۲( نظرسنجی از ۰۹ درصد دانشجویان پسر یک دانشگاه که ۵۷ درصد جمعیت آن را پسران تشکیل         می دهند.

۳( اعالم محبوب ترین رنگ در میان حاضرین در یک مجلس پس از سوال از حضار آشنا که نیمی از کل حضار را تشکیل می دهند.

۴( بررسی میزان رضایت شهروندان یک شهر از سطح درآمد پس از نظرسنجی از تاجران و تاکسی رانان آن شهر به صورت تصادفی
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کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب نیست؟ -   

»هنگامی که مانند یک کارآگاه عمل می کنیم، ..............«

۱( ممکن است نتیجه نادرست باشد.

۲( از استداللی استفاده کرده ایم که در زندگی روزمره کاربرد بسیار دارد.

۳( نوع استدالل مورد استفاده در بررسی فرضیه های علمی کاربرد دارد.

۴( مبنای استدالل ما بر تخمین بنا شده است.

در بررسی میزان قوت یک استقرای تعمیمی در مورد کدام یک از شرایط زیر نمی توان به عنوان یک  منطق دان اظهارنظر نمود؟-   

۱( نمونه ها باید متفاوت و تصادفی باشد.

۲( تعداد نمونه ها به کل جامعه نسبت مناسبی داشته باشد .

۳( نمونه ها باید بیانگر همه طیف های مختلف جامعه باشند.

۴( بررسی تمامی موارد به عنوان یک منطق دان ممکن است.

چه تعداد از گزاره های زیر در مورد تمثیل و استقرای تمثیلی نادرست است؟ -   

الف( استقرای تمثیلی بر خالف استقرای تعمیمی در علوم مختلف کاربرد ندارد. 

 به دلیل شباهت ظاهری است. 
ً
ب( تسری حکم یک امر به امر دیگر در این نوع استدالل صرفا

پ( این استدالل با استداللی از همین نوع قابل نقد است.

۱( یک                       ۲( دو                       ۳( سه                       ۴( صفر

 چه تعداد از موارد زیر مغالطه محسوب می شوند؟ -   

آ( بررسی وضعیت درسی دانش آموزان پایه ابتدایی تهران و تعمیم آن به شرایط دانش آموزان این شهر 

ب( زندگی مثل یک بازی دورهمی است، گاهی برای رسیدن به اهداف نیاز به تقلب است. 

پ( پیش بینی نتیجه انتخابات بر اساس نظرسنجی با شرکت -  درصد واجدین شرایط

۱( صفر                       ۲( یک                       ۳( دو                       ۴( سه

به ترتیب کدام یک از انواع استدالل استقرایی کاربرد بسیاری در زندگی روزمره، روانشناسی و پزشکی دارد؟-   

۱( تمثیلی - تعمیمی - تعمیمی                       ۲( استنتاج بهترین تبیین - تمثیلی - تعمیمی

۳(تمثیلی - تمثیلی - تعمیمی                         ۴( استنتاج بهترین تبیین - تعمیمی - تمثیلی

     

 کدام مورد به احتمال بیشتر موجب بروز مغالطه می گردد؟-   

۱( تخمین میانگین قد دانش آموزان یک کالس پس از بررسی قد ردیف آخر 

۲( نظرسنجی از ۰۹ درصد دانشجویان پسر یک دانشگاه که ۵۷ درصد جمعیت آن را پسران تشکیل         می دهند.

۳( اعالم محبوب ترین رنگ در میان حاضرین در یک مجلس پس از سوال از حضار آشنا که نیمی از کل حضار را تشکیل می دهند.

۴( بررسی میزان رضایت شهروندان یک شهر از سطح درآمد پس از نظرسنجی از تاجران و تاکسی رانان آن شهر به صورت تصادفی
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کدام گزینه در رد ادعای کسی که معتقد است ))با خلق این زمانه یک سالم و والسالم(( مبتنی بر یافتن استدالل تمثیلی مخالف 0  -
است؟ 

۱( با بدان کم نشین که صحبت بد گر چه پاکی تو را پلید کند               ۲( من اگر نیکم اگر بد تو برو خود را باش 

۳( عمر من مرگی است نامش زندگانی                                                  ۴( همراه شو عزیز کاین درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود.

وقتی به مدیری که نتیجه یک دانش آموزی را که رتبه تک رقمی کنکور کسب کرده، به عنوان عملکرد مطلوب مدیریتش تلقی می 0  -
کند؛ بگوئیم ))با یک گل بهار نمی شود(( یعنی ........

۱( از افتادن در مغالطه تعمیم شتاب زده جلوگیری کرده ایم.                            ۲( این نمونه بیان گر طیف های مختلف دانش آموزی نیست. 

۳( به صرف مشابهت نمی توان احکام یکی را به دیگران سرایت داد.                ۴( هر گردی که گردو نیست.

قوت یک استدالل تمثیلی به ............. است.0  -

۱( بیشتر بودن وجوه مشابهت                               ۲( تصادفی بودن نمونه ها

۳( توجه به وجود اختالف                                      ۴( یافتن استدالل تمثیلی مخالف

کدام یک از گزینه های زیر در مورد استدالل استقرایی صحیح می باشد؟0  -

۱( نتیجه ی به دست آمده در این استدالل ضر ورتا صحیح است. 

۲( مقدمات این استدالل، از نتیجه حمایت نسبی می کند. 

۳( اگر شرایط استدالل صحیح در یکی از دو مقدمه رعایت شود، نتیجه ی به دست آمده قطعی است.

۴( مقدمات این استدالل نتیجه را بدون شک، در پی دارند. 

استقرای تمثیلی، استداللی است که به دلیل مشابهت از مقدمه ای ....... به نتیجه گیری ....... می رسیم. 0  -

۱( جزئی - جزئی                                   ۲( جزئی - کلی                                   ۳( کلی - کلی                                      ۴( کلی - جزئی

استنتاج بهترین تبیین نوعی ....... است، بنابراین نتیجه آن ....... نیست و از این استنتاج جهت ....... استفاده می شود. 0  -

۱( استدالل استقرایی - قطعی - بررسی فرضیه های علمی                        ۲( استدالل قیاسی - قطعی - توضیح بهتر مطلب 

۳( استدالل قیاسی - احتمالی - بررسی فرضیه های علمی                        ۴( استدالل استقرایی - احتمالی - توضیح بهتر مطلب

مثال ذکر شده در کدام گزینه، مصداقی از استدالل استقرای تمثیلی است؟0 --

۱( برای سنجش سالمت کارمندان یک شرکت خصوصی همه کارمندان موظف به انجا تست کرونا شدند، نتیجه تست ۱0 کارمند اول مثبت بود، مدیر عامل 
بیان کرد همه کارمندان کرونا دارند و به مدت دو هفته شرکت را تعطیل کرد. 

۲( مردم ایران بدون توجه به زیرساخت های اقتصادی کشور معتقدند دولت ایران باید همچون سایر کشورهای با مرگ و میر باال برای مهار کرونا به افراد در 
قرنطینه، هزینه ای برای مخارج زندگی بپردازد، چرا که این روش در سایر کشورها بسیار کارآمد بوده است. 

۳( برخی از متخصصین طب سنتی در کشور، معتقدند هر بیماری عفونی با داروهای گیاهی قابل درمان است کرونا یک بیماری عفونی است، پس کرونا با داروی 
گیاهی قابل درمان است. 

۴( سازمان بهداشت جهانی با تست واکسن کرونا روی یک گروه انسانی ۱00 نفره کارآمد بودن این واکسن روی تمام انسان ها را تأیید کرد.
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 کدام عبارت را می توان در توصیف عبارت ))هر گردی گردو نیست(( بیان کرد؟0  -

۱( یک استدالل تمثیلی مخالف است.                                           ۲( ناشی از قوت و ضعف استقرای تعمیمی است. 

۳( مقابله با تمثیل ناروا با توجه به وجوه اختالف است.                   ۴( همانند فرضیه های علمی از استنتاج بهترین تبیین ناشی می شود.

 استدالل بر اساس ....... به ....... نوع تقسیم می شود. 0  -

۱( رابطه ی بین مقدمات و نتیجه - سه                      ۲( نوع محتوای به کار رفته در مقدمات - سه

۳( رابطه ی بین مقدمات و نتیجه - دو                       ۴( نوع محتوای به کار رفته در مقدمات - دو

 در متن زیر چه مغالطه ای دیده می شود؟ 0  -

))پسر عمویم به ویروس کرونا مبتال شده و من اکنون همه ی عالئم او را دارم، پس من هم کرونا دارم.(( 

۱( تعمیم شتاب زده                                                 ۲( تمثیل ناروا 

۳( توسل به معنای ظاهری                                     ۴( تعریف دوری

 کدام یک از گزینه های زیر از راه متفاوتی به مقابله با تمثیل ناروا برخاسته است؟0   

۱( این زمین پاک و آن، شوره است و بد / این فرشته پاک و آن دیو است و دد 

۲( کار مردان، روشنی و گرمی است / کار دونان، حیله و بی شرمی است 

۳( گر به صورت آدمی انسان بدی / احمد و بو جهل خود یکسان بدی 

۴( آن شراب حق، ختامش مشک ناب / باده را ختمش بود گند و عذاب

کدام گزینه درباره ی استقرای تعمیمی نادرست است؟0   

۱( نمونه های متفاوت بر اساس یک قاعده انتخاب می شوند.                         ۲( مبنای آن بر اساس تخمین بنا شده است. 

۳( مبنای علوم تجربی بر آن استوار است.                                                        ۴( تعداد نمونه ها متناسب با کل جامعه ی آماری است.

 در کدام گزینه مغالطه ی ))تعمیم شتاب زده(( وجود دارد و شرط رعایت نشده در آن استقرای تعمیمی به درستی ذکر شده است؟0   

۱( پارسال همین موقع باران می بارید، پس االن هم باید باران ببارد. )تناسب تعداد نمونه ها به کل جامعه ی آماری( 

۲( داروی بوپروپیون به علت تأثیر بر گیرنده های نیکوتین در ترک سیگار مؤثر است. )در بر گرفتن همه

طیف های جامعه ی آماری( 

۳( پس از بررسی نمرات دانش آموزان کالس دوازدهم انسانی، نتیجه می گیریم که همه ی آن ها معدل باالی ۸۱ دارند. )متفاوت و تصادفی بودن نمونه ها( 

۴( یک معلم با بیان این که یکی از شاگردانش رتبه ی تک رقمی شده، به همه ی دانش آموزانش وعده ی    رتبه ی عالی می دهد. )تناسب تعداد نمونه ها به 
کل جامعه ی آماری(

در همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ....... مقدمات از نتیجه حمایت نسبی می کند. 0   

۱( این واکسن برای درمان بیماری کرونا مناسب است چون بر روی همه بیماران اثربخش بوده است.

۲( پیران دلبستگی زیادی به دنیا دارند، همان طور که ریشه ی درختان کهنسال نیز بیش تر از درخت جوان است. 

۳( من و دوستانم همگی انسان هستیم پس برای زنده ماندن به اکسیژن نیازمندیم. 

۴( کودک از پلیس راهنمایی و رانندگی می ترسد، زیرا لباس او و دکترش یک رنگ است.
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 کدام عبارت را می توان در توصیف عبارت ))هر گردی گردو نیست(( بیان کرد؟0  -

۱( یک استدالل تمثیلی مخالف است.                                           ۲( ناشی از قوت و ضعف استقرای تعمیمی است. 

۳( مقابله با تمثیل ناروا با توجه به وجوه اختالف است.                   ۴( همانند فرضیه های علمی از استنتاج بهترین تبیین ناشی می شود.

 استدالل بر اساس ....... به ....... نوع تقسیم می شود. 0  -

۱( رابطه ی بین مقدمات و نتیجه - سه                      ۲( نوع محتوای به کار رفته در مقدمات - سه

۳( رابطه ی بین مقدمات و نتیجه - دو                       ۴( نوع محتوای به کار رفته در مقدمات - دو

 در متن زیر چه مغالطه ای دیده می شود؟ 0  -

))پسر عمویم به ویروس کرونا مبتال شده و من اکنون همه ی عالئم او را دارم، پس من هم کرونا دارم.(( 

۱( تعمیم شتاب زده                                                 ۲( تمثیل ناروا 

۳( توسل به معنای ظاهری                                     ۴( تعریف دوری

 کدام یک از گزینه های زیر از راه متفاوتی به مقابله با تمثیل ناروا برخاسته است؟0   

۱( این زمین پاک و آن، شوره است و بد / این فرشته پاک و آن دیو است و دد 

۲( کار مردان، روشنی و گرمی است / کار دونان، حیله و بی شرمی است 

۳( گر به صورت آدمی انسان بدی / احمد و بو جهل خود یکسان بدی 

۴( آن شراب حق، ختامش مشک ناب / باده را ختمش بود گند و عذاب

کدام گزینه درباره ی استقرای تعمیمی نادرست است؟0   

۱( نمونه های متفاوت بر اساس یک قاعده انتخاب می شوند.                         ۲( مبنای آن بر اساس تخمین بنا شده است. 

۳( مبنای علوم تجربی بر آن استوار است.                                                        ۴( تعداد نمونه ها متناسب با کل جامعه ی آماری است.

 در کدام گزینه مغالطه ی ))تعمیم شتاب زده(( وجود دارد و شرط رعایت نشده در آن استقرای تعمیمی به درستی ذکر شده است؟0   

۱( پارسال همین موقع باران می بارید، پس االن هم باید باران ببارد. )تناسب تعداد نمونه ها به کل جامعه ی آماری( 

۲( داروی بوپروپیون به علت تأثیر بر گیرنده های نیکوتین در ترک سیگار مؤثر است. )در بر گرفتن همه

طیف های جامعه ی آماری( 

۳( پس از بررسی نمرات دانش آموزان کالس دوازدهم انسانی، نتیجه می گیریم که همه ی آن ها معدل باالی ۸۱ دارند. )متفاوت و تصادفی بودن نمونه ها( 

۴( یک معلم با بیان این که یکی از شاگردانش رتبه ی تک رقمی شده، به همه ی دانش آموزانش وعده ی    رتبه ی عالی می دهد. )تناسب تعداد نمونه ها به 
کل جامعه ی آماری(

در همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ....... مقدمات از نتیجه حمایت نسبی می کند. 0   

۱( این واکسن برای درمان بیماری کرونا مناسب است چون بر روی همه بیماران اثربخش بوده است.

۲( پیران دلبستگی زیادی به دنیا دارند، همان طور که ریشه ی درختان کهنسال نیز بیش تر از درخت جوان است. 

۳( من و دوستانم همگی انسان هستیم پس برای زنده ماندن به اکسیژن نیازمندیم. 

۴( کودک از پلیس راهنمایی و رانندگی می ترسد، زیرا لباس او و دکترش یک رنگ است.
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منطق و فلسفه جامع کنکور

نوع استدالل استقرایی در کدام گزینه متفاوت از سایر گزینه ها است؟ -   

۱( از همان نانوایی نان بخر چون هفته ی قبل نان هایش با کیفیت بوده اند. 

۲( یکی از کارکنان امروز لباس سیاه پوشیده است در حالی که امروز روز عزاداری نیست پس احتمااًل از نزدیکانش فوت شده است. 

۳( استخوان مرغ را نباید به گریه داد. استخوان مرغ بارها موجب خفگی شده است. 

۴( هر وقت آن شخص را می بینم اتفاق بدی می افتد احتمااًل قدمش شوم است.

اشکال استدالل زیر در کدام عبارت به درستی بیان شده است؟ -   

))نمک و گچ هر دو سفیدند پس گچ مانند نمک شور است.((

۱( به صرف شباهت نمی توان احکام یکی را بر دیگری تسری داد. 

۲( برای مقابله با این استدالل باید به وجه شباهت ها توجه کرد. 

۳( احتماالت مختلف شوری و شیرینی گچ و نمک بررسی نشده است. 

۴( به صورت فرضیه بیان شده است و برای اثبات آن باید مورد دیگری نیز بررسی شود.

))تیم فوتبال دانشگاه ما قوی است زیرا   بازیکن آن ملی پوش هستند.(( این استدالل کدام شرط از شرایط استقرای تعمیمی -   
قوی را ندارد؟ 

۱( نمونه ها باید متفاوت باشند.                            ۲( نمونه ها باید بیانگر طیف های مختلف جامعه باشند. 

۳( نمونه ها باید تصادفی باشند.                           ۴( تعداد نمونه نسبت به جامعه ی آماری باید مناسب باشد.

به ترتیب در تمثیل ))انسان مانند حیوان در پی کسب خوشی است(( اگر بخواهیم جلوی خطا را بگیریم، از دو روش استفاده می -   
کنیم و هنگامی که بگوییم ))انسان در رفتارش مانند حیوان متفکری است که از شفقت و عقل برخوردار است(( به مورد ....... و اگر 
بگوییم ))درباره ی انسان صحبت می کنیم که اشرف مخلوقات است نه حیوان(( به مورد ....... اشاره کرده ایم و ....... یکی از روش 

ها در توضیح و فهم مطالب است. 

۱( توجه به وجود اختالف - یافتن استدالل تمثیلی مخالف - تمثیل

۲( توجه به وجوه اختالف - یافتن استدالل تمثیلی مخالف - استقرای تعمیمی 

۳( یافتن استدالل تمثیلی مخالف - توجه به وجود اختالف - استقرای تعمیمی 

۴( یافتن استدالل تمثیلی مخالف - توجه به وجود اختالف - تمثیل

به ترتیب ))استنتاج بهترین تبیین(( نوعی استدالل ....... است و در ....... کاربرد دارد. -   

۱( استقرایی - فهم مطالب و علوم مختلف                         ۲( استقرایی - زندگی روزمره و مسائل علمی 

۳( قیاسی - زندگی روزمره و مسائل علمی                           ۴( قیاسی - فهم مطالب و علوم مختلف

 آنچه موجب قدرت و یا ضعف یک استدالل قیاسی می شود چیست؟ -   

۱( موضوع استدالل                                            ۲( هدف استدالل                                            ۳( روش استدالل                                                ۴( محتوای استدالل
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آیا کاربردهای استدالل تمثیلی محدود به توصیف های ادبی می شود؟- - 

۱( بلی - زیرا موارد مبسوط دیگری برای تمثیل قابل تصور نیست.                        ۲( خیر - زیرا دستیابی به یقین علمی نیز جز آن می باشد. 

۳( بلی - زیرا دستیابی به یقین علمی جز آن نمی باشد.                                         ۴( خیر - زیرا مشاوره های روان درمانی نیز می تواند جز آن باشد.

در حکمی که تمامی دانشمندان مبنی بر بیضی شکل بودن مدار حرکت تمام سیارات منظومه شمسی پس از بررسی همه ی آن ها -   
ارائه کرده اند، چه استداللی صورت گرفته و چه حکمی دارد؟ 

۱( استقرای تام - گاهی یقین بخش است.                  ۲( استقرای تام - همواره یقین بخش است. 

۳( تمثیل - گاهی یقین بخش نیست.                         ۴( تمثیل - گاهی یقین بخش است.

در صورتی که ))مدیر مدرسه ای از جواب آزمایش -  نفر از دانش آموزان که از کالس های مختلف انتخاب شده اند به این نتیجه -   
برسد که غالب دانش آموزان مدرسه مبتال به کرونا شده اند.(( کدام شرط از شرایط استقرای تعمیمی را رعایت نکرده است؟ 

۱( نمونه ها باید متفاوت و تصادفی باشند. 

۲( تعداد نمونه ها نسبت به کل جامعه آماری نسبت مناسبی داشته باشد. 

۳( نمونه ها باید بیانگر همه طیف های مختلفی باشند که در آن جامعه آماری وجود دارد.

۴( تعداد جوامع آماری نسبت به یک جامعه آماری نسبت مناسبی باشد.

 با توجه به عبارت های ))در تحقیق از تمام دانشجویان یک دانشگاه مشخص شد تمام دانشجویان رشته ریاضی این دانشگاه، -   
دارای استدالل منطقی قوی  ریاضی در سراسر کشور  نتیجه گرفته شد که پس همه دانشجویان  این  و  دارند  استدالل منطقی قوی 
هستند((. ))آمار قبولی دانش آموزان یک کالس در این مدرسه -  درصد بوده و از این آمار می توان نتیجه گرفت که امسال -  درصد 
دانش آموزان این مدرسه قبول می شوند((. نوع استدالل ها در این عبارات به ترتیب در کدام گزینه به درستی بیان شده و در کدام یک 

دچار مغالطه تعمیم شتاب زده شده ایم؟ 

۱( استقرای تعمیمی - استقرای تعمیمی - هر دو استدالل استقرایی مغالطه تعمیم شتاب زده در آن ها به کار رفته است. 

۲( استقرای تمثیلی - استقرای تعمیمی - مغالطه تعمیم شتاب زده در استقرای تعمیمی 

۳( استقرای تعمیمی - استقرای تمثیلی - در هر دو استدالل استقرایی مغالطه تعمیم شتاب زده به کار نرفته است. 

۴( استقرای تعمیمی - استقرای استقرایی - در هیچ یک مغالطه تعمیم شتاب زده به کار نرفته است.

 درست است؟ -   
ً
کدام یک از گزینه ها کامال

۱( در استدالل قیاسی وجود مقدمات ضر ورتا وجود نتیجه را در پی دارد، در استقرای تعمیمی نتایج قطعی هستند. 

۲( نمونه ها در استقرای تعمیمی نباید بیانگر طیف خاصی باشند - از استنتاج بهترین تبیین در مسائل علمی استفاده می شود. 

۳( نتایج استقرای تعمیمی یقینی نیست - در استقرای تعمیمی از مشاهده ی چند مورد جزئی به حکمی جزئی می رسیم. 

۴( در استدالل استقرایی مقدمات از نتیجه حمایت قطعی می کنند - یکی از راه های مقابله با استقرای تمثیلی غلط یافتن وجوه شباهت بیش تر است.

در جمالت زیر به ترتیب چه استدالل هایی به کار رفته است؟ -   

))امروز که به مرکز شهر رفتم خیابان ها به طور محسوسی خلوت بود. وسط هفته و روز کاری، این خلوتی عجیب بود. فکر می کنم 
محدودیت های ترافیکی ویژه ای وضع شده است. طبق بررسی های مرکز کنترل ترافیک، در اکثر مواقع، این محدودیت ها تا حدودی 
جواب می دهد، پس االن هم مسئوالن دلسوز ما تدبیر خوبی اندیشیده اند. اما در نهایت، وقتی نیروگاه های ما سوخت نامناسبی مصرف 
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آیا کاربردهای استدالل تمثیلی محدود به توصیف های ادبی می شود؟- - 

۱( بلی - زیرا موارد مبسوط دیگری برای تمثیل قابل تصور نیست.                        ۲( خیر - زیرا دستیابی به یقین علمی نیز جز آن می باشد. 

۳( بلی - زیرا دستیابی به یقین علمی جز آن نمی باشد.                                         ۴( خیر - زیرا مشاوره های روان درمانی نیز می تواند جز آن باشد.

در حکمی که تمامی دانشمندان مبنی بر بیضی شکل بودن مدار حرکت تمام سیارات منظومه شمسی پس از بررسی همه ی آن ها -   
ارائه کرده اند، چه استداللی صورت گرفته و چه حکمی دارد؟ 

۱( استقرای تام - گاهی یقین بخش است.                  ۲( استقرای تام - همواره یقین بخش است. 

۳( تمثیل - گاهی یقین بخش نیست.                         ۴( تمثیل - گاهی یقین بخش است.

در صورتی که ))مدیر مدرسه ای از جواب آزمایش -  نفر از دانش آموزان که از کالس های مختلف انتخاب شده اند به این نتیجه -   
برسد که غالب دانش آموزان مدرسه مبتال به کرونا شده اند.(( کدام شرط از شرایط استقرای تعمیمی را رعایت نکرده است؟ 

۱( نمونه ها باید متفاوت و تصادفی باشند. 

۲( تعداد نمونه ها نسبت به کل جامعه آماری نسبت مناسبی داشته باشد. 

۳( نمونه ها باید بیانگر همه طیف های مختلفی باشند که در آن جامعه آماری وجود دارد.

۴( تعداد جوامع آماری نسبت به یک جامعه آماری نسبت مناسبی باشد.

 با توجه به عبارت های ))در تحقیق از تمام دانشجویان یک دانشگاه مشخص شد تمام دانشجویان رشته ریاضی این دانشگاه، -   
دارای استدالل منطقی قوی  ریاضی در سراسر کشور  نتیجه گرفته شد که پس همه دانشجویان  این  و  دارند  استدالل منطقی قوی 
هستند((. ))آمار قبولی دانش آموزان یک کالس در این مدرسه -  درصد بوده و از این آمار می توان نتیجه گرفت که امسال -  درصد 
دانش آموزان این مدرسه قبول می شوند((. نوع استدالل ها در این عبارات به ترتیب در کدام گزینه به درستی بیان شده و در کدام یک 

دچار مغالطه تعمیم شتاب زده شده ایم؟ 

۱( استقرای تعمیمی - استقرای تعمیمی - هر دو استدالل استقرایی مغالطه تعمیم شتاب زده در آن ها به کار رفته است. 

۲( استقرای تمثیلی - استقرای تعمیمی - مغالطه تعمیم شتاب زده در استقرای تعمیمی 

۳( استقرای تعمیمی - استقرای تمثیلی - در هر دو استدالل استقرایی مغالطه تعمیم شتاب زده به کار نرفته است. 

۴( استقرای تعمیمی - استقرای استقرایی - در هیچ یک مغالطه تعمیم شتاب زده به کار نرفته است.

 درست است؟ -   
ً
کدام یک از گزینه ها کامال

۱( در استدالل قیاسی وجود مقدمات ضر ورتا وجود نتیجه را در پی دارد، در استقرای تعمیمی نتایج قطعی هستند. 

۲( نمونه ها در استقرای تعمیمی نباید بیانگر طیف خاصی باشند - از استنتاج بهترین تبیین در مسائل علمی استفاده می شود. 

۳( نتایج استقرای تعمیمی یقینی نیست - در استقرای تعمیمی از مشاهده ی چند مورد جزئی به حکمی جزئی می رسیم. 

۴( در استدالل استقرایی مقدمات از نتیجه حمایت قطعی می کنند - یکی از راه های مقابله با استقرای تمثیلی غلط یافتن وجوه شباهت بیش تر است.

در جمالت زیر به ترتیب چه استدالل هایی به کار رفته است؟ -   

))امروز که به مرکز شهر رفتم خیابان ها به طور محسوسی خلوت بود. وسط هفته و روز کاری، این خلوتی عجیب بود. فکر می کنم 
محدودیت های ترافیکی ویژه ای وضع شده است. طبق بررسی های مرکز کنترل ترافیک، در اکثر مواقع، این محدودیت ها تا حدودی 
جواب می دهد، پس االن هم مسئوالن دلسوز ما تدبیر خوبی اندیشیده اند. اما در نهایت، وقتی نیروگاه های ما سوخت نامناسبی مصرف 
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منطق و فلسفه جامع کنکور

 
ً
کنند شهر عین فردی سیگاری می شود که یک باره مصرفش از چند نخ در روز به چهار بسته در روز تبدیل شود. هر چه قدر هم ظاهرا

نمی  ترافیکی درست  با چند روز محدودیت  آلودگی هوا هم  ریه اش حل نمی شود. مشکل  باز مشکل  برای سالمتی اش دل بسوزاند 
شود.(( 

۱( استنتاج بهترین تبیین - استقرای تعمیمی - استقرای تعمیمی                            ۲( استقرای تمثیلی - استقرای تعمیمی - استنتاج بهترین تبیین 

۳( استقرای تعمیمی - استقرای تعمیمی - استقرای تمثیلی                                     ۴( استنتاج بهترین تبیین - استقرای تعمیمی - استقرای تمثیلی

 کدام گزینه استقرای تمثیلی مخالف عبارت زیر را به درستی بیان کرده است؟-   

))علم مانند گنج و ثروت است که باید پنهانش کرد و برای خود نگه داشت.(( 

۱( علم ما را از خطرات احتمالی، حفظ می کند، اما ما باید مال را حفظ و نگهداری کنیم. 

۲( علم مانند گنج و اشیای با ارزش است، باید زکات آن را پرداخت و به دیگران آموخت. 

۳( علم چراغ راه انسان هاست اما گنج و ثروت وسیله ی زندگی است. 

۴( گنج و دارایی با خرج کردن و به دیگران بخشیدن کم می شود. 

 اگر از این که کره ی مریخ مانند زمین دارای آب و هوا است، حکم کنیم که ))کره ی مریخ مانند زمین دارای موجودات زنده -   
است.(( چه نوع استداللی به کار برده ایم؟ 

۱( استقراء ناقص                                   ۲( تمثیل                                   ۳( قیاس                                                ۴( استقراء تام

 عدم پیش بینی، نتیجه استدالل از طرف مخاطب یکی از ....... است که در ....... مطرح می شود. -   

۱( روش های استدالل - غلبه بر دیگران                     ۲( اهداف استدالل - غلبه بر دیگران 

۳( اهداف استدالل - اقناع دیگران                               ۴( درک حقیقت - غلبه بر دیگران

 در بیت ))از قیاسش خنده آمد خلق را کو چو خود پنداشت صاحب دلق را(( از درس طوطی و بقال استدالل طوطی ....... است. -   

۱( استقرایی                  ۲( تمثیلی                  ۳( بهترین تبیین                     ۴( قیاسی

 طیف متنوع استدالل ............. به ......... آن بستگی دارد که مبنای آن ............... است. - - 

۱( استقرایی - قوت و ضعف - تخمین                     ۲( استقرایی - مواد به کار رفته در آن - آزمایش 

۳( قیاسی - قوت و ضعف - یقین                             ۴( تمثیلی - جزئی بودن - تشابه

 هنگامی که از برخورد نامناسب یک کارمند در اداره ای نتیجه بگیریم کارمندان اداره مذکور برخورد نامناسبی دارند، به ....... -   
گرفتار می شویم. 

۱( تعمیم شتاب زده                                         ۲( استدالل تمثیلی                                         ۳( مع الفارق                                                  ۴( استدالل تمثیلی ضعیف

دلیل عدم قطعیت در نتیجه گیری یک استدالل استقرایی این است که .............-   

۱( از نمونه های تصادفی استفاده نمی کنیم.                            ۲( استدالل استقرایی سطوح مختلفی از حیث قوت و ضعف دارد. 

۳( دچار مغالطه تعمیم شتاب زده می شویم.                              ۴( از صدق قضایای جزئی نمی توان صدق قضیه کلی را نتیجه گرفت.
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 کدام مورد، درباره ی استدالل تمثیلی درست است؟-   

۱( در علوم مختلف، از جمله ادبیات و روان شناسی کاربرد فراوان دارد.            

۲( در آن با مشاهده ی چند مورد جزئی، حکمی کلی به دست می آید. 

۳( از این نوع استدالل جهت بررسی فرضیه های علمی استفاده می شود.      

۴( در صورتی که مشابهت دو امر زیاد باشد، نتیجه ی این نوع استدالل قطعی است.

 در کدام استدالل، مغالطه وجود دارد؟ -   

۱( چون همه ی فلزات رسانا هستند پس این سیم مسی نیز رسانا است. 

۲( بعد از مالحظه ی همه ی شناسنامه های صادر شده در این ماه، در اداره ی ثبت احوال شهر تهران، به این نتیجه رسیدیم که در این ماه، تعداد پسران به دنیا 
آمده در شهر تهران بیشتر از دختران بوده است. 

۳( هر سال در اردیبهشت ماه بارندگی زیاد است پس به احتمال زیاد امسال هم در این ماه بارندگی زیاد خواهد بود. 

۴( تعداد نوزادان پسر به دنیا آمده در ماه گذشته بیشتر از دختران است، چون در بیمارستانی که من کار       می کنم تمام نوزادان به دنیا آمده در آن ماه پسر بودند.

 جهانگردی در بیان علت جهانگردی خود گفت که آب چون یک جا بماند می گندد. حکیمی به او گفت که دریا باش تا نگندی. کدام -   
عبارت درباره ی این گفت و گو درست است؟ 

۱( هم سخن جهانگرد و هم سخن حکیم نوعی مغالطه است. 

۲( مجموعه ی گفت و گوی جهانگرد و حکیم یک استدالل تمثیلی را تشکیل می دهد. 

۳( سخن جهانگرد یک استدالل تمثیلی و سخن شخص وارسته، استدالل تمثیلی مخالف آن است. 

۴( سخن جهانگرد یک استدالل تمثیلی و استدالل حکیم، توجه به وجه اختالف انسان و آب است.

 کدام یک را در نقد استدالل تمثیلی زیر می توان به کار برد؟ -   

))در جوامع انسانی نیز مانند جوامع حیوانی، باید افراد قوی تر بر افراد ضعیف حکومت کنند(( 

۱( انسان نیز مانند حیوانات دیگر، مدنی بالطبع است. 

۲( این گونه نیست که در تمام جوامع، افراد قوی تر بر افراد ضعیف حکومت کنند. 

۳( در برخی جوامع حیوانی، حیواناتی که دارای قدرت بدنی زیادی نیستند، حاکم اند. 

۴( انسان دارای قدرت تفکر و اراده و دین و اخالق است که در سایر حیوانات وجود ندارد.

کدام سخن درباره ی استدالل تمثیلی نادرست است؟-   

۱( نتایج احتمالی دارد. 

۲( استداللی ضعیف دارد. 

۳( با استفاده از آن می توان دیگران را به اشتباه انداخت. 

۴( با ضمیمه ی چند مورد آن، می توان به حقیقت یک مطلب رسید.

 کدام مورد دارای قوت و ضعف است؟ -   

۱( قیاس                                          ۲( استقرای ناقص                                          ۳( تمثیل                                         ۴( استقرای تام
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 کدام مورد، درباره ی استدالل تمثیلی درست است؟-   
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۲( در آن با مشاهده ی چند مورد جزئی، حکمی کلی به دست می آید. 

۳( از این نوع استدالل جهت بررسی فرضیه های علمی استفاده می شود.      

۴( در صورتی که مشابهت دو امر زیاد باشد، نتیجه ی این نوع استدالل قطعی است.

 در کدام استدالل، مغالطه وجود دارد؟ -   

۱( چون همه ی فلزات رسانا هستند پس این سیم مسی نیز رسانا است. 

۲( بعد از مالحظه ی همه ی شناسنامه های صادر شده در این ماه، در اداره ی ثبت احوال شهر تهران، به این نتیجه رسیدیم که در این ماه، تعداد پسران به دنیا 
آمده در شهر تهران بیشتر از دختران بوده است. 

۳( هر سال در اردیبهشت ماه بارندگی زیاد است پس به احتمال زیاد امسال هم در این ماه بارندگی زیاد خواهد بود. 

۴( تعداد نوزادان پسر به دنیا آمده در ماه گذشته بیشتر از دختران است، چون در بیمارستانی که من کار       می کنم تمام نوزادان به دنیا آمده در آن ماه پسر بودند.

 جهانگردی در بیان علت جهانگردی خود گفت که آب چون یک جا بماند می گندد. حکیمی به او گفت که دریا باش تا نگندی. کدام -   
عبارت درباره ی این گفت و گو درست است؟ 

۱( هم سخن جهانگرد و هم سخن حکیم نوعی مغالطه است. 

۲( مجموعه ی گفت و گوی جهانگرد و حکیم یک استدالل تمثیلی را تشکیل می دهد. 

۳( سخن جهانگرد یک استدالل تمثیلی و سخن شخص وارسته، استدالل تمثیلی مخالف آن است. 

۴( سخن جهانگرد یک استدالل تمثیلی و استدالل حکیم، توجه به وجه اختالف انسان و آب است.

 کدام یک را در نقد استدالل تمثیلی زیر می توان به کار برد؟ -   

))در جوامع انسانی نیز مانند جوامع حیوانی، باید افراد قوی تر بر افراد ضعیف حکومت کنند(( 

۱( انسان نیز مانند حیوانات دیگر، مدنی بالطبع است. 

۲( این گونه نیست که در تمام جوامع، افراد قوی تر بر افراد ضعیف حکومت کنند. 

۳( در برخی جوامع حیوانی، حیواناتی که دارای قدرت بدنی زیادی نیستند، حاکم اند. 

۴( انسان دارای قدرت تفکر و اراده و دین و اخالق است که در سایر حیوانات وجود ندارد.

کدام سخن درباره ی استدالل تمثیلی نادرست است؟-   

۱( نتایج احتمالی دارد. 

۲( استداللی ضعیف دارد. 

۳( با استفاده از آن می توان دیگران را به اشتباه انداخت. 

۴( با ضمیمه ی چند مورد آن، می توان به حقیقت یک مطلب رسید.

 کدام مورد دارای قوت و ضعف است؟ -   

۱( قیاس                                          ۲( استقرای ناقص                                          ۳( تمثیل                                         ۴( استقرای تام
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گزینه ۱ پاسخ صحیح است. استفاده از نام یک شرکت معتبر به این منظور است که چون آن شرکت محصوالت خوبی دارد پس ما هم که نام آن را و ا (1ل
داریم محصول خوب داریم = تمثیل ناروا

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. استقرای تعمیمی در علوم تجربی و استنتاج تبیین در بررسی فرضیه های علمی و البته زندگی روزمره کاربرد دارد.و ا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در استقرای تعمیمی نتیجه استدالل کلی است. )رد گزینه ۴( و در تمثیلی نتیجه استدالل جزئی )رد گزینه ۳(و ا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. چراکه در استنتاج بهترین تبیین تمام احتماالت را بررسی نمی کنیم و پس از رد گزینه ها به جواب میرسیم؛ بنابر این گرچه و ا (1ل
می شود از روش های مختلف به پاسخ رسید، اما ظاهر پرسش ها شبیه استنتاج است.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. چراکه هر ۳ عبارت صحیح هستند.و ا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. چراکه در قضیه محصوره موضوع مفهومی کلی است. )بقیه گزینه ها صحیح است(.و ا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.  برای تشخیص مقیاس ها مقدمات و نتیجه را بررسی کرد، اگر اجرای نتیجه در مقدمات بخش باشد قیاس اقترانی و اگر و ا (1ل
عین نتیجه یا نقیض آن در مقدمات باشد قیاس از نوع استثنایی است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. چون در گزینه ها با استدالل تمثیلی روبروییم باید به دنبال یک استدالل تمثیلی مخالف بگردیم، و چون جمله می گوید: و ا (1ل
"قدر علم را فقط عالم می داند"، باید دنبال جمله ای بگردیم که بگوید دنبال علم هم عالم می گردد و هم غیر عالم. 

گزینه ۱یک استدالل تمثیلی موافق با استدالل صورت سوال است )رد گزینه ۱(، و در گزینه ۳ هم باز     می گوید قدر علم را فقط عالم می داند، ولی در گزینه ۲ 
می گوید قدر خورشید را هم بینا می داند و هم نابینا، که مخالف صورت سوال است؛ پس جواب گزینه ۲ صحیح است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. چراکه استدالل بهترین تبیینش فرضیه ها را اثبات نمی کند، بلکه آن ها را بررسی می کند و در نهایت فرضیه ای را که و ا (1ل
رد نشده نتیجه فرض می کند. )دلیل نادرست بودن گزینه ۴ و درست بودن گزینه های ۱، ۲ و ۳(

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. چراکه این استدالل استقرایی است؛ زیرا موارد دیده نشده را به بررسی نشده تعمیم می دهیم.و لا (1ل

گزینه ۱  پاسخ صحیح است. چراکه لفظ مشابهت نباید ما را فریب دهد. چراکه این یک استدالل قیاسی است؛ زیرا معلم یک مقدمه کلی در ذهنش و اا (1ل
بوده که "وقتی دو برگه شبیه به هم هستند، پس تقلب صورت گرفته".
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گزینه ۱ پاسخ صحیح است. استفاده از نام یک شرکت معتبر به این منظور است که چون آن شرکت محصوالت خوبی دارد پس ما هم که نام آن را و ا (1ل
داریم محصول خوب داریم = تمثیل ناروا

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. استقرای تعمیمی در علوم تجربی و استنتاج تبیین در بررسی فرضیه های علمی و البته زندگی روزمره کاربرد دارد.و ا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در استقرای تعمیمی نتیجه استدالل کلی است. )رد گزینه ۴( و در تمثیلی نتیجه استدالل جزئی )رد گزینه ۳(و ا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. چراکه در استنتاج بهترین تبیین تمام احتماالت را بررسی نمی کنیم و پس از رد گزینه ها به جواب میرسیم؛ بنابر این گرچه و ا (1ل
می شود از روش های مختلف به پاسخ رسید، اما ظاهر پرسش ها شبیه استنتاج است.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. چراکه هر ۳ عبارت صحیح هستند.و ا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. چراکه در قضیه محصوره موضوع مفهومی کلی است. )بقیه گزینه ها صحیح است(.و ا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.  برای تشخیص مقیاس ها مقدمات و نتیجه را بررسی کرد، اگر اجرای نتیجه در مقدمات بخش باشد قیاس اقترانی و اگر و ا (1ل
عین نتیجه یا نقیض آن در مقدمات باشد قیاس از نوع استثنایی است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. چون در گزینه ها با استدالل تمثیلی روبروییم باید به دنبال یک استدالل تمثیلی مخالف بگردیم، و چون جمله می گوید: و ا (1ل
"قدر علم را فقط عالم می داند"، باید دنبال جمله ای بگردیم که بگوید دنبال علم هم عالم می گردد و هم غیر عالم. 

گزینه ۱یک استدالل تمثیلی موافق با استدالل صورت سوال است )رد گزینه ۱(، و در گزینه ۳ هم باز     می گوید قدر علم را فقط عالم می داند، ولی در گزینه ۲ 
می گوید قدر خورشید را هم بینا می داند و هم نابینا، که مخالف صورت سوال است؛ پس جواب گزینه ۲ صحیح است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. چراکه استدالل بهترین تبیینش فرضیه ها را اثبات نمی کند، بلکه آن ها را بررسی می کند و در نهایت فرضیه ای را که و ا (1ل
رد نشده نتیجه فرض می کند. )دلیل نادرست بودن گزینه ۴ و درست بودن گزینه های ۱، ۲ و ۳(

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. چراکه این استدالل استقرایی است؛ زیرا موارد دیده نشده را به بررسی نشده تعمیم می دهیم.و لا (1ل

گزینه ۱  پاسخ صحیح است. چراکه لفظ مشابهت نباید ما را فریب دهد. چراکه این یک استدالل قیاسی است؛ زیرا معلم یک مقدمه کلی در ذهنش و اا (1ل
بوده که "وقتی دو برگه شبیه به هم هستند، پس تقلب صورت گرفته".
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منطق و فلسفه جامع کنکور

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. این استدالل قیاسی و لفظ شباهت ربطی به معنی استدالل ندارد. درواقع ما در اینجا یک مقدمه کلی در ذهن داشته و اا (1ل
که شباهت ظاهری دو نفر دلیل بر خانواده بودن آن ها نیست.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. اواًل که چون معلم منطق همیشه سر موقع می آمده، نمونه ای نداریم تا آن را به شرایط تعمیم دهیم.      )رد گزینه ۳( و اا (1ل

چون قانون کلی هم درباره تأخیر معلم وجود ندارد.، قیاس هم چاره ساز نیست. )رد گزینه ۴( 

تمثیل هم معمواًل ضعیف است و نیازمند مثال خارجی است. )رد گزینه ۲(

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. مقدمات هر استداللی در واقع تصدیقاتی هستند که در نهایت دلیل یک مسئله را مشخص می کنند. )رد گزینه های ۲ و اا (1ل
و ۳( همچنین مقدمات هر استداللی ممکن نیست به مفاهیم ختم نشوند. )رد گزینه ۴(

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. چراکه تفاوت اصلی قیاس با انواع استدالل قطعیت در نتیجه آن است. )رد گزینه های ۲، ۳ و ۴(و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. چراکه نتیجه استقراء همواره کلی است؛ زیرا درباره کل یک جامعه آماری صحبت می کند، به همین دلیل گزینه ۲ و اا (1ل
نادرست است.

گزینه ۴  پاسخ صحیح است. چراکه انتخاب تصادفی نمونه ها خود از شرایط به وجود آمدن استقرای قوی تر است و ربطی به درستی یا نادرستی )رد و اا (1ل
گزینه ۱( با افزایش و یا کاهش ارزش استدالل )رد گزینه ۲( ندارد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. معمواًل در ادبیات، برای استدالل تمثیلی از لفظ "قیاس" استفاده می شود.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. مبنای ضعیف یا قوی بودن استقراء چیزی نیست، جز مبنای تخمینی آن که موجب می شود حکم مقدمات را به نتیجه و اا (1ل
تعمیم دهیم و نتیجه قطعیت نداشته باشد. )رد گزینه های ۱، ۳ و ۴(

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. دلیل آوری همان استدالل است و منظور از معلومات در یک استدالل همان مقدمات است، مقدمات یک استدالل از و لا (1ل
نوع تصدیق محسوب می شوند. )رد گزینه های ۱ و ۳( و هدف از استدالل پاسخ دادن به چرایی مسئله است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. چراکه قیاس به نفس همان استدالل تمثیلی است، یعنی همه را با خودمان می سنجیم و با این کار خودمان را به و اا (1ل
دیگران سرایت می دهیم.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. مقدمات هر استدالل از معلومات قبلی ما است و نمی شود از مقدمه ها مجهوالت ذهن ما باشند و در استدالل معلوم و اا (1ل
شوند. )مبنای غلط بودن گزینه ۴(

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. جامعه آماری اصل تصادفی نمی شود و نیازی هم نیست که دارای تنوع باشد؛ زیرا جامعه آماری چیزی است که می و اا (1ل
خواهیم بررسی اش بکنیم، پس به تعدادش اهمیت می دهیم، چون روی نتیجه هم تاثیرگذار است. )رد گزینه های ۱ و ۲( هرچه تعداد نمونه آماری کمتر و ضعیف 

تر باشد استدالل استقرایی ضعیف تری داریم.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.  نتیجه قیاس ممکن است نادرست باشد، اما قطعی است.و اا (1ل
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گزینه ۲ پاسخ صحیح است. احتمالی بودن یعنی اینکه نتیجه ضرورتا از مقدمات بیرون نمی آید و نتیجه از مقدمات حمایت کتبی می کند و "احتمالی و اا (1ل
بودن" ربطی به استدالل تمثیلی ندارد. )رد گزینه ۳( همچنین احتمالی بودن امر و عدم وجود ارتباط هم در این بخش بی معنا می باشد. ارد گزینه های ۱ و ۴(

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.  استدالل استقرایی در بیشتر وقت ها اگر شرایط استقرای قوی را رعایت کرده باشد، نتیجه درستی دارد تا اینکه تمامی و اا (1ل
موارد جامعه آماری را بررسی کند. )رد گزینه های ۳ و ۲( و فقط برخی را بررسی کرده است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.  وقتی مشابهت زیاد باشد، استدالل تمثیلی قوی می شود نه ضعیفو اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.  در این استدالل گوینده از بررسی چند مورد جزئی حکمی، کلی در مورد بازار کار رشته فلسفه گرفته است، پس استدالل و اا (1ل
استقرایی است.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.  اینکه مشت، نمونه خروار است؛ دقیقًا همان چیزی است که در استقراء اتفاق می افتد و ما نمونه ها را از کل نمونه و اا (1ل
جامعه آماری در نظر میگیریم.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. چرا که در این بیت معنای قیاس ← تمثیل اتخاذ شده است. )رد گزینه های ۱، ۲ و ۳(.و لا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. ضروری بودن نتیجه الزامًا به معنای درست بودن آن نیست، بلکه به معنای قطعی بودن آن است. )رد گزینه ۲( ضروری و اا (1ل
و قطعی بودن، نتیجه ویژگی خاص استدالل قیاسی است. در این استدالل مقدمات از نتیجه کلی ترند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.  مورد الف، نوعی از استقراء می باشد و مورد به تمثیل می باشد.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. نتیجه قیاس از درون مقدمات بیرون می آید و ضروری بودن و قطعیت نتیجه نیز به همین دلیل است. )رد گزینه های و اا (1ل
۱، ۲ و ۳(.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.  استدالل و استنتاج مختص استدالل تمثیلی است و تمثیل با استدالل متناسب است.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.  تشبیه انسان به خودرو ناروا است چراکه وجود اختالف آنها نیز زیاد است. )رد گزینه ۱(، اینکه همسر زمین بودن دو و اا (1ل
فیلسوف علتی بر یکسان بودن تفکر آنها است، غلط می باشد. )رد گزینه ۲(، گرچه کتاب و دفتر از جنس هم دیگرند، اما دفتر محصول فرهنگی نیست. )رد 

گزینه ۳(

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. وقتی مشابهت زیاد باشد استدالل تمثیلی قوی می شود نه ضعیف.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. مجهول عبارت است از: چیزی که از طریق استدالل با تعریف مشخص می شود، در استدالل مقدمات معلوم و نتیجه و اا (1ل
تا پیش از ادامه استدالل مجهول است. )رد گزینه های ۳، ۴ و ۱(

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. وقتی مقدمه جزئی تر از نتیجه باشد استدالل قیاسی نیست، بلکه استقرایی است و وقتی کلی تر باشد استدالل قیاسی و اا (1ل
است.
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گزینه ۲ پاسخ صحیح است. احتمالی بودن یعنی اینکه نتیجه ضرورتا از مقدمات بیرون نمی آید و نتیجه از مقدمات حمایت کتبی می کند و "احتمالی و اا (1ل
بودن" ربطی به استدالل تمثیلی ندارد. )رد گزینه ۳( همچنین احتمالی بودن امر و عدم وجود ارتباط هم در این بخش بی معنا می باشد. ارد گزینه های ۱ و ۴(

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.  استدالل استقرایی در بیشتر وقت ها اگر شرایط استقرای قوی را رعایت کرده باشد، نتیجه درستی دارد تا اینکه تمامی و اا (1ل
موارد جامعه آماری را بررسی کند. )رد گزینه های ۳ و ۲( و فقط برخی را بررسی کرده است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.  وقتی مشابهت زیاد باشد، استدالل تمثیلی قوی می شود نه ضعیفو اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.  در این استدالل گوینده از بررسی چند مورد جزئی حکمی، کلی در مورد بازار کار رشته فلسفه گرفته است، پس استدالل و اا (1ل
استقرایی است.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.  اینکه مشت، نمونه خروار است؛ دقیقًا همان چیزی است که در استقراء اتفاق می افتد و ما نمونه ها را از کل نمونه و اا (1ل
جامعه آماری در نظر میگیریم.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. چرا که در این بیت معنای قیاس ← تمثیل اتخاذ شده است. )رد گزینه های ۱، ۲ و ۳(.و لا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. ضروری بودن نتیجه الزامًا به معنای درست بودن آن نیست، بلکه به معنای قطعی بودن آن است. )رد گزینه ۲( ضروری و اا (1ل
و قطعی بودن، نتیجه ویژگی خاص استدالل قیاسی است. در این استدالل مقدمات از نتیجه کلی ترند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.  مورد الف، نوعی از استقراء می باشد و مورد به تمثیل می باشد.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. نتیجه قیاس از درون مقدمات بیرون می آید و ضروری بودن و قطعیت نتیجه نیز به همین دلیل است. )رد گزینه های و اا (1ل
۱، ۲ و ۳(.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.  استدالل و استنتاج مختص استدالل تمثیلی است و تمثیل با استدالل متناسب است.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.  تشبیه انسان به خودرو ناروا است چراکه وجود اختالف آنها نیز زیاد است. )رد گزینه ۱(، اینکه همسر زمین بودن دو و اا (1ل
فیلسوف علتی بر یکسان بودن تفکر آنها است، غلط می باشد. )رد گزینه ۲(، گرچه کتاب و دفتر از جنس هم دیگرند، اما دفتر محصول فرهنگی نیست. )رد 

گزینه ۳(

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. وقتی مشابهت زیاد باشد استدالل تمثیلی قوی می شود نه ضعیف.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. مجهول عبارت است از: چیزی که از طریق استدالل با تعریف مشخص می شود، در استدالل مقدمات معلوم و نتیجه و اا (1ل
تا پیش از ادامه استدالل مجهول است. )رد گزینه های ۳، ۴ و ۱(

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. وقتی مقدمه جزئی تر از نتیجه باشد استدالل قیاسی نیست، بلکه استقرایی است و وقتی کلی تر باشد استدالل قیاسی و اا (1ل
است.
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گزینه ۱ پاسخ صحیح است. مبانی تمثیل عبارت است از: شباهت ظاهری )رد گزینه های ۳ و ۴( و مبنای استقراء نیز تخمین است.     )رد گزینه ۲(و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. چرا که در استدالل استقرایی افراد از بررسی موارد جزئی به حکم کلی می رسند، درحالی که در استدالل تمثیلی مقدمه و لا (1ل
و نتیجه یک مورد جزئی هستند )رد گزینه های ۱ و ۲( و در استدالل قیاسی از مقدمات کلی تر به نتایج جزئی تر می رسیم. )رد گزینه ۴(

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. وقتی مقدمه ما جزئی تر از نتیجه باشد، آن استدالل استقرایی است )رد گزینه ۲(، ولی در استدالل تمثیلی هم مقدمه و اا (1ل
و هم نتیجه یک مورد جزئی است. )رد گزینه های ۳ و۱(

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در این استدالل، ویژگی کلی حیوانات را به یک نوع حیولن نسبت داده است )رد گزینه های ۱ و ۴( پس از مقدمات کلی و اا (1ل
تر، نتیجه ای جزئی تر گرفته و نوع استدالل قیاسی است.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. استدالل تمثیلی را امروزه نوعی انستقراء میدانند. ویژگی توضیح و فهم مطلب مربوط به تمثیل است نه استدالل تمثیلی و اا (1ل
)رد گزینه ۴(، تصادفی بودن نمونه شرط استقراء است )رد گزینه ۲( تعمیم جزء به کل ویژگی استقراء است. )رد گزینه ۱(

گاهی با صحنه جرم مواجه می شود، احتماالت مختلفی را بررسی می کند و با حذف تبیین های اشتباه، و اا (1ل گزینه ۱ پاسخ صحیح است. هنگامی که کارآ
به بهترین تبیین دست می یابد. این روش نوعی استدالل استقرایی است. این نوع استدالل استقرایی که استنتاج بهترین تبیین نامیده می شود، در زندگی روزمره 

و بررسی های علمی کاربرد دارد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. چنان که می دانیم، استدالل تمثیلی استداللی ضعیف است و نتایج آن احتمالی است. ← "رد گزینه های ۲ و ۱" چراکه و اا (1ل
به صرف مشابهت ظاهری میان دو امر جزئی، نمی توان احکام یکی را بر دیگری تسری داد. استدالل تمثیلی می تواند باعث ایجاد مغالطه شود. ← "رد گزینه ۴" 

مهم: تعریف استدالل تمثیلی: در صورتی که از مقدمه ای جزئی به دلیل مشابهت ظاهری با امری دیگر به نتیجه جزئی دیگری دست یابیم، استدالل را تمثیلی 
مینامند نه با مشابه کلی آن.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. برای داشتن استنتاج استقرایی قوی رعایت کردن نکاتی الزم است: و اا (1ل

۱- نمونه ها، تصادفی و متفاوت باشد و بیانگر همه طیف های مختلف 

۲- تعداد نمونه ها نسبت به کل جامعه آماری نسبت مناسبی داشته باشند. 

در قسمت "الف" هر دو نکته ملموس است؛ لیکن در موارد "ب و ج" این طور نیست.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. قیاسی: درصورتی که از مقدمات کلی به نحو ضرورت، به نتیجه جزئی برسیم. و اا (1ل

تمثیلی: در صورتی که از مقدمات )گسل های متعدد تهران )کل( ← تهران )جزء(( جزئی، به دلیل شباهت ظاهری امری به نتیجه جزئی دیگر برسیم. 

استقرایی: در صورتی که از مقدمات جزئی به نتیجه کلی تر برسیم. )تهران ← جزء، مانند ← تمثیل، بیمار ← جزء( 

هر ۷۵۱ سال یکبار )جزء( ← در تهران باز هم )کل(

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. دقیقًا یک نوع از تعریف مصداقی، تعریف تشبیه است که موارد مشابه با مجهول را نشان می دهد. و اا (1ل

گزینه ۲( مجهول در این گزینه استدالل نمی شود، بلکه تعریف می شود.  

گزینه ۳( لفظ را معنا می کند، مترادف ها را می گوید و واژه ها را تحلیل می کند "به جز مترادف، غلط است." 

گزینه ۴( برای مفهوم مثال می آورد نه برای مصداق.
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گزینه ۲ پاسخ صحیح است.  استنتاج بهترین تبیین در زندگی روزمره بسیار کاربرد دارد، در مسائل علمی نیز از این نوع استنتاج جهت بررسی فرضیه و اا (1ل
های علمی استفاده می شود که چون نوعی استقراء است نتیجه آن قطعی نیست و احتمالی است. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۱: سوال به استنتاج بهترین تبیین مربوط می شود و نتیجه تمثیلی قطعی نیست، بلکه احتمالی است. 

گزینه ۳: استقرا سیر ذهن از مقدمات جزئی به نتیجه کلی است و نتیجه آن احتمالی است. 

گزینه ۴: قیاس نسیر ذهن از مقدمات کلی به نتیجه جزئی تر است و نتیجه آن قطعی است.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.  درصورتی که از مقدمات جزئی به نتیجه ای کلی تر برسیم که احتمال کذب آن وجود داشته باشد استدالل استقرایی و لا (1ل
و درصورتی که از مقدمات کلی به نحو ضروری به نتیجه جزئی تر برسیم استدالل را قیاسی می نامند. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه های ۱ و ۲: کلی به جزئی قیاسی است، پس ترتیب صورت سؤال در گزینه ها رعایت نشده است. 

گزینه ۴: قسمت دوم گزینه نادرست است؛ زیرا عالی ترین نوع استدالل که اگر مقدمه کلی آن درست باشد، نتیجه جزئی آن ضرورت درست است قیاس است 
مانند: "هر فلزی رسانا است، پس جیوه رسانا است".

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.  استنتاج بهترین تبیین نوعی استقراء است؛ بنابراین نتیجه آن قطعی نیست و در زندگی روزمره بسیار کاربرد دارد و در و اا (1ل
مسائل علمی نیز از این نوع استنتاج جهت بررسی فرضیه های علمی استفاده می شود. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۱: تمثیل در ادبیات و محاوره و آموزش بسیار کاربرد دارد و به معنای مقایسه و تشبیه به کار می رود.

گزینه ۲: استقرار در علوم تجربی کاربرد دارد. 

گزینه ۳: قیاس منطقی در منطق ارسطویی و فلسفه های الهیات مبنای اعتماد است و نتیجه گیری جزئی از مقدمه کلی است که اگر مقدمه کلی درست باشد 
نتیجه آن قطعی و یقینی است.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. مبنای استقراء بر اساس تخمین بنا شده است و نمی توان نتیجه یقینی از آن گرفت، درباره استدالل های استقرایی از و اا (1ل
اصطالح قوی و ضعیف استفاده می شود و استدالل های استقرایی از نظر قوت و ضعف در سطوح مختلفی قرار دارند. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه های ۴ و ۱: سؤال به استدالل استقرایی مربوط می شود نه تمثیلی 

گزینه ۲: نتیجه تمثیل و استقراء ) استقرای ناقص احتمالی است نه یقینی(

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. از آنجا که در استقرای تعمیمی تک تک جامعه آماری را بررسی نمی کنیم و از نمونه های تصادفی استفاده    می کنیم و اا (1ل
مبنای آن بر اساس تخمین بنا شده است. استقراهای تعمیمی قوی نیز از این قاعده مستثنی نیستند، رد سایر گزینه ها : 

گهی های تجاری نوعی استدالل هستند که می خواهند مخاطب را به این نتیجه برسانند که )فالن کاال را بخرید(  گزینه ۱: اغلب آ

گزینه ۲: آنچه به ما کمک می کند تا دچار خطای فکر نشویم، رعایت کردن این قواعد است، نه دانستن آن ها 

گزینه ۴: یافتن استدالل تمثیلی مخالف نیز در مقابله با تمثیل ناروا راهگشا است.
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گزینه ۲ پاسخ صحیح است.  استنتاج بهترین تبیین در زندگی روزمره بسیار کاربرد دارد، در مسائل علمی نیز از این نوع استنتاج جهت بررسی فرضیه و اا (1ل
های علمی استفاده می شود که چون نوعی استقراء است نتیجه آن قطعی نیست و احتمالی است. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۱: سوال به استنتاج بهترین تبیین مربوط می شود و نتیجه تمثیلی قطعی نیست، بلکه احتمالی است. 

گزینه ۳: استقرا سیر ذهن از مقدمات جزئی به نتیجه کلی است و نتیجه آن احتمالی است. 

گزینه ۴: قیاس نسیر ذهن از مقدمات کلی به نتیجه جزئی تر است و نتیجه آن قطعی است.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.  درصورتی که از مقدمات جزئی به نتیجه ای کلی تر برسیم که احتمال کذب آن وجود داشته باشد استدالل استقرایی و لا (1ل
و درصورتی که از مقدمات کلی به نحو ضروری به نتیجه جزئی تر برسیم استدالل را قیاسی می نامند. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه های ۱ و ۲: کلی به جزئی قیاسی است، پس ترتیب صورت سؤال در گزینه ها رعایت نشده است. 

گزینه ۴: قسمت دوم گزینه نادرست است؛ زیرا عالی ترین نوع استدالل که اگر مقدمه کلی آن درست باشد، نتیجه جزئی آن ضرورت درست است قیاس است 
مانند: "هر فلزی رسانا است، پس جیوه رسانا است".

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.  استنتاج بهترین تبیین نوعی استقراء است؛ بنابراین نتیجه آن قطعی نیست و در زندگی روزمره بسیار کاربرد دارد و در و اا (1ل
مسائل علمی نیز از این نوع استنتاج جهت بررسی فرضیه های علمی استفاده می شود. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۱: تمثیل در ادبیات و محاوره و آموزش بسیار کاربرد دارد و به معنای مقایسه و تشبیه به کار می رود.

گزینه ۲: استقرار در علوم تجربی کاربرد دارد. 

گزینه ۳: قیاس منطقی در منطق ارسطویی و فلسفه های الهیات مبنای اعتماد است و نتیجه گیری جزئی از مقدمه کلی است که اگر مقدمه کلی درست باشد 
نتیجه آن قطعی و یقینی است.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. مبنای استقراء بر اساس تخمین بنا شده است و نمی توان نتیجه یقینی از آن گرفت، درباره استدالل های استقرایی از و اا (1ل
اصطالح قوی و ضعیف استفاده می شود و استدالل های استقرایی از نظر قوت و ضعف در سطوح مختلفی قرار دارند. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه های ۴ و ۱: سؤال به استدالل استقرایی مربوط می شود نه تمثیلی 

گزینه ۲: نتیجه تمثیل و استقراء ) استقرای ناقص احتمالی است نه یقینی(

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. از آنجا که در استقرای تعمیمی تک تک جامعه آماری را بررسی نمی کنیم و از نمونه های تصادفی استفاده    می کنیم و اا (1ل
مبنای آن بر اساس تخمین بنا شده است. استقراهای تعمیمی قوی نیز از این قاعده مستثنی نیستند، رد سایر گزینه ها : 

گهی های تجاری نوعی استدالل هستند که می خواهند مخاطب را به این نتیجه برسانند که )فالن کاال را بخرید(  گزینه ۱: اغلب آ

گزینه ۲: آنچه به ما کمک می کند تا دچار خطای فکر نشویم، رعایت کردن این قواعد است، نه دانستن آن ها 

گزینه ۴: یافتن استدالل تمثیلی مخالف نیز در مقابله با تمثیل ناروا راهگشا است.
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گاه عمل می کنیم استدالل ما از نوع استنتاج بهترین تبیین است، این استدالل نوعی استقرا و اا (1ل گزینه ۴ پاسخ صحیح است. هنگامی که مانند یک کارآ
است و بنابراین نتیجه آن قطعی نیست )گزینه ۱( - استنتاج بهترین تبیین در زندگی روزمره کاربرد بسیار دارد )گزینه ۲(. در مسائل علمی نیز از این نوع استنتاج 
جهت بررسی فرضیه های علمی استفاده می شود )گزینه ۳(، اما استداللی که مبنای آن بر اساس تخمین بنا شده است استقرای تعمیمی است؛ بنابراین گزینه 

۴ برای کامل کردن عبارت موردنظر نامناسب است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. میزان این نسبت در رشته آمار مشخص می شود و به همین سبب اظهار نظر در مورد رعایت یا عدم رعایت این شرط و اا (1ل
در حوزه کار عالم علم آمار است، نه منطق دان.

گزینه ۱  پاسخ صحیح است. بررسی موارد: و اا (1ل

آ( در علوم مختلف از شباهت میان پدیده های مختلف برای توضیح بهتر مطالب استفاده می کنند. 

ب( در این نوع استدالل تسری حکم تنها به علت مشابهت ظاهری انجام می پذیرد. 

پ( یکی از راه های مقابله با استقرای تمثیلی یافتن استدالل تمثیلی مخالف است. 

به این ترتیب تنها مورد " الف" نادرست است.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.  بررسی موارد: و اا (1ل

آ( نسبت تعداد نمونه به جامعه مناسب نیست. ← تعمیم شتاب زاده 

ب( شباهت زندگی و یک بازی دورهمی بسیار اندک است. ← تمثیل ناروا 

پ( هر سه شرط یک استقرای قوی را دارد. ← مغالطه نیست. 

بنابراین دو مورد از میان این عبارات مغالطه محسوب می شوند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. کاربرد بسیار مربوط به استنتاج بهترین تبیین است، روانشناسی در بخش مشاوره از استدالل استقرایی تمثیلی کمک و اا (1ل
می گیرد و پزشکی از علوم تجربی است و بدین ترتیب از استقرای تعمیمی استفاده می کند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در بررسی استقرای تعمیمی سه شرط وجود دارد: تصادفی بودن نمونه ها، پوشش همه طیف های جامعه و تناسب تعداد و اا (1ل
نمونه و جامعه، در میان گزینه ها، گزینه هیچ یک از این سه شرط را ندارد و به این ترتیب در نسبت به سایر گزینه ها به احتمال بیشتر موجب بروز مغالطه می شود. 
انتخاب یک ردیف خاص مانع از متفاوت و تصادفی بودن نمونه ها است، همچنین دانش آموزان ردیف آخر معموأل طیف قدبلند هستند، پس شرط دوم نیز رعایت 
نشده است. به عالوه یک ردیف تعداد کمی از دانش آموزان یک کالس را تشکیل      می دهد و بنابراین شرط آخر نیز رعایت نشده است. بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه ۲: شرط آخر رعایت نشده است، گزینه ۳: شرط دوم رعایت نشده است، گزینه ۴: شرط اول رعایت نشده است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. عبارت صورت سؤال بر گوشه گیری و به حداقل رساندن ارتباط با مردم و جامعه اشاره دارد. شعر موجود در گزینه ی ۴ و لا (1ل
برعکس به همراه بودن با اجتماع و برطرف نمودن مشکالت و سختی ها به صورت جمعی اشاره دارد. 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. هنگامی که شرایط استقراء را به درستی رعایت نکنیم، دچار مغالطه تعمیم شتاب زده می شویم. این مدیر در واقع دچار و اا (1ل
این مغالطه شده که ما هم با به کار بردن این ضرب المثل سعی  می کنیم به این مغالطه گرفتار نشویم. 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. هر چه وجوه مشابهت میان دو امر بیشتر باشد، استدالل تمثیلی قوی تر است. و اا (1ل
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گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در استدالل استقرایی، مقدمات از نتیجه حمایت نسبی می کنند و نتیجه ضرورتًا صحیح نمی باشد و به دلیل کاربرد و اا (1ل
زیاد این نوع استدالل از آن استفاده می شود. 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. استقرای تمثیلی، استداللی است که به دلیل مشابهت از مقدمه ای جزئی به نتیجه گیری جزئی می رسیم. و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. استنتاج بهترین تبیین نوعی ))استقرا(( است، بنابراین نتیجه آن ))قطعی نیست(( و کاربرد این استدالل ))بررسی و اا (1ل
فرضیه های علمی(( است. از تمثیل برای توضیح بهتر مطالب استفاده می شود. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در این گزینه ی ۲ صرفًا بر اساس شباهت ایران با سایر کشورها حکم یکی را بر دیگری تسری داده ایم. بررسی سایر و اا (1ل
گزینه ها: در گزینه ی ۱، ۳ و ۴: در ))استقرای تعمیمی(( با مشاهده چند مورد جزئی حکمی کلی می دهیم.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. این که در مقابل یک عبارت کلی ))هر الف ب است(( با این دلیل مقابله کنیم که ))بعضی الف ب نیست(( نوعی از و اا (1ل
مواجهه با استدالل تمثیلی به روش توجه به وجوه اختالف است. 

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. استدالل به دو نوع قیاسی و استقرایی تقسیم می شود. در استدالل قیاسی مقدمات، ضرورتًا نتیجه را در پی دارند. ولی و اا (1ل
در استدالل استقرایی مقدمات، از نتیجه حمایت نسبی می کنند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. استدالل تمثیلی می تواند منجر به مغالطه شود که آن را ))مغالطه ی تمثیل ناروا(( می نامند. در این استدالل فرد بر و اا (1ل
حسب شباهت عالئم بیماری یکسان بودن آن را نتیجه گرفته است که نتیجه ای احتمالی است. 

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. از دو راه می توان با مغالطه ی تمثیل ناروا مقابله کرد: ۱- توجه به وجوه اختالف ۲- یافتن استدالل تمثیلی مخالف و لا (1ل

در گزینه های ۱، ۲ و ۴ با نقد یک تمثیل ناروا از طریق پیان وجوه اختالف مواجهیم )وجوه اختالف زمین حاصل خیز و شوره زاد / فرشته و دیو / مردان حق و 
افراد پست / شراب ربانی و شراب دنیایی( 

گزینه ی ۳: از طریق استداللی تمثیلی مخالف )عدم یکسان بودن شخصیت پیامبر )ص( با ابوجهل( به رد استدالل تمثیلی به عدم یکسانی معنوی انسان ها 
بر اساس یکسان بودن صورت ظاهر پرداخته است. 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در استقرای تعمیمی نمونه ها باید متفاوت و تصادفی باشند. )نه این که طبق قاعده با الگوی خاصی انتخاب شده و اا (1ل
باشند.( 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. در سایر گزینه ها با مغالطه ی تعمیم شتاب زده مواجه نیستیم. در گزینه ی ۱ شباهت دو امر جزئی مدنظر است و و اا (1ل
استقرای تمثیلی است. گزینه ی ۲ دلیل یقینی ذکر شده و استدالل قیاسی است. در گزینه ی ۳ تمام موارد بررسی شده اند و استقرای ناقص نیست. 

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در این گزینه شاهد یک استدالل قیاسی هستیم. تشریح گزینه های دیگر:و اا (1ل

گزینه ی ۱: استقرای تعمیمی 

گزینه ی ۲: استدالل تمثیلی

گزینه ی ۴: استدالل تمثیلی 
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گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در استدالل استقرایی، مقدمات از نتیجه حمایت نسبی می کنند و نتیجه ضرورتًا صحیح نمی باشد و به دلیل کاربرد و اا (1ل
زیاد این نوع استدالل از آن استفاده می شود. 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. استقرای تمثیلی، استداللی است که به دلیل مشابهت از مقدمه ای جزئی به نتیجه گیری جزئی می رسیم. و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. استنتاج بهترین تبیین نوعی ))استقرا(( است، بنابراین نتیجه آن ))قطعی نیست(( و کاربرد این استدالل ))بررسی و اا (1ل
فرضیه های علمی(( است. از تمثیل برای توضیح بهتر مطالب استفاده می شود. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در این گزینه ی ۲ صرفًا بر اساس شباهت ایران با سایر کشورها حکم یکی را بر دیگری تسری داده ایم. بررسی سایر و اا (1ل
گزینه ها: در گزینه ی ۱، ۳ و ۴: در ))استقرای تعمیمی(( با مشاهده چند مورد جزئی حکمی کلی می دهیم.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. این که در مقابل یک عبارت کلی ))هر الف ب است(( با این دلیل مقابله کنیم که ))بعضی الف ب نیست(( نوعی از و اا (1ل
مواجهه با استدالل تمثیلی به روش توجه به وجوه اختالف است. 

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. استدالل به دو نوع قیاسی و استقرایی تقسیم می شود. در استدالل قیاسی مقدمات، ضرورتًا نتیجه را در پی دارند. ولی و اا (1ل
در استدالل استقرایی مقدمات، از نتیجه حمایت نسبی می کنند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. استدالل تمثیلی می تواند منجر به مغالطه شود که آن را ))مغالطه ی تمثیل ناروا(( می نامند. در این استدالل فرد بر و اا (1ل
حسب شباهت عالئم بیماری یکسان بودن آن را نتیجه گرفته است که نتیجه ای احتمالی است. 

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. از دو راه می توان با مغالطه ی تمثیل ناروا مقابله کرد: ۱- توجه به وجوه اختالف ۲- یافتن استدالل تمثیلی مخالف و لا (1ل

در گزینه های ۱، ۲ و ۴ با نقد یک تمثیل ناروا از طریق پیان وجوه اختالف مواجهیم )وجوه اختالف زمین حاصل خیز و شوره زاد / فرشته و دیو / مردان حق و 
افراد پست / شراب ربانی و شراب دنیایی( 

گزینه ی ۳: از طریق استداللی تمثیلی مخالف )عدم یکسان بودن شخصیت پیامبر )ص( با ابوجهل( به رد استدالل تمثیلی به عدم یکسانی معنوی انسان ها 
بر اساس یکسان بودن صورت ظاهر پرداخته است. 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در استقرای تعمیمی نمونه ها باید متفاوت و تصادفی باشند. )نه این که طبق قاعده با الگوی خاصی انتخاب شده و اا (1ل
باشند.( 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. در سایر گزینه ها با مغالطه ی تعمیم شتاب زده مواجه نیستیم. در گزینه ی ۱ شباهت دو امر جزئی مدنظر است و و اا (1ل
استقرای تمثیلی است. گزینه ی ۲ دلیل یقینی ذکر شده و استدالل قیاسی است. در گزینه ی ۳ تمام موارد بررسی شده اند و استقرای ناقص نیست. 

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در این گزینه شاهد یک استدالل قیاسی هستیم. تشریح گزینه های دیگر:و اا (1ل

گزینه ی ۱: استقرای تعمیمی 

گزینه ی ۲: استدالل تمثیلی

گزینه ی ۴: استدالل تمثیلی 
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گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در استنتاج بهترین تبیین، فرض های مختلف بررسی می شود و بهترین نتیجه گرفته می شود. سایر گزینه ها استقرا و اا (1ل
تعمیمی هستند. 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در یک استدالل به صرف شباهت نمی توان احکام یکی را بر دیگری تسری داد.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. این استقرای تعمیم شتاب زده است. تعداد نمونه، نسبت به جامعه ی آماری مناسب نیست. و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. برای مقابله با تمثیل ناروا از دو روش ))۱- توجه به وجود اختالف ۲- یافتن استدالل تمثیلی مخالف(( استفاده می کنیم و اا (1ل
برای تمثیل ))انسان مانند حیوان در پی کسب خوشی است((. جمله ی ))انسان در رفتارش مانند حیوان متفکری است که از شفقت و عقل برخوردار است(( به 
یافتن ))استدالل تمثیلی مخالف(( و جمله ی ))درباره ی انسان صحبت می کنیم که اشرف مخلوقات است نه حیوان(( به توجه به ))وجوه اختالف(( اشاره دارند. 

))تمثیل(( یکی از روش ها در توضیح و فهم مطالب است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. ))استنتاج بهترین تبیین((، نوعی استدالل استقرایی است و در زندگی روزمره و مسائل علمی و کاربرد دارد. در مسائل و اا (1ل
علمی نیز از این نوع استنتاج جهت بررسی فرضیه های علمی استفاده   می شود. 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. قدرت و یا ضعف یک استدالل به مواد و محتوایی که در مقدمات آن استدالل به کار می رود مربوط می شود. به عنوان و اا (1ل
مثال در برهان از مقدمات )محتوا( یقینی استفاده می شود به همین دلیل قوی ترین نوع استدالل است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. کاربردهای استدالل تمثیلی در ادبیات روان شناسی و صنایع هوایی می باشد. و لا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. استدالل مزبور، استقرای تام است و همواره یقینی و قطعی است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. تعداد دانش آموزان بررسی شده نسبت به کل دانش آموزان مدرسه نسبت مناسب و مکفی ندارد بنابراین شرط سوم از و اا (1ل
شرایط استقرای تعمیمی قوی را دارا نیست. 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. هر دو عبارت استقرای تعمیمی هستند، ولی چون در آن در شرایط استفاده از استقرا به درستی رعایت نشده است، دچار و اا (1ل
مغالطه تعمیم شتاب زده شده است. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. نمونه ها در استقرای تعمیمی باید بیانگر طیف های مختلفی باشد همچنین در بررسی مسائل علمی از استنتاج بهترین و اا (1ل
تبیین استفاده می شود. 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. در استنتاج بهترین تبیین، با بررسی احتماالت مختلف و با حذف تبیین های اشتباه، به بهترین تبیین و توضیح یک امر و اا (1ل
می پردازیم. در این متن با بررسی عدم امکان تعطیلی شهر در روز کاری و عدم امکان خلوت بودن خیابان های شهر در وسط هفته، این احتمال را که محدودیت 
ترافیکی خاصی وضع شده است، برگزیده ایم. در استقرای تعمیمی با مشاهدهی چند مورد جزئی، حکمی کلی به دست می آید. در این جا با مشاهده ی چند مورد 
)یا اکثر موارد( تأثیر ایجاد محدودیت ترافیکی در کم شدن آلودگی هوا، این حکم کلی نتیجه گرفته شده است که محدودیت ترافیکی اثر مثبتی دارد. در استقرای 
تمثیلی از یک تمثیل برای رسیدن به نتیجه استفاده می شود. در پایان متن، با تمثیل )همان تشبیه در ادبیات( به این نتیجه می رسد که تا زمانی که سوخت های 

نامناسب برای نیروگاه ها مصرف شود، مشکل آلودگی به همراه اصولی حل نمی شود. 
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گزینه ۲ پاسخ صحیح است. تنها در گزینه ی ۲ استقرای تمثیلی مخالف ذکر شده است، سایر گزینه ها به وجوه اختالف میان علم و ثروت اشاره و اا (1ل
کرده است. همان طور که برای گنج و سکه و اشیای با ارزش زکات پرداخت می کنیم، زکات علم هم آموزش به دیگران است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. چون این حکم از راه ))مشابهت(( کره ی زمین با کره ی مریخ صادر شده، پس استدالل از نوع تمثیل است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. غلبه بر دیگران یکی از اهداف استدالل است که بهتر است مقدمات را به گونه ای طرح کنیم که مخاطب نتواند نتیجه و اا (1ل
استدالل را پیش بینی کند. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در این بیت قیاس به معنای مقایسه است که در استدالل تمثیلی کاربرد دارد. و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. استدالل استقرایی از نظر قوت و ضعف در سطوح مختلفی قرار دارد و مبنای استقرا تخمین است. و لا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. هنگامی که شرایط استفاده از استقرا را به خوبی رعایت نمی کنیم )تعداد نمونه ها نسبت به کل جامعه آماری مناسب و اا (1ل
نیست.( دچار مغالطه ی تعمیم شتاب زده می شویم. 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. در استقرا به دلیل این که تک تک جامعه آماری بررسی نمی شود از صدق چند قضیه جزئی نمی توان صدق قضیه و اا (1ل
کلی را نتیجه گرفت. 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. استدالل تمثیلی، استداللی است که از مقدمه ای جزئی )به دلیل مشابهت با امری دیگر( به نتیجه ی جزئی دیگری و اا (1ل
دست می یابیم. هر چه وجوه مشابهت در امر پیش تر باشد، استدالل تمثیلی قوی تر است؛ اما نتیجه ی آن هیچ گاه قطعی و یقینی نیست. در علوم مختلف از 

جمله ادبیات، روان شناسی و غیره کاربرد فراوانی دارد. از استنتاج بهترین تبیین برای بررسی فرضیه های علمی استفاده می شود.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. در صورتی که از بررسی چند مورد محدود نتیجه ای کلی به صورت قطعی گرفته شود، آن را مغالطه ی تعمیم شتاب و اا (1ل
زده می نامند. اما اگر تعداد موارد بررسی شده و در گزینه ی ۱، اگر بپذیریم که همه ی فلزات رسانا هستند، به یقین می توانیم بپذیریم که این سیم مسی نیز 

رسانا است. 

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. حکیم برای پاسخ به جهانگرد از تمثیل دریا استفاده کرده است، بر خالف جهانگرد که انسان را به برکه یا گودال آبی و اا (1ل
تشبیه کرده که وقتی یک جا بماند فاسد می شود. 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. برای نقد استدالل تمثیلی، می توان از دو روش استفاده کرد: ۱- توجه به وجود اختالف ۲- یافتن استدالل تمثیلی و اا (1ل
مخالف. گزینه ی ۱ نیز یک نوع استدالل تمثیلی است ولی استدالل تمثیلی مخالف آن نیست. 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. استدالل تمثیلی شناختی در حد ظن و گمان به انسان می دهد و ضمیمه کردن چند مورد آن به یک دیگر نیز باعث و اا (1ل
یقین نمی شود.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. استدالل های استقرایی از نظر قوت و ضعف درجات مختلفی دارند که با توجه به برخی از و مالک ها و ویژگی ها می و اا (1ل
توان آن ها را تشخیص داد.
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اگر غوامض منطق تو را شدست آســـــان ســوال دارم چــــندی، جواب باید داد    

به شکل و صورت، آن را چه نسبت است و نشان قـیاس را زچه معنی نهــاده اند اشـــکال؟   

که این چـو میـزان و آن چـو سـود و زیان نخست منطق بوده است یا علوم نظـــر ؟   

)ابوالعباس لوکری، قصیده اسرار الحکمه(

آنچه در این بخش می خوانیم 

به مثال های زیر توجه کنید: 

 1- هر کتابی خواندنی است.

 2- بعضی از کتاب ها خواندنی هستند.

 3- کلیله و دمنه خواندنی است.

 4- بعضی از کتاب ها خواندنی نیستند.

 5- کلیله و دمنه کتاب است.

عبارات فوق نمونه ای از جمالتی هستند که در این فصل با آن ها آشنا می شوید. در جمله نخست مطلبی کلی در باره همه کتاب ها بیان شده است. در جمله 

سوم و پنجم در باره یک کتاب خاص صحبت شده است و جمله  های دوم و چهارم در باره بعضی از کتاب ها صحبت می کند. در درس ششم با این گونه جمالت 

و اسامی آن ها در منطق آشنا می شوید.

میان این جمالت روابطی نیز برقرار است. به عنوان مثال اگر جمله نخست درست باشد، جمله دوم حتما درست خواهد بود و جمله چهارم حتما نادرست 

خواهد بود.

هم چنین اگر جمله چهارم درست باشد، جمله اول نمی تواند درست باشد و الزاما نادرست است.

این گونه روابط را در درس هفتم تحت عنوان احکام قضایا می  آموزید.

همچنین در درس هشتم، قیاسی که بر اساس این قضایا شکل می گیرد، بررسی خواهد شد.

قضیه حملـی

درس ششم
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منطق و فلسفه جامع کنکور

درس ششم قضیه حملـی

»قضیه«  کنیم،  قضاوت  آن ها  کذب)نادرستی(  یا  صدق)درستی(  درباره  می توانیم  و  می دهند  خبر  چیزی  درباره  که  معنایی  با  جمالت  به  قضیه:   

مثل: می گویند. 

اجسام فلزی گرما را منتقل نمی کنند.

آب در صد درجه حرارت جوش می آید.

به جمالت انشائی و جمالت خبری ناقص، قضیه نمی گویند. مثل:

امروز بعد از ظهر به من زنگ بزن

آیا تا کنون از موزه دیدن کرده اید؟

اقسام قضیه

قضیه بر دو قسم است: 1- قضیه حملی    2- قضیه شرطی

 1- قضیه حملی: به قضیه ای که در آن به ثبوت یا نفی چیزی برای چیزی حکم می شود »قضیه حملی« می گویند. یعنی در قضیه حملی چیزی را بدون 

هیچ گونه شرط و اما و اگری به چیز دیگر نسبت می دهیم یا سلب می کنیم. مثل:

هر تالشگری موفق می شود. که موفق شدن را بدون هیچ شرطی به هر تالشگری نسبت می دهیم.

پنجره بار نیست.  که باز بودن را بدون هیچ شرطی از پنجره سلب کرده ایم.

 2- قضیه شرطی: به قضیه ای که در آن به اتصال یا انفصال میان دو نسبت حکم شود، »قضیه شرطی« می گویند. مثل:

اگر شکلی مثلث باشد آن گاه سه زاویه خواهد داشت. یعنی مثلث بودن و سه زاویه داشتن با هم متصل هستند که اگر به شکلی نسبت داده شوند باهم نسبت 

داده می شوند و اگر از شکلی سلب شوند باهم سلب می شوند یعنی دو نسبت به هم جوش خورده و چسبیده و متصل هستند یا باهم هستند یا باهم نیستند. این 

را می گویند حکم به اتصال دو نسبت.

اما یک عدد یا زوج است یا فرد یعنی دو نسبت زوج و فرد بودن را نمیتوانیم یک جا به یک عدد نسبت بدهیم که اگر زوج بودن را به عددی نسبت بدهیم دیگر 

نمی توانیم فرد بودن را هم نسبت بدهیم و اگر فرد بودن را به عددی نسبت بدهیم دیگر نمی توانیم زوج بودن را هم به همان عدد نسبت بدهیم این دو نسبت با 

هم عناد و ناسازگاری دارند که این را می گویند حکم به انفصال دو نسبت.

 قضیه حملی

قضایای حملی همان جمالت خبری در ادبیات اند.

اجزای قضیه حملی: قضیه حملی سه جزء دارد 1- موضوع 2- محمول 3- فعل ربطی یا اسنادی یا رابطه

  موضوع: آن جزء از قضیه حملی است که چیزی را به آن نسبت می دهند و یا از آن سلب می کنند. مثل:

خورشید روشن است. »خورشید« موضوع قضیه است و روشن بودن، به آن نسبت داده شده است.

چای، شیرین نیست. »چای« موضوع قضیه است و شیرین بودن از آن سلب شده است.

  محمول: آن جزء قضیه است که به موضوع، نسبت داده می شود یا از موضوع سلب می شود. مثل:

آسمان آبی است. »آبی« محمول قضیه است و به آسمان که موضوع قضیه است نسبت داده شده است.

درس ششم: قضیه حملـی
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هوا آلوده نیست. »آلوده« محمول قضیه است و از هوا که موضوع قضیه است سلب شده است.

  رابطه یا نسبت: آن جزء از قضیه حملی است که ارتباط یا عدم ارتباط محمول به موضوع را نشان می دهد. مثل:

درس منطق آسان است. »است« نسبت یا رابطه قضیه است که وجود ارتباط محمول به موضوع را بیان می کند.

آهو گوشتخوار نیست.» نیست« نسبت یا رابطه قضیه است و عدم ارتباط محمول به موضوع را بیان می کند.

در ادبیات به موضوع، نهاد و به محمول، مسند و به رابطه یا نسبت، فعل ربطی می گویند.

ایران          پهناور        است.      

نهاد           مسند      فعل ربطی   نام اجزای قضیه حملی در ادبیات  

موضوع        محمول   رابطه)نسبت( نام اجزای قضیه حملی در منطق  

  قضیه موجبه: اگر رابطه و نسبت یک قضیه حملی، ایجابی باشد )مانند: است( آن قضیه را موجبه می گویند.

خورشید روشن است.

  قضیه سالبه: اگر رابطه و نسبت یک قضیه حملی، سلبی باشد )مانند: نیست( آن قضیه را سالبه می گویند.

هوا تاریک نیست.

          موجبه : الف ب است

قالب کلی قضیه حملی  

          سالبه: الف ب نیست

 توجه: در منطق، تنها افعال ربطی به عنوان رابطه در نظر گرفته می شود. که عبارتند از »است، بود، شد، گشت و گردید«

اگر قضایایی با سایر افعال باشد ابتدا فعل آن را به یکی از افعال ربطی تبدیل کرده و سپس محمول آن ها را مشخص می کنیم.

مثال: حسن کتاب دارد.  حسن دارای کتاب است.                  دارای کتاب محمول است.

             ماه می تابد         ماه تابنده است.                               تابنده محمول است.

اقسام قضایای حملی

قضیه حملی بر دو نوع است: 1- قضیه شخصیه        2- قضیه محصوره

 1- قضیه شخصیه: اگر موضوع قضیه، مفهومی جزئی باشد آن قضیه را شخصیه می گویند. یعنی اگر موضوع قضیه اسم خاص و مشخص باشد و یا 

با صفت اشاره این و آن همراه باشد، قضیه شخصیه است. مثل:  فردوسی شاعر ایرانی است. این گل قرمز است.

 2- قضیه محصوره: اگر موضوع قضیه، مفهومی کلی باشد، آن قضیه ، قضیه محصوره است. مثل: 

هر آهوئی گیاهخوار است.        انسان در زیان است.

 روش تشخیص قضایای محصوره از شخصیه: قضایای محصوره یا سور دارند یا سورپذیر هستند.

اوال موضوع قضیه شخصیه، حتما مفهوم جزئی است و موضوع قضیه محصوره، مفهوم کلی. اما از روش دیگری هم می توان برای تشخیص قضیه محصوره 

از شخصیه استفاده کرد و آن این است که یا بر سر قضیه محصوره سور، یعنی »هر«، »هیچ« ، »بعضی« و یا معادل این ها وجود دارد و یا می توان بر سر آن ها از 

سور استفاده کرد.

 خوب دقت کنید: اگر قضیه ای بر سرش سور وجود نداشته باشد و نتوانید تشخیص دهید که شخصیه است یا محصوره، بر سرشان یکی از سورها را 

می گذارید که اگر معنای درستی داد آن قضیه محصوره است و اگر معنا نداد یعنی سورپذیر نیست و شخصیه است. مثل: دانش آموزان این کالس سی نفر هستند.   
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هوا آلوده نیست. »آلوده« محمول قضیه است و از هوا که موضوع قضیه است سلب شده است.

  رابطه یا نسبت: آن جزء از قضیه حملی است که ارتباط یا عدم ارتباط محمول به موضوع را نشان می دهد. مثل:

درس منطق آسان است. »است« نسبت یا رابطه قضیه است که وجود ارتباط محمول به موضوع را بیان می کند.

آهو گوشتخوار نیست.» نیست« نسبت یا رابطه قضیه است و عدم ارتباط محمول به موضوع را بیان می کند.

در ادبیات به موضوع، نهاد و به محمول، مسند و به رابطه یا نسبت، فعل ربطی می گویند.

ایران          پهناور        است.      

نهاد           مسند      فعل ربطی   نام اجزای قضیه حملی در ادبیات  

موضوع        محمول   رابطه)نسبت( نام اجزای قضیه حملی در منطق  

  قضیه موجبه: اگر رابطه و نسبت یک قضیه حملی، ایجابی باشد )مانند: است( آن قضیه را موجبه می گویند.

خورشید روشن است.

  قضیه سالبه: اگر رابطه و نسبت یک قضیه حملی، سلبی باشد )مانند: نیست( آن قضیه را سالبه می گویند.

هوا تاریک نیست.

          موجبه : الف ب است

قالب کلی قضیه حملی  

          سالبه: الف ب نیست

 توجه: در منطق، تنها افعال ربطی به عنوان رابطه در نظر گرفته می شود. که عبارتند از »است، بود، شد، گشت و گردید«

اگر قضایایی با سایر افعال باشد ابتدا فعل آن را به یکی از افعال ربطی تبدیل کرده و سپس محمول آن ها را مشخص می کنیم.

مثال: حسن کتاب دارد.  حسن دارای کتاب است.                  دارای کتاب محمول است.

             ماه می تابد         ماه تابنده است.                               تابنده محمول است.

اقسام قضایای حملی

قضیه حملی بر دو نوع است: 1- قضیه شخصیه        2- قضیه محصوره

 1- قضیه شخصیه: اگر موضوع قضیه، مفهومی جزئی باشد آن قضیه را شخصیه می گویند. یعنی اگر موضوع قضیه اسم خاص و مشخص باشد و یا 

با صفت اشاره این و آن همراه باشد، قضیه شخصیه است. مثل:  فردوسی شاعر ایرانی است. این گل قرمز است.

 2- قضیه محصوره: اگر موضوع قضیه، مفهومی کلی باشد، آن قضیه ، قضیه محصوره است. مثل: 

هر آهوئی گیاهخوار است.        انسان در زیان است.

 روش تشخیص قضایای محصوره از شخصیه: قضایای محصوره یا سور دارند یا سورپذیر هستند.

اوال موضوع قضیه شخصیه، حتما مفهوم جزئی است و موضوع قضیه محصوره، مفهوم کلی. اما از روش دیگری هم می توان برای تشخیص قضیه محصوره 

از شخصیه استفاده کرد و آن این است که یا بر سر قضیه محصوره سور، یعنی »هر«، »هیچ« ، »بعضی« و یا معادل این ها وجود دارد و یا می توان بر سر آن ها از 

سور استفاده کرد.

 خوب دقت کنید: اگر قضیه ای بر سرش سور وجود نداشته باشد و نتوانید تشخیص دهید که شخصیه است یا محصوره، بر سرشان یکی از سورها را 

می گذارید که اگر معنای درستی داد آن قضیه محصوره است و اگر معنا نداد یعنی سورپذیر نیست و شخصیه است. مثل: دانش آموزان این کالس سی نفر هستند.   
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اگر بر سر این جمله هر یا هیچ یا بعضی بگذاریم معنا نمی دهد پس این قضیه شخصیه است. مثل هر یا هیچ یا بعضی دانش آموزان این کالس سی نفر هستند که 

معنای درستی نمی دهد پس شخصیه است.         

انسان در زیان است. اگر بر سر این جمله هر یا هیچ یا بعضی بگذاریم معنا می دهد پس این قضیه محصوره  است. مثل هر انسانی در زیان است. یا بعضی انسان ها 

در زیان هستند و یا هیچ انسانی در زیان نیست که معنا می دهد پس محصوره است.  

»هر« ، »هیچ« و »بعضی«، سور قضیه محصوره هستند و دامنه مصادیق موضوع را تعیین می کنند.

هر و هیچ ، سور کلی هستند و بعضی ، سور جزئی است که بیانگر »کمیت قضیه« یا دامنه مصادیق موضوع هستند.

دامنه مصادیق موضوع: منظور از دامنه مصادیق موضوع یا کمیت قضیه اندازه مصادیق موضوع است که با سور کلی یعنی هر و هیچ، همه مصادیق موضوع 

مورد نظر است و با سور بعضی، بخشی از مصادیق موضوع، مورد نظر است نه همه مصادیق موضوع.

 خوب دقت کنید: 

اگر یک قضیه حملی محصوره باشد یا سور کلی دارد یا سور جزئی. پس هر قضیه محصوره به لحاظ سور، یا کلی هست یا جزئی

و هر کدام از این دو نوع محصوره یا موجبه است یا سالبه؛ پس به طور کلی قضایای محصوره چهار قسم است:

1- موجبه کلی  2- موجبه جزئی  3- سالبه کلی 4- سالبه جزئی

 موجبه کلی: آن قضیه محصوره است که سور آن کلی یعنی »هر« و کیف و نسبت آن »ایجابی« است و فرم کلی آن به شکل زیر می باشد:

هر کبوتری پرنده است  هر الف ب است  

 موجبه جزئی: آن نوع از قضیه محصوره است که سور آن جزئی یعنی »بعضی« و کیف و نسبت آن »ایجابی« است و فرم کلی آن به شکل زیر می باشد:

بعضی پرنده ها کبوتر هستند. بعضی الف ب است.  

 سالبه کلی: آن نوع از قضیه محصوره است که سور آن کلی یعنی »هیچ« و کیف و نسبت آن »سلبی« است و فرم کلی آن به شکل زیر می باشد:

هیچ آهوئی گوشتخوار نیست. هیچ الف ب نیست  

 سالبه جزئی: آن نوع از قضیه محصوره است که سور آن جزئی یعنی »بعضی« و کیف و نسبت آن »سلبی« می باشد و فرم کلی آن به شکل زیر است:

بعضی حیوان ها کبوتر نیستند          بعضی الف ب نیست  

 توضیح یک اشکال: ممکن است فکر کنید قضیه های »بعضی کبوترها پرنده هستند.« و »بعضی سنگ ها گیاه نیستند.« کاذب باشند. در صورتی 

که هر دو قضیه صادق هستند.

غالبا اولین بار که در کالس هایمان می پرسیم که آیا قضیه »بعضی کبوترها پرنده هستند.« صادق است یا کاذب؟ دانش آموزان جواب می دهند که کاذب است 

چون هر کبوتری پرنده است نه بعضی از آن ها. درصورتی که بعضی کبوترها پرنده هستند قضیه ای صادق است. وقتی می گوئیم بعضی کبوترها پرنده هستند، 

حکممان فقط متوجه بعضی کبوترها است و اصال کاری و توجهی به بعضی های دیگر نداریم. انگار عده ای کبوتر را در آسمان درحال پرواز می بینیم و می گوئیم 

این  کبوترها پرنده هستند این حکم ما اصال به این معنا نیست که کبوترهای دیگر، پرنده هستند یا نیستند. این  کبوترها پرنده هستند یعنی بعضی کبوترها پرنده 

هستند و قضیه ای صادق هم هست؛ و قضیه بعضی سنگ ها گیاه نیستند هم همین طور است یعنی وقتی می گوئیم بعضی سنگ ها گیاه نیستند حکممان فقط 

و فقط متوجه بعضی سنگ ها است و اصال کاری و توجهی به بعضی های دیگر نداریم.

اگر بعضی کبوترها را جدا کرده و در جائی قرار بدهیم و بگوئیم آیا این ها پرنده هستند یا نه؟ قطعا خواهید گفت بله پرنده هستند این یعنی بعضی کبوترها پرنده 

هستند و در این جا کاری به بعضی های دیگر نداریم و همچنین اگر تعدادی سنگ را ببینیم و بگوییم آیا این سنگ ها گیاه هستند یا نه؟ قطعا خواهید گفت نه و 

این یعنی بعضی سنگ ها گیاه نیستند و در این حالت کاری و توجهی به سنگ های دیگر نداریم.
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 توضیحی مختصر: قضیه حملی دو نوع است 1- قضیه شخصیه 2- قضیه محصوره ؛ قضیه شخصیه دو نوع است 1- موجبه 2- سالبه  و قضایای 

محصوره هم یا موجبه هستند یا سالبه و اگر موجبه هستند یا موجبه کلی هستند یا موجبه جزئی و اگر سالبه هستند یا سالبه کلی هستند یا سالبه جرئی؛ پس 

قضایای محصوره چهار قسم است:

 1- موجبه کلی 2- موجبه جرئی 3- سالبه کلی 4- سالبه جرئی.

 توجه کنید: برای موجبه کلی از سور کلی »هر« و برای سالبه کلی از سور کلی »هیچ« استفاده می کنیم.

تمرین صفحه 56

 1- کدام یک از جمالت زیر در منطق »قضیه« نامیده می شوند؟

 که گفتت برو دست رستم ببند؟  این جمله، انشائی است.

 دال معاش چنان کن که گر بلغزدپای   فرشته ات به دو دست دعا نگهدارد. این جمله انشائی است.

 اگر ماشین را بیمه کنی، هنگام تصادف خیالت آسوده است.  قضیه است؛ قضیه شرطی است.

 هر چیز به جای خویش نیکوست.     قضیه است؛ قضیه حملی است.

 2- در زبان فارسی چه کلمات دیگری را معادل صادق و کاذب به،کار می بریم؟

 صادق: درست - صحیح

 کاذب: کاذب – نادرست – اشتباه – غلط

 همچنین برای صحیح بودن از صحت و برای غلط بودن از سقم هم استفاده می شود.

تمرین صفحه 57

 1- موضوع، محمول و رابطه قضایای زیر را مشخص کنید:

سیل غمت خانه دل را ببرد. چون کیف این قضیه فعل ربطی نیست آن را به شکل قضیه منطقی می نویسیم که می شود: سیل غمت برنده خانه دل است. که 

موضوعش می شود »سیل غمت« و محمولش می شود »برنده خانه دل« و نسبت یا رابطه اش می شود »است«                
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 توضیحی مختصر: قضیه حملی دو نوع است 1- قضیه شخصیه 2- قضیه محصوره ؛ قضیه شخصیه دو نوع است 1- موجبه 2- سالبه  و قضایای 

محصوره هم یا موجبه هستند یا سالبه و اگر موجبه هستند یا موجبه کلی هستند یا موجبه جزئی و اگر سالبه هستند یا سالبه کلی هستند یا سالبه جرئی؛ پس 

قضایای محصوره چهار قسم است:

 1- موجبه کلی 2- موجبه جرئی 3- سالبه کلی 4- سالبه جرئی.

 توجه کنید: برای موجبه کلی از سور کلی »هر« و برای سالبه کلی از سور کلی »هیچ« استفاده می کنیم.

تمرین صفحه 56

 1- کدام یک از جمالت زیر در منطق »قضیه« نامیده می شوند؟

 که گفتت برو دست رستم ببند؟  این جمله، انشائی است.

 دال معاش چنان کن که گر بلغزدپای   فرشته ات به دو دست دعا نگهدارد. این جمله انشائی است.

 اگر ماشین را بیمه کنی، هنگام تصادف خیالت آسوده است.  قضیه است؛ قضیه شرطی است.

 هر چیز به جای خویش نیکوست.     قضیه است؛ قضیه حملی است.

 2- در زبان فارسی چه کلمات دیگری را معادل صادق و کاذب به،کار می بریم؟

 صادق: درست - صحیح

 کاذب: کاذب – نادرست – اشتباه – غلط

 همچنین برای صحیح بودن از صحت و برای غلط بودن از سقم هم استفاده می شود.

تمرین صفحه 57

 1- موضوع، محمول و رابطه قضایای زیر را مشخص کنید:

سیل غمت خانه دل را ببرد. چون کیف این قضیه فعل ربطی نیست آن را به شکل قضیه منطقی می نویسیم که می شود: سیل غمت برنده خانه دل است. که 

موضوعش می شود »سیل غمت« و محمولش می شود »برنده خانه دل« و نسبت یا رابطه اش می شود »است«                
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او تکالیفش را تحویل داد. چون کیف این قضیه فعل ربطی نیست آن را به شکل قضیه منطقی می نویسیم که می شود: او تکالیفش را تحویل داده است. که »او« 

می شود موضوع و »تکالیفش را تحویل داده« می شود محمول و »است« می شود رابطه

دانش آموزان مریض شدند.  »دانش آموزان«، موضوع و »مریض«، محمول و »شدند« ، رابطه و نسبت است.

کتاب ها ارزشمند هستند. »کتاب ها«، موضوع و »ارزشمند« محمول و »هستند« رابطه است.

 2- قضایای سالبه و موجبه را مشخص کنید:

دشمن نادان است.  موجبه               نادان دانا نیست. سالبه                  نادان ناتوان است.  موجبه

تمرین صفحه 60

اقسام قضایای حملی زیر را تعیین کنید:

  »سیمرغ« شش حرف ندارد.  شخصیه و سالبه است. این لفظ یعنی لفظ سیمرغ شش حرف ندارد.

  هر کشوری به نیروهای دفاعی نیاز دارد. محصوره و موجبه کلی – صورت منطقی آن می شود »هر کشوری نیازمند نیروهای دفاعی است.« 

  هیچ چیز بی تغییر نیست. محصوره و سالبه کلی

  بعضی از مردمان بزرگ خالق نبوده اند. محصوره و سالبه جزئیه

  سقراط در دادگاه محکوم شد. شخصیه و موجبه

  بعضی معلمان شاعرند. محصوره و موجبه جزئی

فعالیت تکمیلی صفحه 61

1- کدام یک از جمالت زیر در منطق »قضیه« نامیده می شوند؟

الف: تو را دانش و دین رهاند درست.  قضیه است. چون جمله خبری است.

ب: برو کار می کن مگو چیست کار.  قضیه نیست چون جمله انشائی است.

ج: دانش اندر دل چراغ روشن است. قضیه است چون جمله خبری است.

د: ای خردمند عاقل و دانا    قصه موش و گربه برخوانا   قضیه نیست چون جمله انشائی است.

2- از میان موارد زیر، قضایای حملی و شرطی را مشخص کنید:

الف: هر جسمی دارای مکان است.  قضیه حملی

ب: اگر چک را امضا نکند اعتبار نخواهد داشت. قضیه شرطی

3- اقسام قضایای حملی زیر و موضوع و محمول و رابطه آن ها را تعیین کنید:

الف: بعضی درخت ها همیشه سبز هستند.

محصوره – موجبه جزئی – موضوع: درخت ها – محمول: همیشه سبز – رابطه: هستند.

ب: بینالود بزرگ ترین کوه خراسان است.

شخصیه – موجبه – موضوع: بینالود – محمول: بزرگ ترین کوه خراسان – رابطه: است
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ج: »سیمرغ« بی معنا نیست.

شخصیه – سالبه – موضوع: »سیمرغ« - محمول: بی معنا – رابطه: نیست.

د: همه دشمنان نابود شدند.

محصوره – موجبه کلی – موضوع: دشمنان – محمول: نابود – رابطه: شدند

هـ: بعضی فرش ها دستبافت نیستند.

محصوره – سالبه جزئی – موضوع: فرش ها – محمول: دستبافت – رابطه: نیستند

و: هیچ کس به کالس نیامد. شکل منطقی جمله با فعل ربطی می شود: هیچ کس به کالس آمده نشد.

محصوره – سالبه کلی – موضوع: کسی یعنی فردی از انسان – محمول: آمده به کالس – رابطه: نشد

 4- با مراجعه به درس سوم مشخص کنید برای هر یک از نسبت های چهارگانه، چه قضایای محصوره صادقی می توان نوشت.

تساوی: 1- هر الف ب است    2- هر ب الف است    3- بعضی الف ب است    4- بعضی ب الف است

دو جمله اول، هر دو باهم فقط در نسبت تساوی، صادق هستند که در صورت صادق بودن دو جمله اول و دوم، جمله سوم و چهارم هم الزاما صادق خواهند بود. 

تباین: 1- هیچ الف ب نیست   2- هیچ ب الف نیست   3- بعضی الف ب نیست    4- بعضی ب الف نیست.

جمله اول و دوم ، فقط در نسبت تباین، صادق هستند که در صورت صادق بودن یکی از دو جمله اول یا دوم، جمله های دیگر هم الزاما صادق خواهند بود.

عموم و خصوص مطلق: 1- هر الف ب است  2- بعضی ب الف است  3- بعضی ب الف نیست  4- بعضی الف ب نیست.

سه جمله اول باهم فقط در نسبت عموم و خصوص مطلق صادق خواهند بود.

عموم و خص من وجه: 1- بعضی الف ب است 2- بعضی الف ب نیست  3-  بعضی ب الف است  4- بعضی ب الف نیست.

هر چهار جمله باهم منطبق با فرم داده شده فقط در عموم و خصوص من وجه صادق است.

تست

1- کدام مورد قضیه است؟

ب: راهی را که من رفته ام الف: گفت وگو کردند    

د: لطفا برگه ها را بیاورید ج: اگر کتاب مرا آوردی    

2- در ادبیات به محمول قضیه............. می گویند؟

ب: نهاد الف: مسند     

د: اسناد ج: مسندالیه    

3- کدام گزینه فقط شامل افعال ربطی است؟

ب:  گشت – آورد – شد – نیست الف: رفت – شد – است – گردید   

د: بود – است – شد – گردید ج: گفت – شد – است – رست   
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تست
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د: بود – است – شد – گردید ج: گفت – شد – است – رست   
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4- سور در یک قضیه محصوره ………  را و کیف در یک قضیه حملی ……… را  تعیین می کند.

الف: دامنه مصادیق موضوع – نسبت محمول به موضوع 

ب: دامنه مصادیق موضوع – نسبت موضوع به محمول

ج: دامنه مصادیق محمول – نسبت محمول به موضوع

د: دامنه مصادیق محمول – نسبت محمول و موضوع به همدیگر

5-  کدام گزینه درست است؟

الف: به قضیه ای که سور آن جزئی باشد سالبه جزئی می گویند.

ب: قضیه محصوره از جهت کیف به دو نوع سالبه و موجبه تقسیم می شود. 

ج: اگر محمول قضیه ای مفهوم جزئی باشد آن قضیه را شخصیه می گویند.

د: به قضیه ای که در آن به اتصال میان دو نسبت حکم شود، قضیه حملی می گویند.

6- به ترتیب، در قضیه »حتما محسن رانندگی می کند« موضوع و محمول و رابطه را تعیین کنید.

ب:  حتما – محسن – رانندگی کننده است الف: محسن – رانندگی – می کند   

د: حتما محسن – رانندگی – می کند. ج: محسن – حتما رانندگی کننده – است  

بود«  سیمرغ  آن  سیمرغ  این  شک  »بی  قضیه  در  موضوع  و  بود«  آورده  خود  با  وسیله ای  کس  »هر  قضیه  در  محمول   -7

)98 کدام اند؟)کنکور 

ب: وسیله ای با خود – این سیمرغ الف: آورنده وسیله با خود – بی شک   

د: آورنده وسیله با خود – این سیمرغ ج: با خود آوردن – بی شک این سیمرغ  

)کنکور 98( 8- کدام عبارت قضیه شخصیه است؟ 

ب: از کار دست کشید الف: دست هایت را بشوی   

د: ُسرب برای انسان مضر است ج: انسان عصر ما تنها است   

)کنکور 95( 9- کدام عبارت درباره »قضیه ای که به افراد محدود، نسبتی می دهد«، ضرورتا درست است 

ب: ممکن است محصوره نباشد الف: ممکن است کلیه نباشد   

د: حتما موجبه جزئیه است ج: از اقسام قضایای شخصیه است   

10- کدام قضیه شخصیه است؟)کنکور 99(

ب: زاغ گور کندن را به قابیل آموخت الف: زاغکی قالب پنیری دید   

د: زاغ می خواست راه رفتن کبک را بیاموزد ج: زاغ بر عکس غاز است   
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1- پاسخ درست، گزینه »الف« است

 توضیح: پاسخ درست گزینه »الف« است؛ چون چون افعال خبری به تنهایی تصذیق هستند.

گزینه »ب« پاسخ مورد نظر نیست چون صله و موصول ناقص است و کامل نشده است. راهی را که من رفته ام …. جمله کامل نشده پس تصور است نه تصدیق.

گزینه »ج« پاسخ درست نیست چون جمله شرطی ناقص است و کامل نشده است. اگر کتاب مرا آوردی …. جمله کامل نشده پس تصور است نه تصدیق.

گزینه »د« پاسخ درست نیست چون جمله انشایی است و جمله انشایی تصور است نه تصدیق.

2- پاسخ درست، گزینه »الف« است

یا نسبت، فعل ربطی  یا مسندالیه و به محمول قضیه، مسند و به رابطه  توضیح: پاسخ درست گزینه »الف« است؛ چون در ادبیات به موضوع قضیه، نهاد   
می گویند. بر اساس این توضیح پاسخ درست گزینه »الف« است و سایر گزینه ها نادرست هستند.

3- پاسخ درست، گزینه »د« است

 توضیح: پاسخ درست گزینه »د« است؛ چون افعال ربطی عبارتند از »است، بود، شد، گشت، گردید«. بر این اساس پاسخ درست گزینه »د« است و سایر گزینه ها 
نادرست هستند.

4- پاسخ درست، گزینه »الف« است

 توضیح: پاسخ درست گزینه »الف« است؛ چون سور قضیه دامنه مصادیق موضوع را تعیین می کند و کیف در یک قضیه حملی نسبت یا عدم نسبت محمول به 
موضوع را نه برعکس یعنی نه نسبت موضوع به محمول را و یا نه نسبت موضوع و محمول به همدیگر را بلکه فقط نسبت محمول به موضوع را تعیین می کند. بر 

اساس این توضیخ پاسخ درست گزینه »الف« است و سایر گزینه ها نادرست هستند.

5- پاسخ درست، گزینه »ب« است

توضیح: پاسخ درست گزینه »ب« است؛ چون یک قضیه از نظر کیف یعنی فعل و رابطه الزاما یا فعل منفی و سلبی دارد که می شود سالبه و یا فعل مثبت و ایجابی 
دارد که می شود موجبه. پس هر قضیه ای از جهت کیف یعنی فعل یا سالبه هست یا موجبه.

گزینه »الف« پاسخ درست نیست؛ چون به قضیه ای که سور آن جزئی باشد جزئی می گویند ممکن است سالبه باشد و یا موجبه.

گزینه »ج« پاسخ درست نیست؛ چون شخصیه بودن و محصوره بودن یک قضیه با توجه به جزئی یا کلی بودن موضوع آن قضیه مشخص می شود نه جزئی یا 
کلی بودن محمول قضیه.

گزینه »د« درست نیست؛ چون به قضیه ای که در آن به اتصال میان دو نسبت حکم شود، قضیه شرطی می گویند نه قضیه حملی.

6- پاسخ درست، گزینه »ج« است

 توضیح: پاسخ درست گزینه »ج« است؛ چون اگر قضیه ای داشته باشیم که فعل آن ربطی نباشد بایستی آن فعل را به فعل ربطی تبدیل کرد که در این صورت 
قضیه داه شده می شود: » محسن حتما رانندگی کننده است.«

محسن می شود موضوع قضیه، حتما رانندگی کننده می شود محمول قضیه و است می شود رابطه یا نسبت.

بر اساس این توضیح پاسخ درست گزینه »ج« است و سایر گزینه ها نادرست هستند.
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پاسخ و شرح تست های ده گانه درس ششم

1- پاسخ درست، گزینه »الف« است

 توضیح: پاسخ درست گزینه »الف« است؛ چون چون افعال خبری به تنهایی تصذیق هستند.

گزینه »ب« پاسخ مورد نظر نیست چون صله و موصول ناقص است و کامل نشده است. راهی را که من رفته ام …. جمله کامل نشده پس تصور است نه تصدیق.

گزینه »ج« پاسخ درست نیست چون جمله شرطی ناقص است و کامل نشده است. اگر کتاب مرا آوردی …. جمله کامل نشده پس تصور است نه تصدیق.

گزینه »د« پاسخ درست نیست چون جمله انشایی است و جمله انشایی تصور است نه تصدیق.

2- پاسخ درست، گزینه »الف« است

یا نسبت، فعل ربطی  یا مسندالیه و به محمول قضیه، مسند و به رابطه  توضیح: پاسخ درست گزینه »الف« است؛ چون در ادبیات به موضوع قضیه، نهاد   
می گویند. بر اساس این توضیح پاسخ درست گزینه »الف« است و سایر گزینه ها نادرست هستند.

3- پاسخ درست، گزینه »د« است

 توضیح: پاسخ درست گزینه »د« است؛ چون افعال ربطی عبارتند از »است، بود، شد، گشت، گردید«. بر این اساس پاسخ درست گزینه »د« است و سایر گزینه ها 
نادرست هستند.

4- پاسخ درست، گزینه »الف« است

 توضیح: پاسخ درست گزینه »الف« است؛ چون سور قضیه دامنه مصادیق موضوع را تعیین می کند و کیف در یک قضیه حملی نسبت یا عدم نسبت محمول به 
موضوع را نه برعکس یعنی نه نسبت موضوع به محمول را و یا نه نسبت موضوع و محمول به همدیگر را بلکه فقط نسبت محمول به موضوع را تعیین می کند. بر 

اساس این توضیخ پاسخ درست گزینه »الف« است و سایر گزینه ها نادرست هستند.

5- پاسخ درست، گزینه »ب« است

توضیح: پاسخ درست گزینه »ب« است؛ چون یک قضیه از نظر کیف یعنی فعل و رابطه الزاما یا فعل منفی و سلبی دارد که می شود سالبه و یا فعل مثبت و ایجابی 
دارد که می شود موجبه. پس هر قضیه ای از جهت کیف یعنی فعل یا سالبه هست یا موجبه.

گزینه »الف« پاسخ درست نیست؛ چون به قضیه ای که سور آن جزئی باشد جزئی می گویند ممکن است سالبه باشد و یا موجبه.

گزینه »ج« پاسخ درست نیست؛ چون شخصیه بودن و محصوره بودن یک قضیه با توجه به جزئی یا کلی بودن موضوع آن قضیه مشخص می شود نه جزئی یا 
کلی بودن محمول قضیه.

گزینه »د« درست نیست؛ چون به قضیه ای که در آن به اتصال میان دو نسبت حکم شود، قضیه شرطی می گویند نه قضیه حملی.

6- پاسخ درست، گزینه »ج« است

 توضیح: پاسخ درست گزینه »ج« است؛ چون اگر قضیه ای داشته باشیم که فعل آن ربطی نباشد بایستی آن فعل را به فعل ربطی تبدیل کرد که در این صورت 
قضیه داه شده می شود: » محسن حتما رانندگی کننده است.«

محسن می شود موضوع قضیه، حتما رانندگی کننده می شود محمول قضیه و است می شود رابطه یا نسبت.

بر اساس این توضیح پاسخ درست گزینه »ج« است و سایر گزینه ها نادرست هستند.
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7- پاسخ درست، گزینه »د« است

 توضیح: پاسخ درست گزینه »د« است؛ چون محمول در قضیه اول »وسیله ای با خود آورده« است که می شود »آورنده وسیله با خود« هم گفت و موضوع در 
قضیه دوم »این سیمرغ« می باشد. براساس این تئضیح پاسخ درست گزینه »د« است و سایر گزینه ها نادرست هستند.

8- پاسخ درست، گزینه »ب« است

 توضیح: پاسخ درست گزینه »ب« است؛ چون فاعل و موضوع از کار دست کشید »او« است که در این جا جزئی و مشخص است پس این قضیه شخصیه است.

گزینه »الف« پاسخ درست نیست چون جمله داده شده جمله انشائی است و جمله انشایی تصور است نه تصدیق و در تصور شخصیه و محصوره بودن معنا ندارد.

گزینه »ج« پاسخ درست نیست چون موضوع قضیه داده شده در این گزینه، مفهوم کلی است پس این قضیه نمی تواند شخصیه باشد.

گزینه »د«  پاسخ درست نیست چون موضوع قضیه داده شده در این گزینه، مفهوم کلی است پس این قضیه نمی تواند شخصیه باشد.

9- پاسخ درست، گزینه »الف« است

 توضیح: پاسخ درست گزینه »الف« است؛ چون اوال گزینه الف تحت هر شرایطی درست است و نیاز به توضیح زیاد ندارد چون هر قضیه ای ممکن است کلیه 
نباشد. چون ممکن است شخصیه باشد و یا ممکن است جزییه باشد و یا هر نوع دیگری از قضایا. پس گزینه »الف« با بداهت تمام درست است.

گزینه »ب« پاسخ نادرست است چون وقتی صحبت از افراد به میان آمد یعنی موضوع قضیه جزیی نیست یعنی قضیه شخصیه نیست پس الزاما محصوره است 
و نمی تواند محصوره نباشد.

گزینه »ج« پاسخ درست نیست چون وقتی صحبت از افراد به میان آمد یعنی موضوع قضیه جزیی نیست یعنی قضیه شخصیه نیست.

انواع چهارنوع قضیه  از  بلکه ممکن است هریک  یا حتما جزئی باشد  گزینه »د« پاسخ درست نیست چون قرار نیست قضیه محصوره، حتما موجبه باشد و 
باشد. محصوره 

10- پاسخ درست، گزینه »ج« است

 توضیح: پاسخ درست گزینه »الف« است؛ چون در این قضیه موضوع قضیه خود لفظ زاغ است که جزئی است. که لفظ زاغ هم یک مصداق دارد که همین 
لفظ است و هم کامال مشخص است.

سایر گزینه ها نادرست هستند چون مفهوم جزئی دو ویژگی دارد 1- فقط قابل انطباق بر یک مصداق است نه بیشتر و ثانیا مصداق آن کامال معین و مشخص 
است. مصداق زاغکی در گزینه »الف« و زاغ در گزینه »ب و د« کامال معین و مشخص نیست. پس این گزینه ها پاسخ مورد نظر نیستند.
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کدام یک از قضایای حملی زیر به ترتیب محصوره و شخصیه هستند؟-  

۱( توانا بود هرکه دانا بود - هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد.

۲( هر انسانی به وقت بی نیازی طغیانگر است. این انسان یا موحد است یا مشرک

۳( گربه چهار پا دارد - گربه چهار حرف دارد

۴( امپراطور یونان خونریزی بوده است - دانش آموزان این کالس منضبط هستند.

 جزئی بودن موضوع در قضیه شخصیه به .................. موضوع مربوط می شود و در قضیه محصوره، جزئی به ......................  - 
موضوع مربوط می شود و بر این اساس، جزئی بودن در اینجا ................... است.

۱( افراد و مصادیق - افراد و مصادیق - مشترک معنوی                       ۲( مفهوم و تصور - افراد و مصادیق - مشترک لفظی

۳( افراد و مصادیق - مفهوم و تصور - مشترک لفظی                          ۴( مفهوم و تصور - مفهوم و تصور - مشترک معنوی

در مورد عبارت »پایتخت ایران در دوره صفویه اصفهان بوده است« کدام گزینه درست نیست؟-  

۱( قضیه ای حملی است از نوع ایجابی که باتوجه به موضوع آن، قضیه شخصیه است.

۲( قضیه ای حملی است که ترتیب منطقی اجزای آن رعایت شده است.

۳( قضیه ای شخصیه است که اصفهان موضوع آن است. 

۴( قضیه ای حملی است که محمول آن یک مفهوم کلی است.

 هرگاه موضوع قضیه حملی، یک مفهوم جرئی باشد قضیه چه نام دارد؟ مثال درست برای آن کدام است؟ - 

۱( محصوره - بعضی دانش آموزان درس خوان هستند.                     ۲( محصوره - هر دانش آموزی درس خوان است.

۳( شخصیه - نمازگزاران این مسجد فعال هستند.                             ۴( شخصیه - نمازگزاران این مسجد دویست نفرند.

کدام یک از جمالت زیر یک قضیه منطقی است؟-  

۱( کاشکی هستی زبانی دانشی                               ۲( گر به صورت آدمی انسان بدی 

۳( دوشنبه شجاع است.                                          ۴( روز دوشنبه شجاع است.

 کدام گزینه محصوره سالبه است؟ - 

۱( تفاوت از زمین تا آسمان است.                              ۲( این وصله ها به او نمی چسبد.

۳( گرگ از هر طرف خوانده شود، گرگ است.            ۴( سی نفر نمی توانند یک شهر را به هم بریزند.

ق
ط

من

سواالت درس ششم
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کدام یک از قضایای حملی زیر به ترتیب محصوره و شخصیه هستند؟-  

۱( توانا بود هرکه دانا بود - هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد.

۲( هر انسانی به وقت بی نیازی طغیانگر است. این انسان یا موحد است یا مشرک

۳( گربه چهار پا دارد - گربه چهار حرف دارد

۴( امپراطور یونان خونریزی بوده است - دانش آموزان این کالس منضبط هستند.

 جزئی بودن موضوع در قضیه شخصیه به .................. موضوع مربوط می شود و در قضیه محصوره، جزئی به ......................  - 
موضوع مربوط می شود و بر این اساس، جزئی بودن در اینجا ................... است.

۱( افراد و مصادیق - افراد و مصادیق - مشترک معنوی                       ۲( مفهوم و تصور - افراد و مصادیق - مشترک لفظی

۳( افراد و مصادیق - مفهوم و تصور - مشترک لفظی                          ۴( مفهوم و تصور - مفهوم و تصور - مشترک معنوی

در مورد عبارت »پایتخت ایران در دوره صفویه اصفهان بوده است« کدام گزینه درست نیست؟-  

۱( قضیه ای حملی است از نوع ایجابی که باتوجه به موضوع آن، قضیه شخصیه است.

۲( قضیه ای حملی است که ترتیب منطقی اجزای آن رعایت شده است.

۳( قضیه ای شخصیه است که اصفهان موضوع آن است. 

۴( قضیه ای حملی است که محمول آن یک مفهوم کلی است.

 هرگاه موضوع قضیه حملی، یک مفهوم جرئی باشد قضیه چه نام دارد؟ مثال درست برای آن کدام است؟ - 

۱( محصوره - بعضی دانش آموزان درس خوان هستند.                     ۲( محصوره - هر دانش آموزی درس خوان است.

۳( شخصیه - نمازگزاران این مسجد فعال هستند.                             ۴( شخصیه - نمازگزاران این مسجد دویست نفرند.

کدام یک از جمالت زیر یک قضیه منطقی است؟-  

۱( کاشکی هستی زبانی دانشی                               ۲( گر به صورت آدمی انسان بدی 

۳( دوشنبه شجاع است.                                          ۴( روز دوشنبه شجاع است.

 کدام گزینه محصوره سالبه است؟ - 

۱( تفاوت از زمین تا آسمان است.                              ۲( این وصله ها به او نمی چسبد.

۳( گرگ از هر طرف خوانده شود، گرگ است.            ۴( سی نفر نمی توانند یک شهر را به هم بریزند.
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 کدام قضیه شخصیه است؟ - 

۱( گرگ از هر طرف خوانده شود، گرگ است.                           ۲( آثار محمود دولت آبادی ممکن است، داستانی نباشند. 

۳( همیشه قسمت خالی لیوان را نگاه نکن.                              ۴( معلم میسوزد تا دانش آموز روشن شود.

 اگر کسی استدالل کند که قضیه »مریم دختر متواضعی است« یک قضیه موجبه جزئیه است؛ زیرا »مریم« مفهومی جزیی است،  - 
دچار چه مغالطه ای شده است؟

۱( تمثیل ناروا                                                 ۲( اشتراک لفظ                                                 ۳( تعمیم شتاب زده                                        ۴( توسل به معنای ظاهری

کدام قضیه شخصیه است؟-  

۱( شیری خرگوشی را درید.                                      ۲( شیر با شیر متفاوت است.

۳( شیر این جنگل قدرتمند است.                             ۴( شیر برعکس ریش می شود.

 مناسب ترین پاسخ برای این پرسش که »چرا جمالت انشایی در منطق بررسی نمی شوند.« کدام است؟-   

۱( با واقعیت مطابقت ندارند.                                                 ۲( خطای اندیشه شامل آن ها نمی شود.

۳( فقط از احساسات و تمایالت ما خبر می دهند.                 ۴( به شکل سؤالی، امری یا عاطفی بیان می شوند.

در کدام عبارت، احتمال وقوع مغالطه اشتراک لفظ وجود دارد؟-   

۱( قضایا مانند مفاهیم، به جزئی و کلی تقسیم می شوند. 

۲( تصدیق می کنم که به درستی، متوجه منظور شما نشدم. 

۳( او خدو انداخت بر رویی که ماه                    سجده آرد پیش او در سجده گاه

۴(کار پاکان را قیاس از خود مگیر                     گرچه باشد در نبشتن شیر شیر

 کدام یک از انواع قضایای محصوره در میان جمالت زیر دیده نمی شود؟ -   

آ( هیچ کس جز حمید به مدرسه نیامد. 

ب( حتی یک نفر هم از این اتفاق خوشحال نشده 

پ( آب در صد درجه می جوشد

۱( موجبه کلی                     ۲( موجبه جزئی                     ۳( سالبه کلی                     ۴( سالبه جزئی

 محمول کدام قضیه به درستی تعیین نشده است؟-   

۱( علی امتحان می دهد. - دهنده امتحان

۲( پدر محسن ماشین قدیمی خود را فروخت. - فروشنده ماشین قدیمی خود

۳( از تمام کسانی که در طی این سال ها برای ما زحمت بسیار کشیدند سپاسگزاری می کنیم. - تمام کسانی که در طی این سال ها برای ما زحمت بسیار کشیدند. 

۴( باالخره روزی که مدت ها در انتظار آن بودیم رسید. - رسنده
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کدام یک از جمالت زیر قضیه است؟-   

۱( پیراهن سفید نخواهد خورد.                                  ۲( در این زمانه بی های و هوی الل پرست              خوشا به حال کالغان قیل وقال پرست

۳( یک ره ز لب دجله منزل به مدائن کن                   ۴( چرخ شنید ناله ام، گفت منال سعدیا

ترتیب موضوت و معمول در کدام قضیه با دیگر قضایا متفاوت است؟-   

۱( درون ما ز تو یک دم نمی شود خالی                           ۲( خلل پذیر بود هر بنا که میبینی 

۳( ای گدایان خرابات خدا یار شماست                            ۴( جهان و کار جهان بی ثبات و بی محل است

چه تعداد از جمالت زیر در مورد قضیه و انواع آن »کاذب« است؟ -   

آ( هر جمله ای که ساختار خبری دارد، قضیه است. 

ب( هر قضیه ای دارای یک نسبت )رابطه( است. 

پ( هر قضیه حملی دارای قیدی است که دامنه مصادیق موضوع را تعیین می کند.

۱( صفر                     ۲( یک                     ۳( دو                     ۴( سه

در کدام گزینه همه افعال، افعال قابل استفاده در یک »قضیه استاندارد منطقی« هستند؟-   

۱( است - کرد - نمی باشید.                                          ۲( بود - نخواهیم بود - نگشتند.

۳( نخواهید گشت - هدست - نرفته است.                     ۴( خورده بود - نیستی - گردید.

در کدام گزینه به ترتیب قضیه محصوره و شخصیه ذکر شده است؟-   

۱( شریک خدا موجود نیست - علم مانند قدرت است.                        ۲( بعضی منطق دانان عرب هستند - الله قادر و عالم است.

۳( این کالس بخاری ندارد - افالطون فیلسوف یونانی است.              ۴( دوستان در کنار هستند - فلسفه ریشه یونانی دارد.

مالک تقسیم قضایای شخصیه و محصوره در کدام گزینه ذکر شده است؟-   

۱( جزئی بودن خود                                        ۲( کلی بودن خود

۳( کلی بودن موضوع                                     ۴( جزئی بودن محمول

شخصیه بودن قضیه ای باعث می شود تا در آن قضیه کدام یک از گزینه ها موجود نباشد؟-   

۱( موضوع                     ۲( نسبت                     ۳( سور                     ۴( محمول

دو قضیه متضاد همواره چگونه هستند؟-   

۱( جزئی                     ۲( کلی                     ۳( موجبه                     ۴( سالبه
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کدام یک از جمالت زیر قضیه است؟-   
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۳( یک ره ز لب دجله منزل به مدائن کن                   ۴( چرخ شنید ناله ام، گفت منال سعدیا

ترتیب موضوت و معمول در کدام قضیه با دیگر قضایا متفاوت است؟-   

۱( درون ما ز تو یک دم نمی شود خالی                           ۲( خلل پذیر بود هر بنا که میبینی 

۳( ای گدایان خرابات خدا یار شماست                            ۴( جهان و کار جهان بی ثبات و بی محل است

چه تعداد از جمالت زیر در مورد قضیه و انواع آن »کاذب« است؟ -   
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ب( هر قضیه ای دارای یک نسبت )رابطه( است. 

پ( هر قضیه حملی دارای قیدی است که دامنه مصادیق موضوع را تعیین می کند.
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در کدام گزینه همه افعال، افعال قابل استفاده در یک »قضیه استاندارد منطقی« هستند؟-   

۱( است - کرد - نمی باشید.                                          ۲( بود - نخواهیم بود - نگشتند.

۳( نخواهید گشت - هدست - نرفته است.                     ۴( خورده بود - نیستی - گردید.

در کدام گزینه به ترتیب قضیه محصوره و شخصیه ذکر شده است؟-   

۱( شریک خدا موجود نیست - علم مانند قدرت است.                        ۲( بعضی منطق دانان عرب هستند - الله قادر و عالم است.

۳( این کالس بخاری ندارد - افالطون فیلسوف یونانی است.              ۴( دوستان در کنار هستند - فلسفه ریشه یونانی دارد.

مالک تقسیم قضایای شخصیه و محصوره در کدام گزینه ذکر شده است؟-   

۱( جزئی بودن خود                                        ۲( کلی بودن خود

۳( کلی بودن موضوع                                     ۴( جزئی بودن محمول

شخصیه بودن قضیه ای باعث می شود تا در آن قضیه کدام یک از گزینه ها موجود نباشد؟-   

۱( موضوع                     ۲( نسبت                     ۳( سور                     ۴( محمول

دو قضیه متضاد همواره چگونه هستند؟-   

۱( جزئی                     ۲( کلی                     ۳( موجبه                     ۴( سالبه
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کدام عبارت درباره »قضیه ای که به افراد محدود نسبتی می دهد« ضرورت درست است؟-   

۱( ممکن است کلی نباشد.                                                 ۲( ممکن است محصوره نباشد.

۳( از اقسام قضایای شخصیه است.                                    ۴( حتمًا موجبه جزئی است.

قضیه .............. حکم به ثبوت یا نفی چیزی می دهد و قضیه ............ حکم به اتصال یا انفصال میان دو نسبت می دهد.-   

۱( حملی - شرطی                                            ۲( شرطی - حملی                                            ۳( حملی - حملی                                              ۴( شرطی - شرطی

 همه گزینه ها از شروط تقابل در قضیه هستند، به جز .................-   

۱( تفاوت اسور                     ۲( کیفیت یکسان                     ۳( تفاوت کمیت                     ۴( موضوع و محمول یکسان

کدام گزینه مبنای خوبی برای امر تقسیم بندی قضایای حملی نیست؟-   

۱( محمول                     ۲( سور                     ۳( کیفیت                     ۴( موضوع

 در مورد قضیه می توان این گونه بیان کرد که:-   

۱( از محتوا و شکل های گوناگونی برخوردارند.                                                                        ۲( محتوای آن ها بسیار متنوع و شکل آنها محدود است.

۳( محتوا و شکل های گوناگون دارند که از راه های محدودی کسب می شوند.                        ۴( بسته به آنکه چه محتوایی دارد از ضوابط خاصی پیروی می کند.

 تفاوت اصلی قضایای شرطی با قضایای حملی کدام است؟-   

۱( مشروط بودن اعضای قضیه                                           ۲( استفاده از ادات شرط

۳( ترکیب قضیه از دو جمله                                              ۴( مشروط بودن حکم

 چرا جمالت انشائی در دسته قضایای منطقی قرار نمی گیرند؟-   

۱( چون دارای صدق و کذب نمی باشند.                               ۲( زیرا معموال بی معنا هستند.

۳( چون جمالت صادق نیستند.                                             ۴( زیرا فاقد موضوع و محمول اند.

 سور جزئی در قضیه بیانگر ................ قضیه است.-   

۱( کیفیت                     ۲( موجبه بودن                     ۳( محصوره بودن                     ۴( نسبت

عبارتی که خبر دهنده از چیزی است می تواند ..................-   

۱( پرتنشی باشد.                                                           ۲( سور محسوب شود.

۳( جمله امری باشد.                                                     ۴( قضیه نباشد.

 در قضیه محصوره موضوع قضیه چگونه است؟-   

۱( گاهی فاقد موضوع است.                                      ۲( کلی 

۳( جزئی                                                                     ۴( هم کلی و هم جزئی

سواالت درس ششم

191

 کدام گزینه صحیح نمی باشد؟  - 

۱( اگر قضیه ای جزئی باشد، شخصیه نیست.                                      ۲( اگر قضیه ای موضوع جزئی داشته باشد، محصوره نیست.

۳( موضوع قضایای حملی می تواند کلی یا جزئی باشد.                         ۴( کمیت دامنه و تعداد مصادیق را تعیین می کند.

 قضیه شخصیه کدامیک از ویژگی های زیر را دارا نمی باشد؟-   

۱( محمول                   ۲( سور                       ۳( نسبت                     ۴( موضوع

کدام قضیه شخصیه است؟-   

۱( مؤمن از مرگ هراسی ندارد.                                       ۲( زحل سیاره ای در منظومه شمسی است.

۳( فلز بر اثر حرارت منبسط می شود.                              ۴( انسان موجودی دارای عقل و اراده است.

کدام قضیه موجبه کلی محسوب می شود؟-   

۱( دانشجو در تالش است.                                          ۲( این رودخانه به دریای آزاد می ریزد.

۳( زن مهربان تر از مرد است.                                      ۴( فلز هادی الکتریسته است.

 به ترتیب در قضایای ..............، سور و نسبت .............. و ............ را مشخص می کند.-   

۱( شخصیه - کمیت - کیفیت                                    ۲( محصوره - کمیت - کیفیت

۳( شخصیه - کیفیت - کلیت                                     ۴( محصوره - کیفیت - کلیت

کدام گزینه صحیح نمی باشد؟-   

۱( قضایای شخصیه سور ندارد.                                   ۲( هر قضیه لزوما صادق نیست.

۳( جزئی بودن موضوع = شخصیه                             ۴( در قضیه شخصیه موضوع قضیه مفهومی کلی است.

 نسبت قضیه حملی در ادبیات کدام یک از گزینه های زیر است؟-   

۱( قید ربطی                     ۲( فعل اسنادی                     ۳( نهاد                     ۴( موضوع و محمول

کدام گزینه سالبه جزئی نیست؟-   

۱( یکی از معلمان نیامده است.                                 ۲( چند مسافر از اینجا رد شدند.

۳( نیمی از میوه ها خراب شده اند.                            ۴( بیشتر دانش آموزان حاضر نیستند.

 کدام قید می تواند در حکم سور کلی باشد؟-   

۱( نیمی از                     ۲( یکی از                     ۳( تمام                     ۴( اکثر
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کدام گزینه غلط است؟-   

۱( وقتی موضوع قضیه جزئی باشد، قضیه شخصیه خواهد بود.                                 ۲( وقتی چیزی را به چیز دیگری نسبت می دهیم، قضیه حملی و کلی است.

۳( نمی توان گفت که قضیه شخصیه کیفیت ندارد، چون موجبه یا سالبه است.       ۴( هر قضیه ای جمله است.

کدام قضیه با سایر قضیه ها متفاوت است؟-   

۱( کاخ گلستان در تهران واقع شده است.                          ۲( کعبه هر ساله میعادگاه مسلمانان است.  

۳(دانش آموزان دوازدهم پرتالش هستند.                         ۴( ایران بازی باخته را، به برد تبدیل کرد.

 کدام گزینه از نظر کیفیت و کمیت برابر با جمله »تنها یک دانش آموز امروز سر کالس حاضر نشده است« می باشد؟  - 

۱( هر من تومن نیست.                                       ۲( تا توانی دلی به دست آور

۳(   مرد نکونام نمیرد هرگز                                 ۴( به پرسیلن تعجیل مکن

محمول قضایای زیر را مشخص کنید؟ -   

»تبریز از مراغه بزرگ تر است.«، »تبریز جمعیت خیلی زیادی دارد.«

۱( بزرگ تر از مراغه - دارای جمعیت خیلی زیاد                         ۲( بزرگ تر از مراغه - جمعیت خیلی زیاد 

۳( بزرگتر جمعیت خیلی زیاد                                                       ۴( مراغه - جمعیت

کدام یک از قضیه های زیر محصوره است؟-   

۱( دانشجو پرانرژی است.                                    ۲( جمله چهار حرف دارد.

۳( سبز رنگ طبیعت است.                                  ۴( بنزین مایع است.

نمی توان گفت که قضیه شخصیه ........................-   

۱( کمیت ندارد.                     ۲( کیفیت ندارد.                     ۳( کلی نیست.                     ۴( جزئی نیست.

 ................ نیست.-   
ً
 هر قضیه ای لزوما

۱( جمله                     ۲( بامعنا                     ۳( صادق                     ۴( خبری

 اگر در یک قضیه چیزی را به چیز دیگری نسبت دهیم، کدام یک از قضایای زیر صورت گرفته است؟ -   

۱( سالبه                     ۲( شخصیه                     ۳( کاذب                     ۴( حملی

کدام گزینه به ترتیب دربردارنده قضیه جزئی و کلی است؟-   

۱( هر گردی گردو نیست - شاهنامه خوش نیست.                                ۲( دریاساالر یونس، نهنگ دریاها است - هیچ راهی بیراه نیست.

۳( هر سبزی، سبزی نیست - هر فیلی دلچسب نیست.                       ۴( هر راهی بیراه نیست - خمیازه، خمیازه آرد.
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جزئی بودن کدام یک از گزینه های زیر باعث شخصیه شدن قضیه می شود؟-   

۱( موضوع                     ۲( محمول                     ۳( خود                     ۴( کیفیت

 کدام گزینه جزء قضایای حملی و شرطی می باشد؟-   

۱( تالش کن.                                                       ۲( آیا تالش کردی؟

۳( کاش تالش می کردی.                                    ۴( تالش الزم است.

کدام یک از جمالت زیر دارای محمول است؟-   

۱( میازار موری که دانه کش است.                           ۲( کل همین پنج روز و شش باشد

۳( چرا با ما سر یاری نداری                                      ۴( تو نیکی می کن و در دجله انداز

مبنای اصلی )تفکیک( قضایای حملی و شرطی از یکدیگر کدام گزینه می باشد؟-   

۱( وجود ادات شرط                                                  ۲( مشروط بودن حکم

۳( وجود سور                                                             ۴( وجود نسبت در قضیه

 به ترتیب کدام گزینه نشان دهنده اجزای قضیه »موجبه« و »جزئی« می باشد؟ )ترتیب دارای اهمیت است(.  - 

۱( کیفیت - کمیت                                                   ۲( نسبت - کیفیت

۳( کمیت - نسبت                                                    ۴( کمیت – نسبت

 کدام یک از گزینه های زیر قضیه حملی محسوب می شود؟-   

۱( گر همی خواهی دفع نشود.                                  ۲( بی هنر سروری را نشاید.

۳( گوش کن خاموش ها گویاترند.                              ۴( ای پسر وز بهر دنیا غم مخور

 قضیه شخصیه، فاقد کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟-   

۱( محمول                     ۲( سور                     ۳( نسبت                     ۴( موضوع

 برای تقسیم قضایا به شخصیه و محصوره مالک عمل کدام یک از گزینه ها می تواند باشد؟-   

۱( کلی بودن خود                                        ۲( جزئی بودن محمول

۳( کلی بودن موضوع                                   ۴( جزئی بودن خود

کدام گزینه صحیح نیست؟-   

۱( جزئی و کلی بودن »سور قضیه که مربوط به مصادیق موضوع است، با جزئی و کلی بودن موضوع قضیه« که مربوط به مفهوم موضوع است، در معنی اشتراک 
دارند.

۲( جزئی و کلی بودن »سور قضیه« که مربوط به مصادیق موضوع است، با جزئی و کلی بودن »موضوع قضیه« که مربوط به مفهوم موضوع است، تنها در لفظ 
اشتراک دارند. 
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جزئی بودن کدام یک از گزینه های زیر باعث شخصیه شدن قضیه می شود؟-   
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 برای تقسیم قضایا به شخصیه و محصوره مالک عمل کدام یک از گزینه ها می تواند باشد؟-   

۱( کلی بودن خود                                        ۲( جزئی بودن محمول

۳( کلی بودن موضوع                                   ۴( جزئی بودن خود

کدام گزینه صحیح نیست؟-   

۱( جزئی و کلی بودن »سور قضیه که مربوط به مصادیق موضوع است، با جزئی و کلی بودن موضوع قضیه« که مربوط به مفهوم موضوع است، در معنی اشتراک 
دارند.

۲( جزئی و کلی بودن »سور قضیه« که مربوط به مصادیق موضوع است، با جزئی و کلی بودن »موضوع قضیه« که مربوط به مفهوم موضوع است، تنها در لفظ 
اشتراک دارند. 
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۳( قضایای محصوره به چهار دسته تقسیم میشوند دارای سور کلی و دارای سور جزئی

۴( در قضیه محصوره موضوع قضیه، مفهوم کلی است و سور قضیه نیز دامنه مصادیق موضوع را مشخص می کند.

در کدام گزینه قضیه حملی، از نوع شخصیه است؟-   

۱( بعضی معلمان شاعرند                                                    ۲( سیمرغ، شش حرف ندارد.

۳( هر کشوری به نیروهای دفاعی نیاز دارد.                        ۴( بعضی فرش ها دست بافت نیستند.

اجزاء قضیه در منطق در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟-   

۱( حملی - شرطی - خبری                                                ۲( موضوع - محمول - رابطه

۳( ایجابی - سلبی - ربطی                                                 ۴( حملی - شرطی - اسنادی

 کدام قضیه شخصیه است؟-   

۱( زاغکی قالب پنیری دید.                                                 ۲( زاغ گور کندن را به قابیل آموخت.

۳( زاغ برعکس غاز می شود.                                               ۴( زاغ می خواست راه رفتن کبک را بیاموزد.

در کدام گزینه، نسبت به صورت منطقی وجود دارد؟-   

۱( هر گردی گردو نیس                                                    ۲( در این مدرسه پزشک نیست. 

۳( خدا هست.                                                                   ۴( علی می رود.

 کدام گزینه بیانگر یک قضیه است؟-   

۱( آنجا که می روی                                                      ۲( میهنمان چه مبارزان غیوری دارد

۳( نگویم که تو دوستی را نشایی                                   ۴( رو سر بنه به بالین

 نوع قضیه ی حملی در کدام گزینه متفاوت است؟-   

۱( بازیکنان تیم ملی فوتبال 11 نفر در میدان بازی هستند.                               ۲( غاز بر عکس زاغ است.

۳( دانش آموزان کالس ۲۰۴ درس خوان هستند.                                             ۴( جمعیت تهران بیشتر از ده میلیون نفر است.

 کدام گزینه نشان دهنده ی یک قضیه ی شخصیه است؟-   

1( دانش آموزان این کالس 10 نفرند.                         ۲( انسان، خلیفه ی خدا در زمین است.

۳( خورشید از مشرق طلوع می کند.                           ۴( علم نجوم در حال گسترش است.

 مفهوم موضوع کدام قضیه با سایر قضایا متفاوت است؟-   

۱( افراد شرکت کننده در انتخابات آمریکا ۵۶ درصد از مردم واجد صالحیت بودند. 

۲( اصحاب پیامبر مسلمانان با اخالق و با ایمانی بودند. 

۳( مجموعه ی اعداد حقیقی برابر است با اجتماع مجموع اعداد گویا و اعداد گنگ 

۴( هیچ کس جز زکریای رازی کاشف الکل نیست.
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 در کدام گزینه ))هیچ(( کمیت قضیه سالبه را نشان می دهد؟ -   

۱( هیچ کتابی نیست که نخوانده باشم.                 ۲( هیچ کس جز من تو را نمی شناسد.

۳( هیچ دانی شنا کردن                                         ۴( چه تعداد از درس ها را خوانده ای؟ - هیچ

 اگر در یک قضیه موضوع آن تکثر یاید، چه اتفاقی می افتد؟-   

1( قضیه در وضع فعلی خود باقی می ماند.                                             ۲( به تعداد موضوع اضافه شده قضیه خواهیم داشت. 

۳( هر تعداد موضوع اضافه شود، یک قضیه محسوب می شود.               ۴( بستگی به موضوع دارد که شخصیه باشد یا محصوره. 

 کدام گزینه از سایر گزینه ها متفاوت است؟ -   

۱( آدم خاکی ز حق آموخت علم                         ۲( معلم سبب تربیت و کمال روحانی است. 

۳( سپهر را خردمندی آموز و رای                        ۴( دانش اندر دل چراغ روشن است. 

در کدام گزینه هر دو گزاره، قضیه است؟-   

1( صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را - معذوری اگر در طلبش می کوشی                     ۲( هر چه گویم همه گفته اند - پرستیدن مهرگان دین اوست 

۳( اگر کام دل خواهی آرام جوی - بترسیدم از کار و کردار او                                                  ۴( به خوشی بناز و به خوبی ببخش - زهرم مده به دست رقیبان تندخوی

 تبدیل رابطه در کدام گزینه طبق قالب کلی قضایای حملی نمی باشد؟-   

۱( زمین به دور خورشید می چرخد. ← زمین به دور خورشید می گردد.                 ۲( کیفم روی زمین است. ← به کیف روی میز قرار دارد. 

۳( ستاره می درخشد. ← ستاره درخشان است.                                                     ۴( هر دانش آموزی که کتاب دارد. ← به هر دانش آموزی که دارای کتاب است.

کدام گزینه به ترتیب درباره ی قضایای ))علی دیروز خواهد آمد(( و ))سیگار برای سالمتی مفید نیست(( گزاره ی صحیحی را -   
بیان می کند؟

1( قضیه ی کاذبی است که درباره ی عالم خارج خبری می دهد - چون سور آن بیان نشده است ؛ پس قضیه ی جزئیه محسوب می شود. 

۲( نمی توان گفت یک جمله ی بامعنی است – جمله ی انشایی است ؛ چون می توان درباره ی صدق و کذب آن سخن گفت. 

۳( قضیه ی شخصیه است ؛ چون موضوع آن یک مفهوم جزئی است - چون در دسته ی قوانین است ؛ پس سالبه ی کلی محسوب می شود. 

۴( فاقد جامع شرایط قضیه است، بنابراین در منطق بررسی نمی شود - از نوع قضیه ای است که در آن به ثبوت یا نفی چیزی برای چیزی حکم می شود.

 قضیه ای که ....... ، قضیه حملی شخصیه است.-   
۱( موضوع آن دارای سور جزئی باشد.                                                        ۲( موضوع آن دارای سور کلی باشد. 

۳( محمول آن قابل حمل بر تک تک مصادیق موضوع باشد.                    ۴( محمول آن قابل حمل بر تک تک مصادیق موضوع نباشد.

 در کدام گزینه ترتیب مقدم و تالی با دیگر گزینه ها تفاوت دارد؟-   
۱( به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید / که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها 

۲( شود کوه آهن چو دریای آب / اگر بشنود نام افراسیاب 
۳( آینه ام، آینه ام، مرد مقاالت نهام / دیده شود حال من ار چشم شود گوش شما 

۴( عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است / عاقالن دیوانه گردند از پی زنجیر ما
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 در کدام گزینه ))هیچ(( کمیت قضیه سالبه را نشان می دهد؟ -   
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هر دو عبارت کدام گزینه، قضیه ی حملی است؟ -   
۱( دوش مرغی به صبح می نالید - دل در کسی مبند که دل بسته ی تو نیست          ۲( گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک - حباب وار براندازم از نشاط کاله 

۳( بنی آدم سرشت از خاک دارند - ز دانش دل پیر برنا بود                                           ۴( چگونه آدمی هستی - گر پاسبان گوید که هی بر وی بریزم جام می

 نوع قضایای ))هیچ کار خوبی بدون پاداش نمی ماند((، ))دادگاه اول باید حکم بر مجرمیت فرد صادر کند و سپس او را مجازات -   
کند((، ))هر دوستی رفیق واقعی نیست(( به ترتیب در کدام گزینه مشخص شده است؟ 

۱( جمله ی خبری - موجیه ی کلیه - سالبه ی کلیه                           ۲( جمله ی خبری - موجبه ی جزئیه - سالبه ی کلیه 
۳( جمله ی انشایی - موجبه ی جزئیه - سالبه ی جزئیه                      ۴( جمله ی خبری - موجبه ی کلیه - سالبه ی جزئیه

همه ی قضایای زیر، محصوره هستند؛ به جز ........-   
۱( انسان فرهیخته همیشه کتاب خواندن را در اولویت برنامه هایش قرار می دهد. 

۲( تمامی استادهای دانشکده از بهترین دانشگاه ها فارغ التحصیل شده اند. 
۳( ارتش یونان در جنگی تن به تن بر ارتش ایران پیروز شد. 

۴( پنج نفر دیروز در جلسه ی امتحان غایب بودند.

 تعداد قضایای سالبه و تعداد قضایای کلی را به ترتیب در عبارت های زیر مشخص کنید.-   
- هیچ هشیار مالمت نکند مستی ما را.                                          - هر که را در خاک غربت پای در گل ماند ماند. 

- سست عهدی که تحمل نکند بار جفا را.                                    - اغلب تهی دستان دامن عصمت به معصیت آالیند.
۱ - ۲ )۴                        ۲ - ۱ )۳                      ۳ - ۲ )۲                         ۱ - ۴ )۱

به ترتیب موضوع و محمول قضیه ی ))مریم و مینا به مدرسه رفتند(( در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟ -   
۱( مریم و مینا - به مدرسه رفتن                                ۲( مریم - رونده به مدرسه 

۳( مریم و مینا - رونده به مدرسه                               ۴( مریم - به مدرسه رفتن

 کدام گزینه یک قضیه ی شخصیه است؟-   
۱( دانش آموزان کالس ۱۰۳ باهوش هستند.                       ۲( تیم فوتبال ایران به جام جهانی راه یافت.

۳( سهامداران این شرکت تولیدی ورشکسته شدند.                ۴( کتاب های درسی نظام جدید تغییرات عمده ای یافته اند.

 نوع قضیه در کدام گزینه متفاوت است؟-   
۱( بزرگ ترین منابع زیر زمینی جهان در ایران قرار دارد.                                         ۲( فیلسوف پراگماتیست اصول کلی تجربه گرایی را نفی نمی کند. 

۳( این دانش آموزان کوشا در المپیاد ادبی لوح تقدیر دریافت کردند.                       ۴( نرخ رشد اقتصادی پس از همه گیری ویروس کرونا کاهش یافته است.

کدام یک درباره قضیه حملی درست است؟-   
۱( همواره محمول بعد از موضوع می آید.                                      ۲( از جهت کمیت به دو دسته موجبه و سالبه تقسیم می شود. 

۳( موضوع آن می توان جزئی یا کلی باشد.                                    ۴( در آن به پیوستگی یا عدم پیوستگی دو نسبت حکم می شود.
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درباره ی صدق یا کذب کدام جمله نمی توان سخن گفت؟ -   
۱( امروز حالم خوب است.                               ۲( حالت چطور است.

۳( امشب ماه کامل است.                                ۴( ماه های قمری کوتاه ترند.

محمول قضایای ))هزار تومان دارم(( و ))او بیش از صد کتاب دارد(( به ترتیب کدام اند؟ -   
۱( تومان - بیش از صد کتاب                                            ۲( دارنده ی هزار تومان - دارنده ی صد کتاب 

۳( دارنده ی تومان - دارنده ی صد کتاب                         ۴( دارنده ی هزار تومان - دارنده ی بیش از صد کتاب

کدام قضیه شخصیه است؟-   
۱( در هر چیزی عبرتی وجود دارد.                           ۲( انسان عاقل به عاقبت کارش می اندیشد.

۳( ارتش نازی در روسیه از پای درآمد.                     ۴( فرزند آدم پیر می شود و حرص او جوان می گردد.

 کدام یک از جمالت، می تواند در منطق مورد توجه قرار گیرد؟ -   
۱( تا رنج تحمل نکنی، گنج نبینی                        ۲( قطع این مرحله بی همرهی خضر مکن 

۳( به موج آویز و از ساحل بپرهیز                         ۴( ای بی نشان محض، نشان از که جویمت

کدام یک درباره ی قضیه ی حملی نادرست است؟-   
۱( در آن به ثبوت یا نفی چیزی برای چیزی حکم می شود.  

۲( ))هر و هیچ(( سور کلی و ))بعضی(( سور جزئی نامیده می شوند. 
۳( اگر موضوع قضیه ای جزئی و رابطه ی آن ایجابی باشد، آن را موجیه ی جزئی می نامند. 

۴( سور بیانگر کمیت قضیه و ))است و نیست(( بیانگر کیفیت آن است.

 کدام عبارت قضیه است؟ -   
۱( تا هوا تر و تازه است، خودت را برسان                                                                  ۲( دل در این پیرزن عشوه گر دهر میبند 

۳( در میان آنان فقط من بودم که دو دل و سر در گریبان بودم                                ۴( هرگز اندیشیده ای که از کجا آمده ای و به کجا می روی

کدام عبارت درباره ی قضیه ی ))مشتری در منظومه ی شمسی قرار دارد(( درست است؟ -   
1( موجبه کلی است.                                    ۲( شخصیه ی موجبه است.
۳( موجبه ای جزئی است.                            ۴( فاقد معنی یا کاذب است.

کدام قضایا به ترتیب، شخصیه و محصوره هستند؟ -   
۱( خداوند قادر است - بعضی فیلسوف ها یونانی هستند.                       ۲( »فلسفه« ریشه ای یونانی دارد - دشمنان نابود شدند. 

۳( علم مفید است - شریک خداوند موجود نیست.                                ۴( سقراط فیلسوف است - این کالس تمیز است.
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 مالک تشخیص محمول از موضوع چیست؟ -   
۱( موضوع اول جمله می آید.                                ۲( محمول تابع موضوع است.

ق۳( موضوع مستلزم محمول است.                        ۴( محمول وصف موضوع است.
ط

من
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گزینه ۳ پاسخ صحیح است. گربه چهار پا دارد: موضوع، مفهوم گربه مفهومی کلی است که دارای مصادیق متعدد در خارج از ذهن است، پس قضیه و ا (1ل
محصوره است. گربه چهار حرف دارد منظور از مفهوم موضوع، مفهوم کلی گربه خارج از ذهن یا ذهنی نیست؛ بلکه این کلمه گربه است پس موضوع مفهوم 

جزئی )این کلمه گربه است( و قضیه شخصیه است. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه 1: قسمت اول قضیه شرطی متصل است و قسمت دوم محصوره موجبه کلی 

گزینه ۲: قسمت اول گزینه محصوره موجبه کلی است و قسمت دوم منفصل حقیقی است 

گزینه ۴: هر دو قسمت گزینه محصوره هستند

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. جزئی و کلی بودن سور قضیه در قضایای موجبه جزئی و سالبه جزئی اشاره به افراد و مصادیق موضوع دارد در حالی که و ا (1ل
جزئی بودن موضوع قضیه در قضیه شخصیه اشاره دارد که موضوع قضیه شخصیه یک مفهوم یا تصور جزئی است، یعنی با یک اسم خاص است با اسم همراه 

با این و آن یا اسم داخل گیومه و یا کلمه ای خاص. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه 1: قسمت های اول و سوم گزینه نادرست است. 

گزینه ۳: قسمت های اول و دوم گزینه برعکس ترتیب صورت سؤال است.

گزینه ۴: قسمت های دوم و سوم گزینه نادرست است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در این قضیه اصفهان موضوع و پایتخت ایران در دوره صفویه وصف موضوع یعنی محمول قضیه است؛ بنابراین ترتیب و ا (1ل
منطقی اجزای قضیه )موضوع - محمول – رابطه( رعایت نشده است. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه 1: مفهوم اصفهان موضوع قضیه و یک تصور جزئی است؛ بنابراین قضیه شخصیه است.

گزینه ۳: ترتیب منطقی قضیه حملی به صورت الف/موضوع ب/محمول است/رابطه  می باشد که )الف( آن چیزی است که در مورد آن قضاوت کرده ایم و 
صفتی را به آن نسبت داده یا از آن سلب کرده ایم. محمول )ب( صفت و وصف و حالت موضوع است و فعل ربطی یا اسنادی بیانگر نسبت محمول به موضوع 

است. 

گزینه ۴: پایتخت ایران در دوره صفویه یک مفهوم کلی است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. اگر موضوع قضیه حملی، مفهومی جزئی باشد ) اسم خاص، اسم همراه با این و آن، اسامی داخل گیومه به معنای این و ا (1ل
کلمه( قضیه را شخصیه می نامند، هرگاه موضوع قضیه یک اسم جمع خاص باشد، مانند نمازگزاران این مسجد، دانش آموزان این کالس و ... اگر محمول به 

جمع آن ها تعلق گیرد، قضیه شخصیه است. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

ق
ط
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گزینه ۳ پاسخ صحیح است. گربه چهار پا دارد: موضوع، مفهوم گربه مفهومی کلی است که دارای مصادیق متعدد در خارج از ذهن است، پس قضیه و ا (1ل
محصوره است. گربه چهار حرف دارد منظور از مفهوم موضوع، مفهوم کلی گربه خارج از ذهن یا ذهنی نیست؛ بلکه این کلمه گربه است پس موضوع مفهوم 

جزئی )این کلمه گربه است( و قضیه شخصیه است. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه 1: قسمت اول قضیه شرطی متصل است و قسمت دوم محصوره موجبه کلی 

گزینه ۲: قسمت اول گزینه محصوره موجبه کلی است و قسمت دوم منفصل حقیقی است 

گزینه ۴: هر دو قسمت گزینه محصوره هستند

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. جزئی و کلی بودن سور قضیه در قضایای موجبه جزئی و سالبه جزئی اشاره به افراد و مصادیق موضوع دارد در حالی که و ا (1ل
جزئی بودن موضوع قضیه در قضیه شخصیه اشاره دارد که موضوع قضیه شخصیه یک مفهوم یا تصور جزئی است، یعنی با یک اسم خاص است با اسم همراه 

با این و آن یا اسم داخل گیومه و یا کلمه ای خاص. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه 1: قسمت های اول و سوم گزینه نادرست است. 

گزینه ۳: قسمت های اول و دوم گزینه برعکس ترتیب صورت سؤال است.

گزینه ۴: قسمت های دوم و سوم گزینه نادرست است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در این قضیه اصفهان موضوع و پایتخت ایران در دوره صفویه وصف موضوع یعنی محمول قضیه است؛ بنابراین ترتیب و ا (1ل
منطقی اجزای قضیه )موضوع - محمول – رابطه( رعایت نشده است. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه 1: مفهوم اصفهان موضوع قضیه و یک تصور جزئی است؛ بنابراین قضیه شخصیه است.

گزینه ۳: ترتیب منطقی قضیه حملی به صورت الف/موضوع ب/محمول است/رابطه  می باشد که )الف( آن چیزی است که در مورد آن قضاوت کرده ایم و 
صفتی را به آن نسبت داده یا از آن سلب کرده ایم. محمول )ب( صفت و وصف و حالت موضوع است و فعل ربطی یا اسنادی بیانگر نسبت محمول به موضوع 

است. 

گزینه ۴: پایتخت ایران در دوره صفویه یک مفهوم کلی است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. اگر موضوع قضیه حملی، مفهومی جزئی باشد ) اسم خاص، اسم همراه با این و آن، اسامی داخل گیومه به معنای این و ا (1ل
کلمه( قضیه را شخصیه می نامند، هرگاه موضوع قضیه یک اسم جمع خاص باشد، مانند نمازگزاران این مسجد، دانش آموزان این کالس و ... اگر محمول به 

جمع آن ها تعلق گیرد، قضیه شخصیه است. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

ق
ط
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گزینه های ۲ و 1: در قضیه محصوره، مفهوم موضوع یک مفهوم کلی است و سور که قبل از موضوع می آید تعداد افراد موضوع کلی را مشخص می کند و به 
معنای جزئی یا کلی بودن مفهوم موضوع نیست. 

گزینه ۳: نمازگزاران این مسجد یک جمع خاص و مشخص است، ولی چون محمول می تواند به جمع آن ها با تک تک آن ها تعلق گیرد قضیه شخصیه نیست؛ 
زیرا این سؤال پیش می آید که همه آن ها فعال هستند یا بعضی از آن ها.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. دوشنبه می تواند اسم خاص یک شخص انسانی باشد؛ بنابراین جمله ای با معنا است که از شجاع بودن مردی به نام و ا (1ل
دوشنبه خبر می دهد، به جمالت با معنای خبری که قابل صدق و کذب هستند در منطق "قضیه" می گویند و استدالل های منطقی از قضایا شکل می گیرند. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه 1: جمله تمنایی است )کاشکی - ای کاش( و جمالت تمنایی جزء جمالت انشایی هستند نه خبری 

گزینه ۲: یک مصری از یک بیت شعری است که به تنهایی معنای کاملی را نمی رساند، بنابراین جمله ناقص است. 

گزینه ۴: روز دوشنبه شجاع است یک جمله بی معنا است در حالی که "قضیه منطقی" یک جمله با معنای خبری است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. گزینه 1: قضیه موجبه است. و ا (1ل

گزینه ۲: گرچه در ظاهر قضیه سور ندارد، اما به جای اسم اشاره جزئی می توانیم به آن قضیه سور اضافه کنیم که هم قضیه محصوره است و هم سالبه. 

گزینه ۳: قضیه شخصیه است. 

گزینه ۴: موضوع این قضیه سی نفر است که نمی تواند سور بگیرد، بنابراین شخصیه است.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. موضوع در گزینه 1 جزئی است، چون واژه گرگ مقصود می باشد؛ پس قضیه شخصیه است. و ا (1ل

بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه ۲: سورپذیر است، پس محصوره می باشد. 

گزینه ۳: انشایی است، پس قضیه نمی باشد. 

گزینه ۴: سور پذیر است، پس محصوره می باشد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. لفظ "جزئی" و یا "کلی" به معانی متفاوتی به کار می روند که نباید آن ها را اشتباه بگیریم. یک مفهوم جزیی مربوط به بحث و ا (1ل
رابطه مفهوم مصداق است و به مفهومی گفته می شود که قابلیت انطباق بر بیش از یک مصداق را ندارد، اما یک معنی جزئی مربوط به بحث اقسام قضایای 
حملی است، و منظور قضیه ای است که دارای سور جزئی است؛ بنابراین اگر ما این دو معنای متفاوت یک لفظ واحد را باهم اشتباه بگیریم دچار مغالطه اشتراک 

لفظ می شویم، بنابراین جزئی بودن "مریم" باعث می شود، قضیه را شخصیه بدانیم؛ زیرا مفهوم قضیه یک مفهوم جزیی به همین دلیل قضیه شخصیه است. 

اما اینکه یک قضیه موجبه جزئیه باشد، آنگاه از منظر دامنه مصادیق مورد بررسی قرار میگیرد، یعنی باید سور آن جزیی باشد؛ بنابراین در گزینه مذکور جزئی در 
حالت اول و جزئی در حالت دوم فقط از نظر لفظ باهم اشتراک دارند. 

بنابراین: جزئی و کلی بودن "سور قضیه" که مربوط به مصادیق موضوع است. با جزئی و کلی بودن "موضوع قضیه" که مربوط به مفهوم موضوع است متفاوت 
می باشد و تنها در لفظ اشتراک دارند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.  قضایای حملی بر دو نوع هستند: 1( قضیه شخصیه ۲( قضیه محصوره و ا (1ل

در قضیه شخصیه ← موضوع قضیه مفهومی جزئی است. 

در عبارت مذکور نیز کلمه شیر مورد نظر است که معلوم می باشد. 

سایر گزینه ها محصوره و کلی هستند. 
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قضیه شخصیه این است که موضوع آن مفهوم جزئی باشد، در جمله "شیر برعکس ریش می شود،" موضوع قضیه "شیر" است، که چین لفظ آن مورد نظر است 
مفهوم جزئی است یعنی "این لفظ" برعکس لفظ "ریش" 

سایر گزینه ها : یک شیر مشخص مورد نظر نیست و لذا قابلیت صدق بر مصادیق متعدد دارد و مفهومی کلی است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در منطق تنها جمالت خبری اند که قابلیت صادق یا کاذب بودن را دارند. از آنجاکه وظیفه منطق جلوگیری خطای و لا (1ل
اندیشه است و جمالت انشایی )مانند: جمالت امری، پرسشی و...( را نمی توان صادق یا کاذب دانست، این دسته از جمالت در منطق بررسی نمی شوند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. لفظ "جزئی" و یا "کلی" به معانی متفاوتی به کار می روند که نباید آن ها را اشتباه بگیریم. یک مفهوم جزئی مربوط به و اا (1ل
بحث رابطه مفهوم و مصداق است و به مفهومی گفته می شود که قابلیت انطباق به بیش از یک مصداق را ندارد، اما یک معنی جزئی و کلی مربوط به بحث 
اقسام قضایای محلی است و منظور قضیه ای است، که دارای سورجزئی است؛ بنابراین اگربا این دو معنای متفاوت یک لفظ واحد را با هم اشتباه بگیریم دچار 

مغالطه اشتراک لفظ می شویم.

از سور اهمال می شود، برای و اا (1ل از سورهای غیراستاندارد استفاده می شود و گاه در استفاده  گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در مکالمات روزمره گاه 
تشخیص نوع این قبیل قضایا به بازنویسی یا اصالح آن ها داریم: "آ": 

هیچ کس جز حمید = بعضی دانش آموزان ← بعضی دانش آموزان به مدرسه نیامدند. ← سالبه جزئی "ب": حتی یک نفر هم = هیچ کس ← هیچ کس از این اتفاق 
خوشحال نشد. ← سالبه کلی "پ": قوانین همواره کلی هستند. ← هر آبی در صد درجه می جوشد. ← موجبه کلی به این ترتیب در میان این قضایا موجبه جزئی دیده 

نمی شود.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. برای تشخیص اجزای یک قضیه حملی آن را در قالب الف ب است بازنویسی می کنیم: و اا (1ل

ما )موضوع( سپاسگزار تمام کسانی که در طی این سال ها برای ما زحمت بسیار کشیده اند )محمول( هستیم )نسبت(.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. اگرچه منال سعدیا ساختار نهی دارد، در این مصراع دو قضیه دیده می شود. و اا (1ل

چرخ شنید ناله ام ← چرخ )موضوع( شنونده ناله ام )محمول( بود. )نسبت( 

گفت منال سعدیا ← چرخ )موضوع( گوینده منال سعدیا، )محمول( بود. )نسبت( 

بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه 1: بی معنا است. 

گزینه ۲: بیانگر احساسات درونی است.

گزینه ۳: امری است؛ بنابراین این سه مورد قضیه نیستند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. برای تشخیص موضوع و محمول ابتدا هر جمله را بازنویسی می کنیم و سپس جایگاه موضوع و محمول را در جمله و اا (1ل
اصلی تعیین می کنیم: بررسی گزینه ها : 

گزینه 1: درون ما )موضوع( ز تو خالی )محمول( یکدم نمی شود )نسبت( ← موضوع پیش از محمول 

گزینه ۲: هر بنا که می بینی )موضوع( خلل پذیر )محمول( است )نسبت( ← محمول پیش از موضوع 

گزینه ۳: خدا )موضوع( یار شما )محمول( است )نسبت( ← موضوع پیش از محمول 

گزینه ۴: جهان و کار جهان )موضوع( بی ثبات و بی محل )محمول( است )نسبت( ← موضوع پیش از محمول 

بنابراین ترتیب موضوع و محمول در گزینه ۲ متفاوت است.
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قضیه شخصیه این است که موضوع آن مفهوم جزئی باشد، در جمله "شیر برعکس ریش می شود،" موضوع قضیه "شیر" است، که چین لفظ آن مورد نظر است 
مفهوم جزئی است یعنی "این لفظ" برعکس لفظ "ریش" 

سایر گزینه ها : یک شیر مشخص مورد نظر نیست و لذا قابلیت صدق بر مصادیق متعدد دارد و مفهومی کلی است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در منطق تنها جمالت خبری اند که قابلیت صادق یا کاذب بودن را دارند. از آنجاکه وظیفه منطق جلوگیری خطای و لا (1ل
اندیشه است و جمالت انشایی )مانند: جمالت امری، پرسشی و...( را نمی توان صادق یا کاذب دانست، این دسته از جمالت در منطق بررسی نمی شوند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. لفظ "جزئی" و یا "کلی" به معانی متفاوتی به کار می روند که نباید آن ها را اشتباه بگیریم. یک مفهوم جزئی مربوط به و اا (1ل
بحث رابطه مفهوم و مصداق است و به مفهومی گفته می شود که قابلیت انطباق به بیش از یک مصداق را ندارد، اما یک معنی جزئی و کلی مربوط به بحث 
اقسام قضایای محلی است و منظور قضیه ای است، که دارای سورجزئی است؛ بنابراین اگربا این دو معنای متفاوت یک لفظ واحد را با هم اشتباه بگیریم دچار 

مغالطه اشتراک لفظ می شویم.

از سور اهمال می شود، برای و اا (1ل از سورهای غیراستاندارد استفاده می شود و گاه در استفاده  گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در مکالمات روزمره گاه 
تشخیص نوع این قبیل قضایا به بازنویسی یا اصالح آن ها داریم: "آ": 

هیچ کس جز حمید = بعضی دانش آموزان ← بعضی دانش آموزان به مدرسه نیامدند. ← سالبه جزئی "ب": حتی یک نفر هم = هیچ کس ← هیچ کس از این اتفاق 
خوشحال نشد. ← سالبه کلی "پ": قوانین همواره کلی هستند. ← هر آبی در صد درجه می جوشد. ← موجبه کلی به این ترتیب در میان این قضایا موجبه جزئی دیده 

نمی شود.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. برای تشخیص اجزای یک قضیه حملی آن را در قالب الف ب است بازنویسی می کنیم: و اا (1ل

ما )موضوع( سپاسگزار تمام کسانی که در طی این سال ها برای ما زحمت بسیار کشیده اند )محمول( هستیم )نسبت(.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. اگرچه منال سعدیا ساختار نهی دارد، در این مصراع دو قضیه دیده می شود. و اا (1ل

چرخ شنید ناله ام ← چرخ )موضوع( شنونده ناله ام )محمول( بود. )نسبت( 

گفت منال سعدیا ← چرخ )موضوع( گوینده منال سعدیا، )محمول( بود. )نسبت( 

بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه 1: بی معنا است. 

گزینه ۲: بیانگر احساسات درونی است.

گزینه ۳: امری است؛ بنابراین این سه مورد قضیه نیستند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. برای تشخیص موضوع و محمول ابتدا هر جمله را بازنویسی می کنیم و سپس جایگاه موضوع و محمول را در جمله و اا (1ل
اصلی تعیین می کنیم: بررسی گزینه ها : 

گزینه 1: درون ما )موضوع( ز تو خالی )محمول( یکدم نمی شود )نسبت( ← موضوع پیش از محمول 

گزینه ۲: هر بنا که می بینی )موضوع( خلل پذیر )محمول( است )نسبت( ← محمول پیش از موضوع 

گزینه ۳: خدا )موضوع( یار شما )محمول( است )نسبت( ← موضوع پیش از محمول 

گزینه ۴: جهان و کار جهان )موضوع( بی ثبات و بی محل )محمول( است )نسبت( ← موضوع پیش از محمول 

بنابراین ترتیب موضوع و محمول در گزینه ۲ متفاوت است.
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گزینه ۴ پاسخ صحیح است. بررسی موارد: و اا (1ل

آ( بعضی از جمالتی که ساختار خبری دارند، بی معنی هستند، پس قضیه نیستند و این گزاره کاذب است. 

ب( قضایای شرطی دارای دو نسبت اند، پس این جمله نیز کاذب است. 

پ( قضایای شخصیه سور ندارد، بنابراین این مورد نیز کاذب است.

بنابراین هر سه گزاره کاذب اند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.  در منطق تنها افعال ربطی به عنوان رابطه در نظر گرفته می شوند. زمان، نوع و مثبت یا منفی بودن نیز تاثیری در این و اا (1ل
امر ندارد.  در گزینه ۲ ُبَود )به معنای است(، نخواهیم بود و نگشتند )به معنای نشدند( همگی ربطی هستند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه 1: کرد فعل ربطی نیست. 

گزینه ۳: نرفته است از مصدر رفتن نساخته شده است و ربطی نیست. 

گزینه ۴: خورده بود از مصدر خوردن ساخته شده است و ربطی نیست.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه )1(: محصوره - محصوره 

گزینه )۲(: محصوره - شصیه

گزینه )۳(: شخصیه - شخصیه 

گزینه )۴(: محصوره - محصوره

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. برای تقسیم قضایا به شخصیه و محصوره مالک کلی با جزئی بودن قضیه است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. شخصیه بودن جمله یعنی سور وجود ندارد.و لا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. دو قضیه متضاد همواره کلی اند.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.  زمانی که با افراد محدود و مشخص صحبت می کنیم قضیه شخصیه می شود، زیرا موضوع ما جزئی می شود.و اا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است. حملی به حکم به ثبوت یا نفی چیزی نمی دهد و شرطی به حکم به اتصال یا انفصال میان دو نسبت       می دهد.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. چراکه کیفیت یکسان از شروط تقابل دو قضیه نیستند.و اا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است. قضایای حملی از نظر کیفیت یا نسبت به سالبه و موجبه و از نظر موضوع به محصوره و شخصیه و از نظر سور با کلیت و اا (1ل
به کلی و جزئی تبدیل می شود، اما از نظر محمول خیر.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. قضایا بسیار متنوع و هرچه که زیاد باشد و متنوع، در نهایت محدود و مشخص است.و اا (1ل
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گزینه ۴ پاسخ صحیح است. چراکه تفاوت اصلی میان قضایای شرطی و حملی فقط مشروط بودن حکم است نه هیچ چیز دیگری.و اا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است. چون که جمالت انشائی دارای صدق و کذب نمی باشد، در دسته قضایا قرار نمی گیرند.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. سور قضیه نشان دهنده کمیت قضیه است، پس قضیه محصوره است که می تواند جزئی یا کلی باشد.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. چراکه گاهی جمالت خبری اند، اما قضیه محسوب نمی شوند؛ زیرا بی معنا هستند. قضایا جمالت خبری معنادارند.و لا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در قضیه محصوره موضوع همواره کلی است، پس می توان نتیجه گرفت خود قضیه دارای نور و کمیت است.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. کمیت دامنه مصادیق را تعیین می کند نه تعداد آن ها را.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. قضایای شخصیه فاقد سور می باشد.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. گزینه ۴: انسان مفهومی کلی است و در اینجا می توان بر سر قضیه نور قرار داد، پس محصوره است. و اا (1ل

گزینه ۳: فلز مفهومی کلی است و باز هم می شود بر سر قضیه سور آورد. 

گزینه ۲: زحل اسم خاص است، پس قضیه شخصیه است. 

گزینه 1: محصوره است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. در گزینه ۴: موضوع فلز یک مفهوم کلی است، پس محصوره است، حال چون درباره یک قانون علمی صحبت   می و اا (1ل
کند درواقع موجبه کلی است. 

گزینه ۳: وزن مفهوم کلی است، اما می تواند سور جزئی هم بگیرد، پس کلی نیست. 

گزینه ۲: قضیه شخصیه است. 

گزینه 1: جزئی است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در قضایای محصوره سور و نسبت کمیت و کیفیت را مشخص می کند.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. چراکه در قضیه محصوره موضوع قضیه مفهومی کلی است و تمامی گزینه های دیگر صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. چراکه قضیه حملی همان فعل اسنادی یا فعل ربطی می باشد. )رد گزینه ۳( و موضوع و محمول هم ارتباطی بین و اا (1ل
قضیه حملی با ادبیات برقرار نمی کند. )رد گزینه ۴(

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. وقتی سور قضایا ذکر نشده، ابتدا باید قضایای شخصیه را مشخص کنیم، باید بررسی شود تا ببینیم، کدامشان قانون و اا (1ل
علمی یا شرعی یا مدنی محسوب می شوند. در غیر این صورت قضیه دارای سور جزئی خواهد بود. 

گزینه 1: فعالیه جزئی است.
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گزینه ۴ پاسخ صحیح است. چراکه تفاوت اصلی میان قضایای شرطی و حملی فقط مشروط بودن حکم است نه هیچ چیز دیگری.و اا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است. چون که جمالت انشائی دارای صدق و کذب نمی باشد، در دسته قضایا قرار نمی گیرند.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. سور قضیه نشان دهنده کمیت قضیه است، پس قضیه محصوره است که می تواند جزئی یا کلی باشد.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. چراکه گاهی جمالت خبری اند، اما قضیه محسوب نمی شوند؛ زیرا بی معنا هستند. قضایا جمالت خبری معنادارند.و لا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در قضیه محصوره موضوع همواره کلی است، پس می توان نتیجه گرفت خود قضیه دارای نور و کمیت است.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. کمیت دامنه مصادیق را تعیین می کند نه تعداد آن ها را.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. قضایای شخصیه فاقد سور می باشد.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. گزینه ۴: انسان مفهومی کلی است و در اینجا می توان بر سر قضیه نور قرار داد، پس محصوره است. و اا (1ل

گزینه ۳: فلز مفهومی کلی است و باز هم می شود بر سر قضیه سور آورد. 

گزینه ۲: زحل اسم خاص است، پس قضیه شخصیه است. 

گزینه 1: محصوره است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. در گزینه ۴: موضوع فلز یک مفهوم کلی است، پس محصوره است، حال چون درباره یک قانون علمی صحبت   می و اا (1ل
کند درواقع موجبه کلی است. 

گزینه ۳: وزن مفهوم کلی است، اما می تواند سور جزئی هم بگیرد، پس کلی نیست. 

گزینه ۲: قضیه شخصیه است. 

گزینه 1: جزئی است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در قضایای محصوره سور و نسبت کمیت و کیفیت را مشخص می کند.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. چراکه در قضیه محصوره موضوع قضیه مفهومی کلی است و تمامی گزینه های دیگر صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. چراکه قضیه حملی همان فعل اسنادی یا فعل ربطی می باشد. )رد گزینه ۳( و موضوع و محمول هم ارتباطی بین و اا (1ل
قضیه حملی با ادبیات برقرار نمی کند. )رد گزینه ۴(

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. وقتی سور قضایا ذکر نشده، ابتدا باید قضایای شخصیه را مشخص کنیم، باید بررسی شود تا ببینیم، کدامشان قانون و اا (1ل
علمی یا شرعی یا مدنی محسوب می شوند. در غیر این صورت قضیه دارای سور جزئی خواهد بود. 

گزینه 1: فعالیه جزئی است.
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گزینه ۳ پاسخ صحیح است. به جز قید "تمام" باقی قیدها در حکم سور جزئی اند.و لا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. چراکه وقتی چیزی را به چیز دیگری نسبت می دهیم قضیه حملی و کلی است. و اا (1ل

گزینه ۴ درست است و قضیه شخصیه دارای موجبه و سالبه است.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. چراکه به جز گزینه ۳ سایر گزینه ها قضیه شخصیه محسوب می شود.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. قضیه "تنها یک دانش آموز امروز سر کالس حاضر نشده است"، یک قضیه سالبه جزئی است، زیرا قید "یک" همان و اا (1ل
سور جزئی است، پس در گزینه ها باید به دنبال سالبه جزئی باشیم.

گزینه ۴: اصاًل قضیه نیست. 

گزینه 1: هم یک استدالل موافق است.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. تبریز از مراغه بزرگتر است، تبریز موضوع است و بزرگتر از مراغه نیز محمول است. تبریز جمعیت خیلی زیادی دارد، باز و اا (1ل
هم تبریز موضوع است و دارای جمعیت خیلی زیاد نیز محمول است.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه می توان بر سر قضیه سور آورد. )همه یا برخی دانشجویان پرانرژی هستند(، اما موضوع قضایای دیگر و اا (1ل
همگی جزئی است و خود قضیه نیز شخصیه محسوب می شود.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. نمی توان گفت که قضایای شخصیه کیفیت ندارد؛ زیرا موجبه یا سالبه هستند.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. چراکه هر قضیه یک جمله خبری معنادار است؛ اما لزومًا صادق نیست و می تواند کاذب باشد.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. وقتی چیزی را به چیز دیگری نسبت می دهیم قضیه حملی و موجبه است که حال می تواند صادق یا کاذب باشد.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. همه گزینه ها را بررسی می کنیم: و اا (1ل

گزینه 1: دقت کنید که قضیه "هر گردی گردو نیست"، کلی نیست؛ زیرا با سور موجب کلی، نسبت سالبه آمده است، پس می شود "برخی گردوها گرد نیستند". 

گزینه ۲: شخصیه - کلی 

گزینه ۳: به مانند گزینه 1 سور موجبه کلی با فعل منفی آمده. 

گزینه ۴: جزئی - کلی

گزینه 1 پاسخ صحیح است. چراکه موضوع قضیه جزئی باشد، قضیه شخصیه خواهد بود.و لا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. جمالت پرسشی و امر و نهی قضیه محسوب نمی شود.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. محمول در جایی است که قضیه حملی باشد نه شرطی.و اا (1ل
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گزینه ۴: اصاًل قضیه نیست و جمله انشایی است. 

گزینه ۳: اصاًل قضیه نیست و جمله انشایی است. 

گزینه ۲: گل همین پنج روز و شش باشد. ← گل همین پنج، شش روز زنده است، پس حملی است. 

گزینه 1: اصاًل قضیه نیست و جمله انشایی است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. اینکه حکم در قضیه مشروط باشد یا نباشد، مالک تقسیم بندی قضایای حملی و شرطی است.و اا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است. وقتی موضوع قضیه جزئی باشد، قضیه شخصیه خواهد بود و وقتی چیزی را به چیز دیگری نسبت می دهیم قضیه و اا (1ل
حملی و موجبه است که حال می تواند صادق یا کاذب باشد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. قضیه جمالت خبری معنادارند، حال گزینه ها را بررسی می کنیم. و اا (1ل

گزینه 1: اصال جمله نیست و تصور است.  

گزینه ۳: جمله امری است و فاقد صدق و کذب می باشد. 

گزینه ۲: جمله خبری و معنادار است. 

گزینه ۴: جمله امری و فاقد صدق و کذب است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. قضایای شخصیه فاقد سور است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در امر تقسیم قضایای منطق به شخصیه و محصوره مالک کلی یا جزئی بودن موضوع می باشد.و اا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است. گزینه های ۲، ۳ و ۴ همگی صحیح هستند؛ ولی گزینه 1 به دلیل اینکه گفته است، در معنی اشتراک دارند، صحت و اا (1ل
ندارد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. تحلیل گزینه ها: و اا (1ل

گزینه 1: محصوره ← موجبه جزئیه 

گزینه ۲: شخصیه ← سالبه 

گزینه ۳: محصوره ← موجبه کلیه 

گزینه ۴: محصوره ← سالبه جزئیه 

نکته: اکثرًا در قضایایی که "عدد" وجود دارد نوع قضیه شخصیه است.  حواریون حضرت عیسی )ع( 1۲ نفرند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. اجزاء قضیه در منطق:و لا (1ل

رابطه محمول  موضوع 

دارد وزن  هوا 

- درصورتی که رابطه قضیه ایجابی باشد )مانند: است(، قضیه را "موجبه" و درصورتی که رابطه قضیه سلبی باشد )مانند: نیست(، قضیه را "سالبه" می نامند. بدین 
ترتیب قالب کلی قضیه حملی به صورت "الف ب است". ← ایجابی "الف ب نیست" ← سلبی نمایش داده می شود. رابطه ایجابی و سلبی را "کیفیت قضیه" می نامند.
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گزینه ۴: اصاًل قضیه نیست و جمله انشایی است. 

گزینه ۳: اصاًل قضیه نیست و جمله انشایی است. 

گزینه ۲: گل همین پنج روز و شش باشد. ← گل همین پنج، شش روز زنده است، پس حملی است. 

گزینه 1: اصاًل قضیه نیست و جمله انشایی است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. اینکه حکم در قضیه مشروط باشد یا نباشد، مالک تقسیم بندی قضایای حملی و شرطی است.و اا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است. وقتی موضوع قضیه جزئی باشد، قضیه شخصیه خواهد بود و وقتی چیزی را به چیز دیگری نسبت می دهیم قضیه و اا (1ل
حملی و موجبه است که حال می تواند صادق یا کاذب باشد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. قضیه جمالت خبری معنادارند، حال گزینه ها را بررسی می کنیم. و اا (1ل

گزینه 1: اصال جمله نیست و تصور است.  

گزینه ۳: جمله امری است و فاقد صدق و کذب می باشد. 

گزینه ۲: جمله خبری و معنادار است. 

گزینه ۴: جمله امری و فاقد صدق و کذب است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. قضایای شخصیه فاقد سور است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در امر تقسیم قضایای منطق به شخصیه و محصوره مالک کلی یا جزئی بودن موضوع می باشد.و اا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است. گزینه های ۲، ۳ و ۴ همگی صحیح هستند؛ ولی گزینه 1 به دلیل اینکه گفته است، در معنی اشتراک دارند، صحت و اا (1ل
ندارد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. تحلیل گزینه ها: و اا (1ل

گزینه 1: محصوره ← موجبه جزئیه 

گزینه ۲: شخصیه ← سالبه 

گزینه ۳: محصوره ← موجبه کلیه 

گزینه ۴: محصوره ← سالبه جزئیه 

نکته: اکثرًا در قضایایی که "عدد" وجود دارد نوع قضیه شخصیه است.  حواریون حضرت عیسی )ع( 1۲ نفرند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. اجزاء قضیه در منطق:و لا (1ل

رابطه محمول  موضوع 

دارد وزن  هوا 

- درصورتی که رابطه قضیه ایجابی باشد )مانند: است(، قضیه را "موجبه" و درصورتی که رابطه قضیه سلبی باشد )مانند: نیست(، قضیه را "سالبه" می نامند. بدین 
ترتیب قالب کلی قضیه حملی به صورت "الف ب است". ← ایجابی "الف ب نیست" ← سلبی نمایش داده می شود. رابطه ایجابی و سلبی را "کیفیت قضیه" می نامند.
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منطق و فلسفه جامع کنکور

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. قضایا بر دو گونه هستند یا قضیه شخصیه است و یا محصوره )کلی( و اا (1ل

قضیه اگر موضوع آن مفهومی جزئی باشد، قضیه شخصیه خوانده می شود. در سؤال موردنظر نیز لفظ "زاغ" موردنظر است، بنابراین جزئی می باشد.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. هر = سور/ گردی = موضوع / گردو = محمول / نیست = نسبت و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. به جمالت با معنایی که درباره ی چیزی خبر می دهند و می توانیم درباره ی صادق )درستی( یا کذب )نادرستی( آن ها و اا (1ل
سخن بگوییم، ))قضیه(( می گویند. دالیل نادرستی سایر گزینه ها: 

گزینه ی 1: جمله ناتمام است. جمالت ناتمام قضیه محسوب نمی شوند. 

گزینه ی ۲: جمله تعجبی است و قابلیت صدق و کذب ندارد. 

گزینه ی ۴: جمالت امری جزو جمالت انشایی هستند )در کنار جمالت پرسشی، تعجبی و ...(. تنها جمالت خبری قابلیت صدق و کذب دارند.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. موارد گزینه های 1، ۲ و ۴ قضیه ی شخصیه هستند و گزینه ی ۳ قضیه ی محصوره است. و اا (1ل

نکته: هنگامی که محمول یک بار بر کل موضوع حمل شود قضیه شخصیه است ولی اگر بارها بر تک تک افراد موضوع حمل شود محصوره است. در گزینه ی 
۲ توجه کنید که هرگاه منظور از یک واژه لفظ آن واژه باشید یک مفهوم جزئی به شمار می آید. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. هرگاه در قضیه ای محمول عدد یا درصد باشد و این مقدار بر کل مجموعه ی موضوع تعمیم داده شود نه تک تک آن و اا (1ل
ها، آن قضیه را شخصیه می دانیم. 

مثال: پیامبران 1۲۴۰۰۰ نفر هستند. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. این سؤال راجع به جزئی و کلی بودن موضوع قضیه می باشد که مربوط به مفهوم آن موضوع است. اگر موضوع قضیه و اا (1ل
مفهوم جزئی باشد، قضیه شخصیه است و اگر مفهوم قضیه کلی باشد قضیه محصوره است.

نکته ی درسی: چنانچه بتوان محمول را به تک تک آن افراد مجموعه حمل کرد، قضیه محصوره است. مانند گزینه ی ۲. 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. تشریح گزینه های دیگر:و اا (1ل

گزینه ی 1: همه ی کتاب ها را خوانده ام. 

گزینه ی ۲: یک قضیه ی شخصیه است. 

گزینه ی ۳: اصاًل قضیه نیست و جمله ی انشایی است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. مثال : ابن سینا و فارایی فیلسوف اند. و اا (1ل

ابن سینا فیلسوف است. فارابی فیلسوف است. 

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. این گزینه قضیه نیست و جمله ی انشایی است بقیه ی گزینه ها قضیه محصوره است. و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. جمالت مطرح شده در گزینه ی ۲ هر دو قضیهی حملی هستند. و لا (1ل

تشریح سایر گزینه ها: 
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گزینه ی 1: عبارت اول جمله ی انشایی است و قضیه محسوب نمی شود. عبارت دوم قضیه ی شرطی است. 

گزینه ی ۳: عبارت اول جمله ی انشایی و عبارت دوم قضیه ی حملی است.

گزینه ی ۴: هر دو عبارت جملهی انشایی هستند و قضیه محسوب نمی شوند. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در منطق تنها افعال ربطی )است، بود، شد، گشت و گردید( به عنوان رابطه در نظر گرفته می شود و اگر قضیه دارای و اا (1ل
فعلی غیر از این ها بود باید به فعل ربطی تبدیل شود. 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. عبارت اول یک جمله ی بی معنی است؛ زیرا معنا ندارد که یک کشور پایتخت یک شهر باشد؛ بنابراین چون قضیه به و اا (1ل
جمالت با معنایی که دربارهی چیزی خبر می دهند و می توان درباره ی صدق و کذب آن ها سخن گفت گفته می شود، پس این عبارت قضیه محسوب نمی شود. 

عبارت دوم یک قضیه ی حملی است که در آن اهمال سور صورت گرفته؛ اما از آنجا که قوانین همواره کلی هستند. پس سالبه ی کلی محسوب می گردد. 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. قضیه ی شخصیه، قضیه ای است که موضوع آن مفهومی جزئی می باشد. )رد گزینه های 1 و ۲( و اا (1ل

نکته: هنگامی که موضوع قضیه یک مجموعه مشخص باشد و محمول آن قضیه قابل حمل بر تک تک مصادیق موضوع نباشد قضیه شخصیه خواهد بود. )رد 
گزینه ی ۳( مثال: دانش آموزان این کالس ۲۰ نفر هستند. مصادیق دانش آموزان این کالس عبارتند از محمد، علی، رضا و ... نمی توان گفت که محمد ۲۰ 
نفر است، علی ۲۰ نفر است و ... اما اگر محمول این قضیه قابل حمل بر تک تک مصادیق موضوع می بود آن وقت قضیه محصوره می شد. مثل: دانش آموزان 

این کالس باهوش هستند. می توان این محمول را بر تک تک مصادیق موضوع حمل کرد. 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. در تمامی گزینه ها به جز گزینه ی ۴، تالی پیش از مقدم در جمله ظاهر شده است. در گزینه ی ۴ مقدم پیش از تالی و اا (1ل
آمده است. )اگر( عقل بداند که دل در زندان زلف یار چه حال خوشی دارد )مقدم( آن گاه عاقالن از پی زنجیر ما دیوانه گردند )تالی(. 

تشریح سایر گزینه ها: 

گزینه ی 1: )اگر( پیر مغان به تو گوید )فرمان دهد( )مقدم( )آن گاه( سجاده را می آلود کن )تالی( 

گزینه ی ۲: )اگر( کوه آهن نام افراسیاب را بشنود )مقدم( )آن گاه( از ترس آب می شود )تالی(

گزینه ی ۳: مصراع دوم: )اگر( گوش شما چشم شود )مقدم( )آن گاه( حال من دیده می شود )تالی( 

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. به جمالت با معنایی که درباره ی چیزی خبر می دهند و می توانیم درباره ی صادق یا کذب آن ها سخن بگوییم و اا (1ل
))قضیه(( می گویند. جمالت امری نظیر ))دل در کسی مبند که دل بسته ی تو نیست(( و جمالت سوالی مثل ))چگونه آدمی هستی(( قضیه نیستند )رد گزینه 

های 1 و ۲(. 

خود قضیه به دو نوع تقسیم می شود. به قضیه ای که در آن به ثبوت یا نفی چیزی برای چیزی حکم می شود، قضیه ی حملی می گویند. قسم دیگر قضیه، 
قضایای شرطی هستند؛ نظیر ))گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک(( )رد گزینه ی ۲(

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. برخی جمالت خبری اند؛ یعنی درباره ی عالم خارج خبر می دهند؛ تمام قضایای موجود در صورت سؤال خبری هستند. و اا (1ل
این یک قانون است که ابتدا باید مجرم بودن فرد ثابت و سپس مجازات شود؛ پس همه ی دادگاه ها اول باید حکم بر مجرمیت افراد صادر کنند بنابر این قضیه 

ی دوم موجبه ی کلیه خواهد بود. قضیه ی سوم در واقع یک قضیه ی سالبه ی جزئیه است؛ یعنی بعضی دوست ها رفیق واقعی نیستند.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. موضوع در گزینه ی ۳ جزئی است؛ بنابراین قضیه شخصیه محسوب خواهد شد. قضیه ی محصوره، قضیه ای است و اا (1ل
که موضوع آن، کلی باشد. 
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گزینه ی 1: عبارت اول جمله ی انشایی است و قضیه محسوب نمی شود. عبارت دوم قضیه ی شرطی است. 

گزینه ی ۳: عبارت اول جمله ی انشایی و عبارت دوم قضیه ی حملی است.

گزینه ی ۴: هر دو عبارت جملهی انشایی هستند و قضیه محسوب نمی شوند. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در منطق تنها افعال ربطی )است، بود، شد، گشت و گردید( به عنوان رابطه در نظر گرفته می شود و اگر قضیه دارای و اا (1ل
فعلی غیر از این ها بود باید به فعل ربطی تبدیل شود. 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. عبارت اول یک جمله ی بی معنی است؛ زیرا معنا ندارد که یک کشور پایتخت یک شهر باشد؛ بنابراین چون قضیه به و اا (1ل
جمالت با معنایی که دربارهی چیزی خبر می دهند و می توان درباره ی صدق و کذب آن ها سخن گفت گفته می شود، پس این عبارت قضیه محسوب نمی شود. 

عبارت دوم یک قضیه ی حملی است که در آن اهمال سور صورت گرفته؛ اما از آنجا که قوانین همواره کلی هستند. پس سالبه ی کلی محسوب می گردد. 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. قضیه ی شخصیه، قضیه ای است که موضوع آن مفهومی جزئی می باشد. )رد گزینه های 1 و ۲( و اا (1ل

نکته: هنگامی که موضوع قضیه یک مجموعه مشخص باشد و محمول آن قضیه قابل حمل بر تک تک مصادیق موضوع نباشد قضیه شخصیه خواهد بود. )رد 
گزینه ی ۳( مثال: دانش آموزان این کالس ۲۰ نفر هستند. مصادیق دانش آموزان این کالس عبارتند از محمد، علی، رضا و ... نمی توان گفت که محمد ۲۰ 
نفر است، علی ۲۰ نفر است و ... اما اگر محمول این قضیه قابل حمل بر تک تک مصادیق موضوع می بود آن وقت قضیه محصوره می شد. مثل: دانش آموزان 

این کالس باهوش هستند. می توان این محمول را بر تک تک مصادیق موضوع حمل کرد. 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. در تمامی گزینه ها به جز گزینه ی ۴، تالی پیش از مقدم در جمله ظاهر شده است. در گزینه ی ۴ مقدم پیش از تالی و اا (1ل
آمده است. )اگر( عقل بداند که دل در زندان زلف یار چه حال خوشی دارد )مقدم( آن گاه عاقالن از پی زنجیر ما دیوانه گردند )تالی(. 

تشریح سایر گزینه ها: 

گزینه ی 1: )اگر( پیر مغان به تو گوید )فرمان دهد( )مقدم( )آن گاه( سجاده را می آلود کن )تالی( 
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گزینه ۳ پاسخ صحیح است. این گزینه قضیه نیست زیرا جمله انشایی )امری( می باشد. گزینه های 1، ۲ و ۴ قضیه حملی و محصوره هستند. و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

- هیچ هشیار مالمت نکند مستی ما را: سالبه کلیه 

- هر که را در خاک غربت پای در گل ماند ماند: موجبه ی کلیه 

- سست عهدی که تحمل نکند بار جفا را: تصور است و نه قضیه 
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کل مجموعه نسبت داده شده است نه به تک تک افراد آن. برای یافتن محصوره یا شخصیه بودن قضایای حملی تنها نگاه کردن به موضوع قضیه کافی نیست 
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اگر محمول تنها یک بار بر کل موضوع بتواند حمل شود، قضیه شخصیه است )مانند گزینه ی ۲(. اما اگر محمول چند بار، )در هر بار( بر هریک از اعضای 
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گزینه ۴ پاسخ صحیح است. قضیه ی شخصیه، قضیه ای است که در آن موضوع یک مجموعه ی خاص است. اما توجه داشته باشید که در قضیه و اا (1ل
ی حملی شخصیه کل محمول یک بار بر موضوع که یک مجموعه ی خاص از افراد است حمل می شود. اما اگر موضوع یک مجموعه ی خاص باشد و محمول 
بتواند به دفعات متعدد هر بار بر یکی از افراد و مصادیق آن مجموعه ی خاص حمل شود، قضیه ی محصوره است. گزینه ی ۴ قضیه ی شخصیه و سایر گزینه 

ها محصوره هستند. 

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. موضوع قضیه حملی یا جزئی است یا کلی، اگر جزئی باشد آن را شخصیه و اگر کلی باشد آن را محصوره می نامند. و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. ))حالت چطور است(( یک جملهی انشایی است که یک پرسش را مطرح      می کند؛ پس قابلیت صدق یا کذب ندارد. و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

ساختار منطقی عبارت اول چنین است: ))من/موضوع )تومان هزار ی دارنده (/محمول هستم(( و ساختار منطقی 

عبارت دوم چنین است: ))او/موضوع )کتاب صد از بیش دارنده(/محمول است.(( 

)توجه دارید که در منطق باید سخنی که درباره ی یک موضوع گفته می شود، با یک فعل اسنادی به آن موضوع ربط داده شود.(

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در عبارت ))ارتش نازی در روسیه از پای درآمد((، ))از پای در آمدن(( را به یک مجموعه، که عبارت از ))ارتش نازی(( و اا (1ل
است، نسبت دادیم. یک مجموعه، یک مفهوم جزئی )خاص( است ؛ پس قضیه شخصیه است.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. گزینه های ۲ و ۳ و ۴ هیچ کدام جمله ی خبری و قضیه محسوب         نمی شوند. و اا (1ل

تنها جمالت خبری که قابلیت صادق و کاذب بودن را دارند، در منطق بررسی می شوند. الزم به ذکر است که گزینه 1 یک قضیه شرطی می باشد. 
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گزینه ۳ پاسخ صحیح است. اگر موضوع قضیه ای جزئی باشد، آن قضیه، شخصیه است.  اگر موضوع قضیه ای کلی باشد، آن قضیه، محصوره و اا (1ل
است و اگر سور قضیه ی محصوره، جزئی و نسبت آن موجبه باشد، آن قضیه، موجبه جزئی است. 

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. قضیه جمله ای است که می توان آن را به صدق و کذب متصف ساخت و از میان عبارت داده شده، فقط عبارت گزینه ی و اا (1ل
۳ این ویژگی را دارد که چیزی را به چیز دیگری نسبت داده است. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. موضوع قضیه در عبارت داده شده ))مشتری(( است که اسم کره ی خاصی است و بنابراین قضیه شخصیه و موجبه و لا (1ل
است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. هنگامی که لفظی داخل گیومه قرار بگیرد، جزئی می شود؛ پس قضیه ی ))فلسفه(( ریشه ای یونانی دارد، شخصیه و اا (1ل
است. قضیه ی ))دشمنان نابود شدند(( محصوره است؛ زیرا موضوع آن کلی است ولی بدون سور ذکر شده است.

1۰1( گزینه ۴ پاسخ صحیح است. ))اصطالحات تابع(( و ))مستلزم(( مربوط به مقدم و تالی در قضایای شرطی هستند نه موضوع و محمول در قضایای حملی 
)رد گزینه های ۲ و ۳(، محمول وصف و حالت موضوع است نه تابع آن. در ضمن، جایگاه مفهوم در جمله ربطی به موضوع یا محمول بودن آن مفهوم ندارد )رد 

گزینه ی 1(. 



پاسخنامۀ تشریحی درس ششم

209

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. اگر موضوع قضیه ای جزئی باشد، آن قضیه، شخصیه است.  اگر موضوع قضیه ای کلی باشد، آن قضیه، محصوره و اا (1ل
است و اگر سور قضیه ی محصوره، جزئی و نسبت آن موجبه باشد، آن قضیه، موجبه جزئی است. 

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. قضیه جمله ای است که می توان آن را به صدق و کذب متصف ساخت و از میان عبارت داده شده، فقط عبارت گزینه ی و اا (1ل
۳ این ویژگی را دارد که چیزی را به چیز دیگری نسبت داده است. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. موضوع قضیه در عبارت داده شده ))مشتری(( است که اسم کره ی خاصی است و بنابراین قضیه شخصیه و موجبه و لا (1ل
است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. هنگامی که لفظی داخل گیومه قرار بگیرد، جزئی می شود؛ پس قضیه ی ))فلسفه(( ریشه ای یونانی دارد، شخصیه و اا (1ل
است. قضیه ی ))دشمنان نابود شدند(( محصوره است؛ زیرا موضوع آن کلی است ولی بدون سور ذکر شده است.

1۰1( گزینه ۴ پاسخ صحیح است. ))اصطالحات تابع(( و ))مستلزم(( مربوط به مقدم و تالی در قضایای شرطی هستند نه موضوع و محمول در قضایای حملی 
)رد گزینه های ۲ و ۳(، محمول وصف و حالت موضوع است نه تابع آن. در ضمن، جایگاه مفهوم در جمله ربطی به موضوع یا محمول بودن آن مفهوم ندارد )رد 

گزینه ی 1(. 



ق
ط

من

211

ق
ط

من

اگر دو قضیه داشته باشیم که موضوع یکی موضوع یا محمول دیگری باشد و محمولش هم موضوع یا محمول دیگری باشد در این صورت بین این دو قضیه 

احکام قضایا دایر است. 

 مثال اول: هر آهو ئی حیوان است – بعضی آهوها حیوان هستند. که هم موضوع هر دو قضیه یکی است و هم محمول هر دو قضیه. 

 مثال دوم: هر آهوئی حیوان است – بعضی حیوانات آهو هستند. که موضوع یکی محمول دیگری و محمول یکی موضوع دیگری است.

با توجه به دو مثال فوق احکام قضایا دو قسم است: 1- تقابل  2- عکس

 تقابل: به دو قضیه ای متقابل می گویند که هم موضوع هر دو قضیه یکی است و هم محمول هر دو قضیه اما یا در سور یعنی کمیت یا نسبت و رابطه 

یعنی کیفیت و یا در هر دو اختالف دارند. 

 عکس: دو قضیه ای باهم رابطه عکس دارند که موضوع یکی در دیگری محمول و محمولش در دیگری موضوع باشد.

حواستان باشد: اگر دو قضیه ای دادند که موضوع یکی در دیگری محمول و محمولش در دیگری موضوع بود، آن دو قضیه باهم تقابل ندارند بلکه رابطه 

عکس دارند؛ شما در این کتاب از انواع عکس، فقط عکس مستوی را یاد می گیرید.

 انواع تقابل: با توجه به تعریف تقابل، بین دو قضیه محصوره یکی از چهار نوع تقابل وجود دارد: 1- تناقض  2- تضاد 3- تداخل 4- تداخل تحت تضاد

 مربع تقابل: برای یادگیری بهتر و ماندگار قضایای متقابل بهتر است مربع تقابل را که در پایین رسم کرده ام و بسیارهم ساده است، خوب به خاطر بسپارید.

 در مربع تقابل می بینید که خط تناقض دو تا است یکی بین موجبه کلی و سالبه جزئی است و یکی بین سالبه کلی و موجبه جزئی است؛ یعنی قضیه 

متناقض موجبه کلی، سالبه جزئی است و برعکس و قضیه متناقض سالبه کلی، موجبه جزئی است و برعکس.

هر الف ب است   بعضی الف ب نیست          -           هیچ الف ب نیست   بعضی الف ب است

احکام قضایا

درس هفتم
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  در مربع تقابل می بینید که خط تضاد بین موجبه کلی و سالبه کلی کشیده شده است، یعنی رابطه تضاد فقط بین موجبه کلی و سالبه کلی برقرار است. 

هر الف ب است  هیچ الف ب نیست    )قضایای جزئی تضاد ندارند(

 در مربع تقابل می بینید که خط تداخل دو تا است یکی بین موجبه کلی و موجبه جزئی است و یکی بین سالبه کلی و سالبه جزئی است؛ یعنی قضیه متداخل 

موجبه کلی، موجبه جزئی است و برعکس و قضیه متداخل سالبه کلی، سالبه جزئی است و برعکس.

هر الف ب است    بعضی الف ب است            -           هیچ الف ب نیست    بعضی الف ب نیست

 در مربع تقابل می بینید که خط تداخل تحت تضاد بین موجبه جزئی و سالبه جزئی کشیده شده است، یعنی رابطه تداخل تحت تضاد فقط بین موجبه جزئی 

و سالبه جزئی برقرار است.     بعضی الف ب است   بعضی الف ب نیست    

)قضایای کلی تداخل تحت تضاد ندارند(

  تعریف قضایای متقابل:

فرمول در سور ........... در کیف ............: برای تعریف قضایای متقابل، اوال مربع تقابل را خوب حفظ کنید ثانیا از فرمول در سور – در کیف با توجه 

به مربع تقابل استفاده بکنید.

دو قضیه ......................در سور ................................. در کیف...............................

 برای تعریف هر یک از قضایای متقابل اوال در نقطه چین اول نام آن تقابلی را که می خواهیم تعریف بکنیم می نویسیم و بعد فقط دو کار می کنیم: اول 

نگاه می کنیم به خط یا خطوط آن نوع تقابل تا ببینیم که کدام دو محصوره را به هم وصل کرده تا ببینیم آن محصوره ها در سور باهم یکی هستند یانه، اگر در 

سور یکی بودند در نقطه چین بعد از در سور می نویسیم سور هردو یکی است مثال یا هر دو سور کلی دارند یا هر دو سور جزئی دارند)حتما باید جزئی و کلی بودن 

را بنویسیم( و اگر در سور اختالف داشتند می نویسیم در سور اختالف دارند یعنی سور یکی جزئی و یکی کلی است. دوم نگاه می کنیم به کیف دو قضیه تا ببینیم 

در کیف یکی هستند یا نه؛ که اگر یکی بودند بعد از در کیف می نویسیم هر دو قضیه در کیف یکی هستند یعنی یا هردو ایجابی هستند یا سلبی و اگر یکی نبودند 

می نویسیم دو قضیه در کیف باهم اختالف دارند یعنی یکی کیف ایجابی و دیگری کیف سلبی دارد.

به طور کلی کم  و کیف دو قضیه را بررسی می کنیم و یکی بودن و نبودن آن ها را در نقطه چین های مربوطه می گذاریم.

کم در این جا یعنی سور یعنی هر – هیچ – بعضی

کیف در این جا یعنی فعل قضیه یعنی فعل سلبی یا ایحابی

با توجه به این توضیح فوق یک یک قضایای متقابل را تعریف می کنیم.

 تناقض: فرمول را می نویسیم و در نقطه چین اول می نویسیم تناقض یا متناقض؛ سپس سور دوقضیه را بررسی می کنیم و می بینیم که در مربع تقابل ، 

دو قضیه متناقض در سور یکی نیستند یعنی یکی سور کلی دارد و یکی سور جزئی، پس در نقطه چین دوم بعد از در سور می نویسیم باهم اختالف دارند که یکی 

سور کلی و یکی سور جزئی دارد و یعد کیف دو قضیه را بررسی می کنیم و می بینیم که در کیف هم با هم اختالف دارند پس بعد از در کیف می نویسیم اختالف 

دارند که یکی کیف ایجابی و یکی کیف سلبی دارد.

دو قضیه متناقض در سور باهم اختالف دارند که یکی سور کلی و یکی سور جزئی دارد در کیف اختالف دارند که یکی کیف ایجابی و یکی کیف سلبی دارد.

پس تعریف تناقض شد: دو قضیه متناقض در سور باهم اختالف دارند که یکی سور کلی و یکی سور جزئی دارد در کیف اختالف دارند که یکی کیف ایجابی 

و یکی کیف سلبی دارد.

 تضاد: فرمول را می نویسیم و در نقطه چین اول می نویسیم تضاد یا متضاد؛ سپس سور دوقضیه را بررسی می کنیم و می بینیم که در مربع تقابل ، دو 
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قضیه متضاد در سور یکی هستند یعنی هر دو سور کلی دارند، پس در نقطه چین دوم بعد از در سور می نویسیم اختالف ندارند یعنی سور کلی دارند و یعد کیف دو 

قضیه را بررسی می کنیم و می بینیم که در کیف با هم اختالف دارند پس بعد از در کیف می نویسیم اختالف دارند که یکی کیف ایجابی و یکی کیف سلبی دارد.

دو قضیه متضاد در سور اختالف ندارند یعنی هر دو سور کلی دارند در کیف اختالف دارند که یکی کیف ایجابی و یکی کیف سلبی دارد.

پس تعریف تضاد شد: دو قضیه متضاد در سور باهم یکی هستند یعنی سور هر دو کلی است و در کیف اختالف دارند که یکی کیف ایجابی و یکی کیف سلبی 

دارد.    )یادآوری مجدد: قضایای جزئی تضاد ندارند.(

 حکم تضاد: اگر یکی از دو قضیه متضاد، درست بود، حتما و الزاما قضیه متضاد دیگر نادرست خواهد بود ولی اگر یکی از دو قضیه متضاد نادرست باشد 

قضیه متضاد دیگر ممکن است درست باشد و ممکن است نادرست باشد. یعنی از درستی یک قضیه به نادرستی متضاد آن پی می بریم ولی از نادرستی یک قضیه 

به درستی و نادرستی متضادش پی نمی بریم.

 تداخل: فرمول را می نویسیم و در نقطه چین اول می نویسیم تداخل یا متداخل؛ سپس سور دو قضیه را بررسی می کنیم و می بینیم که در مربع تقابل ، 

دو قضیه متداخل در سور یکی نیستند یعنی یکی سور کلی دارد و یکی سور جزئی، پس در نقطه چین دوم بعد از در سور می نویسیم باهم اختالف دارند که یکی 

سور کلی و یکی سور جزئی دارد و یعد کیف دو قضیه را بررسی می کنیم و می بینیم که در کیف با هم یکی هستند یعنی یا هر دو کیف سلبی دارند و یا هر دو کیف 

ایجابی دارند پس بعد از در کیف می نویسیم یکی هستند یعنی یا هر دو کیف ایجابی دارند و یا هر دو کیف سلبی دارند.

دو قضیه متداخل در سور باهم اختالف دارند که یکی سور کلی و یکی سور جزئی دارد در کیف با هم یکی هستند یعنی هر دو قضیه یا کیف ایجابی دارند یا هر 

دو کیف سلبی دارند.

پس تعریف تداخل شد: دو قضیه متداخل در سور باهم اختالف دارند که یکی سور کلی و یکی سور جزئی دارد در کیف با هم یکی هستند یعنی یا هر دو قضیه 

کیف ایجابی دارند و یا هر دو قضیه کیف سلبی دارند.

 تداخل تحت تضاد: فرمول را می نویسیم و در نقطه چین اول می نویسیم تداخل تحت تضاد؛ سپس سور دوقضیه را بررسی می کنیم و می بینیم که 

در مربع تقابل ، دو قضیه متداخل تحت تصاد در سور یکی هستند یعنی هر دو سور جزئی دارند، پس در نقطه چین دوم بعد از در سور می نویسیم اختالف ندارند 

یعنی هر دو سور جزئی دارند و یعد کیف دو قضیه را بررسی می کنیم و می بینیم که در کیف با هم اختالف دارند پس بعد از در کیف می نویسیم اختالف دارند که 

یکی کیف ایجابی و یکی کیف سلبی دارد.

دو قضیه تداخل تحت تضاد در سور اختالف ندارند یعنی هر دو سور جزئی دارند در کیف اختالف دارند که یکی کیف ایجابی و یکی کیف سلبی دارد.

پس تعریف تداخل تحت تضاد شد: دو قضیه تداخل تحت تضاد در سور باهم یکی هستند یعنی سور هر دو جزئی است و در کیف اختالف دارند که یکی 

کیف ایجابی و یکی کیف سلبی دارد.    )یادآوری مجدد: قضایای کلی تداخل تحت تضاد ندارند.(

 احکام قضایای متقابل: 

اقسام قضایای متقابل و تعریف آن ها را یاد گرفتیم و حاال باید یادبگیریم که هر یک از این قضایای متقابل احکامی دارند که باید آن ها را به خاطر بسپاریم. منظور از 

احکام قضایا این است که از درست یا نادرست بودن یا احتماال درست یا نادرست بودن یک قضیه می توانیم به درست یا نادرست بودن یا احتماال درست یا نادرست 

بودن قضیه متقابل آن حکم کنیم.

 حکم تناقض: اگر هرکدام از دو قضیه متناقض، درست بود، حتما و الزاما قضیه متناقض دیگر نادرست خواهد بود و بالعکس یعنی اگر هرکدام از دو 

قضیه متناقض نادرست بود آن دیگری حتما و الزاما درست خواهد بود. یعنی اگر قضیه هر الف ب است صادق باشد حتما و الزاما متناقض آن یعنی بعضی ب 

الف نیست کاذب خواهد بود و برعکس و اگر قضیه هر الف ب است کاذب باشد حتما و الزاما متناقض آن یعنی بعضی ب الف نیست صادق خواهد بود و برعکس 

و همچنین هیچ الف ب نیست با بعضی الف ب است. که اگر یکی صادق باشد دیگری الزاما کاذب است و اگر یکی کاذب باشد دیگری الزاما صادق است. این 
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قضیه متضاد در سور یکی هستند یعنی هر دو سور کلی دارند، پس در نقطه چین دوم بعد از در سور می نویسیم اختالف ندارند یعنی سور کلی دارند و یعد کیف دو 

قضیه را بررسی می کنیم و می بینیم که در کیف با هم اختالف دارند پس بعد از در کیف می نویسیم اختالف دارند که یکی کیف ایجابی و یکی کیف سلبی دارد.

دو قضیه متضاد در سور اختالف ندارند یعنی هر دو سور کلی دارند در کیف اختالف دارند که یکی کیف ایجابی و یکی کیف سلبی دارد.

پس تعریف تضاد شد: دو قضیه متضاد در سور باهم یکی هستند یعنی سور هر دو کلی است و در کیف اختالف دارند که یکی کیف ایجابی و یکی کیف سلبی 

دارد.    )یادآوری مجدد: قضایای جزئی تضاد ندارند.(

 حکم تضاد: اگر یکی از دو قضیه متضاد، درست بود، حتما و الزاما قضیه متضاد دیگر نادرست خواهد بود ولی اگر یکی از دو قضیه متضاد نادرست باشد 

قضیه متضاد دیگر ممکن است درست باشد و ممکن است نادرست باشد. یعنی از درستی یک قضیه به نادرستی متضاد آن پی می بریم ولی از نادرستی یک قضیه 

به درستی و نادرستی متضادش پی نمی بریم.

 تداخل: فرمول را می نویسیم و در نقطه چین اول می نویسیم تداخل یا متداخل؛ سپس سور دو قضیه را بررسی می کنیم و می بینیم که در مربع تقابل ، 

دو قضیه متداخل در سور یکی نیستند یعنی یکی سور کلی دارد و یکی سور جزئی، پس در نقطه چین دوم بعد از در سور می نویسیم باهم اختالف دارند که یکی 

سور کلی و یکی سور جزئی دارد و یعد کیف دو قضیه را بررسی می کنیم و می بینیم که در کیف با هم یکی هستند یعنی یا هر دو کیف سلبی دارند و یا هر دو کیف 

ایجابی دارند پس بعد از در کیف می نویسیم یکی هستند یعنی یا هر دو کیف ایجابی دارند و یا هر دو کیف سلبی دارند.

دو قضیه متداخل در سور باهم اختالف دارند که یکی سور کلی و یکی سور جزئی دارد در کیف با هم یکی هستند یعنی هر دو قضیه یا کیف ایجابی دارند یا هر 

دو کیف سلبی دارند.

پس تعریف تداخل شد: دو قضیه متداخل در سور باهم اختالف دارند که یکی سور کلی و یکی سور جزئی دارد در کیف با هم یکی هستند یعنی یا هر دو قضیه 

کیف ایجابی دارند و یا هر دو قضیه کیف سلبی دارند.

 تداخل تحت تضاد: فرمول را می نویسیم و در نقطه چین اول می نویسیم تداخل تحت تضاد؛ سپس سور دوقضیه را بررسی می کنیم و می بینیم که 

در مربع تقابل ، دو قضیه متداخل تحت تصاد در سور یکی هستند یعنی هر دو سور جزئی دارند، پس در نقطه چین دوم بعد از در سور می نویسیم اختالف ندارند 

یعنی هر دو سور جزئی دارند و یعد کیف دو قضیه را بررسی می کنیم و می بینیم که در کیف با هم اختالف دارند پس بعد از در کیف می نویسیم اختالف دارند که 

یکی کیف ایجابی و یکی کیف سلبی دارد.

دو قضیه تداخل تحت تضاد در سور اختالف ندارند یعنی هر دو سور جزئی دارند در کیف اختالف دارند که یکی کیف ایجابی و یکی کیف سلبی دارد.

پس تعریف تداخل تحت تضاد شد: دو قضیه تداخل تحت تضاد در سور باهم یکی هستند یعنی سور هر دو جزئی است و در کیف اختالف دارند که یکی 

کیف ایجابی و یکی کیف سلبی دارد.    )یادآوری مجدد: قضایای کلی تداخل تحت تضاد ندارند.(

 احکام قضایای متقابل: 

اقسام قضایای متقابل و تعریف آن ها را یاد گرفتیم و حاال باید یادبگیریم که هر یک از این قضایای متقابل احکامی دارند که باید آن ها را به خاطر بسپاریم. منظور از 

احکام قضایا این است که از درست یا نادرست بودن یا احتماال درست یا نادرست بودن یک قضیه می توانیم به درست یا نادرست بودن یا احتماال درست یا نادرست 

بودن قضیه متقابل آن حکم کنیم.

 حکم تناقض: اگر هرکدام از دو قضیه متناقض، درست بود، حتما و الزاما قضیه متناقض دیگر نادرست خواهد بود و بالعکس یعنی اگر هرکدام از دو 

قضیه متناقض نادرست بود آن دیگری حتما و الزاما درست خواهد بود. یعنی اگر قضیه هر الف ب است صادق باشد حتما و الزاما متناقض آن یعنی بعضی ب 

الف نیست کاذب خواهد بود و برعکس و اگر قضیه هر الف ب است کاذب باشد حتما و الزاما متناقض آن یعنی بعضی ب الف نیست صادق خواهد بود و برعکس 

و همچنین هیچ الف ب نیست با بعضی الف ب است. که اگر یکی صادق باشد دیگری الزاما کاذب است و اگر یکی کاذب باشد دیگری الزاما صادق است. این 
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توضیح به صورت جدول در پایین آمده است.

دو جدول صدق و کذب قضایای متناقض بیانگر آن هستند که اگر یکی از دو قضیه متناقض صادق باشد آن دیگری حتما کاذب است و اگر یکی کاذب باشد 

آن دیگری حتما صادق است. به طور کلی محال است که دو قضیه متناقض هر دو باهم صادق و یا هردو باهم کاذب باشند همیشه و حتما یکی از دو قضیه 

متناقض، صادق و یکی کاذب است.

                  به طور خالصه حکم تناقض را این گونه حفظ کنید:                    

 بدیهی ترین قضیه: بدیهی ترین و پایه ای ترین قضیه، محال بودن تناقض )اصل محال بودن اجتماع و ارتفاع دو نقیض( است که آن را مادر 

قضایا )اّم القضایا( نامیده اند. این قضیه بیان می کند که دو نقیض یا دو قضیه متناقض هم زمان صادق نیستند )باهم جمع نمی شوند( و هم زمان کاذب 

نیستند)باهم رفع نمی شوند.( مثال : بودن و نبودن نقیض هم هستند. یک چیز نمی تواند هم زمان، هم باشد و هم نباشد، این را می گویند اجتماع نقیضین 

محال است. همچنین یک چیز نمی تواند هم زمان، نه، باشد و نه، نباشد، به چنین حالتی می گویند ارتفاع نقیضین محال است.
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این جدول بیانگر آن است که »اگر هر الف ب است« صادق باشد، قضیه متضادآن یعنی »هیچ الف ب نیست« حتما و الزاما کاذب است اما اگر »هر الف ب 

است« کاذب باشد قضیه متضاد آن یعنی »هیچ الف ب نیست« ممکن است صادق یا کاذب باشد.

همچنین اگر »هیچ الف ب نیست« صادق باشد، قضیه متضاد آن یعنی »هر الف ب است« حتما و الزاما کاذب است اما اگر »هیچ الف ب نیست« کاذب باشد 

قضیه متضاد آن یعنی»هر الف ب است« ممکن است صادق و یا کاذب باشد.

به طور کلی دو قضیه متضاد محال است هر دو باهم صادق باشند اما ممکن است هر دو باهم کاذب و یا یکی کاذب و یکی صادق باشد.

به طور خالصه حکم تضاد را این گونه حفظ کنید:                          

صادق کاذب، یعنی از دو قضیه متضاد، یکی صادق بود، دیگری حتما کاذب است؛ و کاذب نامعلوم، یعنی یکی از دو قضیه متضاد کاذب بود، صدق و کذب 

نامعلوم است. دیگری 

 حکم تداخل: همیشه یکی از دو قضیه متداخل، کلی و یکی جزئی است؛ هرگاه قضیه کلی صادق باشد قضیه متداخل جزئی آن هم الزاما و قطعا صادق 

است ولی اگر قضیه کلی کاذب باشد ممکن است قضیه متداخل جزئی آن صادق و یا کاذب باشد.

و اگر قضیه جزئی، کاذب باشد، قضیه متداخل کلی آن حتما و الزاما کاذب خواهد بود ولی اگر قضیه جزئی صادق باشد ممکن است قضیه متداخل جزئی آن 

صادق و یا کاذب باشد. دو جدول پایین بیانگر این توضیح است.

به طور خالصه حکم تداخل را این گونه حفظ کنید:     
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این جدول بیانگر آن است که »اگر هر الف ب است« صادق باشد، قضیه متضادآن یعنی »هیچ الف ب نیست« حتما و الزاما کاذب است اما اگر »هر الف ب 
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و اگر قضیه جزئی، کاذب باشد، قضیه متداخل کلی آن حتما و الزاما کاذب خواهد بود ولی اگر قضیه جزئی صادق باشد ممکن است قضیه متداخل جزئی آن 
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کلی صادق جزئی صادق یعنی از دو قضیه متداخل، اگر قضیه کلی صادق بود حتما قضیه جزئی متداخل آن هم صادق است؛ جزئی کاذب کلی کاذب یعنی از 

دو قضیه متداخل، اگر قضیه جزئی کاذب بود، حتما قضیه کلی متداخل آن هم کاذب است؛ و اال نامعلوم یعنی اگر کلی کاذب باشد، جزئی ممکن است صادق 

یا کاذب باشد و هم چنین است اگر جزئی صادق باشد.
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عکس مستوی

 عکس: در صورتی که جای موضوع و محمول قضیه ای را عوض کنیم، قضیه به دست آمده را عکس قضیه اول می گویند.

مثل:        بعضی الف ب است     بعضی ب الف است       جای موضوع و محمول در قضیه دوم عوض شده است.

                       اصل قضیه                            عکس قضیه

 حکم عکس: اگر اصل قضیه صادق باشد، طبق قاعده، عکس قضیه هم الزاما و قطعا صادق خواهد بود.

عکس انواعی دارد که یک نوع آن عکس مستوی است که در این کتاب درسی فقط عکس مستوی آموزش داده می شود. 

 عکس مستوی: آن است که جای موضوع و محمول قضیه را باهم عوض می کنیم و  هیچ چیز دیگر در قضیه تغییر نمی کند به جز، »هر« که اگر سور 

قضیه »هر« باشد یعنی موجبه کلی، به بعضی تبدیل می شود یعنی موجبه جزئی. ضمنا سالبه جرئی عکس مستوی الزم الصدق ندارد.

فرم و قاعده کلی عکس مستوی:

 

جدول فوق بیانگر فرم و قاعده کلی عکس مستوی است.

اگر »هر الف ب است« صادق باشد حتما و الزاما، عکس مستوی آن یعنی »بعضی ب الف است« صادق خواهد بود. 

پس عکس الزم الصدق موجبه کلی می شود موجبه جزئی

مثل: هر آهوئی حیوان است که عکس مستوی آن می شود بعضی حیوان ها آهو هستند که الزاما صادق است.

اگر »بعضی الف ب است« صادق باشد حتما و الزاما، عکس مستوی آن یعنی »بعضی ب الف است« صادق خواهد بود. 

پس عکس مستوی الزم الصدق موجبه جزئی می شود موجبه جزئی.

مثل: »بعضی آهوها حیوان هستند« که عکس مستوی آن می شود »بعضی حیوان ها آهو هستند«.

اگر »هیچ الف ب نیست« صادق باشد حتما و الزاما، عکس مستوی آن یعنی »هیچ ب الف نیست« صادق خواهد بود. 

پس عکس مستوی الزم الصدق سالبه کلی می شود سالبه کلی

مثل: »هیچ آهویی پلنگ نیست« که عکس مستوی آن یعنی»هیچ پلنگی آهو نیست« الزاما صادق خواهد بود.

سالبه جزئی عکس مستوی الزم الصدق ندارد.

وقتی می گوییم قضیه ای عکس مستوی الزم الصدق دارد یعنی عکس مستوی آن الزاما نمی تواند صادق نباشد بعضی مواقع صادق و بعضی مواقع کاذب می باشد.
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»ایهام  مغالطه  دچار  نکنیم،  رعایت  درستی  به  را  قاعده عکس مستوی  قضیه،  اجزای  کردن  جابه جا  در  که  در صورتی  انعکاس:  ایهام  مغالطه 

می شویم. انعکاس« 

 مثال 1: طبق قاعده، عکس مستوی »هر الف ب است« می شود »بعضی ب الف است« حاال اگر کسی بگوید چون عکس مستوی صادق»هر مثلثی 

سه ضلعی است« می شود »هر سه ضلعی مثلث است« پس عکس مستوی »هر الف ب است« می شود »هر ب الف است« دچار مغالطه ایهام انعکاس شده 

نادرست است و در  بلکه بعضی موقع ها درست و بعضی موقع ها  الف است« عکس مستوی الزم الصدق »هر الف ب است« نمی یاشد  است. چون »هر ب 

استدالل فوق، از آن بعضی موقع ها درست استفاده شده است درصورتی که گاهی هم نادرست است مثل: »هر کبوتری پرنده است« ، »هر پرنده ای کبوتر 

است« که نادرست است.

پس عکس مستوی الزم الصدق موجبه کلی می شود موجبه جرئی و عکس مستوی موجبه کلی گرفتن، مغالطه ایهام انعکاس است.

 مثال 2: طبق قاعده، عکس مستوی »بعضی الف ب است« می شود »بعضی ب الف است« حاال اگر کسی بگوید چون عکس مستوی صادق»بعضی 

مثلث ها سه ضلعی است« می شود »هر سه ضلعی مثلث است« پس عکس مستوی الزم الصدق »بعضی الف ب است« می شود »هر ب الف است« دچار مغالطه 

ایهام انعکاس شده است. چون »هر ب الف است« عکس مستوی الزم الصدق »بعضی الف ب است« نمی یاشد بلکه بعضی موقع ها درست و بعضی موقع ها 

نادرست است و در استدالل فوق از آن بعضی موقع ها درست استفاده شده است درصورتی که گاهی هم نادرست است مثل: »بعضی لباس ها سفید هستند« ، 

»هر لباسی سفید است« که نادرست است.

 مثال 3: طبق قاعده، »بعضی الف ب نیست«، عکس مستوی الزم الصدق ندارد. حاال اگر کسی بگوید چون عکس مستوی صادق»بعضی لباس ها سفید 

نیستند« می شود »بعضی سفیدها لباس نیستند« پس عکس مستوی »بعضی الف ب نیست« می شود »بعضی ب الف نیست« دچار مغالطه ایهام انعکاس شده 

است. چون »بعضی ب الف نیست« عکس مستوی الزم الصدق »بعضی الف ب نیست« نمی یاشد بلکه بعضی موقع ها درست و بعضی موقع ها نادرست است و 

در استدالل فوق از آن بعضی موقع ها درست استفاده شده است درصورتی که گاهی هم نادرست است مثل: »یعضی پرنده ها کبوتر نیستند« ، »بعضی کبوترها 

پرنده نیستند.« که نادرست است.

هم چنین است اگر کسی بگوید عکس مستوی »بعضی الف ب نیست« می شود »هیچ ب الف نیست«

بعضی آهو ها پلنگ نیستند  - هیچ پلنگی آهو نیست   )عکس مستوی صادق(

بعضی پرنده ها کبوتر نیستند – هیچ کبوتری پرنده نیست. )عکس مستوی کاذب(

توجه کنید: برای سالبه کلی مغالطه ایهام انعکاس در سور نداریم. یعنی عکس مستوی الزم الصدق »هیچ الف ب نیست« هم می شود »هیچ ب 

الف نیست.« و هم می شود »بعضی ب الف نیست« .

یعنی اگر کسی بگوید عکس مستوی الزم الصدق »هیچ الف ب نیست« می شود »بعضی ب الف نیست«، مغالطه ایهام انعکاس نیست.

چند نکته قابل دقت و توجه: یاد گرفتیم که اگر قضیه ای به ما دادند چگونه عکس مستوی آن را بسازیم.

اما ممکن است، عکس مستوی قضیه ای را به ما بدهند و اصل آن را بخواهند. که البته رسیدن به پاسخ ساده است فقط باید روش آن را به خاطر بسپارید.

  سوال 1-  عکس مستوی قضیه ای »هیچ ب الف نیست« می باشد؛ اصل آن را بنویسید.

اگر به جدول قاعده عکس مستوی نگاه کنید می بینید که اصل این عکس مستوی، »هیچ الف ب نیست« می باشد.

 سوال 2- عکس مستوی قضیه ای »بعضی ب الف است« می باشد؛ اصل آن را بنویسید.

اگر به جدول قاعده عکس مستوی نگاه کنید می بینید که اصِل این عکس مستوی، هم »هر الف ب است« می باشد و هم بعضی الف ب است. که هر دو مورد 
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را می نویسید و یا هر کدام به عنوان جواب پیشنهاد شده بود، به عنوان صحیح، انتخاب می کنید.

البته این توضیح برای زمانی است که سوال با فرم کلی یعنی با الف و ب ، مطرح شده باشد.

 سوال 3- عکس مستوی قضیه ای »بعضی حیوان ها آهو هستند«؛ می باشد؛ اصل آن را بنویسید.

این قضیه، موجبه جزئیه است و موجبه جزئی، هم عکس مستوی موجبه کلی و هم عکس مستوی موجبه جزئی است، در صورتی که به جای فرم کلی، یعنی به 

جای الف و ب، مثال داده بودند، جای موضوع و محمول را عوض می کنیم و از سور »هر« استفاده می کنیم اگر معنای صادقی داشت، اصل قضیه ، هم با سور 

کلی و هم با سور جزئی درست است. اما اگر با سور »هر« معنای صادق نداشت، اصل آن الزاما با سور جزئی یعنی »بعضی« می باشد.

حاال جای موضوع و محمول را در قضیه داده شده عوض می کنیم و برایش سور »هر« می دهیم و می بینیم که درست است، 

پس اصل قضیه می شود »هر آهویی حیوان است« - »بعضی آهو حیوان است« یعنی یکی از دو مورد را می توانیم به عنوان اصل 

قضیه انتخاب کنیم.)البته در امتحانات تشریحی اولویت را به موجبه کلی بدهید و آن را بنویسید اما در سوال های تستی هر کدام از دو مورد را دادند، به عنوان 

درست، انتخاب کنید.(

 سوال 4- عکس مستوی قضیه ای »بعضی سفیدها لباس هستند«؛ می باشد؛ اصل آن را بنویسید.

این قضیه، موجبه جزئیه است و موجبه جزئی، هم عکس مستوی موجبه کلی و هم موجبه جزئی است، در صورتی که به جای فرم کلی، یعنی به جای الف و ب، 

مثال داده بودند، جای موضوع و محمول را عوض می کنیم و از سور هر استفاده می کنیم اگر معنای صادقی داشت، اصل قضیه ، هم با سور کلی و هم با سور 

جزئی درست است. اما اگر با سور »هر« معنای صادق نداشت، اصل آن الزاما با سور جزئی یعنی »بعضی« می باشد.

حاال جای موضوع و محمول را در قضیه داده شده عوض می کنیم و برایش سور »هر« می دهیم که می شود »هر لباسی سفید است« 

و می بینیم که درست نیست، پس سور »بعضی« می دهیم که اصل قضیه عکس مستوی فوق می شود: 

»بعضی لباس ها سفید هستند«.

تمرین صفحه 63

صدق و کذب روابط زیر را مشخص کنید:   رابطه این دو قضیه تناقض است. پس طبق قاعده تناقض:
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حاال جای موضوع و محمول را در قضیه داده شده عوض می کنیم و برایش سور »هر« می دهیم و می بینیم که درست است، 
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قضیه انتخاب کنیم.)البته در امتحانات تشریحی اولویت را به موجبه کلی بدهید و آن را بنویسید اما در سوال های تستی هر کدام از دو مورد را دادند، به عنوان 
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تمرین صفحه 63

صدق و کذب روابط زیر را مشخص کنید:   رابطه این دو قضیه تناقض است. پس طبق قاعده تناقض:
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تمرین صفحه 64

صدق و کذب روابط زیر را مشخص کنید:     رابطه این دو قضیه تضاد است. پس طبق قاعده تضاد:

تمرین صفحه 66

 صدق و کذب روابط زیر را مشخص کنید:    رابطه این دو قضیه تداخل است. پس طبق قاعده تداخل:

تمرین صفحه 69

عکس مستوی قضایای زیر را بنویسید:

  هیچ مسلمانی کافر نیست.  

 هیچ کافری مسلمان نیست.   )اگر بنویسند یعضی کافرها مسلمان نیست هم درست است.(

  هر ایرانی وطن دوست است. 

بعضی وطن دوست ها ایرانی هستند. )اگر بنویسند هر وطن دوستی ایرانی است، مغالطه ایهام انعکاس است.(

درس هفتم: احکام قضایا

221

  بعضی حیوانات گربه نیستند. 

سالبه جزئی عکس مستوی الزم الصدق ندارد. )هر عکسی بنویسند، مغالطه ایهام انعکاس است.(

  بعضی سنگ ها آهکی هستند. 

بعضی آهکی ها سنگ هستند. )اگر بنویسند هر آهکی ای سنگ است؛ مغالطه ایهام انعکاس است.(

فعالیت تکمیلی صفحه 69 و 70

 1-  فرق قواعد مربع تقابل و عکس مستوی از نظر جایگاه موضوع و محمول قضیه در چیست؟

در مربع تقابل جای موضوع و محمول در دو قضیه ثابت است ولی در عکس مستوی جای آن ها تغییر می کند.

 2- در فرض صادق بودن قضیه نخست، صدق یا کذب قضیه دوم را مشخص کنید و نام رابطه میان آن ها را بیان کنید: 

)کاذب - تناقض( بعضی کارمندان مالیات نمی پردازند.   الف: همه کارمندان مالیات می پردازند. 

)کاذب - تناقض( همه فیزیک دانان اقتصاددان هستند.   ب: بعضی فیزیک دانان اقتصاددان نیستند. 

)کاذب - تضاد( همه مسافران در راه هستند.   ج: هیچ مسافری در راه نیست.  

)صادق - تداخل( بعضی مسافران در راه نیستند.   د: هیچ مسافری در راه نیست.  

)صادق – عکس مستوی( بعضی آبزی ها نهنگ هستند.   هـ: هر نهنگی آبزی است.  

)نامعلوم – تداخل تحت تضاد( بعضی پرندگان مهاجر هستند.   * و: بعضی پرندگان مهاجر نیستند.  

 3- الف: با توجه به رابطه میان ستون اول با ستون های دیگر جدول زیر، در صورت صادق بودن قضایای ستون نخست، در باره 
صدق یا کذب سایر قضایا چه می توان گفت؟
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 4 – مشخص کنید که در هر یک از روابط مربع تقابل و نیز در رابطه عکس مستوی، کمیت و کیفیت دو قضیه، ثابت می مانند یا 
تغییر می کنند.

 5- کدام یک از روابط مربع تقابل و عکس مستوی، از نظر صدق و کذب، یک طرفه و کدام یک دو طرفه اند؟

رابطه تناقض از نظر صدق و کذب دو طرفه است یعنی حتما صدق یکی کذب دیگری را و کذب یکی صدق دیگری را نتیجه می دهد؛ اما رابطه های دیگر چنین 

حالت دو طرفه ندارند. این مطلب را در جداول صدق کذب قضایای متقابل به راحتی می توانید دریافت کنید. 

 6- جدول زیر را کامل کنید:

 7- جمالت زیر را با کلمات صادق و کاذب پر کنید:

الف: دو قضیه متناقض هم زمان صادق نیستند و هم زمان کاذب نیستند. )جابه جا نوشتن صادق و کاذب در نقطه چین ها تفاوتی ندارد.(

ب: دو قضیه متضاد هم زمان صادق نیستند؛ اما شاید هم زمان کاذب باشند. 

* ج: دو قضیه متداخل تحت تضاد هم زمان کاذب نیستند؛ اما شاید هم زمان صادق باشند.

تست

1- کدام مورد را می توان در جای خالی در جدول نوشت؟ 

ب: هیچ آهویی حیوان نیست الف: هر حیوانی آهو است  

د: بعضی آهوها حیوان نیستند. ج: بعضی آهو ها حیوان هستند.  
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2- کدام گزینه به ترتیب از راست به چپ برای جاهای خالی مناسب است؟

الف: هر الف ب است – هیچ الف ب نیست – هر ب الف است

ب: بعضی ب الف است – هر الف ب است – بعضی ب الف نیست

ج: هیچ الف ب نیست – بعضی ب الف است – هیچ ب الف نیست

د: هیچ الف ب نیست – بعضی ب الف است – بعضی الف ب نیست

3- در صورتی که »بعضی الف ب است« کاذب باشد، قضیه »بعضی الف ب نیست« و »بعضی ب الف نیست« به ترتیب .......... و 
............. خواهد بود. 

ب: صادق کاذب    الف: نامعلوم – صادق    

د:صادق – صادق    ج: کاذب – نامعلوم    

4- در صورت صدق اصل قضیه، کدام مورد مغالطه ایهام انعکاس ندارد؟

الف: هر الف ب است  پس هر ب الف است                            ب: بعضی الف ب نیست  پس بعضی ب الف نیست

ج: هیچ الف ب نیست    پس بعضی ب الف نیست                  د: بعضی الف ب است     پس هر ب الف است

 ، قضیه  چند  کذب  و  قضیه  چند  صدق  تشخیص  تقابل  مربع  در  است،  کاذب  نیست«  ب  الف  »هیچ  قضیه  بدانیم  که  صورتی  در   -5
امکان پذیر است؟

الف: صدق یک قضیه و کذب دو قضیه ثابت می شود.

ب: کذب یک قضیه و صدق دو قضیه ثابت می شود.

ج: فقط صدق یک قضیه ثابت می شود و دو قضیه دیگر نامعلوم می ماند.

د: فقط کذب یک قضیه ثابت می شود و دو قضیه دیگر نامعلوم می ماند.

6- قضیه متقابل، که  هم در کم و هم در کیف اختالف داشته باشند  دو قضیه …………. نامیده می شوند.

د: متداخل تحت تضاد ج: متداخل    ب: متضاد    الف: متناقض  

7- در کدام یک از قضایای متقایل از صادق بودن قضیه موجبه کلی به کاذب بودن قضیه سالبه جزئی پی می بریم؟

د: تداخل تحت تضاد ج: تداخل    ب: تضاد    الف: تناقض  

)کنکور 1400( 8- اگر مربع روبه رو مربع تقابل باشد، امکان موارد زیر را به ترتیب بررسی کرده و پاسخ درست را انتخاب کنید. 

جمع میان A و B  در کذب 

جمع میان A و C در کذب

D در صورت کذب ،A تشخیص صدق یا کذب

الف: امکان پذیر – غیر ممکن -  غیرممکن                               ب: غیر ممکن – غیرممکن – امکان پذیر

ج: غیرممکن – امکان پذیر – امکان پذیر                                  د: امکان پذیر – غیرممکن – امکان پذیر
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9- می دانیم که قضیه »بعضی ب غیر الف است« کاذب است. قضایای »بعضی ب غیر الف نیست« و »هر ب غیر الف است« از نظر 
صدق و کذب چگونه اند؟                                                                                                                                                                                             )کنکور 97(

د: صادق – نامعلوم ج: نامعلوم – نامعلوم   ب: صادق – کاذب   الف: نامعلوم – کاذب  

درست  عبارت  کدام  نیستند«  ثروتمند  متکبران  »برخی  که  بگیریم  نتیجه  نیستند«  متکبر  ثروتمندان  »برخی  قضیه  از  اگر   -  10
است؟)کنکور 99(

الف: استدالل ما دوری است                                            ب: دچار قیاس نامعتبر شده ایم  

ج: دچار ایهام انعکاس شده ایم                                         د: با توجه به واقعیت، استداللی معتبر انجام داده ایم

پاسخ و شرح تست های ده گانه درس هفتم

1- پاسخ درست، گزینه »ج« است

 توضیح: پاسخ درست گزینه »ج« است؛ چون »بعضی ب الف است« به عنوان عکس مستوی،  از دو اصل گرفته می شود 1- »هر الف ب است« 2- »بعضی 

الف ب است«. در میان گزینه ها گزینه ای که با »بعضی الف ب است« منطبق باشد، گزینه »ج« است پس پاسخ درست این گزینه است.

گزینه »الف« پاسخ درست نیست چون در عکس مستوی حتما باید جای موضوع و محمول عوض شده باشد اما در گزینه »الف« جای موضوع و محمول نسبت 

به عکس مستوی عوض نشده است پس این گزینه پاسخ درست نمی باشد.

گزینه »ب« پاسخ درست نیست چون در عکس مستوی کیف یعنی فعل قضیه عوش نمی شود.

گزینه »د« پاسخ درست نیست چون در عکس مستوی کیف یعنی فعل قضیه عوض نمی شود.

2- پاسخ درست، گزینه »ج« است

 توضیح: پاسخ درست گزینه »ج« است؛ چون وقتی »بعضی الف ب است« صادق باشد قضیه متناقض آن یعنی »هیچ الف ب نیست« کاذب خواهد بود و 

وقتی »بعضی الف ب است« صادق باشد عکس مستوی آن یعنی »بعضی ب الف است« صادق خواهد بود و وقتی »بعضی الف ب است« صادق باشد، نه 

از طریق عکس مستوی و نه از طریق قضایای متقابل راهی برای رسیدن به صدق و کذب »هیچ ب الف نیست« نداریم. بر اساس این توضیح پاسخ درست 

گزینه »ج« است.

گزینه »الف« پاسخ درست نیست؛ چون در صورتی که »بعضی الف ب« است صادق باشد به حکم تداخل نمی توانیم صدق و کذب کلی آن یعنی »هر الف ب 

است« را بفهمیم و هم چنین نمی توانیم نه با قاعده عکس مستوی و نه با احکام تقابل به صدق یا کذب »هیچ الف ب نیست« برسیم و هم چنین عکس مستوی 

موجبه جزئی ، موجبه جزئی است نه موجبه کلی.

گزینه »ب« پاسخ درست نیست چون »بعضی ب الف است« عکس مستوی  »بعضی الف ب است« می باشد و درست است اما »هر الف ب است« متداخل 

»بعضی الف ب است« می باشد و طبق حکم تداخل از صدق جزئی به صدق یا کذب متداخل کلی آن پی نمی بریم و نامعلوم است و در صورتی که »بعضی الف 

ب است« صادق باشد نه از طریق عکس مستوی و نه احکام قضایا نمی توان به صدق یا کذب »بعضی ب الف نیست« پی برد.

گزینه »د« نغادرست است چون وقتی »بعضی الف ب است« صادق باشد، نه از طریق عکس مستوی و نه از طریق قضایای متقابل راهی برای رسیدن به صدق 

و کذب »هیچ ب الف نیست« نداریم. البته »بعضی ب الف است« عکس مستوی  »بعضی الف ب است« می باشد و درست است اما در صورتی که »بعضی الف 

ب است« صادق باشد نه از طریق عکس مستوی و نه احکام قضایا نمی توان به صدق یا کذب »بعضی الف ب نیست« پی برد.
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3- پاسخ درست، گزینه »ج« است

 توضیح: پاسخ درست گزینه »ج« است؛ چون در صورتی که »بعضی الف ب است« کاذب باشد به حکم تناقض »هیچ الف ب نیست« صادق خواهد بود و وقتی 

که »هیچ الف ب نیست صادق باشد« به حکم تداخل »بعضی الف ب نیست« هم صادق خواهد بود. پس نقطه چین اول می شود؛ صادق. و اگر »هیچ الف ب 

نیست« صادق باشد به حکم عکس مستوی »هیچ ب الف نیست« هم صادق خواهد بود و وقتی »هیچ ب الف نیست« صادق باشد به حکم تداخل »بعضی 

ب الف نیست« هم صادق است. پس نقطه چین دوم هم می شود صادق. بر اساس این توضیح پاسخ درست گزینه »د« است و سایر گزینه ها نادرست هستند.

4- پاسخ درست، گزینه »ج« است

 توضیح: پاسخ درست گزینه »ج« است؛ چون در صورتی که »هیچ الف ب نیست« درست باشد به حکم عکس مستوی، »هیچ ب الف نیست« هم درست 

است و در صورتی که »هیچ ب الف نیست« درست باشد به حکم تداخل »بعضی ب الف نیست« هم درست است پس در گزینه »ج« مغالطه ایهام انعکاس اتفاق 

نیفتاده است.

گزینه »الف« پاسخ درست نیست چون عکس مستوی الزم الصدق »هر الف ب است«، »بعضی ب الف است« می باشد.

گزینه »ب« درست نیست چون سالبه جزئی عکس مستوی الزم الصدق ندارد.

گزینه »د« درست نیست چون عکس مستوی الزم الصدق موجبه جزئی، موجبه جزئی است نه موجبه کلی.

5- پاسخ درست، گزینه »ج« است

 توضیح: پاسخ درست گزینه »ج« است؛ چون اگر »هیچ الف ب نیست« کاذب باشد به حکم تضاد ، صدق و کذب »هر الف ب است« نامعلوم است چون به 

حکم تضاد اجتماع دو قضیه متضاد در کذب جایز است یعنی دو قضیه متضاد می توانند هر دو باهم صادق باشند و یا یکی صادق و یکی کاذب باشدو همچنین 

به حکم تداخل، صدق و کذب بعضی الف ب نیست هم نامعلوم است چون در تداخل، از صدق کلی، صدق و کذب جزئی نامعلوم می ماند. اما از کذب »هیچ 

الف ب نیست« به حکم تناقض به صدق »بعضی الف ب است« پی می بریم. بر اساس این توضیح پاسخ درست گزینه »ج« است و سایر گزینه ها نادرست هستند.

6- پاسخ درست، گزینه »الف« است

 توضیح: پاسخ درست گزینه »الف« است؛ چون دو قضیه متناقض هم در کم و هم در کیف باهم اختالف دارند یعنی حتما سور یکی از دو قضیه متناض کلی و 

دیگری جزئی است و حتما کیف یکی از دو قضیه متناقض سلبی و یکی ایجابی است.

گزینه »ب« پاسخ درست نیست چون دو قضیه متضاد دو قضیه کلی هستند که فقط در کیف اختالف دارند یعنی حتما سور هر دو قضیه متضاد یکی است یعنی 

هر دو کلی هستند اما یکی کیف سلبی و یکی کیف ایجابی دارد.

گزینه »ج« پاسخ درست نیست چون تداخل فقط اختالف در کمیت یعنی سور هست اما کیف هر دو قضیه یکی است یعنس سور یکی از قضایای متداخل کلی و 

یکی جزئی است اما کیف هر دو یکی است یعنی یا هر دو کیف سلبی دارند و یا هر دو کیف ایجابی.

گزینه »د« پاسخ درست نیست چون دو قضیه متداخل تحت تضاد دو قضیه جزیی هستند که فقط در کیف اختالف دارند یعنی حتما سور هر دو قضیه متضاد یکی 

است یعنی هر دو جزیی هستند اما یکی کیف سلبی و یکی کیف ایجابی دارد.

7- پاسخ درست، گزینه »الف« است

 توضیح: پاسخ درست گزینه »الف« است؛ در تناقض از صادق بودن یک قضیه چه کلی و چه جزئی به کاذب بودن قضیه دیگر پی می بریم و برعکس. 
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گزینه »ب« پاسخ درست نیست چون حکم تضاد بین دو قضیه موجبه کلی و سالبه کلی دایر است و به قضایای جزئی ربطی ندارد.

گزینه »ج« پاسخ نادرست است چون در تداخل از کذب کلی نمی توان به صدق یا کذب قضیه متداخل جزئی آن پی برد.

گزینه »د« نادرست است چون تداخل تحت تضاد فقط بین دو قضیه موجبه جرئی و سالبه جزئی دایر است و ربطی به قضایای کلی ندارد.

8- پاسخ درست، گزینه »د« است

 توضیح: پاسخ درست گزینه »د« است؛ چون A و B در این مربع یعنی دو قضیه متضاد که دو قضیه متضاد می توانند هر دو کاذب باشند یعنی اجتماع در کذب 

برای دو قضیه متضاد، ممکن است. پس اولین مورد شد امکان پذیر. اما A و C در این مربع دو قضیه متناقض هستند »هیچ الف ب نیست« و »بعضی الف ب 

است« که هم جمع در صدق و هم جمع در کذب میان دو قضیه متناقض محال و غیر ممکن است. پس دومین مورد شد غیرممکن. اما A  و D یعنی دو قضیه 

 A است کاذب باشد حتما متداخل کلی آن که در این جا D متداخل »هیچ الف ب نیست« و »بعضی الف ب نیست« که به حکم تداخل اگر جزئی که در این جا

هست کاذب خواهد بود. پس سومین مورد شد امکان پذیر. بر اساس این توضیح گزینه »د« پاسخ درست است و سایر گزینه ها نادرست هستند.

9- پاسخ درست، گزینه »ب« است

 توضیح: پاسخ درست گزینه »ب« است؛ چون اگر »بعضی ب غیر الف است« کاذب باشد، به حکم تناقض »هیچ ب غیر الف نیست« صادق خواهد بود و 

وقتی »هیچ ب غیر الف نیست« صادق باشد به حکم تداخل »بعضی ب غیر الف نیست« صادق خواهد بود و اگر »بعضی ب غیر الف است« کاذب باشد، به 

حکم تداخل، قضیه متداخل کلی آن یعنی »هر ب غیر الف است« کاذب خواهد بود. بر اساس این توضیح، پاسخ درست گزینه »ب« است و سایر گزینه ها 

نادرست هستند.

10- پاسخ درست، گزینه »ج« است

 توضیح: پاسخ درست گزینه »ج« است؛ چون بین دو قضیه داده شده رابطه عکس برقرار است و سالبه جزئی عکس مستوی الزم الصدق ندارد بنابر این در این 

استدالل مغالطه ایهام انعکاس اتفاق افتاده است. بر اساس این توضیح، پاسخ درست گزینه »ج« است و سایر گزینه ها نادرست هستند.
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گفت1 -1 توان1 می1 1 1 1 1 1 آن1 متناقض1 و1 مستوی1 عکس1 و1 متضاد1 مورد1 در1 ترتیب1 به  باشد1 کاذب1 نیست«1 ب1 الف1 »هیج1 قضیه1 هرگاه1 1
......................

۱( مجهول و نامشخص است - مجهول و نامشخص است - حتمًا درست و صادق است. 

۲( حتمًا درست و صادق است - حتمًا غلط و کاذب است - حتمًا درست و صادق است. 

۳( حتمًا درست و صادق است - حتمًا غلط و کاذب است - مجهول و نامشخص است. 

۴( مجهول و نامشخص است - مجهول و نامشخص است - حتمًا غلط و کاذب است.

کدام1عبارت1در1مورد1قضیه1»بعضی1ب1الف1است«1درست نیست؟1-  

می1تواند1.............

۱( عكس مستوى الزم الصدق قضیه هر الف ب است باشد.

۲( عكس مستوى الزم الصدق قضیه هر الف ب است باشد. 

۳( متضاد قضیه هرب الف است باشد.

۴( نقیص قضیه هیچ ب الف نیست باشد.

1اگر1مربع1زیر1مربع1تقابل1باشد،1امکان1موارد1زیر1را1به1ترتیب1بررسی1کرده1و1پاسخ1درست1را1انتخاب1کنید؟1 -1

- جمع میان A و B در کذب 

- جمع میان A و C در کذب 

D در صورت کذب ،A تشخیص صدق یا کذب -

۱( امكان پذیر - غیرممكن - غیرممكن                            ۲( غیرممكن - غیرممكن - امكان پذیر 

۳( غیرممكن - امكان پذیر - امكان پذیر                           ۴( امكان پذیر - غیرممكن - امكان پذیر

1هم1زمان1..............1نیستند1و1-  
ً
دو1قضیه1»هیچ1الف1ب1نیست1و1هر1الف1ب1است«1ممکن1است1هم1زمان1............1باشند1ولی1قطعا

در1استدالل1»هر1گردویی1گرد1است1پس1هر1گردی1گردو1است«1مغالطه1............1به1واسطه1............1صورت1گرفته1است.

۱( صادق - کاذب - ایهام انعكاس - معكوس کردن موجبه کل به صورت موجبه

۲( صادق - کاذب - تعمیم هاى شتاب زده - عمومیت دادن موارد جزئی به سایر موارد

۳( کاذب - صادق - تعمیم هاى شتاب زده - عمومیت دادن موارد جزئی به سایر موارد

۴( کاذب - صادق - ایهام انعكاس - معكوس کردن موجبه کلی به صورت کلی
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در1استدالل1»هر1گردویی1گرد1است1پس1هر1گردی1گردو1است«1مغالطه1............1به1واسطه1............1صورت1گرفته1است.

۱( صادق - کاذب - ایهام انعكاس - معكوس کردن موجبه کل به صورت موجبه

۲( صادق - کاذب - تعمیم هاى شتاب زده - عمومیت دادن موارد جزئی به سایر موارد

۳( کاذب - صادق - تعمیم هاى شتاب زده - عمومیت دادن موارد جزئی به سایر موارد

۴( کاذب - صادق - ایهام انعكاس - معكوس کردن موجبه کلی به صورت کلی
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منطق و فلسفه جامع کنکور

کدام1یک1از1احکام1قضایا1صدق1و1کذب1قضیه1آن1همواره1قطعی1است؟1کدام1یک1از1مثال1ها1مغالطه1ایهام1انعکاس1است؟-  

۱( تضاد - هر الف ب است و هر ب الف است.                                  ۲( تضاد - بعضی الف ب است و بعضی ب الف است.

۳( تناقض - بعضی الف ب است و بعضی ب الف است.                    ۴( تناقض - هر الف ب است و هر ب الف است.

1اگر1قضیه1صادق1»بعضی1الف1ب1نیست«1را1نقیض1کنیم،1سپس1قضیه1به1دست1آمده1را1عکس1مستوی،1کدام1قضیه1به1دست1آمده1 -1
و1صادق1است1یا1کاذب؟

۱( هرب الف است. - کاذب                                   ۲( بعضی الف ب است. - مجهول

۳( بعضی ب الف است. - مجهول                         ۴( بعضی ب الف است. - کاذب

در1ارتباط1با1صدق1و1کذب1دو1قضیه1متداخل1کدام1عبارت1درست1نیست؟-  

١( اگر قضیه کلی درست باشد، جزئی آن حتما درست است.                                 ۲( اگر قضیه جزئی درست باشد، کلی آن ممكن است درست باشد.

۳( اگر قضیه کلی غلط باشد، جزئی آن مجهول و نامشخص است.                       ۴( اگر قضیه جزئی غلط باشد، کلی آن ممكن است غلط باشد.

1در1رابطه1تناقض،1صدق1یک1قضیه1...................1دیگری1و1کذب1یک1قضیه1......................1دیگری1را1نتیجه11111111می1دهد1و1 -1
مثال1درست1برای1دو1قضیه1متناقض1................1است1.

۱( کذب - صدق - هیچ الف ب نیست و بعضی الف ب است.                                 ۲( صدق - کذب - هیچ الف ب نیست و بعضی الف ب است.

۳( صدق - کذب - هر الف ب است و بعضی ب الف نیست                                     ۴( کذب - صدق - هر الف ب است و بعضی ب الف نیست.

با1تغییر1............1یک1قضیه1می1توان1به1متضاد1آن1قضیه1دست1یافت1که1در1مورد1آن1می1توان1گفت1............-  

۱( کمیت و کیفیت - قطعًا غلط است.                                                        ۲( کمیت - اگر قضیه اصلی درست باشد، قطعًا غلط است .

۳( کیفیت - اگر قضیه اصلی درست باشد، قطعًا غلط است.                       ۴( کمیت و کیفیت - همواره یكی درست و یكی غلط است.

از1نسبت1های1-    میان1هر1دو1مفهوم1 بوده1که1نسبت1 1............ و1»درخت1و1سبز1همگی1مفاهیمی1 و1درخت1سبز«1 مفاهیم1»درخت1
چهارگانه1به1ترتیب1............1و1............1و1دایره1های1هندسی1آن1ها1به1صورت1............1و1راست.

۱( کلی - مطلق و من وجه - متداخل و متقاطع                    ۲( کلی - من وجه و مطلق - متقاطع و متداخل

۳( جزئی - مطلق و من وجه - متداخل و متقاطع                  ۴( جزئی - من وجه و مطلق - متقاطع و متداخل

1کدام1یک1از1مغالطه1های1زیر1مغالطه1ایهام1انعکاس1نیست؟  -1

۱( هر مثلثی شكل سه ضلعی است، پس هر شكل سه ضلعی مثلث است.

۲( بعضی باسوادها انسان نیستند، پس بعضی انسآن ها باسواد نیستند.

۳( اگر کسی با ادب باشد ناسزا نمی گوید، پس اگر کسی ناسزا نمی گوید مؤدب است.

۴( هر پیرى جوان بوده است، پس بعضی از جوان ها پیر بوده اند.
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کدام1یک1از1احکام1قضایا1به1لحاظ1صدق1و1کذب،1قضیه1مجهول1ندارد؟1عکس1مستوی1نقیض1قضیه1»هر1نخلی1درخت1است«1کدام1-   
است؟

۱( تناقض - بعضی نخل ها درخت نیستند.                         ۲( تضاد - بعضی نخل ها درخت نیستند.

۳( تناقض - عكس مستوى الزم الصدق ندارد.                   ۴( تضاد - عكس مستوى الزم الصدق ندارد.

1در1مورد1تقابل1نمی1توان1گفت1.........................-   

۱( رابطه میان قضایاى محصوره است.                                ۲( موضوع و محمول آن ها یكسان است. 

۳( در کم و کیف یا هر دو متفاوت هستند.                           ۴( ممكن است در صدق و کذب یكسان باشند.

کدام1مورد1برای1نشان1دادن1بطالن1یک1فرضیه1علمی1مناسب1تر1است1و1چرا؟-   

۱( تمثیل؛ زیرا توجه به وجود اختالف در تمثیل، می تواند عدم قطعیت و نادرستی فرضیه نامبرده را نشان دهد. 

۲( استنتاج بهترین تبیین؛ زیرا در مسائل علمی از این نوع استنتاج جهت بررسی فرضیه ها استفاده بسیار        می شود. 

۳( استقراء؛ زیرا در بررسی یا نقض قانون هاى علمی، روش تجربی که مبتنی بر استدالل هاى استقرایی قوى است، به کار می رود. 

۴( آوردن مثال نقض؛ زیرا براى ابطال یک قانون علمی، کافی است نشان دهیم که محمول در مورد یكی از افراد موضوع صدق نمی کند.

اگر1از1قضیه1»هر1الف1ب1است«1قضیه1»هرب1الف1است«1را1نتیجه1بگیریم1آنگاه1می1توان1گفت1..................-   

۱( صدق و کذب دومی معلوم نیست.                                  ۲( ابهام انعكاس است. 

۳( حتما یكی صادق است.                                                   ۴( عكس مستوى یكدیگر هستند.

اگر1مربع1زیر،1مربع1تقابل1باشد،1به1ترتیب1امکان1موارد1زیر1را1بررسی1کنید.-   

- جمع میان A و D در صدق 

 C در صورت صدق B تشخیص صدق یا کذب -

- جمع میان A و B در صدق

۱( غیرممكن - غیرممكن - امكان پذیر                             ۲(  امكان پذیر - غیرممكن - غیرممكن

۳( امكان پذیر - امكان پذیر - غیرممكن                           ۴( غیرممكن - امكان پذیر - غیرممكن

کدام1عبارت1درست1است؟-   

۱( هرگاه نتیجه یک استدالل درست باشد، می توان نتیجه گرفت که مقدمات آن هم درست بوده است. 

۲( تأثیرى که ژولیدگی یک فرد بر نفوذ کالم او نزد شنونده می گذارد، ناشی از نوعی مغالطه است. 

۳( کلمات مترادف، با توجه به یكی بودن مفهوم، از نظر تأثیرى که بر شنوندگان می گذارند، مشابهت دارند. 

۴( در مغالطه تعمیم شتاب زده، مغالطه گر می کوشد تا با استفاده از یک عامل روانی شنونده را تحت تأثیر قرار دهد.

در1مورد1دو1قضیه1»هر1الف1ب1است«1و1»بعضی1ب1ج1است«1نمی1توان1گفت1.......................-   

۱( متداخل یكی از نوع دیگرى است.                                               ۲( قیاس حاصل از آن ها از شكل اول است.

۳( از حیث جزئی و کلی بودن موضوع قضیه مشابه اند.                    ۴( مجموعه ۶ عدد از روابط مربع تقابل براى آن ها متصور است.

A B
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کدام1یک1از1احکام1قضایا1به1لحاظ1صدق1و1کذب،1قضیه1مجهول1ندارد؟1عکس1مستوی1نقیض1قضیه1»هر1نخلی1درخت1است«1کدام1-   
است؟

۱( تناقض - بعضی نخل ها درخت نیستند.                         ۲( تضاد - بعضی نخل ها درخت نیستند.

۳( تناقض - عكس مستوى الزم الصدق ندارد.                   ۴( تضاد - عكس مستوى الزم الصدق ندارد.

1در1مورد1تقابل1نمی1توان1گفت1.........................-   

۱( رابطه میان قضایاى محصوره است.                                ۲( موضوع و محمول آن ها یكسان است. 

۳( در کم و کیف یا هر دو متفاوت هستند.                           ۴( ممكن است در صدق و کذب یكسان باشند.

کدام1مورد1برای1نشان1دادن1بطالن1یک1فرضیه1علمی1مناسب1تر1است1و1چرا؟-   

۱( تمثیل؛ زیرا توجه به وجود اختالف در تمثیل، می تواند عدم قطعیت و نادرستی فرضیه نامبرده را نشان دهد. 

۲( استنتاج بهترین تبیین؛ زیرا در مسائل علمی از این نوع استنتاج جهت بررسی فرضیه ها استفاده بسیار        می شود. 

۳( استقراء؛ زیرا در بررسی یا نقض قانون هاى علمی، روش تجربی که مبتنی بر استدالل هاى استقرایی قوى است، به کار می رود. 

۴( آوردن مثال نقض؛ زیرا براى ابطال یک قانون علمی، کافی است نشان دهیم که محمول در مورد یكی از افراد موضوع صدق نمی کند.

اگر1از1قضیه1»هر1الف1ب1است«1قضیه1»هرب1الف1است«1را1نتیجه1بگیریم1آنگاه1می1توان1گفت1..................-   

۱( صدق و کذب دومی معلوم نیست.                                  ۲( ابهام انعكاس است. 

۳( حتما یكی صادق است.                                                   ۴( عكس مستوى یكدیگر هستند.

اگر1مربع1زیر،1مربع1تقابل1باشد،1به1ترتیب1امکان1موارد1زیر1را1بررسی1کنید.-   

- جمع میان A و D در صدق 

 C در صورت صدق B تشخیص صدق یا کذب -

- جمع میان A و B در صدق

۱( غیرممكن - غیرممكن - امكان پذیر                             ۲(  امكان پذیر - غیرممكن - غیرممكن

۳( امكان پذیر - امكان پذیر - غیرممكن                           ۴( غیرممكن - امكان پذیر - غیرممكن

کدام1عبارت1درست1است؟-   

۱( هرگاه نتیجه یک استدالل درست باشد، می توان نتیجه گرفت که مقدمات آن هم درست بوده است. 

۲( تأثیرى که ژولیدگی یک فرد بر نفوذ کالم او نزد شنونده می گذارد، ناشی از نوعی مغالطه است. 

۳( کلمات مترادف، با توجه به یكی بودن مفهوم، از نظر تأثیرى که بر شنوندگان می گذارند، مشابهت دارند. 

۴( در مغالطه تعمیم شتاب زده، مغالطه گر می کوشد تا با استفاده از یک عامل روانی شنونده را تحت تأثیر قرار دهد.

در1مورد1دو1قضیه1»هر1الف1ب1است«1و1»بعضی1ب1ج1است«1نمی1توان1گفت1.......................-   

۱( متداخل یكی از نوع دیگرى است.                                               ۲( قیاس حاصل از آن ها از شكل اول است.

۳( از حیث جزئی و کلی بودن موضوع قضیه مشابه اند.                    ۴( مجموعه ۶ عدد از روابط مربع تقابل براى آن ها متصور است.
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منطق و فلسفه جامع کنکور

1اگر1در1یک1قیاس1شکل1اول1تنها1عالمت1حد1وسط1در1مقدمه1دوم1مثبت1باشد1............1و1اگر1نتیجه1این1قیاس1)بعضی1ج1د1است(،1-   
باشد1............................

۱( سور مقدمه دوم کلی است - ممكن است قیاس معتبر نباشد.

۲( هر سه شرط معتبر بودن قیاس را دارد _ د محمول مقدمه دوم است.

۳( ممكن است یكی از مقدمات سالبه باشد . ج موضوع مقدمه اول است.

۴( ممكن نیست شرط سوم رعایت نشده باشد - قانون نتیجه قیاس رعایت نشده است.

1اگر1ارتباط1دو1مفهوم1مجزای1b1و1a1عموم1وخصوص1و1مطلق1بوده1و1b1اعم1باشد1کدام1گزینه1نادرست1است؟-   

۱( تعریف b به a قطعاً مانع است، اما جامع نیست. 

۲( قضایای ماخوذ از این نسبت همگی عکس مستوی دارند.

۳( تعریف a به b حداکثر ممکن است دو شرط از شرایط تعریف را نداشته باشد.

۴( هیچ کدام

»هر1الف1ب1است«1نقیض1متداخل1کدام1گزینه1است؟-   

۱( بعضی الف ب نیست.                                       ۲( هیچ الف ب نیست.

۳( بعضی ب الف است.                                         ۴( بعضی الف ب است.

چه1تعداد1از1گزاره1های1زیر1درست1هستند؟1-   

آ(1اگر«بعضی1الف1ب1نیست«1صادق1باشد،1»بعضی1ب1الف1نیست«1کاذب1است.1

پ(1اگر1»بعضی1الف1ب1است«1صادق1باشد،1رابطه1بین1الف1و1ب1عموم1و1خصوص1مطلق1است.1

ت(1اگر1»هیچ1الف1ب1نیست«1کاذب1باشد،1ممکن1است1بعضی1الف1ب1نیست«1هم1کاذب1باشد.

۱( صفر                         ۲( یک                         ۳( دو                         ۴( سه

استفاده1از1عکس1نقیض1کدام1گزینه1موجب1بروز1مغالطه1است؟-   

۱( هر الف ب است.                                          ۲( بعضی الف ب است

۳( هیچ الف ب نیست.                                      ۴( بعضی الف ب نیست.

کدام1گزینه1نمی تواند1هم1زمان1با1سه1گزینه1دیگر1صادق1باشد؟-   

۱( بعضی الف ب است.                                     ۲( بعضی ب الف نیست.

۳( هیچ ب الف نیست.                                      ۴( هر الف ب است.

از1میان1روابط1مربع1تقابل1....................1عدد1آن1ها1برای1همه1انواع1قضایای1محصوره1قابل1فرض1است1و1برای1هر1قضیه1کلی1-   
می1توان1............1عدد1از1آن1ها1را1نوشت.

۱( دو - یک                         ۲( سه - دو                         ۳( دو - سه                         ۴( دو - دو
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اگر1»بعضی1الف1ب1نیست«1صادق1باشد،1کدام1گزینه1نادرست1است؟-   

۱( ممكن است »هرب الف است« کاذب نباشد.                       ۲( بعضی »ب الف نیست« صادق است.

۳( »بعضی ب الف است« کاذب است.                                      ۴( صدق یا کذب »هیچ ب الف نیست« معلوم نیست.

تداخل1کدام1نوع1قضیه1عکس1عکس1آن1است؟-   

۱( موجبه کلی                         ۲( موجبه جزئی                         ۳( سالبه کلی                         ۴( سالبه جزئی

چه1تعداد1از1گزاره1های1زیر1برای1تکمیل1عبارت1زیر1نامناسب1است؟1-   

»1اگر1بگوییم1)بعضی1الف1ب1است(،1صادق1است1..........1«1

آ(1ممکن1است1)بعضی1الف1ب1نیست(،1کاذب1باشد.1

ب(1نمی1توانیم1درباره1صدق1یا1کذب1)بعضی1ب1الف1است،1اظهار1نظر1کنیم.1

پ(1)هر1الف1ب1است(1نیز1صادق1خواهد1بود.

۱( صفر                         ۲( یک                         ۳( دو                         ۴( سه

میان1عکس1متضاد1هیچ1ب1الف1نیست1و1نقیض1متداخل1بعضی1ب1الف1است1چه1رابطه1ای1برقرار1است؟-   

۱( تناقض                         ۲( تضاد                         ۳( تداخل                         ۴( تداخل تحت تضاد

هر1الف1ب1است1متداخل1عکس1کدام1قضیه1است؟-   

۱( بعضی الف ب است.                                         ۲( بعضی ب الف است.

۳( هرب الف است.                                               ۴( بعضی الف ب نیست.

1اگر1مصادیق1دو1مفهوم1»مفهوم«1و1»مفهوم1جزئی«1را1با1دو1دایره1نشان1بدهیم،1این1دو1دایره1...................1اند؛1مانند1رابطه1-   
میان1.................

۱( متداخل - چرخ و ماشین                                 ۲( متداخل - معلم و معلم دینی سال سوم علی

۳( متقاطع - نماز و واجب                                     ۴( متقاطع - تفكر و تصور

امکان1کذب1هم1زمان1کدام1دو1قضیه1متقابل1وجود1دارد؟-   

۱( تناقض و تداخل                                           ۲( تضاد و تداخل تحت تضاد

۳( تداخل و تضاد                                              ۴( تناقض و تداخل تحت

درباره1قضیه1»این1عبارت1قدیمی1است«1می1توان1گفت:-   

۱( تضاد ندارد.                                                   ۲( فاقد محمول است.

۳( متضادش جزئی است.                                 ۴( محصوره است.
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اگر1»بعضی1الف1ب1نیست«1صادق1باشد،1کدام1گزینه1نادرست1است؟-   

۱( ممكن است »هرب الف است« کاذب نباشد.                       ۲( بعضی »ب الف نیست« صادق است.

۳( »بعضی ب الف است« کاذب است.                                      ۴( صدق یا کذب »هیچ ب الف نیست« معلوم نیست.

تداخل1کدام1نوع1قضیه1عکس1عکس1آن1است؟-   

۱( موجبه کلی                         ۲( موجبه جزئی                         ۳( سالبه کلی                         ۴( سالبه جزئی

چه1تعداد1از1گزاره1های1زیر1برای1تکمیل1عبارت1زیر1نامناسب1است؟1-   

»1اگر1بگوییم1)بعضی1الف1ب1است(،1صادق1است1..........1«1

آ(1ممکن1است1)بعضی1الف1ب1نیست(،1کاذب1باشد.1

ب(1نمی1توانیم1درباره1صدق1یا1کذب1)بعضی1ب1الف1است،1اظهار1نظر1کنیم.1

پ(1)هر1الف1ب1است(1نیز1صادق1خواهد1بود.

۱( صفر                         ۲( یک                         ۳( دو                         ۴( سه

میان1عکس1متضاد1هیچ1ب1الف1نیست1و1نقیض1متداخل1بعضی1ب1الف1است1چه1رابطه1ای1برقرار1است؟-   

۱( تناقض                         ۲( تضاد                         ۳( تداخل                         ۴( تداخل تحت تضاد

هر1الف1ب1است1متداخل1عکس1کدام1قضیه1است؟-   

۱( بعضی الف ب است.                                         ۲( بعضی ب الف است.

۳( هرب الف است.                                               ۴( بعضی الف ب نیست.

1اگر1مصادیق1دو1مفهوم1»مفهوم«1و1»مفهوم1جزئی«1را1با1دو1دایره1نشان1بدهیم،1این1دو1دایره1...................1اند؛1مانند1رابطه1-   
میان1.................

۱( متداخل - چرخ و ماشین                                 ۲( متداخل - معلم و معلم دینی سال سوم علی

۳( متقاطع - نماز و واجب                                     ۴( متقاطع - تفكر و تصور

امکان1کذب1هم1زمان1کدام1دو1قضیه1متقابل1وجود1دارد؟-   

۱( تناقض و تداخل                                           ۲( تضاد و تداخل تحت تضاد

۳( تداخل و تضاد                                              ۴( تناقض و تداخل تحت

درباره1قضیه1»این1عبارت1قدیمی1است«1می1توان1گفت:-   

۱( تضاد ندارد.                                                   ۲( فاقد محمول است.

۳( متضادش جزئی است.                                 ۴( محصوره است.
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کدام1گزینه1از1شروط1تقابل1دو1قضیه1در1منطق1نیستند؟-   

۱( موضوع و محمول یكسان                            ۲( تفاوت کمیت

۳( کیفیت یكسان                                             ۴( تفاوت اندور

نقیض1عکس1قضیه1»هر1جسمی1وزن1دارد«1کدام1است؟-   

۱( هیچ داراى وزنی جسم نیست.                        ۲( برخی داراى وزن ها جسم نیستند.

۳( هر داراى وزن جسم است.                           ۴( برخی جسم ها وزن دارند.

1درباره1یک1قضیه1کاذب1می1توانیم1بگوییم1اگر1..................1باشد11.....................-   

۱( جزئی - با تغییر کمیت صادق است.                   ۲( کلی - با تغییر کمیت صادق است.

۳( جزئی - با تغییر کمیت کاذب است.                    ۴( جزئی - عكسش صادق است.

1عکس1مستوی1قضیه1ای1کاذب1چگونه1است؟-   

۱( هیچ وقت صادق نیست.                              ۲( گاهی صادق و گاهی کاذب

۳( همواره صادق است.                                    ۴( همواره کاذب است.

برای1به1دست1آوردن1عکس1کدام1یک1از1قضایای1زیر1باید1کمیت1را1تغییر1دهیم؟-   

۱( هیچ خانه اى با پنجره نیست.                       ۲( هر خانه اى در و دیوارى دارد. 

۳( بعضی آدم ها دوست داشتنی نیستند.              ۴( بعضی آدمها بیش از حد محتاط اند.

1عکس1قضیه1»هر1گوسفندی1زمانی1بره1ای1بوده1است«1کدام1است؟-   

۱( هر بره اى زمانی گوسفند بوده                                    ۲( برخی گوسفندها زمانی گوسفند بوده اند.

۳( برخی از آنچه زمانی بره بوده اند، گوسفندند.               ۴( هرچه زمانی بره بوده گوسفند است.

کدام1گزینه1صحیح1نمی باشد؟-   

۱( قضیه کاذب اگر جزئی باشد، متداخل کلی آن نیز کاذب است.

۲( اصل قضیه صادق است، پس عكس آن هم صادق است.

۳( وقتی یک قضیه موجبه کلی صادق باشد فقط صدق عكس آن را می شود با قاطعیت به دست آورد.

۴( وقتی قضیه اى صادق است ضرورتًا متضاد آن باید کاذب باشد.

چند1مورد1از1عبارت1های1زیر1صحیح1است؟1-   

الف(1در1قضایای1کلی1فقط1متداخل1یک1قضیه1می1تواند1صادق1باشد.

ب(1اساس،1کمیت1دو1متضاد1یکسان1است1و1هر1دو1باید1جزئی1باشد.1

ج(1موجبه1جزئی1عکس1مستوی1الزم1الصدق1دارد.111111111111111111د(1اجتماع1نقیضین1محال1است.

۱( ۱ مورد                         ۲( ۳ مورد                         ۳( ۲ مورد                         ۴( ۴ مورد
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1مستوی1کدام1یک1از1قضایای1زیر1الزم1الصدق1نیست؟-   

۱( بعضی الف ب است.                                      ۲( هیچ ب ج نیست.

۳( بعضی ج ب نیست.                                        ۴( هر ج الف است.

1وقتی1قضیه1ای1دارای1متضاد1نقیض1باشد،1باید1نتیجه1گرفت1که1آن1قضیه1............1است.-   

۱( جزئی                         ۲( سالبه                         ۳( کلی                         ۴( موجبه

1در1کدام1حالت1هر1دو1قضیه1می1توانند1صادق1باشند؟  -1

۱( بعضی ب ج است - هیچ ب ج نیست.                       ۲( بعضی الف ب است . بعضی الف ب نیس.ت

۳( بعضی آدم ها دوست داشتنی نیستند.                         ۴( هیچ خانه اى بی پنجره نیست.

1از1صدق1قضیه1»بعضی1الف1ب1است«1صدق1کدام1مورد1را1می1توان1نتیجه1گرفت؟-   

۱( هر الف ب نیست.                                         ۲( بعضی ب الف است. 

۳( بعضی ب الف نیست.                                    ۴( هر الف ب است.

1کدام1مورد1کاذب1است؟-   
ً
1اگر1قضیه1بعضی1الف1ب1نیست1صادق1باشد،1آنگاه1مطمئنا

۱( هر الف ب است.                                           ۲( هیچ الف ب نیست.

۳( بعضی ب الف نیستند.                                   ۴( بعضی الف ب است.

1هرگاه1قضیه1»بعضی1جمله1ها1خبری1هستند«1به1عنوان1تضمین1عکس1مستوی1قضیه1ای1مطرح1شود،1قضیه1اصلی1آن1............1-   
خواهد1بود.

۱( سالبه کلی                         ۲( سالبه جزئی                         ۳( موجبه جزئی                         ۴( موجب کلی

1امکان1تعیین1صدق1و1کذب1...........1تمام1قضایای1................1وجود1دارد.-   

۱( متضاد - کاذب                                                  ۲( متناقض - کاذب

۳( عكس - صادق                                                  ۴( متداخل - جزئی

اگر1قضیه1نادرستی1داشته1باشیم،1............1آن1..............1است.-   

۱( متداخل - نادرست                                               ۲( متضاد - نادرست

۳( عكس - نادرست                                                 ۴( متناقض - درست

از1صدق1قضیه1»بعضی1الف1ب1است«1صدق1کدام1مورد1را1می1توان1نتیجه1گرفت؟-   

۱( هر الف ب نیست.                                                ۲( بعضی ب الف است.

۳( بعضی ب الف نیست.                                           ۴( هر الف ب است.
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1مستوی1کدام1یک1از1قضایای1زیر1الزم1الصدق1نیست؟-   

۱( بعضی الف ب است.                                      ۲( هیچ ب ج نیست.

۳( بعضی ج ب نیست.                                        ۴( هر ج الف است.

1وقتی1قضیه1ای1دارای1متضاد1نقیض1باشد،1باید1نتیجه1گرفت1که1آن1قضیه1............1است.-   

۱( جزئی                         ۲( سالبه                         ۳( کلی                         ۴( موجبه

1در1کدام1حالت1هر1دو1قضیه1می1توانند1صادق1باشند؟  -1

۱( بعضی ب ج است - هیچ ب ج نیست.                       ۲( بعضی الف ب است . بعضی الف ب نیس.ت

۳( بعضی آدم ها دوست داشتنی نیستند.                         ۴( هیچ خانه اى بی پنجره نیست.

1از1صدق1قضیه1»بعضی1الف1ب1است«1صدق1کدام1مورد1را1می1توان1نتیجه1گرفت؟-   

۱( هر الف ب نیست.                                         ۲( بعضی ب الف است. 

۳( بعضی ب الف نیست.                                    ۴( هر الف ب است.

1کدام1مورد1کاذب1است؟-   
ً
1اگر1قضیه1بعضی1الف1ب1نیست1صادق1باشد،1آنگاه1مطمئنا

۱( هر الف ب است.                                           ۲( هیچ الف ب نیست.

۳( بعضی ب الف نیستند.                                   ۴( بعضی الف ب است.

1هرگاه1قضیه1»بعضی1جمله1ها1خبری1هستند«1به1عنوان1تضمین1عکس1مستوی1قضیه1ای1مطرح1شود،1قضیه1اصلی1آن1............1-   
خواهد1بود.

۱( سالبه کلی                         ۲( سالبه جزئی                         ۳( موجبه جزئی                         ۴( موجب کلی

1امکان1تعیین1صدق1و1کذب1...........1تمام1قضایای1................1وجود1دارد.-   

۱( متضاد - کاذب                                                  ۲( متناقض - کاذب

۳( عكس - صادق                                                  ۴( متداخل - جزئی

اگر1قضیه1نادرستی1داشته1باشیم،1............1آن1..............1است.-   

۱( متداخل - نادرست                                               ۲( متضاد - نادرست

۳( عكس - نادرست                                                 ۴( متناقض - درست

از1صدق1قضیه1»بعضی1الف1ب1است«1صدق1کدام1مورد1را1می1توان1نتیجه1گرفت؟-   

۱( هر الف ب نیست.                                                ۲( بعضی ب الف است.

۳( بعضی ب الف نیست.                                           ۴( هر الف ب است.
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1کدام1گزینه1صحیح1است؟-   

۱( قضیه کاذب اگر جزئی باشد، متداخل کلی آن نیز کاذب است.

۲( وقتی صدق موجبه جزئی را می دانیم صدق و کذب نقیض متضاد و متداخل آن را می دانیم.

۳( وقتی موجبه کلی صادق است، عكس آن هم صادق می شود.

۴( نسبت میان »جمله« و »قضیه« عموم وخصوص من وجه است.

صدق1و1کذب1............1یک1قضیه1............1را1نمی1توان1مشخص1کرد.-   

۱(   متضاد - صادق                                                 ۲( متضاد - کاذب

۳( عكس - کاذب                                                     ۴( متداخل - کاذب

1در1تناقض1کدام1حالت1روی1نمی1دهد؟-   

۱( موجبه کلیه - سالبه جزئیه                                   ۲( موجبه جزئیه - سالبه کلیه

۳( سالبه جزئیه و موجبه کلیه                                    ۴( سالبه کلیه - سالبه جزئیه   

اگر1»1هر1الف1ب1است«1صادق1باشد1..................1و1.................1آن1به1ترتیب1صادق1و1کاذب1خواهند1بود.-   

۱( متضاد - نقیض                                                    ۲( نقیض - متداخل

۳( متداخل - متضاد                                                 ۴( نقیض - متضاد

عکس1مستوی1قضیه1ای1کاذب1چگونه1حالتی1دارد؟-   

۱( همواره کاذب است.                                              ۲( همواره صادق است.

۳( بعضًا صادق، بعضًا کاذب                                      ۴( هرگز صادق نمی شود.

1قضیه1»بعضی1از1مهره1داران1پستاندار1نیستند«1کدام1یک1از1موارد1زیر1را1دارا1است؟-   

۱( عكس مستوى و تناقض                           ۲( تناقض و تضاد

۳( تناقض                                                      ۴( عكس مستوى و تضاد

وقتی1مصداق1عکس1یک1قضیه1تنها1به1شرط1تغییر1کمیت1باشد1آن1قضیه1کدام1است؟-   

۱( سالبه کلی                         ۲( موجبه جزئی                         ۳( سالبه جزئی                         ۴( موجبه کلی

کدام1گزینه1در1مورد1قضیه1»برخی1الف1ب1نیست«1نادرست1است؟-   

۱( نقض ندارد.                         ۲( شخصیه نیست.                         ۳( عكس الزم الصدق ندارد.                         ۴( متضاد ندارد.

1دو1قضیه1متضاد1ممکن1است1هر1دو1............1باشند.-   

۱( سالبه                         ۲( جزئی                         ۳( صادق                         ۴( کاذب
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اگر1»هر1الف1-1ب1است«1صادق1باشد1به1ترتیب1............1و1............1صادق1و1کاذب1خواهند1بود.-   

۱( متضاد - نقیض                                            ۲( نقیض - متداخل 

۳( متداخل - متضاد                                          ۴( نقیض - متضاد

1امکان1کذب1هم1زمان1کدام1دو1قضیه1متقابل1وجود1ندارد؟-   

۱( تناقض و تداخل                                            ۲( تداخل و تضاد

۳( تداخل و تداخل تحت تضاد                           ۴( تناقض و تداخل تحت تضاد  

درستی1و1نادرستی1عبارت1های1زیر1را1مشخص1کنید؟1-   

الف(1وقتی1یک1قضیه1موجبه1کلی1به1قضیه1سالبه1کلی1تبدیل1شود1یعنی1کیفیت1تغییر1کرده1است.

ب(1جمع1دو1متضاد1و1جمع1و1رفع1دو1قضیه1نقیض1محال1است.1

ج(1کیفیت1یکسان1دو1قضیه1شرط1نقابل1نمی1باشد.

۱( درست - درست - درست                             ۲( نادرست - نادرست - نادرست

۳( درست - نادرست - نادرست                         ۴( درست - نادرست - درست

1چند1مورد1از1عبارت1های1زیر1صحیح1است؟1-   

الف(1دو1قضیه1متضاد1همواره1کلی1اند.1

ب(1سالبه1جزئی1عکس1مستوی1الزم1الصدق1ندارد.1

ج(1دو1قضیه1متناقض1نمی1تواند1هم1کاذب1و1هم1صادق1باشند.1

د(1عبارتی1که1سور1جزئی1دارد،1تضاد1ندارد.

۱( ۲ مورد                         ۲( ۳ مورد                         ۳( ۴ مورد                         ۴( ۱ مورد

کدام1گزینه1صحیح1نمی1باشد؟-   

۱( دو قضیه زمانی متقابل اند که موضوع و محمول یكسان داشته باشند.             ۲( اساسأ کمیت یک تضاد یكسان نیست.

۳( کمیت یک متداخل متفاوت اما کیفیتشان یكسان است.                                   ۴( جمع دو ضد محال است، جمع و رفع دو نقیض نیز محال است.

کدام1گزینه1صحیح1نمی باشد؟-   

۱( در قضایاى کلی فقط متداخل یک قضیه صادق می تواند صادق باشد.                                 ۲( عكس مستوى سالبه جزئی الزم الصدق نیست.

۳( جمع دو متضاد و جمع و رفع دو نقیض محال است.                                                              ۴( سالبه کلی عكس مستوى الزم الصدق ندارد.

بین1دو1قضیه1متقابل1که1کمیت1متفاوت1و1کیفیت1یکسان1دارند1چه1نسبتی1برقرار1است؟-   

۱( تضاد                         ۲( تناقض                         ۳( تداخل                         ۴( تداخل تحت تضاد

در1عکس1مستوی1چه1چیزی1باید1به1حال1خود1باقی1بماند؟-   

۱( کم - موضوع                                            ۲( کم - صدق                                            ۳( کیف - صدق                                            ۴( کیف - موضوع
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اگر1»هر1الف1-1ب1است«1صادق1باشد1به1ترتیب1............1و1............1صادق1و1کاذب1خواهند1بود.-   

۱( متضاد - نقیض                                            ۲( نقیض - متداخل 

۳( متداخل - متضاد                                          ۴( نقیض - متضاد

1امکان1کذب1هم1زمان1کدام1دو1قضیه1متقابل1وجود1ندارد؟-   

۱( تناقض و تداخل                                            ۲( تداخل و تضاد

۳( تداخل و تداخل تحت تضاد                           ۴( تناقض و تداخل تحت تضاد  

درستی1و1نادرستی1عبارت1های1زیر1را1مشخص1کنید؟1-   

الف(1وقتی1یک1قضیه1موجبه1کلی1به1قضیه1سالبه1کلی1تبدیل1شود1یعنی1کیفیت1تغییر1کرده1است.

ب(1جمع1دو1متضاد1و1جمع1و1رفع1دو1قضیه1نقیض1محال1است.1

ج(1کیفیت1یکسان1دو1قضیه1شرط1نقابل1نمی1باشد.

۱( درست - درست - درست                             ۲( نادرست - نادرست - نادرست

۳( درست - نادرست - نادرست                         ۴( درست - نادرست - درست

1چند1مورد1از1عبارت1های1زیر1صحیح1است؟1-   

الف(1دو1قضیه1متضاد1همواره1کلی1اند.1

ب(1سالبه1جزئی1عکس1مستوی1الزم1الصدق1ندارد.1

ج(1دو1قضیه1متناقض1نمی1تواند1هم1کاذب1و1هم1صادق1باشند.1

د(1عبارتی1که1سور1جزئی1دارد،1تضاد1ندارد.

۱( ۲ مورد                         ۲( ۳ مورد                         ۳( ۴ مورد                         ۴( ۱ مورد

کدام1گزینه1صحیح1نمی1باشد؟-   

۱( دو قضیه زمانی متقابل اند که موضوع و محمول یكسان داشته باشند.             ۲( اساسأ کمیت یک تضاد یكسان نیست.

۳( کمیت یک متداخل متفاوت اما کیفیتشان یكسان است.                                   ۴( جمع دو ضد محال است، جمع و رفع دو نقیض نیز محال است.

کدام1گزینه1صحیح1نمی باشد؟-   

۱( در قضایاى کلی فقط متداخل یک قضیه صادق می تواند صادق باشد.                                 ۲( عكس مستوى سالبه جزئی الزم الصدق نیست.

۳( جمع دو متضاد و جمع و رفع دو نقیض محال است.                                                              ۴( سالبه کلی عكس مستوى الزم الصدق ندارد.

بین1دو1قضیه1متقابل1که1کمیت1متفاوت1و1کیفیت1یکسان1دارند1چه1نسبتی1برقرار1است؟-   

۱( تضاد                         ۲( تناقض                         ۳( تداخل                         ۴( تداخل تحت تضاد

در1عکس1مستوی1چه1چیزی1باید1به1حال1خود1باقی1بماند؟-   

۱( کم - موضوع                                            ۲( کم - صدق                                            ۳( کیف - صدق                                            ۴( کیف - موضوع
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وقتی1صدق1عکس1یک1قضیه1تنها1به1شرط1تغییر1کمیت1باشد،1آن1قضیه1کدام1است؟-   

۱( سالبه کلی                         ۲( موجبه جزئی                         ۳( سالبه جزئی                         ۴( موجبه کلی

هرگاه1میان1دو1قضیه1کلی،1موجبه1کلی1به1سالبه1کلی1تغییر1کند1آن1دو1قضیه1را1چه1می1نامند؟1دو1قضیه1متضاد1در1کدام1موارد1با1یکدیگر1-   
اختالف1دارند؟

۱( متناقض - کمیت و کیفیت                                     ۲( متضاد - کمیت و کیفیت

۳( متناقض - کیفیت                                ۴( متضاد – کیفیت

برای1تشخیص1دو1قضیه1متقابل،1اول1از1همه1باید1ببینیم1که1آیا1..................1است.-   

۱( موضوع و محمولشان یكسان                                  ۲( موضوع و محمولشان جابه جا شده

۳( کمیت آن ها متفاوت                                                ۴( کیفیت آن ها متفاوت

1کدام1گزینه1درباره1دو1قضیه1متناقض1درست1است؟-   

۱( در موضوع و محمول اختالف دارند.                        ۲( در کم و کیفیت اختالف دارند.

۳( هر دو صادق اند.                                                     ۴( هر دو کاذب اند.

1کدام1یک1از1گزینه1های1زیر1دارای1تضاد1هستند؟-   

۱( بعضی کلمات مصدر نیستند.                                    ۲( بعضی فلزات زنگ نمی زنند.  

۳(     ارسطو بنیان گذار منطق است.                            ۴( هیچ حشره اى مهره دار نیست. 

1دو1قضیه1متضاد1همواره1............1هستند.-   

۱( سالبه                         ۲( موجبه                         ۳( کلی                         ۴( جزئی

کدام1گزینه1درباره1احکام1قضایا1درست1است؟-   

۱( رفع دو ضد محال نیست.                                   ۲( جمع دو نقیض محال نیست.

۳( رفع دو نقیض محال نیست.                               ۴( جمع دو ضد محال نیست.

1برای1اینکه1دو1قضیه1متضاد1باشند،1الزم1نیست1کدام1گزینه1رعایت1شود؟-   

۱( موضوع و محمول یكسان باشند.                        ۲( کمیتشان مختلف باشد.

۳( کیفیتشان متفاوت باشد.                                     ۴( هر دو کلی باشد.

در1کدام1گزینه1تقابل1وجود1دارد؟-   

۱( هیچ کمیتی کیفیت نیست و هیچ کیفیتی کمیت نیست.                                  ۲( هر کتابی مفید است و بعضی مفیدها کتاب نیستند.

۳( هیچ پرنده اى بچه زا نیست و بعضی پرندگان بچه زا هستند.                            ۴( هر جسمی وزن دارد و بعضی جسم ها مایع نیست.
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1»عکس1مستوی«1و1»نقیض«1»بعضی1از1فوتبالیست1ها1شناگرند.«1به1ترتیب1کدام1است؟  -1

۱( بعضی شناگرها فوتبالیست هستند؛ بعضی فوتبالیست ها شناگر نیستند. 

۲( بعضی شناگرها فوتبالیست هستند، هیچ فوتبالیستی شناگر نیست.

۳( بعضی فوتبالیست ها شناگر نیستند، بعضی شناگرها فوتبالیست نیستند.

۴( بعضی فوتبالیست ها شناگر نیستند، هیچ شناگرى فوتبالیست نیست.

1در1رابطه1......................1از1کذب1یک1قضیه1جزئی1به1صدق1قضیه1جزئی1دیگر1دست1می1یابیم1که1مثال1آن1...................1-   
می1باشد.

۱( تداخل تحت تضاد - بعضی الف ب نیست. به بعضی الف ب است.            ۲( تداخل تحت تضاد - هر الف ب است. به بعضی الف ب است.

۳( تداخل - هر الف ب است. به بعضی الف ب است.                                      ۴( تداخل - بعضی الف ب است. به بعضی الف ب نیست.

به ترتیب1)تناقض1و1تضاد(1قضیه1»برخی1فلزات1چکش1خوار1نیستند.«1کدام1است؟-   

۱( هیچ فلزى چكش خوار نیست. - هر فلزى چكش خوار است.                             ۲( هر فلزى چكش خوار است. - هیچ چكش خوارى فلز نیست.

۳( هر فلزى چكش خوار است. - ندارد.                                                                    ۴( هیچ چكش خوارى فلز نیست. - هر فلزى چكش خوار است.

آن1-    مثال1 که1 1............ دچار1 نکنیم،1 رعایت1 به1درستی1 را1 قاعده1عکس1مستوی1 اجزاء1قضیه،1 جا1کردن1 جابه1 در1 که1 در1صورتی1 1
............1خواهد1بود.

۱( مغالطه ایهام انعكاس - همه بوته ها گیاه اند. - بعضی گیاهان بوته هستند.

۲( مغالطه ایهام انعكاس - بعضی انسان ها کودک نیستند. - بعضی کودک ها انسان نیستند. 

۳( مغالطه عدم تكرار حد وسط - همه بوته ها گیاه اند. به همه گیاهان بوته هستند. 

۴( مغالطه عدم تكرار حد وسط - بعضی انسان ها کودک نیستند. به هر کودکی انسان است.

1باتوجه1به1مربع1تقابل،1تداخل1تحت1تضاد1قضیه1»بعضی1ایرانی1ها1آسیایی1نیستند.«1با1تداخل1قضیه1................1یکسان1است.-   

۱( هر ایرانی آسیایی است.                                      ۲( بعضی ایرانی ها آسیایی هستند.

۳( هیچ ایرانی آسیایی نیست.                                  ۴( بعضی ایرانی ها آسیایی نیستند.

1محتوای1کدام1گزینه1درست1است؟-   

١( اگر قضیه »هیچ کتابی ارزان نیست« نادرست باشد، می توان نتیجه گرفت که »هر کتابی ارزان است«. 

۲( اگر قضیه »هیچ موجودى مجرد نیست« نادرست باشد، می توان قطعًا گفت که »بعضی موجودات مجرد نیستند«. 

۳( اگر بپذیریم که همه نمرات این دانش آموز بیست است، باید پذیرفت که »بعضی نمرات این دانش آموز بیست است«. 

۴( اگر بدانیم که »بعضی پروازکنندگان پرنده نیستند، می توان قطعًا گفت که »بعضی پرندگان پرواز کننده نیستند«.

از1قضیه1»این1موجود1یا1انسان1است1یا1غیرحیوان«،1درستی1کدام1قضیه1را1می1توان1فهمید؟-   

۱( هیچ غیرانسانی حیوان نیست.                           ۲( بعضی انسان ها غیرحیوان هستند.

۳( بعضی غیرحیوان ها انسان هستند.                    ۴( بعضی انسان ها غیرحیوان نیستند.
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1»عکس1مستوی«1و1»نقیض«1»بعضی1از1فوتبالیست1ها1شناگرند.«1به1ترتیب1کدام1است؟  -1

۱( بعضی شناگرها فوتبالیست هستند؛ بعضی فوتبالیست ها شناگر نیستند. 

۲( بعضی شناگرها فوتبالیست هستند، هیچ فوتبالیستی شناگر نیست.

۳( بعضی فوتبالیست ها شناگر نیستند، بعضی شناگرها فوتبالیست نیستند.

۴( بعضی فوتبالیست ها شناگر نیستند، هیچ شناگرى فوتبالیست نیست.

1در1رابطه1......................1از1کذب1یک1قضیه1جزئی1به1صدق1قضیه1جزئی1دیگر1دست1می1یابیم1که1مثال1آن1...................1-   
می1باشد.

۱( تداخل تحت تضاد - بعضی الف ب نیست. به بعضی الف ب است.            ۲( تداخل تحت تضاد - هر الف ب است. به بعضی الف ب است.

۳( تداخل - هر الف ب است. به بعضی الف ب است.                                      ۴( تداخل - بعضی الف ب است. به بعضی الف ب نیست.

به ترتیب1)تناقض1و1تضاد(1قضیه1»برخی1فلزات1چکش1خوار1نیستند.«1کدام1است؟-   

۱( هیچ فلزى چكش خوار نیست. - هر فلزى چكش خوار است.                             ۲( هر فلزى چكش خوار است. - هیچ چكش خوارى فلز نیست.

۳( هر فلزى چكش خوار است. - ندارد.                                                                    ۴( هیچ چكش خوارى فلز نیست. - هر فلزى چكش خوار است.

آن1-    مثال1 که1 1............ دچار1 نکنیم،1 رعایت1 به1درستی1 را1 قاعده1عکس1مستوی1 اجزاء1قضیه،1 جا1کردن1 جابه1 در1 که1 در1صورتی1 1
............1خواهد1بود.

۱( مغالطه ایهام انعكاس - همه بوته ها گیاه اند. - بعضی گیاهان بوته هستند.

۲( مغالطه ایهام انعكاس - بعضی انسان ها کودک نیستند. - بعضی کودک ها انسان نیستند. 

۳( مغالطه عدم تكرار حد وسط - همه بوته ها گیاه اند. به همه گیاهان بوته هستند. 

۴( مغالطه عدم تكرار حد وسط - بعضی انسان ها کودک نیستند. به هر کودکی انسان است.

1باتوجه1به1مربع1تقابل،1تداخل1تحت1تضاد1قضیه1»بعضی1ایرانی1ها1آسیایی1نیستند.«1با1تداخل1قضیه1................1یکسان1است.-   

۱( هر ایرانی آسیایی است.                                      ۲( بعضی ایرانی ها آسیایی هستند.

۳( هیچ ایرانی آسیایی نیست.                                  ۴( بعضی ایرانی ها آسیایی نیستند.

1محتوای1کدام1گزینه1درست1است؟-   

١( اگر قضیه »هیچ کتابی ارزان نیست« نادرست باشد، می توان نتیجه گرفت که »هر کتابی ارزان است«. 

۲( اگر قضیه »هیچ موجودى مجرد نیست« نادرست باشد، می توان قطعًا گفت که »بعضی موجودات مجرد نیستند«. 

۳( اگر بپذیریم که همه نمرات این دانش آموز بیست است، باید پذیرفت که »بعضی نمرات این دانش آموز بیست است«. 

۴( اگر بدانیم که »بعضی پروازکنندگان پرنده نیستند، می توان قطعًا گفت که »بعضی پرندگان پرواز کننده نیستند«.

از1قضیه1»این1موجود1یا1انسان1است1یا1غیرحیوان«،1درستی1کدام1قضیه1را1می1توان1فهمید؟-   

۱( هیچ غیرانسانی حیوان نیست.                           ۲( بعضی انسان ها غیرحیوان هستند.

۳( بعضی غیرحیوان ها انسان هستند.                    ۴( بعضی انسان ها غیرحیوان نیستند.
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1اگر1از1قضیه1»برخی1از1ثروتمندان1متکبر1نیستند«،1نتیجه1بگیریم1که1»برخی1از1متکبران1ثروتمند1نیستند«،1کدام1عبارت1درست1-   
است؟

۱( استدالل ما دورى است.                                    ۲( دچار قیاس نامعتبر شده ایم.

۳( دچار ایهام انعكاس شده ایم.                             ۴( باتوجه به واقعیت، استداللی معتبر انجام داده ایم.

1میدانیم1که1»بعضی1از1شاگردان1رشته1انسانی1در1کنکور1هنر1شرکت1می1کنند«؛1صدق1یا1کذب1کدام11111دو1قضیه،1نامعلوم1است؟-   

۱( بعضی از شاگردان رشته انسانی در کنكور هنر شرکت نمی کنند. بعضی از کنكورى هاى هنر، رشته انسانی هستند. 

۲( بعضی از کنكورى هاى رشته هنر، رشته انسانی هستند . بعضی از شاگردان رشته انسانی، در کنكور هنر شرکت نمی کنند. 

۳( بعضی از کنكورى هاى رشته هنر، رشته انسانی هستند . بعضی از شاگردانی که در کنكور هنر شرکت       نمی کنند، رشته انسانی هستند.

۴( بعضی از شاگردان رشته انسانی، در کنكور هنر شرکت نمی کنند. بعضی از شاگردانی که در کنكور هنر شرکت نمی کنند، رشته انسانی هستند.

1تنها1در1صورتی1نمی1توان1به1صدق1یک1رابطه1.......1پی1برد1که1قضیه1اصل1.......1باشد.1-   
۱( متضاد - کاذب                                      ۲( متناقض - کاذب                                      ۳( عكس - صادق                                      ۴( تداخل - کلی

1محمول1در1عبارت1))به1راه1بادیه1رفتن1به1از1نشستن1با1تو((1کلمه1.......1است.1-   
۱( بادیه                  ۲( نشستن                 ۳( با تو                 ۴( به

1با1کدام1یک1از1قضایای1زیر1می1توان1قیاسی1معتبر1تشکیل1داد؟1-   
الف(1هیچ1پرنده1ای1بچه1زا1نیست.111111111111111111111111111ب(1برخی1بچه1زاها1مهره1دار1هستند.1
ج(1همه1پرندگان1حیوان1هستند.1111111111111111111111111111111د(1همه1مهره1داران1حیوان1هستند.1

۱( الف و ج                ۲( الف و ب                ۳( ب و د               ۴( ج و د 

1در1قضیه1))عرشیا1یا1مکانیک1است1یا1فرزند((1نمی1توان1نتیجه1گرفت1...........1-   
۱( مكانیک است.          ۲( فرزند نیست.               ۳( مكانیک نیست.               ۴( پدر است.

قیاس1معتبری1داریم1که1نتیجه1آن1))هیچ1جلبکی1دوزیست1نیست.((1می1باشد.1درباره1آن1نمی1توان1گفت:1.......1-   
۱( یكی از دو مقدمه اش حتما سالبه است.                             ۲( شرط سوم درباره آن رعایت نشده است. 

۳( ممكن است دوزیست حد وسط باشد.                                 ۴( مغالطه عدم تكرار حد وسط دارد.

1در1کدام1گزینه1از1صدق1و1کذب1قضیه1ای1می1توان1به1صدق1و1کذب1دیگری1پی1برد1و1بالعکس؟-   
۱( بعضی کتاب ها فلسفی هستند - هر کتابی فلسفه است.                  ۲( هیچ مؤمنی موحد نیست - بعضی مؤمنان موحد هستند. 

۳( هر جیوه اى فلز است - هیچ جیوه اى فلز نیست.                             ۴( بعضی حیوانات گیاه خوار نیستند - بعضی حیوانات گیاه خوار هستند.

1اجتماع1آن1ها1محال1است1؛1نمی1توان1گفت1.......1-   
ً
1در1مورد1دو1قضیه1ای1که1صرفا

۱( بدون شک هر دو قضیه داراى کم کلی هستند.                           ۲( کذب یک قضیه، صدق قضیه ى دیگر را مشخص می کند. 
۳( این دو قضیه در هیچ حالتی کیف یكسانی ندارند.                         ۴( بین این دو قضیه یكی از اقسام تقابل جریان دارد.
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1در1چه1صورتی،1قضیه1ی1))هیچ1شکستی1بی1عبرت1نیست((1کاذب1و1قضیه1ی1))برخی1اختالس1گرها111111بی1اخالق1اند((1صادق1-   
خواهد1بود؟1

١( صدق ))بعضی شكست ها بی عبرت نیستند((، صدق ))هر اختالس گرى بی اخالق است(( 
۲( ))کذب هر شكستی بی عبرت است((، صدق ))برخی اختالس گرها با اخالق اند(( 

۳( صدق ))برخی شكست ها عبرت آموزند((، کذب ))هیچ اختالس گرى بی اخالق نیست (( 
۴( کذب ))بعضی شكست ها بی عبرت نیستند((، صدق ))هر اختالس گرى بی اخالق است((

کدام1گزینه1جای1خالی1را1به1درستی1کامل1می1کند؟1-   
))اگر1یک1قضیه1ی1.......1داشته1باشیم،1می1توان1از1صدق1آن،1صدق1.......1آن1را1به1دست1آورد.((1

۱( موجبه ى جزئی - متناقض                         ۲( سالبه ى جزئی - عكس مستوى 
۳( موجبه ى کلی - متضاد                               ۴( سالبه ى کلی - متداخل

اگر1متداخل1متناقض1قضیه1ای1))هیچ1ج1الف1نیست((1باشد؛1در1این1صورت1کدام1گزینه1عبارت1زیر1را1به1درستی1تکمیل1می1کند؟1-   
))اصل1قضیه1.......((1

۱( در برخی از مثال ها می تواند داراى عكس کاذب باشد.                ۲( داراى محمول )ج( و موضوع )الف( است. 
۳( با متداخل متناقض خود، سور یكسان دارد.                                  ۴( نمی تواند با قضیه ى دیگرى رابطه ى تضاد داشته باشد.

1صادق1خواهند1بود؟1-   
ً
1در1چه1صورتی1دو1قضیه1ی1متداخل،1حتما

١( اگر میان موضوع و محمول آن قضایا، رابطه ى تساوى و یا عموم و خصوص مطلق برقرار باشد. 
۲( اگر میان موضوع و محمول آن قضایا، رابطه ى تساوى و یا عموم و خصوص من وجه برقرار باشد. 

۳( اگر میان موضوع و محمول آن قضایا، رابطه ى تباین و یا عموم و خصوص مطلق برقرار باشد. 
۴( اگر میان موضوع و محمول آن قضایا، رابطه ى تباین و یا تساوى برقرار باشد. 

1اگر1قضیه1ی1))بعضی1ب1الف1نیست((1کاذب1باشد،1صدق1یا1کذب1کدام1گزینه1قطعی1نیست؟1-   
۱( هر الف ب است.                                       ۲( هیچ ب الف نیست. 
۳( بعضی الف ب است.                                  ۴( بعضی ب الف است.

1متضاد1متناقض1قضیه1ای1که1عکس1مستوی1الزم1الصدق1ندارد،1کدام1یک1از1اقسام1قضایای1حملی1است؟1-   
۱( موجبه ى کلی                                            ۲( موجبه ى جزئی 

3( سالبه ى کلی                                             ۴( سالبه ى جزئی

1رابطه1ی1میان1کدام1قضیه1صحیح1ذکر1نشده1است؟-   
۱( بعضی عالم ها دین دار هستند - هیچ عالمی دین دار نیست )تناقض(             ۲( بعضی مفاهیم مجهول اند - هر مفهومی مجهول است )تداخل( 

۳( هر کتابی رمان است - بعضی رمان ها کتاب هستند )عكس مستوى(             ۴( هر انسانی ریاضی دان نیست - هیچ انسانی ریاضی دان نیست )تضاد(
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1در1چه1صورتی،1قضیه1ی1))هیچ1شکستی1بی1عبرت1نیست((1کاذب1و1قضیه1ی1))برخی1اختالس1گرها111111بی1اخالق1اند((1صادق1-   
خواهد1بود؟1

١( صدق ))بعضی شكست ها بی عبرت نیستند((، صدق ))هر اختالس گرى بی اخالق است(( 
۲( ))کذب هر شكستی بی عبرت است((، صدق ))برخی اختالس گرها با اخالق اند(( 

۳( صدق ))برخی شكست ها عبرت آموزند((، کذب ))هیچ اختالس گرى بی اخالق نیست (( 
۴( کذب ))بعضی شكست ها بی عبرت نیستند((، صدق ))هر اختالس گرى بی اخالق است((

کدام1گزینه1جای1خالی1را1به1درستی1کامل1می1کند؟1-   
))اگر1یک1قضیه1ی1.......1داشته1باشیم،1می1توان1از1صدق1آن،1صدق1.......1آن1را1به1دست1آورد.((1

۱( موجبه ى جزئی - متناقض                         ۲( سالبه ى جزئی - عكس مستوى 
۳( موجبه ى کلی - متضاد                               ۴( سالبه ى کلی - متداخل

اگر1متداخل1متناقض1قضیه1ای1))هیچ1ج1الف1نیست((1باشد؛1در1این1صورت1کدام1گزینه1عبارت1زیر1را1به1درستی1تکمیل1می1کند؟1-   
))اصل1قضیه1.......((1

۱( در برخی از مثال ها می تواند داراى عكس کاذب باشد.                ۲( داراى محمول )ج( و موضوع )الف( است. 
۳( با متداخل متناقض خود، سور یكسان دارد.                                  ۴( نمی تواند با قضیه ى دیگرى رابطه ى تضاد داشته باشد.

1صادق1خواهند1بود؟1-   
ً
1در1چه1صورتی1دو1قضیه1ی1متداخل،1حتما

١( اگر میان موضوع و محمول آن قضایا، رابطه ى تساوى و یا عموم و خصوص مطلق برقرار باشد. 
۲( اگر میان موضوع و محمول آن قضایا، رابطه ى تساوى و یا عموم و خصوص من وجه برقرار باشد. 

۳( اگر میان موضوع و محمول آن قضایا، رابطه ى تباین و یا عموم و خصوص مطلق برقرار باشد. 
۴( اگر میان موضوع و محمول آن قضایا، رابطه ى تباین و یا تساوى برقرار باشد. 

1اگر1قضیه1ی1))بعضی1ب1الف1نیست((1کاذب1باشد،1صدق1یا1کذب1کدام1گزینه1قطعی1نیست؟1-   
۱( هر الف ب است.                                       ۲( هیچ ب الف نیست. 
۳( بعضی الف ب است.                                  ۴( بعضی ب الف است.

1متضاد1متناقض1قضیه1ای1که1عکس1مستوی1الزم1الصدق1ندارد،1کدام1یک1از1اقسام1قضایای1حملی1است؟1-   
۱( موجبه ى کلی                                            ۲( موجبه ى جزئی 

3( سالبه ى کلی                                             ۴( سالبه ى جزئی

1رابطه1ی1میان1کدام1قضیه1صحیح1ذکر1نشده1است؟-   
۱( بعضی عالم ها دین دار هستند - هیچ عالمی دین دار نیست )تناقض(             ۲( بعضی مفاهیم مجهول اند - هر مفهومی مجهول است )تداخل( 

۳( هر کتابی رمان است - بعضی رمان ها کتاب هستند )عكس مستوى(             ۴( هر انسانی ریاضی دان نیست - هیچ انسانی ریاضی دان نیست )تضاد(



240

منطق و فلسفه جامع کنکور

کدام1گزینه1عبارت1زیر1را1به1درستی1کامل1می1کند؟1-    

))قضایای1حملی1با1توجه1به1.......1به1قضایای1.......1و1.......1تقسیم1می1شوند.((1
۱( سور قضیه - موجبه، سالبه                           ۲( موضوع قضیه - محصوره، شخصیه 

۳( نسبت قضیه - کلی، جزئی                           ۴( کم قضیه - مشروط ، نامشروط

در1همه1ی1گزینه1ها1به1جز1گزینه1ی1.......1رابطه1ی1قضیه1ی1اول1و1دوم1با1قضیه1ی1سوم1به1ترتیب1تداخل1و1تضاد1است.-    
۱( بعضی حقوق خوانده ها وکیل نیستند - هر حقوق خوانده اى وکیل است - هیچ حقوق خوانده اى وکیل نیست. 

۲( بعضی کنكورى ها دانش آموز نیستند - هیچ کنكورى دانش آموز نیست - هر کنكورى دانش آموز است. 
۳( بعضی استادها دکترا ندارند - هر استادى دکترا دارد - هیچ استادى دکترا ندارد. 

۴( بعضی دانشجوها معلم هستند - هیچ دانشجویی معلم نیست - هر دانشجویی معلم است.

ق
ط

من
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گزينه ۱ پاسخ صحيح است. اگر قضيه اصلی کاذب باشد: متضاد آن مجهول است؛ زيرا می تواند غلط يا درست باشد و در محتوا معلوم      می شود و ا (1ل
نه در صورت الف و ب، عکس مستوى آن نيز مجهول است؛ زيرا عکس فقط در صورت صدق قضيه اصلی الزم الصدق است و وقتی قضيه اصلی کاذب باشد 
عکس آن می تواند صادق يا کاذب باشد و در محتوا معلوم می شود، در تناقض قضيه مجهول نداريم؛ زيرا همواره يکی درست است و ديگرى غلط، پس قضيه 

اصلی غلط است متناقض آن درست است.

گزينه ۳ پاسخ صحيح است. تضاد فقط در قضاياى کلی است و قضاياى جزئی تضاد ندارند؛ بنابراين درست نيست. و ا (1ل

تحليل گزينه هاى نادرست: 

گزينه ۱: عکس مستوى الزم الصدق موجبه کلی، موجبه جزئی می شود با عوض کردن جاى موضوع و محمول قضيه اصلی 

گزينه ۲: عکس مستوى الزم الصدق موجبه جزئی نيز موجبه جزئی می شود با عوض کردن جاى موضوع و محمول قضيه اصلی 

گزينه ۴: در تناقض کم و کيف قضيه هر دو تغيير می کنند، پس نقيض موجبه جزئی می شود سالبه کلی و بالعکس

گزينه ۴ پاسخ صحيح است. در تضاد، صدق هر دو محال است، اما کذب هر دو ممکن است. )جمع ميان A و B امکان پذير است(. و ا (1ل

گزينه هاى ۲ و ۳ نادرست: 

در تناقض، صدق و کذب هم زمان دو طرف محال است )جمع ميان A و C غيرممکن است(. 

در تداخل، از کذب جزئی می توان، کذب را نتيجه گرفت. 

)تشخيص صدق يا کذب A در صورت کذب D امکان پذير است(.

 

گزينه ۴ پاسخ صحيح است. دو قضيه متضاد هم زمان صادق نيستند، اما شايد هم زمان کاذب باشند. و ا (1ل

هرگاه قواعد عکس مستوى را رعايت نکنيم مثاًل موجبه کلی را به صورت کلی معکوس کنيم يا از سالبه جزئی که عکس مستوى الالزم الصدق ندارد عکس 
بسازيم دچار مغالطه ايهام انعکاس شده ايم. 

تحليل گزينه هاى نادرست: 

گزينه هاى ۲ و ۱: دو قضيه متضاد ممکن است هم زمان کاذب باشند، ولی قطعًا هم زمان صادق نيستند. 

گزينه ۳: مغالطه به کار رفته در مثال مغالطه ايهام انعکاس است، چون جاى موضوع و محمول در قضيه دوم معکوس شده است به عکس مستوى مربوط می 
شود.

گزينه ۴ پاسخ صحيح است. در تناقض همواره يکی صادق است و ديگرى کاذب؛ بنابراين قضيه مجهول نداريم، عکس مستوى موجبه کلی اگر و ا (1ل
بخواهد الزم الصدق باشد بايد به صورت موجبه جزئی معکوس شود و عکس آن به صورت موجبه کلی می تواند سبب مغالطه ايهام انعکاس شود. 

تحليل گزينه هاى نادرست: 

پاسخنامۀ درس هفتم ق
ط

من

احکام قضایا



241

گزينه ۱ پاسخ صحيح است. اگر قضيه اصلی کاذب باشد: متضاد آن مجهول است؛ زيرا می تواند غلط يا درست باشد و در محتوا معلوم      می شود و ا (1ل
نه در صورت الف و ب، عکس مستوى آن نيز مجهول است؛ زيرا عکس فقط در صورت صدق قضيه اصلی الزم الصدق است و وقتی قضيه اصلی کاذب باشد 
عکس آن می تواند صادق يا کاذب باشد و در محتوا معلوم می شود، در تناقض قضيه مجهول نداريم؛ زيرا همواره يکی درست است و ديگرى غلط، پس قضيه 

اصلی غلط است متناقض آن درست است.

گزينه ۳ پاسخ صحيح است. تضاد فقط در قضاياى کلی است و قضاياى جزئی تضاد ندارند؛ بنابراين درست نيست. و ا (1ل

تحليل گزينه هاى نادرست: 

گزينه ۱: عکس مستوى الزم الصدق موجبه کلی، موجبه جزئی می شود با عوض کردن جاى موضوع و محمول قضيه اصلی 

گزينه ۲: عکس مستوى الزم الصدق موجبه جزئی نيز موجبه جزئی می شود با عوض کردن جاى موضوع و محمول قضيه اصلی 

گزينه ۴: در تناقض کم و کيف قضيه هر دو تغيير می کنند، پس نقيض موجبه جزئی می شود سالبه کلی و بالعکس

گزينه ۴ پاسخ صحيح است. در تضاد، صدق هر دو محال است، اما کذب هر دو ممکن است. )جمع ميان A و B امکان پذير است(. و ا (1ل

گزينه هاى ۲ و ۳ نادرست: 

در تناقض، صدق و کذب هم زمان دو طرف محال است )جمع ميان A و C غيرممکن است(. 

در تداخل، از کذب جزئی می توان، کذب را نتيجه گرفت. 

)تشخيص صدق يا کذب A در صورت کذب D امکان پذير است(.

 

گزينه ۴ پاسخ صحيح است. دو قضيه متضاد هم زمان صادق نيستند، اما شايد هم زمان کاذب باشند. و ا (1ل

هرگاه قواعد عکس مستوى را رعايت نکنيم مثاًل موجبه کلی را به صورت کلی معکوس کنيم يا از سالبه جزئی که عکس مستوى الالزم الصدق ندارد عکس 
بسازيم دچار مغالطه ايهام انعکاس شده ايم. 

تحليل گزينه هاى نادرست: 

گزينه هاى ۲ و ۱: دو قضيه متضاد ممکن است هم زمان کاذب باشند، ولی قطعًا هم زمان صادق نيستند. 

گزينه ۳: مغالطه به کار رفته در مثال مغالطه ايهام انعکاس است، چون جاى موضوع و محمول در قضيه دوم معکوس شده است به عکس مستوى مربوط می 
شود.

گزينه ۴ پاسخ صحيح است. در تناقض همواره يکی صادق است و ديگرى کاذب؛ بنابراين قضيه مجهول نداريم، عکس مستوى موجبه کلی اگر و ا (1ل
بخواهد الزم الصدق باشد بايد به صورت موجبه جزئی معکوس شود و عکس آن به صورت موجبه کلی می تواند سبب مغالطه ايهام انعکاس شود. 

تحليل گزينه هاى نادرست: 

پاسخنامۀ درس هفتم ق
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گزينه هاى ۲ و ۱: در تضاد اگر قضيه اصلی کاذب باشد متضاد آن ممکن است صادق يا کاذب باشد، يعنی به لحاظ صورت مجهول و نامشخص است. 

گزينه ۳: قسمت دوم گزينه مغالطه نيست؛ زيرا عکس مستوى الزم الصدق موجبه جزئيه، موجبه جزئيه     می شود که در مثال ذکر شده رعايت شده است.

گزينه ۳ پاسخ صحيح است.و ا (1ل

- بعضی الف ب نيست )قضيه اصلی از نوع سالبه جزئی( 

- نقيض قضيه اصلی: سالبه جزئی = موجبه کلی: هر الف ب است. 

- عکس مستوى موجبه کلی ← موجبه جزئی: بعضی ب الف است. 

قضيه اصلی صادق بوده، پس نقيض آن کاذب خواهد بود و وقتی قضيه اصلی کاذب باشد عکس آن الزم الصدق نيست و مجهول است. 

تحليل گزينه هاى نادرست: 

گزينه ۱: هر دو قسمت گزينه نادرست است. 

گزينه ۲: قسمت اول گزينه نادرست است. 

گزينه ۴: قسمت دوم گزينه نادرست است.

گزينه ۴ پاسخ صحيح است. صدق و کذب در دو قضيه متداخل بدين گونه است که: اگر قضيه کلی درست باشد جزئی آن قطعًا درست و اگر قضيه و ا (1ل
جزئی غلط باشد کلی آن قطعًا غلط است و در دو حالت ديگر )کلی غلط باشد يا جزئی درست باشد( صدق و کذب قضيه مقابل نامشخص و مجهول است و به 

محتواى قضيه بستگی دارد.  تحليل گزينه هاى نادرست: 

گزينه هاى ۱، ۲ و ۳: در مورد صدق و کذب دو قضيه متداخل درست است.

گزينه ۱ پاسخ صحيح است. در رابطه تناقض، درست بودن هر دو قضيه و غلط بودن هر دو محال است؛ بنابراين همواره يکی صادق و ديگرى کاذب و ا (1ل
است يا بالعکس. در تناقض هم کميت قضيه )کلی و جزئی بودن( و هم کيفيت قضيه )موجبه و سالبه بودن( تغيير می کند.  تحليل گزينه هاى نادرست: 

گزينه ۲: قسمت اول و دوم گزينه نادرست است. 

گزينه ۳: قسمت اول و دوم گزينه نادرست است. 

گزينه ۴: قسمت دوم گزينه يعنی مثال زده شده براى تناقض غلط است، چون در قضيه دوم جاى موضوع و محمول عکس شده است.

گزينه ۳ پاسخ صحيح است. رابطه تضاد ميان قضاياى موجبه کلی و سالبه کلی برقرار است؛ بنابراين با تغيير کيفيت قضيه کلی به قضيه متضاد آن و ا (1ل
می رسيم.  تحليل گزينه هاى نادرست: 

گزينه ۱: در تناقض کميت و کيفيت قضيه تغيير می کند نه تضاد. 

گزينه ۲: در تداخل فقط کميت قضيه تغيير می کند، يعنی کلی جزئی می شود و بالعکس. 

گزينه ۴: دوقضيه متناقض از نظر صدق و کذب همواره يکی صادق است و ديگرى کاذب.

گزينه ۱ پاسخ صحيح است. نسبت درخت و درخت سبز عموم و خصوص مطلق است؛ زيرا درخت مطلقًا عام تر )کلی تر( از درخت سبز است، نسبت و لا (1ل
درخت و سبز نسبت عموم وخصوص من وجه است؛ زيرا در درخت هاى سبز مشترک اند و در درخت هاى خشک يا سبزهاى غيردرخت متفاوت. 

تحليل گزينه هاى نادرست: 

گزينه "۲": در قسمت دوم گزينه ترتيب صورت سؤال رعايت نشده است. 

گزينه هاى "۳" و "۴": تمامی مفاهيم "درخت - درخت سبز - سبز" مفاهيمی عام هستند، پس کلی منطقی می باشند.
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  گزينه ۳ پاسخ صحيح است. عکس مستوى از احکام قضاياى محصوره است و هرگاه قواعد عکس مستوى کردن قضاياى محصوره رعايت نشود و اا (1ل
به مغالطه ابهام انعکاس دچار می شويم در حالی که قضيه گزينه ۳ يک قضيه شرطی است که در آن مغالطه وضع تالی که از انواع مغالطه هاى مربوط به قياس 

استثنايی است اتفاق افتاده است )البته در منطق قديم، قواعد عکس مستوى در قضاياى شرطی متصل نيز جارى است(. 

تحليل گزينه هاى نادرست: 

گزينه ۱: عکس مستوى موجبه کلی، همواره موجبه جزئی است جداى از صدق و کذب محتواى قضيه و اگر موجبه کلی را به موجبه کلی عکس کنيم مغالطه 
ايهام انعکاس است. 

گزينه ۲: سالبه جزئی عکس مستوى الزم الصدق ندارد چنانچه از آن عکس مستوى بسازيم مغالطه ابهام انعکاس است. 

گزينه ۴: علت مغالطه بودن اين است که موضوع و محمول قضيه اصلی به طور کامل در قضيه دوم عکس نشده است، يعنی موضوع و محمول به صورت کامل 
تکرار نشده است.

گزينه ۳ پاسخ صحيح است. تناقض نسبت ميان دو قضيه است که هم در کم و هم در کيف متفاوت اند و همواره يکی صادق است و ديگرى کاذب، و اا (1ل
بنابراين در تناقض از نظر صدق و کذب حالت مجهول نداريم. نقيض قضيه موجبه کلی، سالبه جزئی    می شود. بعضی نخل ها درخت نيستند، سالبه جزئی 

عکس مستوى الالزم الصدق ندارد. 

تحليل گزينه هاى نادرست: 

گزينه ۱: قسمت دوم گزينه نادرست است و قضيه ذکرشده نقيض يا تناقض قضيه اصلی است. 

گزينه هاى ۴ و ۲: در تضاد اگر قضيه اصلی کاذب باشد متضاد آن ممکن است صادق يا کاذب باشد، يعنی متضاد آن از نظر صدق و کذب مجهول و نامشخص 
است.

گزينه ۱ پاسخ صحيح است. تقابل نسبت ميان دو قضيه حملی است که موضوع و محمول آن ها در دو قضيه يکی است، ولی در کم )کلی و جزئی و اا (1ل
بودن( يا کيف )موجبه و سالبه بودن( يا هر دو با هم )کم و کيف( متفاوت اند. 

تقابل حداقل چهار نوع است: تناقض - تضاد - تداخل - داخل تحت تضاد، قضاياى شخصيه از انواع تقابل، تقابل تناقض را دارا هستند؛ بنابراين نمی توان گفت 
تقابل صرفًا رابطه ميان قضاياى محصوره است. 

در قضاياى شخصيه چون سور ندارند با تغيير کيف قضيه )فعل قضيه( تناقض آن ساخته می شود مانند: 

مثال ۱: سعدى شاعر ايرانی است ← سعدى شاعر ايرانی نيست. 

مثال ۲: اين کودک باهوش نيست ← اين کودک باهوش است. 

مثال ۳: "سيمرغ" پنج حرف دارد ← "سيمرغ" پنج حرف ندارد.

گزينه ۴ پاسخ صحيح است. اگر بگوييم "هر فلزى جامد است" با آوردن يک "مثال نقض" يعنی يک فلز که جامد نباشد، اين قضيه به کلی از اعتبار و اا (1ل
می افتد و ابطال می شود، بنابراين، براى بطالن يک فرضيه علمی، آوردن مثال نقض، بهترين راه است.

گزينه ۲ پاسخ صحيح است.  قضيه دوم عکس قضيه اول است که به درستی صورت نگرفته است و بنا بر قاعده عکس موجبه کلی       می شود و اا (1ل
موجبه جزئي يعني قضيه دوم بايد بشود: "بعضی ب الف است."

گزينه ۲ پاسخ صحيح است. به ترتيب: و اا (1ل

- رابطه ميان A و تداخل می باشد ← هرگاه قضيه کلی صادق باشد )A( قضيه جزئی نيز صادق است. )B( ← بنابراين امکان پذير است. 

 )C( صادق يا کاذب باشد، اما چنانچه قضيه جزئی )B( صادق باشد معلوم نيست قضيه کلی )C( نيز تداخل می باشد. ← هرگاه قضيه جزئی B و C رابطه ميان -
کاذب باشد، حتمًا قضيه کلی )B( نيز کاذب خواهد بود. ← بنابراين غيرممکن 
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  گزينه ۳ پاسخ صحيح است. عکس مستوى از احکام قضاياى محصوره است و هرگاه قواعد عکس مستوى کردن قضاياى محصوره رعايت نشود و اا (1ل
به مغالطه ابهام انعکاس دچار می شويم در حالی که قضيه گزينه ۳ يک قضيه شرطی است که در آن مغالطه وضع تالی که از انواع مغالطه هاى مربوط به قياس 

استثنايی است اتفاق افتاده است )البته در منطق قديم، قواعد عکس مستوى در قضاياى شرطی متصل نيز جارى است(. 

تحليل گزينه هاى نادرست: 

گزينه ۱: عکس مستوى موجبه کلی، همواره موجبه جزئی است جداى از صدق و کذب محتواى قضيه و اگر موجبه کلی را به موجبه کلی عکس کنيم مغالطه 
ايهام انعکاس است. 

گزينه ۲: سالبه جزئی عکس مستوى الزم الصدق ندارد چنانچه از آن عکس مستوى بسازيم مغالطه ابهام انعکاس است. 

گزينه ۴: علت مغالطه بودن اين است که موضوع و محمول قضيه اصلی به طور کامل در قضيه دوم عکس نشده است، يعنی موضوع و محمول به صورت کامل 
تکرار نشده است.

گزينه ۳ پاسخ صحيح است. تناقض نسبت ميان دو قضيه است که هم در کم و هم در کيف متفاوت اند و همواره يکی صادق است و ديگرى کاذب، و اا (1ل
بنابراين در تناقض از نظر صدق و کذب حالت مجهول نداريم. نقيض قضيه موجبه کلی، سالبه جزئی    می شود. بعضی نخل ها درخت نيستند، سالبه جزئی 

عکس مستوى الالزم الصدق ندارد. 

تحليل گزينه هاى نادرست: 

گزينه ۱: قسمت دوم گزينه نادرست است و قضيه ذکرشده نقيض يا تناقض قضيه اصلی است. 

گزينه هاى ۴ و ۲: در تضاد اگر قضيه اصلی کاذب باشد متضاد آن ممکن است صادق يا کاذب باشد، يعنی متضاد آن از نظر صدق و کذب مجهول و نامشخص 
است.

گزينه ۱ پاسخ صحيح است. تقابل نسبت ميان دو قضيه حملی است که موضوع و محمول آن ها در دو قضيه يکی است، ولی در کم )کلی و جزئی و اا (1ل
بودن( يا کيف )موجبه و سالبه بودن( يا هر دو با هم )کم و کيف( متفاوت اند. 

تقابل حداقل چهار نوع است: تناقض - تضاد - تداخل - داخل تحت تضاد، قضاياى شخصيه از انواع تقابل، تقابل تناقض را دارا هستند؛ بنابراين نمی توان گفت 
تقابل صرفًا رابطه ميان قضاياى محصوره است. 

در قضاياى شخصيه چون سور ندارند با تغيير کيف قضيه )فعل قضيه( تناقض آن ساخته می شود مانند: 

مثال ۱: سعدى شاعر ايرانی است ← سعدى شاعر ايرانی نيست. 

مثال ۲: اين کودک باهوش نيست ← اين کودک باهوش است. 

مثال ۳: "سيمرغ" پنج حرف دارد ← "سيمرغ" پنج حرف ندارد.

گزينه ۴ پاسخ صحيح است. اگر بگوييم "هر فلزى جامد است" با آوردن يک "مثال نقض" يعنی يک فلز که جامد نباشد، اين قضيه به کلی از اعتبار و اا (1ل
می افتد و ابطال می شود، بنابراين، براى بطالن يک فرضيه علمی، آوردن مثال نقض، بهترين راه است.

گزينه ۲ پاسخ صحيح است.  قضيه دوم عکس قضيه اول است که به درستی صورت نگرفته است و بنا بر قاعده عکس موجبه کلی       می شود و اا (1ل
موجبه جزئي يعني قضيه دوم بايد بشود: "بعضی ب الف است."

گزينه ۲ پاسخ صحيح است. به ترتيب: و اا (1ل

- رابطه ميان A و تداخل می باشد ← هرگاه قضيه کلی صادق باشد )A( قضيه جزئی نيز صادق است. )B( ← بنابراين امکان پذير است. 

 )C( صادق يا کاذب باشد، اما چنانچه قضيه جزئی )B( صادق باشد معلوم نيست قضيه کلی )C( نيز تداخل می باشد. ← هرگاه قضيه جزئی B و C رابطه ميان -
کاذب باشد، حتمًا قضيه کلی )B( نيز کاذب خواهد بود. ← بنابراين غيرممکن 
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منطق و فلسفه جامع کنکور

- رابطه ميان B و A حالت تضاد است. ← در رابطه تضاد از صدق يک قضيه کلی به کذب قضيه کلی ديگر دست می يابيم )جمع غيرممکن است(، اما اگر قضيه 
کلي کاذب باشد، نمی توانيم به صورت قطعی بگوييم که قضيه متضاد آن صادق است يا کاذب )رفع به دو قضيه متضاد ممکن است(؛ ← بنابراين جمع دو قضيه 

متضاد غيرممکن است. 

توضيح بيشتر: رابطه A و D تناقض است که در چنين حالتی اگر يک طرف صادق باشد در ديگر کاذب خواهد بود. 

قسمت دوم نيز رابطه تناقض است و تشخيص آن ممکن است. 

رابطه تضاد است در تضاد اجتماع دو طرف ناممکن اما ارتفاع ممکن است.

گزينه ۲ پاسخ صحيح است.  يکی از انواع مغالطه ها، مغالطه توسل به احساسات است، عواطف و احساسات نقش مهمی در زندگی ما دارند. بدين و اا (1ل
جهت احساسات ما می توانند در تصميم گيرى هاى غلط و خطاهاى ذهن ما نيز تاثير داشته باشند، درصورتی که بدون ذکر داليل معتبر از احساسات افراد سوء 

استفاده شود، آن را مغالطه توسل به احساسات    می نامند. 

ردگزينه هاى ديگر: 

گزينه ۱: می توان با استفاده از انواع مغالطه استدالل هايی را ساخت که نتيجه به ظاهر درست است، اما مقدمات آن نادرست باشد. 

گزينه ۳: ممکن است موجب مغالطه اشتراک لفظ گردد. که در چنين مغالطه هايی اگرچه، الفاظ شکل و ظاهر يکسانی می دارند اما ممکن است هدف گوينده 
از بيان آن معنی و مفهومی باشد که ما به درستی برداشت نکرده ايم. 

گزينه ۴: در استقراى تصميمی، درصورتی که شرايط آن رعايت نشود و يا حکم آن يقينی فرض شود، دچار مغالطه تصميم شتاب زده شده ايم.

گزينه ۲ پاسخ صحيح است. تشخيص شکل قياسی منوط به اين است که بدانيم کدام مقدمه، مقدمه اول و کدام يک مقدمه دوم است يا اينکه و اا (1ل
بتوانيم اين مسئله را از نتيجه تشخيص بدهيم؛ بنابراين قياس حاصل از اين دو مقدمه لزومًا از شکل اول نيست و ممکن است از شکل چهارم باشد. 

بررسی ساير گزينه ها: 

گزينه ۱: متداخل اولی موجبه جزئی و متداخل ديگرى موجبه کلی است. 

گزينه ۳: هر دو قضيه محصوره هستند و موضوع همه قضاياى محصوره کلی هستند. 

گزينه ۴: براى هريک از اين دو قضيه می توان يک متناقض، متضاد و متداخل نوشت.

گزينه ۲ پاسخ صحيح است. بررس ساير گزينه ها: و اا (1ل

رد قسمت دوم گزينه ۱: باتوجه به آنچه از عالمت هاى موضوع و محمول دو مقدمه گفته شده شروط اول و دوم رعايت شده اند، همچنين با توجه به اينکه عالمت 
موضوع و محمول نتيجه هر دو منفی اند شرط سوم نيز خود به خود رعايت شده است، پس اين قياس معتبر است. به اين ترتيب پاسخ صحيح گزينه ۲ است. 

رد قسمت اول گزينه ۳: عالمت معمول هر دو مقدمه منفی است و اين يعنی هر دو موجبه اند. 

رد قسمت اول گزينه ۴: رعايت و عدم رعايت اين شرط بستگی به نتيجه دارد که در اين مورد مشخص نيست، بنابراين ممکن است اين شرط رعايت نشده باشد.

گزينه ۲ پاسخ صحيح است. از نسبت ميان هر دو مفهوم چهار قضيه قابل اخذ است، يکی از قضايايی که از نسبت مذکور ميان a و b به دست می و لا (1ل
آيد )بعضی b a نيست( بوده که سالبه جزئی است و ما می دانيم که سالبه جزئی عکس الزم الصدق ندارد. 

بررسی ساير گزينه ها: 

گزينه a :۱ هيچ مصداقی جز مصاديق b را دربرنمی گيرد، پس مانع است، اما همه مصاديق آن را شامل       نمی شود، پس جامع نيست. 

گزينه ۳: تعريف a به b جامع است، اما مانع نيست، همچنين با توجه به فرض مجزا بودن اين دو مفهوم اين تعريف دورى نيست، اما اگر b مفهومی نامأنوس تر 
از a باشد تعريف شرط وضوح را نيز نخواهد داشت.
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گزينه ۲ پاسخ صحيح است. هيچ الف ب نيست. □)←متداخل ( بعضی الف ب نيست. □)←نقيض ( هر الف ب است.و اا (1ل

گزينه ۲ پاسخ صحيح است. بررسی موارد: و اا (1ل

"آ": سالبه جزئی عکس الزم الصدق ندارد، يعنی نمی توان وضعيت صدق يا کذب عکس سالبه جزئی را تعيين کرد. 

"ب": وقتی می گوييم بعضی الف ب است به اين معنا نيست که تنها بعضی الف ب است، بنابراين ممکن است. نسبت ميان الف و ب تساوى باشد و حتی اگر 
تنها بعضی الف ب باشد ممکن است رابطه آن ها عموم و خصوص من وجه باشد. 

"پ": در رابطه تداخل در صورت کذب کلی، صدق يا کذب جزئی مشخص نيست؛ بنابراين هم ممکن است صادق باشد و هم ممکن است کاذب باشد به اين 
ترتيب تنها مورد "پ" صحيح می باشد.

گزينه ۱ پاسخ صحيح است.و اا (1ل

- هر الف ب است. )نقيض( بعضی الف ب نيست. 

"بعضی الف ب نيست" سالبه جزئی است و استفاده از عکس سالبه جزئی موجب بروز مغالطه ابهام انعکاس است.

گزينه ۳ پاسخ صحيح است. گزينه ۱ عکس نقيض گزينه ۳ است؛ بنابراين اين دو گزينه نمی توانند هم زمان صادق باشند و به اين ترتيب جواب تست و اا (1ل
يکی از اين دو گزينه است، چرا که اگر جواب يکی از گزينه هاى ۲ و ۴ باشد، آنگاه سه گزينه ديگر که گزينه هاى ۱ و ۳ جزء آن ها هستند نمی توانند هم زمان 
صادق باشند و فرض سوال رعايت نمی شود. گزينه ۳ نيز نقيض عکس گزينه ۴ است؛ بنابراين اين دو گزينه نيز نمی توانند هم زمان صادق باشند و اگر جواب 

گزينه ۱ باشد باز هم سه گزينه باقی مانده هم زمان صادق نبوده و فرض سوال رعايت نمی شود، پس پاسخ تست، گزينه ۳ است.

گزينه ۳ پاسخ صحيح است. از ميان روابط مربع تقابل تناقض و تداخل را می توان براى همه انواع قضاياى محصوره فرض کرد، اما تضاد مخصوص و اا (1ل
قضاياى کلی و تداخل تحت تضاد مخصوص قضاياى جزئی است. براى هر قضيه کلی می توان يک متناقض، يک متضاد و يک متداخل نوشت.

گزينه ۳ پاسخ صحيح است. "بعضی ب الف است" متداخل تحت تضاد عکس قضيه مورد نظر است و از آنجايی که قضيه موردنظر سالبه جزئی و اا (1ل
است؛ بنابراين عکس مستوى الزم الصدق ندارد، يعنی وضعيت صدق و کذب عکس آن نامعلوم بوده و به تبع آن صدق و کذب متداخل تحت تضاد آن نيز 

مشخص نيست.

گزينه ۱ پاسخ صحيح است. اگر هر الف ب است را به عنوان نمونه قضيه موجبه کلی در نظر بگيريم خواهيم داشت:و اا (1ل

هر الف ب است. □)←←متداخل ( بعضی الف ب است. 

هر الف ب است. □)←←عکس ( بعضی ب الف است. □)←←عکس ( بعضی الف ب است. 

بررسی ساير گزينه ها: 

گزينه ۲: متداخل موجبه جزئی، موجبه کلی و عکِس عکس آن موجبه جزئی است. 

گزينه ۳: متداخل سالبه کلی، سالبه جزئی و عکِس عکس آن سالبه کلی است. 

گزينه ۴: متداخل سالبه جزئی، سالبه کلی و عکِس عکس آن نامعلوم است.

گزينه ۳ پاسخ صحيح است. بررسی موارد: و اا (1ل

"آ": هنگامی که می گوييم )بعضی الف ب است( لزومًا به اين معنی نيست که فقط بعضی الف ب است، بنابراين ممکن است )بعضی الف ب نيست( کاذب باشد. 

"ب" : )بعضی ب الف است( عکس مستوى قضيه اى است که از صدق آن باخبريم، بنابراين صادق است. 
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گزينه ۲ پاسخ صحيح است. هيچ الف ب نيست. □)←متداخل ( بعضی الف ب نيست. □)←نقيض ( هر الف ب است.و اا (1ل

گزينه ۲ پاسخ صحيح است. بررسی موارد: و اا (1ل

"آ": سالبه جزئی عکس الزم الصدق ندارد، يعنی نمی توان وضعيت صدق يا کذب عکس سالبه جزئی را تعيين کرد. 

"ب": وقتی می گوييم بعضی الف ب است به اين معنا نيست که تنها بعضی الف ب است، بنابراين ممکن است. نسبت ميان الف و ب تساوى باشد و حتی اگر 
تنها بعضی الف ب باشد ممکن است رابطه آن ها عموم و خصوص من وجه باشد. 

"پ": در رابطه تداخل در صورت کذب کلی، صدق يا کذب جزئی مشخص نيست؛ بنابراين هم ممکن است صادق باشد و هم ممکن است کاذب باشد به اين 
ترتيب تنها مورد "پ" صحيح می باشد.

گزينه ۱ پاسخ صحيح است.و اا (1ل

- هر الف ب است. )نقيض( بعضی الف ب نيست. 

"بعضی الف ب نيست" سالبه جزئی است و استفاده از عکس سالبه جزئی موجب بروز مغالطه ابهام انعکاس است.

گزينه ۳ پاسخ صحيح است. گزينه ۱ عکس نقيض گزينه ۳ است؛ بنابراين اين دو گزينه نمی توانند هم زمان صادق باشند و به اين ترتيب جواب تست و اا (1ل
يکی از اين دو گزينه است، چرا که اگر جواب يکی از گزينه هاى ۲ و ۴ باشد، آنگاه سه گزينه ديگر که گزينه هاى ۱ و ۳ جزء آن ها هستند نمی توانند هم زمان 
صادق باشند و فرض سوال رعايت نمی شود. گزينه ۳ نيز نقيض عکس گزينه ۴ است؛ بنابراين اين دو گزينه نيز نمی توانند هم زمان صادق باشند و اگر جواب 

گزينه ۱ باشد باز هم سه گزينه باقی مانده هم زمان صادق نبوده و فرض سوال رعايت نمی شود، پس پاسخ تست، گزينه ۳ است.

گزينه ۳ پاسخ صحيح است. از ميان روابط مربع تقابل تناقض و تداخل را می توان براى همه انواع قضاياى محصوره فرض کرد، اما تضاد مخصوص و اا (1ل
قضاياى کلی و تداخل تحت تضاد مخصوص قضاياى جزئی است. براى هر قضيه کلی می توان يک متناقض، يک متضاد و يک متداخل نوشت.

گزينه ۳ پاسخ صحيح است. "بعضی ب الف است" متداخل تحت تضاد عکس قضيه مورد نظر است و از آنجايی که قضيه موردنظر سالبه جزئی و اا (1ل
است؛ بنابراين عکس مستوى الزم الصدق ندارد، يعنی وضعيت صدق و کذب عکس آن نامعلوم بوده و به تبع آن صدق و کذب متداخل تحت تضاد آن نيز 

مشخص نيست.

گزينه ۱ پاسخ صحيح است. اگر هر الف ب است را به عنوان نمونه قضيه موجبه کلی در نظر بگيريم خواهيم داشت:و اا (1ل

هر الف ب است. □)←←متداخل ( بعضی الف ب است. 

هر الف ب است. □)←←عکس ( بعضی ب الف است. □)←←عکس ( بعضی الف ب است. 

بررسی ساير گزينه ها: 

گزينه ۲: متداخل موجبه جزئی، موجبه کلی و عکِس عکس آن موجبه جزئی است. 

گزينه ۳: متداخل سالبه کلی، سالبه جزئی و عکِس عکس آن سالبه کلی است. 

گزينه ۴: متداخل سالبه جزئی، سالبه کلی و عکِس عکس آن نامعلوم است.

گزينه ۳ پاسخ صحيح است. بررسی موارد: و اا (1ل

"آ": هنگامی که می گوييم )بعضی الف ب است( لزومًا به اين معنی نيست که فقط بعضی الف ب است، بنابراين ممکن است )بعضی الف ب نيست( کاذب باشد. 

"ب" : )بعضی ب الف است( عکس مستوى قضيه اى است که از صدق آن باخبريم، بنابراين صادق است. 
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"پ": )هر الف ب است( متداخل قضيه اى است که در اختيار داريم و در تداخل نمی توان از صدق جزئی به نتيجه اى رسيده بنابراين "ب" و "ج" نادرست هستند.

گزينه ۴ پاسخ صحيح است. هيچ ب الف نيست. □)متضاد( هر ب الف است. □)متضاد( بعضی الف ب است. بعضی ب الف است. □)←←متداخل( و اا (1ل
هر ب الف است. □)←←نقيض ( بعضی ب الف نيست. 

رابطه بين اين دو قضيه تداخل تحت تضاد است که از طريق حذف گزينه نيز قابل تشخيص است.

گزينه ۲ پاسخ صحيح است. براى حل اين گونه سواالت از آخر شروع می کنيم: و لا (1ل

بعضی ب الف است. □)←←عکس ( بعضی الف ب است. $Overset}\text\{متداخل{{}mathop}\leftarrow\{{\، هر الف ب است.

گزينه ۲ پاسخ صحيح است. هر مفهوم جزئی، مفهوم است. در مقابل بعضی از مفاهيم جزئی اند. يعنی مفهوم اعم از مفهوم جزئی است و نسبت و اا (1ل
ميان اين دو مفهوم عموم و خصوص مطلق است. مصاديق دو مفهومی را که رابطه عموم وخصوص مطلق دارند با دو دايره اى نشان می دهند که يکی داخل 
ديگرى است، بعضی دو دايره متداخل. به اين ترتيب گزينه هاى ۳ و ۴ که شکل دايره هاى دو مفهوم با رابطه عموم وخصوص من وجه را توصيف         می کنند، 

رد می شود. هيچ چرخی ماشين نيست و هيچ ماشينی چرخ نيست، پس به رابطه ميان اين دو تباين است، رد گزينه ۱. 

معلم دينی سال سوم علی اگرچه در آن واحد يک مصداق دارد، اما قابليت انطباق بر مصاديق ديگر را همچنان دارد؛ بنابراين کلی است و رابطه اش با معلم عموم 
و خصوص مطلق است.

گزينه ۳ پاسخ صحيح است. در تداخل و تضاد اين احتمال وجود دارد که هر دو قضيه کاذب باشند، اما در تناقض و تداخل تحت تضاد اين امر و اا (1ل
محال است.

گزينه ۱ پاسخ صحيح است. اين قضيه داراى موضوع جزئی است، پس شخصيه است و تضاد ندارد.و اا (1ل

گزينه ۳ پاسخ صحيح است. کيفيت يکسان دو قضيه شرط متقابل نيست، بلکه برعکس در تقابل گاهی کيفيت تغيير می کند.و اا (1ل

گزينه ۱ پاسخ صحيح است. هر جسمی و تن دارد، عکسش می شود "بعضی داراى وزن ها جسم هستند" و نقيض آن می شود "هيچ داراى وزنی و اا (1ل
جسم نيست."

گزينه ۳ پاسخ صحيح است. قضيه کاذب اگر جزئی باشد، تداخل کلی آن نيز کاذب است، يعنی با تغيير کميت همچنان کاذب است.و اا (1ل

گزينه ۲ پاسخ صحيح است. عکس مستوى نمی تواند همواره صادق يا کاذب باشد. )رد گزينه هاى ۳ و ۴(و اا (1ل

گزينه ۲ پاسخ صحيح است. براى اينکه عکس قضاياى موجبه کلی الزم الصدق باشد، بايد کميت را تغيير داد.و اا (1ل

گزينه ۳ پاسخ صحيح است. هر گوسفندى زمانی بره بوده است. ابتدا بايد محمول را پيدا کنيم که می شود چيزى که زمانی بره بوده است، پس و اا (1ل
بعضی چيزها که بره بودند، گوسفندند.

گزينه ۳ پاسخ صحيح است. چراکه وقتی يک قضيه موجبه جزئی است، نه کلی صادق؛ فقط صدق عکس آن را می شود با قاطعيت به دست آورد. و لا (1ل
)غلط بودن گزينه ۱(.
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گزينه ۲ پاسخ صحيح است. تمامی عبارات صحيح است "مورد ب" چراکه کميت دو متضاد درست است، اما هر دو بايد کلی باشند نه جزئی.و اا (1ل

گزينه ۳ پاسخ صحيح است. چون سالبه جزئی عکس الزم الصدق ندارد.و اا (1ل

گزينه ۱ پاسخ صحيح است. نقيض متضاد يعنی قضيه اى اول نقض شده و بعد چين کلی شده، متضاد هم داشته است.و اا (1ل

گزينه ۲ پاسخ صحيح است. براى اينکه عکس قضاياى موجبه کلی الزم الصدق باشد بايد کميت را تغيير داد.و اا (1ل

گزينه ۲ پاسخ صحيح است. چون قضيه اصل صادق است، عکس آن هم که می شود: "بعضی ب الف است"؛ صادق می شود.و اا (1ل

گزينه ۱ صحيح است. در تناقض صدق يکی کذب مقابل را ضرورتا به دنبال دارد.و اا (1ل

گزينه ۴ پاسخ صحيح است. "بعضی جمله ها خبرى هستند"، موجبه جزئی و نقيض عکس است، يعنی يک قضيه اى ابتدا عکس و سپس نقيض و اا (1ل
شده است، تا تبديل شود؛ همچنين "بعضی جمله ها خبرى هستند" و قضيه را برمی گردانيم تا به قضيه اصلی برسيم.

گزينه ۲ پاسخ صحيح است. فقط امکان تعيين صدق و کذب تمام قضاياى متناقض است که وجود دارد چه قضيه اصلی صادق باشد و چه کاذب.و اا (1ل

گزينه ۴ پاسخ صحيح است. براى اينکه درستی و نادرستی متداخل را تشخيص دهيم بايد کلی يا جزئی بودن قضيه را بدانيم )رد گزينه ۱( از کذب و اا (1ل
يک قضيه هم نمی شود صدق و کذب متضادش را معلوم کرد.

گزينه ۲ پاسخ صحيح است. چون قضيه اصل صادق است عکس آن هم که می شود، بعضی ب - الف است صادق است.و لا (1ل

گزينه ۱ پاسخ صحيح است. بررسی گزينه ها، وقتی صدق موجبه کلی را می دانيم صدق و کذب و نقيض و تضاد و... را می دانيم. )رد گزينه ۲( و اا (1ل

وقتی موجبه جزئی صادق است عکس آن هم صادق است. )رد گزينه ۳( 

و نسبت ميان آن موارد عموم و خصوص مطلق است. )رد گزينه ۴(

گزينه ۲ پاسخ صحيح است. چراکه متداخل هر قضيه کاذبی را نمی توان مشخص کرد، زيرا ممکن است قضيه کلی باشد. )رد گزينه ۴(و اا (1ل

گزينه ۴ پاسخ صحيح است. سالبه کليه □)←←تناقض ( موجبه جزئيه.و اا (1ل

گزينه ۳ پاسخ صحيح است. در قضاياى کلی فقط متداخل يک قضيه صادق می تواند صادق باشد.و اا (1ل

گزينه ۳ پاسخ صحيح است. صدق و کذب عکس قضيه کاذب نامشخص است، زيرا در بعضی موارد صادق و در بعضی موارد کاذب است.و اا (1ل

گزينه ۳ پاسخ صحيح است. گزينه هاى ۱ و ۴( عکس مستوى ندارند و گزينه هاى ۲ و ۴( قضاياى جزئی تضاد ندارند.و اا (1ل
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گزينه ۲ پاسخ صحيح است. تمامی عبارات صحيح است "مورد ب" چراکه کميت دو متضاد درست است، اما هر دو بايد کلی باشند نه جزئی.و اا (1ل

گزينه ۳ پاسخ صحيح است. چون سالبه جزئی عکس الزم الصدق ندارد.و اا (1ل

گزينه ۱ پاسخ صحيح است. نقيض متضاد يعنی قضيه اى اول نقض شده و بعد چين کلی شده، متضاد هم داشته است.و اا (1ل

گزينه ۲ پاسخ صحيح است. براى اينکه عکس قضاياى موجبه کلی الزم الصدق باشد بايد کميت را تغيير داد.و اا (1ل

گزينه ۲ پاسخ صحيح است. چون قضيه اصل صادق است، عکس آن هم که می شود: "بعضی ب الف است"؛ صادق می شود.و اا (1ل

گزينه ۱ صحيح است. در تناقض صدق يکی کذب مقابل را ضرورتا به دنبال دارد.و اا (1ل

گزينه ۴ پاسخ صحيح است. "بعضی جمله ها خبرى هستند"، موجبه جزئی و نقيض عکس است، يعنی يک قضيه اى ابتدا عکس و سپس نقيض و اا (1ل
شده است، تا تبديل شود؛ همچنين "بعضی جمله ها خبرى هستند" و قضيه را برمی گردانيم تا به قضيه اصلی برسيم.

گزينه ۲ پاسخ صحيح است. فقط امکان تعيين صدق و کذب تمام قضاياى متناقض است که وجود دارد چه قضيه اصلی صادق باشد و چه کاذب.و اا (1ل

گزينه ۴ پاسخ صحيح است. براى اينکه درستی و نادرستی متداخل را تشخيص دهيم بايد کلی يا جزئی بودن قضيه را بدانيم )رد گزينه ۱( از کذب و اا (1ل
يک قضيه هم نمی شود صدق و کذب متضادش را معلوم کرد.

گزينه ۲ پاسخ صحيح است. چون قضيه اصل صادق است عکس آن هم که می شود، بعضی ب - الف است صادق است.و لا (1ل

گزينه ۱ پاسخ صحيح است. بررسی گزينه ها، وقتی صدق موجبه کلی را می دانيم صدق و کذب و نقيض و تضاد و... را می دانيم. )رد گزينه ۲( و اا (1ل

وقتی موجبه جزئی صادق است عکس آن هم صادق است. )رد گزينه ۳( 

و نسبت ميان آن موارد عموم و خصوص مطلق است. )رد گزينه ۴(

گزينه ۲ پاسخ صحيح است. چراکه متداخل هر قضيه کاذبی را نمی توان مشخص کرد، زيرا ممکن است قضيه کلی باشد. )رد گزينه ۴(و اا (1ل

گزينه ۴ پاسخ صحيح است. سالبه کليه □)←←تناقض ( موجبه جزئيه.و اا (1ل

گزينه ۳ پاسخ صحيح است. در قضاياى کلی فقط متداخل يک قضيه صادق می تواند صادق باشد.و اا (1ل

گزينه ۳ پاسخ صحيح است. صدق و کذب عکس قضيه کاذب نامشخص است، زيرا در بعضی موارد صادق و در بعضی موارد کاذب است.و اا (1ل

گزينه ۳ پاسخ صحيح است. گزينه هاى ۱ و ۴( عکس مستوى ندارند و گزينه هاى ۲ و ۴( قضاياى جزئی تضاد ندارند.و اا (1ل
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گزينه ۴ پاسخ صحيح است. در عکس موجبه کلی بايد حتمًا کميت را تغيير دهيم.و اا (1ل

گزينه ۱ پاسخ صحيح است. اين قضيه چون سالبه جزئی است عکس الزم الصدق ندارد )رد گزينه ۳( و متضاد نيز ندارد. )رد گزينه ۴( البته شخصيه و اا (1ل
هم نيست.

گزينه ۴ پاسخ صحيح است. قضاياى متضاد الزامًا نسبت متفاوت دارند. )رد گزينه ۱( و اا (1ل

قضاياى متضاد بی شک، جزئی نيستند. )رد گزينه ۲(، اما هر دو می توانند کاذب باشند.

گزينه ۳ پاسخ صحيح است. در قضاياى کلی فقط متداخل يک قضيه صادق می تواند صادق باشد.و لا (1ل

گزينه ۴ پاسخ صحيح است. در تداخل و در تضاد اين احتمال وجود دارد که هر دو قضيه کاذب باشد، اما در تناقض و تداخل تحت تضاد محال است.و اا (1ل

گزينه ۱ پاسخ صحيح است. چراکه تمامی عبارات صحيح می باشد.و اا (1ل

گزينه ۳ پاسخ صحيح است. هر چهار عبارت صحيح می باشد .و اا (1ل

گزينه ۲ پاسخ صحيح است. عبارت درست گزينه ۲ )اساس، کميت يک متضاد يکسان است(.و اا (1ل

گزينه ۴ پاسخ صحيح است. چراکه صحيح نمی باشد و عبارت درست اين است که سالبه جزئی عکس مستوى الزم الصدق ندارد.و اا (1ل

گزينه ۳ پاسخ صحيح است. کميت دو متداخل متفاوت، اما کيفيتشان يکسان است.و اا (1ل

گزينه ۳ پاسخ صحيح است. در عکس مستوى دو چيز تغيير می کند: ۱- کيف )نسبت( ۲- صدق و کذبو اا (1ل

گزينه ۴ پاسخ صحيح است. در عکس موجبه کلی بايد حتمًا کميت را تغيير دهيم تا قضيه الزم الصدق باشد.و اا (1ل

گزينه ۴ پاسخ صحيح است. وقتی يک قضيه موجبه کلی به سالبه کلی تبديل شود، يعنی کيفيت تغيير کرده است و کميت تغيير نکرده، پس تضاد و اا (1ل
است، در تضاد فقط کيفيت تغيير می کند.

گزينه ۱ پاسخ صحيح است. دو قضيه وقتی متقابل اند که موضوع و محمول يکسان داشته باشند وگرنه اصاًل تقابلی وجود دارد.و لا (1ل

گزينه ۲ پاسخ صحيح است. دو قضيه متناقض نمی توانند هر دو صادق يا کاذب باشند. )رد گزينه هاى ۳ و ۴( و در قضاياى متضاد جاى موضوع و اا (1ل
و محمول تغيير نمی کند. )رد گزينه ۱(

گزينه ۴ پاسخ صحيح است. هر گزينه اى که سور جزئی دارد، تضاد ندارد، گزينه هاى ۱ و ۲ غلط هستند، گزينه ۳ قضيه شخصيه است و قضاياى و اا (1ل
شخصيه چون موضوعشان جزئی است تضاد ندارند.
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گزينه ۳ پاسخ صحيح است. چرا که دو قضيه متضاد همواره کلی اند.و اا (1ل

گزينه ۱ پاسخ صحيح است. جمع دو ضد محال است، جمع و رفع دو نقيض محال است.و اا (1ل

گزينه ۲ پاسخ صحيح است. اساسًا کميت دو تضاد يکسان است و هر دو بايد کلی باشد منتهی کيفيتشان مختلف است.و اا (1ل

گزينه ۳ پاسخ صحيح است. براى يافتن تقابل بايد اول از همه دنبال دو قضيه اى باشيم که موضوع و محمول يکسان داشته باشند، اين ويژگی و اا (1ل
تنها در گزينه ۳ يافت می شود.

گزينه ۲ پاسخ صحيح است. در عکس مستوى: و اا (1ل

۱( عوض کردن جاى موضوع و محمول 

۲( موجبه جزئيه ← موجبه جزئيه 

نتيجه: بعضی شناگرها فوتباليست هستند. 

در تناقض، موجبه جزئيه ← سالبه کليه 

نتيجه: هيچ فوتباليستی شناگر نيست.

گزينه ۱ پاسخ صحيح است. تحليل گزينه ها: و اا (1ل

گزينه ۱: در تداخل تحت تضاد از کذب قضيه جزئی به صدق قضيه جزئی ديگر می رسيم. ← بعضی الف ب نيست. ← بعضی الف ب است. 

گزينه ۲: در تداخل تحت تضاد کلی وجود ندارد و لذا ← هر الف ب است، صحيح نيست. 

گزينه ۳: در تداخل موجبه کليه به موجبه جزئی تبديل می شود که به دليل کلی بودن قسمت اول ربطی به تداخل تحت تضاد ندارد. 

گزينه ۴: در اين گزينه مثال تداخل تحت تضاد است؛ ليکن تيتر گزينه تداخل می باشد.

گزينه ۳ پاسخ صحيح است. همان طور که می دانيم در تناقض هم کيفيت و هم کميت تغيير می کند، پس تناقض قضيه فوق ← "هر فلزى چکش و اا (1ل
خوار است" می باشد. 

نکته در تضاد، قضيه جزئی وجود ندارد، يعنی هرگز موجبه جزئيه يا سالبه جزئيه تضاد ندارند. الزم به يادآورى است براى تبديل قضايا "موضوع و محمول ثابت 
هستند." ليکن "در گزينه هاى ۴ و ۲" جاى آن ها عوض شده است. ← عکس

گزينه ۲ پاسخ صحيح است. در عکس مستوى تنها جاى موضوع و محمول را عوض می کنيم که قضيه به دست آمده را "عکس" نام اند از اين نوع و لا (1ل
مغالطه در تبليغات استفاده می شود، که در اين تست "از سالبه جزئيه عکس درست کرده ايم که نادرست است." 

روال رعايت عکس 

موجبه کليه ← موجبه جزئيه 

سالبه کلی ← سالبه کلی 

موجبه جزئی ← موجبه جزئی 

سالبه جزئی ← عکس الزم الصدق ندارد.
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گزينه ۳ پاسخ صحيح است. چرا که دو قضيه متضاد همواره کلی اند.و اا (1ل

گزينه ۱ پاسخ صحيح است. جمع دو ضد محال است، جمع و رفع دو نقيض محال است.و اا (1ل

گزينه ۲ پاسخ صحيح است. اساسًا کميت دو تضاد يکسان است و هر دو بايد کلی باشد منتهی کيفيتشان مختلف است.و اا (1ل

گزينه ۳ پاسخ صحيح است. براى يافتن تقابل بايد اول از همه دنبال دو قضيه اى باشيم که موضوع و محمول يکسان داشته باشند، اين ويژگی و اا (1ل
تنها در گزينه ۳ يافت می شود.

گزينه ۲ پاسخ صحيح است. در عکس مستوى: و اا (1ل

۱( عوض کردن جاى موضوع و محمول 

۲( موجبه جزئيه ← موجبه جزئيه 

نتيجه: بعضی شناگرها فوتباليست هستند. 

در تناقض، موجبه جزئيه ← سالبه کليه 

نتيجه: هيچ فوتباليستی شناگر نيست.

گزينه ۱ پاسخ صحيح است. تحليل گزينه ها: و اا (1ل

گزينه ۱: در تداخل تحت تضاد از کذب قضيه جزئی به صدق قضيه جزئی ديگر می رسيم. ← بعضی الف ب نيست. ← بعضی الف ب است. 

گزينه ۲: در تداخل تحت تضاد کلی وجود ندارد و لذا ← هر الف ب است، صحيح نيست. 

گزينه ۳: در تداخل موجبه کليه به موجبه جزئی تبديل می شود که به دليل کلی بودن قسمت اول ربطی به تداخل تحت تضاد ندارد. 

گزينه ۴: در اين گزينه مثال تداخل تحت تضاد است؛ ليکن تيتر گزينه تداخل می باشد.

گزينه ۳ پاسخ صحيح است. همان طور که می دانيم در تناقض هم کيفيت و هم کميت تغيير می کند، پس تناقض قضيه فوق ← "هر فلزى چکش و اا (1ل
خوار است" می باشد. 

نکته در تضاد، قضيه جزئی وجود ندارد، يعنی هرگز موجبه جزئيه يا سالبه جزئيه تضاد ندارند. الزم به يادآورى است براى تبديل قضايا "موضوع و محمول ثابت 
هستند." ليکن "در گزينه هاى ۴ و ۲" جاى آن ها عوض شده است. ← عکس

گزينه ۲ پاسخ صحيح است. در عکس مستوى تنها جاى موضوع و محمول را عوض می کنيم که قضيه به دست آمده را "عکس" نام اند از اين نوع و لا (1ل
مغالطه در تبليغات استفاده می شود، که در اين تست "از سالبه جزئيه عکس درست کرده ايم که نادرست است." 

روال رعايت عکس 

موجبه کليه ← موجبه جزئيه 

سالبه کلی ← سالبه کلی 

موجبه جزئی ← موجبه جزئی 

سالبه جزئی ← عکس الزم الصدق ندارد.
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گزينه ۱ پاسخ صحيح است. تداخل تحت تضاد "بعضی ايرانی ها آسيايی نيستند." ← بعضی ايرانی ها آسيايی هستند. و اا (1ل

بر اساس تداخل تحت تضاد کميت قضيه ثابت و کيفيت قضيه تفاوت دارد که بايستی توجه داشت در تداخل تحت تضاد "کلی" وجود ندارد و پاسخ هميشه قضيه 
جزئی خواهد بود برعکس تضاد، در تداخل کميت متفاوت و کيفيت ثابت است، يعنی موجبه جزيه تبديل به موجبه کليه می شود، پس بعضی ايرانی ها آسيايی 
هستند ← به "هر ايرانی آسيايی است." مبدل می شود و بالعکس؛ يعنی موجبه کليه به موجبه جزئيه مبدل می گردد. نتيجه اينکه تداخل تحت تضاد سالبه جزئيه 

ميشود. )موجبه جزئيه( و تداخل موجبه کليه هم می شود. ← )موجبه جزئيه(

گزينه ۳ پاسخ صحيح است. عبارت گزينه تداخل است در داخل: و اا (1ل

۱( فقط سور قضيه تغيير می کند و رابطه آن تغيير نمی کند. 

۲( در تداخل اگر کلی صادق باشد جزيی صادق و نه برعکس. 

در قضيه مذکور می بينيم که شرايط تداخل را دارد و چون جمله اول را که کلی است پذيرفته ايم بنابراين جمله دوم که جزئی می باشد نيز بايد بپذيريم و صادق 
است.

گزينه ۴ پاسخ صحيح است. رد ساير گزينه ها : و اا (1ل

گزينه ۱: هيچ غيرانسانی حيوان نيست: کاذب )مثال آهو انسان نيست، اما حيوان است( 

گزينه ۲: بعضی انسان ها غيرحيوان هستند: کاذب )جنس انسان حيوان بودن است( 

ارسطو می گويد: انسان حيوان ناطق است. 

گزينه ۳: بعضی غيرحيوان ها انسان هستند: کاذب )آيا درخت انسان است؟(

گزينه ۳ پاسخ صحيح است. همان گونه که عکس مستوى را می شناسيم ميدانيم که درصورتی که در جابه جا کردن اجزاى قضيه، قاعده عکس و اا (1ل
مستوى را به درستی رعايت نکنيم دچار "مغالطه ايهام انعکاس" می شويم و در قاعده عکس مستوى دانستيم که قضيه اى که سالبه جزئی باشد عکس الزم 

الصدق ندارد. و همينطور عکس مستوى موجبه کلی، موجبه جزئی می شود. 

در سؤال مطروحه همان طور که مالحظه می کنيد جمله اى که به عنوان قضيه مطرح شده "سالبه جزئيه" است، که از آن نتيجه عکس گرفته است باتوجه به 
اين مطلب که اشاره کرديم سالبه جزئی، عکس مستوى الزم الصدق ندارد، دچار ايهام انعکاس شده ايم.

گزينه ۴ پاسخ صحيح است. قسمت اول اين گزينه با قضيه اصل رابطه تداخل تحت تضاد و می دانيم که اگر قضيه اى صادق باشد تداخل تحت و اا (1ل
تضاد آن ازنظر صدق و کذب نامعلوم است. 

قسمت دوم اين گزينه عکس مستوى قسمت اول آن است و از آنجايی که سالبه کلی عکس مستوى الزم الصدق ندارد صدق و کذب اين قضيه نيز نامعلوم است.

گزينه ۱ پاسخ صحيح است. در تضاد صدق يک قضيه کذب متضادش را در پی دارد. در تناقض اگر يک قضيه صادق باشد متناقض آن حتما کاذب و اا (1ل
است. )رد گزينه ى ۲( در عکس اگر اصل قضيه صادق باشد عکس آن هم بايد صادق باشد. )رد گزينه ى ۳( در تداخل اگر کلی صادق باشد متداخل جزئی آن 

هم حتما صادق است. )رد گزينه ى ۴(

گزينه ۴ پاسخ صحيح است. براى تعيين موضوع، محمول و رابطه ابتدا شعر را بازنويسی می کنيم. به راه باديه رفتن از و نشستن با تو بهتر است. پس و اا (1ل
کلمه بهتر محمول است که در شعر به صورت ))به(( آمده است. 

گزينه ۳ پاسخ صحيح است. برخی بچه زاها مهره دار هستند. همه مهره داران حيوان هستند. نتيجه: برخی بچه زاها حيوان هستند. گزينه هاى ۱ و اا (1ل
و ۲ شرط سوم اعتبار قياس را ندارند. گزينه ۴ شرط دوم را ندارد. 
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گزينه ۲ پاسخ صحيح است. نوع قضيه يک شرطی منفصله غير قابل جمع در کذب است. در اين نوع قضايا محال است هر دو طرف قضيه کاذب و اا (1ل
باشد ولی يک طرف آن ممکن است. حالتی که محال است کاذب باشد اين است که عرشيا و فرزند نباشد. ولی مکانيک بودن يا حتی مکانيک نبودن عرشيا 

ممکن است.

گزينه ۳ پاسخ صحيح است. حد وسط تنها نقش ارتباطی ميان دو مقدمه استدالل را دارد و در نتيجه استدالل حذف می شود.و لا (1ل

گزينه ۲ پاسخ صحيح است. صورت سوال به رابطه ى ))تناقض(( اشاره می کند، که در گزينه ى ۲ ديده     می شود.و اا (1ل

گزينه ۲ پاسخ صحيح است. عبارت صورت سؤال نشان دهنده ى دو قضيه ى متضاد است که جمع اين دو قضيه محال و اما رفع آن دو ممکن و اا (1ل
است. در رابطه ى تضاد اگر قضيه ى کلی کاذب باشد، نمی توانيم به صورت قطعی بگوييم که قضيه ى متضاد آن صادق است يا کاذب. 

نکته: رابطه ى تضاد تنها ميان قضيه هاى موجبه ى کليه و سالبه ى کليه برقرار است. 

گزينه ۴ پاسخ صحيح است. در تداخل، اگر قضيه ى جزئيه کاذب باشد، قضيه ى کليه نيز کاذب است )و نه برعکس(. اگر قضيه ى کليه صادق و اا (1ل
باشد، قضيه ى جزئيه نيز صادق است )و نه برعکس(. با کذب قضيه ى جزئيه ى ))بعضی شکست ها بی غيرت نيستند((، قضيه ى کليه ى ))هيچ شکستی 
بی غيرت نيست(( که متداخل آن است، کاذب خواهد بود. با صدق قضيه ى کليه ى ))هر اختالس گرى بی اخالق است((، قضيه ى جزئيه ى برخی اختالس 

گرها بی اخالق اند که متداخل آن است، صادقی خواهد بود.

گزينه ۴ پاسخ صحيح است. اگر يک قضيهی کلی صادق داشته باشيم، تداخل جزئی آن نيز صادق است. و اا (1ل

گزينه ۳ پاسخ صحيح است. اصل قضيه ))هر ج الف است(( می باشد که متناقض آن ))بعضی ج الف نيست(( و متداخل متناقض آن ))هيچ ج و اا (1ل
الف نيست(( می شود. بنابر اين اصل قضيه و متداخل متناقض آن هر دو داراى سور يکسان هستند. 

تشريح ساير گزينه ها: 

گزينه ى ۱: تنها قضيه ى سالبه ى جزئيه عکس الزم الصدق ندارد. 

گزينه ى ۲: قضاياى متقابل داراى موضوع و محمول يکسان هستند، بنابر اين اصل قضيه هم داراى موضوع ج و محمول الف است. 

گزينه ى ۴: چون اصل قضيه داراى سور کلی است پس می تواند با قضيه ى ديگرى رابطه ى تضاد داشته باشد. 

گزينه ۴ پاسخ صحيح است. فقط در صورتی که رابطه ى ميان موضوع و محمول تباين و يا تساوى باشد لزومًا هر دو قضيه صادق خواهند بود. در و اا (1ل
حالت هاى ديگر امکان نقض اين قاعده وجود دارد. براى مثال زمانی هر دو قضيه ى ))هر الف ب است و ))بعضی الف ب است(( صادق هستند که بين الف و 

ب تساوى برقرار باشد و زمانی هر دو قضيه ى ))هيچ الف ب نيست(( و ))بعضی الف ب نيست(( صادق هستند که بين الف و ب تباين برقرار باشد. 

گزينه ۳ پاسخ صحيح است. قضيه ى سالبه ى جزئی عکس مستوى الزم الصدق ندارد و اين گونه نيست که بتوانيم عکس مستوى اش را هم چون و اا (1ل
خودش کاذب بدانيم و متناقضش را صادق. 

تشريح ساير گزينه ها: 

گزينه ى ۱: متناقض عبارت صورت سؤال، قضيه ى ))هرب الف است(( می باشد که قطعًا صادق است و عکس مستوى آن نيز يعنی قضيه ى ))بعضی الف 
به است(( نيز صادق است. 

گزينه ى ۲: متداخل قضيه ى صورت سؤال است و کاذب می باشد. 

گزينه ى ۴: متناقض عبارت صورت سؤال، قضيه ى ))هرب الف است(( می باشد که قطعًا صادق است و متداخل آن يعنی قضيه ى ))بعضی الف ب است(( 
نيز صادق است. 
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گزينه ۲ پاسخ صحيح است. نوع قضيه يک شرطی منفصله غير قابل جمع در کذب است. در اين نوع قضايا محال است هر دو طرف قضيه کاذب و اا (1ل
باشد ولی يک طرف آن ممکن است. حالتی که محال است کاذب باشد اين است که عرشيا و فرزند نباشد. ولی مکانيک بودن يا حتی مکانيک نبودن عرشيا 

ممکن است.

گزينه ۳ پاسخ صحيح است. حد وسط تنها نقش ارتباطی ميان دو مقدمه استدالل را دارد و در نتيجه استدالل حذف می شود.و لا (1ل

گزينه ۲ پاسخ صحيح است. صورت سوال به رابطه ى ))تناقض(( اشاره می کند، که در گزينه ى ۲ ديده     می شود.و اا (1ل

گزينه ۲ پاسخ صحيح است. عبارت صورت سؤال نشان دهنده ى دو قضيه ى متضاد است که جمع اين دو قضيه محال و اما رفع آن دو ممکن و اا (1ل
است. در رابطه ى تضاد اگر قضيه ى کلی کاذب باشد، نمی توانيم به صورت قطعی بگوييم که قضيه ى متضاد آن صادق است يا کاذب. 

نکته: رابطه ى تضاد تنها ميان قضيه هاى موجبه ى کليه و سالبه ى کليه برقرار است. 

گزينه ۴ پاسخ صحيح است. در تداخل، اگر قضيه ى جزئيه کاذب باشد، قضيه ى کليه نيز کاذب است )و نه برعکس(. اگر قضيه ى کليه صادق و اا (1ل
باشد، قضيه ى جزئيه نيز صادق است )و نه برعکس(. با کذب قضيه ى جزئيه ى ))بعضی شکست ها بی غيرت نيستند((، قضيه ى کليه ى ))هيچ شکستی 
بی غيرت نيست(( که متداخل آن است، کاذب خواهد بود. با صدق قضيه ى کليه ى ))هر اختالس گرى بی اخالق است((، قضيه ى جزئيه ى برخی اختالس 

گرها بی اخالق اند که متداخل آن است، صادقی خواهد بود.

گزينه ۴ پاسخ صحيح است. اگر يک قضيهی کلی صادق داشته باشيم، تداخل جزئی آن نيز صادق است. و اا (1ل

گزينه ۳ پاسخ صحيح است. اصل قضيه ))هر ج الف است(( می باشد که متناقض آن ))بعضی ج الف نيست(( و متداخل متناقض آن ))هيچ ج و اا (1ل
الف نيست(( می شود. بنابر اين اصل قضيه و متداخل متناقض آن هر دو داراى سور يکسان هستند. 

تشريح ساير گزينه ها: 

گزينه ى ۱: تنها قضيه ى سالبه ى جزئيه عکس الزم الصدق ندارد. 

گزينه ى ۲: قضاياى متقابل داراى موضوع و محمول يکسان هستند، بنابر اين اصل قضيه هم داراى موضوع ج و محمول الف است. 

گزينه ى ۴: چون اصل قضيه داراى سور کلی است پس می تواند با قضيه ى ديگرى رابطه ى تضاد داشته باشد. 

گزينه ۴ پاسخ صحيح است. فقط در صورتی که رابطه ى ميان موضوع و محمول تباين و يا تساوى باشد لزومًا هر دو قضيه صادق خواهند بود. در و اا (1ل
حالت هاى ديگر امکان نقض اين قاعده وجود دارد. براى مثال زمانی هر دو قضيه ى ))هر الف ب است و ))بعضی الف ب است(( صادق هستند که بين الف و 

ب تساوى برقرار باشد و زمانی هر دو قضيه ى ))هيچ الف ب نيست(( و ))بعضی الف ب نيست(( صادق هستند که بين الف و ب تباين برقرار باشد. 

گزينه ۳ پاسخ صحيح است. قضيه ى سالبه ى جزئی عکس مستوى الزم الصدق ندارد و اين گونه نيست که بتوانيم عکس مستوى اش را هم چون و اا (1ل
خودش کاذب بدانيم و متناقضش را صادق. 

تشريح ساير گزينه ها: 

گزينه ى ۱: متناقض عبارت صورت سؤال، قضيه ى ))هرب الف است(( می باشد که قطعًا صادق است و عکس مستوى آن نيز يعنی قضيه ى ))بعضی الف 
به است(( نيز صادق است. 

گزينه ى ۲: متداخل قضيه ى صورت سؤال است و کاذب می باشد. 

گزينه ى ۴: متناقض عبارت صورت سؤال، قضيه ى ))هرب الف است(( می باشد که قطعًا صادق است و متداخل آن يعنی قضيه ى ))بعضی الف ب است(( 
نيز صادق است. 



252

منطق و فلسفه جامع کنکور

گزينه ۳ پاسخ صحيح است. قضيه ى ))سالبه ى جزئی(( عکس مستوى الزم الصدق ندارد. متناقض اين قضيه ى می شود ))موجبه ى کلی((، و اا (1ل
و متضاد موجبه ى کليه می شود ))سالبه ى کلی((.

گزينه ۴ پاسخ صحيح است. قضيه ى ))هر الف ب نيست(( از نظر معنی معادل قضيه ى ))بعضی الف ب نيست(( است و  در گزينه ى ۴ رابطه ى و اا (1ل
تداخل برقرار است.

گزينه ۲ پاسخ صحيح است. قضاياى حملی با توجه به جزئی يا کلی بودن موضوع قضيه به قضاياى شخصيه و محصوره تقسيم می شوند. و للا (1ل

سالبه يا موجبه بودن قضيه به نسبت يا کيف قضيه ربط دارد، کلی و جزئی بودن قضيه به سور يا کم آن ارتباط دارد. مشروط يا نامشروط بودن به يک معنا تقسيم 
بندى قضاياى حملی نيست بلکه مربوط به تقسيم بندى قضيه به حملی و شرطی است. البته ممکن است منظور مشروط يا نامشروط بودن تحقق حکم قضيه 
ى حملی موردنظر باشد که در اين حالت هم به محتواى قضيه مربوط است )مثاًل قضيه ى هوا بارانی است، تحقق بارانی بودن هوا به وجود بسيارى از عوامل 

بيرونی و محيطی بستگی دارد(. 

گزينه ۲ پاسخ صحيح است. متداخل قضيه ى ))هر کنکورى دانش آموز است(( قضيه ى ))بعضی کنکورى ها دانش آموز هستند(( می شود؛ زيرا و الا (1ل
در تداخل فقط سور تغيير می کند، نه نسبت.
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قیاس اقترانی

درس هشتم

درایندرسبااستداللقیاسیکهازدوقضیهحملیتشکیلمیشودآشنامیشوید.

همین ابتدای درس خوب دقت کنید:قیاساقترانیفقطدوقضیهنیستبلکهقیاساقترانیازدوقضیهبهعنوانمقدماتویکقضیهبه

عنواننتیجهتشکیلمیشود.یعنیقیاساقترانیبدوننتیجهنداریم.یعنیاگردوقضیهبهمابدهندوبگویند،اینچهنوعقیاسیاست؛میگوییمازایندو

قضیههنوزتشکیلقیاسنشدهیعنیازآننتیجهگرفتهنشدهاستپسهنوزایندوقضیه،قیاسنیستند،امابهمحضاینکهازآنهانتیجهگرفتیمقیاسرا

تشکیلدادیم.پسقیاسیعنیدومقدمهویکنتیجهاست.

گفتیمقیاساقترانیازدوقضیهحملیبهعنوانمقدماتقیاسبهاضافهنتیجهتشکیلمیشود؛اماقیاساقترانیازهردوقضیهایتشکیلنمیشود،بلکه

قیاساقترانیازدوقضیهایتشکیلمیشودکهدریکجرءباهممشترکباشندیعنیموضوعیامحمولهرکدامازدوقضیه،موضوعیامحمولآنقضیه

دیگرهمباشد.پسازدوقضیهبیگانهازهموبدونجزءمشترکنمیتوانقیاساقترانیتشکیلداد.

مثال:

ازایندوقضیهنمیتوانتشکیلقیاساقترانیدادچونجزءمشترکندارند.اجزایقضیهاول:انسانو  هرانسانیحیواناست

حیواناستواجزایقضیهدومسنگوسفیدکهاشتراکیباهمندارند.پسایندوقضیهبیگانهازهم بعضیسنگهاسفیدنیستند.

هستندوازآنهاقیاساقترانیتشکیلنمیشود.)منظورازجزءیااجزاء،موضوعومحمولاست.(  xx:پس

ازایندوقضیهمیتوانقیاساقترانیتشکیلدادونتیجهگرفتچوندریکجزءیعنی»پرنده«
 هرکبوتریپرندهاست

باهممشترکهستند.
هرپرندهایتخمگذاراست

پس:..........................

حد وسط: درقیاسبهآنجزءمشترکدرمقدمات،حدوسطمیگویند.پرنده،دردوقضیهفوقبهعنوانمقدماتقیاس،حدوسطمیباشد.

روش تشکیل قیاس اعم از معتبر و نامعتبر: روشتشکیلقیاساقترانیبسیارسادهاست.حدوسطراازدومقدمهحذفمیکنیمکهبا

حذفحدوسط،ازهرمقدمهیکجزءمیماند.سپسبهطورآزادوبهدلخواه:1-یکیازاجزایباقیماندهراموضوعنتیجهودیگریرامحمولنتیجه

قرارمیدهیم.2-یکیازدوکیفسلبییاایجابی)استونیست(رابهعنوانکیفنتیجهانتخابمیکنیم3-یکیازسورهایجزئییاکلی)هر،هیچ،

بعضی(رابهعنوانکمیتبرسرنتیجهمینویسیم.مثل:

هرکبوتریپرندهاست-هرپرندهایتخمگذاراست.پس:هرکبوتریتخمگذاراست.)بهجای»هر«برسرنتیجهمیتوانیم»هیچ«یا»بعضی«هم

بنویسیموبهجای»است«میتوانیم»نیست«همبنویسیم.(

اگرکیفنتیجهسلبیانتخابشودسورکلیآن،»هیچ«واگرایجابیانتخابشود،سورکلیآن»هر«خواهدبود.

اینروشتشکیلقیاس،اعمازتشکیلقیاسمعتبرونامعتبراست.روشتشکیلقیاسمعتبررادرانتهایهمیندرس،توضیحخواهمداد.
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اینروشتشکیلقیاس،اعمازتشکیلقیاسمعتبرونامعتبراست.روشتشکیلقیاسمعتبررادرانتهایهمیندرس،توضیحخواهمداد.
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به طور کلی در این درس دو مطلب اساسی را فرا می گیریم

شکال چهارگانه قیاس   2- تعیین اعتبار قیاس
َ
1- ا

شکال چهارگانه قیاس
َ
1- ا

حدوسطمیتوانددرمقدمهاولموضوعباشدومیتواندمحمولباشدوهمچنیندرمقدمهدومهممیتواندموضوعباشدومیتواندمحمولباشد.پسقیاس

اقترانیبهلحاظموقعیتحدوسطدرمقدماتبهچهارشکلمنقسممیشود:

شکلاول:حدوسطدرمقدمهاول،محمولاستودرمقدمهدومموضوع

شکلدوم:حدوسطدرهردومقدمه،محمولاست.

شکلسوم:حدوسطدرهردومقدمه،موضوعاست.

شکلچهارم:برعکسشکلاولاست-یعنیحدوسطدرمقدمهاولموضوعودرمقدمهدوم،محمولاست.

مطالبفوقرابهطورخالصهچنینمیتوانیدیادبگیرید:

شکلاول:محمول–موضوعشکلدوم:محمول–محمولشکلسوم:موضوع-موضوعشکلچهارم:موضوع–محمول

روش تشخیص مقدمه اول و دوم قیاس: 

خوب دقت کنید: بهطورطبیعیومعمولی،مقدمهاول،اولمیآیدومقدمهدوم،دوممیآیدولیهمیشهاینگونهنیستیعنیالزامامقدمهاولآن

نیستکهاولنوشتهشودیاگفتهشودومقدمهدومهمآننیستدومنوشتهشودیاگفتهشودبلکه:

مقدمهاولآناستکهموضوعنتیجهدرآنآمدهباشدومقدمهدومآناستکهمحمولنتیجهدرآنآمدهباشد.

پسابتدابایستیباتوجهبهاینقاعده،مقدمهاولودومراتشخیصدهیموسپسباتوجهبهموقعیتحدوسط،شکلقیاسراتعیینکنیم.

البتهدرصورتیکهحدوسطدرهردومقدمهمحمولباشدویادرهردومقدمهموضوعباشدنیازیبهتشخیصمقدماتبرایتعیینشکلقیاسنیستچون

درهرحال،محمول-محمول،شکلدوماستوموضوع-موضوعهمشکلسوماست،آنجاییتشخیصمقدمهاولودومضرورتداردکهحدوسطدر

یکیازمقدمات،محمولودردیگریموضوعباشدکهاگراولودومبودنمقدماتراتشخیصندهیمممکناستشکلاولوچهارمراباهماشتباهبکنیم.

دراینمثال،حیوانبهعنوانحدوسطدرهردومقدمهمحمولاستکه  هرآهوییحیواناست. مثال1-

میشود:محمول-محمول.پساینقیاس،شکلدوماست. هیچدرختیحیواننیست.  

)چونحدوسطدرهردومقدمهمحمولاستنیازیبهتشخیصمقدمهاولودومنیست.( پس:بعضیآهودرختنیست.  



دراینمثال،کبوتربهعنوانحدوسطدرهردومقدمهموضوعاستکه  هرکبوتریپرندهاست. مثال2-

میشود:موضوع-موضوع.پساینقیاس،شکلسوماست. هرکبوتریتخمگذاراست  

)چونحدوسطدرهردومقدمهموضوعاستنیازیبهتشخیصمقدمهاولودومنیست.( پس:بعضیپرندههاتخمگذارند.  

دراینمثال،»ایرانی«بهعنوانحدوسطدریکیازمقدمات،موضوعودردیگری هرایرانیآسیائیاست.)مقدمهدوم( مثال3-

محمولاست.پسدراینجاالزماستطبققاعده،مقدمهاولودومراتشخیص هرتهرانیایرانیاست)مقدمهاول(  

دهیم.مقدمهاولاینقیاس،»هرتهرانیایرانیاست«میباشدچونموضوع پس:هرتهرانیآسیائیاست.  
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نتیجهیعنی»تهرانی«درآنآمدهاستومقدمهدومآن»هرایرانیآسیائیاست«میباشد،چونمحمولنتیجهیعنی»آسیائی«،درآنآمدهاستکهمقدمه

اولودومرابااینقاعدهمشخصکردهام.حاالایرانیدرمقدمهاولمحمولودرمقدمهدومموضوعاستکهازاولبهدومبخوانیممیشود،محمولموضوع

یعنیشکلاول.پساینقیاسشکلاولاست.)دقتکنیددراینقیاس،مقدمهاول،خطدومنوشتهشدهاستومقدمهدوم،خطاول.درکدامینخطنوشته

شدنمقدمات،معیارمقدمهاولودومبودننیست.بلکهمقدمهاولودومطبققاعدهایکهگفتهشدمشخصمیشود.(

دراینمثال،»ایرانی«بهعنوانحدوسطدریکیازمقدمات،موضوعودردیگری  هرایرانیآسیائیاست)مقدمهاول( مثال4- 

محمولاست.پسدراینجاالزماستطبققاعده،مقدمهاولودومراتشخیص  هرتهرانیایرانیاست)مقدمهدوم(  

دهیم.مقدمهاولاینقیاس،»هرایرانیآسیائیاست«میباشدچون پس:بعضیآسیاییهاتهرانیهستند.  

موضوعنتیجه»آسیائی«درآنآمدهاستومقدمهدومآن»هرتهرانیایرانیاست«میباشد،چونمحمولنتیجهیعنی»تهرانی«،درآنآمدهاستکه

مقدمهاولودومرابااینقاعدهمشخصکردهام.حاالایرانیبهعنوانحدوسط،درمقدمهاولموضوعودرمقدمهدوممحمولاستکهازاولبهدوم

اولنوشته اینقیاس،مقدمهاول،همانخط اینقیاسشکلچهارماست.)دقتکنیددر یعنیشکلچهارم.پس بخوانیممیشود:موضوع-محمول

شدهاستومقدمهدوم،خطدوم.امادرکدامینخطنوشتهشدنمقدمات،معیارمقدمهاولودومبودننیست.بلکهمقدمهاولودومطبققاعدهایکه

میشود.( گفتهشدمشخص

2- تعیین اعتبار قیاس

برایتعییناعتبارقیاسابتدابایدچندنکتهراکهخیلیهمسادههستند،خوببهخاطربسپاریم:

اول:شرایطحدوسط

دوم:قانوننتیجهقیاسدرکیف

سوم:تعییندامنهمصادیقموضوعومحمولیاتعیینمثبتیامنفیبودنموضوعومحمول

اول: شرایط حد وسط

حدوسطدرهرقیاسیبایددارایدوشرطباشد:

1-حدوسطبایددرهردومقدمهبهیکمعناتکرارشدهباشد.

2-حدوسطبایددردومقدمهعینهمتکرارشدهباشد.

شرط اول می گوید: حدوسطدرهردومقدمهبهیکمعناباشدیعنیاوالمشترکلفظینباشدوثانیااختالفدرنوعداللتلفظبرمعنانداشتهباشدوثالثادر

یکیتوجهبهلفظودردیگریتوجهبهمعنانباشد.

مثال1-آنمردکاریاست–کاریغذاراخوشمزهمیکندپس:آنمردغذاراخوشمزهمیکند.

کاریکهدرایناستداللموقعیتحدوسطرادارددرهردومقدمهبهبهیکمعنابهکارنرفتهاستچونمشترکلفظیهستندکهدرمقدمهاول،کاریبهمعنای

کوشاوفعالاستودرمقدمهدوماسمیکنوعادویهاست.پساینقیاسیکیازشرایطحدوسطرانداردومعتبرنیست.

مثال2-فالنیشیراست–شیرحیواندرندهاستپسفالنیحیواندرندهاست.

شیرکهدرایناستداللموقعیتحدوسطرادارددرهردومقدمهبهیکمعنابهکارنرفتهاستچوننوعداللتلفظشیربرمعنادردومقدمهمتفاوتاست.

کهشیردرمقدمهاولبهداللتالتزامیبهمعنایشجاعاستودرمقدمهدومبهداللتمطابقیحیوانیخاصاست.پساینقیاسیکیازشرایطحدوسط

رانداردومعتبرنیست.
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محمولاست.پسدراینجاالزماستطبققاعده،مقدمهاولودومراتشخیص  هرتهرانیایرانیاست)مقدمهدوم(  

دهیم.مقدمهاولاینقیاس،»هرایرانیآسیائیاست«میباشدچون پس:بعضیآسیاییهاتهرانیهستند.  

موضوعنتیجه»آسیائی«درآنآمدهاستومقدمهدومآن»هرتهرانیایرانیاست«میباشد،چونمحمولنتیجهیعنی»تهرانی«،درآنآمدهاستکه
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میشود.( گفتهشدمشخص

2- تعیین اعتبار قیاس

برایتعییناعتبارقیاسابتدابایدچندنکتهراکهخیلیهمسادههستند،خوببهخاطربسپاریم:
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کوشاوفعالاستودرمقدمهدوماسمیکنوعادویهاست.پساینقیاسیکیازشرایطحدوسطرانداردومعتبرنیست.
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مثال3-حتمابهخاطرداریدکهدرصفحه2ازکتابدرسیمنطقخواندیمکهتصورکنیدکهفردیباخواندنآیه»خداوندنورآسمانهاوزمیناست«

،گمانکندکهچون»نورباچشمقابلمشاهدهاست«،خداوندرانیزمیتوانباچشمدید.

کهدرایناستدالل»نور«بهعنوانحدوسط،بهمشترکلفظیبهکاررفتهاست،یکیبهمعناینورمعنویویکیبهمعناینورمحسوسومادی.کهدراین

استداللهمیکیازشرایطحدوسطرعایتنشدهاست.)بهنظرمولفمحترمکتاب،نوردراینجامشترکلفظیاست.(

مثال4-سعدیشاعراست–شاعردارایحرفشیناست–پسسعدیدارایحرفشیناست.

کهدرایناستدالل»شاعر«بهعنوانحدوسطبهیکمعنابهکارنرفتهاستدریکمقدمهمعنایشاعرموردنظراستیعنیشعرسراودرمقدمهدیگرلفظشاعر

موردنظراستنهمعنایآن.پساینقیاسیکیازشرایطحدوسطرانداردونامعتبراست.

شرط دوم می گوید: حدوسطدرهردومقدمهبایدعینهمتکرارشدهباشدیعنیاینگونهنباشدکهحدوسطدریکمقدمهحرفاضافهیاصفتوموصوفیا

مضافومضافالیهداشتهباشدودردیگرینداشتهباشدکهدرچنینحالتیحدوسطشرطالزمرانداردوقیاستشکیلشدهازچنینحدوسطینامعتبراست.

)البتهاگرحدوسطدریکمقدمهجمعودردیگریمفردباشد،اشکالیندارد.(

فقطبهیکنکتهدرموردداشتنونداشتنحرفاضافهتوجهکنید:ممکناستحدوسطدریکمقدمهحرفاضافهداشتهباشدودردیگرینداشتهباشداما

آنحرفاضافه،بودنشبانبودنشتفاوتینداشتهباشدکهدراینصورتنمیگوییمحدوسطعینهمتکرارنشدهاست.امااگرآنحرفاضافهمعنایجملهرا

عوضکندیعنیبودنشونبودنشدرمعنایجملهتاثیرگذارباشد،میگوییمحدوسطشرطالزمراندارد.

مثال1-یخازآباست–آبمایعاستپسیخمایعاست.حدوسطاینقیاس،»آب«است.امادریکمقدمهحرفاضافه»از«داردودردیگریندارد

ضمنابودونبودحرفاضافه»از«،درمعنیجملهاثرداردپسحدوسطدردومقدمهعینهمتکرارنشدهاست.

مثال2-هرپرندهایحیواناست-بعضیازپرندگانپروازنمیکنندپسبعضیازحیواناتپروازنمیکنند.

حدوسطاینقیاس،»پرنده«است.امادریکمقدمهحرفاضافه»از«داردودردیگرینداردامابودونبودحرفاضافه»از«درمعنیجملهاثرنداردپسحد

وسطدردومقدمهعینهمبهکاررفتهاست.

مثال3-دیوارموشدارد–موشگوشداردپس:دیوارگوشدارد.

افعالمقدماتاینقیاس،ربطینیستندپسفعلآنهارابهربطیتبدیلمیکنیمکهمیشود:

دیواردارایموشاست–موشدارایگوشاست.

ظاهراحدوسطدراینقیاس»موش«است،امادریکمقدمه»دارایموش«ودرمقدمهدیگرفقط»موش«استپسحدوسطدرهردومقدمه،عینهم

تکرارنشدهاستواینقیاساعتبارندارد.

بهطورکلییادگرفتیمکهحدوسطدرهردومقدمه،اوالبایدبهیکمعنابهکاررفتهباشدثانیادرهردومقدمهعبنهمتکرارشدهباشد.

مغالطه عدم تکرار حد وسط:اگردریکقیاسیشرایطحدوسطرعایتنشوددرآنقیاس،»مغالطهعدمتکرارحدوسط«اتفاقافتادهاست.

توجه کنید: مغالطههایاشتراکلفظیوتوسلبهمعنایظاهریکلمات،وقتیدرقیاساتفاقبیفتدیعنیحدوسطمشترکلفظیباشدیانوع

داللتشانفرقکند،دیگر،بهآن،مغالطهاشتراکلفظییاتوسلبهمعنایظاهرینمیگوئیمبلکهمغالطهعدمتکرارحدوسطمیگوییمحاالمیتوانیمدرادامه

همبنویسیممثالمغالطهعدمتکرارحدوسطدراثراشتراکلفظییادراثریکینبودننوعداللتلفظبرمعنا......

مغالطههایاشتراکلفظیوتوسلبهمعنایظاهریکلمات،مربوطبهحیطهتصوروتعریفوتصدیقهستندامادرحیطهاستداللمغالطهعدمتکرارحد

ناممیگیرند. وسط
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دوم: قانون نتیجه قیاس در کیف

قانونیبسیاربسیارسادهاستبهاینصورتکهاگرکیِفمقدماِتقیاس،ایجابیبودنتیجههمبایدایجابیباشدواگریکییاهردومقدمهقیاس،کیفسلبی

داشت،کیفنتیجهنیزبایدسلبیباشد.)منظورازکیف،فعلقضیهاستومنظورازایجابیفعلمثبتومنظورازسلبیفعلمنفیاست.(

در موارد زیر قانون نتیجه قیاس در کیف رعایت شده است:

هرالفباست–بعضیبجاست<<<بعضیالفجاست.  موجبه-موجبه<<<موجبه

موجبهموجبه<<<موجبه    

بعضیالفباست–هیچالفجنیست<<<بعضیالفجنیست.  موجبه-سالبه<<<<سالبه

سالبه<<<سالبه موجبه  

هیچالفبنیست–بعضیبجنیست<<<بعضیالفجنیست.  سالبه–سالبه<<<سالبه

در موارد زیر قانون نتیجه قیاس در کیف رعایت نشده است:
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بعضیالفباست–هیچالفجنیست<<<بعضیالفجاست.  موجبه-سالبه<<<<موجبه

موجبهسالبه<<<موجبه  

هیچالفبنیست–بعضیبجنیست<<<بعضیالفجاست.  سالبه–سالبه<<<موجبه

سوم: تعیین دامنه مصادیق موضوع و محمول

تعییندامنهمصادیقموضوعومحمولهمبسیاربسیارسادهاست.

بهاینصورتکهاگرسورقضیه،کلی،یعنی»هر«یا»هیچ«باشد،موضوعقضیهعالمتمثبت)+(میگیردواگرسورقضیه،جزئی،یعنی»بعضی«باشد،

موضوعقضیهعالمتمنفی)-(میگیرد.

واگرنسبتیارابطهقضیه،سلبیباشد،محمولقضیه،عالمتمثبت)+(میگیردواگرنسبتیارابطهقضیه،ایجابیباشد،محمولقضیه،عالمتمنفی)-(میگیرد.

نمودارجدولیتعییندامنهمصادیقموضوعومحمول
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وقتیمیگوییمکهموضوعیامحمولعالمتمثبتداردیعنیمنظورکلوهمهافرادومصادیقموضوعیامحمولاست

ووقتیمیگوئیمکهموضوعیامحمولعالمتمنفیداردیعنیمنظوربخشیازافرادومصادیقموضوعیامحمولاست.

توجه: موضوعقضیهشخصیههمیشهعالمتمثبتداردسعدیشاعراست.سعدیبهعنوانموضوعقضیهعالمتمثبتدارد.امامحمول

قضیهچهدرقضایایمحصورهوچهدرقضایایشخصیهازقاعدهگفتهشدهتبعیتمیکند.

تعیین اعتبار قیاس

برایتعییناعتبارقیاس،اینبیتراحفظکنیدومنطبقباآنعملکنید.

)قاهری( دوگامویهشرطشبودبرقرار   قیاسیبودصاحباعتبار

اینبیتمیگویدقیاسیمعتبراستکهدوگاموسهشرطدرآنحاصلباشد:

گاماول:بررسیشرایطحدوسط  

دوگام

گامدوم:بررسیقانوننتیجهقیاسدرکیف  

شرطاول:حداقلیکیازمقدماتموجبهباشد  

شرطدوم:حدوسطحداقلدریکیازمقدمات،دارایعالمتمثبتباشد. سهشرط

شرطسوم:اجزایمثبتنتیجهبایددرمقدماتهممثبتباشند.)منظورازاجزاینتیجه،موضوعومحمولنتیجهاست(  

اگرقیاسیدوگاموسهشرطراداشت،آنقیاسمعتبراستواگرقیاسیفاقدحتییکیازگامهاویایکیازسهشرطبود،معتبرنخواهدبود.

دوگاموسهشرطرادرضمنحلتمرینهابیشتروبهترمتوجهخواهیدشد.

تاکیدی مهم:اعتبار هر قیاسی را که خواستند، حتما و حتما دو گام و سه شرط را بررسی کنید. بعضی جاها ممکن است بررسی 

دو گام هیچ ضروزتی نداشته باشد اما شما حتما همه دو گام و سه شرط را بررسی کنید تا ذهنتان کامال عادت کند تا احیانا در جایی که 

ضرورت دارد فراموشتان نشود.

دو مغالطه ای که در این درس شناختیم:

2- مغالطه استدالل نامعتبر 1- مغالطه عدم تکرار حد وسط   

مغالطه عدم تکرار حد وسط:اگردرقیاسیگاماولیعنیشرایطحدوسطرعایتنشود،مغالطهعدمتکرارحدوسطپیشمیآید.

مغالطه استدالل نامعتبر:اگرگامدومیعنیقانوننتیجهقیاسوسهشرطتعییناعتبارقیاسرعایتنشود،مغالطهاستداللنامعتبریامغالطهعدم

رعایتشرایطاعتبارقیاسپیشمیآید.

درس هشتم: قیاس اقترانی

259

تمرین صفحه 73

شکل قیاس های زیر را مشخص کنید:

قبلازشروعبهحلتمرینهاتاکیدمیکنمحتمابرایتعیینشکلقیاس،ذهنتانرابرایتشخیصمقدمهاولودومعادتدهید.

 هربالفاست

دراینتمرین»ب«بهعنوانحدوسطدرهردومقدمهموضوعاستکهمیشودموضوع–موضوعیعنیشکلسوم  هیچبجنیست

پس:بعضیالفجنیست

 بعضیالفباست

دراینتمرین»ب«بهعنوانحدوسطدرهردومقدمهمحمولاستکهمیشودمحمول-محمولیعنیشکلدوم  هیچجبنیست

پس:بعضیالفجنیست

دراینتمرین»ب«بهعنوانحدوسطدریکیازمقدمات،موضوعودردیگریمحمولاست.پسالزماستمقدمهاولودوم   

اینقیاسرامشخصکنیم.»هربالفاست«مقدمهاولاینقیاساستچونموضوعنتیجهیعنی»الف«درآنآمدهاست  هربالفاست

و»هیچجبنیست«هممقدمهدوماینقیاساستچونمحمولنتیجهیعنی»ج«درآنآمدهاست.حاالببهعنوان  هیچجبنیست

درمقدمهدوممحمولاستکهمیشود:موضوع-محمول، و اول،موضوع درمقدمه قیاس این درمقدمات حدووسط  پسبعضیالفجنیست

یعنیشکلچهارم.   

دراینتمرین»ب«بهعنوانحدوسطدریکیازمقدمات،موضوعودردیگریمحمولاست.پسالزماستمقدمهاول   

ودوماینقیاسرامشخصکنیم.»بعضیالفباست«مقدمهاولاینقیاساستچونموضوعنتیجهیعنی»الف«در  بعضیالفباست

آنآمدهاستو»هیچبجنیست«هممقدمهدوماینقیاساستچونمحمولنتیجهیعنی»ج«درآنآمدهاست.حاال  هیچبجنیست

میشود: که است موضوع دوم مقدمه در و محمول اول مقدمه در قیاس این مقدمات در وسط حدو عنوان به »ب« پس:بعضیالفجنیست

محمول-موضوع،یعنیشکلاول.   

تاکید مجدد:برایتشخیصشکلاولوچهارمقیاس،حتمابایدابتدامقدمهاولودومراتشخیصبدهیدوباتوجهبهموقعبتحدوسطدرمقدمه

اولودوم،شکلاولیاچهارمبودنقیاسرامشخصکنیدکهاگرحدوسطدرمقدمهاولمحمولودرمقدمهدومموضوعبود،آنقیاسشکلاولواگربر

عکسآنبودشکلچهارماست.

تمرین صفحه 74

علت عدم تکرار حد وسط در استدالل های زیر را بیان کنید:

شاخههابرگدارند.دفترچهیادداشتبرگدارد؛پسشاخههادفترچهیادداشتهستند.
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»برگ«کهظاهراحدوسطاینقیاساستدرهردومقدمهبهیکمعنانیامدهاستدرمقدمهاولبهمعنای»برگدرخت«ودرمقدمهدومبهمعنای»برگه

است. کاغذ«

سعدیانساناست.انسانپنجحرفدارد؛پسسعدیپنجحرفدارد.

»سعدی«کهظاهراحدوسطاینقیاساستدرهردومقدمهبهیکمعنابهکارنرفتهاستبلکهدرمقدمهاولبهمعنای»مصداقخارجیآن«ودرمقدمهدوم

بهمعنای»لفظسعدی«بهکاررفتهاست.

تمرین صفحه 75

مشخص کنید در کدام یک از استدالل های زیر قانون نتیجه قیاس رعایت نشده است.

قانوننتیجهقیاسدرکیفمیگویداگرهردومقدمهیکقیاساقترانیموجبهباشند،نتیجهقیاسنیزباید  بعضیالفباست

موجبهباشد،هردومقدمهاینقیاسموجبههستندولینتیجهآنسالبهاستپسقانوننتیجهقیاسدر  هرجباست

کیف،دراینقیاس،رعایتنشدهاست. پس:بعضیالفجنیست

قانوننتیجهقیاسدرکیفمیگویداگرهردومقدمهیکقیاساقترانیموجبهباشند،نتیجهقیاسنیزباید  هرالفباست

موجبهباشد،هردومقدمهاینقیاسموجبههستندونتیجهآننیزموجبهاستپسقانوننتیجهقیاسدر  هرجباست

کیف،دراینقیاس،رعایتنشدهاست.  پس:بعضیالفجاست

قانوننتیجهقیاسدرکیفمیگویداگریکیازمقدماتقیاسویاهردومقدمه،سالبهبودند،نتیجههمباید  هیچالفبنیست

سالبهباشد.یکیازمقدماتاینقیاس،سالبهاستاماطبققاعده،نتیجهآنسالبهنیستبلکهموجبهاست.  هربجاست

پسقانوننتیجهقیاسدرکیف،دراینقیاسرعایتنشدهاست.  پس:بعضیالفجاست

قانوننتیجهقیاسدرکیفمیگویداگریکیازمقدماتقیاسویاهردومقدمه،سالبهبودند،نتیجههمباید  بعضیبالفنیست

سالبهباشد.هردومقدمهاینقیاس،سالبههستنداماطبققاعده،نتیجهآنسالبهنیستبلکهموجبهاست.  هیچبجنیست

پسقانوننتیجهقیاسدرکیف،دراینقیاسرعایتنشدهاست.  بعضیالفجاست

تمرین صفحه 77

دامنه مصادیق موضوع و محمول قضایای زیر را با عالمت مثبت و منفی مشخص کنید:

سورقضیه،»هیچ«وکلیاست،پسطبققاعده،موضوعقضیه،عالمت)+(دارد.  هیچنشخوارکنندهایگوشتخوارنیست.

کیفقضیه،سلبیاست،پسطبققاعده،محمولقضیه،عالمت)+(دارد.     
+

+
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قضیهشخصیهاستوطبققاعده،موضوعقضیهشخصیه،همیشهعالمت)+(دارد. ارگبمدراثرزمینلرزهآسیبدیدهاست.

کیفقضیه،ایجابیاست،پسطبققاعده،محمولقضیه،عالمت)-(دارد.     

سورقضیه»بعضی«وجزئیاست،پسطبققاعده،موضوعقضیه،عالمت)-(دارد.   بعضیگیاهانسمیاند.

کیفقضیه،ایجابیاست،پسطبققاعده،محمولقضیه،عالمت)-(دارد.     

سورقضیه»بعضی«وجزئیاست،پسطبققاعده،موضوعقضیه،عالمت)-(دارد.  بعضیشترهادوکوهانهنیستند.

کیفقضیه،سلبیاست،پسطبققاعده،محمولقضیه،عالمت)+(دارد.     

سورقضیه،»هر«وکلیاست،پسطبققاعده،موضوعقضیه،عالمت)+(دارد.  هرگیاهینیازمندشرایطخاصیاست.

کیفقضیه،ایجابیاست،پسطبققاعده،محمولقضیه،عالمت)-(دارد.     

قضیهشخصیهاستوطبققاعده،موضوعقضیهشخصیه،همیشهعالمت)+(دارد.   سدلتیانبزرگنیست.

کیفقضیه،سلبیاست،پسطبققاعده،محمولقضیه،عالمت)+(دارد.     

تمرین صفحه 80

اعتبار یا عدم اعتبار قیاس های زیر را مشخص کنید. در صورت عدم اعتبار ، مشخص کنید که کدام شرط را نداشته است.

اینقیاسازدوگاموسهشرط،گاماولیعنیشرایطحدوسطرادارد؛گامدومیعنیقانوننتیجهقیاسدرکیفرادارد؛  هرالفباست

شرطاولراداردچوننهتنهایکیازمقدماتبلکههردومقدمهاشموجبهاست.اماشرطدومرانداردچونحدوسطدر  هرجباست

هردومقدمهعالمتمنفیدارد.بههمیندلیلیعنیبهدلیلنداشتنشرطدوم،اینقیاسنامعتبراست.  پسهرالفجاست

اینقیاسازدوگاموسهشرط،گاماولیعنیشرایطحدوسطرادارد؛گامدومیعنیقانوننتیجهقیاسدرکیفرادارد؛  هرالفباست

شرطاولراداردچوننهتنهایکیازمقدماتبلکههردومقدمهاشموجبهاست.اماشرطدومرانداردچونحدوسطدر  بعضیجباست

هردومقدمهعالمتمنفیدارد.بههمیندلیلیعنیبهدلیلنداشتنشرطدوم،اینقیاسنامعتبراست.  پس:بعضیالفجاست

اینقیاسازدوگاموسهشرط،گاماولیعنیشرایطحدوسطرادارد؛گامدومیعنیقانوننتیجهقیاسدرکیفرادارد؛  هرالفباست

شرطاولراداردچونحداقلیکیازمقدماتشموجبهاست.شرطدومرادارد،چونحدوسطحداقلدریکیازمقدمات  هیچجبنیست

عالمتمثبتدارد،شرطسومرادارد،چونالفوجکهدرنتیجه،عالمتمثبتدارند،درمقدماتهمعالمتمثبتدارند.  پس:هیچالفجنیست

پساینقیاسبهدلیلداشتنهمهشرایطاعتبارقیاس،معتبراست.   
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قضیهشخصیهاستوطبققاعده،موضوعقضیهشخصیه،همیشهعالمت)+(دارد. ارگبمدراثرزمینلرزهآسیبدیدهاست.

کیفقضیه،ایجابیاست،پسطبققاعده،محمولقضیه،عالمت)-(دارد.     

سورقضیه»بعضی«وجزئیاست،پسطبققاعده،موضوعقضیه،عالمت)-(دارد.   بعضیگیاهانسمیاند.

کیفقضیه،ایجابیاست،پسطبققاعده،محمولقضیه،عالمت)-(دارد.     

سورقضیه»بعضی«وجزئیاست،پسطبققاعده،موضوعقضیه،عالمت)-(دارد.  بعضیشترهادوکوهانهنیستند.

کیفقضیه،سلبیاست،پسطبققاعده،محمولقضیه،عالمت)+(دارد.     

سورقضیه،»هر«وکلیاست،پسطبققاعده،موضوعقضیه،عالمت)+(دارد.  هرگیاهینیازمندشرایطخاصیاست.

کیفقضیه،ایجابیاست،پسطبققاعده،محمولقضیه،عالمت)-(دارد.     

قضیهشخصیهاستوطبققاعده،موضوعقضیهشخصیه،همیشهعالمت)+(دارد.   سدلتیانبزرگنیست.

کیفقضیه،سلبیاست،پسطبققاعده،محمولقضیه،عالمت)+(دارد.     

تمرین صفحه 80

اعتبار یا عدم اعتبار قیاس های زیر را مشخص کنید. در صورت عدم اعتبار ، مشخص کنید که کدام شرط را نداشته است.

اینقیاسازدوگاموسهشرط،گاماولیعنیشرایطحدوسطرادارد؛گامدومیعنیقانوننتیجهقیاسدرکیفرادارد؛  هرالفباست

شرطاولراداردچوننهتنهایکیازمقدماتبلکههردومقدمهاشموجبهاست.اماشرطدومرانداردچونحدوسطدر  هرجباست

هردومقدمهعالمتمنفیدارد.بههمیندلیلیعنیبهدلیلنداشتنشرطدوم،اینقیاسنامعتبراست.  پسهرالفجاست

اینقیاسازدوگاموسهشرط،گاماولیعنیشرایطحدوسطرادارد؛گامدومیعنیقانوننتیجهقیاسدرکیفرادارد؛  هرالفباست

شرطاولراداردچوننهتنهایکیازمقدماتبلکههردومقدمهاشموجبهاست.اماشرطدومرانداردچونحدوسطدر  بعضیجباست

هردومقدمهعالمتمنفیدارد.بههمیندلیلیعنیبهدلیلنداشتنشرطدوم،اینقیاسنامعتبراست.  پس:بعضیالفجاست

اینقیاسازدوگاموسهشرط،گاماولیعنیشرایطحدوسطرادارد؛گامدومیعنیقانوننتیجهقیاسدرکیفرادارد؛  هرالفباست

شرطاولراداردچونحداقلیکیازمقدماتشموجبهاست.شرطدومرادارد،چونحدوسطحداقلدریکیازمقدمات  هیچجبنیست

عالمتمثبتدارد،شرطسومرادارد،چونالفوجکهدرنتیجه،عالمتمثبتدارند،درمقدماتهمعالمتمثبتدارند.  پس:هیچالفجنیست

پساینقیاسبهدلیلداشتنهمهشرایطاعتبارقیاس،معتبراست.   
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اینقیاسازدوگاموسهشرط،گاماولیعنیشرایطحدوسطرادارد؛گامدومیعنیقانوننتیجهقیاسدرکیفرادارد؛  هرالفباست

شرطاولراداردچونحداقلیکیازمقدماتشموجبهاست.شرطدومرادارد،چونحدوسطحداقلدریکیازمقدمات  بعضیجبنیست

عالمتمثبتدارد،شرطسومراندارد،چونجکهدرنتیجه،عالمتمثبتدارد،درمقدماتعالمتمنفیدارد.پس پس:بعضیالفجنیست
اینقیاسبهدلیلنداشتنشرطسومازشرایطاعتبارقیاس،نامعتبراست.   

اینقیاسازدوگاموسهشرط،گاماولیعنیشرایطحدوسطرادارد؛گامدومیعنیقانوننتیجهقیاسدرکیفرادارد؛  بعضیالفباست

شرطاولراداردچوننهتنهایکیازمقدماتبلکههردومقدمهاشموجبهاست.اماشرطدومرانداردچونحدوسطدر  هرجباست

هردومقدمهعالمتمنفیدارد.بههمیندلیلیعنیاینقیاسبهدلیلنداشتنشرطدوم،نامعتبراست.  پس:بعضیالفجاست

اینقیاسازدوگاموسهشرط،گاماولیعنیشرایطحدوسطرادارد؛گامدومیعنیقانوننتیجهقیاسدرکیفرادارد؛  بعضیالفباست

شرطاولراداردچوننهتنهایکیازمقدماتبلکههردومقدمهاشموجبهاست.اماشرطدومرانداردچونحدوسطدر  بعضیجباست

هردومقدمهعالمتمنفیدارد.بههمیندلیلیعنیاینقیاسبهدلیلنداشتنشرطدوم،نامعتبراست.  پس:بعضیالفجاست

اینقیاسازدوگاموسهشرط،گاماولیعنیشرایطحدوسطرادارد؛گامدومیعنیقانوننتیجهقیاسدرکیفرادارد؛  بعضیالفباست

شرطاولراداردچونیکیازمقدماتشموجبهاست.شرطدومرادارد،چونحدوسطحداقلدریکیازعالمتمثبتدارد.  هیچجبنیست

شرطسومراداردچونجکهدرنتیجه،عالمتمثبتدارد،درمقدماتهمعالمتمثبتدارد.پساینقیاسبهدلیل پس:بعضیالفجنیست
داشتنهمهشرایطاعتبارقیاس،معتبراست.   

اینقیاسازدوگاموسهشرط،گاماولیعنیشرایطحدوسطرادارد؛گامدومیعنیقانوننتیجهقیاسدرکیفرادارد؛  بعضیالفباست

شرطاولراداردچونیکیازمقدماتشموجبهاست.شرطدومرادارد،چونحدوسطحداقلدریکیازمقدماتعالمت  بعضیجبنیست

مثبتدارد.شرطسومرانداردچونجکهدرنتیجهعالمتمثبتدارد،درمقدمات،عالمتمنفیدارد.پساینقیاسبه پس:بعضیالفجنیست
دلیلنداشتنشرطسوم،نامعتبراست.   

اینقیاسازدوگاموسهشرط،گاماولیعنیشرایطحدوسطرادارد؛گامدومیعنیقانوننتیجهقیاسدرکیفرادارد؛  هیچالفبنیست

شرطاولراداردچونیکیازمقدماتشموجبهاست.شرطدومرادارد،چونحدوسطحداقلدریکیازمقدماتعالمت  هرجباست

مثبتدارد.شرطسومراداردچونالفوجکهدرنتیجهعالمتمثبتدارند،درمقدماتهمعالمتمثبتدارند.پساین  پس:هیچالفجنیست
قیاسبهدلیلداشتنهمهشرایطاعتبارقیاس،معتبراست.   

اینقیاسازدوگاموسهشرط،گاماولیعنیشرایطحدوسطرادارد؛گامدومیعنیقانوننتیجهقیاسدرکیفرادارد؛  هیچالفبنیست

شرطاولراداردچونیکیازمقدماتشموجبهاست.شرطدومرادارد،چونحدوسطحداقلدریکیازمقدماتعالمت  بعضیجباست

مثبتدارد.شرطسومرانداردچونجکهدرنتیجهعالمتمثبتدارد،درمقدمات،عالمتمنفیدارد.پساینقیاسبه پس:بعضیالفجنیست
دلیلنداشتنشرطسوم،نامعتبراست.   
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اینقیاسازدوگاموسهشرط،گاماولیعنیشرایطحدوسطرادارد؛گامدومیعنیقانوننتیجهقیاسدرکیفرادارد؛  هیچالفبنیست

شرطاولراندارد،چونهیچیکازمقدماتشموجبهنیستند.  هیچجبنیست

پساینقیاسبهدلیلنداشتنشرطاول،نامعتبراست.  پس:هیچالفجنیست

اینقیاسازدوگاموسهشرط،گاماولیعنیشرایطحدوسطرادارد؛گامدومیعنیقانوننتیجهقیاسدرکیفرادارد؛  هیچالفبنیست

شرطاولراندارد،چونهیچیکازمقدماتشموجبهنیستند.  بعضیجبنیست

پساینقیاسبهدلیلنداشتنشرطاول،نامعتبراست.)البتهاینقیاسشرطسومراهمندارد( پس:بعضیالفجنیست

اینقیاسازدوگاموسهشرط،گاماولیعنیشرایطحدوسطرادارد؛گامدومیعنیقانوننتیجهقیاسدرکیفرادارد؛  بعضیالفبنیست

شرطاولراداردچونیکیازمقدماتشموجبهاست.شرطدومرادارد،چونحدوسطحداقلدریکیازمقدماتعالمت  هرجباست

مثبتدارد.شرطسومراداردچونجکهدرنتیجهعالمتمثبتدارند،درمقدماتهمعالمتمثبتدارد.پساینقیاس پس:بعضیالفجنیست

بهدلیلداشتنهمهشرایطاعتبارقیاس،معتبراست.   

اینقیاسازدوگاموسهشرط،گاماولیعنیشرایطحدوسطرادارد؛گامدومیعنیقانوننتیجهقیاسدرکیفرادارد؛  بعضیالفبنیست

شرطاولراداردچونیکیازمقدماتشموجبهاست.شرطدومرادارد،چونحدوسطحداقلدریکیازمقدماتعالمت  بعضیجباست

مثبتدارد.شرطسومرانداردچونجکهدرنتیجهعالمتمثبتدارد،درمقدمات،عالمتمنفیدارد.پساینقیاسبه پس:بعضیالفجنیست

دلیلنداشتنشرطسوم،نامعتبراست.   

اینقیاسازدوگاموسهشرط،گاماولیعنیشرایطحدوسطرادارد؛گامدومیعنیقانوننتیجهقیاسدرکیفرادارد؛  بعضیالفبنیست

شرطاولراندارد،چونهیچیکازمقدماتشموجبهنیستند.  هیچجبنیست

پساینقیاسبهدلیلنداشتنشرطاول،نامعتبراست. پس:بعضیالفجنیست

اینقیاسازدوگاموسهشرط،گاماولیعنیشرایطحدوسطرادارد؛گامدومیعنیقانوننتیجهقیاسدرکیفرادارد؛  بعضیالفبنیست

شرطاولراندارد،چونهیچیکازمقدماتشموجبهنیستند.  بعضیجبنیست

پساینقیاسبهدلیلنداشتنشرطاول،نامعتبراست.)البتهاینقیاسشرطسومراهمندارد( پس:بعضیالفجنیست

فعالیت تکمیلی صفحه 82

دلیل نامعتبر بودن قیاس های زیر را بنویسید:

الف:انسانازخاکاست–خاکبیجاناست؛پس:انسانبیجاناست.
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اینقیاسازدوگاموسهشرط،گاماولیعنیشرایطحدوسطرادارد؛گامدومیعنیقانوننتیجهقیاسدرکیفرادارد؛  هیچالفبنیست

شرطاولراندارد،چونهیچیکازمقدماتشموجبهنیستند.  هیچجبنیست

پساینقیاسبهدلیلنداشتنشرطاول،نامعتبراست.  پس:هیچالفجنیست

اینقیاسازدوگاموسهشرط،گاماولیعنیشرایطحدوسطرادارد؛گامدومیعنیقانوننتیجهقیاسدرکیفرادارد؛  هیچالفبنیست

شرطاولراندارد،چونهیچیکازمقدماتشموجبهنیستند.  بعضیجبنیست

پساینقیاسبهدلیلنداشتنشرطاول،نامعتبراست.)البتهاینقیاسشرطسومراهمندارد( پس:بعضیالفجنیست

اینقیاسازدوگاموسهشرط،گاماولیعنیشرایطحدوسطرادارد؛گامدومیعنیقانوننتیجهقیاسدرکیفرادارد؛  بعضیالفبنیست

شرطاولراداردچونیکیازمقدماتشموجبهاست.شرطدومرادارد،چونحدوسطحداقلدریکیازمقدماتعالمت  هرجباست

مثبتدارد.شرطسومراداردچونجکهدرنتیجهعالمتمثبتدارند،درمقدماتهمعالمتمثبتدارد.پساینقیاس پس:بعضیالفجنیست

بهدلیلداشتنهمهشرایطاعتبارقیاس،معتبراست.   

اینقیاسازدوگاموسهشرط،گاماولیعنیشرایطحدوسطرادارد؛گامدومیعنیقانوننتیجهقیاسدرکیفرادارد؛  بعضیالفبنیست

شرطاولراداردچونیکیازمقدماتشموجبهاست.شرطدومرادارد،چونحدوسطحداقلدریکیازمقدماتعالمت  بعضیجباست

مثبتدارد.شرطسومرانداردچونجکهدرنتیجهعالمتمثبتدارد،درمقدمات،عالمتمنفیدارد.پساینقیاسبه پس:بعضیالفجنیست

دلیلنداشتنشرطسوم،نامعتبراست.   

اینقیاسازدوگاموسهشرط،گاماولیعنیشرایطحدوسطرادارد؛گامدومیعنیقانوننتیجهقیاسدرکیفرادارد؛  بعضیالفبنیست

شرطاولراندارد،چونهیچیکازمقدماتشموجبهنیستند.  هیچجبنیست

پساینقیاسبهدلیلنداشتنشرطاول،نامعتبراست. پس:بعضیالفجنیست

اینقیاسازدوگاموسهشرط،گاماولیعنیشرایطحدوسطرادارد؛گامدومیعنیقانوننتیجهقیاسدرکیفرادارد؛  بعضیالفبنیست

شرطاولراندارد،چونهیچیکازمقدماتشموجبهنیستند.  بعضیجبنیست

پساینقیاسبهدلیلنداشتنشرطاول،نامعتبراست.)البتهاینقیاسشرطسومراهمندارد( پس:بعضیالفجنیست

فعالیت تکمیلی صفحه 82

دلیل نامعتبر بودن قیاس های زیر را بنویسید:
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اینقیاسازدوگاموسهشرطتعییناعتبارقیاس،گاماولراندارد،یعنیحدوسطکه»خاک«استدردومقدمهعینهمتکرارنشدهاستیعنیدریکمقدمه

»ازخاک«ودردیگری»خاک«است.پساینقیاسبهدلیلنداشتنشرایطحدوسط،نامعتبراست.)حرفاضافه»از«همموثراستیعنیبودونبودشمعنی

جملهراتغییرمیدهد.(

ب:هیچیکازشیرینیخورهاالغرنیستند-بعضیسیگاریهاشیرینیخورنیستند؛پسبعضیازسیگاریهاالغرند.

اگراینقیاسرادقیقتربنویسیممیشود:هیچشیرینیخوریالغرنیست–بعضیسیگاریهاشیرینیخورنیستند.پس:بعضیازسیگاریهاالغرند.

اینقیاسازدوگاموسهشرط،گاماولراداردچونشرایطحدوسطدرآنرعایتشدهاست؛شیرینیخورکهحدوسطاینقیاساستدرهردومقدمهبهیک

معناوعینهمتکرارشدهاست،پسحدوسطمشکلندارداماگامدومیعنیقانوننتیجهقیاسدرکیف،درآنرعایتنشدهاست.چونهردومقدمهقیاس،

سالبهونتیجهآنموجبهاست.پساینقیاس،بهدلیلعدمرعایتقانوننتیجهقیاسدرکیف،نامعتبراست.

)البتهاینقیاسشرطاولراهمندارداماوقتییکیازگامهاویایکیازشروطرانداشت،ادامهبررسیضرورتیندارد.(

ج:رستمشیراست-شیردربیشهزندگیمیکند؛پسرستمدربیشهزندگیمیکند.

اینقیاس،ازدوگاموسهشرط،گاماولکهشرایطحدوسطاسترانداردچونحدوسطکه»شیر«استدرهردومقدمهبهیکمعنابهکارنرفتهاست،»شیر«

درمقدمهاولیعنی»رستمشیراست«بهداللتالتزامیبهمعنایشجاعاستودرمقدمهدومیعنی»شیردربیشهزندگیمیکند«بهداللتمطابقییعنینوعی

حیواندرنده،بهکاررفتهاستپساینقیاس،بهدلیلعدمرعایتشرایطحدوسط،معتبرنیست.کهآنرا»مغالطهعدمتکرارحدوسط«میگویند.

د:برخیکاغذهاسفیدند.برخیسفیدهابرفاند؛پس:برخیکاغذهابرفاند.

اینقیاسازدوگاموسهشرط،گاماولیعنیشرایطحدوسطرادارد؛گامدومیعنیقانوننتیجهقیاسدرکیفراهمدارد؛شرطاولیعنیموجبهبودنحداقل

یکیازمقدماتراهمدارد؛اماشرطدومازشرایطتعییناعتبارقیاسرانداردچونحدوسطدرهردومقدمه،عالمتمنفیدارد.پساینقیاسبهدلیلنداشتن

شرطدوم،نامعتبراست.

هـ:هیچکارگرزبدهاینانوانیست-هیچنانوائیماهیگیرنیست؛پس:هیچکارگرزبدهایماهیگیرنیست.

اینقیاسازدوگاموسهشرط،گاماولیعنیشرایطحدوسطرادارد؛گامدومیعنیقانوننتیجهقیاسدرکیفرادارد؛اماشرطاولیعنیموجبهبودنحداقل

یکیازمقدماترانداردچونهردومقدمه،سالبهاست.پس:اینقیاسبهدلیلنداشتنشزطاولازشرایطتعییناعتبارقیاس،نامعتبراست.

2-آیااگرجایمقدماتقیاسشکلاولراعوضکنیمونتیجهراثابتنگهداریم،قیاسشکلاولبهشکلچهارمتبدیلمیشود؟چرا؟

بهفرضثابتبودننتیجهجابهجائیمقدماتشکلاول،آنرابهشکلچهارموجابهجائیمقدماتشکلچهارمآنرابهشکلاولتبدیلنمیکند؛چونمعیار

مقدمهاولودومبودندراشکالقیاس،ردیفاولودومبودننیستبلکهمقدمهاولآناستکهموضوعنتیجهدرآنآمدهباشدومقدمهدومآناستکه

محمولنتیجهدرآنآمدهباشد.

3-اعتبارقیاسهایزیررابررسیکنیدودرصورتنامعتبربودن،دلیلآنراذکرکنید:

اینقیاسازدوگاموسهشرط،گاماولیعنیشرایطحدوسطرادارد؛گامدومیعنیقانوننتیجهقیاسدرکیفرادارد؛  بعضیبالفاست

شرطاولراداردچونیکیازمقدماتشموجبهاست.شرطدومرادارد،چونحدوسطحداقلدریکیازمقدماتعالمت  هیچجبنیست

مثبتدارد.شرطسومراداردچونجکهدرنتیجهعالمتمثبتدارند،درمقدماتهمعالمتمثبتدارد.پساینقیاس پس:بعضیالفجنیست

بهدلیلداشتنهمهشرایطاعتبارقیاس،معتبراست.   
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اینقیاسازدوگاموسهشرط،گاماولیعنیشرایطحدوسطرادارد؛گامدومیعنیقانوننتیجهقیاسدرکیفرادارد؛  بعضیالفباست

شرطاولراداردچونیکیازمقدماتشموجبهاست.شرطدومراندارد،چونحدوسطدرهردومقدمهعالمتمنفیدارد،  بعضیبجاست

پس:اینقیاسبهدلیلنداشتنشرطدوم،نامعتبراست.  بعضیالفجاست
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مثبتدارد.شرطسومرانداردچونجکهدرنتیجهعالمتمثبتدارد،درمقدمات،عالمتمنفیدارد.پساینقیاسبه  پس:هیچالفجنیست

دلیلنداشتنشرطسوم،نامعتبراست.   
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پس:اینقیاسبهدلیلنداشتنشرطدوم،نامعتبراست. پس:بعضیالفجنیست
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شرطاولراداردچونیکیازمقدماتشموجبهاست.شرطدومرادارد،چونحدوسطحداقلدریکیازمقدماتعالمت  هربجاست

مثبتدارد.شرطسومرانداردچونجکهدرنتیجهعالمتمثبتدارد،درمقدمات،عالمتمنفیدارد.پساینقیاسبه پس:بعضیالفجنیست
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شرطاولراداردچونیکیازمقدماتشموجبهاست.شرطدومراندارد،چونحدوسطدرهردومقدمهعالمتمنفیدارد؛  بعضیجباست

پس:اینقیاسبهدلیلنداشتنشرطدوم،نامعتبراست.  پس:بعضیالفجاست
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منطق و فلسفه جامع کنکور

تست

1- قیاِس»بعضی الف ب است و هیچ ب ج نیست پس بعضی ج الف نیست«شکل چندم است؟

د:شکلچهارم  ج:شکلسوم  ب:شکلدوم  الف:شکلاول

2- برای دو مقدمه »بعضی الف ب است و هیچ ب ج نیست«کدام گزینه نتیجه معتبر است؟

د:بعضیجالفنیست  ج:هیچجالفنیست  ب:هیچالفجنیست الف:بعضیالفجنیست

3- کدام یک از گزینه ها دو شرط از شرایط تعیین اعتبار قیاس را ندارد؟

الف:بعضیالفبنیست،بعضیجبنیست<<بعضیالفجنیست.

ب:هرالفباست،هرجباست<<هرالفجاست.

ج:هرالفباست،بعضیبجنیست<<بعضیالفجنیست.

د:هیچالفدنیست.بعضیدجاست<<بعضیجالفنیست.

4- قیاس »فالنی شیر است. شیر در بیشه زندگی می کند. << فالنی در بیشه زندگی می کند.« با توجه به اعتبار قیاس دارای چه نوع 
مغالطه ای است؟

ب:مغالطهتوسلبهمعنایظاهری    الف:مغالطهاشتراکلفظی

د:مغالطهعدمتکرارحدوسط   ج:مغالطهاستفادهازاستداللنامعتبر

5- کدام قیاس معتبر است؟

الف:هرالفباست-بعضیجباست.پس:بعضیالفجاست.

ب:هیچالفبنیست–بعضیجباستپسپسبعضیجالفنیست.

ج:هرآهوییحیواناست-بعضیحیوانهااسبنیستندپسهیچاسبیآهونیست.

د:بعضیحیواناتپرندههستند–بعضیپرندههاکبوترهستندپسبعضیحیواناتکبوترهستند.

6- کدام گزینه قیاِس »هیچ  الف ب نیست. ……………  پس هیچ الف ج نیست« را به صورت معتبر تکمیل می کند؟

د:هربجاست  ج:هرجباست  ب:بعضیجبنیست  الف:بعضیجباست

7-  در قیاس »دیوار موش دارد – موش گوش دارد << پس دیوار گوش دارد« از جهت اعتبار قیاس، چه نوع مغالطه ای به کار رفته است؟

ب:مغالطهنگارشیکلمات    الف:مغالطهاشتراکلفظی

د:مغالطهعدمتکرارحدوسط   ج:مغالطهاستفادهازاستداللنامعتبر

8- شکل م معتبر بودن قیاس »بعضی آسیایی تهرانی است - هر تهرانی ایرانی است. پس هر ایرانی آسیایی است« را مشخص کنید.

د:شکلچهارم-نامعتبر  ج:شکلاول–نامعتبر ب:شکلچهارم-معتبر  الف:شکلاول–معتبر

9- در کدام قضیه، دامنه مصادیق موضوع و محمول عالمت یکسانی دارند؟

ب:تیموالیبالجانبازانبازیرابرد.   الف:برخیازحیواناتاستخوانندارند.

د:محمودازفرستادهمغوالناستقبالخوبینکرد.   ج:آدمیبهطورطبیعیبهآیندهمیاندیشد.

10- کدام یک از قیاس های زیر معتبر است؟  )کنکور 99(

الف:هرجداست.هرجباست<<بعضیدباست.

ب:بعضیالفبنیست.هرالفجاست<<بعضیبجنیست.

ج:هیچجدنیست.بعضیدالفاست.<<بعضیجالفاست.

د:هیچالفبنیست.بعضیجباست<<بعضیالفجنیست.
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پاسخ و شرح تست های ده گانه درس هشتم

1- پاسخ درست، گزینه »د« است

 توضیح:پاسخدرستگزینه»د«است؛چونشکلچهارمآناستکهحدوسطدرمقدمهاولقیاسموضوعباشدودرمقدمهدوممحمولکهحدوسطدر
قیاسدادهشدهچنیناست.دقتکنیدمقدمهاولالزاماآنمقدمهاینیستکهاولنوشتهیاگفتهشودومقدمهدومهمآننیستکهالزامادومنوشتهیاگفته
شودبلکهمقدمهاولآناستکهموضوعنتیجهدرآنآمدهباشدومقدمهدومهمآناستکهمحمولنتیجهدرآنآمدهباشد.براساساینتوضیح،گزینه»د«

پاسخدرستاستوسایرگزینههانادرستهستند.

2- پاسخ درست، گزینه »الف« است

 توضیح:پاسخدرستگزینه»الف«است؛چونوقتینتیجهراگزینه»الف«یعنی»بعضیالفجنیست«بگیریمهمهشرایطمعتبربودنقیاسحاصلمیشود.
شرایطحدوسطحاصلاست.قانوننتیجهدرکیفرعایتشدهاست.شرطاولحاصلاستچونهردومقدمهسالبهنیست.شرطدومحاصلاستچونحد

وسطدرهردومقدمه،عالمتمنفیندارد.شرطسومهمحاصلاستکهجزءدارایعالمتمثبتنتیجهدرمقدماتهمعالمتمثبتدارد.

گزینه»ب«پاسخدرستنیستچوناگراینگزینهیعنی»هیچالفبنیست«رابهعنواننتیجهمقدماتذکرشدهانتخابکنیم،شرطسومحاصلنخواهدبود
چون»الف«درنتیجهعالمتمثبتداردولیدرمقدماتعالمتمنفیدارد.

گزینه»ج«پاسخدرستنیستچوناگراینگزینهیعنی»هیچجالفنیست«رابهعنواننتیجهمقدماتذکرشدهانتخابکنیم،شرطسومحاصلنخواهدبود
چون»الف«درنتیجهعالمتمثبتداردولیدرمقدماتعالمتمنفیدارد.

گزینه»د«پاسخدرستنیستچوناگراینگزینهیعنی»بعضیجالفنیست«رابهعنواننتیجهمقدماتذکرشدهانتخابکنیم،شرطسومحاصلنخواهدبود
چون»الف«درنتیجهعالمتمثبتداردولیدرمقدماتعالمتمنفیدارد.

3- پاسخ درست، گزینه »الف« است

 توضیح:پاسخدرستگزینه»الف«است؛چوناوالشرطاولرانداردیعنیهردومقدمهسالبههستندوثانیاشرطسومراهمنداردچون»ج«درنتیجهعالمت
مثبتداردولیدرمقدمهدومعالمتمنفیدارد.

گزینه»ب«پاسخدرستنیستچوناینقیاسفقطشرطدومرانداردیعنیحدوسطدرهردومقدمهعالمتمنفیدارد.

گزینه»ج«پاسخدرستنیستچوناینقیاسفقطشرطدومرانداردیعنیحدوسطدرهردومقدمهعالمتمنفیدارد.

گزینه»د«پاسخموردنظرنیستچوناینقیاسهمهشرایطمعتبربودنقیاسراداردومعتبراست.

4- پاسخ درست، گزینه »د« است

 توضیح:پاسخدرستگزینه»د«است؛چونحدوسطدرهردومقدمهبهیکمعنابهکارنرفتهاستبهایندلیلمغالطهمذکورمغالطهعدمتکرارحدوسطاست.

گزینه»الف«وگزینه»ب«پاسخدرستنیستندچونمغالطههای»اشتراکلفظی«و»توسلبهمعنایظاهری«مربوطبهحوزهالفاظوتعریفاستودرحوزه
استداللبهعنواناستداللواعتبارقیاساتفاقنمیافتند.

گزینه»ج«پاسخدرستنیستچونصورتاستداللصورتیمعتبراستوهمهشرایطتعییناعتبارقیاسراداردامافقطحدوسطدرهردومقدمهبهیکمعنا
بهکارنرفتهاستکهدرصورتیکهشرایطحدوسطرعایتنشدهباشدمغالطهایجادشدهرامغالطهعدمتکرارحدوسطمیگویند.
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پاسخ و شرح تست های ده گانه درس هشتم

1- پاسخ درست، گزینه »د« است

 توضیح:پاسخدرستگزینه»د«است؛چونشکلچهارمآناستکهحدوسطدرمقدمهاولقیاسموضوعباشدودرمقدمهدوممحمولکهحدوسطدر
قیاسدادهشدهچنیناست.دقتکنیدمقدمهاولالزاماآنمقدمهاینیستکهاولنوشتهیاگفتهشودومقدمهدومهمآننیستکهالزامادومنوشتهیاگفته
شودبلکهمقدمهاولآناستکهموضوعنتیجهدرآنآمدهباشدومقدمهدومهمآناستکهمحمولنتیجهدرآنآمدهباشد.براساساینتوضیح،گزینه»د«

پاسخدرستاستوسایرگزینههانادرستهستند.

2- پاسخ درست، گزینه »الف« است

 توضیح:پاسخدرستگزینه»الف«است؛چونوقتینتیجهراگزینه»الف«یعنی»بعضیالفجنیست«بگیریمهمهشرایطمعتبربودنقیاسحاصلمیشود.
شرایطحدوسطحاصلاست.قانوننتیجهدرکیفرعایتشدهاست.شرطاولحاصلاستچونهردومقدمهسالبهنیست.شرطدومحاصلاستچونحد

وسطدرهردومقدمه،عالمتمنفیندارد.شرطسومهمحاصلاستکهجزءدارایعالمتمثبتنتیجهدرمقدماتهمعالمتمثبتدارد.

گزینه»ب«پاسخدرستنیستچوناگراینگزینهیعنی»هیچالفبنیست«رابهعنواننتیجهمقدماتذکرشدهانتخابکنیم،شرطسومحاصلنخواهدبود
چون»الف«درنتیجهعالمتمثبتداردولیدرمقدماتعالمتمنفیدارد.

گزینه»ج«پاسخدرستنیستچوناگراینگزینهیعنی»هیچجالفنیست«رابهعنواننتیجهمقدماتذکرشدهانتخابکنیم،شرطسومحاصلنخواهدبود
چون»الف«درنتیجهعالمتمثبتداردولیدرمقدماتعالمتمنفیدارد.

گزینه»د«پاسخدرستنیستچوناگراینگزینهیعنی»بعضیجالفنیست«رابهعنواننتیجهمقدماتذکرشدهانتخابکنیم،شرطسومحاصلنخواهدبود
چون»الف«درنتیجهعالمتمثبتداردولیدرمقدماتعالمتمنفیدارد.

3- پاسخ درست، گزینه »الف« است

 توضیح:پاسخدرستگزینه»الف«است؛چوناوالشرطاولرانداردیعنیهردومقدمهسالبههستندوثانیاشرطسومراهمنداردچون»ج«درنتیجهعالمت
مثبتداردولیدرمقدمهدومعالمتمنفیدارد.

گزینه»ب«پاسخدرستنیستچوناینقیاسفقطشرطدومرانداردیعنیحدوسطدرهردومقدمهعالمتمنفیدارد.

گزینه»ج«پاسخدرستنیستچوناینقیاسفقطشرطدومرانداردیعنیحدوسطدرهردومقدمهعالمتمنفیدارد.

گزینه»د«پاسخموردنظرنیستچوناینقیاسهمهشرایطمعتبربودنقیاسراداردومعتبراست.

4- پاسخ درست، گزینه »د« است

 توضیح:پاسخدرستگزینه»د«است؛چونحدوسطدرهردومقدمهبهیکمعنابهکارنرفتهاستبهایندلیلمغالطهمذکورمغالطهعدمتکرارحدوسطاست.

گزینه»الف«وگزینه»ب«پاسخدرستنیستندچونمغالطههای»اشتراکلفظی«و»توسلبهمعنایظاهری«مربوطبهحوزهالفاظوتعریفاستودرحوزه
استداللبهعنواناستداللواعتبارقیاساتفاقنمیافتند.

گزینه»ج«پاسخدرستنیستچونصورتاستداللصورتیمعتبراستوهمهشرایطتعییناعتبارقیاسراداردامافقطحدوسطدرهردومقدمهبهیکمعنا
بهکارنرفتهاستکهدرصورتیکهشرایطحدوسطرعایتنشدهباشدمغالطهایجادشدهرامغالطهعدمتکرارحدوسطمیگویند.
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5- پاسخ درست، گزینه »ب« است

 توضیح:پاسخدرستگزینه»ب«است؛چونهمهشرایطاعتبارقیاسرادارد.ازدوگاموسهشرط،دوگامرعایتشدهاستیعنیاوالحدوسطشرایطالزمرا
دارد.ثانیاقانوننتیجهقیاسدرکیفرعایتشدهاست.وازسهشرط،یکیازمقدماتموجبهاست-حدوسطدرهردومقدمهعالمتمنفینداردوجزءدارای

عالمتمثبتدرنتیجه،درمقدمهدومهمعالمتمثبتدراد.

گزینه»الف«نادرستاستچونازدوگاموسهشرط،دوگامرعایتشدهاستیعنیحدوسطشرایطالزمراداردوقانوننتیجهقیاسدرکیفهمرعایتشده
استاماازسهشرط،شرطاولوسومرادارداماشرطدومرعایتنشدهاستیعنیحدوسطدرهردومقدمهعالمتمنفیداردپساینقیاسنامعتبراست.

گزینه»د«نادرستاستچونازدوگاموسهشرط،دوگامرعایتشدهاستیعنیحدوسطشرایطالزمراداردوقانوننتیجهقیاسدرکیفهمرعایتشده
استاماازسهشرط،شرطاولوسومرادارداماشرطدومرعایتنشدهاستیعنیحدوسطدرهردومقدمهعالمتمنفیداردپساینقیاسنامعتبراست.

گزینه»ج«نادرستاستچونازدوگاموسهشرط،دوگامرعایتشدهاستیعنیحدوسطشرایطالزمراداردوقانوننتیجهقیاسدرکیفهمرعایتشده
استاماازسهشرط،شرطاولوسومرادارداماشرطدومرعایتنشدهاستیعنیحدوسطدرهردومقدمهعالمتمنفیداردپساینقیاسنامعتبراست.

6- پاسخ درست، گزینه »ج« است

 توضیح:پاسخدرستگزینه»ج«است؛چونباانتخابگزینه»ج«دوگاموسهشرطقیاسرعایتشدهاست.ازدوگام،گاماول،حدوسطشرایطالزمرادارد.
گامدوم،قانوننتیجهقیاسدرکیفرعایتشدهاست.ازسهشرط،شرطاول،هردومقدمهسالبهنیستند.شرطدوم،حدوسطدرهردومقدمهعالمتمنفی
ندار.شرطسوم،»الف«و»ج«کهدرنتیجهعالمتمثبتدارند،درمقدماتنیزعالمتمثبتدارند.پسباانتخاباینگزینه،قیاسمعتبرتشکیلمیشود.

گزینه»الف«نادرستاستچونباانتخاباینگزینهازدوگاموسهشرط،شرطسومرعایتنشدهاستچون»ج«درنتیجهعالمتمثبتداردولیدرمقدمه
دومعالمتمنفیدارد.پسباانتخاباینگزینه،قیاسمعتبرتشکیلنمیشود.

گزینه»ب«نادرستاستچونباانتخاباینگزینهازدوگاموسهشرط،شرطاولوسومرعایتنشدهاستچوناوالهردومقدمهسالبههستندوثانیا»ج«
درنتیجهعالمتمثبتداردولیدرمقدمهدومعالمتمنفیدارد.پسباانتخاباینگزینه،قیاسمعتبرتشکیلنمیشود.

گزینه»د«نادرستاستچونباانتخاباینگزینهازدوگاموسهشرط،شرطسومرعایتنشدهاستچون»ج«درنتیجهعالمتمثبتداردولیدرمقدمهدوم
عالمتمنفیدارد.پسباانتخاباینگزینه،قیاسمعتبرتشکیلنمیشود.

7- پاسخ درست، گزینه »د« است

 توضیح:پاسخدرستگزینه»د«است؛درقضایاییکهفعلآنهاربطینیستندابتدابایدقضیهرابافعلربطیوبهصورتمنطقینوشتکهباتوجهبهاینامر
مقدماتقیاسونتیجهآنبدینصورتدرمیآید:»دیواردارایموشاست–موشدارایگوشاستپسدیواردارایگوشاست.«کهمیبینیم»موش«به
عنوانحدوسطدرهرمقدمه،عینهمتکرارنشدهاستدریکمقدمه»دارایموش«ودریکمقدمه»موش«استپساینقیاسبهدلیلعینهمنبودن

حدوسطدرهردومقدمهدارایمغالطه»عدمتکرارحدوسط«میباشدومعتبرنیست.

گزینههای»الف«و»ب«پاسخدرستنیستندچوناوالاینمغالطاتمربوطبهحوزهلفظوتعریفاستوثانیادربخشالفظیعنیمقدماتاینقیاسچنین
مغالطاتیرخندادهاست.

گزینه»ج«پاسخموردنظرنیستچوناینقیاسهمقانوننتیجهقیاسدرکیفراداردوهمسهشرطتعییناعتبارقیاسرا.

8- پاسخ درست، گزینه »د« است

 توضیح:پاسخدرستگزینه»د«است؛برایتعیینشکلقیاسمخصوصادرآننوعازقیاسیکهحدوسطدریکمقدمهمحمولاستودرمقدمهدیگر
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موضوع،ابتدابایدمقدمهاولومقدمهدومقیاسراتعییننمودکهمقدمهاولآناستکهموضوعنتیجهدرآنآمدهباشدومقدمهدومقیاسآناست
کهمحمولنتیجهدرآنآمدهباشدبااینتوضیح،مقدمهاولقیاسدادهشده»هرتهرانیایرانیاست«ومقدمهدوماینقیاس»بعضیآسیاییتهرانی
است«میباشدوحدوسطیعنی»تهرانی«درمقدمهاولموضوعودرمقدمهدوممحمولاستکهمیشودشکلچهارم.براساساینتوضیحسایرگزینهها

نادرستهستند.

9- پاسخ درست، گزینه »د« است

 توضیح:پاسخدرستگزینه»د«است؛موضوعقضایایکلیوهمچنینموضوعقضایایشخصیعالمتمثبتداردوموضوعقضایایجزئی،عالمتمنفی
داردومحمولقضایایسالبهعالمتمثبتداردومحملقضایایموجبهعالمتمنفیداردبراساساینتوضیح،پاسخدرستگزینه»د«استچونقضیه
دادهشدهدراینگزینهشخصیهاستپسموضوعآنعالمتمثبتداردوکیفقضیهسلبیاستپسمحمولآنهمعالمتمثبتدارد.پسدامنهمصادیق

موضوعومحمولعالمتیکسانیدارند.

گزینه»الف«پاسخدرستنیستچونموضوعآنعالمتمنفیومحمولآنعالمتمثبتداردپسدامنهمصادیقموضوعومحمولدراینقضیهعالمت
یکسانیندارند.

گزینه»ب«پاسخدرستنیستچونقضیهدادهشدهدراینگزینه،شخصیهاستوموضوعقضایایشخصیهعالمتمثبتداردامامحمولقضیهبهدلیل
موجبهبودن،عالمتمنفیداردپسدامنهمصادیقموضوعومحمولدراینقضیهعالمتیکسانیندارند.

گزینه»ج«پاسخموردنظرنیستچونموضوعبهدلیلکلیبودنعالمتمثبتداردومحمولقضیهبهدلیلموجبهبودنعالمتمنفیداردپسدامنهمصادیق
موضوعومحمولدراینقضیهعالمتیکسانیندارند.توضیحمختصرآدمیدراینقضیهیعنیهرآدمی،حکمحکمکلیاست.مثلیخسرداستیعنیهر

یخیسرداستیاآبمایعاستیعنیهرآبیمایعاستو….

10- پاسخ درست، گزینه »الف« است

 توضیح:پاسخدرستگزینه»الف«است؛چونازدوگاموسهشرطهمهرادارد.

گاماول:حدوسطشرایطالزمرادارد.

گامدوم:قانوننتیجهقیاسدرکیفرعایتشدهاست.هردومقدمهموجبهونتیجههمموجبهاست.

شرطاول:حداقلیکیمقدماتبایدموجبهباشدکهدراینقیاسهردومقدمهموجبهاست.

شرطدوم:حدوسطدرهردومقدمهعالمتمنفینداشتهباشدکهدراینقیاسحدوسطدرهردومقدمهعالمتمثبتدارد.

شرطسوم:جزءدارایعالمتمثبتدرنتیجهبایددرمقدماتهمعالمتمثبتداشتهباشدکهقیاسفوقاینشرطراهمداردیعنیهیچکدامازاجزاینتیجه
عالمتمثبتندارندپسنیازبهبررسینداردومعتبراست.

گزینه»ب«پاسخدرستنیستچونقیاسدادهشدهازدوگاموسهشرط،شرطسومرانداردچون»ج«کهدرنتیجه،عالمتمثبتدارددرمقدمهدومعالمت
منفیدارد.پساینقیاسمعتبرنیست.

گزینه»ج«درستنیستچونازدوگاموسهشرط،گامدومیعنیقانوننتیجهقیاسدرکیفرعایتنشدهاستیعنییکیازمقدماتسالبهاستوطبققانون
نتیجهقیاسدرکیفباید،نتیجهقیاسهمسالبهمیبودکهنیستپساینقیاسمعتبرنیست.

گزینه»د«درستنیستچونقیاسدادهشدهازدوگاموسهشرط،شرطسومرانداردچون»ج«کهدرنتیجه،عالمتمثبتدارددرمقدمهدومعالمتمنفی
دارد.پساینقیاسمعتبرنیست.
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9- پاسخ درست، گزینه »د« است
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1به ترتیب1با1کدام1محصوره1معتبر1و1با1کدام1محصوره1نامعتبر1است؟ -1
ً
1شکل1چندم1است؟1ثانیا

ً
1قیاس1“هر1د1ذ1است1و1هر1د1ل1است”1اوال

۲( شکل سوم - موجبه کلی - موجبه جزئی ۱( شکل دوم - موجبه کلی - موجبه جزئی  

۴( شکل سوم - موجبه جزئی - موجبه کلی ۳( شکل سوم - موجبه جزئی - موجبه کلی 

1در1مورد1قیاس1“هوا1تار1است1و1تار1ابزار1موسیقی1است،1پس1هوا1ابزار1موسیقی1است”1نمی توان گفت .......... -1

۱( ظاهرًا قیاس از نوع شکل اول است، ولی در واقع مغالطه است.

۲( مغالطه عدم تکرار حد وسط از ناحیه اشتراک لفظ حد وسط است.

۳( مغالطه شده است به واسطه اینکه حد وسط عینًا تکرار نشده است.

۴( مغالطه ای است که حد وسط در آن تکرار نشده است.

1در1مورد1شرایط1معتبر1بودن1قیاس1نمی توان گفت ........... . -1

۱( نباید حد وسط در هر دو مقدمه منفی باشد.

۲( بررسی می کنیم که هر دو مقدمه آن سالبه نباشند.

۳( در بررسی اعتبار یک قیاس نیازی به دانستن شکل آن نیست.

۴( اگر موضوع یا محمول نتیجه عالمت منفی داشته باشند نیازی به بررسی آن ها در مقدمات نیست.

1هرگاه1حد1وسط1در1مقدمه1اول1موضوع1و1در1مقدمه1دوم1محمول1باشد1شکل1...........1قیاس1اقترانی1است1که1در1این1قیاس،11محمول1-  
نتیجه1از1..........1و1موضوع1نتیجه1از1..........1به1دست1می1آید1و1مثال1درست1آن1کدام1است؟

۱( اول - مقدمه دوم - مقدمه اول - هر جیوه ای فلز است و هر فلزی رسانا است، پس هر جیوه ای رسانا است.

۲( چهارم - مقدمه اول - مقدمه دوم - هر حیوانی جاندار است و بعضی مهره داران حیوان هستند، پس هر جانداری مهره دار است.

۳( اول - مقدمه اول - مقدمه دوم - هر جیوه ای فلز است و هر فلزی رسانا است،  پس بعضی جیوه ها رسانا هستند.

۴( چهارم - مقدمه دوم - مقدمه اول - هر حیوانی جاندار است و بعضی مهره داران حیوان هستند، پس بعضی جاندارها مهره دار هستند.

1وجه1تسمیه1و1نام1گذاری1قیاس1اقترانی1به1اقترانی1چیست؟1زیرا1در1این1نوع1از1قیاس1..........1. -1

۱( اجزای نتیجه در موضوع و محمول مقدمات پخش شده اند.

۲( اجزای نتیجه در مقدم و تالی مقدمات پخش شده اند.

۳(  موضوع یا محمول یک مقدمه قرین موضوع یا محمول مقدمه دیگر است.

۴( موضوع یک مقدمه واسطه نتیجه گیری مقدمه دیگر است.
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منطق و فلسفه جامع کنکور

قیاس1“هر1الف1ب1است1و1هر1الف1ج1است”1یک1قیاس1اقترانی1از1نوع1..........1است1که1با1نتیجه1..........1به1واسطه1...........1-  
نامعتبر1و1با1نتیجه1...........1معتبر1است.

۱( شکل دوم - موجبه کلی - مثبت نبودن ب در مقدمات - موجبه  جزئی

۲( شکل سوم - موجبه کلی - مثبت نبودن ب در مقدمات - موجبه جزئی

۳( شکل سوم - موجبه جزئی - مثبت نبودن ج در مقدمات - موجبه کلی

۴(  شکل دوم - موجبه جزئی - مثبت نبودن ج در مقدمات - موجبه کلی

1قیاس1“رضا1در1کشتی1است1و1کشتی1حرکت1می1کند،11پس1رضا1حرکت1می1کند”1یک1قیاس1اقترانی1حملی1از1نوع1شکل1..........1است1-  
که1در1آن1به1واسطه1..........1مغالطه1...........1صورت1گرفته1است.

۱( اول - غلط بودن مقدمه اول - نتیجه گیری غلط

۲( چهارم - اشتراک لفظ کشتی - عدم تکرار حد وسط

۳(  اول - تکرار نشدن مفهومی حد وسط - عدم تکرار حد وسط

۴( چهارم - تکرار نشدن لفظی حد وسط - نتیجه گیری غلط

قیاس1“هر1جسمی1دارای1وزن1است1و1هر1جسمی1دارای1حجم1است”1چه1نوع1قیاسی1است؟1در1مورد1آن1کدام1عبارت1درست1است؟-  

۱( اقترانی حملی - موضوع و محمول نتیجه در مقدمات آن پخش است.

۲( اقترانی شرطی - مقدم و تالی نتیجه در مقدمات آن پخش است.

۳( استثنایی متصل - مقدم و تالی نتیجه در مقدمات آن پخش است.

۴( استثنایی منفصل - موضوع و محمول نتیجه در مقدمات آن پخش است.

1نتیجه1و1مقدمه1دوم1یک1قیاس1به1ترتیب1عبارت1اند1از:1“بعضی1الف1ب1است”1و1“هر1ج1ب1است.”1مقدمه1اول1آن،1کدام1یک1از1قضایای1 -1
زیر1باشد،11با1اعتبار1قیاس1حفظ1شود؟

۱( بعضی الف ج است.                            ۲(  هیچ ج الف نیست.

۳(  بعضی ج الف نیست.                             ۴(  هیچ الف ج نیست.

در1کدام1قضیه،11دامنه1مصادیق1موضوع1و1محمول1عالمت1یکسانی1دارند؟-   

۱( برخی از حیوانات استخوان ندارند.                             ۲( تیم والیبال جانبازان بازی را برد.

۳( آدمی به طور طبیعی به آینده می اندیشد.         ۴( محمود از فرستاده مغوالن استقبال خوبی نکرد.

1اگر1در1یک1قیاس1شکل1اول1تنها1عالمت1حد1وسط1در1مقدمه1دوم1مثبت1باشد1...........1و1اگر1نتیجه1این1قیاس1)بعضی1ج1د1است(1،1  -1
باشد1...........

۱( سور مقدمه دوم کلی است - ممکن است قیاس معتبر نباشد.

۲( هر سه شرط معتبر بودن قیاس را دارد.- د محمول مقدمه دوم است.

۳( ممکن است یکی از مقدمات سالبه باشد - ج موضوع مقدمه اول است.

۴( ممکن نیست شرط سوم رعایت نشده باشد - قانون نتیجه قیاس رعایت نشده است.

سواالت درس هشتم
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1با1توجه1به1قیاس1پیش1رو1کدام1گزینه1صحیح1است؟1“یا1الف1یا1ب؛1غیر1ب.1پس1الف”-   

۱( اگر قیاس روبه رو معتبر باشد، مقدمه اول قطعًا شرطی منفصل حقیقی است.

۲( اگر این قیاس مغالطه باشد، مقدمه  اول بدون شک مانعه الرفع است.

۳(  در فرض عدم اعتبار این قیاس، تغییر مقدمه دوم به )ب( و تغییر نتیجه به )غیر الف( ،  مشکل اعتبار آن را حل خواهد کرد.

۴( اگر الف و ب نتوانند هم زمان صادق باشند این قیاس معتبر نیست.

کدام1گزینه1نتیجه1قیاس1پیش1رو1است؟1“هیچ1الف1ج1نیست1-1هر1الف1ب1است”-   

۲( هیچ ب ج نیست. ۱( بعضی ج ب نیست.  

۴( بعضی ب ج نیست. ۳( بعضی ج ب است.  

1چه1تعداد1از1قیاس1های1توصیف1شده1زیر1معتبرند؟-   

آ(1یک1قیاس1شکل1چهارم1که1مقدمه1اول1آن1موجبه1و1نتیجه1آن1کلی1است.

ب(11یک1قیاس1شکل1اول1که1مقدمه1اول1آن1موجبه1و1مقدمه11دوم1آن1جزئی1باشد.

پ(1یک1قیاس1شکل1سوم1که1هر1دو1مقدمه1آن1جزئی1باشد.

۱( صفر                          ۲( یک                          ۳(  دو                          ۴( سه

1کدام1دو1استدالل1از1حیث1شرایط1معتبر1بودن1قیاس1شرایط1مشابهی1دارند؟-   

آ(1بعضی1شعرا1ادیب1اند.1بعضی1ادبا1زن1هستند،11پس،1بعضی1شعرا1زن1هستند.

ب(11هر1باسوادی1انسان1است.1هیچ1چهارپایی1انسان1نیست،11پس1هیچ1چهارپایی1با1سواد1نیست.

پ(11بعضی1شیرها1گربه1سان1نیستند.1بعضی1شیرها1مار1نیستند،1پس1هیچ1گربه1سانی1مار1نیست.

ت(11بعضی1معلمان1شاغل1اند.1بعضی1معلمان1ایرانی1هستند.1بعضی1ایرانی1ها1شاغل1اند.

۲( ب - ت ۱( آ - پ  

۴( آ – ت ۳(  ب - پ  

1در1مورد1استدالل1پیش1رو1کدام1گزینه1صحیح1است؟-   

“هیچ1bc1نیست.11هر1ba1است.111هیچ1ac1نیست.”

۲( تغییر نتیجه به متداخل آن، قیاس را نامعتبر می کند. ۱( “هر ba است”، مقدمه اول است.  

۴( هیچ کدام ۳( قیاس پیش رو از شکل سوم است.  

1از1میان1انواع1قضایای1حملی1در1...........1حالت1موضوع1و1محمول1از1حیث1دامنه1مصادیق1هم1عالمت1بوده1و1اگر1موضوع1قضیه1-   
محصوره1ای1عالمت1منفی1داشته1باشد،11آن1موضوع1..........1است.

۲( سه - کلی ۱( دو - کلی 

۴( سه - جزئی ۳( دو - جزئی 
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ب(11یک1قیاس1شکل1اول1که1مقدمه1اول1آن1موجبه1و1مقدمه11دوم1آن1جزئی1باشد.

پ(1یک1قیاس1شکل1سوم1که1هر1دو1مقدمه1آن1جزئی1باشد.

۱( صفر                          ۲( یک                          ۳(  دو                          ۴( سه

1کدام1دو1استدالل1از1حیث1شرایط1معتبر1بودن1قیاس1شرایط1مشابهی1دارند؟-   

آ(1بعضی1شعرا1ادیب1اند.1بعضی1ادبا1زن1هستند،11پس،1بعضی1شعرا1زن1هستند.

ب(11هر1باسوادی1انسان1است.1هیچ1چهارپایی1انسان1نیست،11پس1هیچ1چهارپایی1با1سواد1نیست.

پ(11بعضی1شیرها1گربه1سان1نیستند.1بعضی1شیرها1مار1نیستند،1پس1هیچ1گربه1سانی1مار1نیست.

ت(11بعضی1معلمان1شاغل1اند.1بعضی1معلمان1ایرانی1هستند.1بعضی1ایرانی1ها1شاغل1اند.

۲( ب - ت ۱( آ - پ  

۴( آ – ت ۳(  ب - پ  

1در1مورد1استدالل1پیش1رو1کدام1گزینه1صحیح1است؟-   

“هیچ1bc1نیست.11هر1ba1است.111هیچ1ac1نیست.”

۲( تغییر نتیجه به متداخل آن، قیاس را نامعتبر می کند. ۱( “هر ba است”، مقدمه اول است.  

۴( هیچ کدام ۳( قیاس پیش رو از شکل سوم است.  

1از1میان1انواع1قضایای1حملی1در1...........1حالت1موضوع1و1محمول1از1حیث1دامنه1مصادیق1هم1عالمت1بوده1و1اگر1موضوع1قضیه1-   
محصوره1ای1عالمت1منفی1داشته1باشد،11آن1موضوع1..........1است.

۲( سه - کلی ۱( دو - کلی 

۴( سه - جزئی ۳( دو - جزئی 
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1کدام1یک1از1قیاس1های1زیر1معتبر1است؟-   

۱( هیچ انسانی تخم گذار نیست؛ هیچ تخم گذاری آبزی نیست،  پس هیچ انسانی آبزی نیست.

۲(  هر شاعری انسان است؛ بعضی انسان ها ایرانی هستند،  پس بعضی شاعر ها ایرانی نیستند.

۳(  هر کتابی چیز ارزشمندی است؛ بعضی چیزهای ارزشمند کم یاب  اند،  پس بعضی کتاب ها کم یاب اند.

۴(  هر اسبی پستاندار است؛ هر پستانداری بچه زا است،  پس هر اسبی بچه زا است.

1از1کدام1دو1مقدمه1زیر1نتیجه1معتبر1به1دست1می1آید؟-   

۱( عکس  “بعضی الف ب نیست” و متناقض “بعضی ب ج است”

۲(  متضاد “بعضی ب ج است” و عکس “بعضی الف ب است”

۳(  نقیض “بعضی ب الف نیست” و متضاد “بعضی ج ب است”

۴(  نقیض “بعضی الف ب است”، و نقیض “بعضی ج ب نیست”

گزاره11زیر1مربوط1به1شکل1چندم1قیاس1می1باشد؟-   

 -1بعضی1غذاها1خوشمزه1هستند.

 -1هیچ1غذایی1گرم1نیست.11بعضی1خوشمزه1ها1گرم1نیستند.

۲( شکل دوم قیاس ۱( شکل اول قیاس  

۴( شکل چهارم قیاس ۳( شکل سوم قیاس  

گزاره1زیر1مربوط1به1شکل1چندم1قیاس1می1باشد؟-   

 -1هیچ1آبی1قرمز1نیست.

 -1هر1زردی1قرمز1است.11هیچ1آبی1زرد1نیست.

۲( شکل دوم قیاس ۱( شکل اول قیاس  

۴( شکل چهارم قیاس ۳( شکل سوم قیاس  

1در1کدام1گزینه1مصادیق1موضوع1و1محمول1به1درستی1معین1نشده1است؟  -1

۲( هر انسانی )+( ناطق )+( است. ۱( بعضی لباس  ها )-( قرمز )-( هستند. 

۴( بعضی مدادها )-( قرمز )+( نیستند. ۳( هیچ سنگی )+( مایع )+( نیست.  

1چند1مورد1از1قیاس1های1زیر1معتبرند؟-   

“هیچ1الف1ب1نیست”،1“بعضی1ج1ب1است”،1پس1“بعضی1الف1ج1نیست”.

“بعضی1الف1ب1نیست”،1“بعضی1ج1ب1نیست”،1پس1“هیچ1الف1ج1نیست”.

“بعضی1الف1ب1است”،1“هر1ج1ب1است”،1پس1“بعضی1الف1ج1است”.

۲( یک مورد ۱( دو مورد  

۴( هیچ مورد ۳( سه مورد  
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1درباره1حد1وسط1کدام1گزاره1نادرست1است؟-   

۱( حد وسط لفظی است که در هر دو مقدمه تکرار می شود.

۲( یکی از شروط صحت حد وسط یکسان بودن معنا در هر دو مقدمه می باشد.

۳( در هنگام نتیجه حد وسط به صورت ثابت استفاده می شود.

۴(  یکی از شروط حد وسط تکرار حد وسط به صورت یکسان می باشد.

1گزاره1زیر1مربوط1به1شکل1چندم1قیاس1می1باشد؟-   

 -1هر1انسانی1جاندار1است.

 -1بعضی1مهره1داران1انسان1هستند.1 بعضی1جانداران1مهره1دار1هستند.

۲(  شکل دوم قیاس ۱( شکل اول قیاس  

۴( شکل چهارم قیاس ۳(  شکل سوم قیاس  

گزاره1زیر1مربوط1به1شکل1چندم1قیاس1می1باشد؟-   

 -1بعضی1مارها1سمی1هستند.

 -1هر1سمی1خطرناک1است.11بعضی1مارها1خطرناک1هستند.

۲( شکل دوم قیاس ۱( شکل اول قیاس  

۴( شکل چهارم قیاس ۳( شکل سوم قیاس  

در1کدام1گزینه1حد1وسط1به1لحاظ1شرط1اعتبار1قیاس1به1درستی1تکرار1شده1است؟-   

۱( علی شیر است. شیر برای سالمتی مفید است.

۲( کشتی ورزش باستانی است. کشتی وسیله حمل و  نقل است.

۳(  علی شیر است. هر شیری یال دارد.

۴(  جیوه فلز است. هر فلزی عایق است.

کدام1گزینه1جزء1شرایط1اعتبار1قیاس1محسوب1نمی1شود؟-   

۱( رعایت قانون نتیجه قیاس

۲( موجبه بودن حداقل یکی از مقدمات

۳( منفی بودن عالمت حد وسط در حداقل یکی از مقدمات

۴( اگر موضوع در نتیجه + بود در مقدمات هم باید عالمت + داشته باشد.

1کدام1گزاره1جزء1ویژگی1های1قیاس1اقترانی1نمی1باشد؟-   

۲( دارا بودن حد وسط ۱( متشکل از ۲ قضیه حملی می باشد. 

۴( وجود حد وسط در اکثر مقدمات ۳( پخش اجزای نتیجه بین مقدمات  
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1درباره1حد1وسط1کدام1گزاره1نادرست1است؟-   

۱( حد وسط لفظی است که در هر دو مقدمه تکرار می شود.

۲( یکی از شروط صحت حد وسط یکسان بودن معنا در هر دو مقدمه می باشد.

۳( در هنگام نتیجه حد وسط به صورت ثابت استفاده می شود.

۴(  یکی از شروط حد وسط تکرار حد وسط به صورت یکسان می باشد.

1گزاره1زیر1مربوط1به1شکل1چندم1قیاس1می1باشد؟-   

 -1هر1انسانی1جاندار1است.

 -1بعضی1مهره1داران1انسان1هستند.1 بعضی1جانداران1مهره1دار1هستند.

۲(  شکل دوم قیاس ۱( شکل اول قیاس  

۴( شکل چهارم قیاس ۳(  شکل سوم قیاس  

گزاره1زیر1مربوط1به1شکل1چندم1قیاس1می1باشد؟-   

 -1بعضی1مارها1سمی1هستند.

 -1هر1سمی1خطرناک1است.11بعضی1مارها1خطرناک1هستند.

۲( شکل دوم قیاس ۱( شکل اول قیاس  

۴( شکل چهارم قیاس ۳( شکل سوم قیاس  

در1کدام1گزینه1حد1وسط1به1لحاظ1شرط1اعتبار1قیاس1به1درستی1تکرار1شده1است؟-   

۱( علی شیر است. شیر برای سالمتی مفید است.

۲( کشتی ورزش باستانی است. کشتی وسیله حمل و  نقل است.

۳(  علی شیر است. هر شیری یال دارد.

۴(  جیوه فلز است. هر فلزی عایق است.

کدام1گزینه1جزء1شرایط1اعتبار1قیاس1محسوب1نمی1شود؟-   

۱( رعایت قانون نتیجه قیاس

۲( موجبه بودن حداقل یکی از مقدمات

۳( منفی بودن عالمت حد وسط در حداقل یکی از مقدمات

۴( اگر موضوع در نتیجه + بود در مقدمات هم باید عالمت + داشته باشد.

1کدام1گزاره1جزء1ویژگی1های1قیاس1اقترانی1نمی1باشد؟-   

۲( دارا بودن حد وسط ۱( متشکل از ۲ قضیه حملی می باشد. 

۴( وجود حد وسط در اکثر مقدمات ۳( پخش اجزای نتیجه بین مقدمات  
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1اگر1مغالطه1اول1قیاسی1“هر1الف1ب1است”1باشد،11یک1مقدمه1دوم1معتبر1برای1آن1چه1می1باشد؟-   

۲( عکس هر الف ب است. ۱( نقیض هیچ ب ج نیست. 

۴( نقیض بعضی ب ج است. ۳( متضاد بعضی ب ج نیست. 

1موضوع1..........،1در1شکل1سوم1قیاس1اقترانی،1در1نتیجه1..........1می1شود.-   

۲( مقدمه دوم - محمول ۱( مقدمه اول - موضوع  

۴( مقدمه اول - حذف ۳( مقدمه دوم - موضوع  

اگر1نتیجه1یک1قیاس1“هر1انسانی1دانا1نیست”1باشد،1درباره1قیاس1می1توانیم1بگوییم1...........-   

۲( دانا در مقدمه اول نقش محمول دارد. ۱( هر دو مقدمه موجبه است. 

۴(  هر دو مقدمه جزئی باشد. ۳( یکی از مقدمات سالبه است. 

اگر1نتیجه1قیاسی1“هر1الف1ب1است”1باشد،11کدام1گزاره1صحیح1می1باشد؟-   

۲( حد وسط در مقدمه دوم قرار گرفته است. ۱( الف در مقدمه دوم محمول است.  

۴( ب در مقدمه اول موضوع است. ۳( حد وسط در آن حذف گردیده است. 

1نقیض1نتیجه1قیاس1“هیچ1ج1د1نیست”،1“هر1الف1د1است”1کدام1است؟-   

۲( بعضی ج الف نیست. ۱( هیچ ج الف نیست.  

۴( هر ج الف است. ۳( بعضی ج الف است.  

1هر1گاه1قضایایی1که1در1کم1و1کیف1با1یکدیگر،11اختالف1دارند،11مقدمات1قیاس1باشند،11نتیجه1به1دست1آمده1...........1است.-   

۲( متضاد - موجبه جزئیه ۱( نقیض - سالبه جزئیه  

۴( متضاد - سالبه کلی ۳( عکس - موجبه کلی  

مقدمه1اول1قیاسی1که1مقدمه1دوم1آن1“هر1ب1ج1است”1و1نتیجه1آن1“بعضی1الف1ج1است”1کدام1می1باشد؟-   

۲( هیچ الف ب نیست. ۱( برخی الف ب نیست.  

۴( برخی الف ب است. ۳( هر ب الف است.  

مقدمه1دوم1قیاس1زیر1کدام1است؟-   

“بعضی1ب1الف1است” “...........”؛1“نتیجه:1بعضی1الف1ج1نیست”.

۲( هر ب ج است. ۱( هیچ ب ج نیست.  

۴( برخی ب ج است. ۳( برخی ب ج نیست.  
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1نتیجه1قیاس1زیر1چیست؟-   

“هر1الف1ب1است”،1“بعضی1ج1ب1است”

۲( “بعضی الف ج است” ۱( “هر الف ج است”.  

۴(  “بعضی الف ج نیست” ۳( قیاس نامعتبر است.  

1برای1قیاس1معتبر1زیر،1یک1مقدمه1دوم1انتخاب1کنید؟-   

“بعضی1الف1ب1است”،1“بعضی1الف1ج1نیست”

۲( “بعضی ب ج نیست” ۱( “هیچ ب ج نیست”  

۴( “بعضی ب ج نیست” ۳( “هر ب ج است”  

کدام1یک1از1مقدمات1قیاس1در1گزینه1ها1نامعتبر1است1و1کدام1شرط1اعتبار1را1ندارد؟-   

۱( “هیچ ب الف نیست”، “بعضی ج ب است”، - شرط سوم

۲( “هر الف ب است”، “هیچ ب ج نیست” - شرط سوم

۳( “هر ب الف است”، “هر ب ج است” - شرط نخست

۴( “بعضی ب ج نیست”، “هر الف ب است” - شرط دوم

اگر1مقدمه1دوم1قیاسی،1سالبه1جزئیه1باشد،11آنگاه1مقدمه1اول1کدام1است؟-   

۲( “هر ب الف است” ۱( “بعضی ب الف است” 

۴( “بعضی ب الف نیست” ۳( “هیچ ب الف نیست”  

از1میان1چهار1قضیه1زیر،1دو1مقدمه1را1طوری1مرتب1کنید1که1قیاس1نتیجه1بخش1شکل1بگیرد:-   

“بعضی1الف1ب1نیست”،1“بعضی1ب1ج1است”،1“هر1ج1الف1است”،1“هیچ1الف1ج1نیست”.

۲( “هیچ الف ج نیست”، “بعضی الف ب نیست” ۱( “هر ج الف است”، “هیچ الف ج نیست”  

۴( هیچ کدام نتیجه  بخش نمی باشد. ۳( “بعضی ب ج است”، “بعضی الف ب نیست”  

1اگر1مقدمه1اول1“بعضی1ب1الف1است”1باشد،1یک1مقدمه1دوم1نتیجه1بخش1در1شکل1دوم1انتخاب1کنید.-   

۲( “بعضی ج ب است” ۱( “هر ب ج است”  

۴( “هیچ ب ج نیست” ۳( “هر ج الف است”.  

اگر1مقدمه1دوم1یک1قیاس1“بعضی1ب1الف1نیستند”1باشد،1کدام1گزینه1در1مقدمه1اول1درست1است؟-   

۲( الف موضوع آن است. ۱( باید سالبه باشد.  

۴( کیفیت آن ایجابی است. ۳( الف محمول آن است. 
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1نتیجه1قیاس1زیر1چیست؟-   

“هر1الف1ب1است”،1“بعضی1ج1ب1است”

۲( “بعضی الف ج است” ۱( “هر الف ج است”.  

۴(  “بعضی الف ج نیست” ۳( قیاس نامعتبر است.  

1برای1قیاس1معتبر1زیر،1یک1مقدمه1دوم1انتخاب1کنید؟-   

“بعضی1الف1ب1است”،1“بعضی1الف1ج1نیست”

۲( “بعضی ب ج نیست” ۱( “هیچ ب ج نیست”  

۴( “بعضی ب ج نیست” ۳( “هر ب ج است”  

کدام1یک1از1مقدمات1قیاس1در1گزینه1ها1نامعتبر1است1و1کدام1شرط1اعتبار1را1ندارد؟-   

۱( “هیچ ب الف نیست”، “بعضی ج ب است”، - شرط سوم

۲( “هر الف ب است”، “هیچ ب ج نیست” - شرط سوم

۳( “هر ب الف است”، “هر ب ج است” - شرط نخست

۴( “بعضی ب ج نیست”، “هر الف ب است” - شرط دوم

اگر1مقدمه1دوم1قیاسی،1سالبه1جزئیه1باشد،11آنگاه1مقدمه1اول1کدام1است؟-   

۲( “هر ب الف است” ۱( “بعضی ب الف است” 

۴( “بعضی ب الف نیست” ۳( “هیچ ب الف نیست”  

از1میان1چهار1قضیه1زیر،1دو1مقدمه1را1طوری1مرتب1کنید1که1قیاس1نتیجه1بخش1شکل1بگیرد:-   

“بعضی1الف1ب1نیست”،1“بعضی1ب1ج1است”،1“هر1ج1الف1است”،1“هیچ1الف1ج1نیست”.

۲( “هیچ الف ج نیست”، “بعضی الف ب نیست” ۱( “هر ج الف است”، “هیچ الف ج نیست”  

۴( هیچ کدام نتیجه  بخش نمی باشد. ۳( “بعضی ب ج است”، “بعضی الف ب نیست”  

1اگر1مقدمه1اول1“بعضی1ب1الف1است”1باشد،1یک1مقدمه1دوم1نتیجه1بخش1در1شکل1دوم1انتخاب1کنید.-   

۲( “بعضی ج ب است” ۱( “هر ب ج است”  

۴( “هیچ ب ج نیست” ۳( “هر ج الف است”.  

اگر1مقدمه1دوم1یک1قیاس1“بعضی1ب1الف1نیستند”1باشد،1کدام1گزینه1در1مقدمه1اول1درست1است؟-   

۲( الف موضوع آن است. ۱( باید سالبه باشد.  

۴( کیفیت آن ایجابی است. ۳( الف محمول آن است. 
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اگر1نتیجه1یک1قیاس1اقترانی1حملی،1“بعضی1الف1ج1نیست”1باشد،11آنگاه1می1توان1گفت1...........-   

۲( الف موضوع یا محمول مقدمه دوم می باشد. ۱( هر دو مقدمه جزئی اند.  

۴(  هر دو مقدمه کلی اند. ۳( یکی از مقدمات سالبه است.  

حد1وسط1در1مقدمه1دوم1از1شکل1چهارم1...........1است؛1درست1مانند1شکل1...........-   

۲( محمول - دوم ۱( موضوع - دوم  

۴( محمول - سوم ۳( موضوع - سوم  

اگر1قضیه “هیچ1انسانی1سنگ1نیست”1نتیجه1یک1قیاس1باشد،1کدام1گزینه1نادرست1است؟-   

۲( حداقل یکی از مقدمات قیاس سالبه است. ۱( سنگ در مقدمه دوم آمده است.  

۴( انسان حد وسط مقدمات است. ۳( انسان موضوع یا محمل مقدمه اول است. 

1کدام1گزینه1به1ترتیب1مقدمه1اول1و1مقدمه1دوم1قیاسی1است1که1نتیجه1اش1“بعضی1الف1ج1نیست”1می1باشد؟-   

۲( “بعضی الف ب است”، “هر ب ج است” ۱( “بعضی الف ب نیست”، “بعضی ب ج نیست”  

۴( “بعضی الف ب نیست”، “هیچ ب ج نیست” ۳( “بعضی الف ب است”، “هیچ ب ج نیست”  

1...........1است.-   
ً
اگر1دو1مقدمه1قیاس1اقترانی1به1ترتیب1...........1باشند،11نتیجه1حتما

۲( موجبه و سالبه - موجبه ۱( سالبه و کلی - کلی  

۴( موجبه و جزئی - جزئی ۳( کلی و کلی - کلی  

کدام1گزینه1درباره1موضوع1و1محمول1نتیجه1قیاس1اقترانی1ناصحیح1است؟-   

۱( موضوع مقدمه دوم ممکن است محمول نتیجه باشد.

۲( ممکن است هر دو مفهوم در هر دو مقدمه حاضر باشند.

۳( محمول مقدمه اول ممکن است موضوع نتیجه باشد.

۴( اولی در مقدمه اول و دومی در مقدمه  دوم حاضر است.

1اگر1نتیجه1یک1قیاس،1قضیه1“بعضی1الف1ج1نیست”1باشد،1با1کدام1دو1مقدمه،1قیاسی1معتبر1ساخته1می1شود؟-   

۲( “هیچ الف ب نیست”، “هر ب ج است” ۱( “هر الف ب است”، “بعضی ج ب نیست”  

۴( “بعضی ب الف است”، “هیچ ب ج نیست” ۳( “بعضی الف ج است”، “هر ب ج است”  

کدام1گزینه1در1کنار1قضیه “بعضی1ب1الف1است”،1استدالل1معتبری1می1سازد1که1نتیجه “بعضی1الف1ج1است”1از1آن1به1دست1می1آید؟-   

۲( نقیض “هر ب ج است” ۱( متضاد “هیچ ب ج نیست”  

۴( عکس “هر ج ب است” ۳( نقیض “هیچ ب ج نیست”  
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1اگر1قضیه1“برخی1انسان1ها1دروغگو1هستند”1مقدمه1دوم1قیاس1اقترانی1در1شکل1اول1باشد،11آنگاه1می1توانیم1بگوییم1...........-   

۲( “انسان ها” در نتیجه حذف می شود. ۱( “دروغگو” محمول نتیجه خواهد بود. 

۴(  “دروغگو” در نتیجه حذف می شود. ۳( “انسان ها” محمول نتیجه خواهد بود. 

1محمول1...........1در1شکل1چهارم1قیاس1اقترانی،1در1نتیجه1...........1می1شود.-   

۲( مقدمه اول - محمول ۱( مقدمه دوم - موضوع  

۴( مقدمه اول - محمول ۳( مقدمه دوم - حذف  

کدام1گزینه1درباره1قیاس1اقترانی1ناصحیح1است؟-   

۱( جزء مشترک مقدمات در نتیجه حذف شده است.

۲( محمول مقدمه اول در نتیجه تکرار نمی شود.

۳( موضوع یا محمول مقدمه اول، همان موضوع یا محمول مقدمه دوم است.

۴( میان دو مقدمه قیاس یک جزء مشترک وجود دارد.

1وقتی1حد1وسط،1موضوع1مقدمه1اول1و1محمول1مقدمه1دوم1باشد،1قیاس1شکل1...........1است1و1اگر1محمول1مقدمه1اول1و1...........1-   
مقدمه1دوم1باشد،1قیاس1شکل1دوم1خواهد1بود.

۲( سوم - محمول ۱( چهارم - محمول  

۴( اول - محمول ۳( اول - موضوع  

تقسیم1بندی1اشکال1قیاس1بر1چه1مبنایی1انجام1می1شود؟-   

۲( نوع نتیجه ۱( نوع مقدمات  

۴( موضوع و محمول ۳( جایگاه حد وسط  

کدام1گزینه1درباره1جایگاه1حد1وسط1در1مقدمات1قیاس1صحیح1نیست؟-   

۲( محمول مقدمه دوم در شکل دوم ۱( موضوع مقدمه دوم درشکل چهارم 

۴( محمول مقدمه اول در شکل اول ۳( موضوع مقدمه اول در شکل سوم  

1در1قیاس1اقترانی،1جمله1حاوی1حد1وسط1چیست؟-   

۲( مقدمه اول ۱( مقدمه دوم 

۴( نتیجه ۳( مقدمات  

1کدام1گزینه1درباره1قیاس1اقترانی1صحیح1است؟-   

۱( موضوع نتیجه در مقدمه دوم وجود دارد.

۲( موضوع یا محمول مقدمه اول، همان موضوع نتیجه است.

۳( محمول نتیجه در مقدمه دوم وجود دارد.

۴( محمول مقدمه دوم همان محمول نتیجه است.
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۴( اول - محمول ۳( اول - موضوع  

تقسیم1بندی1اشکال1قیاس1بر1چه1مبنایی1انجام1می1شود؟-   

۲( نوع نتیجه ۱( نوع مقدمات  

۴( موضوع و محمول ۳( جایگاه حد وسط  

کدام1گزینه1درباره1جایگاه1حد1وسط1در1مقدمات1قیاس1صحیح1نیست؟-   

۲( محمول مقدمه دوم در شکل دوم ۱( موضوع مقدمه دوم درشکل چهارم 

۴( محمول مقدمه اول در شکل اول ۳( موضوع مقدمه اول در شکل سوم  

1در1قیاس1اقترانی،1جمله1حاوی1حد1وسط1چیست؟-   

۲( مقدمه اول ۱( مقدمه دوم 

۴( نتیجه ۳( مقدمات  

1کدام1گزینه1درباره1قیاس1اقترانی1صحیح1است؟-   

۱( موضوع نتیجه در مقدمه دوم وجود دارد.

۲( موضوع یا محمول مقدمه اول، همان موضوع نتیجه است.

۳( محمول نتیجه در مقدمه دوم وجود دارد.

۴( محمول مقدمه دوم همان محمول نتیجه است.
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نتیجه1کدام1قیاس1موضوعش1عالمت1منفی1و1محمولش1عالمت1مثبت1دارد؟-   

۲( بعضی الف ب نیست، هیچ ب ج نیست. ۱( بعضی الف ب نیست، بعضی ب ج نیست.  

۴( بعضی الف ب است، هر ب ج است. ۳( هر الف ب است، بعضی ب ج نیست.  

نتیجه1قیاس1“بعضی1گدایان1ثروتمند1هستند؛1هیچ1ثروتمندی1مستحق1صدقه1نیست”.1کدام1است؟-   

۲( بعضی گدایان مستحق صدقه هستند. ۱( هیچ گدایی مستحق صدقه نیست. 

۴( هر گدایی مستحق صدقه است. ۳( بعضی گدایان مستحق صدقه نیستند. 

1کدام1یک1از1قیاس1های1زیر1معتبر1است؟-   

۱( هر ج د است. بعضی د الف است   بعضی ج الف است.

۲( بعضی ج د نیست. هر ج الف است  بعضی د الف نیست.

۳( بعضی ج د است، هیچ ج الف نیست  بعضی د الف نیست.

۴( بعضی ج د نیست. هر د الف است  بعضی ج الف نیست.

اگر1قضیه “این1مقدار1پیوسته1یا1مثلث1است1یا1غیر1شکل”درست1باشد،1کدام1عبارت1درست1است؟-   

۲( بعضی مثلث ها غیر شکل هستند. ۱( هیچ غیر مثلثی شکل نیست.  

۴( بعضی غیر شکل ها مثلث نیستند. ۳( بعضی غیر شکل ها مثلث هستند.  

1کدام1یک1از1قیاس1های1زیر1معتبر1است؟-   

۱( هر ج د است. هر ج ب است.  بعضی د ب است.

۲( هر الف ب است. هیچ الف ج نیست.  هیچ ب ج نیست.

۳( هیچ ج د نیست. بعضی د الف است.  بعضی ج الف است.

۴( هیچ الف ب نیست. بعضی ج ب است.  بعضی الف ج نیست.

1نتیجه1قیاسی1عبارت1است1از1“هوا1وزن1دارد”.1این1قضیه1را1از1کدام1یک1از1قیاس1های1زیر1به1طور1معتبر1می1توان1نتیجه1گرفت؟-   

۱( هوا ماده است. هر دارای وزنی ماده است. 
۲( هوا دارای ماده است. هر ماده ای وزن دارد.

۳( اگر چیزی ماده باشد، وزن دارد. هوا ماده است. 
۴( اگر چیزی وزن داشته باشد،  ماده است. هوا ماده است.

کدام1گزینه1درباره1ی1قیاس1نادرست1است؟-   

۱( تشخیص شکل قیاس در به دست آوردن نتیجه کاربردی ندارد.                    ۲( کم ترین فاصله ی میان دو حد وسط در شکل اول است.

۳( اگر مقدمات قیاس صادق نباشد، نتیجه قطعًا کاذب است.                           ۴( نتایج تمامی حالت های قیاس اقترانی، یقینی است. 
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کدام1گزینه1استدالل1زیر1را1معتبر1می1کند؟1-   

))هیچ1الف1ب1نیست.((

))...........((

))پس1هیچ1الف1ج1نیست.((1

۱( هر ج ب است.                                            ۲( هیچ ج ب نیست.                                            ۳( هر ب الف است.                                          ۴( بعضی ج ب است.

1قیاسی1که1مقدمه1اول1آن1))برخی1الف1ب1نیست.((1و1نتیجه1آن1))برخی1ب1ج1نیست.((1می1باشد1قیاسی1است1که1مقدمه1دوم1آن1-   
.......1می1باشد1و1قیاسی1است1........1

۱( برخی الف ج است - نامعتبر                            ۲( هیچ الف ج نیست - معتبر 

۳( هر الف ج است - دارای مغالطه                      ۴( برخی الف ج تیست - دارای مغالطه

کدام1قیاس1شکل1اول1است؟1-   

۱( هر الف ب است، هرب ج است، پس هر ج الف است.                      ۲( هر الف ب است، هر الف ج است، پس هرج الف است. 

۳( هر الف ب است، هر ج ب است، پس هر الف ج است.                      ۴( هر الف ب است، هر ب ج است، پس هر الف ج است.

1با1توجه1به1اشکال1قیاس،1مقدمات1استدالل1های1مطرح1شده1در1کدام1گزینه1با1هم1تفاوت1دارند؟1-   

۱( بعضی قیاس ها منتج هستند، هیچ قیاسی شکل چهارم نیست - هر آزمونی استاندارد است، بعضی آزمون ها جامع هستند. 

۲( هر جلد سختی کتاب است، هر کتابی کاغذی است - بعضی جمله ها قضیه هستند، هیچ قضیه ای انشایی نیست. 

۳( بعضی برنامه ها نرم افزار نیستند، هر برنامه ای طراحی شده است - هیچ استداللی تعریف نیست، بعضی فکرها استدالل هستند. 

۴( هر ویروس کرونایی خطرناک است، بعضی کشنده ها ویروس کرونا هستند - بعضی سازها زهی هستند، بعضی الکترونیکی ها ساز هستند.

1درباره1ی1استدالل1های1زیر1چه1می1توان1گفت؟1-   

-1))شیر1در1قفس1است،1قفس1از1آهن1است؛1پس1شیر1از1آهن1است.((1

-1))در1دست1او1تیر1است،1تیر1یکی1از1سیارات1منظومه1ی1شمسی1است؛1پس1در1دست1او1یکی1از1سیارات1منظومه1ی1شمسی1است.((1

۱( هر دو استدالل به دلیل عدم تکرار معنایی حد وسط بی اعتبار هستند. 

۲( در استدالل اول حد وسط به صورت لفظی تکرار نشده است و استدالل دوم مغالطه ی توسل به معنای ظاهری دارد. 

۳( هر دو استدالل، عدم تکرار حد وسط باعث ایجاد مغالطه شده است. 

۴( اشتراک لفظ باعث بی اعتباری هر دو استدالل است.

کدام1قضیه1از1نظر1دامنه1ی1مصادیق1موضوع1یا1محمول1با1سایر1قضایا1متفاوت1است؟1-   

۱( حسین دیروز سر کارش رفت.                        ۲( محمد هفته ی گذشته خوب امتحان داد. 

۳( ایران کشور ثروتمندی است.                          ۴( تبریز گدا ندارد.
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-1))در1دست1او1تیر1است،1تیر1یکی1از1سیارات1منظومه1ی1شمسی1است؛1پس1در1دست1او1یکی1از1سیارات1منظومه1ی1شمسی1است.((1

۱( هر دو استدالل به دلیل عدم تکرار معنایی حد وسط بی اعتبار هستند. 

۲( در استدالل اول حد وسط به صورت لفظی تکرار نشده است و استدالل دوم مغالطه ی توسل به معنای ظاهری دارد. 

۳( هر دو استدالل، عدم تکرار حد وسط باعث ایجاد مغالطه شده است. 

۴( اشتراک لفظ باعث بی اعتباری هر دو استدالل است.

کدام1قضیه1از1نظر1دامنه1ی1مصادیق1موضوع1یا1محمول1با1سایر1قضایا1متفاوت1است؟1-   

۱( حسین دیروز سر کارش رفت.                        ۲( محمد هفته ی گذشته خوب امتحان داد. 

۳( ایران کشور ثروتمندی است.                          ۴( تبریز گدا ندارد.
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1همه1ی1گزینه1ها1به1جز1گزینه1ی1.......1دارای1شروط1اول1و1دوم1و1فاقد1شرط1سوم1از1شرایط1اعتبار1قیاس1هستند.-   

۱( هیچ استداللی تعریف نیست، هر تعریفی فکر است ؛ هیچ استداللی فکر نیست. 

۲( بعضی کشورها دموکرات نیستند، هر کشوری دارای قانون است؛ بعضی دموکراسی ها دارای قانون نیستند. 

۳( هیچ علف خواری اسب نیست، بعضی پستانداران علف خوار هستند؛ بعضی اسب ها پستاندار نیستند. 

۴( هر تصوری غیر تصدیق است، هیچ غیر تصدیقی استدالل نیست؛ هیچ تصوری استدالل نیست.

1کدام1یک1از1گزینه1های1زیر1یک1قیاس1معتبر1است؟11-   

۱( هیچ دردی پاکدست نیست. هیچ پاک دستی خائن نیست. پس هیچ دزدی خائن نیست. 

۲( برخی از شرکت ها، دارای خدمات پس از فروش مناسب نیستند. هر شرکت ماندگاری، دارای خدمات پس از فروش مناسب است. پس برخی از شرکت ها، 
شرکت ماندگار نیستند. 

۳( هر فرد مبتال به کووید 9۱، نیازمند به قرنطینه است. برخی از افراد نیازمند به قرنطینه، فقیر هستند. پس برخی از افراد مبتال به کووید 9۱، فقیر هستند. 

۴( هر کودک باالی هفت سال، در سن تحصیل است. بعضی از افراد محروم از تحصیل، کودک باالی هفت سال نیستند. پس بعضی از افراد در سن تحصیل، 
محروم از تحصیل نیستند.

1به1ترتیب1درباره1ی1دامنه1مصادیق1قیاس1))بعضی1ب1الف1نیست.1هر1ب1ج1است.1پس1بعضی1الف1ج1نیست((1کدام1گزینه1درست1-   
است؟1و1قیاس1معتبر1است1یا1نامعتبر؟1

۱( )+ / -(، )+/-(، )+/-( - نامعتبر                                 ۲( )+/-(، )+/-(، )+/-( - معتبر 

۳( )-/+(، )+/-(، )-/+( - نامعتبر                                   ۴( )-/+(، )+/-(، )-/+( - معتبر

   -1.......1
ً
1اگر1در1یک1قیاس1اقترانی1معتبر،1حد1وسط1در1هر1دو1مقدمه1عالمت1مثبت1داشته1باشد،1نتیجه1ی1آن1قیاس1حتما

۱( جزئی خواهد بود.                                               ۲( کلی خواهد بود. 

۳( موجبه خواهد بود.                                             ۴( سالبه خواهد بود.

1اگر1نتیجه1ی1قیاس1معتبری1))هیچ1الف1ج1نیست((1باشد،1کدام1گزینه،1مقدمات1اول1و1دوم1را1به1درستی1نشان1می1دهد؟1-   

۱( ))هیچ الف ب نیست(( - ))هیچ ج ب نیست((                               ۲( ))هیچ ب الف نیست(( - ))هر ب ج است(( 

۳( ))هیچ ب الف نیست(( - ))هر ج ب است((                                   ۴( ))هر الف ب است(( – ))بعضی ب ج نیست ((

1استدالل1های1زیر1به1ترتیب1چه1نوع1مغالطه1هایی1هستند؟1-   

))علی1در1کشتی1است،1کشتی1حرکت1می1کند1←1علی1حرکت1می1کند.((

))بعضی1جاندارها1غیر1حساس1نیستند1←1بعضی1غیر1حساس1ها1جاندار1نیستند((1

اگر1او1گریه1کند،1صورتش1خیس1می1شود1←1صورتش1خیس1شده،1پس1گریه1کرده1است.1

۱( مغالطه ی اشتراک لفظ - مغالطه ی تعمیم شتاب زده - مغالطه ی وضع تالی 

۲( مغالطه ی عدم تکرار حد وسط - مغالطه ی ایهام انعکاس - مغالطه ی وضع تالی 

۳( مغالطه ی استدالل نامعتبر - مغالطه ی نگارشی کلمات - مغالطه ی رفع مقدم 

۴( مغالطه ی عدم تکرار حد وسط - مغالطه ی ایهام انعکاس - مغالطه ی رفع مقدم
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در1بررسی1اعتبار1یک1قیاس1کدام1گزینه1صحیح1تر1به1نظر1می1رسد؟1-   

۱( الزام به فهم شکل قیاس می باشیم.                 

۲( الزامًا بایستی هر دو مقدمه موجبه باشند. 

۳( الزامًا حد وسط در هر دو مقدمه بایستی دارای عالمت مثبت باشد. 

۴( الزامًا عالمت مثبت موضوع یا محمول، در نتیجه بایستی همان عالمت در مقدمات باشد.

1قیاس1))هر1انسانی1حیوان1است1/1هیچ1حیوانی1مجرد1نیست((1شکل1.......1است1و1نتیجه1آن1.......1111111111می1باشد.1-   

۱( شکل اول - سالبه ی کلی                                    ۲( شکل دوم - موجبه ی جزئی 

۳( شکل چهارم - سالبه ی جزئی                              ۴( شکل سوم - موجبه ی کلی

1کدام1قیاس1معتبر1است؟-   

۱( بعضی آدم ها خوشبخت نیستند، بعضی آدم ها از زندگی ناراضی اند؛ بعضی خوشبخت ها از زندگی ناراضی اند. 

۲( بعضی معلم ها دلسوز بچه ها نیستند، هیچ معلمی فقیر نیست ؛ بعضی دلسوز بچه ها فقیر نیستند. 

۳( هیچ کارمندی دارای شغل آزاد نیست، بعضی مغازه دارها کارمند هستند؛ بعضی دارای شکل آزادها مغازه دار نیستند. 

۴( هر فوتبالیستی پولدار است، بعضی فوتبالیست ها دوپینگ می کنند؛ بعضی پولدارها دوپینگ می کنند.

1اگر1نتیجه1ی1قیاس1معتبری1از1شکل1اول1))بعضی1الف1ج1است((1باشد،1آن1گاه1.......1.1-   

۱( عالمت موضوع مقدمه ی اول مثبت است.                  ۲( عالمت موضوع نتیجه مثبت است. 

۳( عالمت محمول مقدمه ی اول مثبت است.                  ۴( عالمت محمول مقدمه ی دوم منفی است.

1قضیه1ی1))مؤسس1فلسفه1ی1اسالمی1فارابی1است،1مؤسس1فلسفه1اسالمی1حکیم1است.((1شکل1چندم1قیاس1اقترانی1است1و1-   
نتیجه1آن1چیست؟1

۱( شکل اول - فارابی موسس فلسفه اسالمی است.                        ۲( شکل اول - فارابی حکیم است. 

۳( شکل سوم - فارابی موسس فلسفه اسالمی است.                       ۴( شکل سوم - فارابی حکیم است.

1در1مورد1دامنه1ی1مصادیق1موضوع1و1محمول1کدام1گزینه1درست1می1باشد؟-   

۱( در قضایای سالبه همه ی مصادیق محمول مدنظر گوینده اند. 

۲( در قضایای موجبه همه ی مصادیق محمول مدنظر گوینده اند. 

۳( کمیت قضایای کلی مشخص می کند که برخی مصادیق موضوع مدنظر گوینده اند. 

۴( کمیت قضایای جزئی مشخص می کند که همه مصادیق محمول مدنظر گوینده اند.

1دامنه1ی1مصادیق1موضوع1و1محمول1کدام1گزینه1درست1مشخص1شده1است؟1-   

۱( بعضی شترها ))+(( دارای یک کوهان ))-(( هستند.                                ۲( سقراط ))+(( فیلسوف ))-(( است. 

۳( ابن سینا ))-(( تاجر ))+(( نیست.                                                              ۴( هر انسانی ))-(( ناطق ))-(( است.
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در1بررسی1اعتبار1یک1قیاس1کدام1گزینه1صحیح1تر1به1نظر1می1رسد؟1-   

۱( الزام به فهم شکل قیاس می باشیم.                 

۲( الزامًا بایستی هر دو مقدمه موجبه باشند. 

۳( الزامًا حد وسط در هر دو مقدمه بایستی دارای عالمت مثبت باشد. 

۴( الزامًا عالمت مثبت موضوع یا محمول، در نتیجه بایستی همان عالمت در مقدمات باشد.

1قیاس1))هر1انسانی1حیوان1است1/1هیچ1حیوانی1مجرد1نیست((1شکل1.......1است1و1نتیجه1آن1.......1111111111می1باشد.1-   

۱( شکل اول - سالبه ی کلی                                    ۲( شکل دوم - موجبه ی جزئی 

۳( شکل چهارم - سالبه ی جزئی                              ۴( شکل سوم - موجبه ی کلی

1کدام1قیاس1معتبر1است؟-   

۱( بعضی آدم ها خوشبخت نیستند، بعضی آدم ها از زندگی ناراضی اند؛ بعضی خوشبخت ها از زندگی ناراضی اند. 

۲( بعضی معلم ها دلسوز بچه ها نیستند، هیچ معلمی فقیر نیست ؛ بعضی دلسوز بچه ها فقیر نیستند. 

۳( هیچ کارمندی دارای شغل آزاد نیست، بعضی مغازه دارها کارمند هستند؛ بعضی دارای شکل آزادها مغازه دار نیستند. 

۴( هر فوتبالیستی پولدار است، بعضی فوتبالیست ها دوپینگ می کنند؛ بعضی پولدارها دوپینگ می کنند.

1اگر1نتیجه1ی1قیاس1معتبری1از1شکل1اول1))بعضی1الف1ج1است((1باشد،1آن1گاه1.......1.1-   

۱( عالمت موضوع مقدمه ی اول مثبت است.                  ۲( عالمت موضوع نتیجه مثبت است. 

۳( عالمت محمول مقدمه ی اول مثبت است.                  ۴( عالمت محمول مقدمه ی دوم منفی است.

1قضیه1ی1))مؤسس1فلسفه1ی1اسالمی1فارابی1است،1مؤسس1فلسفه1اسالمی1حکیم1است.((1شکل1چندم1قیاس1اقترانی1است1و1-   
نتیجه1آن1چیست؟1

۱( شکل اول - فارابی موسس فلسفه اسالمی است.                        ۲( شکل اول - فارابی حکیم است. 

۳( شکل سوم - فارابی موسس فلسفه اسالمی است.                       ۴( شکل سوم - فارابی حکیم است.

1در1مورد1دامنه1ی1مصادیق1موضوع1و1محمول1کدام1گزینه1درست1می1باشد؟-   

۱( در قضایای سالبه همه ی مصادیق محمول مدنظر گوینده اند. 

۲( در قضایای موجبه همه ی مصادیق محمول مدنظر گوینده اند. 

۳( کمیت قضایای کلی مشخص می کند که برخی مصادیق موضوع مدنظر گوینده اند. 

۴( کمیت قضایای جزئی مشخص می کند که همه مصادیق محمول مدنظر گوینده اند.

1دامنه1ی1مصادیق1موضوع1و1محمول1کدام1گزینه1درست1مشخص1شده1است؟1-   

۱( بعضی شترها ))+(( دارای یک کوهان ))-(( هستند.                                ۲( سقراط ))+(( فیلسوف ))-(( است. 

۳( ابن سینا ))-(( تاجر ))+(( نیست.                                                              ۴( هر انسانی ))-(( ناطق ))-(( است.
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1همه1ی1گزینه1ها1درست1هستند1به1جز1.......1-   

۱( برای آن که قیاسی معتبر باشد باید عالوه بر رعایت قانون نتیجه قیاس سه شرط اعتبار را نیز داشته باشد.

۲( در هنگام بررسی اعتبار یک قیاس به موضوع یا محمولی که در نتیجه منفی اند، کاری نداریم. 

۳( یکی از شروط اعتبار قیاس اقترانی این است که هر دو مقدمه سالبه نباشند. 

۴( اگر موضوع یا محمول نتیجه عالمت مثبت داشتند، قضیه معتبر خواهد بود.

کدام1گزینه1بار1ارزشی1متفاوتی1را1دربر1دارد؟1-   

۱( دیروز پدربزرگم به سرای جاویدان سفر کرد.                 ۲( لطفا بفرمایید قدم بر چشمان ما بگذارید. 

۳( متهم در جایگاه خود قرار گیرد.                                    ۴( این چای را نوش جان کنید. 

1در1یک1قیاس1معتبر1شکل1اول،1اگر1مقدمه1ی1دوم1سالبه1و1نتیجه1جزئیه1باشد،1........1-   

۱( مقدمه ی دوم ممکن است جزئیه باشد.                      ۲( نتیجه ممکن است سالبه نباشد. 

۳( مقدمه ی اول حتمًا جزئیه است.                                 ۴( مقدمه ی اول ممکن است موجبه نباشد.

اگر1مقدمه1ی1اول1یک1قیاس1اقترانی1معتبر1شکل1دوم،1موجبه1ی1کلی1باشد1.......1-   

۱( مقدمه ی دوم نمی تواند موجبه باشد.                       ۲( نتیجه نمی تواند کلی باشد. 

۳( نتیجه ممکن است سالبه نباشد.                               ۴( مقدمه ی دوم حتمًا جزئیه است.

1به1جزء1.......1میان1دو1قضیه،1حد1وسط1می1گویند1؛1پس1از1حذف1کردن1آن،1موضوع1نتیجه1از1.......1و1محمول1آن1از1.......1به1-   
دست1می1آید.1

۱( مشترک - مقدمه اول - مقدمه دوم                            ۲( غیر مشترک - مقدمه اول - مقدمه اول 

۳( غیر مشترک - مقدمه اول - مقدمه دوم                      ۴( مشترک - مقدمه دوم - مقدمه دوم

1در1همه1ی1گزینه1ها1دامنه1ی1مصادیق1محمول1و1موضوع1به1درستی1مشخص1شده1است؛1به1جز1گزینه1ی1......1-   

۱( بعضی معلم ها - باسواد - هستند.                             ۲( هر دانش آموزی + محّصل - است. 

۳( هیچ تنبلی - موفق + نیست.                                     ۴( بعضی ایرانی ها - مسلمان + نیستند.

1در1قضیه1ی1))آسمان1یک1نقطه1ندارد((1عالمت1موضوع1و1محمول1به1ترتیب1کدام1است؟1-   

۱( منفی - مثبت                                                     ۲( مثبت - منفی

۳( مثبت - مثبت                                                     ۴( منفی - منفی

1چنانچه1قضیه1ی1))هر1استادی1فهمیده1است((1مقدمه1اول1و1قضیه1ی1))بعضی1سالمندان1استاد1نیستند((1مقدمه1ی1دوم1یک1قیاس1-   
اقترانی1باشند،1این1قیاس1شکل1چندم1و1نتیجه1ی1آن1کدام1است؟1

۱( شکل چهارم - بعضی فهمیده ها سالمند نیستند.                           ۲( شکل اول - بعضی فهمیده ها سالمند نیستند. 

۳( شکل اول - بعضی سالمندان فهمیده نیستند.                                ۴( شکل چهارم - بعضی سالمندان فهمیده نیستند.
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کدام1گزینه1در1مورد1قیاس1زیر1صحیح1است؟1-   

))بعضی1مدرسه1ها1نوساخت1نیستند.1هر1نوساختی1گران1قیمت1است؛1بعضی1مدرسه1ها1گران1قیمت1نیستند.((

۱( تنها در یکی از مقدمات حد وسط دارای عالمت مثبت است.                   ۲( حد وسط در هر دو مقدمه از لحاظ لفظی و معنایی تکرار شده است. 

۳( تمام شروط الزم برای معتبر بودن یک قیاس رعایت شده است.               ۴( برای بررسی اعتبار این قیاس ابتدا باید شکل آن را تشخیص بدهیم.

1دارای1عالمت1مثبت1است؟1-   
ً
1در1کدام1شکل1قیاس1اقترانی1در1صورت1معتبر1بودن1آن1قیاس،1محمول1نتیجه1حتما

۱( شکل اول                                                   ۲( شکل دوم 

۳( شکل سوم                                                  ۴( شکل چهارم

1دلیل1نامعتبر1بودن1قیاس1زیر1کدام1است؟1-   

))بعضی1از1میزها1شیشه1ای1اند،1بعضی1از1شیشه1ای1ها1لیوان1اند؛1پس1بعضی1از1میزها1لیوان1اند.((

۱( هر دو مقدمه، موجبه هستند.                                                           ۲( موضوع و محمول نتیجه دارای عالمت منفی است. 

۳( حد وسط در هر دو مقدمه دارای عالمت منفی است.                       ۴( حد وسط به طور یکسان، در دو مقدمه تکرار نشده است.

1کدام1قیاس1معتبر1است؟1-   

۱( هر الف ب است. هر الف ج است. ← بعضی ب ج است.                   ۲( هر الف ب است. هر ج ب است. ← هر الف ج است. 

۳( هیچ الف ب نیست. هر ب ج است. ← هیچ الف ج نیست.                ۴( بعضی الف ب نیست. هیچ ب ج نیست. ← بعضی الف ج نیست.

دلیل1نامعتبر1بودن1قیاس1))هیچ1فلزی1گاز1نیست.1بعضی1گازها1قابل1احتراق1نیستند؛1پس1بعضی1از1فلزات1قابل1احتراق1نیستند((،1-   
کدام1است؟1

۱( سالبه بودن در مقدمه                                         ۲( عدم تکرار حد وسط به طور کامل 

۳( منفی بودن حد وسط در دو مقدمه                     ۴( اختالف عالمت موضوع در نتیجه و مقدمات

1کدام1مطلب1درباره1ی1عبارت1))سعید1دانشجو1است1؛1پس1دیپلم1گرفته1است.((1درست1است؟1-    

۱( قیاس غیر معتبر است.                                                               ۲( یکی از مقدمات آن نادرست است. 

۳( قیاس شمرده نمی شود؛ چون فقط یک مقدمه دارد.                  ۴( قیاس معتبری است که یکی از مقدماتش بیان نشده است.

1کدام1یک1درباره1ی1قیاس1زیر1نادرست1است؟1-    

))هر1الف1ب1است

هرب1ج1است1

بعضی1الف1ج1است((1

۱( قیاس اقترانی شکل اول و معتبر است.                                            ۲( چون هر دو مقدمه موجبه است، نتیجه ی آن به شکل موجبه معتبر است. 

۳( تمامی شرایط معتبر بودن قیاس، در آن رعایت شده است.              ۴( معتبر نیست زیرا نتیجه ی آن به صورت موجبه ی کلی صادق است.
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کدام1گزینه1در1مورد1قیاس1زیر1صحیح1است؟1-   

))بعضی1مدرسه1ها1نوساخت1نیستند.1هر1نوساختی1گران1قیمت1است؛1بعضی1مدرسه1ها1گران1قیمت1نیستند.((

۱( تنها در یکی از مقدمات حد وسط دارای عالمت مثبت است.                   ۲( حد وسط در هر دو مقدمه از لحاظ لفظی و معنایی تکرار شده است. 

۳( تمام شروط الزم برای معتبر بودن یک قیاس رعایت شده است.               ۴( برای بررسی اعتبار این قیاس ابتدا باید شکل آن را تشخیص بدهیم.

1دارای1عالمت1مثبت1است؟1-   
ً
1در1کدام1شکل1قیاس1اقترانی1در1صورت1معتبر1بودن1آن1قیاس،1محمول1نتیجه1حتما

۱( شکل اول                                                   ۲( شکل دوم 

۳( شکل سوم                                                  ۴( شکل چهارم

1دلیل1نامعتبر1بودن1قیاس1زیر1کدام1است؟1-   

))بعضی1از1میزها1شیشه1ای1اند،1بعضی1از1شیشه1ای1ها1لیوان1اند؛1پس1بعضی1از1میزها1لیوان1اند.((

۱( هر دو مقدمه، موجبه هستند.                                                           ۲( موضوع و محمول نتیجه دارای عالمت منفی است. 

۳( حد وسط در هر دو مقدمه دارای عالمت منفی است.                       ۴( حد وسط به طور یکسان، در دو مقدمه تکرار نشده است.

1کدام1قیاس1معتبر1است؟1-   

۱( هر الف ب است. هر الف ج است. ← بعضی ب ج است.                   ۲( هر الف ب است. هر ج ب است. ← هر الف ج است. 

۳( هیچ الف ب نیست. هر ب ج است. ← هیچ الف ج نیست.                ۴( بعضی الف ب نیست. هیچ ب ج نیست. ← بعضی الف ج نیست.

دلیل1نامعتبر1بودن1قیاس1))هیچ1فلزی1گاز1نیست.1بعضی1گازها1قابل1احتراق1نیستند؛1پس1بعضی1از1فلزات1قابل1احتراق1نیستند((،1-   
کدام1است؟1

۱( سالبه بودن در مقدمه                                         ۲( عدم تکرار حد وسط به طور کامل 

۳( منفی بودن حد وسط در دو مقدمه                     ۴( اختالف عالمت موضوع در نتیجه و مقدمات

1کدام1مطلب1درباره1ی1عبارت1))سعید1دانشجو1است1؛1پس1دیپلم1گرفته1است.((1درست1است؟1-    

۱( قیاس غیر معتبر است.                                                               ۲( یکی از مقدمات آن نادرست است. 

۳( قیاس شمرده نمی شود؛ چون فقط یک مقدمه دارد.                  ۴( قیاس معتبری است که یکی از مقدماتش بیان نشده است.

1کدام1یک1درباره1ی1قیاس1زیر1نادرست1است؟1-    

))هر1الف1ب1است

هرب1ج1است1

بعضی1الف1ج1است((1

۱( قیاس اقترانی شکل اول و معتبر است.                                            ۲( چون هر دو مقدمه موجبه است، نتیجه ی آن به شکل موجبه معتبر است. 

۳( تمامی شرایط معتبر بودن قیاس، در آن رعایت شده است.              ۴( معتبر نیست زیرا نتیجه ی آن به صورت موجبه ی کلی صادق است.
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گزینه ۳ پاسخ صحیح است. حد وسط در هر دو مقدمه موضوع است، پس شکل سوم است. این شکل و صورت قیاس با نتیجه موجبه جزئی )بعضی و ا (1ل
ذ ل است( معتبر است و هر سه شرط اعتبار را دارا است و با نتیجه موجبه کلی )هر ذل است( نامعتبر خواهد بود؛ زیرا شرط سوم اعتبار را دارا نخواهد بود. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه های ۱ و ۴: شکل سوم است نه شکل دوم 

گزینه ۲: نتیجه موجبه کلی نامعتبر خواهد بود نه معتبر

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. شرط اول برای نتیجه گیری درست از یک قیاس، تکرار حد وسط چه به صورت لفظی و چه به صورت معنایی است تا دو و ا (1ل
قضیه با یکدیگر ارتباط پیدا کنند. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۱: مغالطه ظاهری استدالل گونه و قیاسی دارد، ولی در واقع مغالطه )نتیجه گیری غلط( است. 

گزینه ۲: لفظ تار مشترک لفظی است که حد وسط واقع شده است و باعث مغالطه عدم تکرار حد وسط از ناحیه اشتراک لفظ حد وسط شده است. 

گزینه ۴: اشتراک لفظ تار که در مقدمه اول به معنای تاریک بودن و در مقدمه دوم به معنای ابزار موسیقی است باعث عدم تکرار حد وسط شده است.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. عالمت حد وسط در هر دو مقدمه عالمت منفی نباشد، یعنی حد وسط حداقل در یکی از مقدمات دارای عالمت مثبت و ا (1ل
باشد، وگرنه خود حد وسط میتواند یک مفهوم سلبی باشد مانند بی سواد یا نادان و... 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه های ۱، ۲ و ۴: هر سه گزینه از شرایط معتبر بودن قیاس هستند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. هرگاه حد وسط در مقدمه اول موضوع و در مقدمه دوم محمول باشد قیاس از نوع شکل چهارم است و در همه شکل های و ا (1ل
قیاس اقترانی، موضوع نتیجه از مقدمه اول و محمول آن از مقدمات دوم پس از حذف حد وسط، به دست می آید.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. حد وسط یا واسطه جزء مشترکی در دو مقدمه است که در مقدمه را با یکدیگر پیوند داده و میان مقدمات اقتران ایجاد می و ا (1ل
کند به همین خاطر به این نوع قیاس، قیاس می گویند. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۱: تعریف قیاس اقترانی حملی است و ارتباطی به علت نام گذاری این نوع قیاس به اقترانی ندارد. 

گزینه ۲: تعریف قیاس اقترانی شرطی است. 

گزینه ۴: در قیاس اقترانی، موضوع یا محمول یک مقدمه با موضوع یا محمول مقدمه دیگر از طریق حد وسط اقتران می یابند نه صرفا موضوع یا صرفًا محمول.
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گزینه ۳ پاسخ صحیح است. حد وسط در هر دو مقدمه موضوع است، پس شکل سوم است. این شکل و صورت قیاس با نتیجه موجبه جزئی )بعضی و ا (1ل
ذ ل است( معتبر است و هر سه شرط اعتبار را دارا است و با نتیجه موجبه کلی )هر ذل است( نامعتبر خواهد بود؛ زیرا شرط سوم اعتبار را دارا نخواهد بود. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه های ۱ و ۴: شکل سوم است نه شکل دوم 

گزینه ۲: نتیجه موجبه کلی نامعتبر خواهد بود نه معتبر

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. شرط اول برای نتیجه گیری درست از یک قیاس، تکرار حد وسط چه به صورت لفظی و چه به صورت معنایی است تا دو و ا (1ل
قضیه با یکدیگر ارتباط پیدا کنند. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۱: مغالطه ظاهری استدالل گونه و قیاسی دارد، ولی در واقع مغالطه )نتیجه گیری غلط( است. 

گزینه ۲: لفظ تار مشترک لفظی است که حد وسط واقع شده است و باعث مغالطه عدم تکرار حد وسط از ناحیه اشتراک لفظ حد وسط شده است. 

گزینه ۴: اشتراک لفظ تار که در مقدمه اول به معنای تاریک بودن و در مقدمه دوم به معنای ابزار موسیقی است باعث عدم تکرار حد وسط شده است.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. عالمت حد وسط در هر دو مقدمه عالمت منفی نباشد، یعنی حد وسط حداقل در یکی از مقدمات دارای عالمت مثبت و ا (1ل
باشد، وگرنه خود حد وسط میتواند یک مفهوم سلبی باشد مانند بی سواد یا نادان و... 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه های ۱، ۲ و ۴: هر سه گزینه از شرایط معتبر بودن قیاس هستند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. هرگاه حد وسط در مقدمه اول موضوع و در مقدمه دوم محمول باشد قیاس از نوع شکل چهارم است و در همه شکل های و ا (1ل
قیاس اقترانی، موضوع نتیجه از مقدمه اول و محمول آن از مقدمات دوم پس از حذف حد وسط، به دست می آید.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. حد وسط یا واسطه جزء مشترکی در دو مقدمه است که در مقدمه را با یکدیگر پیوند داده و میان مقدمات اقتران ایجاد می و ا (1ل
کند به همین خاطر به این نوع قیاس، قیاس می گویند. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۱: تعریف قیاس اقترانی حملی است و ارتباطی به علت نام گذاری این نوع قیاس به اقترانی ندارد. 

گزینه ۲: تعریف قیاس اقترانی شرطی است. 

گزینه ۴: در قیاس اقترانی، موضوع یا محمول یک مقدمه با موضوع یا محمول مقدمه دیگر از طریق حد وسط اقتران می یابند نه صرفا موضوع یا صرفًا محمول.

پاسخنامۀ درس هشتم ق
ط

من

قیاس اقترانی



288

منطقمنطق و فلسفه جامع کنکور

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. حد وسط یعني " الف" در هر دو مقدمه موضوع است، بنابراین شکل نوم است، این شکل با نتیجه کلی باعث مغالطه می و ا (1ل
شود و صورت معتبر آن با نتیجه جزئی خواهد بود. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه های ۴ و ۱: در شکل دوم، حد وسط در هر دو مقدمه در جایگاه محمول قرار گرفته است. 

گزینه ۳: شکل سوم با نتیجه کلی نامعتبر است و باعث مغالطه می شود.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. حد وسط در مقدمه اول محمول و در مقدمه دوم موضوع است، پس قیاس از نوع شکل اول است. حد وسط در مقدمه و ا (1ل
اول "در کشتی" و در مقدمه دوم "کشتی" است، یعنی کم و زیاد شده و باعث تفاوت مفهومی شده است. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۱: قسمت های دوم و سوم گزینه نادرست است. 

گزینه های ۴ و ۲: قیاس از نوع شکل اول است که موقعیت حد وسط در آن کاماًل برعکس موقعیت حد وسط در شکل چهارم است.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. قیاس اقترانی، قیاسی است که اجزای نتیجه آن )موضوع و محمول نتیجه در اقترانی حملی و مقدم و تالی نتیجه در و ا (1ل
اقترانی شرطی( در مقدمات آن پخش است. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۲: در اقترانی شرطی یکی از مقدمات یا هر دو مقدمه شرطی است و نتیجه نیز شرطی است. 

گزینه ۳: در استثنایی متصل، مقدمه اول یک قضیه شرطی متصل است. 

گزینه ۴: در استثنایی منفصل مقدمه اول قیاس، یک قضیه شرطی منفصل است.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. باتوجه به موجب بودن نتیجه قیاس باید مقدمات نیز موجبه می باشد، بر همین اساس تنها گزینه ۱ موجبه است. و ا (1ل

قیاس به صورت زیر تشکیل می شود: 

بعضی الف چ است، هر چ ب است. 

نتیجه: بعضی الف ب است

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. بررسی گزینه ها: و لا (1ل

- برخی از حیوانات )-( استخوان )+( ندارند.

تیم والیبال ایران )+( بازی را )-( برد. 

گزینه ۳: آدمی )+( به طور طبیعی به آینده می اندیشید. )-( 

گزینه ۴: محمود )+( از فرستاده مغول استقبال خوبی )+( کرد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. بررس سایر گزینه ها: و اا (1ل

رد قسمت دوم گزینه ۱: باتوجه به آنچه از عالمت های موضوع و محمول دو مقدمه گفته شده شروط اول و دوم رعایت شده اند، همچنین با توجه به اینکه عالمت 
موضوع و محمول نتیجه هر دو منفی اند شرط سوم نیز خود به خود رعایت شده است، پس این قیاس معتبر است. به این ترتیب پاسخ صحیح گزینه ۲ است. 

رد قسمت اول گزینه ۳: عالمت محمول هر دو مقدمه منفی است و این یعنی هر دو موجبه اند. 

رد قسمت اول گزینه ۴: رعایت و عدم رعایت این شرط بستگی به نتیجه دارد که در این مورد مشخص نیست، بنابراین ممکن است این شرط رعایت نشده باشد.

پاسخنامۀ تشریحی درس هشتم
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گزینه ۳ پاسخ صحیح است. اگر این قیاس مغالطه باشد اینکه بگوییم "آ" و "ب" نمی توانند هم زمان کاذب باشند غلط است؛ بنابراین در این فرض و اا (1ل
مقدمه اول مانعه الجمع است و در قیاس استثنایی مانعه الجمع در صورت اثبات یکی از طرفین، طرف دیگر نفی می شود، پس گزینه ۲ درست است. 

بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه ۱: در فرض صحت این قیاس مقدمه اول می تواند حقیقی یا مانعه الرفع باشد. 

گزینه ۲: چنانکه گفته شد اگر این قیاسی معتبر نباشد، مقدمه اول مانعه الجمع است. 

گزینه ۴: اگر "آ" و "ب" نتوانند هم زمان صادق باشند ممکن قضیه حقیقی باشد و در این حالت، قیاس معتبر است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. بررسی سایر گزینه ها: و اا (1ل

گزینه ۱: عالمت "ب" در نتیجه مثبت، اما در مقدمه منفی است، بنابراین اگر این گزینه نتیجه قیاس باشد قیاس صحیح نیست. 

گزینه ۲: عالمت "ب" در نتیجه مثبت، اما در مقدمه منفی است، پس این گزینه نیز قیاس درستی         نمی سازد. 

گزینه ۳: چنانچه این گزینه را به جای نتیجه بنشانیم قانون نتیجه قیاس زیر پا گذاشته می شود. 

بنابر این گزینه ۳ صحیح است.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. آ( در شکل چهارم موضوع نتیجه، محمول مقدمه اول است، بدین ترتیب در اینجا عالمت موضوع نتیجه مثبت است، و اا (1ل
اما در مقدمه عالمت منفی دارد، پس شرط سوم را ندارد. 

ب( در شکل اول حد وسط محمول مقدمه اول و موضوع مقدمه دوم است، بنابراین در این مورد عالمت حد وسط در هر دو مقدمه منفی بوده و شرط دوم رعایت 
نشده است. 

پ( در شکل سوم حد وسط در هر دو مقدمه موضوع است، بنابراین در این مورد عالمت حد وسط که هر دو مقدمه منفی بوده و شرط دوم رعایت نشده است 
بنابراین در هیچ یک از این موارد قیاس معتبری دیده        نمی شود.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. آ( عالمت حد وسط )ادیب( در هر دو مقدمه منفی است. ← شرط دوم را ندارد. و اا (1ل

ب( شرایط سه گانه را دارد. 

پ( عالمت حل وسط )شیر( در هر دو مقدمه منفی است، همچنین عالمت گربه در نتیجه مثبت، اما در مقدمه منفی است. ← شرط دوم و سوم را ندارد. 

ت( عالمت حد وسط )معلم( در هر دو مقدمه منفی است. ← شرط دوم را ندارد. 

بنابراین شرایط آ و ت از جهت شرایط معتبر بودن قیاس یکسان است.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. مقدمه اول مقدمه ای است که موضوع نتیجه از آن به دست می آید؛ بنابراین در این قیاس مقدمه اول مقدمه ای است و اا (1ل
که a در آن آمده است، یعنی )هر a b است(. بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه ۲: با اعمال این تغییر و جایگزین کردن )بعضی a c نیست( قیاس همچنان شرایط اعتبار را دارا است. 

گزینه ۳: این قیاس یک قیاس شکل دوم است، زیرا حد وسط در هر دو مقدمه محمول است.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در قضیه سالبه کلی عالمت موضوع و محمول مثبت است، همچنین در موجبه جزئی عالمت هر دو منفی است، به و اا (1ل
عالوه موضوع و محمول قضیه شخصیه نیز اگر سالبه باشد هر دو عالمت مثبت دارند، موضوع همه قضایای محصوره همواره مفهومی کلی است و عالمت 

منفی نشان دهنده جزئی بودن دایره مصادیق آن مفهوم است نه خود آن مفهوم به این ترتیب پاسخ درست گزینه ۳ است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. در این گزینه حد وسط به طور کامل تکرار شده، قانون نتیجه قیاس رعایت شده و شرایط معتبر بودن قیاس نیز همگی موجودند. و اا (1ل
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گزینه ۳ پاسخ صحیح است. اگر این قیاس مغالطه باشد اینکه بگوییم "آ" و "ب" نمی توانند هم زمان کاذب باشند غلط است؛ بنابراین در این فرض و اا (1ل
مقدمه اول مانعه الجمع است و در قیاس استثنایی مانعه الجمع در صورت اثبات یکی از طرفین، طرف دیگر نفی می شود، پس گزینه ۲ درست است. 

بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه ۱: در فرض صحت این قیاس مقدمه اول می تواند حقیقی یا مانعه الرفع باشد. 

گزینه ۲: چنانکه گفته شد اگر این قیاسی معتبر نباشد، مقدمه اول مانعه الجمع است. 

گزینه ۴: اگر "آ" و "ب" نتوانند هم زمان صادق باشند ممکن قضیه حقیقی باشد و در این حالت، قیاس معتبر است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. بررسی سایر گزینه ها: و اا (1ل

گزینه ۱: عالمت "ب" در نتیجه مثبت، اما در مقدمه منفی است، بنابراین اگر این گزینه نتیجه قیاس باشد قیاس صحیح نیست. 

گزینه ۲: عالمت "ب" در نتیجه مثبت، اما در مقدمه منفی است، پس این گزینه نیز قیاس درستی         نمی سازد. 

گزینه ۳: چنانچه این گزینه را به جای نتیجه بنشانیم قانون نتیجه قیاس زیر پا گذاشته می شود. 

بنابر این گزینه ۳ صحیح است.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. آ( در شکل چهارم موضوع نتیجه، محمول مقدمه اول است، بدین ترتیب در اینجا عالمت موضوع نتیجه مثبت است، و اا (1ل
اما در مقدمه عالمت منفی دارد، پس شرط سوم را ندارد. 

ب( در شکل اول حد وسط محمول مقدمه اول و موضوع مقدمه دوم است، بنابراین در این مورد عالمت حد وسط در هر دو مقدمه منفی بوده و شرط دوم رعایت 
نشده است. 

پ( در شکل سوم حد وسط در هر دو مقدمه موضوع است، بنابراین در این مورد عالمت حد وسط که هر دو مقدمه منفی بوده و شرط دوم رعایت نشده است 
بنابراین در هیچ یک از این موارد قیاس معتبری دیده        نمی شود.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. آ( عالمت حد وسط )ادیب( در هر دو مقدمه منفی است. ← شرط دوم را ندارد. و اا (1ل

ب( شرایط سه گانه را دارد. 

پ( عالمت حل وسط )شیر( در هر دو مقدمه منفی است، همچنین عالمت گربه در نتیجه مثبت، اما در مقدمه منفی است. ← شرط دوم و سوم را ندارد. 

ت( عالمت حد وسط )معلم( در هر دو مقدمه منفی است. ← شرط دوم را ندارد. 

بنابراین شرایط آ و ت از جهت شرایط معتبر بودن قیاس یکسان است.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. مقدمه اول مقدمه ای است که موضوع نتیجه از آن به دست می آید؛ بنابراین در این قیاس مقدمه اول مقدمه ای است و اا (1ل
که a در آن آمده است، یعنی )هر a b است(. بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه ۲: با اعمال این تغییر و جایگزین کردن )بعضی a c نیست( قیاس همچنان شرایط اعتبار را دارا است. 

گزینه ۳: این قیاس یک قیاس شکل دوم است، زیرا حد وسط در هر دو مقدمه محمول است.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در قضیه سالبه کلی عالمت موضوع و محمول مثبت است، همچنین در موجبه جزئی عالمت هر دو منفی است، به و اا (1ل
عالوه موضوع و محمول قضیه شخصیه نیز اگر سالبه باشد هر دو عالمت مثبت دارند، موضوع همه قضایای محصوره همواره مفهومی کلی است و عالمت 

منفی نشان دهنده جزئی بودن دایره مصادیق آن مفهوم است نه خود آن مفهوم به این ترتیب پاسخ درست گزینه ۳ است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. در این گزینه حد وسط به طور کامل تکرار شده، قانون نتیجه قیاس رعایت شده و شرایط معتبر بودن قیاس نیز همگی موجودند. و اا (1ل
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بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه ۱: هر دو مقدمه سالبه اند ← شرط اول را ندارد. 

گزینه ۲: عالمت حد وسط )انسان( در هر دو مقدمه منفی است. ← شرط دوم را ندارد. 

گزینه ۳: عالمت حد وسط )چیز ارزشمند( در هر دو مقدمه منفی است. ← شرط دوم را ندارد.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. گزینه ۴: و اا (1ل

الف( "بعضی الف ب است" 

ب( "بعضی ج ب نیست" 

تناقض الف( 

"هیچ الف ب نیست" 

تناقض ب( 

"هر چ ب است." 

نتیجه: "هیچ الف ج نیست"

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در شکل سوم قیاس حد وسط در هر دو مقدمه در جایگاه موضوع می باشد.و لا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در شکل دوم قیاس حد وسط در دو مقدمه در محمول قرار دارد.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در کیفیت گزینه ۲ کیفیت قضیه موجبه است، بنابراین باید عالمت محمول منفی باشد.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. هیچ کدام معتبر نیستند. و اا (1ل

اولی ← شرط سوم اعتبار را ندارد. 

دومی ← شرط سوم اعتبار را ندارد. 

سومی ← شرط دوم اعتبار را ندارد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. حد وسط در هنگام نتیجه گیری در نتیجه حذف می شود.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. در شکل چهارم حد وسط در مقدمه اول در موضوع و در مقدمه دوم در محمول است.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در شکل اول قیاس همیشه حد وسط در مقدمه اول در محمول و در مقدمه دوم در موضوع قرار می گیرد.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. در گزینه ۱، ۲ و ۴ حد وسط به لحاظ معنایی دارای معنای متفاوت است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. مثبت بودن عالمت حد وسط در حداقل یکی از مقدمات از شرایط اعتبار می باشد.و اا (1ل
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گزینه ۴ پاسخ صحیح است. دارا بودن هر ۲ مقدمه از عضو مشترکی به نام حد وسط در همه مقدمات وجود دارد که اکثر آن.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. نقیض بعضی ب ج است ← هیچ ب ج نیست. و لا (1ل

پاسخ: گزینه ۱ ← بعضی ب ج است. 

پاسخ: گزینه ۲ ← بعضی الف ب است. 

پاسخ: گزینه ۳ ← بعضی ب ج است. 

در گزینه های ۱، ۲ و ۳ شرط دوم اعتبار رعایت نشده است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. در شکل سوم قیاس ← حد وسط در مقدمه اول و دوم موضوع است، که در نتیجه حذف می شود.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. چون نتیجه سالبه می باشد، پس حتمًا یکی از مقدمات سالبه است .و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. حد وسط در هر دو مقدمه می آید و در نتیجه حذف خواهد شد.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. نتیجه قیاس عبارت است از "هیچ ج الف نیست" که نقیض آن می شود. ← بعضی ج الف است.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. متضاد و موجبه جزئیه، سالبه جزئیه می باشد که وقتی دو قضیه در کم و کیف مختلف باشند، پس حتمًا یک مقدمه و اا (1ل
جزئیه و یک مقدمه سالبه داریم، پس نتیجه سالبه جزئیه خواهد بود.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. گزینه ۱ ← مقدمه اول نمی تواند سالبه باشد، چون نتیجه موجبه است. و اا (1ل

گزینه ۲ ← مقدمه اول نمی تواند سالبه باشد، چون نتیجه موجبه است. 

گزینه ۳ ← شرط دوم اعتبار رعایت نشده است.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. تنها در این گزینه، ۲ شرط اعتبار رعایت شده است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. این قیاس نتیجه ندارد، زیرا شرط دوم معتبر بودن را رعایت نکرده.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در گزینه دوم شرط دوم اعتبار )یعنی منفی بودن حد وسط در هر دو مقدمه( رعایت نشده. و اا (1ل

در گزینه سوم شرط سوم )یعنی اگر موضوع یا محمول در نتیجه دارای عالمت مثبت بود، در مقدمات نیز عالمت مثبت داشته باشد( رعایت شده.

در گزینه چهارم شرط دوم رعایت نشده است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. در شرط دوم اعتبار حد وسط در هر دو مقدمه نباید عالمت منفی داشته باشد که در گزینه ۴ این شرط رعایت نشده است.و لا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. دو مقدمه نمی توانند سالبه باشند، پس گزینه ۳ نادرست است. و اا (1ل

دو مقدمه همچنین نمی توانند جزیه باشند، پس گزینه ۱ و ۴ نادرست است. در نتیجه گزینه ۲ صحیح است.
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گزینه ۴ پاسخ صحیح است. دارا بودن هر ۲ مقدمه از عضو مشترکی به نام حد وسط در همه مقدمات وجود دارد که اکثر آن.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. نقیض بعضی ب ج است ← هیچ ب ج نیست. و لا (1ل

پاسخ: گزینه ۱ ← بعضی ب ج است. 

پاسخ: گزینه ۲ ← بعضی الف ب است. 

پاسخ: گزینه ۳ ← بعضی ب ج است. 

در گزینه های ۱، ۲ و ۳ شرط دوم اعتبار رعایت نشده است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. در شکل سوم قیاس ← حد وسط در مقدمه اول و دوم موضوع است، که در نتیجه حذف می شود.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. چون نتیجه سالبه می باشد، پس حتمًا یکی از مقدمات سالبه است .و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. حد وسط در هر دو مقدمه می آید و در نتیجه حذف خواهد شد.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. نتیجه قیاس عبارت است از "هیچ ج الف نیست" که نقیض آن می شود. ← بعضی ج الف است.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. متضاد و موجبه جزئیه، سالبه جزئیه می باشد که وقتی دو قضیه در کم و کیف مختلف باشند، پس حتمًا یک مقدمه و اا (1ل
جزئیه و یک مقدمه سالبه داریم، پس نتیجه سالبه جزئیه خواهد بود.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. گزینه ۱ ← مقدمه اول نمی تواند سالبه باشد، چون نتیجه موجبه است. و اا (1ل

گزینه ۲ ← مقدمه اول نمی تواند سالبه باشد، چون نتیجه موجبه است. 

گزینه ۳ ← شرط دوم اعتبار رعایت نشده است.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. تنها در این گزینه، ۲ شرط اعتبار رعایت شده است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. این قیاس نتیجه ندارد، زیرا شرط دوم معتبر بودن را رعایت نکرده.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در گزینه دوم شرط دوم اعتبار )یعنی منفی بودن حد وسط در هر دو مقدمه( رعایت نشده. و اا (1ل

در گزینه سوم شرط سوم )یعنی اگر موضوع یا محمول در نتیجه دارای عالمت مثبت بود، در مقدمات نیز عالمت مثبت داشته باشد( رعایت شده.

در گزینه چهارم شرط دوم رعایت نشده است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. در شرط دوم اعتبار حد وسط در هر دو مقدمه نباید عالمت منفی داشته باشد که در گزینه ۴ این شرط رعایت نشده است.و لا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. دو مقدمه نمی توانند سالبه باشند، پس گزینه ۳ نادرست است. و اا (1ل

دو مقدمه همچنین نمی توانند جزیه باشند، پس گزینه ۱ و ۴ نادرست است. در نتیجه گزینه ۲ صحیح است.
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گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در گزینه ۲ هر دو مقدمه سالبه است، پس نتیجه بخش نیست. در گزینه ۳ هر دو مقدمه جزئیه است، پس نتیجه و اا (1ل
بخش نیست.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. چون مقدمه جزئی است، باید به دنبال یک مقدمه کلی باشیم. حال چون در شکل دوم هستیم "الف" در هر دو مقدمه و اا (1ل
باید محمول باشد.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. چون حتمًا یکی از مقدمات باید موجبه باشد و چون مقدمه دوم سالبه است، پس مقدمه اول باید موجبه باشد. و اا (1ل

گزینه های ۲ و ۳ غلط می باشد، چون به طور قطعی نمی توان گفت که الف موضوع مقدمه اول است یا محمول آن.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. چون نتیجه سالبه است، پس حتمًا یکی از مقدمات سالبه می باشد.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. حد وسط در مقدمه دوم از شکل چهارم محمول است؛ درست مانند شکل دوم.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. حد وسط در نتیجه حذف می شود، پس این گزینه اشتباه می باشد.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. نتیجه سالبه جزئیه می باشد ← پس حتمًا یکی از مقدمات باید سالبه باشد. نکته بعدی اینکه از دو مقدمه سالبه نتیجه و اا (1ل
به دست نمی آید.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. در هر قیاس اگر مقدمۀ جزئی وجود داشته باشد، نتیجه قطعًا جزئی است و اگر مقدمه سالبه وجود داشته باشد، نتیجه و اا (1ل
قطعه سالبه است. همچنین اگر دو مقدمه موجبه باشند، نتیجه قطعا موجبه می باشد، اما ممکن است هر دو مقدمه کلی باشند، ولی نتیجه جزئی باشد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. موضوع نتیجه در مقدمه اول و محمول نتیجه فقط در مقدمه دوم می باشد. آنچه می تواند در هر دو مقدمه وجود داشته و لا (1ل
باشد، حد وسط است که در نتیجه حذف می شود.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. چون نتیجه سالبه جزئیه است، پس حتمًا یکی از مقدمات سالبه است، پس گزینه ۳ نمی تواند باشد. گزینه های ۱ و و اا (1ل
۲ هم نتیجه بخش نمی باشد.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. گزینه ۱ ← متضاد هیچ ب ج نیست ← قیاس منتج و اا (1ل

گزینه ۲ ← نقیض هر ب ج است ← بعضی ب ج نیست. 

گزینه ۳ ← نقیض هیچ ب ج نیست ← بعضی ب ج است. 

گزینه ۴ ← عکس هرج ب است ← بعضی ب ج است. 

گزینه ۲، ۳ و ۴ اشتباه است، زیرا از دو مقدمه جزئی نتیجه به دست نمی آید.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در شکل اول حد وسط موضوع مقدمه دوم است، پس در نتیجه حذف می شود.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در شکل چهارم قیاس، حد وسط در مقدمه اول موضوع و در مقدمه دوم محمول است، پس اجرای نتیجه که باید در و اا (1ل
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مقدمات پخش شوند در مقدمه اول محمول و در مقدمه دوم موضوع است، در واقع موضوع نتیجه در مقدمه اول محمول و محمول نتیجه در مقدمه دوم موضوع 
است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در تمام اشکال قیاس یا موضوع یا محمول مقدمه اول حد وسط می باشد. لزومًا نمی توانیم بگوییم که حد وسط محمول و اا (1ل
مقدمه اول است که در نتیجه حفظ شود.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. حد وسط در شکل چهارم به ترتیب موضوع و محمول است. در شکل دوم محمول، مقدمات اول و دوم است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. تقسیم بندی اشکال قیاس بر مبنای جایگاه حد وسط در دو مقدمه انجام می شود.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. حد وسط، موضوع مقدمات دوم شکل های اول و سوم و اا (1ل

موضوع مقدمات اول شکل های سوم و چهارم 

محمول مقدمات اول شکل های اول و دوم 

محمول مقدمات دوم شکل های دوم و چهارم

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. حد وسط مفهومی می باشد که در هر دو مقدمه وجود دارد و در نتیجه قیاس حذف می شود؛ پس مقدمات جمله هایی و اا (1ل
هستند که حاوی حد وسط اند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در قیاس اقترانی موضوع نتیجه، مفهومی است که در مقدمه اول وجود دارد، یعنی موضوع یا محمول مقدمه اول همان و لا (1ل
موضوع نتیجه است.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. گزینه )۱( : بعضی الف )-( ب )+( نیست، بعضی )ب( )-( ج )+( نیست ← بعضی الف )-( ج )+( نیست. و اا (1ل

گزینه )۲(: بعضی الف )-( ب )+( نیست، هیچ ب )+( ج )+( نیست ← بعضی الف )-( ج )+( نیست. 

گزینه )۳(: هر الف )+( ب )-( است، بعضی ب )-( ج )+( نیست. ← بعضی الف )-( ج )+( نیست. 

گزینه )۴(: بعضی الف )-( ب )-( است، هرب )+( ج )-( است. ← بعضی الف )-( ج )-( است. 

از بررسی باال صرفًا گزینه )۴( رد می شود. 

گزینه های )۱( و )۲( پاسخ نیستند چون قیاس ها فاقد شرط اول هستند و معتبر نیستند.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. بعضی گدایان )-( ثروتمند )-( هستند. و اا (1ل

هیچ ثروتمندی )+( مستحق صدقه )+( نیست.  

← هیچ گدایی )+( مستحق صدقه )+( نیست ← عالمت گدا در نتیجه مثبت، اما در مقدمات منفی است. 

← بعضی گدایان )-( مستحق صدقه نیستند ← معتبر

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. رد گزینه ۱: و اا (1ل

هر ج د است. - بعضی د الف است. ← بعضی ج الف است. 
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نداشتن شرط دوم ← حد وسط حداقل در یکی از مقدمات دارای عالمت مثبت باشد. 

رد گزینه ۲: 

بعضی ج د نیست. - هرج الف است. ← بعضی د الف نیست. 

نداشتن شرط سوم ← هرکدام از موضوع و محمول که در نتیجه عالمت مثبت داشتند، در مقدمات نیز عالمت مثبت داشته باشند. 

تایید گزینه ۳: 

بعضی ج د است. - هیچ چ الف نیست. ← بعضی ج الف نیست. 

این گزینه صحیح است و تمام شرایط انتاج را دارد. 

رد گزینه ۴: 

بعضی جد نیست. - هرد الف است ← بعضی ج الف نیست. 

نداشتن شرط سوم و هرکدام از موضوع و محمول که در نتیجه عالمت مثبت داشتند، در مقدمات نیز باید عالمت مثبت داشته باشند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. رد گزینه )۱(: بعضی از غیر مثلث ها شکل هستند. و اا (1ل

رد گزینه )۲(: همه مثلث ها شکل هستند. 

رد گزینه )۳(: هیچ غیرشکلی مثلث نیست.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. شرایط معتبر بودن یک قیاس سه مورد بود: ۱( حداقل یکی از مقدمات موجبه باشد ۲( حد وسط یکی از مقدمات دارای و اا (1ل
عالمت مثبت باشد، یعنی هر دو منفی نباشد. ۳( هرکدام از موضوع یا محمول که در نتیجه عالمت مثبت داشتند، در مقدمات نیز عالمت مثبت داشته باشند. 

باتوجه به این شرایط مالحظه می شود تنها گزینه ای که شرایط اعتبار را دارد گزینه )۱( است. 

رد سایر گزینه ها: 

گزینه ۲: شرط ۳ برقرار نیست، زیرا "ب" در نتیجه مثبت و در مقدمه منفی است. 

گزینه ۳: قانون کیفیت نتیجه رعایت نشده است و در نتیجه منفی و در مقدمه مثبت است. 

گزینه ۴: شرط ۳ برقرار نمی باشد، زیرا و در نتیجه مثبت و در مقدمه منفی است.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. قیاس این گزینه یک قیاس استثنایی اتصالی است که در آن با توجه به وضع مقدم )هوا ماده است( می توان وضع تالی و اا (1ل
)هوا وزن دارد( را نتیجه گرفت.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. پاسخ صحیح است. درستی مقدمات قیاس، لزومًا روی نتیجه تأثیری ندارد و نتیجه می تواند مستقاًل درست باشد. و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. تمامی شرایط انتاج در گزینه ی )۱( رعایت شده است. و اا (1ل

بررسی سایر گزینه ها: 

۲( شرط اول رعایت نشده است. 

۳( شرط سوم رعایت نشده است.

۴( سور جزئی دارد و اگر چنین بود، نتیجه نیز باید جزئی می شد. 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. از دو مقدمه سالبه نتیجه گیری حاصل نمی شود. )رد گزینه های ۲ و ۴( گزینه ی ۳ حد وسط در هر دو مقدمه منفی و اا (1ل
می شود پس نامعتبر است. 
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گزینه ۴ پاسخ صحیح است. در شکل اول، حد وسط در صفرا محمول و در کبرا موضوع است. صغرا لزومًا مقدمه ی اول نیست و کبرا لزومًا مقدمه ی و لا (1ل
دوم نیست. 

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در گزینه ۳ مقدمات استدالل اول یک قیاس شکل سوم را تشکیل        می دهند؛ زیرا حد وسط )برنامه( در هر دو قضیه و اا (1ل
در جایگاه موضوع قرار دارد، اما مقدمات استدالل دوم یک قیاس شکل چهارم را تشکیل می دهند؛ زیرا حد وسط )استدالل( در قضیه ی اول در جایگاه موضوع 

و در مقدمه ی دوم در جایگاه محمول قرار دارد. 

تشریح سایر گزینه ها: 

گزینه ی ۱: هر دو قیاس شکل سوم هستند. 

گزینه ی ۲: هر دو قیاس شکل اول هستند. 

گزینه ی ۴: هر دو قیاس شکل چهارم هستند.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. شرط اول برای نتیجه گیری از یک قیاس، تکرار حد وسط )به صورت لفظی و معنایی( است تا دو قضیه با یکدیگر ارتباط و اا (1ل
پیدا کنند. در صورتی که از قیاسی که حد وسط در آن تکرار نشده است، نتیجه گیری شود فرد دچار مغالطه ی عدم تکرار حد وسط می شود. 

در استدالل اول محمول مقدمه ی اول ))در قفس(( است، اما موضوع مقدمه ی دوم ))قفس(( است، بنابر این حد وسط عینًا تکرار نشده است. 

در استدالل دوم، تیر در مقدمه ی اول به معنای ))ابزار جنگی(( است؛ اما در مقدمه ی دوم به معنای ))سیاره ی عطارد(( است، پس اشتراک لفظ باعث عدم 
تکرار حد وسط شده است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. همه ی گزینه ها قضایایی شخصیه هستند که در آن، همه ی مصادیق موضوع، موردنظرند )عالمت موضوع مثبت و اا (1ل
است(. بنابراین هیچ قضیه ای به لحاظ دامنه ي مصادیق موضوع با دیگر قضایا متفاوت نیست. اما محمول قضایای شخصیه در بحث دامنه ی مصادیق، از 
قانون محمول قضایای محصوره تبعیت می کند. یعنی در قضایای موجبه، برخی مصادیق )عالمت منفی می شود( و در سالبه همه ی مصادیق )عالمت مثبت 

می شود( محمول مد نظرند. بنابر این تنها قضیه ی سالبه گزینه ی ۴ است. 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. گزینه ی ۴ هر سه شرط اعتبار قیاس را دارد؛ زیرا مقدمه ی اول آن موجبه است )شرط اول(. حد وسط در مقدمه ی و اا (1ل
دوم دارای عالمت مثبت است )شرط دوم(. ))تصور(( که در نتیجه دارای عالمت مثبت است. در مقدمه نیز دارای عالمت مثبت می باشد و ))استدالل(( که در 

نتیجه دارای عالمت مثبت است ؛ در مقدمه نیز دارای عالمت مثبت می باشد. 

تشریح سایر گزینه ها: 

گزینه ی ۱: فاقد شرط سوم است؛ زیرا ))فکر(( که در نتیجه دارای عالمت مثبت است، در مقدمه عالمت منفی دارد. 

گزینه ی ۲: فاقد شرط سوم است؛ زیرا ))دارای قانون(( که در نتیجه دارای عالمت مثبت است، در مقدمه عالمت منفی دارد. 

گزینه ی ۳: فاقد شرط سوم است؛ زیرا ))پستاندار(( که در نتیجه دارای عالمت مثبت است، در مقدمه عالمت منفی دارد. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در گزینه ی ۲ تمامی شرایط اعتبار قیاس اقترانی رعایت شده است.و اا (1ل

تشریح سایر گزینه ها: 

گزینه ی ۱: هر دو مقدمه سالبه هستند. 

گزینه ي ۳: حد وسط )نیازمند به قرنطینه( در هر دو مقدمه عالمت منفی دارد.

گزینه ی ۴: محمول نتیجه )محروم از تحصیل( عالمت مثبت دارد، اما در مقدمه ی دوم عالمت منفی دارد. ۷۶( گزینه ۳ پاسخ صحیح است. مقدمه ی اول 
سالبه ی جزئیه است پس )-/+(، مقدمه ی دوم موجبه ی کلیه است )+/-( پس نتیجه، سالبه ی جزئیه است پس )-/+( - قیاس نامعتبر است زیرا محمول 

در نتیجه مثبت و در مقدمه ی دوم منفی است و شرط سوم را ندارد. 
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گزینه ۴ پاسخ صحیح است. در شکل اول، حد وسط در صفرا محمول و در کبرا موضوع است. صغرا لزومًا مقدمه ی اول نیست و کبرا لزومًا مقدمه ی و لا (1ل
دوم نیست. 

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در گزینه ۳ مقدمات استدالل اول یک قیاس شکل سوم را تشکیل        می دهند؛ زیرا حد وسط )برنامه( در هر دو قضیه و اا (1ل
در جایگاه موضوع قرار دارد، اما مقدمات استدالل دوم یک قیاس شکل چهارم را تشکیل می دهند؛ زیرا حد وسط )استدالل( در قضیه ی اول در جایگاه موضوع 

و در مقدمه ی دوم در جایگاه محمول قرار دارد. 

تشریح سایر گزینه ها: 

گزینه ی ۱: هر دو قیاس شکل سوم هستند. 

گزینه ی ۲: هر دو قیاس شکل اول هستند. 

گزینه ی ۴: هر دو قیاس شکل چهارم هستند.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. شرط اول برای نتیجه گیری از یک قیاس، تکرار حد وسط )به صورت لفظی و معنایی( است تا دو قضیه با یکدیگر ارتباط و اا (1ل
پیدا کنند. در صورتی که از قیاسی که حد وسط در آن تکرار نشده است، نتیجه گیری شود فرد دچار مغالطه ی عدم تکرار حد وسط می شود. 

در استدالل اول محمول مقدمه ی اول ))در قفس(( است، اما موضوع مقدمه ی دوم ))قفس(( است، بنابر این حد وسط عینًا تکرار نشده است. 

در استدالل دوم، تیر در مقدمه ی اول به معنای ))ابزار جنگی(( است؛ اما در مقدمه ی دوم به معنای ))سیاره ی عطارد(( است، پس اشتراک لفظ باعث عدم 
تکرار حد وسط شده است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. همه ی گزینه ها قضایایی شخصیه هستند که در آن، همه ی مصادیق موضوع، موردنظرند )عالمت موضوع مثبت و اا (1ل
است(. بنابراین هیچ قضیه ای به لحاظ دامنه ي مصادیق موضوع با دیگر قضایا متفاوت نیست. اما محمول قضایای شخصیه در بحث دامنه ی مصادیق، از 
قانون محمول قضایای محصوره تبعیت می کند. یعنی در قضایای موجبه، برخی مصادیق )عالمت منفی می شود( و در سالبه همه ی مصادیق )عالمت مثبت 

می شود( محمول مد نظرند. بنابر این تنها قضیه ی سالبه گزینه ی ۴ است. 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. گزینه ی ۴ هر سه شرط اعتبار قیاس را دارد؛ زیرا مقدمه ی اول آن موجبه است )شرط اول(. حد وسط در مقدمه ی و اا (1ل
دوم دارای عالمت مثبت است )شرط دوم(. ))تصور(( که در نتیجه دارای عالمت مثبت است. در مقدمه نیز دارای عالمت مثبت می باشد و ))استدالل(( که در 

نتیجه دارای عالمت مثبت است ؛ در مقدمه نیز دارای عالمت مثبت می باشد. 

تشریح سایر گزینه ها: 

گزینه ی ۱: فاقد شرط سوم است؛ زیرا ))فکر(( که در نتیجه دارای عالمت مثبت است، در مقدمه عالمت منفی دارد. 

گزینه ی ۲: فاقد شرط سوم است؛ زیرا ))دارای قانون(( که در نتیجه دارای عالمت مثبت است، در مقدمه عالمت منفی دارد. 

گزینه ی ۳: فاقد شرط سوم است؛ زیرا ))پستاندار(( که در نتیجه دارای عالمت مثبت است، در مقدمه عالمت منفی دارد. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در گزینه ی ۲ تمامی شرایط اعتبار قیاس اقترانی رعایت شده است.و اا (1ل

تشریح سایر گزینه ها: 

گزینه ی ۱: هر دو مقدمه سالبه هستند. 

گزینه ي ۳: حد وسط )نیازمند به قرنطینه( در هر دو مقدمه عالمت منفی دارد.

گزینه ی ۴: محمول نتیجه )محروم از تحصیل( عالمت مثبت دارد، اما در مقدمه ی دوم عالمت منفی دارد. ۷۶( گزینه ۳ پاسخ صحیح است. مقدمه ی اول 
سالبه ی جزئیه است پس )-/+(، مقدمه ی دوم موجبه ی کلیه است )+/-( پس نتیجه، سالبه ی جزئیه است پس )-/+( - قیاس نامعتبر است زیرا محمول 

در نتیجه مثبت و در مقدمه ی دوم منفی است و شرط سوم را ندارد. 
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محمول نتیجه که مثبت است در مقدمات منفی آمده است.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در شکل اول و دوم اگر حد وسط در هر دو مقدمه عالمت مثبت داشته باشد، قیاس حتمًا نامعتبر خواهد بود. در شکل و اا (1ل
سوم و چهارم اگر حد وسط در هر دو مقدمه عالمت مثبت داشته باشد، موضوع نتیجه عالمت منفی دارد، پس نتیجه حتمًا جزئی خواهد بود. 

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. گزینه ی ۱ شکل دوم و نامعتبر است؛ زیرا هر دو مقدمه سالبه است. گزینه ۲ شکل سوم و نامعتبر است؛ زیرا محمول و اا (1ل
نتیجه دارای عالمت مثبت است ولی عالمت آن در مقدمه ی دوم منفی است. گزینه ی ۳ شکل چهارم و معتبر است. گزینه ی ۴ شکل اول و نامعتبر است؛ زیرا 

حد وسط در هر دو مقدمه عالمت منفی دارد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. اگر از قیاسی که حد وسط در آن تکرار نشده است، نتیجه گیری شود فرد دچار مغالطه ی عدم تکرار حد وسط می شود؛ و اا (1ل
مانند استدالل اول که حد وسط در صغری ))در کشتی(( و در کبری کشتی(( است. اگر در جابه جا کردن اجزای قضیه، قاعده ی عکس مستری را به درستی 
رعایت نکنیم، دچار مغالطه ی ایهام انعکاس می شویم؛ مثل استدالل دوم که در آن برای سالبه ی جزئیه عکس الزم الصدق در نظر گرفته است. در قیاس 
استثنایی از اثبات تالی نمی توان نتیجه ی صحیحی به دست آورد، که آن را مغالطه ي وضع تالی می نامند. در استدالل سوم هم از اثبات تالی )خیس شدن 

صورت( اثبات مقدم )گریه کردن( نتیجه گرفته شده است. 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. موضوع یا محمول در نتیجه اگر دارای عالمت مثبت باشد، در مقدمات نیز بایستی دارای همان عالمت مثبت باشد و لا (1ل
تا اعتبار قیاس صحیح باشد. 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. اگر حد وسط در مقدمه اول محمول و در مقدمه دوم موضوع باشد، شکل اول است و سور تابع احسن مقدمتین و نسبت و اا (1ل
تابع اخس )یعنی از بین موجبه و سالبه برای نتیجه سالبه را به کار می بریم.( مقدمتین می باشد. 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. در قیاس گزینه ی ۴ تمام شرایط اعتبار قیاس رعایت شده اند. و اا (1ل

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی ۱: حد وسط )آدم ها( در هر دو مقدمه عالمت منفی دارد. 

گزینه ی ۲: هر دو مقدمه سالبه هستند.

گزینه ی ۳: محمول )مغازه دار( که در نتیجه عالمت مثبت دارد، در مقدمه دارای عالمت منفی است. 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. از طریق نتیجه می توان مقدمات قیاس را نوشت. مقدمه ای که موضوع نتیجه را از آن گرفته ایم مقدمه اول و مقدمه و اا (1ل
ای که محمول نتیجه را از آن گرفته ایم مقدمه دوم می باشد و با توجه به این که سور نتیجه جزئی می باشد، لذا مشخص می شود که یکی از مقدمه ها جزئی 

بوده، پس مقدمات قیاس به این صورت می باشد:

بعضي الف - ب - است؛ هرب + ج - است؛ بعضی الف - ج - است. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. نکته ی مهم درسی: در قضایای حملی موضوع همیشه در ابتدای قضیه نمی آید و احتمال دارد که بعد از محمول و اا (1ل
بیاید. در مقدمه ی اول در مورد فارابی صحبت شده است و مؤسس فلسفه ی اسالمی بودن به او حمل شده است و در مقدمه ی دوم در مورد موسس فلسفه ی 
اسالمی صحبت شده است که حکیم بودن به او حمل شده است. پس حد وسط که موسس فلسفی اسالمی است در مقدمه ی اول محمول و در مقدمه ی دوم 

موضوع است و قیاسی که در آن حد وسط در مقدمه اول محمول و در مقدمه ی دوم موضوع باشد شکل اول است. 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. دامنه ی مصادیق بر اساس سور )کمیت( مشخص می شود و دامنه ی مصادیق محمول بر اساس نسبت )کیفیت( و اا (1ل
مشخص می شود. 
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تشریح گزینه های دیگر: 

گزینه ی ۲: در قضایای موجبه برخی مصادیق محمول مد نظر گوینده اند. 

گزینه ی ۳: سور )کمیت( قضایای کلی مشخص می کند که همه ی مصادیق موضوع مورد نظر گوینده هستند. 

گزینه ی ۴: سور )کمیت( قضایای جزئی مشخص می کند که برخی از مصادیق موضوع مورد نظر گوینده هستند. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در قضایای شخصیه، همه ی مصادیق مدنظر گوینده اند. و اا (1ل

تشریح گزینه های دیگر: 

گزینه ی ۱: شترها باید دارای عالمت - باشند چون سور جزئی دارند. 

گزینه ی ۳: ابن سینا که موضوع قضیه شخصیه است باید عالمت + داشته باشد.

گزینه ی ۴: با توجه به سور کلی باید عالمت انسان + باشد. 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. هر کدام از موضوع یا محمول که در نتیجه عالمت مثبت داشتند، باید در مقدمات هم عالمت مثبت داشته باشند.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در گزینه های ۱، ۲ و ۴ با کلماتی مواجه هستیم )به سرای جاویدان سفر کردن، بفرمایید قدم بر چشم گذاشتن، نوش و اا (1ل
جان کردن( که بار ارزشی مثبت دارند. گزینه ۳ )قرار گرفتن در جایگاه خود( که در یک دادگاه به کار رفته است، بار ارزشی خنثی دارد. 

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. اول از هر چیز می دانیم که در یک قیاس معتبر هر دو مقدمه سالبه نیستند. پس اگر مقدمه ی دوم سالبه باشد مقدمه و اا (1ل
ی اول حتما موجبه خواهد بود )رد گزینه ی ۴(. هم چنین می دانیم اگر یکی از مقدمات سالبه باشد کیف نتیجه نیز سالبه خواهد بود )رد گزینه ی ۲(. 

مطابق با این اوصاف ما فعاًل می دانیم مقدمه ی اول موجیه است. مقدمه ی دوم سالبه و نتیجه ی سالبه ی جزئیه. در شکل اول حد وسط در محمول مقدمه 
ی اول و موضوع مقدمه دوم قرار دارد. از آنجایی که مقدمه اول موجیه است عالمت حد وسط در آن منفی است. پس مقدمه ی دوم نمی تواند جزئیه باشد، زیرا 

عالمت حد وسط در هر دو مقدمه منفی می شود )رد گزینه ی ۱(. پس برای درست شدن کم نتیجه، مقدمه ی اول باید جزئیه باشد. 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. یکی از شروط معتبر بودن قیاس این است که حد وسط نباید در هر دو مقدمه عالمت منفی داشته باشد. در شکل دوم و لا (1ل
حد وسط در هر دو قضیه محمول است. از آنجایی که مقدمه ی اول موجبه است، پس عالمت حد وسط در آن منفی است، پس مقدمه ی دوم نباید موجبه باشد، 

زیرا حد وسط دیگر نیز عالمتش منفی می شود و قیاس نامعتبر است. مقدمه ی دوم حتمًا سالبه است. 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. به جز مشترک میان دو قضیه ))حد وسط(( می گویند پس از حذف کردن حد وسط، موضوع نتیجه از مقدمه اول و و اا (1ل
محمول نتیجه از مقدمه دوم به دست می آید.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. مور قضایای کلی مشخص می کند که همه ی مصادیق موضوع، موردنظر گوینده هستند و سور قضایای جزئی نشان و اا (1ل
می دهد که برخی از مصادیق موضوع، موردنظر گوینده هستند؛ در گزینه ی ۳ چون سور کلی است، پس همه ی مصادیق موضوع، موردنظر است و عالمت 

موضوع باید مثبت باشد. 

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در این جا مقصود خود واژه ی آسمان است، پس قضیه شخصیه می باشد، پس می شود مثبت مثبت. و اا (1ل
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تشریح گزینه های دیگر: 

گزینه ی ۲: در قضایای موجبه برخی مصادیق محمول مد نظر گوینده اند. 

گزینه ی ۳: سور )کمیت( قضایای کلی مشخص می کند که همه ی مصادیق موضوع مورد نظر گوینده هستند. 

گزینه ی ۴: سور )کمیت( قضایای جزئی مشخص می کند که برخی از مصادیق موضوع مورد نظر گوینده هستند. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در قضایای شخصیه، همه ی مصادیق مدنظر گوینده اند. و اا (1ل

تشریح گزینه های دیگر: 

گزینه ی ۱: شترها باید دارای عالمت - باشند چون سور جزئی دارند. 

گزینه ی ۳: ابن سینا که موضوع قضیه شخصیه است باید عالمت + داشته باشد.

گزینه ی ۴: با توجه به سور کلی باید عالمت انسان + باشد. 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. هر کدام از موضوع یا محمول که در نتیجه عالمت مثبت داشتند، باید در مقدمات هم عالمت مثبت داشته باشند.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در گزینه های ۱، ۲ و ۴ با کلماتی مواجه هستیم )به سرای جاویدان سفر کردن، بفرمایید قدم بر چشم گذاشتن، نوش و اا (1ل
جان کردن( که بار ارزشی مثبت دارند. گزینه ۳ )قرار گرفتن در جایگاه خود( که در یک دادگاه به کار رفته است، بار ارزشی خنثی دارد. 

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. اول از هر چیز می دانیم که در یک قیاس معتبر هر دو مقدمه سالبه نیستند. پس اگر مقدمه ی دوم سالبه باشد مقدمه و اا (1ل
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محمول نتیجه از مقدمه دوم به دست می آید.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. مور قضایای کلی مشخص می کند که همه ی مصادیق موضوع، موردنظر گوینده هستند و سور قضایای جزئی نشان و اا (1ل
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گزینه ۱ پاسخ صحیح است. اگر حد وسط در مقدمه ی اول موضوع و در مقدمه ی دوم محمول باشد، قیاس ))شکل چهارم(( خواهد بود. نتیجه ی و اا (1ل
قیاس ذکر شده قضیه ی ))بعضی فهمیده ها سالمند نیستند.(( خواهد بود. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. حد وسط در این قیاس کلمه ی ))نوساخت(( است که در هر دو مقدمه هم از لحاظ لفظی و هم معنایی تکرار شده است. و اا (1ل

تشریح سایر گزینه ها: 

گزینه ی ۱: حد وسط هم در مقدمه ی اول و هم در مقدمه ی دوم، عالمت مثبت دارد. 

گزینه ی ۳: در این قیاس شرط سوم رعایت نشده است؛ زیرا گران قیمت که در نتیجه عالمت مثبت دارد، در مقدمه دوم دارای عالمت منفی است. 

گزینه ی ۴: در بررسی اعتبار یک قیاس، نیازی به دانستن شکل آن قیاس نیست.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. فقط در شکل دوم قیاس اقترانی در صورت معتبر بودن محصول حتمًا دارای عالم مثبت است. چون حد وسط در هر دو و اا (1ل
مقدمه محمول واقع می شود بنابراین برای معتبر بودن باید حد وسط در یکی از مقدمات عالمت مثبت داشته باشد، یعنی آن مقدمه باید سالبه باشد می دانیم اگر 
یکی از مقدمات سالبه باشد نتیجه نیز سالبه خواهد بود پس محمول حتمًا عالمت مثبت خواهد داشت، ولی موضوع می تواند عالمت مثبت یا منفی داشته باشد. 

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. شرایط معتبر بودن قیاس عبارت است از: ۱- هر دو مقدمه سالبه نباشند.     ۲- حد وسط در هر دو مقدمه عالمت منفی و اا (1ل
نداشته باشد. ۳- هر کدام از موضوع و محمول که در نتیجه عالمت مثبت داشتند، در و مقدمات نیز عالمت مثبت داشته باشند. در این قیاس ))شیشه ای(( حد 

وسط است که در هر دو مقدمه عالمت منفی دارد. 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. فقط قیاس شماره ی ۱ است که شرایط اعتبار قیاس را دارد. حد وسط این قیاس ))الف(( است که در هر دو مقدمه و اا (1ل
مثبت است و هم موضوع و هم محمول، در نتیجه منفی هستند. 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. می دانیم که یکی از شرایط اعتبار حد وسط منفی نبودن دو مقدمه است که قیاس موردنظر و آن را ندارد.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. شکل کامل عبارت داده شده چنین است: سعید دانشجو است، هر دانشجویی دیپلم دارد؛ پس سعید دیپلم گرفته است. و للا (1ل
در این قیاس، مقدمه ی دوم به قرینه حذف شده است و این مطلب در زبان معمولی بسیار اتفاق می افتد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. این قیاس هر سه شرط معتبر بودن قیاس را دارد و دارای دو نتیجه ی معتبر به شکل و موجبه ی کلی و موجبه ی و الا (1ل
جزئی است. )اگر قضیه ی کلی صادق باشد جزئی آن هم صادق است.(  
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قضیه شرطی و قیاس استثنایی

درس نهم

نسبت فن منطق به عقل و فکر مانند نسبت فن نحو به زبان و الفاظ است.
پس همان طور که علم نحو به بیان و قوانین الفاظ می پردازد، علم منطق نیز به بیان قوانین تفکر می پردازد.

)فارابی، احصاءالعلوم(

 آنچهدراینبخشمیخوانیم

مادری با دیدن عالئم بیماری کودک خود، بدون مراجعه مجدد به پزشک، نسخه قبلی را برای وی استفاده می کند؛ وی این گونه استدالل کرده است:

اگر کودک من همان بیماری را گرفته باشد، تب و دل درد خواهد داشت.

کودک من تب و دل درد دارد.

پس: کودک من همان بیماری را گرفته است.

مطمئنا اگر مختصری دقت و فکر کنید می بینید که این استدالل، اشکال دارد و از نظر منطقی صحیح نیست. تجربه نشان می دهد که قبل از توضیح، وقتی از 

دانش آموزان می پرسیم که اشکال این استدالل را پیدا کنید، اکثرا جواب می دهند که تب و دل درد همیشه نشان از یک نوع مریضی ندارد و ممکن است این بار 

، تب و دل درد کودک، علتی غیر از علت قبلی داشته باشد.

این جواب شما و دانش آموزان یعنی این که شما روح قواعد منطقی را می شناسید اما اسم و ترتیب آن ها را نمی دانید که در این درس اسم و ترتیب آن قاعده ای را 

گاه با آن آشنا هستید، یاد می گیرید. که ناخودآ

در این بخش با قضایای شرطی و قیاس استثنایی آشنائی کامل تری پیدا می کنیم.

درس نهم قضیه شرطی و قیاس استثنایی

قضیه شرطی: به قضایائی که در آن به اتصال یا انفصال میان دو نسبت حکم شود، قضیه شرطی می گویند.

حکم به اتصال یعنی یک نسبتی را به موضوعی می دهیم به شرط وجود نسبتی دیگر، مثال می گوییم: »اگر دانش آموز تالش بکند، موفق می شود.«؛ در این جا 

موفق شدن را به دانش آموز نسبت می دهیم به شرط وجود نسبتی دیگر یعنی به شرط تالش کردن یعنی موفق شدن، متصل است به تالش کردن، اگر تالش 

کردن باشد موفق شدن هم هست اگر تالش کردن نباشد موفق شدن هم نیست. موفق شدن، متصل به تالش کردن است، آن باشد این هم هست، آن نباشد 

این هم نیست.

حکم به انفصال یعنی دونسبت یک جا به موضوع نسبت داده نمی شود و نمی توان نسبت داد، اگر یکی باشد دیگری نیست مثل »یا یک عدد طبیعی زوج است یا 

فرد«. اگر به یک عدد طبیعی زوج بودن را نسبت دادیم دیگر نمی توانیم فرد بودن را هم به آن نسبت بدهیم. این دو نسبت باهم عناد و ناسازگاری و انفصال دارند، 

یکی بودنی دیگری نمی تواند باشد.)در ضمن توضیحات بعدی کامال متوجه خواهید شد.(



299

ق
ط

من

قضیه شرطی و قیاس استثنایی

درس نهم

نسبت فن منطق به عقل و فکر مانند نسبت فن نحو به زبان و الفاظ است.
پس همان طور که علم نحو به بیان و قوانین الفاظ می پردازد، علم منطق نیز به بیان قوانین تفکر می پردازد.

)فارابی، احصاءالعلوم(

 آنچهدراینبخشمیخوانیم

مادری با دیدن عالئم بیماری کودک خود، بدون مراجعه مجدد به پزشک، نسخه قبلی را برای وی استفاده می کند؛ وی این گونه استدالل کرده است:

اگر کودک من همان بیماری را گرفته باشد، تب و دل درد خواهد داشت.

کودک من تب و دل درد دارد.

پس: کودک من همان بیماری را گرفته است.

مطمئنا اگر مختصری دقت و فکر کنید می بینید که این استدالل، اشکال دارد و از نظر منطقی صحیح نیست. تجربه نشان می دهد که قبل از توضیح، وقتی از 

دانش آموزان می پرسیم که اشکال این استدالل را پیدا کنید، اکثرا جواب می دهند که تب و دل درد همیشه نشان از یک نوع مریضی ندارد و ممکن است این بار 

، تب و دل درد کودک، علتی غیر از علت قبلی داشته باشد.

این جواب شما و دانش آموزان یعنی این که شما روح قواعد منطقی را می شناسید اما اسم و ترتیب آن ها را نمی دانید که در این درس اسم و ترتیب آن قاعده ای را 

گاه با آن آشنا هستید، یاد می گیرید. که ناخودآ

در این بخش با قضایای شرطی و قیاس استثنایی آشنائی کامل تری پیدا می کنیم.

درس نهم قضیه شرطی و قیاس استثنایی

قضیه شرطی: به قضایائی که در آن به اتصال یا انفصال میان دو نسبت حکم شود، قضیه شرطی می گویند.

حکم به اتصال یعنی یک نسبتی را به موضوعی می دهیم به شرط وجود نسبتی دیگر، مثال می گوییم: »اگر دانش آموز تالش بکند، موفق می شود.«؛ در این جا 

موفق شدن را به دانش آموز نسبت می دهیم به شرط وجود نسبتی دیگر یعنی به شرط تالش کردن یعنی موفق شدن، متصل است به تالش کردن، اگر تالش 

کردن باشد موفق شدن هم هست اگر تالش کردن نباشد موفق شدن هم نیست. موفق شدن، متصل به تالش کردن است، آن باشد این هم هست، آن نباشد 

این هم نیست.

حکم به انفصال یعنی دونسبت یک جا به موضوع نسبت داده نمی شود و نمی توان نسبت داد، اگر یکی باشد دیگری نیست مثل »یا یک عدد طبیعی زوج است یا 

فرد«. اگر به یک عدد طبیعی زوج بودن را نسبت دادیم دیگر نمی توانیم فرد بودن را هم به آن نسبت بدهیم. این دو نسبت باهم عناد و ناسازگاری و انفصال دارند، 

یکی بودنی دیگری نمی تواند باشد.)در ضمن توضیحات بعدی کامال متوجه خواهید شد.(



300

منطق و فلسفه جامع کنکور

انواع قضیه شرطی: 1- قضیه شرطی متصل )اگر.......... آن گاه...........(  2- قضیه شرطی منفصل )یا ................... یا.....................(

قضیه شرطی متصل: آن است که در آن به پیوستگی و اتصال و مالزمه و همراهی دو نسبت حکم می شود. مثل: 

اگر درس بخوانی آنگاه قبول می شوی.

اجزای قضیه شرطی متصل: قضیه شرطی متصل، از دو جزء تشکیل می شود: 1- شرط، که به آن »مقدم« می گویند.  2- جواب شرط، که به آن »تالی« 

می گویند.  مثال:                                          اگر باران ببارد، هوا لطیف می شود.

                                                                            مقدم                    تالی

 به دو نکته توجه و دقت کنید: 

 1- عالمت قضیه شرطی متصل، »اگر و آنگاه و یا الفاظ هم معنی آن ها« و یا معنی آن ها است. معنی آن ها یعنی چه؟یعنی ممکن است »اگر و آنگاه و 

الفاظ « در قضیه ذکر بشود و ممکن است یکی از آن ها و یا هردوی آن ها ذکر نشود اما معنی آن ها را از جمله می فهمیم. مثال می گوییم: اگر باران ببارد آن گاه 

هوا لطیف می شود. همین جمله رامی توانیم بدون اگر و آنگاه هم بگوییم مثل، باران ببارد هوا لطیف می شود. پس عالمت قضیه شرطی »اگر و آنگاه است« اما 

در صورتی که در قضیه ای »اگر و آنگاه« ذکر نشده بود ولی معنای اگر و آن گاه بود، آن قضیه هم ، قضیه شرطی است. 

 2- این گونه نیست که الزاما، مقدم، اول قضیه و تالی، بعد از آن بیاید بلکه ممکن است تالی اول بیاید و مقدم در پی آن. اما باید دقت کنیم که معنی اگر، 

همراه کدام جزء است یعنی باید دقت کنیم که شرط قضیه کدام است و جواب شرط کدام است. مثال: شما موفق می شوید اگر درس بخوانید. در این قضیه، تالی 

اول و مقدم در پی آن آمده است.

قضیه شرطی منفصل و اقسام آن

قضیه شرطی منفصل: آن است که دو بخش قضیه با یکدیگر مرتبط هستند)ارتباط منفی و ناسازگاری دارند.( و در آن  به گسستگی، انفصال و عناد 

)ناسازگاری( دو یا چند نسبت حکم شده است.

اقسام قضیه شرطی منفصل:  1- منفصل حقیقی       2- منفصل مانعةالجمع    3- منفصل مانعةالرفع

  1-  منفصل حقیقی: آن است که دو جزء قضیه و دو نسبت به گونه ای باهم عناد و ناسازگاری و انفصال دارند که هم اجتماع آن ها باهم محال است و 

هم ارتفاع آن ها باهم، یعنی در آن واحد هر دو جزء قضیه نمی توانند باهم صادق باشند و هم چنین نمی توانند باهم کاذب باشند بلکه حتما یکی صادق و دیگری 

کاذب است و یرعکس. مثال »یا یک عدد طبیعی زوج است یا فرد.« اجتماع دو نسبت زوج و فرد باهم محال است یعنی ممکن نیست یک عدد طبیعی هم زوج 

باشد و هم فرد و هم چنین ارتفاع این دو نسبت هم با هم محال است یعنی امکان ندارد یک عدد طبیعی نه زوج باشد و نه فرد. این حالت را می گویند »اجتماع و 

ارتفاع نقیضین محال است.« 

  2- قضیه شرطی منفصل مانعة الجمع: آن است که دو جزء و دو نسبت قضیه، به گونه ای باهم عناد و ناسازگاری و انفصال دارند که اجتماع آن ها 

باهم محال است اما ارتفاع آن ها باهم ممکن است. مثال: »یا یک روز از هفته شنبه است یا یکشنبه«. این قضیه ، منفصل مانعةالجمع است یعنی محال است در 

آن واحد یک روز از هفته، هم شنبه باشد و هم یکشنبه، اما امکان دارد نه شنبه باشد نه یکشنبه. پس در شرطی منفصل مانعةالجمع، اجتماع دو نسبت در صدق 
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  3- قضیه شرطی منفصل مانعةالرفع: آن است که دو جزء و دو نسبت قضیه به گونه ای باهم عناد و ناسازگاری و انفصال دارند که اجتماع دو نسبت 
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توضیح: اگر قضیه  شرطی منفضلی دادند و تشخیص نوع آن قضیه را خواستند با تکنیک بسیار ساده باال می توانید نوع قضیه منفصل را مشخص کنید، به این 

صور که یک بار، در قضیه به جای دو تا »یا« هم می گذارید و یک بار هم به جای دو تا »یا« نه می گذارید. اگر در هردو حالت محال شد، آن قضیه، منفصل حقیقی 

است، اگر با »هم - هم« محال و با »نه - نه«، ممکن شد آن قضیه، منفصل مانعةالجمع است و اگر با »هم - هم«، ممکن و با »نه - نه« محال شد، آن قضیه، 

منفصل مانعةالرفع است. برای هرکدام یک مثال:

  یا یک حرف صدادار است یا بی صدا.  طبق تکنیک فوق، یک بار به جای دو تا »یا« در قضیه، »هم« و یک بار »نه« می گذاریم و بررسی می کنیم در هر 

کدام از دو حالت، محال است یا ممکن، به صورت زیر:

یا یک حرف صدادار است یا بی صدا.              هم یک حرف صدادار است هم بی صدا           نه یک حرف صدادار است نه بی صدا

                اصل قضیه                              به جای »یا و یا«، »هم و هم«  محال       به جای » یا و یا«، » نه و نه«  محال 

                                                                               هر دو حالت محال، پس این قضیه، منفصل حقیقی است.

  یا یک حرف فارسی یک نقطه دارد یا دو نقطه.  طبق تکنیک فوق، یک بار به جای دو تا»یا« در قضیه، »هم« و یک بار »نه« می گذاریم و بررسی می کنیم 

در هر کدام از دو حالت، محال است یا ممکن، به صورت زیر:

یا امروز شنبه است یا یکشنبه                  هم امروز شنبه است هم یکشنبه                نه امروز شنبه است نه یکشنیه

            اصل قضیه                           به جای »یا و یا«، »هم و هم«  محال       به جای » یا و یا«، » نه و نه«  ممکن 

                                                  در حالت هم- هم، محال و حالت نه – نه، ممکن – پس این قضیه مانعةالجمع است.

  یا در تصادف، راننده اول مقصر است یا دوم   طبق قاعده فوق، یک بار به جای دو تا »یا« در قضیه، »هم« و یک بار »نه« می گذاریم و بررسی می کنیم در 

هر کدام از دو حالت، محال است یا ممکن، به صورت زیر: 

یا در تصادف، راننده 1 مقصر است یا 2       هم در تصادف، راننده 1 مقصر است هم 2           نه در تصادف، راننده 1 مقصر است نه 2

                    اصل قضیه                           به جای »یا و یا«، »هم و هم«  ممکن              به جای » یا و یا«، » نه و نه«  محال 

                                                   در حالت هم – هم، ممکن و در حالت نه- نه ، محال – پس این قضیه منفصل مانعةالرفع است. 



درسنهم:قضیهشرطیوقیاساستثنایی

301

توضیح: اگر قضیه  شرطی منفضلی دادند و تشخیص نوع آن قضیه را خواستند با تکنیک بسیار ساده باال می توانید نوع قضیه منفصل را مشخص کنید، به این 

صور که یک بار، در قضیه به جای دو تا »یا« هم می گذارید و یک بار هم به جای دو تا »یا« نه می گذارید. اگر در هردو حالت محال شد، آن قضیه، منفصل حقیقی 

است، اگر با »هم - هم« محال و با »نه - نه«، ممکن شد آن قضیه، منفصل مانعةالجمع است و اگر با »هم - هم«، ممکن و با »نه - نه« محال شد، آن قضیه، 

منفصل مانعةالرفع است. برای هرکدام یک مثال:

  یا یک حرف صدادار است یا بی صدا.  طبق تکنیک فوق، یک بار به جای دو تا »یا« در قضیه، »هم« و یک بار »نه« می گذاریم و بررسی می کنیم در هر 

کدام از دو حالت، محال است یا ممکن، به صورت زیر:

یا یک حرف صدادار است یا بی صدا.              هم یک حرف صدادار است هم بی صدا           نه یک حرف صدادار است نه بی صدا

                اصل قضیه                              به جای »یا و یا«، »هم و هم«  محال       به جای » یا و یا«، » نه و نه«  محال 

                                                                               هر دو حالت محال، پس این قضیه، منفصل حقیقی است.

  یا یک حرف فارسی یک نقطه دارد یا دو نقطه.  طبق تکنیک فوق، یک بار به جای دو تا»یا« در قضیه، »هم« و یک بار »نه« می گذاریم و بررسی می کنیم 

در هر کدام از دو حالت، محال است یا ممکن، به صورت زیر:

یا امروز شنبه است یا یکشنبه                  هم امروز شنبه است هم یکشنبه                نه امروز شنبه است نه یکشنیه

            اصل قضیه                           به جای »یا و یا«، »هم و هم«  محال       به جای » یا و یا«، » نه و نه«  ممکن 

                                                  در حالت هم- هم، محال و حالت نه – نه، ممکن – پس این قضیه مانعةالجمع است.

  یا در تصادف، راننده اول مقصر است یا دوم   طبق قاعده فوق، یک بار به جای دو تا »یا« در قضیه، »هم« و یک بار »نه« می گذاریم و بررسی می کنیم در 

هر کدام از دو حالت، محال است یا ممکن، به صورت زیر: 

یا در تصادف، راننده 1 مقصر است یا 2       هم در تصادف، راننده 1 مقصر است هم 2           نه در تصادف، راننده 1 مقصر است نه 2

                    اصل قضیه                           به جای »یا و یا«، »هم و هم«  ممکن              به جای » یا و یا«، » نه و نه«  محال 

                                                   در حالت هم – هم، ممکن و در حالت نه- نه ، محال – پس این قضیه منفصل مانعةالرفع است. 



302

منطق و فلسفه جامع کنکور

قیاس استثنایی

قیاس استثنایی قیاسی است که عین نتیجه یا نقیض آن در یکی از مقدمات استدالل، ذکر شده باشد.

 مثال1-

اگر باران می بارد هوا ابری است.               

باران نمی بارد که نتیجه این قیاس است، نقیضش یعنی باران می بارد در مقدمه اول آمده است. هوا ابری نیست.   

پس: باران نمی بارد.

 مثال2-

اگر علی دانشجو است آنگاه دیپلم دارد.      

علی دیپلم دارد، نتیجه این قیاس است که عین آن یعنی علی دیپلم دارد در مقدمه اول آمده است. علی دانشجواست   

پس: علی دیپلم دارد

قیاس استثنایی از دو مقدمه تشکیل می شود که یکی شرطی و دیگری حملی است.

از آن جا که مقدمه شرطِی قیاس استثنایی، می تواند یکی از چهار حالت قضیه شرطی، یعنی اتصالی و انفصالی حقیقی و انفصالی مانعةالجمع و انفصالی مانعةالرفع 

باشد، چهار حالت برای قیاس استثنایی قابل تصور است.

                  اتصالی

حقیقی                 قیاس استثنایی  

مانعةالجمع                   انفصالی 

مانعةالرفع     

قیاس استثنایی اتصالی: آن است که یکی از مقدماتش)مقدمه اولش( ، قضیه شرطی متصل باشد.

مثل: اگر حسن دانشجو است دیپلم دارد. حسن دانشجو است. پس حسن دیپلم دارد.

 حالت های قیاس استثنایی اتصالی: 1- وضع مقدم        2- رفع مقدم    3- وضع تالی       4- رفع تالی.

وضع و اثبات مقدم یا تالی یعنی صادق دانستن مقدم یا تالی و رفع مقدم یا تالی یعنی نادرست و کاذب دانستن مقدم یا تالی. در قیاس استثنایی متصل، وضع 

مقدم، وضع تالی را نتیجه می دهد ولی رفع مقدم، وضع یا رفع تالی را مشخص نمی کند و رفع تالی، رفع مقدم را نتیجه می دهد اما وضع تالی، وضع یا رفع مقدم را 

مشخص نمی کند.)جدول پایین توضیح دقیق این مطلب است.(
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جدول حالت های چهارگانه قیاس استثنایی اتصالی: 
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جدول حالت های چهارگانه قیاس استثنایی اتصالی: 
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قیاس استثنایی انفصالی: آن است که یکی از مقدماتش، یکی از انواع قضیه شرطی منفصل باشد که این قیاس سه حالت پیدا می کند:  

1-  قیاس انفصالی حقیقی 2- قیاس انفصالی مانعةالجمع 3- قیاس انفصالی مانعةالرفع

 1- قیاس انفصالی حقیقی: آن است که یکی از مقدماتش قضیه منفصل حقیقی باشد. )مطالعه آزاد(

 که در آن وضع و اثبات هر جزئی، نفی و رفع دیگری را، و نفی و رفع هر جرئی، اثبات و  وضع جزءدیگر را نتیجه می دهد.

جدول حالت های چهارگانه قیاس انفصالی حقیقی:
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 2- قیاس انفصالی مانعةالجمع: آن است که یکی از مقدماتش قضیه شرطی منفصل مانعةالجمع باشد. )مطالعه آزاد(

که در آن وضع و اثبات یک جزء، رفع و نفی جزء دیگر را نتیجه می دهد و اما رفع و نفی هیچکدام از اجزاء نتیجه معتبر ندارد.

اثبات و وضع هر جرء    نفی و رفع جزء دیگر

نفی و رفع هر جرء    ؟)نامعلوم(

جدول حالت های چهارگانه قیاس انفصالی مانعةالجمع:
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 2- قیاس انفصالی مانعةالجمع: آن است که یکی از مقدماتش قضیه شرطی منفصل مانعةالجمع باشد. )مطالعه آزاد(

که در آن وضع و اثبات یک جزء، رفع و نفی جزء دیگر را نتیجه می دهد و اما رفع و نفی هیچکدام از اجزاء نتیجه معتبر ندارد.

اثبات و وضع هر جرء    نفی و رفع جزء دیگر

نفی و رفع هر جرء    ؟)نامعلوم(

جدول حالت های چهارگانه قیاس انفصالی مانعةالجمع:
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 3- قیاس انفصالی مانعةالرفع: آن است که یکی از مقدمات آن، قضیه شرطی منفصل مانعةالرفع باشد.  

در قیاس انفصالی مانعةالرفع، رفع هر جرئی، وضع و اثبات جزء دیگر را نتیجه می دهد اما وضع هیچ کدام از جزء اول و دوم، نتیجه معتبر ندارد.

اثبات و وضع هر جرء    ؟ )نامعلوم(

نفی و رفع هر جرء    وضع و اثبات جزء دیگر

جدول حالت های چهارگانه قیاس استثنایی مانعةالرفع:
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تمرینصفحه86

 مقدم و تالی قضایای زیر را مشخص کنید:

 اگر فردا امتحان داشته باشیم، نمی توانیم امشب به مهمانی برویم.  

               مقدم       تالی

در این قضیه مقدم بعد از تالی آمده و به جای اگر  با والیبال خداحافظی خواهم کرد؛ در صورتی که در بازی فردا برنده نشویم. 

لفظ »در صورتی که« آمده است.                تالی                مقدم  

در این قضیه مقدم بعد از تالی آمده است.  تمرین ها را امشب می نویسیم؛ اگر وقت پیدا بکنیم. 

            تالی                 مقدم

تمرینصفحه89

 اقسام قضایای منفصل زیر را مشخص کنید:

  یا گروه خونی او ممکن است  ABباشد یا O مثبت.  

هم گروه خونی او ممکن است  ABباشد هم O مثبت.  که محال است. طبق تکنیک، یک بار به جای »یا- یا«، »هم- هم«، می گذاریم. 

نه گروه خونی او ممکن است  ABباشد نه O مثبت.       که ممکن است. یک بارهم به جای »یا - یا«، »نه- نه« می گذاریم.   

پس این قضیه، منفصل مانعةالجمع است.

  یا این طرح سرانجام در مجلس تصویب می شود یا رد خواهد شد.  )فرض بر آن است که طرح نمی تواند مسکوت بماند(

طبق تکنیک، یک بار به جای »یا- یا«، »هم- هم«، می گذاریم.  

هم این طرح سرانجام در مجلس تصویب می شود هم رد خواهد شد. که محال است.

یک بارهم به جای »یا - یا«، »نه- نه« می گذاریم.                

نه این طرح سرانجام در مجلس تصویب می شود نه رد خواهد شد. که محال است.

هر دو حالت محال است پس این قضیه، منفصل حقیقی است.

  در این اتاق فقط ناصر و پرویز حضور داشتند، پس این گلدان را »یا ناصر شکسته است یا پرویز«.

...... »هم ناصر شکسته است هم پرویز«.  ممکن است. طبق تکنیک، یک بار به جای »یا- یا«، »هم- هم«، می گذاریم. 

...... »نه ناصر شکسته است نه پرویز«.       محال است. یک بارهم به جای »یا - یا«، »نه- نه« می گذاریم.   

هم- هم، ممکن و نه – نه، محال، منفصل مانعةالرفع است.

  یا برای استخدام، کارت پایان خدمت خود را ارائه کنید یا کارت معافیت دائم. )برای روشن شدن وضعیت خدمت آقایان(

طبق تکنیک، یک بار به جای »یا- یا«، »هم- هم«، می گذاریم.

هم  برای استخدام، کارت پایان خدمت خود را ارائه کنید هم کارت معافیت دائم.    محال است

یک بار هم به جای »یا - یا«، »نه- نه« می گذاریم. 
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نه این طرح سرانجام در مجلس تصویب می شود نه رد خواهد شد. که محال است.

هر دو حالت محال است پس این قضیه، منفصل حقیقی است.

  در این اتاق فقط ناصر و پرویز حضور داشتند، پس این گلدان را »یا ناصر شکسته است یا پرویز«.

...... »هم ناصر شکسته است هم پرویز«.  ممکن است. طبق تکنیک، یک بار به جای »یا- یا«، »هم- هم«، می گذاریم. 

...... »نه ناصر شکسته است نه پرویز«.       محال است. یک بارهم به جای »یا - یا«، »نه- نه« می گذاریم.   

هم- هم، ممکن و نه – نه، محال، منفصل مانعةالرفع است.

  یا برای استخدام، کارت پایان خدمت خود را ارائه کنید یا کارت معافیت دائم. )برای روشن شدن وضعیت خدمت آقایان(

طبق تکنیک، یک بار به جای »یا- یا«، »هم- هم«، می گذاریم.

هم  برای استخدام، کارت پایان خدمت خود را ارائه کنید هم کارت معافیت دائم.    محال است

یک بار هم به جای »یا - یا«، »نه- نه« می گذاریم. 
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نه  برای استخدام، کارت پایان خدمت خود را ارائه کنید نه کارت معافیت دائم.      محال است.

هر دو حالت محال، قضیه منفصل حقیقی است.

  یا فردا سه شنبه است یا چهارشنبه.

...... »هم فردا سه شنبه است هم چهارشنبه«.   محال است. طبق تکنیک، یک بار به جای »یا- یا«، »هم- هم«، می گذاریم. 

...... »نه فردا سه شنبه است نه چهارشنبه«.  ممکن است. یک بار هم به جای »یا - یا«، »نه- نه« می گذاریم.  

هم- هم، محال و نه – نه، ممکن، منفصل مانعةالجمع است. 

فعالیت تکمیلی صفحه 96

 1- هر یک از قضایای زیر از اقسام کدام یک از قضایای شرطی اند؟ نظر خود را توضیح دهید.

  الف: اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی برآورند غالمان او درخت از بیخ   )شرطی متصل(  

  ب: تلویزیون یا با کلید اصلی یا با کنترل از راه دور روشن شده است. 

طبق تکنیک، یک بار به جای »یا- یا«، »هم- هم«، می گذاریم.   

محال است  تلویزیون هم با کلید اصلی هم با کنترل از راه دور روشن شده است. 

یک بار هم به جای »یا - یا«، »نه- نه« می گذاریم.

محال است تلویزیون نه با کلید اصلی نه با کنترل از راه دور روشن شده است. 

هر دو حالت محال پس این قضیه، منفصل حقیقی است. 

)منفصل حقیقی( اگر با کلید اصلی روشن شود، دیگر با کنترل از راه دور روشن نشده است و برعکس. 

  ج: من احتماال یا نمره 17 می گیرم یا نمره 18.   )منفصل مانعةالجمع(

طبق تکنیک، یک بار به جای »یا- یا«، »هم- هم«، می گذاریم.   

محال است من احتماال هم نمره 17 می گیرم هم نمره 18.    

یک بار هم به جای »یا - یا«، »نه- نه« می گذاریم.

ممکن است من احتماال نه نمره 17 می گیرم نه نمره 18.   

محال – ممکن می شود منفصل مانعةالجمع

  د: حروف انگلیسی یا صدادارند یا بی صدا.  )منفصل حقیقی(

طبق تکنیک، یک بار به جای »یا- یا«، »هم- هم«، می گذاریم.   

محال است حروف انگلیسی هم صدادارند هم بی صدا.    

یک بار هم به جای »یا - یا«، »نه- نه« می گذاریم.

محال است حروف انگلیسی نه صدادارند نه بی صدا.   

محال – محال می شود منفصل حقیقی

  هـ: این پول کافی نیست. با آن فقط می توانی یا خودکار بخری یا مداد. )منفصل مانعةالجمع(
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طبق تکنیک، یک بار به جای »یا- یا«، »هم- هم«، می گذاریم.   

محال است این پول کافی نیست. با آن فقط می توانی هم خودکار بخری هم مداد. 

یک بار هم به جای »یا - یا«، »نه- نه« می گذاریم.

ممکن است   این پول کافی نیست. با آن نه می توانی خودکار بخری نه مداد.  

محال – ممکن می شود منفصل مانعةالجمع

  و: در کارگاه ما برای شیرین کردن شیرینی ها فقط یا از شیره خرما استفاده می شود یا شیره انگور. )منفصل مانعةالرفع( 

طبق تکنیک، یک بار به جای »یا- یا«، »هم- هم«، می گذاریم.   

ممکن است در کارگاه ما برای شیرین کردن شیرینی ها فقط هم از شیره خرما استفاده می شود هم شیره انگور.  

یک بار هم به جای »یا - یا«، »نه- نه« می گذاریم.

محال است   در کارگاه ما برای شیرین کردن شیرینی ها فقط نه از شیره خرما استفاده می شود نه شیره انگور.  

ممکن - محل می شود منفصل مانعةالرفع

)شرطی متصل( احمد و بوجهل خود یکسان بدی      ز: گر به صورت آدمی انسان بدی 

   2- مشخص کنید هریک از استدالل های زیر کدام قسم از قیاس های استثنایی هستند. سپس اعتبار یا عدم اعتبار آن ها را 

کنید: مشخص 

)استفاده از تکنیک ور - رو(

 الف: اگر سیگار بکشم ، عمرم کوتاه خواهد شد. حال که سیگار نمی کشم، پس عمری طوالنی خواهم داشت.  

قیاس استثنایی اتصالی. نامعتبر است. چون رفع مقدم شده است. رفع مقدم و وضع تالی در قیاس استثنایی اتصالی نامعتبر است.

 ب: اگر او پلیس مخفی باشد، آنگاه اسلحه دارد. او اسلحه دارد. پس او پلیس مخفی است.   

قیاس استثنایی اتصالی . نامعتبر است چون وضع تالی شده است. )رو( - رفع مقدم و وضع تالی در قیاس استثنایی اتصالی نامعتبر است.

 ج: اگر جاده بسته باشد، مسافران نمی آیند. مسافران می آیند. پس جاده بسته نیست.  

قیاس استثنایی اتصالی- رفع تالی – معتبر – )ور( - در قیاس استثنایی اتصالی، وضع مقدم و رفع تالی معتبر هستند.

 د: اگر جاده بسته باشد مسافران نمی آیند. جاده بسته نیست. پس مسافران می آیند. 

قیاس استثنایی اتصالی - رفع مقدم و نامعتبر – )رو( - در قیاس استثنایی اتصالی، رفع مقدم و وضع تالی نامعتبر هستند.

 هـ: اگر جاده بسته باشد، مسافران نمی آیند. مسافران نمی آیند. پس جاده بسته است.

قیاس استثنایی اتصالی – وضع تالی و نامعتبر – )رو( -  در قیاس استثنایی اتصالی، رفع مقدم و وضع تالی نامعتبر هستند.

  3- نوع استدالل های زیر را تعیین کنید و در صورت معتبر بودن آن ها نتیجه را ذکر کنید.

)استفاده از تکنیک هم و هم – نه و نه(  الف: یا این قضیه موجبه است یا سالبه. این قضیه موجبه است. پس: این قضیه سالبه نیست. 

قیاس استثنایی انفصالی حقیقی است؛ هر چهار حالت انفصالی حقیقی معتبر است یعنی وضع هر جزئی رفع جرء دیگر و رفع هر جزئی، وضع جزء دیگر را نتیجه 

می دهد. و نتیجه اش هم می شود: این قضیه سالبه نیست.

 ب: اگر امروز مدارس به علت آلودگی هوا تعطیل باشند، اخبار این مطلب را عنوان می کند. اخبار چنین مطلبی را اعالم نکرده است. پس: امروز، مدارس 

به علت آلودگی هوا تعطیل نیست.
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طبق تکنیک، یک بار به جای »یا- یا«، »هم- هم«، می گذاریم.   

محال است این پول کافی نیست. با آن فقط می توانی هم خودکار بخری هم مداد. 

یک بار هم به جای »یا - یا«، »نه- نه« می گذاریم.

ممکن است   این پول کافی نیست. با آن نه می توانی خودکار بخری نه مداد.  

محال – ممکن می شود منفصل مانعةالجمع

  و: در کارگاه ما برای شیرین کردن شیرینی ها فقط یا از شیره خرما استفاده می شود یا شیره انگور. )منفصل مانعةالرفع( 

طبق تکنیک، یک بار به جای »یا- یا«، »هم- هم«، می گذاریم.   

ممکن است در کارگاه ما برای شیرین کردن شیرینی ها فقط هم از شیره خرما استفاده می شود هم شیره انگور.  

یک بار هم به جای »یا - یا«، »نه- نه« می گذاریم.

محال است   در کارگاه ما برای شیرین کردن شیرینی ها فقط نه از شیره خرما استفاده می شود نه شیره انگور.  

ممکن - محل می شود منفصل مانعةالرفع

)شرطی متصل( احمد و بوجهل خود یکسان بدی      ز: گر به صورت آدمی انسان بدی 

   2- مشخص کنید هریک از استدالل های زیر کدام قسم از قیاس های استثنایی هستند. سپس اعتبار یا عدم اعتبار آن ها را 

کنید: مشخص 

)استفاده از تکنیک ور - رو(

 الف: اگر سیگار بکشم ، عمرم کوتاه خواهد شد. حال که سیگار نمی کشم، پس عمری طوالنی خواهم داشت.  

قیاس استثنایی اتصالی. نامعتبر است. چون رفع مقدم شده است. رفع مقدم و وضع تالی در قیاس استثنایی اتصالی نامعتبر است.

 ب: اگر او پلیس مخفی باشد، آنگاه اسلحه دارد. او اسلحه دارد. پس او پلیس مخفی است.   

قیاس استثنایی اتصالی . نامعتبر است چون وضع تالی شده است. )رو( - رفع مقدم و وضع تالی در قیاس استثنایی اتصالی نامعتبر است.

 ج: اگر جاده بسته باشد، مسافران نمی آیند. مسافران می آیند. پس جاده بسته نیست.  

قیاس استثنایی اتصالی- رفع تالی – معتبر – )ور( - در قیاس استثنایی اتصالی، وضع مقدم و رفع تالی معتبر هستند.

 د: اگر جاده بسته باشد مسافران نمی آیند. جاده بسته نیست. پس مسافران می آیند. 

قیاس استثنایی اتصالی - رفع مقدم و نامعتبر – )رو( - در قیاس استثنایی اتصالی، رفع مقدم و وضع تالی نامعتبر هستند.

 هـ: اگر جاده بسته باشد، مسافران نمی آیند. مسافران نمی آیند. پس جاده بسته است.

قیاس استثنایی اتصالی – وضع تالی و نامعتبر – )رو( -  در قیاس استثنایی اتصالی، رفع مقدم و وضع تالی نامعتبر هستند.

  3- نوع استدالل های زیر را تعیین کنید و در صورت معتبر بودن آن ها نتیجه را ذکر کنید.

)استفاده از تکنیک هم و هم – نه و نه(  الف: یا این قضیه موجبه است یا سالبه. این قضیه موجبه است. پس: این قضیه سالبه نیست. 

قیاس استثنایی انفصالی حقیقی است؛ هر چهار حالت انفصالی حقیقی معتبر است یعنی وضع هر جزئی رفع جرء دیگر و رفع هر جزئی، وضع جزء دیگر را نتیجه 

می دهد. و نتیجه اش هم می شود: این قضیه سالبه نیست.

 ب: اگر امروز مدارس به علت آلودگی هوا تعطیل باشند، اخبار این مطلب را عنوان می کند. اخبار چنین مطلبی را اعالم نکرده است. پس: امروز، مدارس 

به علت آلودگی هوا تعطیل نیست.
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قیاس استثنایی اتصالی است و معتبر است. )ور( - چون در قیاس استثنایی اتصالی وضع مقدم و رفع تالی معتبر است و در این قیاس رفع تالی شده است. رفع 

تالی هم رفع مقدم را نتیجه می دهد پس نتیجه می شود: امروز، مدارس به علت آلودگی هوا تعطیل نیست.

 ج: یا باید برای گرفتن نمره مستمر در کالس فعال باشیم و یا تحقیق تحویل دهیم. زهرا در کالس فعال نبود ولی نمره مستمرش را کامل گرفته است. 

پس: زهرا تحقیق تحویل داده است.

قیاس انفصالی مانعةالرفع است و معتبر است چون در انفصالی مانعةالرفع، رفع هر جزئی، وضع جز دیگر را نتیجه می دهد و در این قیاس جزء دوم رفع شده است 

پس نتیجه آن وضع جزء اول است یعنی: زهرا تحقیق تحویل داده است.

 د: تنها کسی که در اتاق کناری است یا بهرام است یا شهرام. بهرام در اتاق کناری است. پس: شهرام در اتاق کناری نیست.

قیاس انفصالی مانعةالجمع و معتبر است . چون در انفصالی مانعةالجمع، وضع هر جزئی، رفع جز دیگر را نتیجه می دهد و در این قیاس جزء اول وضع شده است 

پس نتیجه آن رفع جزء دوم است یعنی: شهرام در اتاق کناری نیست.

تست

1-  برای تشکیل از قیاس »اگر حسن دانشجو است، دیپلم دارد - …………. پس حسن دیپلم دارد.« کدام گزینه می تواند مقدمه دیگر 
برای نتیجه معتبر باشد؟

د: حسن دیپلم ندارد ج: حسن دیپلم دارد   ب: حسن دانشجو نیست  الف: حسن دانشجو است 

2- کدام یک از گزینه های داده شده قضیه شرطی منفصل مانعة الرفع است؟

الف: یا یک رو ز از هفته شنبه است یا یکشنبه

ب: یا یک حرف از حروف الفبا صدادار است یا بی صدا

ج: یا یک حرف از حروف الفبای فارسی یک نقطه دارد یا دو نقطه       

د:یا در برخورد دو جسم باهم، جسم اول حرکت کرده است یا جسم دوم

3- برای قضیه شرطی متصِل »اگر راه بسته است مسافران نمی آیند« در گزینه های داده شده کدام گزینه است که  هرکدام از دو 

قضیه را به عنوان مقدمه ای دیگر انتخاب کنیم می توانیم قیاس استثنایی معتبر تشکیل بدهیم؟

ب: راه بسته نیست – مسافران می آیند الف: راه بسته است – مسافران نمی ایند   

د: راه بسته است – مسافران می آیند. ج: راه بسته نیست – مسافران نمی آیند   

4- کدام گزینه قضیه شرطی متصل است؟

ب: خوب تمرین کند بازی را برده است. الف: این مساله هیچ گونه اما و اگر ندارد  

د: اگر عالمت قضیه شرطی اتصالی است. ج: خوب تمرین می کند ولی منظم نیست  

5- در قیاس استثنایی اتصالی …………….. را نتیجه می دهد.

د: رفع تالی ، رفع مقدم  ج: رفع تالی ، وضع مقدم  ب: وضع تالی، رفع مقدم   الف: وضع مقدم ، رفع تالی 

6- هرگاه از قضیه »هرکس دیپلم انسانی دارد، آرایه می داند« نتیجه بگیریم که »دیپلمه ریاضی آرایه نمی داند.«، دچار چه نوع مغالطه ای 
شده ایم؟

د: وضع تالی ج: رفع مقدم   ب: ایهام انعکاس   الف: فقدان حد وسط  

مغالطه ای  چه  دچار  است«  مربع  »ذوزنقه  که  بگیریم  نتیجه  است«  چهارضلع  دارای  باشد،  مربع  شکلی  »هرگاه  قضیه  از  اگر   -7
شده ایم؟)کنکور 97(

د: مغالطه در ماده ج: ایهام انعکاس   ب: رفع مقدم   الف: وضع تالی  
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8- با توجه به مقدمات داده شده، نتیجه کدام قیاس استثنایی انفصالی، یقینی است؟)کنکور 99 – نظام قدیم(

الف یا ب
  غیر ب  
 غیر الف

الف: اگر قضیه »الف یا ب« منفصله مانعةالجمع باشد:  

الف یا ب
  غیر الف  

     ب
ب: اگر قضیه »الف یا ب« منفصله مانعةالجمع باشد: 

الف یا ب
     الف    

  غیر ب
ج: اگر قضیه »الف یا ب« منفصله حقیقی باشد:  

الف یا ب
     الف    

  غیر ب
د: اگر قضیه »الف یا ب« منفصله مانعةالرفع باشد: 

9- از قضیه »این موجود یا انسان است یا غیرحیوان«، درستی کدام قضیه را می توان فهمید؟)کنکور 99 نظام جدید(

ب: بعضی انسان ها غیر حیوان هستند الف: هیچ انسانی حیوان نیست    

د: بعضی انسان ها غیرحیوان نیستند. ج: بعضی غیرحیوان ها انسان هستند    

10- کدام قضیه مانعةالجمع است؟)کنکور 400(

ب: ماه یا به دور خورشید می گردد یا به دور زمین الف: جسم یا رسانا است یا غیر فلز    

د: هر موجودی، یا جاندار است یا دارای احساس نیست ج: قضیه یا حملی است یا منفصل حقیقی   

پاسخوشرحتستهایدهگانهدرسنهم

1- پاسخ درست، گزینه »الف« است

 توضیح: پاسخ درست گزینه »الف« است؛ چون قضیه داده شده به عنوان یکی از مقدمات، قضیه شرطی متصل است پس قیاسی که با نتیجه داده شده از آن 
تشکیل می شود قیاس استثنایی اتصالی است و در قیاس استثنایی اتصالی وضع مقدم و رفع تالی)ور( معتبر است و رفع مقدم و وضع تالی)رو( نامعتبر است که در 
دو حالت معتبر، وضع مقدم، وضع تالی را نتیجه می دهد و رفع تالی، رفع مقدم را؛ بر اساس این توضیح چون در نتیجه تالی وضع شده است پس باید در مقدمه، 

مقدم، وضع بشود که بر اساس این توضیح گزینه »الف« پاسخ صحیح است.

گزینه »ب« پاسخ درست نیست چون گزینه »ب« رفع مقدم است که رفع مقدم، نامعتبر است.

گزینه »ج« پاسخ درست نیست چون در گزینه »ج« تالی وضع شده است که وضع تالی نامعتبر است.

گزینه »د« پاسخ درست نیست چون این گزینه رفع تالی و معتبر است اما نتیجه داده شده، نتیجه این مقدمات نیست.

2- پاسخ درست، گزینه »د« است

 توضیح: پاسخ درست گزینه »د« است؛ در این جا از تکنیک »هم – هم و نه - نه« استفاده می کنیم که اگر »هم - هم« ممکن و »نه - نه« محال بود، قضیه مورد 
نظر منفصل مانعةالرفع است. که »هم – هم« در گزینه »د«، ممکن و »نه – نه«، محال است. بدین صورت: »هم در برخورد دو جسم باهم، جسم اول حرکت کرده 

و هم جسم دوم«، که ممکن است – »نه در برخورد دو جسم باهم، جسم اول حرکت کرده و نه جسم دوم«، که محال است. پس پاسخ درست گزینه »د« است.

گزینه »الف« پاسخ مورد نظر نیست چون اگر »هم - هم« ممکن و »نه - نه« محال بود، قضیه مورد نظر منفصل مانعةالرفع است در صورتی که در گزینه »الف« 
این گونه نیست. بدین صورت: »هم یک رو ز از هفته شنبه است هم یکشنبه«؛ که محال است- »نه یک رو ز از هفته شنبه است نه یکشنبه«؛ که ممکن است. 

پس این قضیه، منفصل مانعةالرفع نیست بلکه منفصل مانعةالجمع است.
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8- با توجه به مقدمات داده شده، نتیجه کدام قیاس استثنایی انفصالی، یقینی است؟)کنکور 99 – نظام قدیم(

الف یا ب
  غیر ب  
 غیر الف

الف: اگر قضیه »الف یا ب« منفصله مانعةالجمع باشد:  

الف یا ب
  غیر الف  

     ب
ب: اگر قضیه »الف یا ب« منفصله مانعةالجمع باشد: 

الف یا ب
     الف    

  غیر ب
ج: اگر قضیه »الف یا ب« منفصله حقیقی باشد:  

الف یا ب
     الف    

  غیر ب
د: اگر قضیه »الف یا ب« منفصله مانعةالرفع باشد: 

9- از قضیه »این موجود یا انسان است یا غیرحیوان«، درستی کدام قضیه را می توان فهمید؟)کنکور 99 نظام جدید(

ب: بعضی انسان ها غیر حیوان هستند الف: هیچ انسانی حیوان نیست    

د: بعضی انسان ها غیرحیوان نیستند. ج: بعضی غیرحیوان ها انسان هستند    

10- کدام قضیه مانعةالجمع است؟)کنکور 400(

ب: ماه یا به دور خورشید می گردد یا به دور زمین الف: جسم یا رسانا است یا غیر فلز    

د: هر موجودی، یا جاندار است یا دارای احساس نیست ج: قضیه یا حملی است یا منفصل حقیقی   

پاسخوشرحتستهایدهگانهدرسنهم

1- پاسخ درست، گزینه »الف« است

 توضیح: پاسخ درست گزینه »الف« است؛ چون قضیه داده شده به عنوان یکی از مقدمات، قضیه شرطی متصل است پس قیاسی که با نتیجه داده شده از آن 
تشکیل می شود قیاس استثنایی اتصالی است و در قیاس استثنایی اتصالی وضع مقدم و رفع تالی)ور( معتبر است و رفع مقدم و وضع تالی)رو( نامعتبر است که در 
دو حالت معتبر، وضع مقدم، وضع تالی را نتیجه می دهد و رفع تالی، رفع مقدم را؛ بر اساس این توضیح چون در نتیجه تالی وضع شده است پس باید در مقدمه، 

مقدم، وضع بشود که بر اساس این توضیح گزینه »الف« پاسخ صحیح است.

گزینه »ب« پاسخ درست نیست چون گزینه »ب« رفع مقدم است که رفع مقدم، نامعتبر است.

گزینه »ج« پاسخ درست نیست چون در گزینه »ج« تالی وضع شده است که وضع تالی نامعتبر است.

گزینه »د« پاسخ درست نیست چون این گزینه رفع تالی و معتبر است اما نتیجه داده شده، نتیجه این مقدمات نیست.

2- پاسخ درست، گزینه »د« است

 توضیح: پاسخ درست گزینه »د« است؛ در این جا از تکنیک »هم – هم و نه - نه« استفاده می کنیم که اگر »هم - هم« ممکن و »نه - نه« محال بود، قضیه مورد 
نظر منفصل مانعةالرفع است. که »هم – هم« در گزینه »د«، ممکن و »نه – نه«، محال است. بدین صورت: »هم در برخورد دو جسم باهم، جسم اول حرکت کرده 

و هم جسم دوم«، که ممکن است – »نه در برخورد دو جسم باهم، جسم اول حرکت کرده و نه جسم دوم«، که محال است. پس پاسخ درست گزینه »د« است.

گزینه »الف« پاسخ مورد نظر نیست چون اگر »هم - هم« ممکن و »نه - نه« محال بود، قضیه مورد نظر منفصل مانعةالرفع است در صورتی که در گزینه »الف« 
این گونه نیست. بدین صورت: »هم یک رو ز از هفته شنبه است هم یکشنبه«؛ که محال است- »نه یک رو ز از هفته شنبه است نه یکشنبه«؛ که ممکن است. 

پس این قضیه، منفصل مانعةالرفع نیست بلکه منفصل مانعةالجمع است.



312

منطق و فلسفه جامع کنکور

گزینه »ب« پاسخ مورد نظر نیست چون چون اگر »هم - هم« ممکن و »نه - نه« محال بود، قضیه مورد نظر منفصل مانعةالرفع است در صورتی که در گزینه 
»ب« این گونه نیست. بدین صورت: »هم یک حرف از حروف الفبا صدادار است هم بی صدا«؛ که محال است. »نه یک حرف از حروف الفبا صدادار است نه 

بی صدا«؛ که محال است. پس این قضیه منفصل مانعةالرفع نیست بلکه قضیه منفصل حقیقی است.

گزینه »ج« پاسخ مورد نظر نیست چون اگر »هم - هم« ممکن و »نه - نه« محال بود، قضیه مورد نظر منفصل مانعةالرفع است در صورتی که در گزینه »ج« 
این گونه نیست. بدین صورت: »هم یک حرف از حروف الفبای فارسی یک نقطه دارد هم دو نقطه«؛ که محال است. »نه یک حرف از حروف الفبای فارسی یک 

نقطه دارد نه دو نقطه«؛ که ممکن است پس این قضیه منفصل مانعةالرفع نیست بلکه منفصل مانعةالجمع است.

3- پاسخ درست، گزینه »د« است

 توضیح: پاسخ درست گزینه »د« است؛ چون قضیه داده شده به عنوان یکی از مقدمات، قضیه شرطی متصل است پس قیاسی که با نتیجه داده شده از آن 
تشکیل می شود قیاس استثنایی اتصالی است و در قیاس استثنایی اتصالی وضع مقدم و رفع تالی)ور( معتبر است و رفع مقدم و وضع تالی)رو( نامعتبر است که 
در دو حالت معتبر، وضع مقدم، وضع تالی را نتیجه می دهد و رفع تالی، رفع مقدم را؛ بر اساس این توضیح با استفاده از تکنیک »ور-رو« گزینه »د« درست است 
چون »راه بسته است«، وضع مقدم است و »مسافران می آیند«، رفع مقدم، پس با انتخاب هر کدام از این دو قضیه می توان قیاس استثنایی اتصالی تشکیل داد.

گزینه »الف« پاسخ مورد نظر نیست چون »مسافران نمی آیند«، وضع تالی است و نمی توان با آن قیاس استثنایی اتصالی معتبر تشکیل داد.

گزینه »ب« پاسخ مورد نظر نیست چون »راه بسته نیست«، رفع مقدم است و نمی توان با آن قیاس استثنایی اتصالی معتبر تشکیل داد.

گزینه »ج« پاسخ مورد نظر نیست چون »مسافران نمی آیند«، وضع تالی است و با وضع تالی نمی توان قیاس استثنایی اتصالی تشکیل داد.

4- پاسخ درست، گزینه »ب« است

 توضیح: پاسخ درست گزینه »ب« است؛ چون »خوب تمرین کند« مقدم و »بازی را برده است« تالی این قضیه است.

گزینه »الف« پاسخ مورد نظر نیست قضیه داده شده در این گزینه قضیه حملی است.

گزینه »ج« پاسخ مورد نظر نیست چون دو قضیه حملی است و مقدم و تالی ندارد.

گزینه »د« پاسخ مورد نظر نیست چون یک قضیه حملی است که موضوع آن »اگر« است. 

5- پاسخ درست، گزینه »د« است

 توضیح: پاسخ درست گزینه »ب« است؛ چون در قیاس استثنایی اتصالی وضع مقدم و رفع تالی)ور( معتبر است و رفع مقدم و وضع تالی)رو( نامعتبر است 
که در دو حالت معتبر، وضع مقدم، وضع تالی را نتیجه می دهد و رفع تالی، رفع مقدم را؛ بر اساس این توضیح پاسخ درست گزینه »د« است و سایر گزینه ها 

نادرست هستند.

6- پاسخ درست، گزینه »ج« است

 توضیح: پاسخ درست گزینه »ج« است؛ چون از »هرکس دیپلم انسانی دارد، آرایه می داند« به ایهام انعکاس،عکس مستوی گرفته شده به این صورت»هر کس 
آرایه می داند، دیپلم انسانی است.« پس دیپلم ریاضی آرایه نمی داند. در صورتی که عکس مستوی قضیه داده شده، »بعضی کسانی که آرایه می دانند، دیپلم انسانی 

هستند.« که از این طریق نمی توانیم نتیجه بگیریم که دیپلم انسانی، آرایه می داند یا نمی داند.

گزینه »الف« پاسخ درست نیست چون »فقدان حد وسط« مربوط به قیاس اقترانی است که استدالل داده شده قیاس اقترانی نیست.

گزینه های »ج« و »د« پاسخ های درست نیستند چون »رفع مقدم« و »وضع تالی« مربوط به قیاس استثنایی اتصالی است که استدالل داده شده، قیاس استثنایی 
اتصالی نیست. 
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7- پاسخ درست، گزینه »الف« است

 توضیح: پاسخ درست گزینه »الف« است؛ چون قیاس داده شده، قیاس استثنایی اتصالی است که در این قیاس »رفع مقدم« و »وضع تالی«)رو( نامعتبر است 
و موجب مغالطه می شود. که در این قیاس مغالطه »وضع تالی« اتفاق افتاده است، بدین صورت:

هرگاه شکلی مربع باشد، دارای چهارضلع است. 

این شکل )که ذوزنقه است(دارای چهار ضلع است

پس این شکل مربع است.   )نامعتبر است و مغالطع وضع تالی اتفاق افتاده است(

گزینه »ب« درست نیست چون هر چند رفع مقدم هم موجب مغالطه می شود ولی طبق توضیحی که برای گزینه »الف« آمد، در این قیاس، رفع مقدم اتفاق 
نیفتاده است.

گزینه »ج« پاسخ درست نیست، چون ایهام انعکاس مربوط به عکس و احکام قضایا است نه مربوط به قیاس.

گزینه »د« پاسخ درست نیست چون در مقدمات قیاس مطلب غلط و نادرستی بیان نشده است بلکه صورت قیاس اشکال دارد نه ماده قیاس.

8- پاسخ درست، گزینه »ج« است

 توضیح: پاسخ درست گزینه »ج« است؛ در این گونه موارد از مثال استفاده کنید به راحتی به نتیجه می رسید. برای منفصل حقیقی یک مثال می نویسیم و با 
صورت سوال تطبیق می دهیم،به این صورت: 

یا این عدد طبیعی زوج است یا فرد الف یا ب  

این عدد طبیعی زوج است الف  

پس این عدد طبیعی غیرفرد است   -    این نتیجه معتبر و الزامی است. غیر ب  

گزینه »الف« پاسخ درست نیست. یک مثال مانعةالجمع می نویسیم:

یا امروز شنبه است یا یکشنبه الف یا ب  

امروز غیر یکشنبه است          غیر ب  

امروز غیر شنبه است.    غیر الف  

 این نتیجه نامعتبر است چون غیر یکشنبه ممکن است خود شنبه باشد. ضمنا غیرشنبه شامل خود یکشنبه هم می شود که تناقض است.

گزینه »ب« پاسخ درست نیست. برای دریافت نادرستی آن یک مثال مانعةالجمع نوشته و تطبیق می دهیم

یا امروز شنبه است یا یکشنبه الف یا ب  

امروز غیر شنبه است          غیر الف  

امروز یکشنبه است.     ب  

این نتیجه نامعتبر است چون ممکن است یکشنبه نباشد. پس این قیاس نامعتبر است و نتیجه آن قطعی و الزامی نیست.

گزینه »د« پاسخ درست نیست. برای دریافت نادرستی آن یک مثال مانعةالرفع نوشته و تطبیق می دهیم

یا در تصادف دو اتومبیل، اتومبیل اول در حرکت بود یا اتومبیل دوم الف یا ب  

اتومبیل اول در حرکت بوده الف  

غیر اتومبیل دوم در حرکت بود یعنی اتومبیل دوم در حرکت نبود. غیر ب  

غیر ب در این تطبیق یعنی غیر اتومبیل دوم در حرکت بوده که نامعتبر است چون ممکن است هر دو اتومبیل در حال حرکت بوده اند.
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7- پاسخ درست، گزینه »الف« است

 توضیح: پاسخ درست گزینه »الف« است؛ چون قیاس داده شده، قیاس استثنایی اتصالی است که در این قیاس »رفع مقدم« و »وضع تالی«)رو( نامعتبر است 
و موجب مغالطه می شود. که در این قیاس مغالطه »وضع تالی« اتفاق افتاده است، بدین صورت:

هرگاه شکلی مربع باشد، دارای چهارضلع است. 

این شکل )که ذوزنقه است(دارای چهار ضلع است

پس این شکل مربع است.   )نامعتبر است و مغالطع وضع تالی اتفاق افتاده است(

گزینه »ب« درست نیست چون هر چند رفع مقدم هم موجب مغالطه می شود ولی طبق توضیحی که برای گزینه »الف« آمد، در این قیاس، رفع مقدم اتفاق 
نیفتاده است.

گزینه »ج« پاسخ درست نیست، چون ایهام انعکاس مربوط به عکس و احکام قضایا است نه مربوط به قیاس.

گزینه »د« پاسخ درست نیست چون در مقدمات قیاس مطلب غلط و نادرستی بیان نشده است بلکه صورت قیاس اشکال دارد نه ماده قیاس.

8- پاسخ درست، گزینه »ج« است

 توضیح: پاسخ درست گزینه »ج« است؛ در این گونه موارد از مثال استفاده کنید به راحتی به نتیجه می رسید. برای منفصل حقیقی یک مثال می نویسیم و با 
صورت سوال تطبیق می دهیم،به این صورت: 

یا این عدد طبیعی زوج است یا فرد الف یا ب  

این عدد طبیعی زوج است الف  

پس این عدد طبیعی غیرفرد است   -    این نتیجه معتبر و الزامی است. غیر ب  

گزینه »الف« پاسخ درست نیست. یک مثال مانعةالجمع می نویسیم:

یا امروز شنبه است یا یکشنبه الف یا ب  

امروز غیر یکشنبه است          غیر ب  

امروز غیر شنبه است.    غیر الف  

 این نتیجه نامعتبر است چون غیر یکشنبه ممکن است خود شنبه باشد. ضمنا غیرشنبه شامل خود یکشنبه هم می شود که تناقض است.

گزینه »ب« پاسخ درست نیست. برای دریافت نادرستی آن یک مثال مانعةالجمع نوشته و تطبیق می دهیم

یا امروز شنبه است یا یکشنبه الف یا ب  

امروز غیر شنبه است          غیر الف  

امروز یکشنبه است.     ب  

این نتیجه نامعتبر است چون ممکن است یکشنبه نباشد. پس این قیاس نامعتبر است و نتیجه آن قطعی و الزامی نیست.

گزینه »د« پاسخ درست نیست. برای دریافت نادرستی آن یک مثال مانعةالرفع نوشته و تطبیق می دهیم

یا در تصادف دو اتومبیل، اتومبیل اول در حرکت بود یا اتومبیل دوم الف یا ب  

اتومبیل اول در حرکت بوده الف  

غیر اتومبیل دوم در حرکت بود یعنی اتومبیل دوم در حرکت نبود. غیر ب  

غیر ب در این تطبیق یعنی غیر اتومبیل دوم در حرکت بوده که نامعتبر است چون ممکن است هر دو اتومبیل در حال حرکت بوده اند.
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9- پاسخ درست، گزینه »د« است

 توضیح: برای رسیدن به پاسخ دقیق چنین سوال هایی بهتر است از رسم استفاده کنیم و در تحلیل تمام گزینه ها به رسم داده شده توجه کنید:

پاسخ درست گزینه »د« است؛  چون انسان به طور کلی داخل در دایره حیوان است یعنی همه انسان ها از مصادیق حیوان هستند پس نمی توانند بعضی انسان ها 
خارج از دایره حیوان بوده و غیر حیوان باشند. پس هیچ انسانی غیر حیوان نیست و به حکم تداخل که کلی صادق است جزئی آن هم یعنی »بعضی انسان ها غیر 

حیوان نیستند« صادق است.

گزینه »الف« پاسخ درست نیست. نادرستی این گزینه کامال واضح است و هیچ نیازی به توضیح ندارد.

گزینه »ب« پاسخ درست نیست، چون »هیچ انسانی غیر حیوان نیست« و صادق است و » بعضی انسان ها غیر حیوان هستند« متناقض آن است و کاذب.

گزینه »ج« پاسخ درست نیست. چون قضیه »هیچ غیر حیوانی انسان نیست« صادق است و متناقض آن » بعضی غیرحیوان ها انسان هستند« به حکم تناقض، 
کاذب است.

10- پاسخ درست، گزینه »ج« است

 توضیح: پاسخ درست گزینه »ج« است؛ در این گونه سوال ها و برای تشخیص انواع قضایای منفصل از تکنیک »هم – هم و نه - نه« استفاده می کنیم که اگر 
با »هم - هم« محال و »نه - نه« ممکن بود آن قضیه مانعةالجمع است که در قضیه مربوط به گزینه »ج« این گونه است. بدین صورت: »قضیه هم حملی است 
هم منفصل حقیقی« که محال است، چون منفصل حقیقی از اقسام قضایای شرطی است نه حملی و هم چنین »قضیه نه حملی است نه منفصل حقیقی« که 

ممکن است. یعنی ممکن است مثال منفصل مانعةالجمع یا مانعةالرفع باشد. پس این قضیه مانعةالجمع است و پاسخ درست است.

گزینه »الف« پاسخ درست نیست، چون در این گونه سوال ها و برای تشخیص انواع قضایای منفصل از تکنیک »هم – هم و نه - نه« استفاده می کنیم که اگر با 
»هم - هم« محال و »نه - نه« ممکن بود آن قضیه مانعةالجمع است که در قضیه مربوط به گزینه »الف« این گونه نیست. بدین صورت: »جسم هم رسانا است 
هم غیر فلز« که ممکن است مثال آب هم رسانا است و هم غیرفلز است؛ و »جسم نه رسانا است نه غیر فلز« که محال است، پس قضیه مربوط به گزینه الف 

مانعةالجمع نیست بلکه مانعةالرفع است.

گزینه »ب« پاسخ درست نیست چون در این گونه سوال ها و برای تشخیص انواع قضایای منفصل از تکنیک »هم – هم و نه - نه« استفاده می کنیم که اگر با 
»هم - هم« محال و »نه - نه« ممکن بود آن قضیه مانعةالجمع است که در قضیه مربوط به گزینه »ب« این گونه نیست.

بدین صورت: »ماه هم به دور خورشید می گردد هم به دور زمین« که ممکن است. پس این قضیه منفصل مانعةالجمع نیست.

گزینه »د« پاسخ مورد نظر نیست چون در این گونه سوال ها و برای تشخیص انواع قضایای منفصل از تکنیک »هم – هم و نه - نه« استفاده می کنیم که اگر با 
»هم - هم« محال و »نه - نه« ممکن بود آن قضیه مانعةالجمع است که در قضیه مربوط به گزینه »د« این گونه نیست.

بدین صورت: »هر موجودی، هم جاندار است هم دارای احساس نیست« که محال است، جاندار به معنای حیوان، حتما دارای احساس است. و هم چنین »هر 
موجودی، نه جاندار است نه دارای احساس نیست« که محال است. پس این قضیه منفصل مانعةالجمع نیست بلکه منفصل حقیقی است.
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کدام یک از قضایای زیر یک منفصل غیرقابل جمع در کذب بوده و در مورد قیاس های استثنایی نمی توان گفت .......... .-  

۱( هر آینه یا مقعر است یا محدب – مقدمه اول آن حتمًا شرطی است.

۲( برخی از نمک ها در آب حل می شوند و یا برخی از نمک ها در آب حل نمی شوند. – نتیجه استدالل ضرورتًا در یکی از دو مقدمه آمده است.

۳( انسان یا روستانشین است یا شهرنشین – نتیجه استدالل ضرورتًا در یکی از دو مقدمه آمده است.

۴( هر انسانی یا باسواد است یا کم سواد – مقدمه اول آن حتمًا شرطی است.

 اگر از قضیه “اگر سعید دیپلم انسانی داشته باشد منطق خوانده است” یک قیاس استثنایی بسازیم کدام عبارت در مورد آن درست -  
خواهد بود؟

۱( نتیجه “او منطق خوانده است” رفع مقدم و مغالطه است.

۲( استثنای “او منطق نخوانده است” باعث نتیجه گیری از رفع تالی شده و معتبر است.

۳( استثنای “او دیپلم انسانی ندارد” باعث نتیجه گیری از رفع مقدم شده و معتبر است.

۴( نتیجه “او منطق خوانده است” وضع مقدم و مغالطه است.

 قضایایی »قضیه محصوره یا موجبه کلی است یا موجبه جزئی« و »علم یا تصور است یا تصدیق« و »انسان یا به اندازه کافی تالش -  
نمی کند یا موفق می شود« به ترتیب کدام یک از اقسام منفصله هستند؟

۲( مانعه الجمع – مانعه الرفع – حقیقی ۱( مانعه الجمع – حقیقی – مانعه الرفع  

۴( حقیقی – مانعه الرفع – مانعه الجمع ۳( حقیقی – مانعه الجمع – مانعه الرفع  

در مورد ماهیت قضیه شرطی متصل کدام عبارت درست نیست؟-  

۱( به پیوستگی و اتصال دو یا چند نسبت حکم می کند.

۲( به عدم پیوستگی و اتصال دو یا چند نسبت حکم می کند.

۳( به بودن یا نبودن نسبتی به صورت مشروط حکم می کند.

۴( میان مقدم و تالی آن، تفاوتی از نظر معنای شرط وجود ندارد.

مانند -   کلمات  این  معادل های  می توان  البته  که  می شود  استفاده   .......... ادات  از  شرطی  قضایای  ساختن  برای  فارسی  زبان  در 
.......... را نیز استفاده کرد.

۲( اگر و آنگاه – پس و بنابراین ولیکن و هرگاه ۱( اگر و آنگاه – در این صورت و درصورتی که و هرگاه                      

۳( اگر و آنگاه و یا – در این صورت و درصورتی که وگر و هرگاه                                           ۴( اگر و آنگاه و یا – پس و بنابراین و درنتیجه ولیکن و هرگاه
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۱( هر آینه یا مقعر است یا محدب – مقدمه اول آن حتمًا شرطی است.

۲( برخی از نمک ها در آب حل می شوند و یا برخی از نمک ها در آب حل نمی شوند. – نتیجه استدالل ضرورتًا در یکی از دو مقدمه آمده است.

۳( انسان یا روستانشین است یا شهرنشین – نتیجه استدالل ضرورتًا در یکی از دو مقدمه آمده است.

۴( هر انسانی یا باسواد است یا کم سواد – مقدمه اول آن حتمًا شرطی است.

 اگر از قضیه “اگر سعید دیپلم انسانی داشته باشد منطق خوانده است” یک قیاس استثنایی بسازیم کدام عبارت در مورد آن درست -  
خواهد بود؟

۱( نتیجه “او منطق خوانده است” رفع مقدم و مغالطه است.

۲( استثنای “او منطق نخوانده است” باعث نتیجه گیری از رفع تالی شده و معتبر است.

۳( استثنای “او دیپلم انسانی ندارد” باعث نتیجه گیری از رفع مقدم شده و معتبر است.

۴( نتیجه “او منطق خوانده است” وضع مقدم و مغالطه است.

 قضایایی »قضیه محصوره یا موجبه کلی است یا موجبه جزئی« و »علم یا تصور است یا تصدیق« و »انسان یا به اندازه کافی تالش -  
نمی کند یا موفق می شود« به ترتیب کدام یک از اقسام منفصله هستند؟

۲( مانعه الجمع – مانعه الرفع – حقیقی ۱( مانعه الجمع – حقیقی – مانعه الرفع  

۴( حقیقی – مانعه الرفع – مانعه الجمع ۳( حقیقی – مانعه الجمع – مانعه الرفع  

در مورد ماهیت قضیه شرطی متصل کدام عبارت درست نیست؟-  

۱( به پیوستگی و اتصال دو یا چند نسبت حکم می کند.

۲( به عدم پیوستگی و اتصال دو یا چند نسبت حکم می کند.

۳( به بودن یا نبودن نسبتی به صورت مشروط حکم می کند.

۴( میان مقدم و تالی آن، تفاوتی از نظر معنای شرط وجود ندارد.

مانند -   کلمات  این  معادل های  می توان  البته  که  می شود  استفاده   .......... ادات  از  شرطی  قضایای  ساختن  برای  فارسی  زبان  در 
.......... را نیز استفاده کرد.
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از مقدمه “اگر او بیمار باشد به مسابقه نخواهد آمد” کدام نتیجه معتبر است و این نتیجه گیری چه نام دارد؟-  

۱( او بیمار نیست، پس به مسابقه خواهد آمد. – رفع تالی

۲( او به مسابقه آمده است، پس بیمار نیست. – رفع تالی

۳( او به مسابقه آمده است، پس بیمار نیست. – وضع مقدم

۴( او بیمار نیست، پس به مسابقه خواهد آمد. – وضع مقدم

کدام عبارت در مورد قیاس استثنایی درست نیست؟-  

۱( ضرورتًا از دو مقدمه حملی و شرطی تشکیل می شود.

۲( مقدمه اول آن ضرورتًا یک قضیه شرطی است.

۳( قیاسی است که عین نتیجه آن ضرورتًا در یکی از مقدمات ذکر شده است.

۴( قیاسی است که باتوجه به مقدمه شرطی آن چهار حالت برای آن قابل تصور است.

قضیه منفصلی که دو بخش آن قابل جمع در صدق هستند، چه نام دارد؟ مثال آن کدام است؟-  

۱( منفصله مانعه الخلو – طلبه علوم دینی یا عالم است یا باتقوا

۲( منفصله مانعه الخلو – طلبه علوم دینی یا شیعه است یا سنی

۳( منفصله مانعه الجمع – طلبه علوم دینی یا شیعه است یا سنی

۴( منفصله مانعه الجمع – طلبه علوم دینی یا عالم است یا باتقوا

در مورد عبارت “ملزم به اجرای قرارداد هستند اگر آن را امضاء کنید” کدام عبارت مناسب تر است؟-  

۱( یک جمله انسایی است که از احساسات و عواطف فرد خبر می دهد.

۲( یک جمله انسایی است که دربرگیرنده عواطف و احساسات گوینده است.

۳( یک قضیه شرطی متصل است که ترتیب مقدم و تالی آن رعایت نشده است.

۴( یک قضیه شرطی متصل است که ترتیب اجزای آن رعایت نشده است.

کدام قیاس معتبر است؟-   

۱( اگر این قلم می نویسد، پس جوهر دارد. قلم جوهر دارد؛ پس می نویسد.

۲( اگر علی به خانه آمده بود، در قفل نبود. در قفل است، پس علی نیامده است.

۳( هیچ درنده ای علفخوار نیست. بعضی از علفخوارها یال دارند؛ پس بعضی از درندگان یال ندارند.

۴( اگر جسمی فلزی باشد، در اثر حرارت داغ می شود. این ظرف فلزی نیست؛ پس در اثر حرارت داغ نمی شود.

کدام قضیه مانعه الجمع است؟-   

۱( جسم یا رسانا است یا غیرفلز

۲( ماه یه به دور خورشید می گردد یا به دور زمین.

۳( قضیه یا حملی است یا منفصل حقیقی

۴( هر موجودی، یا جاندار است یا دارای احساس نیست.

سواالت درس نهم
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مقدمه دوم یک قیاس )غیر a( و نتیجه آن )b( است. کدام گزینه در رابطه با این قیاس درست است؟-   

۱( چنانچه این قیاس یک قیاس استثنایی انفصالی حقیقی معتبر باشد دو حالت برای مقدمه اول قابل تصور است.

۲( اگر این قیاس رفع تالی باشد، نتیجه گیری به درستی انجام نشده است.

۳( چنانچه این قیاس معتبر باشد ممکن نیست قاعده وضع مقدم در آن جاری باشد.

۴( اگر مقدمه اول a یا غیر b باشد، قیاس معتبر است.

نوع -  - است  اول  مقدمه  اول  جزء  تکذیب  قیاس  یک  دوم  تالی است و اگر بدانیم مقدمه  در قضایای شرطی متصل مقدم .......... 
قیاس .......... .

۲( تابع – مشخص نیست. ۱( مستلزم – مشخص نیست. 

۴( تابع – اتصالی است. ۳( مستلزم – اتصالی است. 

در مورد قضایای شرطی و اقسام آن کدام گزینه نادرست است؟-   

۱( برای قیاس هایی که از یک قضیه شرطی متصل و یک قضیه شرطی منفصل حقیقی ساخته می شوند مجموعًا 6 حالت معتبر قابل فرض است.

۲( رابطه میان دو طرف یک قضیه شرطی منفصل مانعه الجمع، از حیث امکان صدق و کذب هم زمان مانند رابطه دو قضیه متناقض است.

۳( تشخیص نوع قضیه شرطی در یک قیاس استثنایی تنها معیار تعیین نوع آن قیاس است.

۴( مقدمه دوم در رفع تالی ممکن است موجبه باشد.

کدام دو قضیه شرطی منفصل از یک نوع هستند؟-   

آ( سور هر قضیه حملی محصوره یا کلی است یا جزئی.

ب( هر قضیه منفصل یا مانعه الخلو است یا حقیقی.

پ( هوای فردا یا بارانی نیست، یا آفتابی نیست.

ت( جایزه این مسابقه یا نقدی است یا غیرنقدی.

۲( پ – ت ۱( آ – ب  

۴( ب – ت ۳( آ – پ  

کدام گزینه متفاوت است؟-   

۲( توانا بود هرکه دانا بود. ۱( چو ایران نباشد تن من مباد.  

۴( چو آمد بهاران جهان سبز شد. ۳( چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن. 

اگر )ب، اگر غیر الف( صادق باشد کدام گزینه صحیح است؟-   

۱( اگر مقدمه دوم )الف( باشد یا قیاس معتبر داریم.

۲( اگر صدق )ب( ثابت باشد، کذب )الف( ثابت می شود.

۳( اگر کذب )الف( ثابت باشد، صدق )ب( اثبات می شود.

۴( در عبارت مذکور ترتیب ظاهری و معنوی )ب( و غیر )الف( یکسان است.
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مقدمه دوم یک قیاس )غیر a( و نتیجه آن )b( است. کدام گزینه در رابطه با این قیاس درست است؟-   

۱( چنانچه این قیاس یک قیاس استثنایی انفصالی حقیقی معتبر باشد دو حالت برای مقدمه اول قابل تصور است.

۲( اگر این قیاس رفع تالی باشد، نتیجه گیری به درستی انجام نشده است.

۳( چنانچه این قیاس معتبر باشد ممکن نیست قاعده وضع مقدم در آن جاری باشد.

۴( اگر مقدمه اول a یا غیر b باشد، قیاس معتبر است.

نوع -  - است  اول  مقدمه  اول  جزء  تکذیب  قیاس  یک  دوم  تالی است و اگر بدانیم مقدمه  در قضایای شرطی متصل مقدم .......... 
قیاس .......... .

۲( تابع – مشخص نیست. ۱( مستلزم – مشخص نیست. 

۴( تابع – اتصالی است. ۳( مستلزم – اتصالی است. 

در مورد قضایای شرطی و اقسام آن کدام گزینه نادرست است؟-   

۱( برای قیاس هایی که از یک قضیه شرطی متصل و یک قضیه شرطی منفصل حقیقی ساخته می شوند مجموعًا 6 حالت معتبر قابل فرض است.

۲( رابطه میان دو طرف یک قضیه شرطی منفصل مانعه الجمع، از حیث امکان صدق و کذب هم زمان مانند رابطه دو قضیه متناقض است.

۳( تشخیص نوع قضیه شرطی در یک قیاس استثنایی تنها معیار تعیین نوع آن قیاس است.

۴( مقدمه دوم در رفع تالی ممکن است موجبه باشد.

کدام دو قضیه شرطی منفصل از یک نوع هستند؟-   

آ( سور هر قضیه حملی محصوره یا کلی است یا جزئی.

ب( هر قضیه منفصل یا مانعه الخلو است یا حقیقی.

پ( هوای فردا یا بارانی نیست، یا آفتابی نیست.

ت( جایزه این مسابقه یا نقدی است یا غیرنقدی.

۲( پ – ت ۱( آ – ب  

۴( ب – ت ۳( آ – پ  

کدام گزینه متفاوت است؟-   

۲( توانا بود هرکه دانا بود. ۱( چو ایران نباشد تن من مباد.  

۴( چو آمد بهاران جهان سبز شد. ۳( چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن. 

اگر )ب، اگر غیر الف( صادق باشد کدام گزینه صحیح است؟-   

۱( اگر مقدمه دوم )الف( باشد یا قیاس معتبر داریم.

۲( اگر صدق )ب( ثابت باشد، کذب )الف( ثابت می شود.

۳( اگر کذب )الف( ثابت باشد، صدق )ب( اثبات می شود.

۴( در عبارت مذکور ترتیب ظاهری و معنوی )ب( و غیر )الف( یکسان است.
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نوع کدام یک از قضایای شرطی زیر به درستی تعیین نشده است؟-   

۱( هر عدد زوجی یا عدد اول است یا غیر 2 )مانعه الخلو(

۲( هر انسانی یا در بهار به دنیا آمده یا در زمستان )غیر قابل جمع در صدق(

۳( هر کتابی یا بیش از 100 صفحه دارد یا کمتر از 100 صفحه. )مانعه الجمع(

۴( هر عدد طبیعی یا زوج است یا فرد. )حقیقی(

نتیجه این قیاس “الف یا ب” چیست و کدام نوع قیاس استثنایی است؟-  -

۲(  الف – حقیقی ۱(  الف – قیاس انفصالی مانعه الجمع  

۴(  ب – قیاس انفصالی مانعه الرفع 3(  ب – حقیقی   

با قضیه منفصل حقیقی می توان .......... قیاس استثنایی تشکیل داد که .......... .-  -

۲( چهار – همگی معتبرند. ۱( سه – همگی معتبرند.  

۴( سه – تنها دو تا معتبر است. ۳( چهار – تنها دو تا معتبر است. 

اگر نتیجه قیاسی “o o الف” باشد، مقدمه آن کدام است؟- --

۲( اگر ب آنگاه الف ب ۱( اگر الف آنگاه ب الف  

۴( اگر ب آنگاه الف غیر الف ۳( اگر الف آنگاه ب غیر ب 

نوع قیاس را در عبارت زیر مشخص کنید؟-   

»O هست یا A گروه خونی یا«

۲( مانعه الرفع ۱( حقیقی  

۴( شرطی متصل ۳( مانعه الجمع 

کدام گزینه در تعریف قضایا شرطی و اقسام آن صحیح می باشد؟-  -

۱( قضایایی که در آن اتصال یا انفصال میان 2 نسبت حکم شود. – متصل و منفصل

۲( قضایایی که در آن اتصال یا انفصال میان 2 نسبت حکم نشود. – متصل و منفصل

۳( قضایایی که در آن اتصال یا انفصال میان 2 نسبت حکم شود. – حقیقی و مانعه الرفع و مانعه الجمع

۴( قضایایی که در آن اتصال یا انفصال میان 2 نسبت حکم نشود. – حقیقی و مانعه الرفع و مانعه الجمع

نوع قیاس را در عبارت زیر مشخص کنید؟-   

“هوای جنوب کشورم یا گرم است یا سرد لیکن سر است؛ پس گرم نیست.”

۲( مانعه الرفع ۱( حقیقی  

۴( شرطی متصل ۳( مانعه الجمع 
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 نوع قیاس عبارات زیر را مشخص کنید؟-   

الف( این عبارت یا تصور است یا تصدیق لیکن تصور نیست؛ پس تصدیق است.

ب( شخص معتاد یا به خود ضرر می رساند یا دیگران لیکن به دیگران ضرر نمی رساند، پس به خود ضرر می رساند.

۲( مانعه الرفع – مانعه الجمع ۱( حقیقی – مانعه الجمع  

۴( حقیقی – مانعه الرفع ۳( مانعه الجمع – حقیقی  

از قیاس استثنایی -    این قیاس “اگر جاده بسته باشد، مسافران نمی آیند. مسافران می آیند. پس جاده بسته نیست” کدام قسم 
است؟

۲( متصل ۱( منفصل مانعه الجمع  

۴( منفصل حقیقی ۳( منفصل مانعه الرفع  

کدام عبارت صحیح نیست؟-  -

۱( در قاعده رفع تالی، با نفی مقدم نفی تالی نتیجه می شود.

۲( در منطق جدید برای نشان دادن شرطی متصل از نماد »« استفاده می شود.

۳( در قیاس استثنایی مقدمه اول آن می تواند شرطی منفصل حقیقی باشد.

۴( در قیاس انفصالی حقیقی چهار حالت آن معتبر است.

در یک قیاس استثنایی که مقدمه اولش منفصل مانعه الرفع باشد، فقط از .......... یک بخش مقدمه .......... بخش دیگر نتیجه -  -
می شود.

۲( رفع – وضع ۱( وضع – وضع 

۴( وضع – رفع ۳( رفع – رفع  

بهترین راه تشخیص قیاس اقترانی شرطی از استثنایی چیست؟-   

۱( جایگاه حد وسط در مقدمات

۲( شرطی یا حملی بودن نتیجه

۳( پخش بودن یا نبودن اجزای نتیجه در مقدمات

۴( شرطی یا حملی بودن مقدمات

.......... بخش دیگر -    یک بخش مقدمه،   .......... از  فقط  باشد،  مانعه الجمع  منفصل  اولش  در یک قیاس استثنایی که مقدمه 
نتیجه می شود.

۲( رفع – رفع ۱( وضع – رفع 

۴( وضع – وضع ۳( رفع – وضع 
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 نوع قیاس عبارات زیر را مشخص کنید؟-   

الف( این عبارت یا تصور است یا تصدیق لیکن تصور نیست؛ پس تصدیق است.

ب( شخص معتاد یا به خود ضرر می رساند یا دیگران لیکن به دیگران ضرر نمی رساند، پس به خود ضرر می رساند.

۲( مانعه الرفع – مانعه الجمع ۱( حقیقی – مانعه الجمع  

۴( حقیقی – مانعه الرفع ۳( مانعه الجمع – حقیقی  

از قیاس استثنایی -    این قیاس “اگر جاده بسته باشد، مسافران نمی آیند. مسافران می آیند. پس جاده بسته نیست” کدام قسم 
است؟

۲( متصل ۱( منفصل مانعه الجمع  

۴( منفصل حقیقی ۳( منفصل مانعه الرفع  

کدام عبارت صحیح نیست؟-  -

۱( در قاعده رفع تالی، با نفی مقدم نفی تالی نتیجه می شود.

۲( در منطق جدید برای نشان دادن شرطی متصل از نماد »« استفاده می شود.

۳( در قیاس استثنایی مقدمه اول آن می تواند شرطی منفصل حقیقی باشد.

۴( در قیاس انفصالی حقیقی چهار حالت آن معتبر است.

در یک قیاس استثنایی که مقدمه اولش منفصل مانعه الرفع باشد، فقط از .......... یک بخش مقدمه .......... بخش دیگر نتیجه -  -
می شود.

۲( رفع – وضع ۱( وضع – وضع 

۴( وضع – رفع ۳( رفع – رفع  

بهترین راه تشخیص قیاس اقترانی شرطی از استثنایی چیست؟-   

۱( جایگاه حد وسط در مقدمات

۲( شرطی یا حملی بودن نتیجه

۳( پخش بودن یا نبودن اجزای نتیجه در مقدمات

۴( شرطی یا حملی بودن مقدمات

.......... بخش دیگر -    یک بخش مقدمه،   .......... از  فقط  باشد،  مانعه الجمع  منفصل  اولش  در یک قیاس استثنایی که مقدمه 
نتیجه می شود.

۲( رفع – رفع ۱( وضع – رفع 

۴( وضع – وضع ۳( رفع – وضع 
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کدام یک از اقسام قضایای زیر می تواند مقدمه قیاس استثنایی قرار گیرد؟- - 

۲( شرطی متصل ۱( حملی  

۴( همه موارد ۳( منفصل حقیقی 

درباره قیاس استثنایی نمی توان گفت:-   

۱( یک مقدمه آن ممکن است متصل یا منفصل باشد.

۲( نتیجه استدالل ضرورتًا در یکی از دو مقدمه آمده است.

۳( مقدمه اول آن حتمًا شرطی است.

۴( بدون یک مقدمه حملی، تشکیل نمی شود.

در قیاس انفصالی مانعه الجمع تنها .......... آن معتبر است که در آن .......... یکی از طرفین، طرف دیگر .......... می شود.-   

۲( ۱ حالت – نفی – اثبات ۱( ۲ حالت – اثبات – نفی  

۴( ۲ حالت – نفی – اثبات ۳( ۱ حالت – اثبات – نفی  

اگر مقدمه قیاسی »اگر ج آنگاه د« باشد، نتیجه آن کدام است و از کدام قاعده استفاده کرده است؟-   

۲(  الف – وضع مقدم ۱(  د – وضع مقدم   

۴(  د – رفع تالی ۳(  الف – رفع تالی  

نتیجه قیاس استثنایی قضیه ای ........ است.-   

۲( محصوره ۱( شرطی  

۴( حملی ۳( شعفیه  

درستی یا نادرستی قضایای زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟-   

الف( قضیه “یا مردود نمی شود یا در این آزمون قبول می شود” مانعه الجمع است.

ب( فقط در منفصل حقیقی ممکن است دو طرف هم زمان صادق باشند.

ج( قضیه “اگر سامان نباشد، مسابقه برگزار نمی شود” به بودن یک نسبت به شرط بودن یک نسبت حکم شده است.

۲( نادرست – درست – درست ۱( درست – نادرست – نادرست  

۴( نادرست – نادرست – نادرست ۳( درست – درست – درست   

چرا شرطی منفصل را شرطی می دانیم؟-   

۱( چون از صدق یک طرف، کذب طرف دیگر نتیجه می شود.

۲( زیرا بودن یا نبودن یک طرف را به بودن یا نبودن طرف دیگر مشروط کرده ایم.

۳( زیرا در آن به جدایی و انفکاک دو یا چند نسبت حکم شده است.

۴( چون با برداشتن “یا” دو قضیه حملی باقی می ماند.
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منفصل حقیقی از نظر .......... دو طرف قضیه با مانعه الرفع متفاوت است و از نظر .......... دو طرف قضیه با مانعه الجمع مشابه -   
است.

۲( عدم امکان صدق – ضرورت صدق یکی از  ۱( عدم امکان کذب – ضرورت کذب یکی از  

۴( ضرورت صدق یکی از – عدم امکان کذب ۳( ضرورت کذب یکی از – عدم امکان صدق  

کدام قضیه شرطی متصل است؟-   

۲( “اگر” یا حرف شرط است یا غیر شرط ۱( جسمی که گاز نباشد یا جامد است یا مایع   

۴( این کتاب یا منطقی است یا فلسفی ۳( حرف شرط یا اگر است یا چنانچه   

درستی یا نادرستی عبارت ها در کدام گزینه به درستی آمده است؟-   

الف( قضیه شرطی ای که دو طرف آن غیر قابل جمع در صدق است، حقیقی نمی باشد.

ب( کاربرد لفظ »یا« در قضیه منفصل این اسات که میان دو نسبت حکم کند.

ج( در قضیه مانعه الجمع ماییند حقیقی امکان کذب دو طرف وجود ندارد.

۲( نادرست – درست – درست ۱( درست – نادرست – نادرست 

۴( درست – نادرست – درست ۳( نادرست – درست – نادرست 

کدام گزاره نادرست است؟-   

۱( اگر یک طرف قضیه منفصل صادق باشد، به شرط مانعه الجمع بودن طرف دیگر صادق است.

۲( اگر یک طرف قضیه منفصل صادق باشد، به شرط حقیقی بودن طرف دیگر کاذب است.

۳( اگر یک طرف قضیه منفصل کاذب باشد، به شرط مانعه الرفع بودن طرف دیگر صادق است.

۴( اگر یک طرف قضیه منفصل کاذب باشد، به شرط حقیقی بودن طرف دیگر صادق است.

از میان قضایای زیر چند مورد منفصل مانعه الجمع نمی باشد؟-   

الف( امروز یا شنبه است یا غیر شنبه.

ب( این لباس یا سفید است یا غیر سیاه.

ج( امروز یا تعطیل است یا جمعه نیست.

د( این کتاب یا منطق است یا فلسفه.

۲( یک مورد ۱( دو مورد  

۴( سه مورد ۳( چهار مورد 

اگر قضیه »الف، ب یا ج است« یک قضیه منفصل مانعه الجمع باشد، حکم مشروط کدام است؟-   

۲( بودن ج به نبودن ب مشروط شده است. ۱( نبودن ج به بودن ج مشروط شده است. 

۴( بودن ب به بودن ج مشروط شده است. ۳( نبودن ب به نبودن ج مشروط شده است. 
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منفصل حقیقی از نظر .......... دو طرف قضیه با مانعه الرفع متفاوت است و از نظر .......... دو طرف قضیه با مانعه الجمع مشابه -   
است.

۲( عدم امکان صدق – ضرورت صدق یکی از  ۱( عدم امکان کذب – ضرورت کذب یکی از  

۴( ضرورت صدق یکی از – عدم امکان کذب ۳( ضرورت کذب یکی از – عدم امکان صدق  

کدام قضیه شرطی متصل است؟-   

۲( “اگر” یا حرف شرط است یا غیر شرط ۱( جسمی که گاز نباشد یا جامد است یا مایع   

۴( این کتاب یا منطقی است یا فلسفی ۳( حرف شرط یا اگر است یا چنانچه   

درستی یا نادرستی عبارت ها در کدام گزینه به درستی آمده است؟-   

الف( قضیه شرطی ای که دو طرف آن غیر قابل جمع در صدق است، حقیقی نمی باشد.

ب( کاربرد لفظ »یا« در قضیه منفصل این اسات که میان دو نسبت حکم کند.

ج( در قضیه مانعه الجمع ماییند حقیقی امکان کذب دو طرف وجود ندارد.

۲( نادرست – درست – درست ۱( درست – نادرست – نادرست 

۴( درست – نادرست – درست ۳( نادرست – درست – نادرست 

کدام گزاره نادرست است؟-   

۱( اگر یک طرف قضیه منفصل صادق باشد، به شرط مانعه الجمع بودن طرف دیگر صادق است.

۲( اگر یک طرف قضیه منفصل صادق باشد، به شرط حقیقی بودن طرف دیگر کاذب است.

۳( اگر یک طرف قضیه منفصل کاذب باشد، به شرط مانعه الرفع بودن طرف دیگر صادق است.

۴( اگر یک طرف قضیه منفصل کاذب باشد، به شرط حقیقی بودن طرف دیگر صادق است.

از میان قضایای زیر چند مورد منفصل مانعه الجمع نمی باشد؟-   

الف( امروز یا شنبه است یا غیر شنبه.

ب( این لباس یا سفید است یا غیر سیاه.

ج( امروز یا تعطیل است یا جمعه نیست.

د( این کتاب یا منطق است یا فلسفه.

۲( یک مورد ۱( دو مورد  

۴( سه مورد ۳( چهار مورد 

اگر قضیه »الف، ب یا ج است« یک قضیه منفصل مانعه الجمع باشد، حکم مشروط کدام است؟-   

۲( بودن ج به نبودن ب مشروط شده است. ۱( نبودن ج به بودن ج مشروط شده است. 

۴( بودن ب به بودن ج مشروط شده است. ۳( نبودن ب به نبودن ج مشروط شده است. 
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یک قضیه شرطی که دو طرف آن قابل جمع در صدق باشد، می تواند یک منفصل باشد، یعنی ..........-   

۱( مانعه الرفع – عدم کذب دو طرف قضیه

۲( مانعه الجمع – دو طرف قضیه با هم رفع نمی شود.

۳( مانعه الجمع – محال بودن اجتماع دو طرف

۴( حقیقی – محال بودن ارتفاع و اجتماع دو طرف

 از میان قضایای زیر، کدام یک قابل جمع در کذب است؟-   

۱( هر قضیه ای یا کاذب است یا صادق.    ۲( هر جمله ای یا انشایی است یا خبری

۳( هر استداللی یا قیاس است یا غیر قیاس    ۴( هر جمله ای یا صادق است یا انشایی

کدام گزینه درباره قضیه شرطی منفصل ناصحیح است؟-   

۲( در مانعه الرفع، کذب دو بخش ممکن نیست. ۱( در حقیقی، صدق دو بخش ممکن نیست.  

۴( در مانعه الجمع، کذب دو بخش ممکن نیست. ۳( در حقیقی، کذب دو بخش ممکن نیست.  

کدام قضیه منفصل حقیقی است؟-   

۱( امروز یا اول اسفند است یا آخر اسفند.    ۲( امروز یا شنبه است یا غیر پنج شنبه

۳( امروز یا سه شنبه است یا غیر از سه شنبه    ۴( دو طرف قضیه قابل جمع در کذب باشند.

قیاس شرطی متصل.........حالت دارد که ....حالت قیاس و ......حالت دیگر مغالطه است.-   

۴ _ ۲ _ 6 )۴   ۳ _ ۱ _ ۴ )۳   ۳ _ ۳ _6 )۲   ۲ _۲ _ ۴ )۱

گر نتوانیم از صادق بودن طرف اول، صدق و کذب طرف دوم را مشخص کنیم، آن قضیه .......... است.-   

۲( حقیقی ۱( مانعه الجمع  

۴( قابل جمع در کذب ۳( قابل جمع در صدق  

شباهت قضیه منفصل حقیقی و مانعه الرفع، چیست؟-   

۲( محال بودن کذب دو طرف ۱( امکان بودن کذب دو طرف  

۴( امکان صدق دو طرف ۳( محال بودن صدق دو طرف  

اگر یک طرف قضیه منفصل کاذب باشد ..........-   

۱( به شرط حقیقی بودن، طرف دیگر حتمًا صادق است.

۲( به شرط مانعه الرفع بودن، طرف دیگر کاذب است.

۳( به شرط مانعه الجمع بودن، طرف دیگر نمی تواند کاذب باشد.

۴( به شرط مانعه الجمع بودن، طرف دیگر حتمًا صادق است.
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اگر نتوانیم از کذب طرف دوم، صدق و کذب طرف اول را مشخص کنیم، آن قضیه .......... است.-   

۲( قابل جمع در صدق ۱( مانعه الرفع 

۴( قابل جمع در کذب ۳( حقیقی  

اگر نتوانیم از درست بودن یک طرف قضیه، درست یا غلط بودن طرف دیگر را مشخص کنیم، قضیه .......... است و اگر بتوانیم -   
از درستی یک طرف قضیه، نادرستی طرف دیگر را نتیجه بگیریم، قضیه .......... است.

۲( حقیقی – قابل جمع در کذب ۱( قابل جمع در کذب – مانعه الجمع  

۴( مانعه الجمع – غیر قابل جمع در صدق ۳( مانعه الرفع – غیر قابل جمع در کذب 

کدام یک از قضایای زیر منفصل حقیقی می باشد؟-   

۲( این فرد یا آشناست یا غریبه ۱( این جوراب یا سیاه است یا سفید  

۴( آن مرد یا ورزشکار است یا پزشک ۳( موهای حنا یا بند است یا کوتاه  

کدام گزینه درباره همه قضایای منفصل صحیح است؟-   

۲( دارای دو موضوع است. ۱( تالی تابع مقدم است.  

۴( دو محمول دارد. ۳( دست کم دو نسبت دارد. 

کدام گزاره قضایای شرطی منفصل صحیح است؟-   

۱( فقط در مانعه الرفع محال است دو طرف صادق باشند.

۲( فقط در مانعه الجمع ممکن است دو طرف هم زمان کاذب باشند.

۳( فقط در مانعه الرفع محال است دو طرف کاذب باشند.

۴( فقط در حقیقی ممکن است دو طرف هم زمان صادق باشند.

ماهیت قضیه شرطی منفصل چیست؟-   

۲( جایگاه مقدم و تالی ۱( گسستگی دو طرف قضیه 

۴( وجود لفظ اگر ۳( رابطه مقدم و تالی  

در کدام گزینه قضیه غیر قابل جمع در صدق آمده است؟-   

۲( االن یا شب است یا روز ۱( یا خواب است یا بیدار   

۴( یا دوشنبه است یا سه شنبه ۳( امسال یا کبیسه است یا سال  

اگر در یک قضیه، کاذب بودن دو طرفش محال باشد، آن قضیه .......... است.-   

۲( مانعه الجمع ۱( حملی   

۴( حقیقی ۳( غیر قابل جمع در صدق 
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اگر نتوانیم از کذب طرف دوم، صدق و کذب طرف اول را مشخص کنیم، آن قضیه .......... است.-   

۲( قابل جمع در صدق ۱( مانعه الرفع 

۴( قابل جمع در کذب ۳( حقیقی  

اگر نتوانیم از درست بودن یک طرف قضیه، درست یا غلط بودن طرف دیگر را مشخص کنیم، قضیه .......... است و اگر بتوانیم -   
از درستی یک طرف قضیه، نادرستی طرف دیگر را نتیجه بگیریم، قضیه .......... است.

۲( حقیقی – قابل جمع در کذب ۱( قابل جمع در کذب – مانعه الجمع  

۴( مانعه الجمع – غیر قابل جمع در صدق ۳( مانعه الرفع – غیر قابل جمع در کذب 

کدام یک از قضایای زیر منفصل حقیقی می باشد؟-   

۲( این فرد یا آشناست یا غریبه ۱( این جوراب یا سیاه است یا سفید  

۴( آن مرد یا ورزشکار است یا پزشک ۳( موهای حنا یا بند است یا کوتاه  

کدام گزینه درباره همه قضایای منفصل صحیح است؟-   

۲( دارای دو موضوع است. ۱( تالی تابع مقدم است.  

۴( دو محمول دارد. ۳( دست کم دو نسبت دارد. 

کدام گزاره قضایای شرطی منفصل صحیح است؟-   

۱( فقط در مانعه الرفع محال است دو طرف صادق باشند.

۲( فقط در مانعه الجمع ممکن است دو طرف هم زمان کاذب باشند.

۳( فقط در مانعه الرفع محال است دو طرف کاذب باشند.

۴( فقط در حقیقی ممکن است دو طرف هم زمان صادق باشند.

ماهیت قضیه شرطی منفصل چیست؟-   

۲( جایگاه مقدم و تالی ۱( گسستگی دو طرف قضیه 

۴( وجود لفظ اگر ۳( رابطه مقدم و تالی  

در کدام گزینه قضیه غیر قابل جمع در صدق آمده است؟-   

۲( االن یا شب است یا روز ۱( یا خواب است یا بیدار   

۴( یا دوشنبه است یا سه شنبه ۳( امسال یا کبیسه است یا سال  

اگر در یک قضیه، کاذب بودن دو طرفش محال باشد، آن قضیه .......... است.-   

۲( مانعه الجمع ۱( حملی   

۴( حقیقی ۳( غیر قابل جمع در صدق 
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کدام گزینه حقیقی نمی باشد؟-   

۲( این جسم یا رسانا است یا عایق ۱( عدد یا زوج است یا فرد  

۴( یا زنده می ماند یا می میرد. ۳( این تیم یا قهرمان می شود یا نایب قهرمان 

 تقاوت قضیه مانعه الجمع با حقیقی در چیست؟-   

۲( امکان کذب دو طرف ۱( محال بودن صدق دو طرف 

۴( امکان صدق دو طرف ۳( صادق بودن دو طرف  

کاربرد لفظ .......... در قضیه منفصل این است که ..........-   

۲( یا – بین دو نسبت فاصله بیندازد. ۱( اگر – مقدم را مستلزم تالی کند.  

۴( یا – میان دو نسبت حکم کند. ۳( اگر – مقدم را تابع تالی کند.  

کدام گزینه با توجه به قضیه »ماه تولد احمد یا شهریور است یا مرداد« درست است؟-   

۲( اگر ماه تولد او مرداد نباشد، شهریور است. ۱( اگر ماه تولد او شهریور باشد، مرداد نیست.  

۴( چون ماه تولد او مرداد نیست، شهریور است. ۳( اگر ماه تولد او شهریور نباشد، مرداد است.  

در کدام گزینه دو قضیه شرطی دیده می شود؟-   

۱( هر که را صبر نیست حکمت نیست - دعایی گر نمی گویی به دشنامی عزیزم کن

۲( اول اندیشه وانگهی گفتار - کس نیابد به جگر افتاد

۳( هر یک از دایره جمع به راهی رفتند - تو مپندار کزین در به سالمت بروم

۴( خجل آن کسی که رفت و کار نساخت - ای که دستت می رسد کاری بکن

در کدام گزینه، قضیه شرطی منفصل وجود ندارد؟-   

۱( قضایا یا محصوره هستند یا شخصیه                                                                          ۲( سهیل یا در بازار است یا در غیر بازار 

۳( ساختمان مجلس در مرکز شهر است یا دانشگاه تهران در مرکز شهر                         ۴( آذر در دانشگاه یا نه مهندسی می خواند یا نه ادبیات

شعر ))اگر بار خار است خود کشته ای / وگر پرنیان است خود رشته ای(( در چه حالتی معتبر است؟ -   

۱( بارمان خار نباشد.                                          ۲( بارمان پرنیان نباشد. 

۳( خودمان کشته باشیم.                                   ۴( خودمان رشته نکرده باشیم.

 با توجه به ماهیت قیاس استثنائی اتصالی می توان بیان کرد که .......-   

۱( دو حالت آن همواره بر قاعده و دوحالت دیگرش بر مغالطه استوار است. 

۲( نتیجه آن گاهی اوقات یک قضیه شرطی خواهد بود. 

۳( مقدم شرط کافی و الزم )تنها علت( برای تحقق تالی باشد از رفع مقدم می توان به رفع تالی رسید. 

۴( در مقدمه شرطی آن باید از یک مقدم و تالی استفاه کرده باشد. 
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کدام گزینه حقیقی نمی باشد؟-   

۲( این جسم یا رسانا است یا عایق ۱( عدد یا زوج است یا فرد  

۴( یا زنده می ماند یا می میرد. ۳( این تیم یا قهرمان می شود یا نایب قهرمان 

 تقاوت قضیه مانعه الجمع با حقیقی در چیست؟-   

۲( امکان کذب دو طرف ۱( محال بودن صدق دو طرف 

۴( امکان صدق دو طرف ۳( صادق بودن دو طرف  

کاربرد لفظ .......... در قضیه منفصل این است که ..........-   

۲( یا – بین دو نسبت فاصله بیندازد. ۱( اگر – مقدم را مستلزم تالی کند.  

۴( یا – میان دو نسبت حکم کند. ۳( اگر – مقدم را تابع تالی کند.  

کدام گزینه با توجه به قضیه »ماه تولد احمد یا شهریور است یا مرداد« درست است؟-   

۲( اگر ماه تولد او مرداد نباشد، شهریور است. ۱( اگر ماه تولد او شهریور باشد، مرداد نیست.  

۴( چون ماه تولد او مرداد نیست، شهریور است. ۳( اگر ماه تولد او شهریور نباشد، مرداد است.  

در کدام گزینه دو قضیه شرطی دیده می شود؟-   

۱( هر که را صبر نیست حکمت نیست - دعایی گر نمی گویی به دشنامی عزیزم کن

۲( اول اندیشه وانگهی گفتار - کس نیابد به جگر افتاد

۳( هر یک از دایره جمع به راهی رفتند - تو مپندار کزین در به سالمت بروم

۴( خجل آن کسی که رفت و کار نساخت - ای که دستت می رسد کاری بکن

در کدام گزینه، قضیه شرطی منفصل وجود ندارد؟-   

۱( قضایا یا محصوره هستند یا شخصیه                                                                          ۲( سهیل یا در بازار است یا در غیر بازار 

۳( ساختمان مجلس در مرکز شهر است یا دانشگاه تهران در مرکز شهر                         ۴( آذر در دانشگاه یا نه مهندسی می خواند یا نه ادبیات

شعر ))اگر بار خار است خود کشته ای / وگر پرنیان است خود رشته ای(( در چه حالتی معتبر است؟ -   

۱( بارمان خار نباشد.                                          ۲( بارمان پرنیان نباشد. 

۳( خودمان کشته باشیم.                                   ۴( خودمان رشته نکرده باشیم.

 با توجه به ماهیت قیاس استثنائی اتصالی می توان بیان کرد که .......-   

۱( دو حالت آن همواره بر قاعده و دوحالت دیگرش بر مغالطه استوار است. 

۲( نتیجه آن گاهی اوقات یک قضیه شرطی خواهد بود. 

۳( مقدم شرط کافی و الزم )تنها علت( برای تحقق تالی باشد از رفع مقدم می توان به رفع تالی رسید. 

۴( در مقدمه شرطی آن باید از یک مقدم و تالی استفاه کرده باشد. 
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نتیجه گیری قیاس زیر در کدام گزینه آمده است؟ -   

متهم به خیانت در امانت هستی                                                 متهم به خیانت در امانت نبودی جایت اینجا نبود 

۱( متهم هستی                                          ۲( جایت اینجا نیست                                          ۳( متهم نیستی                                         ۴( جایت اینجا است

کدام یک از عبارات زیر یک قضیه شرطی نیست؟ -   

۱( در دانشگاه حقوق بخوانم یا مدیریت             ۲( نباشی نیستم 

۳( ببینمش بهش می گویم                               ۴( ناز بنیاد نکن تا نکنی بنیادم 

هرگاه از این که ))هر جسمی آسمانی ستاره باشد، نورانی است(( ، نتیجه بگیریم ))ماه ستاره است(( ، از کدام روش به نتیجه -   
رسیده ایم؟ 

۱( وضع تالی                ۲( رفع تالی                ۳( وضع مقدم               ۴( رفع مقدم 

با توجه به مقدمات داده شده، نتیجه کدام قیاس استثنایی انفصالی، قطعی است؟-   

1( اگر قضیه ی ))الف یا ب(( منفصله ی حقیقی باشد: )ب یا الف(¦)ب/الف(

۲( اگر قضیه ی ))الف یا ب(( منفصله ی مانعه الجمع باشد: )ب یا الف(¦))الف غیر(/ب(

۳( قضیه ی ))الف یا ب(( منفصله ی مانعه الرفع باشد: )ب یا الف(¦))الف غیر(/ب(

۴( قضیه ی ))الف یا ب(( منفصله ی مانعه الرفع باشد: )ب یا الف(¦)ب/)الف غیر((

کدام گزینه در مورد قضایای شرطی ))منفصل مانعه الرفع(( نادرست است؟ -   

۱( ممکن است بین محمول های هر دو طرف آن رابطه ی تباین باشد.                 ۲( ممکن است هر دو طرف آن صادق باشند. 

۳( انفصال بین دو طرف آن تام نیست.                                                                   ۴( محال است بین محمول های دو طرف آن رابطه ی تساوی باشد.

کدام یک از عبارات زیر داللت بر یک قضیه شرطی دارد؟ -   

۱( تا نگرید طفل کی نوشد لبن                                                                     ۲( تا دل به مهرت داده ام / در بحر فکر افتاده ام 

۳( تا جهان بود از سر آدم فراز / کس نبود از راز دانش بی نیاز                       ۴( مرا تا عشق تعلیم سخن کرد / حدیثم نکته ی هر محفلی بود

 همه ی گزینه ها صحیح اند به جز گزینه ی ............. -   

۱( تفاوت دو قضیه ی ))هر دانش آموزی درس خوان است و بعضی دانش آموزها معدل باال دارند(( در دامنه ی مصادیق موضوع است. 

۲( عبارت ))کلمه ی کعبه تنها یک نقطه دارد((، قضیه ی محصوره محسوب نمی شود. 

۳( عبارت ))گر رسد از تو به گوشم که بمیر ای سعدی / تا لب گور به اعزاز و کرامت بروم(( قابلیت صدق و کذب ندارد. 

۴( در عبارت ))آدمی خوارند اغلب مردمان(( ابتدا محمول آمده است و سور آن نیز استاندارد نیست.

در قضیه ی شرطی کدام گزینه، مقدم، مؤخر بر تالی ذکر شده است؟ -   

۲( راز نهان دار خمش ور خمشی تلخ بود / آنچه جگرسوزه بود باز جگر سازه شود  1( اگر روم ز پی اش فتنه ها برانگیزد / ور از طلب بنشینم به کینه برخیزد  

۴( ز پیران بپرسید اسفندیار / که این دشت رزم است گر جای خواب؟ ۳( بدان خود را که از راه معانی / خدا را دانی ار خود را بدانی   
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نتیجه گیری قیاس زیر در کدام گزینه آمده است؟ -   

متهم به خیانت در امانت هستی                                                 متهم به خیانت در امانت نبودی جایت اینجا نبود 

۱( متهم هستی                                          ۲( جایت اینجا نیست                                          ۳( متهم نیستی                                         ۴( جایت اینجا است

کدام یک از عبارات زیر یک قضیه شرطی نیست؟ -   

۱( در دانشگاه حقوق بخوانم یا مدیریت             ۲( نباشی نیستم 

۳( ببینمش بهش می گویم                               ۴( ناز بنیاد نکن تا نکنی بنیادم 

هرگاه از این که ))هر جسمی آسمانی ستاره باشد، نورانی است(( ، نتیجه بگیریم ))ماه ستاره است(( ، از کدام روش به نتیجه -   
رسیده ایم؟ 

۱( وضع تالی                ۲( رفع تالی                ۳( وضع مقدم               ۴( رفع مقدم 

با توجه به مقدمات داده شده، نتیجه کدام قیاس استثنایی انفصالی، قطعی است؟-   

1( اگر قضیه ی ))الف یا ب(( منفصله ی حقیقی باشد: )ب یا الف(¦)ب/الف(

۲( اگر قضیه ی ))الف یا ب(( منفصله ی مانعه الجمع باشد: )ب یا الف(¦))الف غیر(/ب(

۳( قضیه ی ))الف یا ب(( منفصله ی مانعه الرفع باشد: )ب یا الف(¦))الف غیر(/ب(

۴( قضیه ی ))الف یا ب(( منفصله ی مانعه الرفع باشد: )ب یا الف(¦)ب/)الف غیر((

کدام گزینه در مورد قضایای شرطی ))منفصل مانعه الرفع(( نادرست است؟ -   

۱( ممکن است بین محمول های هر دو طرف آن رابطه ی تباین باشد.                 ۲( ممکن است هر دو طرف آن صادق باشند. 

۳( انفصال بین دو طرف آن تام نیست.                                                                   ۴( محال است بین محمول های دو طرف آن رابطه ی تساوی باشد.

کدام یک از عبارات زیر داللت بر یک قضیه شرطی دارد؟ -   

۱( تا نگرید طفل کی نوشد لبن                                                                     ۲( تا دل به مهرت داده ام / در بحر فکر افتاده ام 

۳( تا جهان بود از سر آدم فراز / کس نبود از راز دانش بی نیاز                       ۴( مرا تا عشق تعلیم سخن کرد / حدیثم نکته ی هر محفلی بود

 همه ی گزینه ها صحیح اند به جز گزینه ی ............. -   

۱( تفاوت دو قضیه ی ))هر دانش آموزی درس خوان است و بعضی دانش آموزها معدل باال دارند(( در دامنه ی مصادیق موضوع است. 

۲( عبارت ))کلمه ی کعبه تنها یک نقطه دارد((، قضیه ی محصوره محسوب نمی شود. 

۳( عبارت ))گر رسد از تو به گوشم که بمیر ای سعدی / تا لب گور به اعزاز و کرامت بروم(( قابلیت صدق و کذب ندارد. 

۴( در عبارت ))آدمی خوارند اغلب مردمان(( ابتدا محمول آمده است و سور آن نیز استاندارد نیست.

در قضیه ی شرطی کدام گزینه، مقدم، مؤخر بر تالی ذکر شده است؟ -   

۲( راز نهان دار خمش ور خمشی تلخ بود / آنچه جگرسوزه بود باز جگر سازه شود  1( اگر روم ز پی اش فتنه ها برانگیزد / ور از طلب بنشینم به کینه برخیزد  

۴( ز پیران بپرسید اسفندیار / که این دشت رزم است گر جای خواب؟ ۳( بدان خود را که از راه معانی / خدا را دانی ار خود را بدانی   
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کدام گزینه در مورد اجزای یک قضیه ی شرطی متصل به درستی ذکر شده است؟ -   

۱( مقدم، شرط، الزم - تالی، جواب شرط ، ملزوم                               ۲( مقدم، شرط، مستلزم - تالی، ملزوم، تابع 

۳( مقدم، شرط ، ملزوم - تالی، جواب شرط الزم                                 ۴( مقدم، ملزوم، مستلزم - تالی، تابع، شرط

نوع قضایای زیر در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟ -   

الف( رنگ پیراهن من یا سفید است یا سیاه.                                               ب( این فرد یا باسواد است یا بی سواد. 

ج( برای به وجود آمدن شب و روز یا خورشید حرکت می کند یا زمین. 

۱( منفصل حقیقی - منفصل مانعه الجمع - منفصل مانعه الرفع                    ۲( منفصل مانعه الجمع - منفصل مانعه الجمع - منفصل حقیقی 

۳( منفصل مانعه الجمع - منفصل حقیقی - منفصل مانعه الرفع                    ۴( منفصل مانعه الرفع - منفصل حقیقی - منفصل مانعه الرفع

با توجه به قضیه ی شرطی منفصل و اقسام آن کدام گزاره صحیح نیست؟-   

۱( تنها در یکی از اقسام آن ممکن است که هیچ کدام از دو جزء قضیه صادق نباشند. 

۲( تنها در یکی از اقسام آن با حذف کلمه ی ))یا(( دو قضیهی حملی باقی می ماند. 

۳( قطعًا در هیچ کدام از اقسام آن به پیوستگی و مالزمه ی دو نسبت حکم نشده است.

۴( تنها یکی از اقسام آن قابلیت تشکیل چهار قیاس استثنایی معتبر را دارد.

در یک قضیه با صورت ))الف یا ب یا ج است(( بین ب و ج باید چه نسبتی وجود داشته باشد تا انفصال برقرار شود؟-   

۱( عموم و خصوص من وجه و یا عموم و خصوص مطلق                           ۲( تباین و عموم و خصوص من وجه 

۳( تباین و عموم و خصوص مطلق                                                               ۴( عموم و خصوص مطلق یا تساوی

در کدام گزینه یک قیاس استثنایی اتصالی معتبر به کار نرفته است؟-   

1( االن زحمات پدر و مادر را درک نمی کنی پس بچه نداری.                         ۲( االن که در بازار معتبر نیستی حتما چک برگشتی داری. 

۳( تو که سیگاری هستی بدنت آسیب می بیند.                                               ۴( باران نباریده است چون زمین خیس نیست.

 در کدام گزینه علت عدم اعتبار قیاس، مغالطه ی رفع مقدم است؟ -   

۱( آنگاه نویسنده ی خوبی خواهی شد که در این کالس ها شرکت کنی؛ تو نویسنده ی خوبی نیستی پس معلوم می شود در این کالس ها شرکت نکرده ای. 

۲( اگر کسی در ایران زندگی می کند، تنها تابعیت کشور ایران را دارد؛ تنها کشوری که تو تابعیت آن را داری ایران است، پس در ایران زندگی می کنی. 

۳( هرگاه محموله ای جزء تجهیزات پزشکی و دارویی باشد مشمول تحریم نمی شود؛ پس واکسن کرونا مشمول تحریم نخواهد بود. 

۴( هر کسی کارگر باشد حقوقش افزایش سی درصدی داشته است؛ پس حقوق کارمندان وزارت نفت با افزایش سی درصدی مواجه نبوده است.

در چه صورتی مغالطه ی وضع تالی رخ می دهد؟-   

1( اگر تالی عین مقدمه ی دوم باشد.                 ۲( اگر مقدم با مقدمه ی دوم در تناقض باشد.

۳( اگر مقدمه ی دوم عین مقدم باشد.                ۴( اگر تالی با مقدمه ی دوم در تناقض باشد.
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چنان چه در عبارت ))ج یا ب است یا ف(( انفصال از نوع حقیقی باشد کدام عبارت صحیح خواهد بود؟ -   

۱( صدق غیر ب نتیجه می دهد صدق غیر ف را.                             ۲( صدق ف نتیجه می دهد کذب غیر ب را. 

۳( صدق غیر ف نتیجه می دهد صدق ب را.                                    ۴( کذب ب نتیجه می دهد صدق غیر ف را.

به ترتیب قضیه ی حملی به قضیه ای گفته می شود که در آن به ....... حکم می شود و کیفیت آن به ....... بستگی دارد، مانند: -   
 . .......

۱( اتصال یا انفصال میان دو نسبت به فعل ربطی - الف ب است.                 ۲( اتصال یا انفصال میان دو نسبت به نسبت - اگر الف و ب باشد، آن گاه ج است. 

۳( ثبوت یا نفی چیزی برای چیزی - رابطه - الف ب نیست.                         ۴( ثبوت یا نفی چیزی برای چیزی به موضوع و محمول - الف ب است.

))قیاس استثنایی اتصالی(( دارای چهار حالت قابل فرض است که در حالت آن، نتیجه ی ....... و ....... دارد. در صورت عدم -   
رعایت شرایط اعتبار آن به مغالطه ی ....... دچار می شویم. 

۱( غیر قطعی - نامعتبر - رفع مقدم، وضع تالی                             ۲( قطعی - معتبر - رفع مقدم، وضع تالی 

۳( قطعی - نامعتبر - رفع مقدم، وضع تالی                                    ۴( غیر قطعی - معتبر - رفع مقدم، وضع تالی

به ترتیب در کدام گزینه نوع قضایای ))دانش بشری یا تصور است یا تصدیق - به نظر می آید آن حیوان با اسب است یا االغ - فردا -   
یا سه شنبه است یا چهارشنبه(( به درستی مشخص شده است؟

۱( منفصل حقیقی - منفصل مانعه الجمع - منفصل مانعه الجمع                ۲( منفصل مانعه الجمع - منفصل مانعه الجمع - قابل جمع در کذب 

۳( منفصل مانعه الجمع - منفصل مانعه الرفع - قابل جمع در کذب             ۴( منفصل حقیقی - منفصل مانعه الرفع - منفصل مانعه الجمع

 به ترتیب صحیح یا غلط بودن عبارات زیر در کدام گزینه به درستی مشخص شده است؟ -   

- ارزیابی پیام اصلی متن، مهم است؛ زیرا گاهی افراد فقط در پی غلبه هستند.

- با قضیه ی منفصل حقیقی می توان چهار قیاس استثنایی تشکیل داد که همگی معتبر هستند.

- در قضایای شرطی متصل، همواره به بخش شرط ))مقدم(( گفته می شود. 

 محدود به   هدف می شود. 
ً
- اهداف ما در استفاده از استدالل منحصرا

۱( غ - ص - غ - ص                                     ۲( ص - غ - ص - غ

۳( غ - غ - غ - ص                                        ۴( غ - ص - ص - غ

کدام عبارت، بیانگر وجه اشتراک قضیه ی منفصل حقیقی با مانعه الخلو است؟-   

۱( صدق و کذب هر دو طرف، هم زمان غیر ممکن نیست.               ۲( ممکن است یک طرف درست و طرف دیگر غلط باشد. 

۳( ضروری است یک طرف درست و طرف دیگر غلط باشد.               ۴( غیر ممکن است هر دو طرف صادق نباشد.

کدام قضیه از اقسام قضایای شرطی منفصل محسوب می شود؟ -   

۱( مریم یا نمره ی زیر ۱۲ می گیرد یا قبول می شود.             ۲( مریم یا نمره ی زیر ۱0 می گیرد یا قبول نمی شود. 

۳( مریم با نمره باالی ۸ می گیرد یا قبول می شود.                ۴( مریم یا نمره باالی ۱۲ می گیرد یا قبول می شود.
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چنان چه در عبارت ))ج یا ب است یا ف(( انفصال از نوع حقیقی باشد کدام عبارت صحیح خواهد بود؟ -   

۱( صدق غیر ب نتیجه می دهد صدق غیر ف را.                             ۲( صدق ف نتیجه می دهد کذب غیر ب را. 

۳( صدق غیر ف نتیجه می دهد صدق ب را.                                    ۴( کذب ب نتیجه می دهد صدق غیر ف را.

به ترتیب قضیه ی حملی به قضیه ای گفته می شود که در آن به ....... حکم می شود و کیفیت آن به ....... بستگی دارد، مانند: -   
 . .......

۱( اتصال یا انفصال میان دو نسبت به فعل ربطی - الف ب است.                 ۲( اتصال یا انفصال میان دو نسبت به نسبت - اگر الف و ب باشد، آن گاه ج است. 

۳( ثبوت یا نفی چیزی برای چیزی - رابطه - الف ب نیست.                         ۴( ثبوت یا نفی چیزی برای چیزی به موضوع و محمول - الف ب است.

))قیاس استثنایی اتصالی(( دارای چهار حالت قابل فرض است که در حالت آن، نتیجه ی ....... و ....... دارد. در صورت عدم -   
رعایت شرایط اعتبار آن به مغالطه ی ....... دچار می شویم. 

۱( غیر قطعی - نامعتبر - رفع مقدم، وضع تالی                             ۲( قطعی - معتبر - رفع مقدم، وضع تالی 

۳( قطعی - نامعتبر - رفع مقدم، وضع تالی                                    ۴( غیر قطعی - معتبر - رفع مقدم، وضع تالی

به ترتیب در کدام گزینه نوع قضایای ))دانش بشری یا تصور است یا تصدیق - به نظر می آید آن حیوان با اسب است یا االغ - فردا -   
یا سه شنبه است یا چهارشنبه(( به درستی مشخص شده است؟

۱( منفصل حقیقی - منفصل مانعه الجمع - منفصل مانعه الجمع                ۲( منفصل مانعه الجمع - منفصل مانعه الجمع - قابل جمع در کذب 

۳( منفصل مانعه الجمع - منفصل مانعه الرفع - قابل جمع در کذب             ۴( منفصل حقیقی - منفصل مانعه الرفع - منفصل مانعه الجمع

 به ترتیب صحیح یا غلط بودن عبارات زیر در کدام گزینه به درستی مشخص شده است؟ -   

- ارزیابی پیام اصلی متن، مهم است؛ زیرا گاهی افراد فقط در پی غلبه هستند.

- با قضیه ی منفصل حقیقی می توان چهار قیاس استثنایی تشکیل داد که همگی معتبر هستند.

- در قضایای شرطی متصل، همواره به بخش شرط ))مقدم(( گفته می شود. 

 محدود به   هدف می شود. 
ً
- اهداف ما در استفاده از استدالل منحصرا

۱( غ - ص - غ - ص                                     ۲( ص - غ - ص - غ

۳( غ - غ - غ - ص                                        ۴( غ - ص - ص - غ

کدام عبارت، بیانگر وجه اشتراک قضیه ی منفصل حقیقی با مانعه الخلو است؟-   

۱( صدق و کذب هر دو طرف، هم زمان غیر ممکن نیست.               ۲( ممکن است یک طرف درست و طرف دیگر غلط باشد. 

۳( ضروری است یک طرف درست و طرف دیگر غلط باشد.               ۴( غیر ممکن است هر دو طرف صادق نباشد.

کدام قضیه از اقسام قضایای شرطی منفصل محسوب می شود؟ -   

۱( مریم یا نمره ی زیر ۱۲ می گیرد یا قبول می شود.             ۲( مریم یا نمره ی زیر ۱0 می گیرد یا قبول نمی شود. 

۳( مریم با نمره باالی ۸ می گیرد یا قبول می شود.                ۴( مریم یا نمره باالی ۱۲ می گیرد یا قبول می شود.
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کدام گزینه در مورد قضایای ))اگر باران نبارد آن گاه خشکسالی می شود((، ))یا باران می بارد یا خشکسالی می شود(( درست -   
می باشد؟ 

۱( پیام متفاوت و ساختار یکسان                                ۲( ساختار متفاوت و پیام یکسان 

۳( هم ساختار و هم پیام متفاوت                                ۴( هم ساختار و هم پیام یکسان

))چهارضلعی یا مربع است یا مستطیل(( چه نوع قضیه ی شرطی است؟ -   

۱( منفصل مانعه الجمع                                           ۲( منفصل مانعه الخلو

۳( منفصل حقیقی                                                   ۴( متصل شرطی

نوع قضیه ی مشخص شده در کدام گزینه نادرست است؟-   

۱( وجود یا مادی است یا غیر مادی: منفصل حقیقی 

۲( این مایع یا نوشابه است یا بنزین: منفصل مانعه الجمع 

۳( برای مبتال نشدن به کرونا زمان خروج از خانه یا باید ماسک بزنید یا دست هایتان را ضدعفونی کنید: منفصل مانعه الرفع 

۴( قهرمان لیگ برتر امسال با پرسپولیس است یا سپاهان: منفصل حقیقی

به ترتیب، وجه شباهت و وجه افتراق دو بخش قضایای منفصل حقیقی با منفصل مانعه الجمع چیست؟ -   

۱( غیر قابل جمع در صدق - غیر قابل جمع در کذب منفصل حقیقی                        ۲( غیر قابل جمع در صدق - قابل جمع در کذب منفصل حقیقی 

۳( قابل جمع در صدق - قابل جمع در کذب منفصل مانعه الجمع                                ۴( غیر قابل جمع در کذب - غیر قابل جمع در صدق منفصل مانعه الجمع

کدام گزینه فاقد مغالطه است؟-   

1( اگر کرونا بگیری، از خانه بیرون نمی روی؛ تو کرونا نگرفته ای، پس از خانه بیرون می روی. 

۲( چنان چه کسی با ایمان باشد دچار خطا نمی شود؛ علی دچار خطا نشده ؛ پس با ایمان است. 

۳( هرگاه خوشحال باشی گریه نمی کنی تو گریه می کنی؛ پس خوشحال نیستی. 

۴( هر کسی رشته ی انسانی بخواند باسواد است ؛ فاطمه ریاضی می خواند؛ پس باسواد نیست.

در کدام یک، قضایای منفصله، به ترتیب حقیقی و مانعه الجمع هستند؟-   

۱( علم یا تصور است یا تصدیق - هر قضیه ای یا موجبه است یا سالبه 

۲( هر انسانی با دیپلمه است با دیپلمه نیست - هر انسانی با دانش آموز است یا دانشجو 

3( او یا متولد مهر ماه است یا آبان ماه - او یا ایرانی است یا غیر ایرانی 

۴( اتومبیل بنزین سوز یا بنزین دارد یا حرکت نمی کند - اتومبیل یا بنزین دارد یا بنزین ندارد.

استدالل ))اگر حمید در کنکور قبول نشود به سربازی می رود، او در کنکور قبول نشده است پس به سربازی می رود .(( قیاس -   
استثنایی اتصالی ....... و نتیجه ی آن ....... است.

۱( رفع مقدم - معتبر                                        ۲( وضع مقدم - معتبر                                        ۳( رفع مقدم - نامعتبر                                      ۴( وضع مقدم - نامعتبر
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 کدام عبارت درباره ی تمامی قیاس های استثنائی انفصالی درست است؟-   

۱( نتیجه ی آن حتما یک قضیه ی شرطی است.                                    ۲( اجزای نتیجه در مقدمات آن پخش شده است. 

۳( با اثبات یک طرف می توان نفی طرف دیگر را نتیجه گرفت.                 ۴( مقدمه ی نخست آن می تواند یکی از اقسام شرطی منفصل باشد.

کدام عبارت جمله زیر را به درستی کامل می کند؟ -   

))در قضایای شرطی متصل .......(( 

۱( قضیه، همواره با لفظ شرطی ))اگر(( همراه است.                            ۲( جمله ای که بعد از جمله اول می آید، تالی است. 

۳( به پیوستگی یا عدم پیوستگی دو نسبت حکم می شود.                     ۴( اگر ))یا(( حذف شود، دو قضیه حملی باقی می ماند.

قضیه ی منفصل حقیقی ))این لباس یا سفید است، یا زود کثیف نمی شود(( به کدام یک از قضایای متصل زیر تبدیل می شود؟ -   

1( اگر لباس سفید باشد، زود کثیف نمی شود.                   ۲( اگر لباس سفید نباشد، زود کثیف می شود. 

۳( اگر لباس سفید باشد، زود کثیف می شود.                     ۴( اگر لباس سیاه نباشد، زود کثیف می شود.

با کدام جفت از مفاهیم، می توان یک منفصله مانعه الجمع ساخت؟ -    

۱( علم و تصور                                                              ۲( مفهوم و جنس

۳( مثلث و مختلف االضالع                                          ۴( عرض خاص و تصدیق

درباره ی قیاس استثنایی نمی توان گفت: ......... -    

۱( فقط دو نوع اتصالی و انفصالی دارد.                                                 ۲( نتایج آن لزومًا معتبر نیستند. 

۳( دو مقدمه آن می تواند یکی از اقسام قضایای شرطی باشند.             ۴( عین نتیجه یا نقیض آن حتمًا در یکی از مقدمات وجود دارد.



سواالت درس نهم

329

 کدام عبارت درباره ی تمامی قیاس های استثنائی انفصالی درست است؟-   

۱( نتیجه ی آن حتما یک قضیه ی شرطی است.                                    ۲( اجزای نتیجه در مقدمات آن پخش شده است. 

۳( با اثبات یک طرف می توان نفی طرف دیگر را نتیجه گرفت.                 ۴( مقدمه ی نخست آن می تواند یکی از اقسام شرطی منفصل باشد.

کدام عبارت جمله زیر را به درستی کامل می کند؟ -   

))در قضایای شرطی متصل .......(( 

۱( قضیه، همواره با لفظ شرطی ))اگر(( همراه است.                            ۲( جمله ای که بعد از جمله اول می آید، تالی است. 

۳( به پیوستگی یا عدم پیوستگی دو نسبت حکم می شود.                     ۴( اگر ))یا(( حذف شود، دو قضیه حملی باقی می ماند.

قضیه ی منفصل حقیقی ))این لباس یا سفید است، یا زود کثیف نمی شود(( به کدام یک از قضایای متصل زیر تبدیل می شود؟ -   

1( اگر لباس سفید باشد، زود کثیف نمی شود.                   ۲( اگر لباس سفید نباشد، زود کثیف می شود. 

۳( اگر لباس سفید باشد، زود کثیف می شود.                     ۴( اگر لباس سیاه نباشد، زود کثیف می شود.

با کدام جفت از مفاهیم، می توان یک منفصله مانعه الجمع ساخت؟ -    

۱( علم و تصور                                                              ۲( مفهوم و جنس

۳( مثلث و مختلف االضالع                                          ۴( عرض خاص و تصدیق

درباره ی قیاس استثنایی نمی توان گفت: ......... -    

۱( فقط دو نوع اتصالی و انفصالی دارد.                                                 ۲( نتایج آن لزومًا معتبر نیستند. 

۳( دو مقدمه آن می تواند یکی از اقسام قضایای شرطی باشند.             ۴( عین نتیجه یا نقیض آن حتمًا در یکی از مقدمات وجود دارد.
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گزینه ۲ پاسخ صحیح است. منفصل غیر قابل جمع در کذب یعني مانعه الرفع یا مانعه الخلو که در مثال ذکر شده در گزینه ۲ حداقل یک طرف قضیه و ا (1ل
درست است و در برخی موارد شاید هر دو بنابراین مانعه الخلو است، در قیاس استثنایی نتیجه یا نقیض نتیجه در یکی از دو مقدمه آمده است که چون فقط نتیجه 

را با قید ضرورتًا آورده است عبارت نادرست است 

تحلیل گزینه های دیگر: 

گزینه ۱: قسمت اول مانعه الجمع است و قسمت دوم در مورد قیاس استثنایی درست است. 

گزینه ۳: قسمت اول مانعه الجمع است. 

گزینه ۴: قسمت اول هیچ انفصال ندارد؛ زیرا شاید هر دو باشد و شاید هیچ کدام نباشد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در قیاس استثنایی متصل، ۴ حالت با صورت داریم که دو حالت آن معتبر است: وضع مقدم و رفع تالی، و دو حالت آن و ا (1ل
نامعتبر است: رفع مقدم و وضع تالي 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۱: این نتیجه عین تالی است که از استثنای عین مقدم )وضع مقدم( به دست آمده و معتبر است نه مغالطه. 

گزینه ۳: استثنای نقیض مقدم، رفع مقدم است و نامعتبر و مغالطه 

گزینه ۴: نتیجه او منطق خوانده است از وضع مقدم به دست خواهد آمد که معتبر است.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. محصوره یا موجبه کلی است یا موجبه جزئی ← شاید هیچ کدام: منفصل غیر قابل جمع در صدق یا مانعه الجمع و ا (1ل

علم یا تصور است یا تصدیق ← یا این است با آن و حالت دیگری ندارد: منفصل حقیقی و تام 

انسان یا به اندازه کافی تالش نمی کند یا موفق می شود. ← شاید هر دو: منفصل غیر قابل جمع در کذب با مانعه الرفع 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۲: قسمت دوم و سوم غلط است 

گزینه های ۴ و ۳: قضیه اول منفصل غیر قابل جمع در صدق یا مانعه الجمع است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. مقدم در معنای شرط و تالی در معنای جواب شرط است؛ یعنی تالی قضیه شرطی متصل در معنای تالی و دنباله مقدم و ا (1ل
است. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه های ۲ و ۱: شرطی متصل قضیه شرطی ای است که در آن به پیوستگی و اتصال میان دو یا چند نسبت )اگر باران ببارد زمین خیس می شود( و یا عدم 
پیوستگی و اتصال دو یا چند نسبت )اگر باران نبارد زمین حاصل خیز نمی شود( حکم می کند. 

گزینه ۳: مالک شرطی بودن قضیه در برای حملی بودن قضیه، مشروط بودن حکم و قضاوت در قضایای شرطی است.

پاسخنامۀ درس نهم ق
ط
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قضیۀ شرطی و قیاس استثنایی



331

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. منفصل غیر قابل جمع در کذب یعني مانعه الرفع یا مانعه الخلو که در مثال ذکر شده در گزینه ۲ حداقل یک طرف قضیه و ا (1ل
درست است و در برخی موارد شاید هر دو بنابراین مانعه الخلو است، در قیاس استثنایی نتیجه یا نقیض نتیجه در یکی از دو مقدمه آمده است که چون فقط نتیجه 

را با قید ضرورتًا آورده است عبارت نادرست است 

تحلیل گزینه های دیگر: 

گزینه ۱: قسمت اول مانعه الجمع است و قسمت دوم در مورد قیاس استثنایی درست است. 

گزینه ۳: قسمت اول مانعه الجمع است. 

گزینه ۴: قسمت اول هیچ انفصال ندارد؛ زیرا شاید هر دو باشد و شاید هیچ کدام نباشد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در قیاس استثنایی متصل، ۴ حالت با صورت داریم که دو حالت آن معتبر است: وضع مقدم و رفع تالی، و دو حالت آن و ا (1ل
نامعتبر است: رفع مقدم و وضع تالي 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۱: این نتیجه عین تالی است که از استثنای عین مقدم )وضع مقدم( به دست آمده و معتبر است نه مغالطه. 

گزینه ۳: استثنای نقیض مقدم، رفع مقدم است و نامعتبر و مغالطه 

گزینه ۴: نتیجه او منطق خوانده است از وضع مقدم به دست خواهد آمد که معتبر است.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. محصوره یا موجبه کلی است یا موجبه جزئی ← شاید هیچ کدام: منفصل غیر قابل جمع در صدق یا مانعه الجمع و ا (1ل

علم یا تصور است یا تصدیق ← یا این است با آن و حالت دیگری ندارد: منفصل حقیقی و تام 

انسان یا به اندازه کافی تالش نمی کند یا موفق می شود. ← شاید هر دو: منفصل غیر قابل جمع در کذب با مانعه الرفع 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۲: قسمت دوم و سوم غلط است 

گزینه های ۴ و ۳: قضیه اول منفصل غیر قابل جمع در صدق یا مانعه الجمع است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. مقدم در معنای شرط و تالی در معنای جواب شرط است؛ یعنی تالی قضیه شرطی متصل در معنای تالی و دنباله مقدم و ا (1ل
است. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه های ۲ و ۱: شرطی متصل قضیه شرطی ای است که در آن به پیوستگی و اتصال میان دو یا چند نسبت )اگر باران ببارد زمین خیس می شود( و یا عدم 
پیوستگی و اتصال دو یا چند نسبت )اگر باران نبارد زمین حاصل خیز نمی شود( حکم می کند. 

گزینه ۳: مالک شرطی بودن قضیه در برای حملی بودن قضیه، مشروط بودن حکم و قضاوت در قضایای شرطی است.
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گزینه ۳ پاسخ صحیح است. اگر و آنگاه، ادات و حروف شرطی متصل و "یا" حرف شرطی منفصل است. و ا (1ل

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه های ۲ و ۱: قسمت اول گزینه فاقد نشانه شرطی منفصل است. 

گزینه ۴: پس و بنابراین و در نتیجه نشانه های نتیجه هستند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در قیاس استثنایی متصل، وضع مقدم و رفع تالی صورت های معتبر بوده و نتیجه آن ها درست است و رفع مقدم و وضع و ا (1ل
تالی صورت های نامعتبر بوده و نتیجه گیری از آن ها باعث مغالطه می شود. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

۱- رفع مقدم است و نامعتبر و مغالطه 

٣- قسمت دوم گزینه نادرست است؛ زیرا قسمت اول گزینه رفع تالی است نه وضع مقدم 

۴- رفع مقدم است و نامعتبر و مغالطه

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. قیاس استثنایی قیاسی است که عین نتیجه یا نقیض آن در یکی از مقدمات استدالل ذکر شده باشد، قید ضرورتًا در و ا (1ل
گزینه ۳ گزینه را نادرست می کند، زیرا ممکن است نقیض نتیجه در مقدمات ذکرشده باشد یا عین نتیجه در وضع مقدم، عین نتیجه و در رفع تالي، نقیض نتیجه 

در مقدمات ذکر شده است. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۱: قیاس استثنایی از دو مقدمه تشکیل می شود که یکی شرطی و دیگری حملی است. 

گزینه ۲: مقدمه اول هر قیاس استثنایی ضرورت یک قضیه شرطی است. 

گزینه ۴: باتوجه به مقدمه اول قیاس استثنایی که یک قضیه شرطی است این قیاس به چهار قسم )استثنایی متصل، منفصل حقیقي، منفصل مانعه الجمع و 
منفصل مانعه الرفع( تقسیم می شود.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. قضیه مانعه الخلو یا مانعه الرفع قضیه شرطي منفصلی است که غلط بودن هر دو محال است، ولی درست بودن هر دو و ا (1ل
یا درست بودن یکی و غلط بودن دیگری ممکن است، پس این نوع قضیه منفصل، غیر قابل جمع در کذب و قابل جمع در صدق است. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۲: قسمت دوم گزینه مثال درست برای منفصل غیر قابل جمع در صدق یعنی مانعه الجمع است. 

گزینه ۳: صورت سؤال به منفصل مانعه الخلو یا مانعه الرفع مربوط می شود نه مانعه الجمع 

گزینه ۴: قسمت اول گزینه نادرست است.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در قضایای شرطی متصل به پیوستگی و اتصال و مالزمه دو نسبت حکم می شود، این گونه قضایا از دو جزء شرط و و ا (1ل
جواب شرط تشکیل شده اند، که به بخش شرط، مقدم و به جواب شرط، تالی می گویند که ممکن است جای اجزای قضیه عوض شود، مانند مثال فوق الذکر 

که صورت منطقی آن چنین است: اگر قرارداد را امضا کنید ملزم به اجرای آن هستید. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه های ۱ و ۲: جمله آمده در صورت سؤال، خبری و قضیه است نه انشایی 

گزینه های ۳ و ۴: مقدم )شرط( و تالی )جواب شرط( به صورت خاص اشاره به اجزای قضیه دارد، پس گزینه ۳ مناسبت تر است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در قیاس موردنظر، از قیاس استثنایی اتصالی، رفع تالی نتیجه گرفته شده است که معتبر می باشد. و لا (1ل
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بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه ۱: از حالت وضع تالی استفاده شده است. ← نامعتبر 

گزینه ۳: قیاس اقترانی فاقد شرط سوم است. ← نامعتبر 

)یال در نتیجه عالمت مثبت دارد، اما در مقدمات عالمتش منفی است(. 

گزینه ۴: از حالت رفع مقدم استفاده شده است که نامعتبر است.

 گزینه ۳ پاسخ صحیح است. بررسی گزینه ها: و اا (1ل

گزینه ۱: جسم یا رسانا هست یا رسانا نیست. ← منفصل حقیقي 

گزینه ۲: ماه هم به دور زمین می گردد هم خورشید ← منفصل مانعه الرفع 

گزینه ۳: ممکن است هیچ یک از دو حالت مذکور نباشد و حالتی دیگر باشد. ← مانعه الجمع 

گزینه ۴: پدیده های عالم هستی یا جاندار هستند یا جاندارانی هستند که فاقد احساس می باشند. ← شرطی منفصل مانعه الرفع

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. مقدمه اول این قیاس اگر یک قیاس استثنایی انفصالی باشد می تواند )a با b( باشد، که در این صورت نفی یکی از و اا (1ل
طرفین )a( اثبات طرف دیگر )b( را نتیجه داده است. همچنین مقدمه اول می تواند )غیر a یا غیر b( باشد که در این صورت اثبات یکی از طرفین )غیر a( نفی 
طرف دیگر )غیر b( را نتیجه داده است، پس دو حالت برای مقدمه اول این قیاس، اگر یک قیاس استثنایی انفصالی حقیقی باشد قابل فرض است. رد سایر 

گزینه ها: 
گزینه ۲: اگر این قیاس رفع تالی باشد یعنی )غیر a(، نقیض تالی مقدمه اول است، یعنی تالی a بوده و مقدم   می تواند b یا غیر b باشد، و اگر غیر b باشد، 

خواهیم داشت:
a آنگاه b اگر غیر

a غیر
b←←

این حالت رفع تالی است، یعنی با نفی تالی )a( نفی مقدم )غیر b( نتیجه گرفته شده است و نتیجه گیری صحیح است. 
گزینه ۳: مقدمه اول این قیاس می تواند )اگر غیر a آنگاه b( باشد، در این صورت خواهیم داشت:

b آنگاه a اگر غیر
a غیر

b←←
این حالت وضع مقدم است، یعني با ثبوت مقدم )غیر a( ثبوت تالی )b( نتیجه گرفته شده است و نتیجه گیری صحیح است.

گزینه ۴: اگر مقدمه اول )a یا غیر b( باشد خواهیم داشت:
a یا غیر b

a غیر
b←←

نفی یک طرف )a(، نفی طرف دیگر )غیر b( را نتیجه داده است و چنین چیزی در هیچ یک از صورت های قیاسی استثنایی انفصالی معتبر نیست.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در قضایای شرطی متصل مقدم مستلزم تالی است، یعنی ثبوت مقدم، ثبوت تالی را در پی دارد و از طرف دیگر تالی تابع و اا (1ل
والزمه مقدم است، یعنی ثبوتش در پی ثبوت مقدم می آید. در مورد قسمت دوم تست نیز باید گفت که تکذیب جزء اول مقدمه اول هم در قیاس استثنایی رخ می 

دهد و هم در قیاس استثنایی انفصالی، بنابراین نوع قیاس موردنظر مشخص نیست.
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بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه ۱: از حالت وضع تالی استفاده شده است. ← نامعتبر 

گزینه ۳: قیاس اقترانی فاقد شرط سوم است. ← نامعتبر 

)یال در نتیجه عالمت مثبت دارد، اما در مقدمات عالمتش منفی است(. 

گزینه ۴: از حالت رفع مقدم استفاده شده است که نامعتبر است.

 گزینه ۳ پاسخ صحیح است. بررسی گزینه ها: و اا (1ل

گزینه ۱: جسم یا رسانا هست یا رسانا نیست. ← منفصل حقیقي 

گزینه ۲: ماه هم به دور زمین می گردد هم خورشید ← منفصل مانعه الرفع 

گزینه ۳: ممکن است هیچ یک از دو حالت مذکور نباشد و حالتی دیگر باشد. ← مانعه الجمع 

گزینه ۴: پدیده های عالم هستی یا جاندار هستند یا جاندارانی هستند که فاقد احساس می باشند. ← شرطی منفصل مانعه الرفع

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. مقدمه اول این قیاس اگر یک قیاس استثنایی انفصالی باشد می تواند )a با b( باشد، که در این صورت نفی یکی از و اا (1ل
طرفین )a( اثبات طرف دیگر )b( را نتیجه داده است. همچنین مقدمه اول می تواند )غیر a یا غیر b( باشد که در این صورت اثبات یکی از طرفین )غیر a( نفی 
طرف دیگر )غیر b( را نتیجه داده است، پس دو حالت برای مقدمه اول این قیاس، اگر یک قیاس استثنایی انفصالی حقیقی باشد قابل فرض است. رد سایر 

گزینه ها: 
گزینه ۲: اگر این قیاس رفع تالی باشد یعنی )غیر a(، نقیض تالی مقدمه اول است، یعنی تالی a بوده و مقدم   می تواند b یا غیر b باشد، و اگر غیر b باشد، 

خواهیم داشت:
a آنگاه b اگر غیر

a غیر
b←←

این حالت رفع تالی است، یعنی با نفی تالی )a( نفی مقدم )غیر b( نتیجه گرفته شده است و نتیجه گیری صحیح است. 
گزینه ۳: مقدمه اول این قیاس می تواند )اگر غیر a آنگاه b( باشد، در این صورت خواهیم داشت:

b آنگاه a اگر غیر
a غیر

b←←
این حالت وضع مقدم است، یعني با ثبوت مقدم )غیر a( ثبوت تالی )b( نتیجه گرفته شده است و نتیجه گیری صحیح است.

گزینه ۴: اگر مقدمه اول )a یا غیر b( باشد خواهیم داشت:
a یا غیر b

a غیر
b←←

نفی یک طرف )a(، نفی طرف دیگر )غیر b( را نتیجه داده است و چنین چیزی در هیچ یک از صورت های قیاسی استثنایی انفصالی معتبر نیست.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در قضایای شرطی متصل مقدم مستلزم تالی است، یعنی ثبوت مقدم، ثبوت تالی را در پی دارد و از طرف دیگر تالی تابع و اا (1ل
والزمه مقدم است، یعنی ثبوتش در پی ثبوت مقدم می آید. در مورد قسمت دوم تست نیز باید گفت که تکذیب جزء اول مقدمه اول هم در قیاس استثنایی رخ می 

دهد و هم در قیاس استثنایی انفصالی، بنابراین نوع قیاس موردنظر مشخص نیست.
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منطق و فلسفه جامع کنکور

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. دو طرف یک قضیه مانعه الجمع نمی توانند هم زمان صادق باشند، اما ممکن است هم زمان کاذب باشند، شبیه این و اا (1ل
حالت در تضاد دیده می شود نه تناقص، زیرا دو قضیه متناقص نه می توانند هم زمان صادق باشند و نه   می توانند هم زمان کاذب باشند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. بررسی موارد: و اا (1ل

"آ": دو طرف قضیه نه می توانند هم زمان صادق باشند و نه می توانند هم زمان جزئی باشند، ← حقیقی 

"ب" : یک قضیه منفصل نمی توانند هم زمان مانعه الخلو و حقیقی باشد، اما ممکن است هیچ یک از این دو نبوده و مانعه الجمع باشد. ← مانعه الجمع 

"پ": ممکن است هوای فردا نه بارانی باشد نه آفتابی، بنابر این دو طرف قضیه می توانند هم زمان صادق باشد، اما اگر فرض کنیم )هوای فردا بارانی نیست( 
کاذب است یعنی )هوای فردا بارانی است(، صادق است و درنتیجه طرف دیگر قضیه یعنی )هوای فردا آفتابی نیست(، قطعًا صادق است، همچنین اگر فرض 
کنیم )هوای فردا آفتابی نیست(، کاذب است یعنی )هوای فردا آفتابی است(، صادق است و در نتیجه طرف اول قضیه یعنی )هوای فردا بارانی نیست(، قطع 

صادق است. ← مانعه الرفع 

"ت" : جایزه می تواند هم نقدی هم غیرنقدی باشد، اما نمی تواند هیچ یک از این دو نباشد. ← مانعه الرفع 

بنابراین "پ" و "ت" از یک نوع هستند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. بررسی گزینه ها: و اا (1ل

گزینه ۲ می توان قضیه را به شکل ) اگر کسی دانا باشد، آنگاه توانا است( بازنویسی کرد که یک قضیه شرطی است، گزینه های ۱ و ۳ نیز )چو( معنای )اگر دارد 
و نوع قضایا شرطی است. در مقابل در گزینه ۴ )چو(، معنای )هنگامی که( می دهد و می توان آن را به این شکل بازنویسی کرد: هنگامی که بهاران آمد، جهان 

سرسبز شد، همان طور که پیدا است این جمله ساختار و معنای اگر - آنگاه ندارد و برخالف سایر گزینه ها شرطی متصل نیست.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. اگر قضیه "الف" کاذب باشد، "غیر الف" که نقیض آن است صادق است، بنابر این مقدم اثبات می شود و نام این حالت و اا (1ل
قاعده وضع مقدم است، نتیجه نیز ثبوت تالی یعنی "ب" است. 

رد سایر گزینه ها: 

گزینه ۱: "الف" نقیض مقدمه اول است و اگر مقدمه دوم باشد با رفع تالی مواجهیم که مغالطه است. 

گزینه ۲: اگر مقدمه دوم "ب" باشد، با وضع تالی روبه رو هستیم که مغالطه است و چیزی را اثبات         نمی کند. 

گزینه ۴: از حیث معنوی در قضیه شرطی متصل تالی همواره دنباله مقدم است، اما در اینجا از حیث ظاهری مقدم در دنباله تالی آمده است.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. تنها عدد اول زوج ۲ است، بنابراین اگر یک عدد زوج، عدد اول باشد غیر از ۲ نیست و اگر عدد اول نباشد غیر از ۲ است، و اا (1ل
همچنین اگر یک عدد زوج، غیر از ۲ باشد اول نیست و اگر غیر از ۲ نباشد اول است. در نتیجه نوع قضیه در گزینه ۱ حقیقی است نه مانعه الخلو.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. نتیجه آن ← ب است. این قیاس نمی تواند قیاس استثنایی متصل باشد، به دلیل اینکه از قاعده رفع تالی یا وضع مقدم و اا (1ل
استفاده نکرده، فقط در قیاس انفصالی مانعه الرفع و حقیقی از نفی یک طرف، وضع طرف دیگر نتیجه می شود که در گزینه ها فقط انفصالی مانعه الجمع و مانعه 

الرفع آمده که ما مانعه الرفع را انتخاب  می کنیم.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. می توان با قضیه منفصل حقیقی، ۴ قیاس استثنایی تشکیل داد که همگی معتبرند.و لا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در این قیاس استثنایی از قاعده رفع تالی استفاده شده است . اگر الف آنگاه ب و اا (1ل
غیر الف 

← ب
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گزینه ۳ پاسخ صحیح است. زیرا گروه خونی می تواند به جز A یا O هم باشد.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در تعریف قضیه شرطی می توان گفت که قضایایی که در آن اتصال یا انفصال میان دو نسبت حاکم است و به دو قسمت و اا (1ل
تقسیم می شود: متصل و منفصل.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در عبارات قضایا مانعه الجمع الف یاب )نه هر دو شاید هیچ کدام ( یعنی هوای جنوب کشور نمی تواند نه گرم باشد نه و اا (1ل
سرد.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. در عبارت اول؛ زیرا عبارت یا تصور است یا تصدیق، یعنی نه هر دو، نه هیچ کدام نمی تواند روی دهد. و اا (1ل

در عبارت ب مانع الرفع یعني الف یا ب است نه هیچ کدام و شاید هر ۲ حالت هم ضرر به خود هم به دیگران می تواند روی دهد.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. این قیاس منفصل مانعه الجمع است، چون از وضع یک طرف رفع طرف دیگر نتیجه شده، و اینکه رفع دو طرف ممکن و اا (1ل
است، اما وضع دو طرف محال است.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در قاعده رفع تالی ← با نفی تالی، نفی مقدم نتیجه می شود.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. چون مقدمه اول آن مانعه الرفع است، فقط از رفع یک طرف می توان وضع طرف دیگر را نتیجه گرفت.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. تفاوت در این است که در قیاس اقترانی چه شرطی باشد و چه حملی، اجرای نتیجه در مقدمات پخش است، اما در و اا (1ل
استثنائي عین و یا نقیض نتیجه در مقدمات وجود دارد.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. چون مقدمه اول این قیاس استثنایی مانعه الجمع است، فقط از وضع یک طرف می توان رفع طرف دیگر را نتیجه گرفت. و لا (1ل
رفع هم زمان دو طرفه ممکن است، اما وضع هم زمان دو طرف ممکن نیست.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. قیاس استثنایی از دو مقدمه تشکیل می شود که یکی شرطی و دیگری حملی است. مقدمه شرطی آن      می تواند یکی و اا (1ل
از چهار حالت )متصل - منفصل حقیقي - مانعه الجمع - منفصل مانعه الرفع( باشد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در قیاس استثنایی هم ممکن است عین نتیجه در یکی از مقدمات باشد و هم ممکن است نقیض نتیجه در یکی از و اا (1ل
مقدمات باشد.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در قیاس انفصالی مانعه الجمع ۲ حالت آن معتبر است که از این قانون پیروی می کند: اثبات یکی از طرفین ← نفي و اا (1ل
طرف دیگر

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. این قاعده، قاعده وضع مقدم است که با اثبات مقدم، تالی هم اثبات می شود.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. مقدمه قیاس استثنایی شرطی و نتیجه آن جملی می باشد.و اا (1ل
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گزینه ۳ پاسخ صحیح است. زیرا گروه خونی می تواند به جز A یا O هم باشد.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در تعریف قضیه شرطی می توان گفت که قضایایی که در آن اتصال یا انفصال میان دو نسبت حاکم است و به دو قسمت و اا (1ل
تقسیم می شود: متصل و منفصل.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در عبارات قضایا مانعه الجمع الف یاب )نه هر دو شاید هیچ کدام ( یعنی هوای جنوب کشور نمی تواند نه گرم باشد نه و اا (1ل
سرد.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. در عبارت اول؛ زیرا عبارت یا تصور است یا تصدیق، یعنی نه هر دو، نه هیچ کدام نمی تواند روی دهد. و اا (1ل

در عبارت ب مانع الرفع یعني الف یا ب است نه هیچ کدام و شاید هر ۲ حالت هم ضرر به خود هم به دیگران می تواند روی دهد.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. این قیاس منفصل مانعه الجمع است، چون از وضع یک طرف رفع طرف دیگر نتیجه شده، و اینکه رفع دو طرف ممکن و اا (1ل
است، اما وضع دو طرف محال است.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در قاعده رفع تالی ← با نفی تالی، نفی مقدم نتیجه می شود.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. چون مقدمه اول آن مانعه الرفع است، فقط از رفع یک طرف می توان وضع طرف دیگر را نتیجه گرفت.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. تفاوت در این است که در قیاس اقترانی چه شرطی باشد و چه حملی، اجرای نتیجه در مقدمات پخش است، اما در و اا (1ل
استثنائي عین و یا نقیض نتیجه در مقدمات وجود دارد.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. چون مقدمه اول این قیاس استثنایی مانعه الجمع است، فقط از وضع یک طرف می توان رفع طرف دیگر را نتیجه گرفت. و لا (1ل
رفع هم زمان دو طرفه ممکن است، اما وضع هم زمان دو طرف ممکن نیست.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. قیاس استثنایی از دو مقدمه تشکیل می شود که یکی شرطی و دیگری حملی است. مقدمه شرطی آن      می تواند یکی و اا (1ل
از چهار حالت )متصل - منفصل حقیقي - مانعه الجمع - منفصل مانعه الرفع( باشد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در قیاس استثنایی هم ممکن است عین نتیجه در یکی از مقدمات باشد و هم ممکن است نقیض نتیجه در یکی از و اا (1ل
مقدمات باشد.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در قیاس انفصالی مانعه الجمع ۲ حالت آن معتبر است که از این قانون پیروی می کند: اثبات یکی از طرفین ← نفي و اا (1ل
طرف دیگر

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. این قاعده، قاعده وضع مقدم است که با اثبات مقدم، تالی هم اثبات می شود.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. مقدمه قیاس استثنایی شرطی و نتیجه آن جملی می باشد.و اا (1ل
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گزینه ۴ پاسخ صحیح است. الف ← دو طرف یک قضیه یک چیز را می گوید. و اا (1ل

ب ← در حقیقی صدق و کذب دو طرف ممکن نیست. 

ج ← این قضیه به نبودن یک نسبت به شرط نبودن یک نسبت حکم می کند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. قضایای منفصل بودن یا نبودن یک طرف را به بودن یا نبودن طرف دیگر مشروط کرده اند.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. تفاوت منفصل حقیقی با مانعه الرفع ← عدم کذب یکی از دو طرف یا عدم امکان صدق هر دو طرف. شباهت منفصل و اا (1ل
حقیقی با مانعه الجمع ← عدم امکان صدق دو طرف یا ضرورت کذب یکی از دو طرف.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. این قضیه به این شکل است : و اا (1ل

"اگر جسم گاز نباشد )مقدم(، آن جسم یا جامد است یا مایع )تالی("

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. ب ← کاربرد لفظ "بیا" در قضیه منفصل این است که میان دو طرف فاصله می اندازد. و لا (1ل

ج ← در قضیه مانعه الجمع امکان کذب دو طرف قضیه وجود دارد.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. از یک طرف قضیه منفصل صادق باشد، به شرط مانعه الجمع بودن طرف دیگر کاذب است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. تنها الف، مانعه الجمع نمی باشد، در واقع منفصل حقیقی است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در این قضیه ب بودن یا ج بودن الف مشروط به ب نبودن یا نبودن الف است، چون مانعه الجمع است الف نمی تواند و اا (1ل
هم زمان ب و ج باشد.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. قابل جمع در صدق همان مانعه الرفع می باشد که غیر قابل جمع در کذب است.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. گزینه ۱ ← حقیقی و اا (1ل

گزینه ۲ ← حقیقی 

گزینه ۳ ← حقیقی 

گزینه ۴ ← مانعه الجمع، قضایای مانعه الجمع قابل جمع در کذب هستند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. در مانعه الجمع، کذب دو بخش ممکن است، اما صدق دو بخش ممکن نیست.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. گزینه ۱ ← مانعه الجمع )می تواند روزهای دیگر ماه اسفند هم باشد(. و اا (1ل

گزینه ۲ ← مانعه الجمع )می تواند روزهای دیگر هفته هم باشد(. 

گزینه ۴ ← مانعه الجمع )روزهای تعطیل می تواند غیر از جمعه هم باشد(.
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قیاس شرطی متصل ۴ حالت دارد که ۲ حالت قیاس است که معتبر می باشد و ۲ حالت مغالطه است که نامعتبر می باشد.و اا (1ل

گزینه ۳پاسخ صحیح است. وقتی صدق دو طرف ممکن باشد، نمی توان از صدق یک طرف صدق و کذب طرف دیگر را به دست آورد؛ پس قضیه و اا (1ل
قابل جمع در صدق است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در هر دو نوع قضیه کذب دو طرف محال است.و لا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. گزینه ۲ ← به شرط مانعه الرفع بودن، طرف دیگر حتمًا صادق است، زیرا در مانعه الرفع کذب دو طرف محال است. و اا (1ل

گزینه ۳ ← به شرط مانعه الجمع بودن، طرف دیگر می تواند کاذب باشد یا صادق باشد. 

گزینه ۴ ← به شرط مانعه الجمع بودن، طرف دیگر حتمًا صادق نیست، می تواند صادق باشد یا کاذب باشد.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. وقتی نمی توان از کذب یک طرف صدق یا کذب طرف دیگر را مشخص کرد، یعنی امکان کذب هر دو طرف وجود دارد، و اا (1ل
یعنی قضیه مانعه الجمع )غیر قابل جمع در صدق - قابل جمع در کذب( است.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. وقتی نمی توان از درستی یک طرف صدق یا کذب طرف دیگر را به دست آورد، قضیه مانعه الرفع یا غیرقابل جمع در و اا (1ل
کذب است. اگر بشود از صدق یک طرف به کذب طرف دیگر رسید، مانعه الجمع )غیرقابل جمع در صدق( و حقیقی است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.گزینه ۱ ← مانعه الجمع )ممکن است رنگ دیگری باشد(. و اا (1ل

گزینه ۳ ← مانعه الجمع )شاید موهایش متوسط باشد(. 

گزینه ۴ ← مانعه الرفع )ممکن است شغل دیگری داشته باشد(.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. قضایای منفصل می توانند بیش از دو طرف داشته باشند، پس منحصر در دو موضوع یا محمول نیستند. این قضایا و اا (1ل
مقدم و تالی ندارند. قضایای منفصل حداقل باید دو نسبت داشته باشد، یعنی در هر طرف یک نسبت وجود داشته باشد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.گزینه ۱ ← در مانعه الرفع ممکن است دو طرف صادق باشند. و اا (1ل

گزینه ۳ ← در مانعه الرفع محال است دو طرف کاذب باشند. 

گزینه ۴ ← در حقیقی صدق و کذب دو طرف ممکن نیست.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در قضایای شرطی منفصل لفظ اگر و مقدم و تالی وجود ندارد، بلکه بین دو طرف انفصال و گسستگی وجود دارد و و اا (1ل
لفظ "یا" در آن به کار می رود.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.سایر گزینه ها حقیقی هستند و این گزینه ها مانعه الجمع است.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.در قضایای حقیقی و مانعه الرفع، کاذب بودن دو طرف قضیه محال است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.ممکن است تیم نه قهرمان شود نه نایب قهرمان؛ پس مانعه الجمع؛ یعنی کذب دو طرف ممکن است.و لا (1ل
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قیاس شرطی متصل ۴ حالت دارد که ۲ حالت قیاس است که معتبر می باشد و ۲ حالت مغالطه است که نامعتبر می باشد.و اا (1ل

گزینه ۳پاسخ صحیح است. وقتی صدق دو طرف ممکن باشد، نمی توان از صدق یک طرف صدق و کذب طرف دیگر را به دست آورد؛ پس قضیه و اا (1ل
قابل جمع در صدق است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در هر دو نوع قضیه کذب دو طرف محال است.و لا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. گزینه ۲ ← به شرط مانعه الرفع بودن، طرف دیگر حتمًا صادق است، زیرا در مانعه الرفع کذب دو طرف محال است. و اا (1ل

گزینه ۳ ← به شرط مانعه الجمع بودن، طرف دیگر می تواند کاذب باشد یا صادق باشد. 

گزینه ۴ ← به شرط مانعه الجمع بودن، طرف دیگر حتمًا صادق نیست، می تواند صادق باشد یا کاذب باشد.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. وقتی نمی توان از کذب یک طرف صدق یا کذب طرف دیگر را مشخص کرد، یعنی امکان کذب هر دو طرف وجود دارد، و اا (1ل
یعنی قضیه مانعه الجمع )غیر قابل جمع در صدق - قابل جمع در کذب( است.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. وقتی نمی توان از درستی یک طرف صدق یا کذب طرف دیگر را به دست آورد، قضیه مانعه الرفع یا غیرقابل جمع در و اا (1ل
کذب است. اگر بشود از صدق یک طرف به کذب طرف دیگر رسید، مانعه الجمع )غیرقابل جمع در صدق( و حقیقی است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.گزینه ۱ ← مانعه الجمع )ممکن است رنگ دیگری باشد(. و اا (1ل

گزینه ۳ ← مانعه الجمع )شاید موهایش متوسط باشد(. 

گزینه ۴ ← مانعه الرفع )ممکن است شغل دیگری داشته باشد(.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. قضایای منفصل می توانند بیش از دو طرف داشته باشند، پس منحصر در دو موضوع یا محمول نیستند. این قضایا و اا (1ل
مقدم و تالی ندارند. قضایای منفصل حداقل باید دو نسبت داشته باشد، یعنی در هر طرف یک نسبت وجود داشته باشد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.گزینه ۱ ← در مانعه الرفع ممکن است دو طرف صادق باشند. و اا (1ل

گزینه ۳ ← در مانعه الرفع محال است دو طرف کاذب باشند. 

گزینه ۴ ← در حقیقی صدق و کذب دو طرف ممکن نیست.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در قضایای شرطی منفصل لفظ اگر و مقدم و تالی وجود ندارد، بلکه بین دو طرف انفصال و گسستگی وجود دارد و و اا (1ل
لفظ "یا" در آن به کار می رود.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.سایر گزینه ها حقیقی هستند و این گزینه ها مانعه الجمع است.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.در قضایای حقیقی و مانعه الرفع، کاذب بودن دو طرف قضیه محال است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.ممکن است تیم نه قهرمان شود نه نایب قهرمان؛ پس مانعه الجمع؛ یعنی کذب دو طرف ممکن است.و لا (1ل
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گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در هر دو صدق دو طرف محال است: در هیچ کدام امکان صدق دو طرف وجود ندارد، اما مانعه الجمع بر خالف حقیقی و اا (1ل
ممکن است دو طرف کاذب باشند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در قضایای منفصل "یا" میان دو طرف فاصله می اندازد.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. برای پاسخ به این سؤال باید ابتدا نوع آن را مشخص کرد. علی نمی تواند هم زمان متولد این دو ماه باشد. اما ممکن و اا (1ل
است متولد یکی از دو ماه دیگر باشد ← مانعه الجمع

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. هر که را صبر نیست، حکمت نیست ← اگرکسی صبر نداشته باشد )مقدم( حکمت ندارد. )تالی( و اا (1ل

دعایی گر نمیگویی به دشنامی عزیزم کن ← اگر دعایی نمی گویی )مقدم( به دشنامی عزیزم کن )تالی(

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در قضایای شرطی منفصل ))موضوع(( در دو طرف ))یا(( باید یکی باشد. درس نهم صفحه ۹۱ و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. این شعر را به دلیل ماهیت شرطی متصل بودنش می توان در قیاس استثنائی اتصالی به کار برد و براساس قاعده وضع و اا (1ل
مقدم یا رفع تالی معتبر است. درس نهم صفحه ۹۴ 

گزینه ۳ پاسخ صحیح است اگر مقدم تنها علت )شرط الزم و کافی( تحقق معلول باشد طبق اصل وجوب علی معلولی با نبودن علت )رفع مقدم( و اا (1ل
می توان نبود معلول )رفع تالی( را نتیجه گرفت. با قبول این اصل دیگر لزومی ندارد که نتیجه در قیاس استثنائی اتصالی همیشه ۲ حالتش قاعده و دو حالتش 
مغالطه باشد. )رد گزینه ۱( نتیجه قیاس استثنائی اتصالی همیشه حملی است. )رد گزینه ۲( و مانعی وجود ندارد که مقدمه شرطی این قیاس فقط یک مقدم و 

تالی داشته باشد. )رد گزینه ۴( درس نهم صفحه ۹۴ 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. درس ۹ صفحه ۹۵ و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.  عبارت اول یک عبارت پرسشی است. درس ۹ صفحه ۹۱و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. اگر جسمی آسمانی ستاره باشد، نورانی است. و لا (1ل

ماه نورانی است.

پس: ماه ستاره است.

هر چند این استدالل، استدالل درستی نیست، اما روشن رسیدن به نتیجه در آن وضع تالی است.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.  و اا (1ل

هم و اا (1ل با  هرگز  ها  آن  های  باید محمول  حتمًا  بسازیم،  منفصل  ))یا(( شرطی  با  قضیه ی حملی  دو  از  بخواهیم  اگر  است.  پاسخ صحیح   ۱ گزینه 
صادق نشوند یا هرگز با هم کاذب نشوند یا هرگز با هم صادق و با هم کاذب نشوند، بنابر این محال است رابطه ی این محمول ها تساوی باشد، زیرا دو مفهوم 
))متساوی(( همواره با هم صادق و با هم کاذب می شوند، اما اگر نسبت محمول ها ))تباین(( باشد، چون هرگز با هم صادق    نمی شوند، پس شرطی منفصلی 

که ساخته می شود، ))مانعة الجمع(( یا ))حقیقی(( خواهد بود، ولی نمی تواند ))مانعة الرفع(( باشد.
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گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در سایر عبارات حرف ))تا(( به معنای آغاز زمانی است. یعنی از وقتی که ؛ از هنگامی که ؛ ولی در گزینه ۱ ))تا(( به و اا (1ل
معنای حرف شرط و اگر می باشد. اگر نوزاد گریه نکند آنگاه چه زمانی شیر بنوشد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. عبارت ))گر رسد از تو به گوشم که بمیر ای سعدی / تا لب گور به اعزاز و کرامت بروم(( یک قضیه شرطی است که و اا (1ل
درباره ی چیزی خبر می دهد و می توانیم درباره ی صدق و کذب آن سخن بگوییم. 

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. خدا را دانی )نالی( ار خود را بدانی )مقدم(. و اا (1ل

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی ۱: اگر روم ز پی اش )مقدم( فتنه ها برانگیزد )تالی( / ور از طلب بنشینم )مقدم( به کینه برخیزد )تالی( 

گزینه ی ۲: حرف ))ور(( در این گزینه به معنی حتی اگر با با وجود این که است و ادات شرط محسوب        نمی شود؛ بنابر این قضیه از نوع شرطی نیست. 

گزینه ی ۴: حرف ))گره(( در این گزینه به معنی ))یا(( است و ادات شرط محسوب نمی شود؛ بنابراین قضیه از نوع شرطی نیست.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

مقدم همان شرط و ملزوم و یا مستلزم است و تالی نیز همان جواب شرط، الزم و تابع است.

مقدم شرط است و تالی مشروط. یعني مقدم شرطی است که تالی را پس از خود تحقیق می بخشد، نه این که برعکس، تالی باعث ایجاد و تحقق مقدم شود. بر 
همین اساس می گوییم مقدم مستلزم تالی است )= تالی را پس از خود ایجاد می کند( و تالی تابع مقدم است. اما باید بگوییم مقدم ملزوم است و تالی الزم. این 

یعنی تالی حتمًا پس از مقدم تحقق پیدا می کند )الزمه ی آن است( اما نمی شود از وجود تالی به وجود مقدم حکم داد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. قضیه ی الف، منفصل مانعة الجمع است، زیرا پیراهن من می تواند نه سفید باشد و نه سیاه، بلکه سبز باشد )هر دو و اا (1ل
طرف با هم کاذب باشند(. اما هم زمان نمی تواند هم سفید و هم سیاه باشد )هر دو طرف با هم صادق باشند(. )اگر چه در مثال مناقشه نیست، اما برای افرادی 
که اشکال    می کنند که: پیراهن های دو یا چند رنگ وجود دارد و می شود پیراهنی هم سفید و هم سیاه باشد، می گوییم: اواًل منظور تک رنگ بودن پیراهن 

است! و ثانیا در همان پیراهن های چند رنگ، در یک قسمت هم زمان دو رنگ وجود ندارد.( 

قضیه ی ب، منفصل حقیقی است، زیرا هم زمان نمی شود یک فرد هم باسواد )توانایی خواندن و نوشتن( باشد و هم بی سواد )هر دو طرف با هم صادق نیستند( 
و یا نه باسواد باشد و نه بی سواد )هر دو طرف با هم کاذب نیستند(. 

قضیه ی ج، منفصل مانعة الرفع است، زیرا امکان دارد هم خورشید و هم زمین حرکت کنند و روز و شب ایجاد شود )هر دو طرف با هم صادق باشند( ولی نمی 
شود نه خورشید و نه زمین هیچ کدام حرکت نکنند و روز و شب ایجاد شود )هر دو طرف با هم کاذب باشند( 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در همه ی اقسام قضیه ی شرطی منفصل چنان چه کلمه ی ))یا(( حذف شود دو قضیه ی حملی باقی می ماند. و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. بین دو جزء یک قضیه ی شرطی منفصل حتمًا باید رابطه ی تباین و یا من وجه باشد تا انفصال برقرار شود. در رابطه ی و اا (1ل
تساوی و مطلق انفصالی وجود ندارد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در گزینه ی ۲ با یک قیاس استثنایی اتصالی مواجه هستیم که در آن از وضع تالی نتیجه می گرفته شده است؛ بنابراین و لا (1ل
قیاس استثنایی معتبری نیست.

تشریح سایر گزینه ها: 

گزینه ي ۱: در اصل یک رفع تالی داریم و قیاس استثنایی، معتبر است.

گزینه ی ۳: در اصل با یک وضع مقدم مواجهیم و قیاس استثنایی، معتبر است.

گزینه ی ۴: در اصل یک رفع تالی داریم و قیاس استثنایی، معتبر است.
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گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در سایر عبارات حرف ))تا(( به معنای آغاز زمانی است. یعنی از وقتی که ؛ از هنگامی که ؛ ولی در گزینه ۱ ))تا(( به و اا (1ل
معنای حرف شرط و اگر می باشد. اگر نوزاد گریه نکند آنگاه چه زمانی شیر بنوشد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. عبارت ))گر رسد از تو به گوشم که بمیر ای سعدی / تا لب گور به اعزاز و کرامت بروم(( یک قضیه شرطی است که و اا (1ل
درباره ی چیزی خبر می دهد و می توانیم درباره ی صدق و کذب آن سخن بگوییم. 

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. خدا را دانی )نالی( ار خود را بدانی )مقدم(. و اا (1ل

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی ۱: اگر روم ز پی اش )مقدم( فتنه ها برانگیزد )تالی( / ور از طلب بنشینم )مقدم( به کینه برخیزد )تالی( 

گزینه ی ۲: حرف ))ور(( در این گزینه به معنی حتی اگر با با وجود این که است و ادات شرط محسوب        نمی شود؛ بنابر این قضیه از نوع شرطی نیست. 

گزینه ی ۴: حرف ))گره(( در این گزینه به معنی ))یا(( است و ادات شرط محسوب نمی شود؛ بنابراین قضیه از نوع شرطی نیست.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

مقدم همان شرط و ملزوم و یا مستلزم است و تالی نیز همان جواب شرط، الزم و تابع است.

مقدم شرط است و تالی مشروط. یعني مقدم شرطی است که تالی را پس از خود تحقیق می بخشد، نه این که برعکس، تالی باعث ایجاد و تحقق مقدم شود. بر 
همین اساس می گوییم مقدم مستلزم تالی است )= تالی را پس از خود ایجاد می کند( و تالی تابع مقدم است. اما باید بگوییم مقدم ملزوم است و تالی الزم. این 

یعنی تالی حتمًا پس از مقدم تحقق پیدا می کند )الزمه ی آن است( اما نمی شود از وجود تالی به وجود مقدم حکم داد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. قضیه ی الف، منفصل مانعة الجمع است، زیرا پیراهن من می تواند نه سفید باشد و نه سیاه، بلکه سبز باشد )هر دو و اا (1ل
طرف با هم کاذب باشند(. اما هم زمان نمی تواند هم سفید و هم سیاه باشد )هر دو طرف با هم صادق باشند(. )اگر چه در مثال مناقشه نیست، اما برای افرادی 
که اشکال    می کنند که: پیراهن های دو یا چند رنگ وجود دارد و می شود پیراهنی هم سفید و هم سیاه باشد، می گوییم: اواًل منظور تک رنگ بودن پیراهن 

است! و ثانیا در همان پیراهن های چند رنگ، در یک قسمت هم زمان دو رنگ وجود ندارد.( 

قضیه ی ب، منفصل حقیقی است، زیرا هم زمان نمی شود یک فرد هم باسواد )توانایی خواندن و نوشتن( باشد و هم بی سواد )هر دو طرف با هم صادق نیستند( 
و یا نه باسواد باشد و نه بی سواد )هر دو طرف با هم کاذب نیستند(. 

قضیه ی ج، منفصل مانعة الرفع است، زیرا امکان دارد هم خورشید و هم زمین حرکت کنند و روز و شب ایجاد شود )هر دو طرف با هم صادق باشند( ولی نمی 
شود نه خورشید و نه زمین هیچ کدام حرکت نکنند و روز و شب ایجاد شود )هر دو طرف با هم کاذب باشند( 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در همه ی اقسام قضیه ی شرطی منفصل چنان چه کلمه ی ))یا(( حذف شود دو قضیه ی حملی باقی می ماند. و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. بین دو جزء یک قضیه ی شرطی منفصل حتمًا باید رابطه ی تباین و یا من وجه باشد تا انفصال برقرار شود. در رابطه ی و اا (1ل
تساوی و مطلق انفصالی وجود ندارد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در گزینه ی ۲ با یک قیاس استثنایی اتصالی مواجه هستیم که در آن از وضع تالی نتیجه می گرفته شده است؛ بنابراین و لا (1ل
قیاس استثنایی معتبری نیست.

تشریح سایر گزینه ها: 

گزینه ي ۱: در اصل یک رفع تالی داریم و قیاس استثنایی، معتبر است.

گزینه ی ۳: در اصل با یک وضع مقدم مواجهیم و قیاس استثنایی، معتبر است.

گزینه ی ۴: در اصل یک رفع تالی داریم و قیاس استثنایی، معتبر است.
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گزینه ۴ پاسخ صحیح است. قیاس استثنایی این گزینه به شکل زیر است: هر کسی کارگر باشد )مقدم( حقوقش افزایش سی درصدی داشته است و اا (1ل
)تالی(؛ کارمندان وزارت نفت کارگر نیستند )رفع مقدم( پس حقوق آنان با افزایش سی درصدی مواجه نبوده است )رفع تالی(. این استدالل معتبر نیست؛ زیرا از 

حالت رفع مقدم نمی توان نتیجه ی صحیحی به دست آورد. 

تشریح سایر گزینه ها: 

گزینه ی ۱: اگر در این کالس ها شرکت کنی )مقدم( آن گاه نویسنده ی خوبی خواهی شد )تالی(؛ تو نویسنده های خوبی نیستی )رفع تالی( پس معلوم می شود 
در این کالس ها شرکت نکرده ای )رفع مقدم(. 

گزینه ی ۲: اگر کسی در ایران زندگی می کند )مقدم( ، باید تنها تابعیت کشور ایران را داشته باشد )تالی(؛ تنها کشوری که تو تابعیت آن را داری ایران است )وضع 
تالی(، پس در ایران زندگی می کنی )وضع مقدم(. 

گزینه ی ۳: هر گاه کاالیی جزء تجهیزات پزشکی و دارویی باشد )مقدم( مشمول تحریم نمی شود )تالی(؛ واکسن کرونا جزء تجهیزات پزشکی و دارویی است 
)وضع مقدم( پس واکسن کرونا مشمول تحریم نخواهد بود )وضع تالی(.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. اگر تالی عین مقدمه دوم باشد یا مقدمه دوم عین تالی باشد مغالطه وضع تالی رخ داده است.و اا (1ل

مثال: مقدمه ی اول: اگر الف آن گاه ب ؛ مقدمه ی دوم: ب؛ نتیجه: الف )نامعتبر( 

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در انفصال حقیقی هر دو قضیه هم زمان کاذب و هم زمان صادق نیستند؛ بنابراین اگر یک طرف کاذب باشد )کذف و اا (1ل
ف یا همان صدق غیر ف( طرف دیگر حتمًا صادق است )صدق ب(.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. قضیه ی حملی به قضیه ای گفته می شود که در آن به ))ثبوت یا نفی چیزی برای چیزی حکم می شود(( و کیفیت و اا (1ل
آن به نسبت ، فعل ربطی یا ))رابطه ی(( آن بستگی دارد مانند: ))الف ب نیست((

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در قیاس استثنایی اتصالی دو حالت ))وضع مقدم(( و ))رفع تالی((، نتیجه ی قطعی و معتبر دارد و در حالت ))رفع و اا (1ل
مقدم(( و ))وضع تالی(( نتیجه ی غیر قطعی و نامعتبر دارد. به دو حالت اخیر که نمی توان در آن به نتیجه ی صحیحی رسید مغالطه ي ))رفع مقدم(( و ))وضع 

تالی(( می گویند. 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

دانش بشری با تصور است یا تصدیق ← ۴ منفصل حقیقی 

حیوان نمی تواند هم اسب باشد هم االغ اما می تواند هیچ کدام نباشد ← منفصل مانعة الجمع 
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بنابراین وجه اشتراک هر دو در این است که غیر ممکن است هر دو طرف قضیه کاذب باشد )صادق نباشد(. 
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گزینه ۱ پاسخ صحیح است. فقط گزینه ی ۱ شرطی منفصل محسوب می شود. در بقیه ی گزینه ها میان دو جزء قضیه، انفصالی وجود ندارد. برای و اا (1ل
توضیح برقرار بودن انفصال می توان از نسبت های چهارگانه کمک گرفت. اگر حالت های دو طرف به صورت تساوی یا عموم و خصوص مطلق باشند انفصالی 
بین دو جزء برقرار نیست. یعنی این که دو جزء کامال به هم منطبق باشند. )مثل گزینه ی ۲( و یا این که یک جزء کامال درون جزء دیگر باشد )مثل گزینه های ۳ 
و ۴(. قضیه ی گزینه ی ۱ از آنجایی که هم می تواند زیر ۱۲ بگیرد و هم قبول شود )مثاًل ۱۱ بگیرد( شرطی منفعل مانعة الرفع است )رفع دو حالت با هم ممکن 

نیست، مثاًل باالی ۱۲ بگیرد و قبول نشود( 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. قضایای مطرح شده در صورت سوال دارای ساختار متفاوت هستند، یعنی یکی شرطی متصل و دیگری شرطی منفصل و لا (1ل
می باشد، اما هر دو قضیه یک پیام را به مخاطب انتقال می دهند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.  چهار ضلعی نمی تواند هم زمان هم مربع باشد و هم مستطیل ولی می تواند نه مربع باشد و نه مستطیل. مثاًل لوزی و اا (1ل
باشد. 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. در قضایای منفصل حقیقی هر دو طرف قضیه نمی توانند هم زمان صادق یا کاذب باشند. یعنی این که قهرمان لیگ و اا (1ل
برتر می تواند یکی از این دو تیم نباشد. 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. دو بخش قضایای منفصل حقیقی و قضایای منفصل مانعة الجمع ))غیر قابل جمع در صدق(( هستند. ← به وجه و اا (1ل
شباهت دو بخش قضایای منفصل حقیقي ))غیر قابل جمع در کذب هستند((؛ اما قضایای منفصل مانعة الجمع ))قابل جمع در کذب هستند.(( )یعنی امکان 

دارد هر دو جزء قضیه هم زمان کاذب باشد.( ← وجه افتراق 

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. از میان حاالت قیاس استثنایی تنها دو حالت وضع مقدم و رفع تالی متعبر است. قیاس گزینه ی ۳ از نوع رفع تالی و اا (1ل
است، پس معتبر می باشد. 

تشریح سایر گزینه ها: 

گزینه ی ۱: از نوع رفع مقدم است و مغالطه دارد. 

گزینه ی ۲: از نوع وضع تالی است و مغالطه دارد.

گزینه ۴: از نوع رفع مقدم است و مغالطه دارد. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در قضیه ی ))هر انسانی یا دیپلمه است یا دیپلمه نیست((، جمع و رفع دو طرف محال است. در قضیه ی هر انسانی با و اا (1ل
دانش آموز است یا دانشجوه جمع آن ها محال است ولی رفع جایز است. 

))اتومبیل بنزین سوز یا بنزین دارد یا حرکت نمی کند(( مانعة الرفع است.

))او یا متولد مهر ماه است یا آبان ماه(( مانعة الجمع است. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. قیاس استثنایی وضع مقدم و نتیجه ی آن معتبر است.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. مقدمه ی نخست یک قیاس استثنائی انفصالی می تواند حقیقیه یا ماتعة الجمع و یا مانعة الرفع باشد. نتیجه ی یک و اا (1ل
قیاس استثنایی انفصالی قضیه ای حملی است. 

در صورتی که مقدمه ی اول قیاس استثنائی انفصالی حقیقیه یا مانعة الجمع باشد می توان از اثبات یک طرف، نفی طرف دیگر را نتیجه گرفت.
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گزینه ۳ پاسخ صحیح است. قضیه شرطی متصل همواره با لفظ شرطی اگر همراه نیست و ممکن است گاهی در قضیه شرطی متصل اول تالی ذکر و اا (1ل
شود بعد مقدم. در قضیه شرطی منفصل اگر ))یا(( حذف شود، دو قضیه حملی باقی می ماند.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. چون قضیه ی اصلی در صورت سؤال حقیقی است، پس از کذب طرف اول، صدق طرف دوم و از صدقي طرف اول، و اا (1ل
کذب طرف دیگر نتیجه می شود. پس به این دو حالت می رسیم: 

اگر لباس سفید باشد، زود کثیف می شود. 

اگر لباس سفید نباشد، زود کثیف نمی شود. 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. عرض خاص یک مفهوم است و هیچ مفهومی تصدیق نیست، بنابراین هیچ چیز نمی تواند هم عرض خاص باشد و و للا (1ل
هم مفهوم، اما می تواند هیچ یک از آن ها نباشد، در مورد هیچ یک از گزینه های دیگر چنین تحلیلی درست نیست. 

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. قیاس استثنایی در مقدمه دارد که یک مقدمه ی آن باید شرطی و یکی باید حملی باشد و آن مقدمه ی شرطی می و الا (1ل
تواند همه ی اقسام قضایای شرطی باشد.

ق
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سنجشگری در منطق

درس دهم

اختالف عبارات تو را به بازی نگیرد.
در روز قیامت از هر هزار نفر، نهصد و نود و نه نفر، کشته عبارات و ذبح شده شمشیرهای اشارات هستند، چرا که از 

معانی غافل شده اند.
)شهاب الدین سهروردی، کلمةالتصوف(

587 – 549 هـ - ق  

آنچه در این بخش می خوانیم

دیگری در پاسخ او گفت: این طور نیست، 

ترسوها از فیلم های جنگی خوششان نمی آید.
        

شخصی در نقد فیلم های هالیوودی گفت:

در بسیاری از فیلم های هالیوودی، خشونت ترویج می شود.

آیا ادعای مطرح شده به درستی نقد شده است؟

در حقیقت این فرد )فرد پاسخ دهنده( به جای نقد سخنان دیگری، به نقد گوینده پرداخته است و سعی کرده است از نظر روانی بر وی تاثیر بگذارد. در بخش های 

چهارم تا ششم با استدالل های معتبر و نامعتبر آشنا شدید. در این بخش با چند مورد از خطاهایی که در اثر عوامل روانی ایجاد می شوند آشنا می شوید. بر این 

اساس خطاهای ذهنی را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

 الف: خطاهای صوری: مانند خطاهای ناشی از به کار بردن استدالل های نامعتبر

خطاهای ناشی از به کار بردن مقدمات غلط    

 ب: خطاهای غیر صوری 

خطاهای ناشی از عوامل روانی    

درس دهم سنجشگری در منطق

 تفکر نقادانه یا سنجشگرانه، فراگیری مهارت تفکر و تفکر کردن درباره نحوه صحیح تفکر است.

 تمرین و تکرار مهارت تفکر صحیح: تفکر نوعی ورزش است و پرورش مهارت تفکر صحیح و ارزیابی استدالل ها همچون اکثر فعالیت های انسانی 

نیازمند تمرین و تکرار است.



343

ق
ط

من

سنجشگری در منطق

درس دهم

اختالف عبارات تو را به بازی نگیرد.
در روز قیامت از هر هزار نفر، نهصد و نود و نه نفر، کشته عبارات و ذبح شده شمشیرهای اشارات هستند، چرا که از 

معانی غافل شده اند.
)شهاب الدین سهروردی، کلمةالتصوف(

587 – 549 هـ - ق  

آنچه در این بخش می خوانیم

دیگری در پاسخ او گفت: این طور نیست، 

ترسوها از فیلم های جنگی خوششان نمی آید.
        

شخصی در نقد فیلم های هالیوودی گفت:

در بسیاری از فیلم های هالیوودی، خشونت ترویج می شود.

آیا ادعای مطرح شده به درستی نقد شده است؟

در حقیقت این فرد )فرد پاسخ دهنده( به جای نقد سخنان دیگری، به نقد گوینده پرداخته است و سعی کرده است از نظر روانی بر وی تاثیر بگذارد. در بخش های 

چهارم تا ششم با استدالل های معتبر و نامعتبر آشنا شدید. در این بخش با چند مورد از خطاهایی که در اثر عوامل روانی ایجاد می شوند آشنا می شوید. بر این 

اساس خطاهای ذهنی را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

 الف: خطاهای صوری: مانند خطاهای ناشی از به کار بردن استدالل های نامعتبر

خطاهای ناشی از به کار بردن مقدمات غلط    

 ب: خطاهای غیر صوری 

خطاهای ناشی از عوامل روانی    

درس دهم سنجشگری در منطق

 تفکر نقادانه یا سنجشگرانه، فراگیری مهارت تفکر و تفکر کردن درباره نحوه صحیح تفکر است.

 تمرین و تکرار مهارت تفکر صحیح: تفکر نوعی ورزش است و پرورش مهارت تفکر صحیح و ارزیابی استدالل ها همچون اکثر فعالیت های انسانی 

نیازمند تمرین و تکرار است.
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گاهانه به آن و پرسیدن سواالت درست و به جاست. چنین متفکری هنگام  تفاوت مهم متفکر نقاد از متفکر غیرنقاد، جدی گرفتن فرایند تفکر و توجه آ

شنیدن یک مطلب یا تصمیم گیری در باره آن، آن را از وجوه مختلفی بررسی می کند.

 سواالت اصلی در تفکر نقادانه:

 1- وضوح مفاهیم و جمالت     2- تشخیص مقدمات و نتیجه       3- تشخیص پیش فرض ها و لوازم      4- صحت منابع و استدالل

  1-  وضوح مفاهیم و جمالت: بایستی همه مفاهیم و قضایای ذکر شده در استدالل، کامال واضح و روشن و دور از هرگونه ابهام باشد.

یعنی تکلیف الفاظ مشترک لفظی دقیقا مشخص باشد. ابهام در عبارت و توسل به معنای ظاهری وجود نداشته باشد. بار ارزشی کلمات حذف گردند و مقصود 

اصلی گوینده به درستی مفهوم گردد. 

  2- تشخیص مقدمات و نتیجه: تشخیص نتیجه اصلی مورد نظر گوینده- با حذف تاثیرات روانی مطالب حاشیه ای، دالیل اصلی گوینده تشخیص 

داده شود. بایستی استدالل گوینده را به صورت منطقی بازسازی و بررسی نمود.

  3- تشخیص پیش فرض ها و لوازم: باید دید که گوینده چه مقدماتی را ذکر نکرده است. باید دید گوینده چه پیش فرض هایی داشته است. باید لوازم 

منطقی پذیرش یک نتیجه را بررسی کرد.
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واهمه ای ندارد، نه تنها واهمه ای ندارد بلکه به عنوان ابزار حقیقت یاب و حقیقت سنج، همیشه باید با خودش داشته باشد. نقد سخن مثل محک است برای 

تشخیص عیار طال. طال هیچ وقت از وجود محک و به کارگیری آن صدمه و ضرر نمی بیند بلکه فلزات دیگری که خود را طال جلوه می دهند رسوا می شوند.

 ویژگی های فرد منطقی
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 کاربرد های استدالل: 1- دستیابی به حقیقت  2-  اقناع دیگران  3- غلبه بر دیگران

  1- دستیابی به حقیقت: غرض از به کارگیری استدالل، صرفا دستیابی به حقیقت است. در علومی مانند فلسفه، ریاضیات و معارف دینی در پی فهم 

حقایق هستیم. به استدالل هایی که در این علوم و برای دستیابی به حقیقت به کار می گیریم »برهان« می گویند.

  2- اقناع دیگران: گاهی در زندگی در پی قانع کردن دیگران هستیم. به عنوان مثال در یک سخنرانی تبلیغاتی، سخنران به دنبال قانع کردن افراد برای 

انجام یا عدم انجام عملی یا پذیرش یا عدم پذیرش مطلبی است. در گذشته چنین استدالل هایی را در فن »خطابه« بررسی می کردند. اما امروزه رسیدن به چنین 

هدفی، عالوه بر خطابه، شامل تمامی روش های اقناعی می شود که برخی از آن ها در تبلیغات نیز به کار می روند.

در فن بیان به سخنران آموزش داده می شود که چگونه با برقراری تماس چشمی با شنوندگان، روان و شیوا سخن گفتن و استفاده مناسب از زبان بدن، تاثیر 

کالمی قوی تر و زبانی اثرگذارتر داشته باشد.

  3- غلبه بر دیگران: گاهی در بحث با دیگران تنها در پی غلبه بر آن ها هستیم. به عنوان مثال در جریان یک مناظره تلویزیونی، طرفین در پی اقناع 

یکدیگر نیستند؛ بلکه هدف آن ها شکست دادن طرف مقابل است. بدین جهت هدف آن ها بیان استدالل هایی است که در مقابل آن ها، طرف مقابل حرفی برای 

گفتن نداشته باشد و مجبور به پذیرش نتایج آن ها و یا اعتراف به شکست شود. بدین ترتیب کسانی که شاهد این مناظره هستند، به فرد پیروز گرایش پیدا می کنند. 

در گذشته این گونه استدالل ها را در فن »جدل« بررسی می کردند.

در فن جدل بهتر است به گونه ای مقدمات خود را مطرح کنیم که طرف مقابل نتواند نتیجه مورد نظر ما را زودتر حدس بزند؛ و ناگهان با طرح نتیجه مورد نظرمان 

وی را غافلگیر می کنیم. هم چنین بهتر است مرحله به مرحله از وی نسبت به پذیرش سخنانمان اعتراف بگیریم تا نتواند سخنان خود را تغییر دهد.

یک نمونه جدل قرآنی:

حضرت ابراهیم علیه السالم از بت پرستان می پرسد چرا بت می پرستید؟ بت پرستان در جوا ب می گویند چون بت ها قدرتمند هستند و می توانند حاجات و نیازهای 

ما را برآورده کنند. در یک وقتی که اهالی شهر به بیرون از شهر رفته بودند، حضرت ابراهیم علیه السالم وارد بتخانه شده و همه بت ها به جز بت بزرگ می شکند و 

تبر را روی دوش بت بزرگ گذاشته و از بتخانه بیرون می رود. اهالی بعد از برگشتن، بت ها شکسته می بینند و می دانند که این کار باید کار حضرت ابراهیم باشد او 

را خواسته و می پرسند که بت ها را شما شکسته ای؟ حضرت ابراهیم علیه السالم می گویند چرا از بت بزرگ که سالم است نمی پرسید؟ در جواب می گویند بت بزرگ 

که نمی تواند حرف بزند. ببینید حضرت ابراهیم علیه السالم از آن ها بر علیه خودشان اعتراف گرفت. قبال می گفتند بت ها می توانند حاجات ما را برآورده کنند و حاال 

می گویند نمی تواند درخواست ما را جواب بدهد و بت پرستان بین دو سخنی که خودشان گفته اند گرفتار مانده و مغلوب می شوند. 

البته اگر از جدل برای خدمت به حقیقت استفاده شود بسیار خوب است و جدل احسن نام دارد و اال نوعی مغالطه خواهد بود.

 بار ارزشی کلمات در جمالت

کلمات و الفاظی که در زندگی به کار می بریم دارای بارهای ارزشی متفاوتی هستند. بسیاری از کلمات از نظر معنا یکی هستند ولی بار ارزشی آن ها متفاوت است 

مثال: مردن – فوت شدن – سربه نیست شدن – مرحوم شدن – به رحمت خدا رفتن و ..... ، همگی دارای یک معنا هستند ولی مثال سربه نیست شدن، دارای بار 

ارزشی منفی و مرحوم شدن دارای بار ارزشی مثبت است اما به لحاظ معنا هیچ فرقی باهم ندارند. یک متفکر نقاد بدون توجه به بار ارزشی کلمات تالش می کند 

فقط متوجه معنی اصلی باشد و بار ارزشی کلمات را در گرفتن نتیجه دخالت ندهد.

مغالطه بار ارزشی کلمات: به کار بردن اشتباهی یا عمدی کلماتی که دارای بار ارزشی متفاوتی هستند، می تواند منشأ خطای اندیشه گردد که آن را مغالطه 

»بار ارزشی کلمات« می نامند. 

البته بار ارزشی کلمات فی حد نفسه نه بد هستند و نه مغالطه اما در هنگام جستجوی حقیقت نباید آن ها را در نتیجه گیری دخالت بدهیم. استفاده از بار ارزشی 

کلمات جهت ایجاد گرایش به سوی حقیقت خوب و استفاده از آن برای ایجاد گرایش به باطل بد و مذموم است.
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منطق و فلسفه جامع کنکور

مغالطه عوامل روانی

مغالطات روانی تاثیری شگفت انگیز و عمیق در استدالل های انسان ها می گذارند و خیلی وقت ها رهایی ذهن از آن ها بسیار بسیار دشوار می نماید و حتی ممکن 

تاثیر این هجمه ها و مغالطات روانی خالص کند به عبارتی دیگر جایی که  است کسی درجات باالی علمی را هم طی بکند ولی نتواند ذهن خود را از دست 

گاه بر  گاه یا ناخودآ گرایش روحی دخالت دارد، فرمانده اصلی روح و ذهن انسان همان گرایش های انسانی است که در قالب تاثیرگذارهای روانی به صورت خودآ

نتیجه گیری ها حکم رانی می کنند. بنابراین بایستی خیلی دقت کنیم که این عوامل روانی بر استدالل های ما تاثیرگذار نباشند. رهائی از دست مغالطات صوری و 

مادی سخت نیست که فقط باید آن ها را شناسایی نموده و از آن ها دوری نمود اما رهایی از بعض عوامل روانی تاثیرگذار بر ذهن، بسیار دشوار و شاید بتوان گفت 

خیلی دردناک هم هست.

متاسفانه بسیاری از انسان ها بیشتر تحت تاثیر عوامل روانی همچون تملق، ترس، تطمیع و مانند آن قرار می گیرند تا تحت تاثیر استدالل! بدین جهت الزم است 

به تاثیر عوامل روانی بر ذهن انسان و خطاهایی که ممکن است تحت تاثیر این عوامل پدید بیایند، توجه کنیم.

عوامل روانی متعددی بر ذهن و استدالل های انسان امکان تاثیرگذاری دارند که بعضی از آن ها عبارتند از:

1- مغالطه مسموم کردن چاه  2- مغالطه تله گذاری  3- مغالطه توسل به احساسات  4- مغالطه بزرگ نمایی و کوچک نمایی

 1- مغالطه مسموم کردن چاه: در این نوع مغالطه، مغالطه گر، محیط گفتمان را به گونه ای ایجاد می کند که کسی که در آن جو قرار گرفته است از 

ابراز نظر منطقی خود چه برای رد کردن مطلبی یا قبول کردن مطلبی واهمه و نگرانی دارد و احساس می کند که اگر نظر منطقی خود را بگوید، او را بی سواد یا 

آدم کم ارزش و یا فردی با ویژگی های ناشایست، خواهند دید و بنابر این از ابراز نظر واقعی و منطقی خود صرف نظر می کند و نظری منطبق و مطابق با نظر حاکم 

بر جو را برمی گزیند.

دو  مثال خیلی آشنا:

 مثال اول: در گروه دوستان این مغالطه یکی از مغالطه های رایج و دامنگیر و آشنا است. مثال گروهی از دوستان پیشنهاد می کنند که امروز برای تفریح، 

فالن جا برویم و یا فالن  کار را بکنیم. یکی از افراد این گروه می گوید اجازه بدهید تا من با خانواده ام مشورت کنم و اجازه بگیرم؛ که صد البته این کار، کاری 

منطقی و درست است. بالفاصله یکی یا چند نفر از دوستان می گویند، بابا این بچه نه نه است و به درد گروه ما نمی خورد  و غالبا اکثر نوجوانان و جوانان ما گرفتار 

این مغالطه مسموم کردن چاه می شوند یعنی برای این که او را بچه نه نه ندانند دست از کار منطقی خود که خودش هم آن را قبول دارد یعنی مشورت با خانواده 

می کشد تا به دوستانش ثابت کند که او مستقل است و نیازی به مشورت با خانواده ندارد و بچه نه نه نیست.

 مثال دوم: غالب افراد متاهل هم گرفتار نوعی مغالطه مسموم کردن چاه هستند و متاسفانه بعضا هم خسارت های زیان باری در کانون خانواده ها ایجاد 

می کند و آن اصطالح »فالنی زن ذلیل یا مرد ذلیل است« می باشد  که ای بسا بعضی مردان و زنان متاهل برای این که این صفت و برچسب را از خود دور کنند، 

کانون گرم خانواده خود را متزلزل و متالشی نموده اند.

این دو مثال را نگفتم که بخوانید و فقط نمره بگیرید بلکه مواظب پیامدهای گرفتار چنین مغالطات شدن باشید. در زندگی خود منطقی باشید و اجازه ورود مغالطات 

به ذهن و رفتارتان و در نتیجه به زندگی خود ندهید. 

 2- مغالطه تله گذاری: این نوع مغالطه بر عکس مغالطه مسموم کردن چاه است و آن به این صورت است که جو و محیط گفتمان را به گونه ای ایجاد 

می کنند که کسی که موافق نظر مغالطه گر باشد صفت خوب و شایسته ای را به او نسبت می دهند و آن کس برای این که آن صفت شایسته را به او نسبت بدهند 

نظر موافق و منطبق با جو و نظر مغالطه گر را می پذیرد، هر چند خودش قلبا به آن باور نداشته باشد و دالیل منطقی قوی ای هم برای رد آن داشته باشد. در این 

جا به جای ارائه استدالل های منطقی فقط صفتی یا صفاتی شایسته را به موافقت کننده با نظر مغالطه گر نسبت می دهند و در واقع از آن صفات به عنوان تله، 

استفاده می کنند. مثال : کسانی که روشنفکر هستند این نظر را می پذیرند. که در این جا برای نظری که ارائه شده دلیلی ذکر نکرده بلکه صفت روشنفکری را تله 

گذاشته و می گوید موافقین این نظر روشنفکر هستند و فرد برای این که او را روشنفکر قلمداد کنند نظر ابراز شده را می پذیرد.
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3- مغالطه توسل به احساسات: آن است که بدون ذکر دالیل معتبر از احساسات و عواطف انسان دوستانه و مذهبی دیگران سوء استفاده شود. 

به جز احساسات انسان دوستانه و عاطفی، ترس، طمع، خودخواهی و ..... هم باعث گرفتار شدن انسان در این نوع مغالطه می شود.

مثال1-  فردی سودجو که وضع مالی خوبی دارد، با لباسی مندرس به شما می گوید: چند روز است چیزی نخورده ام؛ دختر دم بخت دارم؛ لطفا به من کمک کنید.

مثال 2- کالهبرداری بدون داشتن مجوز، مدعی داشتن موسسه ای خیریه می شود و با عنوان کردن چند مورد از بیمارانی که به دلیل نبود درمانگاه از دنیا رفته اند 

از شما درخواست کمک مالی برای تاسیس درمانگاه شبانه روزی می کند.

داستانک:

 خانمی جوان، یک روز عصر،  به مسجد برای ادای نماز مراجعه می کند اما درب مسجد را بسته می بیند و ظاهرا بی قراری می کند و از خانمی در هم جواری مسجد 

پرس و جو می کند که آیا درب مسجد را باز می کنند که من نمازم را بخوانم، خانم که همسر یک فرش فروش بوده می گوید این موقع از روز درب مسجد بسته 

است اما می توانی نمازت را در خانه ما بخوانی که خانم جوان می پذیرد و نماز ظهر و عصرش را در خانه فرش فروش می خواند و بعد از اتمام نماز از صاحبخانه 

خواهش می کند که قرآنی به او بدهند تا بعد از نمازش تالوت کند و صاحبخانه با گشاده رویی تمام درخواست او را اجابت می کند و بعد از چند دقیقه خانم جوان 

خانه فرش فروش را ترک می کند. حدود دو ماه بعد از این اتفاق، نیسانی با ادعای قالیشوئی، درب خانه فرش فروش را می زند و به خانم خانه می گوید که همسرتان 

مرا فرستاده تا قالی ها را برای شستن ببرم. خانم خانه امتناع می کند و نیسانی می گوید که همسرتان گفت که شاید باورتان نشود ولی گفت در پذیرائی چند فرش 

با چه رنگ و نقشی و در فالن اتاق رنگ و نقش فرش چگونه است و ..... باز هم اگر باور نکنید همسرتان گفتند که الی قران در فالن طاقچه هم یک اسکناس 

دویست ریالی گذاشته ام. همسر فرش فروش مطمئن شده و اجازه می دهد که فرش ها را جمع کنند؛ دو همسایه از همسایگان فرش فروش هم می پرسند چه خبر 

است و  همسر فرش فروش می گوید که همسرم این ها را فرستاده تا قالی هایمان را ببرند برای شستن و آن دو همسایه هم می گویند دستتان درد نکند اگر امکان 

دارد فرش های ما را هم ببرید که با این وصف، نیسانی فرش های سه خانه را جمع کرده و می برد و به عبارت درستش سرقت می کند.

آن خانم مدعی مسلمانی و نمازخوانی از حس انسان دوستانه و مذهبی همسر فرش فروش سوء استفاده کرده و وارد خانه شده و فرش ها را شمرده و رنگ و نقش 

آن ها را به خاطر سپرده و یک اسکناس بیست تومانی هم الی قرآن گذاشته و رفته و بعد از دو ماه کارشان را برای سرقت شروع کرده اند.

اگر شما بودید، گرفتار این مغالطه نمی شدید؟ مغالطات در عالم علمی خیلی خیلی حساس تر و خطرناک تر از این مغالطه قالیشوئی هستند. مواظبت خیلی دقیقی 

گاهی از قواعد منطقی و به کارگیری آن در هر زاویه ای از زندگی از ضروریات است. می خواهد و آ

4- مغالطه بزرگ نمایی و کوچک نمایی: آن است که با بزرگ نمایی و بدون ذکر دلیل، سعی در تایید نظری داشته باشیم یا با کوچک نمایی و بدون ذکر 

دلیل، سعی در انکار و مخفی کردن حقیقتی داشته باشیم.

البته اگر از روش بزرگ نمایی و کوچک نمایی به جا و درست استفاده شود، مغالطه نیست اما اگر بی جا و بدون ذکر دلیل، به بزرگ نمایی و کوچک نمایی مبادرت 

شود، مغالطه بزرگ نمایی و کوچک نمایی خواهد شد.

تمرین صفحه 100

1- در تبلیغ برخی از فیلم ها می نویسند: »برنده سیمرغ بلورین از جشنواره فیلم فجر«.

سواالت نقادانه و سقراطی در مورد این تبلیغ:

این فیلم از چه جهت برنده سیمرغ بلورین شده است؟ آیا از جهات دیگر این فیلم نیاز به بررسی ندارد؟  آیا به کلی از همه جهات، این فیلم قابل قبول و پذیرش است؟

دقت کنید در این جا ممکن است فقط از یک جهت مثال از جهت صدابرداری یا تصویربرداری و ..... ، برنده شده باشد اما در تبلیغ به گونه ای القا می شود که گوئیا 

این فیلم از هر جهت برنده جایزه سیمرغ بلورین است.
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3- مغالطه توسل به احساسات: آن است که بدون ذکر دالیل معتبر از احساسات و عواطف انسان دوستانه و مذهبی دیگران سوء استفاده شود. 

به جز احساسات انسان دوستانه و عاطفی، ترس، طمع، خودخواهی و ..... هم باعث گرفتار شدن انسان در این نوع مغالطه می شود.

مثال1-  فردی سودجو که وضع مالی خوبی دارد، با لباسی مندرس به شما می گوید: چند روز است چیزی نخورده ام؛ دختر دم بخت دارم؛ لطفا به من کمک کنید.

مثال 2- کالهبرداری بدون داشتن مجوز، مدعی داشتن موسسه ای خیریه می شود و با عنوان کردن چند مورد از بیمارانی که به دلیل نبود درمانگاه از دنیا رفته اند 

از شما درخواست کمک مالی برای تاسیس درمانگاه شبانه روزی می کند.

داستانک:

 خانمی جوان، یک روز عصر،  به مسجد برای ادای نماز مراجعه می کند اما درب مسجد را بسته می بیند و ظاهرا بی قراری می کند و از خانمی در هم جواری مسجد 

پرس و جو می کند که آیا درب مسجد را باز می کنند که من نمازم را بخوانم، خانم که همسر یک فرش فروش بوده می گوید این موقع از روز درب مسجد بسته 

است اما می توانی نمازت را در خانه ما بخوانی که خانم جوان می پذیرد و نماز ظهر و عصرش را در خانه فرش فروش می خواند و بعد از اتمام نماز از صاحبخانه 

خواهش می کند که قرآنی به او بدهند تا بعد از نمازش تالوت کند و صاحبخانه با گشاده رویی تمام درخواست او را اجابت می کند و بعد از چند دقیقه خانم جوان 

خانه فرش فروش را ترک می کند. حدود دو ماه بعد از این اتفاق، نیسانی با ادعای قالیشوئی، درب خانه فرش فروش را می زند و به خانم خانه می گوید که همسرتان 

مرا فرستاده تا قالی ها را برای شستن ببرم. خانم خانه امتناع می کند و نیسانی می گوید که همسرتان گفت که شاید باورتان نشود ولی گفت در پذیرائی چند فرش 

با چه رنگ و نقشی و در فالن اتاق رنگ و نقش فرش چگونه است و ..... باز هم اگر باور نکنید همسرتان گفتند که الی قران در فالن طاقچه هم یک اسکناس 

دویست ریالی گذاشته ام. همسر فرش فروش مطمئن شده و اجازه می دهد که فرش ها را جمع کنند؛ دو همسایه از همسایگان فرش فروش هم می پرسند چه خبر 

است و  همسر فرش فروش می گوید که همسرم این ها را فرستاده تا قالی هایمان را ببرند برای شستن و آن دو همسایه هم می گویند دستتان درد نکند اگر امکان 

دارد فرش های ما را هم ببرید که با این وصف، نیسانی فرش های سه خانه را جمع کرده و می برد و به عبارت درستش سرقت می کند.

آن خانم مدعی مسلمانی و نمازخوانی از حس انسان دوستانه و مذهبی همسر فرش فروش سوء استفاده کرده و وارد خانه شده و فرش ها را شمرده و رنگ و نقش 

آن ها را به خاطر سپرده و یک اسکناس بیست تومانی هم الی قرآن گذاشته و رفته و بعد از دو ماه کارشان را برای سرقت شروع کرده اند.

اگر شما بودید، گرفتار این مغالطه نمی شدید؟ مغالطات در عالم علمی خیلی خیلی حساس تر و خطرناک تر از این مغالطه قالیشوئی هستند. مواظبت خیلی دقیقی 

گاهی از قواعد منطقی و به کارگیری آن در هر زاویه ای از زندگی از ضروریات است. می خواهد و آ

4- مغالطه بزرگ نمایی و کوچک نمایی: آن است که با بزرگ نمایی و بدون ذکر دلیل، سعی در تایید نظری داشته باشیم یا با کوچک نمایی و بدون ذکر 

دلیل، سعی در انکار و مخفی کردن حقیقتی داشته باشیم.

البته اگر از روش بزرگ نمایی و کوچک نمایی به جا و درست استفاده شود، مغالطه نیست اما اگر بی جا و بدون ذکر دلیل، به بزرگ نمایی و کوچک نمایی مبادرت 

شود، مغالطه بزرگ نمایی و کوچک نمایی خواهد شد.

تمرین صفحه 100

1- در تبلیغ برخی از فیلم ها می نویسند: »برنده سیمرغ بلورین از جشنواره فیلم فجر«.

سواالت نقادانه و سقراطی در مورد این تبلیغ:

این فیلم از چه جهت برنده سیمرغ بلورین شده است؟ آیا از جهات دیگر این فیلم نیاز به بررسی ندارد؟  آیا به کلی از همه جهات، این فیلم قابل قبول و پذیرش است؟

دقت کنید در این جا ممکن است فقط از یک جهت مثال از جهت صدابرداری یا تصویربرداری و ..... ، برنده شده باشد اما در تبلیغ به گونه ای القا می شود که گوئیا 

این فیلم از هر جهت برنده جایزه سیمرغ بلورین است.
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منطق و فلسفه جامع کنکور

2- عبارت »رکورد فروش فیلم در تاریخ سینمای ایران شکسته شد«، بر چه اساس بیان شده است؟

سواالت نقادانه و سقراطی در مورد این تبلیغ:

آیا رکورد فروش از نظر قیمت شکسته شده است؟ آیا رکورد فروش از نظر تعداد بلیط شکسته شده است؟ آیا نرخ تورم و افزایش جمعیت و تعداد سالن های سینما 

را در محاسبه در نظر گرفته اند؟ .....................

تمرین صفحه 110

 در موراد زیر ادعایی بدون ذکر دلیل معتبر مطرح شده است. مشخص کنید هریک از این مطالب تحت تاثیر چه عوامل روانی 

مطرح شده اند؟

 اگر از درس نمره بگیرم، من خوب درس خوانده ام و اگر در درس مردود شوم، معلم با من مشکل داشته است.

مغالطه توسل به احساسات؛ معموال افراد به دلیل خودخواهی نمی خواهند مسئولیت اشتباهات خود را قبول کنند و خطاهای خود را توجیه می کنند؛ اما آن چه را 

به نفعشان است می پذیرند.

 اگر برادر من با همسایه دعوا کرده است، حتما حق با برادر من است.

مغالطه توسل به احساسات؛ خودهواهی انسان ها باعث می شود که گاهی افراد، روابط خانوادگی و شخصی خود را بر جانبداری از حقیقت ترجیح می دهند.

 مغالطه مسموم کردن چاه هم می تواند در این وجود داشته باشد که اگر از برادرش حمایت نکند او را بی غیرت نسبت به خانواده و منسوبینش می دانند. 

مغالطه تله گذاری هم می تواند باشد که هرکس از خانواده و منسوبینش حمایت کند فرد با غیرتی است.

البته جواب اولی و اصلی مغالطه توسل به احساسات است.

 جلوی جمع از من تعریف کرد؛ پس آدم خوبی است.

مغالطه توسل به احساسات؛ خودخواهی افراد باعث می شود که انسان ها احساسات خودشان را مالک خوبی و بدی دیگران بدانند.

فعالیت تکمیلی صفحه 113

 1- در موارد زیر، فرد بدون ذکر دلیل و صرفا تحت تاثیر عوامل روانی سعی در جلب نظری باطل داشته است. نوع مغالطه مطرح 

شده را مشخص کنید:

 الف: حواست را جمع کن، اگر می خواهی پیشرفت کنی و از مزایای جانبی استفاده کنی باید به دستورات غیرقانونی مقامات باال نیز گردن بنهی.

توسل به احساسات – تطمیع

 ب: هر انسانی به جز افراد خشن و بی ذوق تشخیص می دهد که برای رشد فکری و ذهنی، خواندن مدام رمان نیازی ضروری است.

مغالطه مسموم کردن چاه

 ج: من نمی گویم عقیده خود را تغییر دهید؛ اما انتظار می رود با عقل و درایتی که در شما سراغ دارم، ضرورت این کا را تشخیص دهید.

مغالطه تله گذاری

 د: همه مقاالت علمی او به اندازه یک کتاب 300 صفحه ای هم نیست! در حالی که دوست من پنج کتاب رمان 500 صفحه ای نوشته است.

درس پنجم اقسام استدالل استقرائی

    

                                             

                                               

                                                  

                                                   

                                                  

                                                   

 

 

  

  

 

 

 

به نکته ای که توضیح می دهم خوب دقت کنید و خوب به خاطر بسپارید:

تعریف مفهومی، فقط برای مفاهیم کلی است، یعنی مفاهیم جزئی تعریف مفهومی ندارند، پس اگر ظاهِر تعریفی، 
مفهومی باشد اما موضوع تعریف یعنی چیزی را که تعریف می کنیم مفهوم جزئی باشد، آن تعریف، قطعا تعریف مفهومی 
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مغالطه بزرگ نمایی و کوچک نمایی. نسبت به مقاالت علمی او، کوچک نمایی کرده نسبت به کتاب های دوستش بزرگ نمایی.

 هـ: چرا این وسیله گران را خریده ای؟ پاسخ: یعنی می گویی حق ندارم حتی یک سکه هم برای خودم خرج کنم؟!

مغالطه بزرگ نمایی و کوچک نمایی؛ کار خودش را کوچک جلوه می دهد.

 2- در حادثه اتوبوس 5 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند که این افراد به صورت سرپایی درمان شدند. اکنون به تیتر روزنامه های 

صبح توجه کنید و بگویید هرکدام دچار چه مغالطه ای شده اند؟

)تیتر اول( 25 نفر کشته و زخمی در حادثه دلخراش اتوبوس! چرا مسئوالن به فکر نیستند؟!

مغالطه بزرگ نمایی

)تیتر دوم( تشکر مردم از مسئوالن: با ایمن تر شدن راه ها، در تصادف اتوبوس تنها 5 نفر به دلیل سهل انگاری در استفاده از کمربند ایمنی جان خود را از دست 

دادند.  مغالطه کوچک نمایی

 3- به نظر شما آیا عبارت تبلیغی »از 100 نفر اول کنکور 80 نفر در آزمون های ما شرکت کرده اند«؛ لزوما نشان دهنده کیفیت 

این آزمون ها و رضایتمندی شرکت کنندکان در آن است؟ در این زمینه بحث کنید.

آیا صد نفر اول کنکور که در آزمون شما شرکت کرده اند، از سوال های آن نیز راضی بوده اند؟

آیا رابطه علت و معلولی میان شرکت در آزمون های شما و نفر برتر شدن در کنکور وجود دارد؟

چند نفر در آزمون ها ی شما شرکت کرده اند آمار کسانی که در کنکور رتبه مناسبی نیاورده اند، چند نفر هستند؟

 4- چه عوامل روانی باعث انجام کار در رودربایستی یا پیروی از رسومات نادرست جامعه می شوند؟ با ذکر مثال توضیح دهید. 

تاثیرپذیری از اجتماع – نیاز به تحسین از اطرافیان – مدگرایی – عدم اعتماد به نفس – عدم شناخت ارزش های صحیح و ....

 5- از میان کلمات و عبارات زیر، سه مورد را مشخص کنید که بار ارزشی آن ها به ترتیب مثبت، منفی و خنثی باشد. برای 

این کار آن ها را در جمالتی به کار ببرید. لجوج – مصمم – متعصب – یک دنده – تزلزل ناپذیر – حرف نشنو – میگه مرغ یه پا دارد – حرف حرف 

خودشه – کله شق – ثابت قدم – مقّید – استوار – پایبند.

تزلزل ناپذیر – پایبند – لجوج.

او از اعتقادش به زودی دست نمی کشد چرا که فردی تزلزل ناپذیر است. )بار ارزشی مثبت(

او از اعتقاداتش به زودی دست نمی کشد چرا که فردی پای بند است.   )بار ارزشی خنثی(

او از اعتقاداتش به زودی دست نمی کشد چرا که فردی لجوج است. )بار ارزشی منفی(

 6- اکنون که به پایان درس رسیده اید، به خودآزمایی صفحه 2 کتاب بازگردید و به آن ها پاسخ دهید.

به خودآزمایی مورد نظر به جای خودش در توضیح درس اول پاسخ داده شده است.
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منطق و فلسفه جامع کنکور

تست

1- در گفتمان داده شده چه نوع مغالطه ای اتفاق افتاده است؟

»فردی با نظری مخالفت می کند اما ابراز کننده نظر به مخالف کننده می گوید با توجه به شخصیتی که در شما سراغ دارم مخالفت با این 
نظر از شما خیلی بعید است.«

ب: مغالطه تله گذاری الف: مغالطه مسموم کردن چاه   

د: مغالطه بزرگ نمایی و کوچک نمایی ج: مغالطه توسل به احساسات   

2- کدام عبارت درست است؟

الف: خطاهای صوری ناشی از عوامل روانی است.

ب: خطاهای صوری، ناشی از به کارگیری مقدمات غلط است.

ج: مغالطه بزرگ نمایی و کوچک نمایی مربوط به حیطه استدالل است.

د: در گذشته به استدالل هایی که از آن برای غلبه بر دیگران استفاده می شد جدل می گفتند.

3- کدام عبارت درست است؟

الف: مغالطه بار ارزشی کلمات مربوط به حیطه الفاظ وتعریف است. 

ب: متفکر نقاد هیچ اندیشه ای را نمی پذیرد و همیشه از افکار دیگران انتقاد می کند.

ج: در گذشته به استدالل هایی که از آن برای اقناع دیگران استفاده می شد جدل می گفتند.

د: به استدالل هایی که در علوم و برای دستیابی به حقیقت به کار می گیریم »برهان« می گویند.

4- در عبارت »هر فردی به جز افراد بدسلیقه این لباس را می پسندد« چه نوع مغالطه ای به کار رفته است؟

ب: بار ارزشی کلمات الف: مسموم کردن چاه    

د:عدم تکرار حد وسط ج: اشتراک لفظی    

5- در یک فروشگاه که شما فقط قیمت جنسی را می پرسید اما فروشنده اجناس مختلفی را آورده و به شما نشان می دهد و شما را با این 
کارش به رودربایستی می اندازد، اقدام به چه نوع مغالطه ای کرده است؟

ب: مغالطه تله گذاری الف: مغالطه مسموم کردن چاه   

د: مغالطه بزرگ نمایی و کوچک نمایی ج: مغالطه توسل به احساسات   

6- اگر شرایط تعیین اعتبار قیاس را به درستی و دقت رعایت کنیم دچار………….. نمی شویم.

ب: مغالطه تعمیم شتابزده الف: هیچ نوع مغالطه ای    

د: مغالطه استدالل نامعتبر   ج: مغالطه عدم تکرار حد وسط   

7-  عبارت»برای اهمیت این مطلب هزار بار هم تاکید بشود کم است.« استعداد چه نوع مغالطه ای دارد؟

ب: مغالطه تله گذاری الف: مغالطه مسموم کردن چاه   

د: مغالطه بزرگ نمایی ج: مغالطه توسل به احساسات   

8- کدام یک از گزینه های داده شده قطعا دارای مغالطه است؟

الف: هر کس صحیح یا ناصحیح بودن این مطلب را درک نکند از علم منطق و قواعد آن اطالعی ندارد.

ب: فردی با لباس ژنده ادعای فقیر بودن می کند و کمک مالی می طلبد و فردی دیگر هم به او کمک می کند.

ج: فردی به چاه افتاده و داد می زند کمک کمک و عابری مبلغی پول به عنوان کمک به او به چاه می اندازد.

د: پدر به خانه وارد شده و می گوید شیر خریدم و فرزند او برای خوردن شیر در یخچال دنبال شیر می گردد.
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9- تبلیغ بانک ها در جهت افتتاح حساب برای فرزندان توسط والدین، بیشتر متکی بر کدام عامل روانی است؟

ب: مغالطه تله گذاری الف: مغالطه مسموم کردن چاه   

د: مغالطه بزرگ نمایی و کوچک نمایی ج: مغالطه توسل به احساسات   

10- کدام عبارت درست است؟)کنکور 400(

الف: هرگاه نتیجه یک استدالل درست باشد، می توان نتیجه گرفت که مقدمات آن هم درست بوده است.

ب: تاثیری که ژولیدگی یک فرد بر نفوذ کالم او نزد شنونده می گذارد، ناشی از نوعی مغالطه است.

ج: کلمات مترادف، با توجه به یکی بودن مفهوم، از نظر تاثیری که بر شنوندگان می گذارند، مشابهت دارند.

د: در مغالطه تعمیم شتابزده، مغالطه گر می کوشد تا با استفاده از یک عامل روانی شنونده را تحت تاثیر قرار بدهد.

پاسخ و شرح تست های ده گانه درس دهم

1- پاسخ درست، گزینه »ب« است

توضیح: پاسخ درست گزینه »ب« است؛ چون شخصیت وارسته داشتن را به کسی که نظر داده شده را بپذیرد نسبت می دهد و هرکس با آن نظر مخالفت کند را 
فاقد آن شخصیت می داند و این تله ای می شود برای پذیرفتن نظر نه به جهت بررسی منطقی بلکه آن نظر را می  پذیرد که صاحب شخصیت وارسته داشتن تلقی 

شود یعنی در این تله گرفتار شده است. بر اساس این توضیح سایر گزینه ها نادرست هستند.

2- پاسخ درست، گزینه »د« است

توضیح: پاسخ درست گزینه »د« است؛ جدل نوعی استدالل و گفتمان است که هدف از برگزاری آن غلبه بر دیگران و ساکت نمودن آن هاست که از باورهای 
خودشان و یا از قضایای کامال مشهور و بدیهی بر علیه مخاطب استفاده می کنند که مخاطب از پاسخ دادن عاجز شده و ساکت می شود.

گزینه »الف« و »ب« پاسخ های درست نیستند چون خطاهای صوری ناشی از رعایت نکردن قواعد و شرایط تعریف و استدالل درست است.

گزینه »ج« نادرست است چون این مغالطه در اثر عوامل روانی اتفاق می افتد.

3- پاسخ درست، گزینه »د« است

توضیح: پاسخ درست گزینه »د« است؛ از استدالل برای هدف های مختلفی می توان استفاده کرد که یکی از آن هدف ها دستیابی به حقیقت است که اگر هدف 
از استدالل صرفا جهت دستیابی به حقیقت باشد به آن استدالل برهان می گویند که شرایط خاصی دارد و در علوم مختلف از آن استفاده می شود.

گزینه »الف« نادرست است چون مغالطه بار ارزشی کلمات در اثر عوامل روانی اتفاق می افتد.

گزینه »ب« پاسخ درست نیست چون متفکر نقاد تابع اصول منطقی و تفکر صحیح است و هر نظری را با اصول منطقی می آزماید و درستش را می پذیرد و نادرستش 
را نه و مهم هم نیست که نظر مورد نقد نظر خودش باشد و یا دیگران.

گزینه »ج« پاسخ مورد نظر نیست ؛ در گذشته به استدالل هایی که از آن برای اقناع دیگران استفاده می شد خطابه می گفتند.

4- پاسخ درست، گزینه »الف« است

توضیح: پاسخ درست گزینه »الف« است؛ مخاطب به جهت این که متهم به بدسلیقه بودن نشود لباس مورد نظر را می پسندد ولی ممکن است قلبا از آن خوشش 
نیاید اما چون جو را به گونه ای ایجاد کرده اند که اگر لباس مورد نظر را نپسندد متهم به بد سلیقگی می شود و الجرم گرفتار این مغالطه روانی می شود که به آن 

مغالطه مسموم کردن چاه می گویند. بر اساس این توضیح سایر گزینه ها نادرست هستند.
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2- پاسخ درست، گزینه »د« است

توضیح: پاسخ درست گزینه »د« است؛ جدل نوعی استدالل و گفتمان است که هدف از برگزاری آن غلبه بر دیگران و ساکت نمودن آن هاست که از باورهای 
خودشان و یا از قضایای کامال مشهور و بدیهی بر علیه مخاطب استفاده می کنند که مخاطب از پاسخ دادن عاجز شده و ساکت می شود.

گزینه »الف« و »ب« پاسخ های درست نیستند چون خطاهای صوری ناشی از رعایت نکردن قواعد و شرایط تعریف و استدالل درست است.

گزینه »ج« نادرست است چون این مغالطه در اثر عوامل روانی اتفاق می افتد.

3- پاسخ درست، گزینه »د« است

توضیح: پاسخ درست گزینه »د« است؛ از استدالل برای هدف های مختلفی می توان استفاده کرد که یکی از آن هدف ها دستیابی به حقیقت است که اگر هدف 
از استدالل صرفا جهت دستیابی به حقیقت باشد به آن استدالل برهان می گویند که شرایط خاصی دارد و در علوم مختلف از آن استفاده می شود.

گزینه »الف« نادرست است چون مغالطه بار ارزشی کلمات در اثر عوامل روانی اتفاق می افتد.

گزینه »ب« پاسخ درست نیست چون متفکر نقاد تابع اصول منطقی و تفکر صحیح است و هر نظری را با اصول منطقی می آزماید و درستش را می پذیرد و نادرستش 
را نه و مهم هم نیست که نظر مورد نقد نظر خودش باشد و یا دیگران.

گزینه »ج« پاسخ مورد نظر نیست ؛ در گذشته به استدالل هایی که از آن برای اقناع دیگران استفاده می شد خطابه می گفتند.
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توضیح: پاسخ درست گزینه »الف« است؛ مخاطب به جهت این که متهم به بدسلیقه بودن نشود لباس مورد نظر را می پسندد ولی ممکن است قلبا از آن خوشش 
نیاید اما چون جو را به گونه ای ایجاد کرده اند که اگر لباس مورد نظر را نپسندد متهم به بد سلیقگی می شود و الجرم گرفتار این مغالطه روانی می شود که به آن 

مغالطه مسموم کردن چاه می گویند. بر اساس این توضیح سایر گزینه ها نادرست هستند.
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5- پاسخ درست، گزینه »ج« است

توضیح: پاسخ درست گزینه »ج« است؛ فروشنده با این کار از احساسات مشتری استفاده می کند و تالش می کند به خاطر زحمتی که می کشد شرمنده کند تا 
جنس خود را بفروشد. این مغالطه، مغالطه توسل به احساسات است.

بر اساس توضیح داده شده، سایر گزینه ها نادرست هستند.

6- پاسخ درست، گزینه »ج« است

توضیح: پاسخ درست گزینه »ج« است؛ اگر شرایط تعیین اعتبار قیاس را به درستی و دقت رعایت کنیم در صورت و فرم قیاس دچار مغالطه نمی شویم یعنی دچار 
مغالطه »استدالل نامعتبر نمی شویم« اما این به معنای آن نیست از سایر مغالطات در امان باشیم. بر اساس این توضیح سایر گزینه ها نادرست هستند.

گزینه »الف« بر اساس توضیح داده شده نادرست است.

گزینه »ب« نادرست است چون این مغالطه مربوط به استقرای تعمیمی است نه قیاس.   

گزینه »ج« مربوط به قیاس است اما عدم رعایت شرایط حد وسط را مغالطه »عدم تکرار حد وسط« می نامند.   

7- پاسخ درست، گزینه »د« است

8- پاسخ درست، گزینه »ج« است

توضیح: پاسخ درست گزینه »ج« است؛ چون مسلم است که فرد افتاده در چاه کمک می خواهد که او را از چاه نجات دهند ولی فرد عابر دچار مغالطه اشتراک 
لفظ شده و به اول کمک مالی می کند.

سایر گزینه ها نادرست هستند چون  استعداد و امکان ایجاد مغالطه را دارند نه این که قطعا مغالطه اتفاق افتاده است.

9- پاسخ درست، گزینه »ج« است

10- پاسخ درست، گزینه »ب« است

توضیح: پاسخ درست گزینه »ب« است مغالطه مورد نظر نوعی مغالطه روانی است.

گزینه »الف« پاسخ مورد نظر نیست چون ممکن است مقدمات قیاس نادرست باشند ولی نتیجه درست داشته باشند.

مثل هر شیری آهو است. هیچ پرنده ای آهو نیست پس هیچ شیری پرنده نیست

گزینه »ج« پاسخ مورد نظر نیست چون کلمات مترادف و هم معنا هرکدام ممکن است بار ارزشی متفاوتی داشته باشند بنابر این بر شنوندگان تاثیر مشابه و یکسانی 
ندارند. مثل مردن – فوت شدن – رحلت کردن – به رحمت خدا رفتن و … که این کلمات مترادف و هم معنا هستند اما با تاثیرگذاری های متفاوت.

گزینه »د« پاسخ مورد نظر نیست چون مغالطه تعمیم شتابزده مربوط به حوزه استدالل است نه عوامل روانی.
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1در1مغالطات1زیر1نام1کدام1مغالطه1به1درستی1ذکر1شده1است؟ -1

۱( اگر کسی مسلمان باشد دروغ نمی گوید، او دروغ می گوید، پس مسلمان نیست. )مغالطه ابهام انعكاس( 

۲( هر کسی به جز افراد بی هنر و مخالفان رشد فرهنگی قبول دارد که در کشور ما بودجه بسیار کمی به فعالیت های هنری اختصاص می یابد. )مغالطه مسموم 
کردن چاه(

۳( می دانم که اهل ذوق و ادب دوستان حاضر در جلسه به نامی که من برای شرکت انتخاب کردم رأی مثبت خواهند داد. )توسل به احساسات(

۴( این نامزد انتخاباتی محقق و نویسنده بیش از صد کتاب و مقاله است »در صورتی که سه کتاب و ۸۹ مقاله نوشته باشد« )مغالطه بزرگ نمایی و کوچک نمایی(

در1کدام1گزینه1نوع1استدالل1ها1به1درستی1ذکر1شده1است؟-  

۱( علی دانشجو است، پس دیپلم دارد )قیاس( - آهن و مس رسانا هستند، پس هر فلزی رسانه است استقراء - هر کالغی سیاه است زیرا کالغ هایی که تاکنون 
دیده ایم سیاه بوده اند ) استقراء(

۲( هر کالغی سیاه است؛ زیرا کالغ هایی که تاکنون دیده ایم سیاه بوده اند )تمثیل( - هر دانشجویی دیپلم دارد، پس علی دیپلم دارد )قیاس( - علی و فرهاد 
دانشجو هستند و دیپلم دارند پس هر دانشجویی دیپلم دارد )استقراء(

۳( کالغ مانند کبوتر پرنده است، پس مانند کبوتر تخم گذار است )تمثیل( - پزشک این بیمارستان صدها جراحی موفق داشته است، پس جراحی امروز او نیز 
موفق خواهد بود )تمثیل( - سگ گله هنگام دزدیده شدن گوسفندان پارس نكرده است، پس دزد غریبه نبوده است )قیاس(

۴( برادرم حسن باهوش است زیرا رفتارش با حسین که باهوش است مطابقت دارد )استقراء( - همه میوه های این باغ رسیده اند پس سیب های آن نیز رسیده 
است )استنتاج بهترین تبیین( - دزد از درب وارد نشده است، پس احتماال از دیوار آمده است )استقراء(

در1مغالطه1های1زیر1نام1کدام1مغالطه1به1درستی1ذکر1نشده1است؟-  

۱( اهل ذوق و ادب حاضر در این جلسه با پیشنهاد من برای نام شرکت موافق اند. )تله گذاری( 

۲( هر آدم عاقلی میداند که عادت کردن انسان به هر چیزی، مانع رشد و تكامل انسان می شود. )توسل به احساسات - تملق و چاپلوسی(

۳( کسانی که دچار عقده حقارت هستند با سانسور موافق هستند. )مسموم کردن چاه(

۴( اگر شما به من وام ندهید موجبات رسوایی خود را فراهم کرده اید. )توسل به احساسات - تهدید(

کدام1یک1از1مغالطه1های1زیر1به1مغالطه1در1اثر1عوامل1روانی1مربوط1نمی1شود؟-  

۱( رحمت خداوند بر کسی که در این محل آشغال نریزد. 

۲( قربون هیكل ورزشی ات، کمک کن این میز رو جابه جا کنیم.

۳( فقط انسان های ترسو به پخش فیلم های خشن در برنامه کودک و نوجوان معترض اند. 

۴( همان طوری که همگی میدانید تنها شناخت های تجربی دارای ارزش علمی هستند.

ق
ط

من

سواالت درس دهم

سنجشگری در تفکر
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1در1مورد1تفکر1نقادانه1نمی توان گفت ............... -1

۱( فراگیری مهارت اندیشه ورزی است.                     ۲( اندیشه درباره نحوه صحیح تفكر است.

۳( نیازمند تمرین و تكرار است.                                  ۴( پرورش مهارت در ارزیابی استدالل ها است.

اقناع1دیگران1و1غلبه1بر1دیگران1و1درک1حقیقت1به ترتیب1به1کدام1استدالل1ها1مربوط1می1شود؟1این1تقسیم1بندی1از1استدالل1بر1چه1-  
مبنایی1صورت1می1گیرد؟

۱( خطابه، جدل، برهان - اهداف استفاده از استدالل                            ۲( خطابه، جدل، برهان - نحوه ترکیب مقدمات استدالل

۳( جدل، خطابه، برهان - نحوه ترکیب مقدمات استدالل                      ۴( جدل، خطابه، برهان - اهداف استفاده از استدالل

کدام1عبارت1درست1است؟-  

۱( هرگاه نتیجه یک استدالل درست باشد، می توان نتیجه گرفت که مقدمات آن هم درست بوده است. 

۲( تأثیری که ژولیدگی یک فرد بر نفوذ کالم او نزد شنونده می گذارد، ناشی از نوعی مغالطه است.

۳( کلمات مترادف، باتوجه به یكی بودن مفهوم، از نظر تأثیری که بر شنوندگان می گذارند، مشابهت دارند.

۴( در مغالطه تعمیم شتاب زده، مغالطه گر می کوشد تا با استفاده از یک عامل روانی شنونده را تحت تأثیر قرار دهد.

کدام1گزینه1یکی1از1تفاوت1های1میان1متفکر1نقاد1و1غیرنقاد1نیست؟-  

گاهانه به فرآیند تفكر                   ۲( بررسی وجوه مختلف یک مطلب هنگام تصمیم گیری ۱( توجه آ

۳( پرسش سواالت گوناگون                       ۴( جدی گرفتن فرآیند تفكر

و1-   بار1ارزشی1کلمات1 ابهام1در1مرجع1ضمیر،1توسل1به1معنای1ظاهری1کلمات1 از1مغالطه1های1 از1موارد1زیر1حاوی1هیچ1یک1 کدام1یک1
بزرگ1نمایی1نیست؟

۱( تو به من گفتی قرص هایت را تهیه کنم، شربت ها را نگفته بودی!                              ۲( اصاًل وقت ندارم، بیست و چهار ساعته در حال درس خواندنم! 

۳( دوست علی، مدادش را تراشید.                                                                                    ۴( باز هم به من بیست داد، عجب معلم خوبی است!

درباره1دو1لفظ1فوت1کردن1و1هالک1شدن1می1توانیم1بگوییم:-   

۱( دو لفظ مشترک با بار ارزش متفاوتی                                                  ۲( داللت آن ها متفاوت است و کاربرد آن ها موجب مغالطه می شود.

۳( دو کلمه مترادف که بار ارزشی جمله را عوض می کند.                      ۴( کاربرد در جمله باعث مغالطه اشتراک لفظ می شود.

دو1کلمه1مترادف1دارای1بار1ارزش1متفاوت،1یعنی:1.........-   

۱( دارای منظوری یكسان می باشند.                               ۲( معنای دو کلمه متفاوت هستند.

۳( هر دو کلمه ظاهر یكسان دارد                                     ۴( مغالطه بار ارزشی کلمات رخ داده است.

مغالطه1بار1ارزش1کلمات1چه1زمانی1رخ1می1دهد؟-   

۱( بار ارزش کلمات را اشتباه بگیریم.                                   ۲( از کلمات منفی استفاده کنیم.

۳( کلمات با ارزش مثبت را منفی به کار ببریم.                     ۴( پیام اصلی متن را به واسطه بار ارزشی کلمات نفهمیم.

سواالت درس دهم
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بار1ارزشی1کدام1کلمات1یکسان1است؟-   

۱( ثابت قدم - لجوج - پرحرف                                        ۲( هالک شدن - میل کردن - نشستن

۳( آمدن - گفتن - رفتن                                                 ۴( یک دندگی - ثابت قدم - استوار

کدام1گزینه1جزء1مغالطات1وارد1شده1نمی باشد؟-   

۱( تله گذاری                     ۲( توسل به عقل                     ۳( بار ارزشی کلمات                     ۴( بزرگ نمایی

باتوجه1به1مغالطه1بزرگ1نمایی1و1کوچک1نمایی1کدام1گزینه1نادرست1می1باشد؟-   

۱( سعی در مخفی کردن حقیقت داریم.                                                   ۲( در آن معمواًل دلیل قانع کننده وجود ندارد. 

۳( در صفحه نیازمندی روزنامه معمواًل دیده می شود.                                ۴( سوء استفاده از احساسات افراد در آن دیده می شود.

عبارت1»شخصی1تحت1تأثیر1چشم1و1هم1چشمی1می1گوید1باید1هر1جور1شده1هدیه1گران1قیمت1بگیریم«1مربوط1به1کدام1گزینه1می1-   
باشد؟

۱( بزرگنمایی                     ۲( توسل به احساسات                     ۳( تله گذاری                     ۴( مسموم کردن چاه

هریک1از1عبارات1زیر1منجر1به1چه1مغالطه1ای1می1شود؟1-   

الف(1بدون1ذکر1دلیل1معتبر1از1احساسات1افراد1سوء1استفاده1کنیم.1

ب(1اگر1بدون1ذکر1دلیل1معتبر1سعی1در1تأیید1نظری1داشته1باشیم.

۱( توسل به احساسات - بزرگ نمایی                             ۲( توسل به احساسات – کوچک نمایی

۳( خطای ذهنی - کوچک نمایی                                   ۴( خطای ذهنی – بزرگ نمایی

1گزاره1زیر1اشاره1به1کدام1نوع1مغالطه1دارد؟1-   

»تنها1یک1ترسو1می1تواند1این1عقیده1را1قبول1داشته1باشد«

۱( مسموم کردن چاه                                              ۲( تله گذاری

۳( بزرگنمایی                                                           ۴( توسل بر احساسات

با1توجه1به1جمله1»هرکس1با1فرهنگ1باشد1به1من1رأی1خواهد1داد«1کدام1گزینه1صحیح1است؟-   

۱( بزرگ نمایی                                                    ۲( کوچكنمایی

۳( تله گذاری                                                      ۴( توسل به احساسات

باتوجه1به1جمله1زیر1کدام1گزینه1صحیح1می1باشد؟1-   

»هیچ1انسانی1در1شکوه1و1عظمت1ایران1باستان1شک1ندارد1مگر1یک1وطن1فروش1خائن«

۱( تله گذاری                                                    ۲( توسل به احساسات

۳( بزرگنمایی                                                    ۴( مسموم کردن چاه
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»تنها1یک1ترسو1می1تواند1این1عقیده1را1قبول1داشته1باشد«
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۳( بزرگنمایی                                                           ۴( توسل بر احساسات

با1توجه1به1جمله1»هرکس1با1فرهنگ1باشد1به1من1رأی1خواهد1داد«1کدام1گزینه1صحیح1است؟-   

۱( بزرگ نمایی                                                    ۲( کوچكنمایی

۳( تله گذاری                                                      ۴( توسل به احساسات

باتوجه1به1جمله1زیر1کدام1گزینه1صحیح1می1باشد؟1-   

»هیچ1انسانی1در1شکوه1و1عظمت1ایران1باستان1شک1ندارد1مگر1یک1وطن1فروش1خائن«
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چه1تعداد1از1گزاره1های1زیر1جزء1مغالطه1در1اثر1عوامل1روانی1هستند؟1-   

الف(1بار1ارزشی1کلمات1-1ب(1توسل1به1احسانات1-1ج(1صوری1–1د(1تله1گذاری

۱( یک مورد                     ۲( دو مورد                     ۳( سه مورد                     ۴( چهار مورد

برخی1از1مهمترین1اهداف1استدالل1در1زندگی1...........،1.............1و1............1هستند.-   

۱( جدل - امتناع دیگران - تبلیغات                                          ۲( جدل - غلبه بر دیگران - تبلیغات 

۳( درک حقیقت - اقناع دیگران - غلبه بر دیگران                    ۴( درک حقیقت - غلبه بر دیگران - جدل

در1گذشته1قانع1کردن1دیگران1توسط1...................1صورت1می1گرفت.-   

۱( اقناع                     ۲( جدل                     ۳( خطابه                     ۴( برهان

چه1تعداد1از1گزاره1های1زیر1جزء1کاربردهای1استدالل1نمی باشد؟1-   

الف(1خطابه1-1ب(1جدل1-1ج(1برهان1-1د(1دستیابی1به1حقیقت

۱( چهار مورد                     ۲( سه مورد                     ۳( دو مورد                     ۴( یک مورد

چه1تعداد1از1گزاره1های1زیر1جزء1کاربردهای1استدالل1است؟1-   

الف(1برهان1-1ب(1دستیابی1به1حقیقت1-1ج(1اقناع1دیگران1-1د(1غلبه1بر1دیگران

۱( چهار مورد                     ۲( سه مورد                     ۳( دو مورد                     ۴( یک مورد

1گزاره1»خطاهای1ناشی1از1عوامل1روانی«1جزء1خطاهای1...........1می1باشد1و1گزاره1»خطاهای1ناشی1از1به1کار1بردن1استدالل1های1-   
نامعتبر1جزء1خطاهای1............1می1باشد.

۱( صوری - غیرصوری                                             ۲( صوری - صوری

۳( غیرصوری - غیرصوری                                        ۴( غیرصوری - صوری

چه1تعداد1از1گزاره1های1زیر1درباره1خطاهای1غیرصوری1صحیح1نمی1باشد؟1-   

الف(1خطاهای1ناشی1از1به1کاربردن1استدالل1های1نامعتبر1

ب(1خطاهای1ناشی1از1عوامل1روانی1

ج(1خطاهای1ناشی1از1به1کار1بردن1استدالل1های1معتبر

۱( یک مورد                     ۲( دو مورد                     ۳( سه مورد                     ۴( صفر مورد

کدام1گزینه1درباره1خطاهای1صوری1صحیح1می1باشد؟-   

۱( بررسی مطالب از وجوه مختلف و تصمیم گیری                          ۲( خطاهای ناشی از به کار بردن مقدمات غلط

۳( خطاهای ناشی از عوامل روانی                                                   ۴( خطاهای ناشی از به کار بردن استدالل های نامعتبر
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کدام1گزینه1درباره1تفکر1نقادانه1غلط1است؟-   

گاهانه به فرآیند تفكر                                        ۲( یادگیری اصول و قواعد منطقی ۱( توجه آ

۳( روش های اقناع و تفكر و خطابه                                ۴( فراگیری مهارت تفكر

کدام1گزینه1درباره1تفکر1نقادانه1صحیح1است؟-   

گاهانه به تفكر و جدی گرفتن فرآیند آن                        ۲( خطاهای ناشی از به کار بردن استدالل های نامعتبر ۱( توجه آ

۳( خطاهای ناشی از عوامل روانی                                                ۴( سعی در جلوگیری از مهارت تفكر صحیح و ارزیابی استدالل ها

چه1تعداد1از1گزاردهای1زیر1درباره1تفکر1نقادانه1صحیح1است؟1-   

الف(1فراگیری1مهارت1تفکر1به1یادگیری1اصول1و1قواعد1منطقی1111111111111111111111111ب(یادگیری1اصول1و1قواعد1منطقی

ج(1خطای1ناشی1از1عوامل1روانی1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111د(1جدی1گرفتن1فرآیند1تفکر

۱( یک                     ۲( سه                     ۳( چهار                     ۴( دو

کدام1گزینه1مغالطه1مسموم1کردن1چاه1است؟-   

۱( شخصی تحت تأثیر چشم و هم چشمی می گوید باید هر جور شده هدیه گران قیمت تهیه کنیم. 

۲( شخصی بدون ذکر دلیل می گوید: هرکس درک عمیقی داشته باشد، تائید می کند طرح من بهترین کار است. 

۳( با استفاده از حس ترحم در مردم، عده ای سودجو، از کودکان خیابانی برای پر کردن جیب هایشان استفاده می کنند.

۴( حس خودخواهی علت ندیدن اشتباهات خود و بستگانمان است.

چند1مورد1از1عبارات1زیر1مغالطه1است؟1-   

الف(1وقتی1طرح1اسالم1هراسی1در1غرب،1در1مردم1ترس1ایجاد1کند،1آن1ها1را1به1پذیرش1نظریات،1سیاسی1احزاب1مورد1نظر1سوق1می1
دهد.1

ب(1اگر1فلز1رسانا1است،1پس1رسانای1فلز1هم1داریم.11111111111111111111111ج(1اگر1هر1گردویی1گرد1است،1پس1هر1گردی1گردو1نیست.

د(1وقتی1فقط1یک1دانشجو1معلم1باشد،1پس1بعضی1معلم1ها1دانشجویند.

۱( هیچ مورد                     ۲( ۳ مورد                     ۳( ۲ مورد                     ۴( ۱ مورد

عبارت1زیر1دارای1چه1مغالطه1ای1است؟1-   

1از1راه1ایجاد1طمع1در1افراد1آن1ها1را1فریب1می1دهند.«
ً
»کالهبرداران1اکثرا

۱( مغالطه تله گذاری                                          ۲( مغالطه توسل به احساسات

۳( مغالطه مسموم کردن چاه                              ۴( مغالطه بزرگ نمایی و کوچک نمایی

به1کار1بردن1اشتباهی1یا1عمدی1کلماتی1که1دارای1بار1ارزشی1متفاوتی1هستند1را1............1می1نامند.-   

۱( برهان                     ۲( مغالطه                     ۳( خطابه                     ۴( جدل
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کدام1گزینه1درباره1تفکر1نقادانه1غلط1است؟-   

گاهانه به فرآیند تفكر                                        ۲( یادگیری اصول و قواعد منطقی ۱( توجه آ

۳( روش های اقناع و تفكر و خطابه                                ۴( فراگیری مهارت تفكر

کدام1گزینه1درباره1تفکر1نقادانه1صحیح1است؟-   

گاهانه به تفكر و جدی گرفتن فرآیند آن                        ۲( خطاهای ناشی از به کار بردن استدالل های نامعتبر ۱( توجه آ

۳( خطاهای ناشی از عوامل روانی                                                ۴( سعی در جلوگیری از مهارت تفكر صحیح و ارزیابی استدالل ها

چه1تعداد1از1گزاردهای1زیر1درباره1تفکر1نقادانه1صحیح1است؟1-   

الف(1فراگیری1مهارت1تفکر1به1یادگیری1اصول1و1قواعد1منطقی1111111111111111111111111ب(یادگیری1اصول1و1قواعد1منطقی

ج(1خطای1ناشی1از1عوامل1روانی1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111د(1جدی1گرفتن1فرآیند1تفکر

۱( یک                     ۲( سه                     ۳( چهار                     ۴( دو

کدام1گزینه1مغالطه1مسموم1کردن1چاه1است؟-   

۱( شخصی تحت تأثیر چشم و هم چشمی می گوید باید هر جور شده هدیه گران قیمت تهیه کنیم. 

۲( شخصی بدون ذکر دلیل می گوید: هرکس درک عمیقی داشته باشد، تائید می کند طرح من بهترین کار است. 

۳( با استفاده از حس ترحم در مردم، عده ای سودجو، از کودکان خیابانی برای پر کردن جیب هایشان استفاده می کنند.

۴( حس خودخواهی علت ندیدن اشتباهات خود و بستگانمان است.

چند1مورد1از1عبارات1زیر1مغالطه1است؟1-   

الف(1وقتی1طرح1اسالم1هراسی1در1غرب،1در1مردم1ترس1ایجاد1کند،1آن1ها1را1به1پذیرش1نظریات،1سیاسی1احزاب1مورد1نظر1سوق1می1
دهد.1

ب(1اگر1فلز1رسانا1است،1پس1رسانای1فلز1هم1داریم.11111111111111111111111ج(1اگر1هر1گردویی1گرد1است،1پس1هر1گردی1گردو1نیست.

د(1وقتی1فقط1یک1دانشجو1معلم1باشد،1پس1بعضی1معلم1ها1دانشجویند.

۱( هیچ مورد                     ۲( ۳ مورد                     ۳( ۲ مورد                     ۴( ۱ مورد

عبارت1زیر1دارای1چه1مغالطه1ای1است؟1-   

1از1راه1ایجاد1طمع1در1افراد1آن1ها1را1فریب1می1دهند.«
ً
»کالهبرداران1اکثرا

۱( مغالطه تله گذاری                                          ۲( مغالطه توسل به احساسات

۳( مغالطه مسموم کردن چاه                              ۴( مغالطه بزرگ نمایی و کوچک نمایی

به1کار1بردن1اشتباهی1یا1عمدی1کلماتی1که1دارای1بار1ارزشی1متفاوتی1هستند1را1............1می1نامند.-   

۱( برهان                     ۲( مغالطه                     ۳( خطابه                     ۴( جدل
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در1کدام1یک1از1صناعات1خمس،1احتمال1پیروی1کورکورانه1مخاطب1بیشتر1وجود1دارد؟-   

۱( برهان                     ۲( جدل                     ۳( مغالطه                     ۴( خطابه

چند1مورد1از1عبارات1زیر1ناصحیح1است؟1-   

الف(1در1خطابه،1هدف1بیان1استدالل1جایی1است1که1طرف1مقابل1حرفی1برای1گفتن1نداشته1باشد.1

ب(1در1جدل،1با1طرح1نتیجه1موردنظرمان،1قصد1داریم1طرف1مقابل1را1غافلگیر1کنیم.1

ج(1در1مغالطه1بزرگ1نمایی1ویژگی1هائی1به1نظری1باطل1نسبت1می1دهیم.

۱( ۲ مورد                     ۲( ۱ مورد                     ۳( هیچ مورد                     ۴( ۳ مورد

پیروز1جدل1کسی1است1که1...........................-   

۱( مردم را تحت تأثیر قرار دهد.                     ۲( اعتراف گیری از طرف مقابل نسبت به پذیرش سخنانمان

۳( در پی اقناع طرف مقابل باشد                   ۴( گزینه های او ۳

درستی1یا1نادرستی1عبارت1ها1در1کدام1گزینه1به1درستی1آمده1است؟1-   

الف(1توجه1آگاهانه1به1فرآیند1تفکر،1از1جمله1تفاوت1های1بین1متفکر1نقاد1و1غیرنقاد1است.1

ب(1خودمحوری1از1جمله1ویژگی1های1فرد1منطقی1است.1

ج(1به1کلیه1نتایج1منطقی1که1به1صورت1ضمنی1از1یک1استدالل1به1دست1می1آید1پیش1فرض1های1منطقی1گویند.1

د(1ویژگی1مخالف1عدالت1و1انصاف،1داشتن1قضاوت1عجوالنه1است.

۱( درست - نادرست - نادرست - نادرست                           ۲( نادرست - نادرست - درست - درست

۳( نادرست - درست - درست - نادرست                             ۴( درست - درست - نادرست - درست

این1»سوال1گوینده1چه1مقدماتی1را1ذکر1نکرده1است«1مربوط1به1کدام1نوع1سوال1است؟-   

۱( تشخیص پیش فرض ها و لوازم                            ۲( تشخیص مقدمات و نتیجه

۳( وضوح مفاهیم و جمالت                                      ۴( صحت منابع و استدالل

کدام1یک1از1گزینه1های1زیر1جزء1سواالت1مربوط1به1تشخیص1مقدمات1و1نتیجه1است؟-   

۱( آیا معنای همه مفاهیم و قضایای ذکرشده صحیح است؟                                 ۲( آیا اشتراک لفظ، ابهام در عبارات و توسل به معنای ظاهری وجود ندارد؟

۳( با حذف تأثیرات روانی مطالب حاشیه ای، دالیل اصلی وی کدام است؟           ۴( اگر بار ارزشی کلمات را حذف کنیم، مقصود اصلی گوینده چیست؟

تفاوت1میان1متفکر1نقاد1و1غیرنقاد1در1چیست؟-   

۱( توجه به شیوه استدالل                                     ۲( جدی گرفتن فرآیند تفكر

۳( پرسیدن انواع سؤاالت                                      ۴( همه موارد
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در1کدام1گزینه1نوع1مغالطه1به1درستی1تعیین1نشده1است؟-   

۱( فردی در یک مناظره می گوید: آنان که صاحب فضل آند نیک می دانند این نظر فنی تر و دقیق تر است  تله گذاری 

۲( کسی که می خواهد شما را از دوستی با فرد دیگری باز دارد به شما می گوید: او آدم خیلی خطرناکی است  مسموم کردن چاه 

۳( دانش آموزی که می خواهد از زیر بار انجام تكلیف شانه خالی کند می گوید: من که نمی توانم ۴۲ ساعته درس بخوانم  بزرگنمایی

۴( فروشنده ای که می خواهد شما را به خرید کاالیی ترغیب کند می گوید: می توانی یک سال از آن استفاده کنی و بعد از باال رفتن قیمت ها با فروش آن سود 
کنی  توسل به احساسات

کدام1گزینه1مصداقی1از1مغالطه1مسموم1کردن1چاه1است؟-   

1( با سابقه رفاقتی که داریم مگر می شود پول به من قرض ندهی.

۲( مگر می شود جن وجود داشته باشد وقتی علم هنوز آن را ثابت نكرده است. 

۳( همه استادهای دانشكده تصمیم گرفته اند به من رأی بدهند مگر می شود مدرک من جعلی باشد. 

۴( مگر می شود ایمان بیاوریم وقتی به ما که این همه درس خوانده ایم می گوید: مثل نادان ها ایمان بیاورید.

کدام1عبارت1دلیل1پرداختن1علم1منطق1را1به1مبحث1الفاظ1به1درستی1بیان1می1کند؟-   

۱( خطای در تعریف و استدالل باعث خطای در زبان و الفاظ می شود. 

۲( اطالع از اصولی کلی در حوزه زبان و الفاظ در جلوگیری از خطای اندیشه مؤثر است. 

۳( انسان برای بیان و انتقال اندیشه های خود به دیگران باید قواعد زبان خاصی را بیاموزد. 

۴( منطق با بررسی قواعد صرفی و نحوی در زبان، روِش درسِت انتقال افكار را بیان می کند.

از1اینکه1علم1منطق1وابسته1به1زبان1خاصی1نیست،1کدام1نتیجه1به1دست1می1آید؟1-   

۱( در علم منطق معنی الفاظ اهمیتی ندارد.                     ۲( منطق به قواعد صرفی و نحوی نمی پردازد. 

۳( منطق با زبان نوشتار سرو کار دارد؛ نه گفتار.                ۴( منطق فقط با الفاظ و مفاهیم زبان سر و کار دارد.

قضایای1))روح1درون1جسم1است.((،1))مرده1ترس1آور1است.((1و1))نور1ماه1از1نور1خورشید1است.((1به1ترتیب،1از1چه1راهی1حاصل1-   
شده1اند؟1

۱( وهم - تجربه - حدس                                      ۲( حدس - حدس - تجربه 

۳( حدس - وهم - حدس                                      ۴( وهم - وهم - تجربه

1هدف1.......1برانگیختن1مخاطب1به1کاری1یا1اجتناب1از1آن1می1باشد1و1چنانچه1هدف1از1استدالل،1مغلوب1کردن1مخاطب1و1قانع1کردن1-   
وی1باشد،1آن1را1.......1می1نامند1و1دستیابی1به1صناعات1خمس1از1راه.......1به1دست1آمده1است.

۱( خطابه - جدل - منطق                     ۲( شعر - خطابه - تجربه                     ۳( خطابه - جدل - تجربه                                   ۴( شعر - خطابه - منطق

1نوع1مغالطه1ی1به1کار1رفته1در1استدالل1های1زیر1به1ترتیب1کدام1است؟1-   

))انسان1ناطق1است،1هر1ناطقی1شاعر1است،1پس1هر1انسانی1شاعر1است.((1و1))یخ1از1آب1است،1آب1مایع1است،1پس1یخ1مایع1است.((1

۱( صورت استدالل غلط است - ماده قیاس غلط است.                   ۲( محتوای کبری غلط است - قیاس حد وسط ندارد. 

۳( صورت استدالل غلط است - قیاس حد وسط ندارد.                    ۴( محتوای کبری غلط است - ماده ی قیاس غلط است.
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در1کدام1گزینه1نوع1مغالطه1به1درستی1تعیین1نشده1است؟-   

۱( فردی در یک مناظره می گوید: آنان که صاحب فضل آند نیک می دانند این نظر فنی تر و دقیق تر است  تله گذاری 

۲( کسی که می خواهد شما را از دوستی با فرد دیگری باز دارد به شما می گوید: او آدم خیلی خطرناکی است  مسموم کردن چاه 

۳( دانش آموزی که می خواهد از زیر بار انجام تكلیف شانه خالی کند می گوید: من که نمی توانم ۴۲ ساعته درس بخوانم  بزرگنمایی

۴( فروشنده ای که می خواهد شما را به خرید کاالیی ترغیب کند می گوید: می توانی یک سال از آن استفاده کنی و بعد از باال رفتن قیمت ها با فروش آن سود 
کنی  توسل به احساسات

کدام1گزینه1مصداقی1از1مغالطه1مسموم1کردن1چاه1است؟-   

1( با سابقه رفاقتی که داریم مگر می شود پول به من قرض ندهی.

۲( مگر می شود جن وجود داشته باشد وقتی علم هنوز آن را ثابت نكرده است. 

۳( همه استادهای دانشكده تصمیم گرفته اند به من رأی بدهند مگر می شود مدرک من جعلی باشد. 

۴( مگر می شود ایمان بیاوریم وقتی به ما که این همه درس خوانده ایم می گوید: مثل نادان ها ایمان بیاورید.

کدام1عبارت1دلیل1پرداختن1علم1منطق1را1به1مبحث1الفاظ1به1درستی1بیان1می1کند؟-   

۱( خطای در تعریف و استدالل باعث خطای در زبان و الفاظ می شود. 

۲( اطالع از اصولی کلی در حوزه زبان و الفاظ در جلوگیری از خطای اندیشه مؤثر است. 

۳( انسان برای بیان و انتقال اندیشه های خود به دیگران باید قواعد زبان خاصی را بیاموزد. 

۴( منطق با بررسی قواعد صرفی و نحوی در زبان، روِش درسِت انتقال افكار را بیان می کند.

از1اینکه1علم1منطق1وابسته1به1زبان1خاصی1نیست،1کدام1نتیجه1به1دست1می1آید؟1-   

۱( در علم منطق معنی الفاظ اهمیتی ندارد.                     ۲( منطق به قواعد صرفی و نحوی نمی پردازد. 

۳( منطق با زبان نوشتار سرو کار دارد؛ نه گفتار.                ۴( منطق فقط با الفاظ و مفاهیم زبان سر و کار دارد.

قضایای1))روح1درون1جسم1است.((،1))مرده1ترس1آور1است.((1و1))نور1ماه1از1نور1خورشید1است.((1به1ترتیب،1از1چه1راهی1حاصل1-   
شده1اند؟1

۱( وهم - تجربه - حدس                                      ۲( حدس - حدس - تجربه 

۳( حدس - وهم - حدس                                      ۴( وهم - وهم - تجربه

1هدف1.......1برانگیختن1مخاطب1به1کاری1یا1اجتناب1از1آن1می1باشد1و1چنانچه1هدف1از1استدالل،1مغلوب1کردن1مخاطب1و1قانع1کردن1-   
وی1باشد،1آن1را1.......1می1نامند1و1دستیابی1به1صناعات1خمس1از1راه.......1به1دست1آمده1است.

۱( خطابه - جدل - منطق                     ۲( شعر - خطابه - تجربه                     ۳( خطابه - جدل - تجربه                                   ۴( شعر - خطابه - منطق

1نوع1مغالطه1ی1به1کار1رفته1در1استدالل1های1زیر1به1ترتیب1کدام1است؟1-   

))انسان1ناطق1است،1هر1ناطقی1شاعر1است،1پس1هر1انسانی1شاعر1است.((1و1))یخ1از1آب1است،1آب1مایع1است،1پس1یخ1مایع1است.((1

۱( صورت استدالل غلط است - ماده قیاس غلط است.                   ۲( محتوای کبری غلط است - قیاس حد وسط ندارد. 

۳( صورت استدالل غلط است - قیاس حد وسط ندارد.                    ۴( محتوای کبری غلط است - ماده ی قیاس غلط است.
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منطق و فلسفه جامع کنکور

1هدف1اصلی1خطابه1و1برهان1به1ترتیب1کدام1است؟11-   

۱( تأثیر بر مخاطبین - درک حقیقت                    ۲( ساکت کردن مخاطب - درک حقیقت 

۳( اقناع مخاطب - غلبه بر مخاطب                    ۴( تأثیر بر دیگران - اقناع مخاطب 

نوع1مغالطه1کدام1عبارت1صحیح1نمی1باشد؟1-   

۱( وقتی از نزدیک حجم فعالیت های روزانه ات را دیدم جمله ))از خستگی داره جونم در میاد را(( را بهتر فهمیدم = بزرگ نمایی 

۲( هر کسی که در تاریكی از چراغ قوه استفاده می کند دزد است = تمثیل ناروا 

۳( وقتی مادرم صدای گریه برادر کوچكترم را می شنود یقین پیدا می کند که او را اذیت کرده ام = توسل به احساسات 

۴( فقط احمق ها به این قبیل عقاید پایبند هستند. = مسموم کردن چاه 

از1ویژگی1های1.......1می1توان1به1.......1اشاره1کرد.-   

۱( منطق دانان - تفكر هنگام شنیدن یک مطلب                           ۲( متفكران نقاد - بررسی وجوه مختلف یک مطلب 

۳( متفكران - تصمیم گیری متفكرانه راجع به یک مطلب               ۴( متفكران روشن فكر - فریب مغالطات را نخوردن

وقتی1در1پاسخ1به1ادعای1کسی1که1می1گوید1))حقوق1بشری1غربی1بهترین1نوع1حقوق1بشر1است.((1گفته1شود:1))در1  1سال1گذشته1-   
  1میلیون1انسان1بی1گناه1غیر1نظامی1به1صورت1مستقیم1و1غیر1مستقیم1توسط1غربی1ها1کشته1شده1اند((1این1نوع1استدالل1.......1است.1

۱( استنتاج بهترین تبیین                                          ۲( غلبه بر دیگران 

۳( قیاس                                                                   ۴( اقناع مخاطب

کدام1گزینه1درباره1ی1مغالطه1های1در1اثر1عوامل1روانی1نادرست1است؟-   

۱( درباره ی یک موضوع هم می توان از مغالطه مسموم کردن چاه استفاده کرد، هم تله گذاری. 

۲( مغالطه ی توسل به احساسات زمانی اتفاق می افتد که احساسات در یک تصمیم گیری دخیل باشند.

۳( مغالطه ی بزرگ نمایی می تواند برای تأیید یک نظر درست به کار رود، حتی اگر بدون ذکر دلیل باشد. 

۴( استفاده از عوامل روانی برای اقناع مخاطب، همواره نوعی از مغالطه در اثر عوامل روانی است.

نوع1مغالطه1عبارت1))خواهی1نشوی1رسوا1هم1رنگ1جماعت1شو((1را1تعیین1کنید.1-   

۱( بار ارزشی کلمات                                       ۲( توسل به احساسات

۳( تله گذاری                                                 ۴( مسموم کردن چاه

در1کدام1مورد،1مغالطه1ی1))مسموم1کردن1چاه((1وجود1دارد؟1-   

۱( من نمی توانم به شما پول بدهم، هنوز قرض قبلی را پس نداده اید - آن مورد فرق می کرد، من همیشه قرض هایم را پس می دهم. 

۲( اگر رأی به محكومیت این مجرم بدهند، همسرش از او طالق می گیرد و فرزندانش آواره می شوند. 

۳( اگر برای ساخت این مجتمع با ما همكاری نكنید، بسیاری از امتیازات را از دست می دهید. 

۴( کسانی که از عقاید فیلسوفان پیروی می کنند، حتمًا کافر یا بی دین هستند.
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1در1کدام1یک،1مغالطه1بر1اثر1عوامل1روانی1اتفاق1افتاده1است؟1-   

۱( شما گفته بودید به برندگان این مسابقه بلیت رفت و برگشت به یک مكان زیارتی می دهید - بله درست است، این بلیت مترو برای رفت و برگشت به مرقد 
حضرت عبدالعظیم است. 

۲( آزادی بیان کامل برای جامعه مفید است، زیرا این که مردم هیچ محدودیتی در بیان افكار و اندیشه و عواطف

خود نداشته باشند، کاماًل به نفع جامعه است. 

۳( فرزند من بیش از بیست کتاب و مقاله نوشته است و بیش از شما صاحب تألیف است که فقط ده، دوازده کتاب نوشته اید. 

۴( عارفی را پرسیدند جوانمردی چیست؟ گفت ترک کام جویی. گفتند کام جویی کدام است؟ گفت ترک جوانمردی.

1شعر1))زین1آتش1نهفته1که1در1سینه1من1است/1خورشید1شعله1ای1است1که1در1آسمان1گرفت((1می1تواند1منشأ1مغالطه1.......1شود.1-   

۱( اشتراک لفظ یا بزرگ نمایی                                ۲( بار ارزشی کلمات 

۳( ایهام در عبارت یا بزرگ نمایی                             ۴( اشتراک لفظ یا شیوه نگارش کلمات

کدام1گزینه1درباره1ی1مغالطه1های1در1اثر1عوامل1روانی1نادرست1است؟-   

۱( درباره ی یک موضوع هم می توان از مغالطه ی مسموم کردن چاه استفاده کرد، هم تله گذاری. 

۲( مغالطه ی توسل به احساسات زمانی اتفاق می افتد که احساسات در یک تصمیم گیری دخیل باشند. 

۳( مغالطه ی بزرگ نمایی می تواند برای تأیید یک نظر درست به کار رود، حتی اگر بدون ذکر دلیل باشد. 

۴( استفاده از عوامل روانی برای اقناع مخاطب همواره نوعی از مغالطه در اثر عوامل درونی است.

1در1عبارت1))با1.......1مردم1به1پذیرش1نظریات1سیاسی1یک1حزب1خاص1سوق1داده1می1شوند.((1مغالطه1.......1وجود1دارد.1-   

۱( ایجاد حس ترس و دلهره - توسل به احساسات                  ۲( اقناع مخاطب بعد از ذکر منطقی - تله گذاری 

۳( حس ترحم - توسل به احساسات                                        ۴( احساس خودخواهی - مسموم کردن چاه

کدام1گزینه1در1رابطه1با1))تفکر1نقادانه((1صحیح1نیست؟-   

۱( مهارت تفكر درباره ی نحوه ی صحیح تفكر را ))تفكر سنجش گرانه(( می نامیم. 

۲( پرورش مهارت های تفكر درست هم چون اکثر فعالیت های انسان نیازمند دستورالعمل های نظری است. 

گاهانه به این فرآیند است.  ۳( تفاوت مهم متفكر نقاد و غیرنقاد جدی گرفتن فرآیند تفكر و توجه آ

۴( متفكر منتقد باید هنگام تصمیم گیری در مورد یک مطلب آن را از وجوه مختلفی بررسی کند.

کدام1یک1از1عبارت1های1زیر1را1نمی1توان1مغالطه1))توسل1به1احساسات((1دانست؟-   

۱( ایجاد طمع در افراد برای فریب دادن آن ها 

۲( حمایت یک قبیله از اعضای خود با تهدید طرف مقابل 

۳( استفاده از لباس مندرس توسط فردی سودجو برای جلب ترحم 

۴( نسبت دادن ویژگی عاقل بودن به طرفداران نظریه ی باطل مسطح بودن کره ی زمین
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1در1کدام1یک،1مغالطه1بر1اثر1عوامل1روانی1اتفاق1افتاده1است؟1-   

۱( شما گفته بودید به برندگان این مسابقه بلیت رفت و برگشت به یک مكان زیارتی می دهید - بله درست است، این بلیت مترو برای رفت و برگشت به مرقد 
حضرت عبدالعظیم است. 

۲( آزادی بیان کامل برای جامعه مفید است، زیرا این که مردم هیچ محدودیتی در بیان افكار و اندیشه و عواطف

خود نداشته باشند، کاماًل به نفع جامعه است. 

۳( فرزند من بیش از بیست کتاب و مقاله نوشته است و بیش از شما صاحب تألیف است که فقط ده، دوازده کتاب نوشته اید. 

۴( عارفی را پرسیدند جوانمردی چیست؟ گفت ترک کام جویی. گفتند کام جویی کدام است؟ گفت ترک جوانمردی.

1شعر1))زین1آتش1نهفته1که1در1سینه1من1است/1خورشید1شعله1ای1است1که1در1آسمان1گرفت((1می1تواند1منشأ1مغالطه1.......1شود.1-   

۱( اشتراک لفظ یا بزرگ نمایی                                ۲( بار ارزشی کلمات 

۳( ایهام در عبارت یا بزرگ نمایی                             ۴( اشتراک لفظ یا شیوه نگارش کلمات

کدام1گزینه1درباره1ی1مغالطه1های1در1اثر1عوامل1روانی1نادرست1است؟-   

۱( درباره ی یک موضوع هم می توان از مغالطه ی مسموم کردن چاه استفاده کرد، هم تله گذاری. 

۲( مغالطه ی توسل به احساسات زمانی اتفاق می افتد که احساسات در یک تصمیم گیری دخیل باشند. 

۳( مغالطه ی بزرگ نمایی می تواند برای تأیید یک نظر درست به کار رود، حتی اگر بدون ذکر دلیل باشد. 

۴( استفاده از عوامل روانی برای اقناع مخاطب همواره نوعی از مغالطه در اثر عوامل درونی است.

1در1عبارت1))با1.......1مردم1به1پذیرش1نظریات1سیاسی1یک1حزب1خاص1سوق1داده1می1شوند.((1مغالطه1.......1وجود1دارد.1-   

۱( ایجاد حس ترس و دلهره - توسل به احساسات                  ۲( اقناع مخاطب بعد از ذکر منطقی - تله گذاری 

۳( حس ترحم - توسل به احساسات                                        ۴( احساس خودخواهی - مسموم کردن چاه

کدام1گزینه1در1رابطه1با1))تفکر1نقادانه((1صحیح1نیست؟-   

۱( مهارت تفكر درباره ی نحوه ی صحیح تفكر را ))تفكر سنجش گرانه(( می نامیم. 

۲( پرورش مهارت های تفكر درست هم چون اکثر فعالیت های انسان نیازمند دستورالعمل های نظری است. 

گاهانه به این فرآیند است.  ۳( تفاوت مهم متفكر نقاد و غیرنقاد جدی گرفتن فرآیند تفكر و توجه آ

۴( متفكر منتقد باید هنگام تصمیم گیری در مورد یک مطلب آن را از وجوه مختلفی بررسی کند.

کدام1یک1از1عبارت1های1زیر1را1نمی1توان1مغالطه1))توسل1به1احساسات((1دانست؟-   

۱( ایجاد طمع در افراد برای فریب دادن آن ها 

۲( حمایت یک قبیله از اعضای خود با تهدید طرف مقابل 

۳( استفاده از لباس مندرس توسط فردی سودجو برای جلب ترحم 

۴( نسبت دادن ویژگی عاقل بودن به طرفداران نظریه ی باطل مسطح بودن کره ی زمین
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منطق و فلسفه جامع کنکور

یک1سخنران1در1پایان1بیان1اندیشه1هایش1افزود:1))بعضی1ها1این1حرفها1را1تمسخر1می1کنند؛1برای1این1که1این1ها1دلشان1از1ایمان1-   
از1دنیا1 اما1کوچک1ترین1درکی1 خالی1است.1این1ها1بت1پرست1ها1و1شیطان1پرست1های1مدرن1هستند.1قیافه1ی1روشنفکری1می1گیرند1

1به1کدام1مغالطه1متوسل1شده1است؟11
ً
ندارند((1این1سخنران1احتماال

۱( مغالطه ی توسل به احساسات                          ۲( مغالطه ی مسموم کردن چاه 

۳( مغالطه ی تله گذاری                                        ۴( مغالطه ی بار ارزشی کلمات

1))فروشنده1ی1لباسی1با1بیان1این1که1یکی1از1بستگانش1یکی1از1همین1پیراهن1ها1را1برده،1قصد1دارد1که1مشتری1را1به1خرید1لباس1-   
ترغیب1کند.((1او1از1چه1مغالطه1ای1استفاده1می1کند؟1

۱( توسل به احساسات                                       ۲( تله گذاری 

۳( مسموم کردن چاه                                         ۴( بار ارزشی کلمات

1))به1کار1گیری1کودکان1در1معابر1و1پشت1چراغ1قرمز1برای1تکّدی1گری((1با1هدف1تأثیر1گذاری1بر1عابران1و1راننده1ها((1نمونه1ای1از1-   
کدام1نوع1مغالطه1است؟1

۱( تله گذاری                                                  ۲( توسل به احساسات 

۳( مسموم کردن چاه                                      ۴( بزرگ نمایی

1یک1بنگاه1فروش1اقساطی1خودرو1در1آگهی1فروش1خود1قید1می1کند:1))با1  1میلیون1تومان1مالک1خودروی1صفر1کیلومتر1شوید!((.1-   
در1اینجا1چه1مغالطه1ای1رخ1داده1است؟1

۱( توسل به احساسات                                       ۲( تله گذاری 

۳( بزرگ نمایی و کوچک نمایی                           ۴( بار ارزشی کلمات

کدام1مغالطه1در1جمالت1زیر1به1کار1نرفته1است؟1-   

الف(1چرا1لباس1هایت1را1نمی1شویی؟1-1چون1دوباره1کثیف1می1شود1-1خب1دوباره1بشور1-1مگر1من1برای1رخت1شستن1به1این1دنیا1آمده1ام.1

ب(1روباه1به1زاغ1:1به1به1چه1قدر1زیبایی1/1چه1سری1چه1دمی1عجب1پایی1/1پر1و1بالت1سیاه1رنگ1و1قشنگ1/1نیست1باالتر1از1سیاهی1رنگ1

ج(1اگر1از1کج1فهمی1و1تنگ1نظری1مبرا1باشیم،1پذیرش1سخن1ایشان1چند1دشوار1نیست.((1

۱( مسموم کردن چاه                                   ۲( بزرگ نمایی و کوچک نمایی 

۳( تله گذاری                                               ۴( بار ارزشی کلمات

در1کدام1گزینه1نوع1مغالطه1ای1که1ممکن1است1رخ1دهد،1نادرست1مشخص1شده1است؟-   

۱( مخالفت با این اصل، آغاز جرم اندیشی است. )مسموم کردن چاه(                  ۲( فقط بهترین ها از ما خرید می کنند. )تله گذاری( 

۳( مادرم بهترین مادر دنیاست )توسل به احساسات(                                             ۴( چه قدر خوابیدم! از امتحان جا ماندم. )بزرگنمایی(

کدام1گزینه1درباره1ی1عبارت1زیر1درست1است؟1-   

))شکاکیت1متأخر1هلنیستی،1یعنی1این1نظر1که1هیچ1گونه1رابطه1ای1بین1شناخت1ما1و1جهان1خارج1نیست1و1هر1شناخت1ما1تنها1یک1فرض1
و1اعتبار1است1با1خود1شک1در1تناقض1است.1همان1طور1که1آگوستینوس1بیان1می1کند1اگر1من1در1همه1چیز1شک1کنم1در1خود1این1که1دارم1

شک1می1کنم1نمی1توانم1شک1بکنم.1پس1طرفداران1چنین1نظری1افرادی1لجوج1هستند1که1بویی1از1حقیقت1نبرده1اند!((1
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۱( در قضاوت خود از کلمات دارای بار ارزشی مثبت استفاده کرده است. 

۲( در عبارت دچار مغالطه ی تله گذاری شده است. 

۳( عبارت دارای مغالطه ای مبتنی بر عوامل روانی نمی باشد. 

۴( با نسبت دادن یک ویژگی منفی به آن افراد از مغالطه ی مسموم کردن استفاده کرده است.

در1کدام1گزینه1عبارات1زیر1به1ترتیب1مغالطه1های1))مسموم1کردن1چاه1-1توسل1به1احساسات1-1تله1گذاری((1ذکر1شده1اند؟1-   

الف(1حقیقت1یعنی1قدرت!1اگر1از1جانت1سیر1نیستی1باید1با1حرف1های1فردی1قدرتمندتر1موافقت1کنی؟

ب(1افراد1بزرگتر1از1تو1هم1نتوانسته1اند1مالصدرا1را1نقد1کنند،1حاال1تو1که1اصال1سواد1فلسفه1نداری؟1

ج(1طرح1من1بهترین1طرح1برای1کارهای1گروهمونه.1بقیه1ی1بچه1ها1هم1با1من1موافق1هستند؟1

۱( ب - الف - ج                                              ۲( ج - الف - ب 

۳( الف - ب - ج                                              ۴( ب - ج - الف

در1متن1زیر1کدام1مغالطات1وجود1دارد؟1-   

با1فرهنگ1حاضر1می1شوم.1 از1این1که1در1این1جمع1بسیار1 ))مدیر1شرکت1خطاب1به1هیئت1مدیره1ی1شرکت:1احساس1بی1نظیری1دارم1
پیشنهاد1امروز1من1را1فقط1چنین1دوستان1فرهیخته1ای1درک1می1کنند1و1می1پذیرند.1ما1در1دو1سال1گذشته1ایام1سختی1را1از1سر1گذراندیم.1
چند1نفر1از1اعضای1خانواده1ی1بنده1در1تصادف1از1دنیا1رفتند1و1همسر1معاون1شرکت1هم1بر1اثر1سرطان،1در1گذشت.1دوران1مصیب1باری1

بود.((1

۱( بزرگ نمایی و کوچک نمایی - توسل به احساسات                ۲( تله گذاری - مسموم کردن چاه 

۳( تله گذاری - توسل به احساسات                                          ۴( توسل به احساسات - مسموم کردن چاه

آگهی1زیر1مربوط1به1فروش1مسکن1در1یکی1از1مناطق1گران1قیمت1تهران1است،1کدام1یک1از1مغالطات1زیر1در1آن1یافت1نمی1شود؟-   

۱( شیوه ی نگارش کلمات                                       

۲( تله گذاری                                        

۳( مسموم کردن چاه                                       

۴( بزرگ نمایی و کوچک نمایی

مدیر1شرکتی1در1جلسای1هیات1مدیره1بیان1می1کند1))با1وجود1چنین1کارکنانی،1شرکت1در1افزایش1نرخ1تولیدش1موفقیت1چندانی1-   
کسب1نکرده1است((؛1در1این1جا1امکان1بروز1کدام1مغالطه1وجود1دارد؟1

۱( اشتراک لفظ                                          ۲( توسل به معنای ظاهری                                          ۳( نگارش کلمات                                        ۴( ابهام در مرجع ضمیر

در1عبارت:1))اگر1سرمایه1هایتان1را1به1من1بدهید1هیچ1وقت1ضرر1نمی1کنید1چون1می1دانم((1چکار1کنم1امکان1بروز1چه1مغالطه1ای1-   
وجود1دارد؟1

۱( توسل به احساسات                                          ۲( تله گذاری                                           ۳( مسموم کردن چاه                                          ۴( بار ارزشی کلمات

هدف1اصلی1منطق1کدام1است؟11-   

۱( افزایش دانسته ها                                     ۲( صریح سخن گفتن                                     ۳( جلوگیری از خطای ذهنی                                     ۴( پرهیز از دروغگویی

تومان! میلیون1 متری1 1
منطقه قیمت   زیر 

پسندان مشكل  مناسب 
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۱( در قضاوت خود از کلمات دارای بار ارزشی مثبت استفاده کرده است. 

۲( در عبارت دچار مغالطه ی تله گذاری شده است. 

۳( عبارت دارای مغالطه ای مبتنی بر عوامل روانی نمی باشد. 

۴( با نسبت دادن یک ویژگی منفی به آن افراد از مغالطه ی مسموم کردن استفاده کرده است.

در1کدام1گزینه1عبارات1زیر1به1ترتیب1مغالطه1های1))مسموم1کردن1چاه1-1توسل1به1احساسات1-1تله1گذاری((1ذکر1شده1اند؟1-   

الف(1حقیقت1یعنی1قدرت!1اگر1از1جانت1سیر1نیستی1باید1با1حرف1های1فردی1قدرتمندتر1موافقت1کنی؟

ب(1افراد1بزرگتر1از1تو1هم1نتوانسته1اند1مالصدرا1را1نقد1کنند،1حاال1تو1که1اصال1سواد1فلسفه1نداری؟1

ج(1طرح1من1بهترین1طرح1برای1کارهای1گروهمونه.1بقیه1ی1بچه1ها1هم1با1من1موافق1هستند؟1

۱( ب - الف - ج                                              ۲( ج - الف - ب 

۳( الف - ب - ج                                              ۴( ب - ج - الف

در1متن1زیر1کدام1مغالطات1وجود1دارد؟1-   

با1فرهنگ1حاضر1می1شوم.1 از1این1که1در1این1جمع1بسیار1 ))مدیر1شرکت1خطاب1به1هیئت1مدیره1ی1شرکت:1احساس1بی1نظیری1دارم1
پیشنهاد1امروز1من1را1فقط1چنین1دوستان1فرهیخته1ای1درک1می1کنند1و1می1پذیرند.1ما1در1دو1سال1گذشته1ایام1سختی1را1از1سر1گذراندیم.1
چند1نفر1از1اعضای1خانواده1ی1بنده1در1تصادف1از1دنیا1رفتند1و1همسر1معاون1شرکت1هم1بر1اثر1سرطان،1در1گذشت.1دوران1مصیب1باری1

بود.((1

۱( بزرگ نمایی و کوچک نمایی - توسل به احساسات                ۲( تله گذاری - مسموم کردن چاه 

۳( تله گذاری - توسل به احساسات                                          ۴( توسل به احساسات - مسموم کردن چاه

آگهی1زیر1مربوط1به1فروش1مسکن1در1یکی1از1مناطق1گران1قیمت1تهران1است،1کدام1یک1از1مغالطات1زیر1در1آن1یافت1نمی1شود؟-   

۱( شیوه ی نگارش کلمات                                       

۲( تله گذاری                                        

۳( مسموم کردن چاه                                       

۴( بزرگ نمایی و کوچک نمایی

مدیر1شرکتی1در1جلسای1هیات1مدیره1بیان1می1کند1))با1وجود1چنین1کارکنانی،1شرکت1در1افزایش1نرخ1تولیدش1موفقیت1چندانی1-   
کسب1نکرده1است((؛1در1این1جا1امکان1بروز1کدام1مغالطه1وجود1دارد؟1

۱( اشتراک لفظ                                          ۲( توسل به معنای ظاهری                                          ۳( نگارش کلمات                                        ۴( ابهام در مرجع ضمیر

در1عبارت:1))اگر1سرمایه1هایتان1را1به1من1بدهید1هیچ1وقت1ضرر1نمی1کنید1چون1می1دانم((1چکار1کنم1امکان1بروز1چه1مغالطه1ای1-   
وجود1دارد؟1

۱( توسل به احساسات                                          ۲( تله گذاری                                           ۳( مسموم کردن چاه                                          ۴( بار ارزشی کلمات

هدف1اصلی1منطق1کدام1است؟11-   

۱( افزایش دانسته ها                                     ۲( صریح سخن گفتن                                     ۳( جلوگیری از خطای ذهنی                                     ۴( پرهیز از دروغگویی

تومان! میلیون1 متری1 1
منطقه قیمت   زیر 

پسندان مشكل  مناسب 
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اگر1بخواهیم1در1.......1مؤثرتر1عمل1کنیم،1یکی1از1شاخصه1های1مهم،1رعایت1قواعد1......1است1که1از1اهداف1.......1محسوب1می1شود.1-   

۱( برقراری ارتباط - اقناع مخاطب - استدالل                        ۲( درک حقایق علمی - فن جدل - برهان 

۳( غلبه بر دیگران - فن خطابه - استدالل                               ۴( اقناع دیگران - فن مناظره - برهان
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آنچه1زمینه1ی1اصلی1اشتباه1را1فراهم1می1کند1.......1قیاس1است1که1از1طریق1.......1در1اختیار1ما1قرار11111111نمی1گیرد1و1مالک1پذیرفتن1-   
یا1رد1کردن1یک1نظر1یا1علم1.......1است.

۱( ماده و محتوای - مشاهده و آزمایش - درست و غلط بودن آن                     ۲( صورت - منطق - جدید و قدیم بودن آن 

۳( ماده و محتوای - منطق - درست و غلط بودن آن                                        ۴( صورت - مشاهده و آزمایش - جدید و قدیم بودن آن

برای1مخدوش1کردن1ذهن1-    و1استداللی1که1 باشد1 .......1می1 آن1 و1هدف1 .......1مخاطب1مورد1خطاب1است1 بیشتر1 در1فن1خطابه1
مخاطب1به1کار1می1رود1.......1است.

۱( فكر و اندیشه - مغلوب کردن مخاطب و قانع کردن او - جدل                            ۲( قلب و عواطف - برانگیختن مخاطب به کاری یا اجتناب از آن - مغالطه 

۳( فكر و اندیشه - برانگیختن مخاطب به کاری یا اجتناب از آن - جدل                  ۴( قلب و عواطف - مغلوب کردن مخاطب و قانع کردن او - مغالطه

کدام1گزینه1از1تفاوت1های1میان1تفکر1نقاد1و1غیر1نقاد1محسوب1نمی1شود؟1-   

۱( جدی گرفتن فرایند تفكر                                      ۲( استدالل کردن از وجوه مختلف

گاهانه به فرایند تفكر ۳( پرسیدن سؤاالت درست و به جا                           ۴( توجه آ

مهم1ترین1راهکار1برای1پرهیز1از1مغالطات1در1اثر1عوامل1روانی1این1است1که1.......1-   

۱( تحت تأثیر تبلیغات قرار نگیریم.                          ۲( به گوینده استدالل هم توجه کنیم. 

۳( از بار ارزشی کلمات گذر کنیم.                             ۴( درباره مطلب اصلی قضاوت کنیم.

کدام1گزینه1مغالطات1دو1عبارت1زیر1را1به1ترتیب1نام1برده1است؟1-   

الف( همه مردم به جز افراد خشن و بی ذوق می دانند که برای رشد قوه تخیل و پرورش احساسات، خواندن مداوم زمان الزم است. 

ب( من نمی گویم عقیده خود را تغییر دهید؛ اما با عقل و درایتی که در شما سراغ دارم انتظارم این است که ضرورت این کار را حس کنید. 

۱( تله گذاری - تله گذاری                                          ۲( تله گذاری - مسموم کردن چاه 

۳( مسموم کردن چاه - تله گذاری                              ۴( مسموم کردن چاه - مسموم کردن چاه

1در1چه1مواقعی1))دلیل1تراشی((1می1کنیم؟1-   
ً
معموال

۱( هنگامی که تصمیم نادرستی را تحت تأثیر عوامل روانی و نه از طریق عقل و استدالل گرفته ایم. 

۲( موقعی که می خواهیم بدون استدالل و توضیح، مخاطب را تحت تأثیر عوامل روانی قرار دهیم. 

۳( زمانی که با ))مغالطاتی در اثر عوامل روانی(( مواجه می شویم و نمی خواهیم آن ها را قبول کنیم.

۴( وقتی می خواهیم یک استدالل تخمینی از سوی خویشاوندان را به سبب عالقه به آن ها بپذیریم.

کدام1گزینه1توجیه1مناسب1تری1برای1))بزرگنمایی((1دانستن1تیتر1خبری1زیر1است؟-   

))تنها1در1سال1گذشته،1  1نفر1از1مسافران1شرکت1هواپیمایی1آرمان1بر1اثر1سانحه1هوایی1جان1خود1را1از1دست1داده1اند.((

۱( تنها یک سال از تأسیس شرکت هواپیمایی آرمان گذشته باشد. 

۲( هیچ شرکت دیگری در ۵ سال گذشته دچار سوانح هوایی نشده باشد. 

۳( این سانحه اولین سانحه هوایی در پروازهای این شرکت در ۲۵ سال گذشته باشد. 

۴( هیچ کدام از شرکت های هواپیمایی در سال گذشته به این اندازه تلفات جانی نداشته باشند.
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گزينه ۲ پاسخ صحیح است. استفاده از مفهوم: به جز افراد بی هنر و مخالفان فرهنگی، مسموم کردن شرايط برای جلوگیری از نقد نظريه مطرح شده و ا (1ل
است.  تحلیل گزينه های نادرست: 

گزينه ۱: مغالطه نیست؛ بلکه يک قیاس معتبر از نوع رفع تالی است. 

گزينه ۳: مغالطه تله گذاری است. 

گزينه ۴: مغالطه بزرگ نمايی است و قرينه اشاره ای به کوچک نمايی ندارد.

گزينه ۱ پاسخ صحیح است. قسمت اول، قیاس است. هر دانشجويی ديپلم دارد، پس علی ديپلم دارد از مقدمه کلی نتیجه گیری جزئی شده است. و ا (1ل

قسمت دوم، استقراء است: از آهن و مس نتیجه گیری کلی )هر فلزی( شده است. 

قسمت سوم، استقراء است: موارد تجربه شده به ساير موارد عمومیت داده و نتیجه گیری کلی نموده است. 

تحلیل گزينه های نادرست: 

گزينه ۲: قسمت اول گزينه استقراء است نه تمثیل. 

گزينه ۳: قسمت دوم گزينه استقراء است نه تمثیل - قسمت سوم گزينه استنتاج بهترين تبیین است که نوعی استقراء است نه قیاس. 

گزينه ۴: قسمت اول گزينه تمثیل است. - قسمت دوم گزينه قیاس است نه استنتاج بهترين تبیین که نوعی استقراء است.

گزينه ۲ پاسخ صحیح است. مغالطه مسموم کردن چاه است؛ زيرا اگر کسی بخواهد اين ادعا را نقد کند به غیر عاقل بودن و احمق بودن متهم می و ا (1ل
شود. 

تحلیل گزينه های نادرست: 

گزينه های ۱، ۳ و ۴: نوع مغالطه به درستی ذکر شده است.

گزينه ۱ پاسخ صحیح است. مغالطه بار ارزشی کلمات است که جزء مغالطه در الفاظ و تعريف است. و ا (1ل

تحلیل گزينه های نادرست: 

گزينه ۲: مغالطه تله گذاری است که به تأثیرگذاری روانی با ادعای بدون استدالل مربوط می شود. 

گزينه ۳: مغالطه مسموم کردن چاه است که به تاثیرگذاری روانی بدون دلیل و استدالل مربوط می شود. 

گزينه ۴: مغالطه تله گذاری است.

گزينه ۲ پاسخ صحیح است. تفکر کردن )انديشیدن( درباره نحوه صحیح تفکر است. انديشه با انديشیدن به لحاظ مفهومی متفاوت است؛ زيرا مفهوم و ا (1ل
انديشه به نظريه و تئوريهای مطرح شده در گذشته و حال مربوط می شود، ولی مفهوم انديشیدن يا تفکر به فکر کردن يک شخص راجع به يک مسئله با معرفت 

يا باور در زمان حال اشاره دارد. 

پاسخنامۀ درس دهم ق
ط

من

سنجشگری در تفکر
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گزينه ۴: مغالطه تله گذاری است.

گزينه ۲ پاسخ صحیح است. تفکر کردن )انديشیدن( درباره نحوه صحیح تفکر است. انديشه با انديشیدن به لحاظ مفهومی متفاوت است؛ زيرا مفهوم و ا (1ل
انديشه به نظريه و تئوريهای مطرح شده در گذشته و حال مربوط می شود، ولی مفهوم انديشیدن يا تفکر به فکر کردن يک شخص راجع به يک مسئله با معرفت 

يا باور در زمان حال اشاره دارد. 
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تحلیل گزينه های نادرست: 

گزينه های ۱، ۳ و ۴: تعبیرهای کتاب درسی در مورد تفکر نقادانه يا سنجش گرانه است.

گزينه ۱ پاسخ صحیح است. انواع استدالل با توجه به اهدافی که در استفاده از استدالل دنبال می شود بر پنج قسم تقسیم می شوند که سه نوع از و ا (1ل
اين پنج قسم عبارت اند از: 

۱( برهان : هدف آن کشف حقیقت است. 

۲( جدل: هدف آن غلبه بر حريف و ديگران در مجادله و مناظره است. 

۳( خطابه: هدف آن اقتاع ديگران يعنی قانع ساختن ديگران به انجام کاری يا ترک کاری است. 

تحلیل گزينه های نادرست: 

گزينه ۲: قسمت دوم گزينه درست نیست. 

گزينه ۳: هر دو قسمت گزينه نادرست است. 

گزينه ۴: قسمت اول گزينه نادرست است.

گزينه ۲ پاسخ صحیح است. يکی از انواع مغالطه ها، مغالطه توسل به احساسات است، عواطف و احساسات نقش مهمی در زندگی ما دارند. بدين و ا (1ل
جهت احساسات ما می توانند در تصمیم گیری های غلط و خطاهای ذهن ما نیز تأثیر داشته باشند. در صورتی که بدون ذکر داليل معتبر از احساسات افراد سوء 

استفاده شود، آن را مغالطه توسل به احساسات می نامند. 

ردگزينه های ديگر: 

گزينه ۱: می توان با استفاده از انواع مغالطه استدالل هايی را ساخت که نتیجه به ظاهر درست است، اما مقدمات آن نادرست باشد. 

گزينه ۳: ممکن است موجب مغالطه اشتراک لفظ گردد. که در چنین مغالطه هايی اگرچه، الفاظ شکل و ظاهر يکسانی می دارند اما ممکن است هدف گوينده 
از بیان آن معنی و مفهومی باشد که ما به درستی برداشت نکرده ايم. 

گزينه ۴: در استقرای تصمیمی، در صورتی که شرايط آن رعايت نشود و يا حکم آن يقینی فرض شود، دچار مغالطه تصمیم شتاب زده شده ايم.

گاهانه به آن )گزينه ۱( و پرسیدن و ا (1ل گزينه ۳ پاسخ صحیح است. تفاوت مهم میان متفکر نقاد و غیرنقاد، جدی گرفتن فرآيند تفکر )گزينه ۳( و توجه آ
سواالت درست و به جاست )نه هر سوالی( چنین متفکری هنگام شنیدن يک مطلب يا تصمیم گیری درباره آن، آن را از وجوه مختلف بررسی می کند )گزينه ۲(. 

به اين ترتیب گزينه ۳ يکی از تفاوت های میان متفکر نقاد و غیرنقاد نیست.

گزينه ۴ پاسخ صحیح است. گزينه ۱: تاکید بیجا بر معنای ظاهری )قرص( ← توسل به معنای ظاهری و ا (1ل

گزينه ۲: بزرگنمايی 

گزينه ۳: مشخص نبودن مرجع ضمیر )ش( در )مدادش( ← ابهام در مرجع ضمیر 

گزينه ۴: خودخواهی گوينده جمله علت خوبی معلم است ← توسل به احساسات 

بنابراين هیچ يک از مغالطه های مورد نظر در گزينه ۴ ديده نمی شود.

گزينه ۳ پاسخ صحیح است. اين دو کلمه مترادف اند و بار ارزشی متفاوت دارند. لزومًا موجب مغالطه نمی شوند. )رد گزينه ۴( مشترک لفظی هم و لا (1ل
نیستند. )رد گزينه ۱( و داللت يکسان دارند. )رد گزينه ۲(

گزينه ۱ پاسخ صحیح است. وقتی مترادف ها دارای بار ارزش مختلف باشند، باز هم معنای يکسان دارند و پیام واحدی را منتقل می کنند.و اا (1ل
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گزينه ۴ پاسخ صحیح است. يک کلمه به معنای دچار شدن به مغالطه نیست. اين مغالطه زمانی رخ می دهد که از کلماتی استفاده کنیم که مخاطب و اا (1ل
تحت تأثیر بار ارزش آن ها، متوجه اشتباه گرفتن بار ارزش پیام اصلی متن نشود.

گزينه ۳۲ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

گزينه ۱: مثبت - منفی - منفی 

گزينه ۲: منفی - مثبت - خنثی 

گزينه ۳: خنثی - خنثی - خنثی 

گزينه ۴: منفی - مثبت - مثبت

گزينه ۲ پاسخ صحیح است. مغالطه توسل به احساسات جزء مغالطات در اثر عوامل روانی می باشد.و اا (1ل

گزينه ۴ پاسخ صحیح است. گزاره چهارم در حیطه مغالطه توسل به احساسات قرار می گیرد و ساير گزينه ها از ويژگی های بزرگ نمايی و کوچک و اا (1ل
نمايی می باشد

گزينه ۴ پاسخ صحیح است. هرگاه ويژگی های ناشايست به کسی يا چیزی نسبت دهیم دچار مغالطه مسموم کردن چاه شده ايم.و اا (1ل

گزينه ۱ پاسخ صحیح است. در مغالطه توسل به احساسات از احساسات افراد بدون ذکر دلیل معتبر سوء استفاده می شود و در بزرگ نمايی سعی و اا (1ل
در مخفی کردن حقیقت داريم.

گزينه ۱ پاسخ صحیح است. در گزاره باال نسبت ناشايست به کسی نسبت می دهیم که در قسمت مسموم کردن چاه قرار می گیرد.و اا (1ل

گزينه ۳ پاسخ صحیح است. عبارت "هرکس با فرهنگ باشد به من رای خواهد داد." و اا (1ل

اشاره به "مغالطه تله گذاری" دارد؛ زيرا در اين گزاره نسبت دادن ويژگی های خوب و شايسته به نظری ديده می شود.

گزينه ۴ پاسخ صحیح است. در مغالطه مسموم کردن چاه، فرد مغالطه گر بدون ذکر دلیل تنها ويژگی های نامناسب را به يک نظريه يا پیروان آن و لا (1ل
نسبت می دهد تا کسی جرأت نکند به آن نظر توجه کند يا آن را بپذيرد.

گزينه ۳ پاسخ صحیح است. عبارت ج خطای ذهنی است نه مغالطه در اثر عوامل روانیو اا (1ل

گزينه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزينه ۳ پاسخ صحیح است. در گذشته قانع کردن ديگران توسط خطابه صورت می گرفت، اما امروزه عالوه بر خطابه شامل تمامی روش های و اا (1ل
اقناعی می شود.

گزينه ۲ پاسخ صحیح است. خطابه جزء اقناع ديگران - جدل جزء غلبه بر ديگران - برهان جزء دستیابی به حقیقت. و اا (1ل

عبارت ج دستیابی به حقیقت جزء کاربرد استدالل است.
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گزينه ۴ پاسخ صحیح است. يک کلمه به معنای دچار شدن به مغالطه نیست. اين مغالطه زمانی رخ می دهد که از کلماتی استفاده کنیم که مخاطب و اا (1ل
تحت تأثیر بار ارزش آن ها، متوجه اشتباه گرفتن بار ارزش پیام اصلی متن نشود.

گزينه ۳۲ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

گزينه ۱: مثبت - منفی - منفی 

گزينه ۲: منفی - مثبت - خنثی 

گزينه ۳: خنثی - خنثی - خنثی 

گزينه ۴: منفی - مثبت - مثبت

گزينه ۲ پاسخ صحیح است. مغالطه توسل به احساسات جزء مغالطات در اثر عوامل روانی می باشد.و اا (1ل

گزينه ۴ پاسخ صحیح است. گزاره چهارم در حیطه مغالطه توسل به احساسات قرار می گیرد و ساير گزينه ها از ويژگی های بزرگ نمايی و کوچک و اا (1ل
نمايی می باشد

گزينه ۴ پاسخ صحیح است. هرگاه ويژگی های ناشايست به کسی يا چیزی نسبت دهیم دچار مغالطه مسموم کردن چاه شده ايم.و اا (1ل

گزينه ۱ پاسخ صحیح است. در مغالطه توسل به احساسات از احساسات افراد بدون ذکر دلیل معتبر سوء استفاده می شود و در بزرگ نمايی سعی و اا (1ل
در مخفی کردن حقیقت داريم.

گزينه ۱ پاسخ صحیح است. در گزاره باال نسبت ناشايست به کسی نسبت می دهیم که در قسمت مسموم کردن چاه قرار می گیرد.و اا (1ل

گزينه ۳ پاسخ صحیح است. عبارت "هرکس با فرهنگ باشد به من رای خواهد داد." و اا (1ل

اشاره به "مغالطه تله گذاری" دارد؛ زيرا در اين گزاره نسبت دادن ويژگی های خوب و شايسته به نظری ديده می شود.

گزينه ۴ پاسخ صحیح است. در مغالطه مسموم کردن چاه، فرد مغالطه گر بدون ذکر دلیل تنها ويژگی های نامناسب را به يک نظريه يا پیروان آن و لا (1ل
نسبت می دهد تا کسی جرأت نکند به آن نظر توجه کند يا آن را بپذيرد.

گزينه ۳ پاسخ صحیح است. عبارت ج خطای ذهنی است نه مغالطه در اثر عوامل روانیو اا (1ل

گزينه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزينه ۳ پاسخ صحیح است. در گذشته قانع کردن ديگران توسط خطابه صورت می گرفت، اما امروزه عالوه بر خطابه شامل تمامی روش های و اا (1ل
اقناعی می شود.

گزينه ۲ پاسخ صحیح است. خطابه جزء اقناع ديگران - جدل جزء غلبه بر ديگران - برهان جزء دستیابی به حقیقت. و اا (1ل

عبارت ج دستیابی به حقیقت جزء کاربرد استدالل است.
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گزينه ۲ پاسخ صحیح است. برهان، جزء دستیابی به حقیقت "يکی از کاربردهای استدالل" می باشد و کاربرد استدالل نیست. و اا (1ل

بقیه موارد جزء کاربرد استدالل هستند.

گزينه ۴ پاسخ صحیح است. خطاهای ناشی از عوامل غیرصوری - خطاهای ناشی از به کار بردن استدالل نامعتبر صوری می باشد.و اا (1ل

گزينه ۱ پاسخ صحیح است. عبارت "ج" خطای صوری است.و اا (1ل

گزينه ۴ پاسخ صحیح است. گزينه های ۲ و ۳ مربوط به خطاهای غیرصوری است. گزينه مربوط به تفکر نقادانه است.و اا (1ل

گزينه ۳ پاسخ صحیح است. روش های اقناعی و خطابه مربوط به کاربردهای استدالل و اقناع ديگران است.و اا (1ل

گزينه ۱ پاسخ صحیح است. گزينه ۲ مربوط به خطاهای صوری است و گزينه ۳ مربوط به خطاهای غیرصوری است و گزينه ۴ تمرين و تکرار و لا (1ل
مهارت های تفکر صحیح و ارزيابی استدالل های مربوط به تفکر نقادانه می باشد.

گزينه ۲ پاسخ صحیح است. در تفکر نقادانه )فراگیری مهارت تفکر و يادگیری اصول و قواعد منطقی و جدی گرفتن فرآيند تفکر( صحیح    می باشد. و اا (1ل

جو خطای ناشی از عوامل روانی خطاهای غیرصوری می باشد.

گزينه ۱ پاسخ صحیح است. مغالطه مسموم کردن چاه است. و اا (1ل

گزينه ۲ ← مغالطه تله گذاری 

گزينه ۳ ← مغالطه توسل به احساسات 

گزينه ۴ ← مغالطه توسل به احساسات

گزينه ۴ پاسخ صحیح است. فقط الف مغالطه است. )مغالطه توسل به احساسات(و اا (1ل

گزينه ۲ پاسخ صحیح است. درصورتی که بدون ذکر داليل معتبر از احساسات افراد سوء استفاده شود، آن را مغالطه توسل به احساسات     می نامند.و اا (1ل

گزينه ۲ پاسخ صحیح است. به کار بردن اشتباهی يا عمدی کلماتی که دارای بار ارزشی متفاوتی هستند، می تواند منشاء خطای انديشه باشد که و اا (1ل
آن را مغالطه "بار ارزشی کلمات" می نامند.

گزينه ۴ پاسخ صحیح است. در خطابه در پی قانع کردن ديگران هستیم و در آن می توان احساسات و عواطف مردم را به جای عقل هدف قرار داد و اا (1ل
و آن ها را قانع کرد، پس احتمال پیروی کورکورانه وجود دارد.

گزينه ۱ پاسخ صحیح است. الف ← در جدل، هدف بیان استدالل هايی است که طرف مقابل حرفی برای گفتن نداشته باشد.و اا (1ل

ج ← مربوط به تله گذاری می باشد.
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گزينه ۲ پاسخ صحیح است. در جدل طرفین در پی غلبه بر يکديگرند. )توضیحات مربوط به غلبه بر ديگران صفحه ۱۰۳ کتاب درسی(و اا (1ل

گزينه ۱ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

ب ← خودمحوری از جمله ويژگی های مخالف ويژگی های فرد منطقی است. 

ج ← به کلیه نتايج منطقی که به صورت ضمنی از يک استدالل به دست می آيد، لوازم منطقی می گويند. 

د ← ويژگی مخالف عدالت و انصاف تعصب بیجا و نگاه يک جانبه داشتن است.

گزينه ۱ پاسخ صحیح است. اين سوال مربوط به تشخیص پیش فرض ها و لوازم است.و لا (1ل

گزينه ۳ پاسخ صحیح است. اين سوال مربوط به تشخیص مقدمات و نتیجه می باشد.و اا (1ل

گاهانه به آن و پريدن سواالت درست و بجا است.و اا (1ل گزينه ۲ پاسخ صحیح است. تفاوت مهم متفکر نقاد و غیرنقاد، جدی گرفتن فرآيند تفکر و توجه آ

گزينه ۳ پاسخ صحیح است. در اين گزينه ويژگی بدی به يک نظر يا پیروان آن نسبت داده نشده است، بلکه گوينده به دنبال تأثیرگذاری و تحمیل و اا (1ل
نظر خود به وسیله برانگیختن احساس ترس است. )مغالطه توسل به احساسات(

گزينه ۴ پاسخ صحیح است. فقط سعی شده که فضای ذهنی مخاطب مسموم شود تا ايمان آوردن مخاطب را تحت تأثیر قرار دهند.و اا (1ل

گزينه ۲ پاسخ صحیح است. از آنجا که خطای در الفاظ و معنای آن ها می تواند باعث خطا در انديشیدن شود، در منطق و به مبحث الفاظ توجه و اا (1ل
خاصی می شود و علم منطق به بررسی اصول کلی که اطالع از آن ها در حیطه زبان )الفاظ( به ما در جهت جلوگیری از خطای انديشه ياری می رساند، می پردازد. 

گزينه ۲ پاسخ صحیح است. علم منطق وابسته به زبان خاصی نیست و لذا وارد قواعد صرفی و نحوی     نمی شود؛ زيرا اين قواعد در هر زبانی و اا (1ل
متفاوت و مخصوص آن زبان است ولی منطق با اصول کلی غیر وابسته به زبان خاص سروکار دارد. 

گزينه ۴: منطق تنها با الفاظ و مفاهیم سر و کار ندارد؛ بلکه برخی جمالت هم در قالب تصديق ها و قضايا در علم منطق مطرح و بررسی می شوند. 

گزينه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

روح درون جسم است: وهم و خیال 

مرده ترس آور است: وهم و خیال

نور ماه از نور خورشید است: تجربه  

گزينه ۳ پاسخ صحیح است. چنانچه هدف يک استدالل، اين باشد که مخاطب به کاری برانگیخته شود و يا از آن اجتناب نمايد، اين قبیل استدالل و اا (1ل
را خطابه می گويند. گاهی هدف از استدالل، کشف حقیقت نیست، بلکه مغلوب کردن مخاطب و قانع کردن اوست. اين قبیل استدالل را جدل می گويند.

دستیابی به پنج نوع استدالل )صناعات خمس( از راه تجربه به دست آمده و ممکن است بیش از اين باشد. 

گزينه ۲ پاسخ صحیح است. در قیاس ))انسان ناطق است، هر ناطقی شاعر است، پس هر انسانی شاعر است.(( اشکال از کبر است که يک قضیه ی و اا (1ل
غلط است. در قیاس ))يخ از آب است، آب مايع است، پس يخ مايع است.(( اشکال از حد وسط می باشد که عینًا تکرار نشده است، لذا می گويیم قیاس حد وسط ندارد. 
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گزينه ۲ پاسخ صحیح است. در جدل طرفین در پی غلبه بر يکديگرند. )توضیحات مربوط به غلبه بر ديگران صفحه ۱۰۳ کتاب درسی(و اا (1ل

گزينه ۱ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

ب ← خودمحوری از جمله ويژگی های مخالف ويژگی های فرد منطقی است. 

ج ← به کلیه نتايج منطقی که به صورت ضمنی از يک استدالل به دست می آيد، لوازم منطقی می گويند. 

د ← ويژگی مخالف عدالت و انصاف تعصب بیجا و نگاه يک جانبه داشتن است.

گزينه ۱ پاسخ صحیح است. اين سوال مربوط به تشخیص پیش فرض ها و لوازم است.و لا (1ل

گزينه ۳ پاسخ صحیح است. اين سوال مربوط به تشخیص مقدمات و نتیجه می باشد.و اا (1ل

گاهانه به آن و پريدن سواالت درست و بجا است.و اا (1ل گزينه ۲ پاسخ صحیح است. تفاوت مهم متفکر نقاد و غیرنقاد، جدی گرفتن فرآيند تفکر و توجه آ

گزينه ۳ پاسخ صحیح است. در اين گزينه ويژگی بدی به يک نظر يا پیروان آن نسبت داده نشده است، بلکه گوينده به دنبال تأثیرگذاری و تحمیل و اا (1ل
نظر خود به وسیله برانگیختن احساس ترس است. )مغالطه توسل به احساسات(

گزينه ۴ پاسخ صحیح است. فقط سعی شده که فضای ذهنی مخاطب مسموم شود تا ايمان آوردن مخاطب را تحت تأثیر قرار دهند.و اا (1ل

گزينه ۲ پاسخ صحیح است. از آنجا که خطای در الفاظ و معنای آن ها می تواند باعث خطا در انديشیدن شود، در منطق و به مبحث الفاظ توجه و اا (1ل
خاصی می شود و علم منطق به بررسی اصول کلی که اطالع از آن ها در حیطه زبان )الفاظ( به ما در جهت جلوگیری از خطای انديشه ياری می رساند، می پردازد. 

گزينه ۲ پاسخ صحیح است. علم منطق وابسته به زبان خاصی نیست و لذا وارد قواعد صرفی و نحوی     نمی شود؛ زيرا اين قواعد در هر زبانی و اا (1ل
متفاوت و مخصوص آن زبان است ولی منطق با اصول کلی غیر وابسته به زبان خاص سروکار دارد. 

گزينه ۴: منطق تنها با الفاظ و مفاهیم سر و کار ندارد؛ بلکه برخی جمالت هم در قالب تصديق ها و قضايا در علم منطق مطرح و بررسی می شوند. 

گزينه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

روح درون جسم است: وهم و خیال 

مرده ترس آور است: وهم و خیال

نور ماه از نور خورشید است: تجربه  

گزينه ۳ پاسخ صحیح است. چنانچه هدف يک استدالل، اين باشد که مخاطب به کاری برانگیخته شود و يا از آن اجتناب نمايد، اين قبیل استدالل و اا (1ل
را خطابه می گويند. گاهی هدف از استدالل، کشف حقیقت نیست، بلکه مغلوب کردن مخاطب و قانع کردن اوست. اين قبیل استدالل را جدل می گويند.

دستیابی به پنج نوع استدالل )صناعات خمس( از راه تجربه به دست آمده و ممکن است بیش از اين باشد. 

گزينه ۲ پاسخ صحیح است. در قیاس ))انسان ناطق است، هر ناطقی شاعر است، پس هر انسانی شاعر است.(( اشکال از کبر است که يک قضیه ی و اا (1ل
غلط است. در قیاس ))يخ از آب است، آب مايع است، پس يخ مايع است.(( اشکال از حد وسط می باشد که عینًا تکرار نشده است، لذا می گويیم قیاس حد وسط ندارد. 
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گزينه ۱ پاسخ صحیح است. هدف اصلی خطابه تاثیر بر مخاطبین است که بیشتر از طريق تحريک احساسات آنان صورت می پذيرد و هدف از و لا (1ل
برهان درک حقیقت است. 

گزينه ۱ پاسخ صحیح است. در صورتی که با بزرگ نمايی و بدون ذکر دلیل، سعی در تأيید نظری داشته باشیم دچار مغالطه بزرگ نمايی می شويم و اا (1ل
ولی در صورت سؤال دلیل اين جمله ))از خستگی ...(( ذکر شده است. درس ۱۰ صفحه ۱۱۲

گزينه ۲ پاسخ صحیح است. متفکر نقاد هنگام شنیدن يک مطلب يا تصمیم گیری درباره آن، آن را از وجوه مختلف بررسی می کند. درس ۱۰ و اا (1ل
صفحه ۱۰۳ 

گزينه ۲ پاسخ صحیح است. هدف اين نوع استدالل شکست دادن طرف مقابل است. تا آنجا که طرف مقابل حرفی برای گفتن نداشته باشد و مجبور و اا (1ل
به پذيرش نتايج آن ها با اعتراف به شکست شود. درس ۵ صفحه ۵۴ 

گزينه ۲ پاسخ صحیح است. لزومًا دخالت احساسات در يک تصمیم گیری باعث مغالطه ی توسل به احساسات نمی شود.و اا (1ل

گزينه ۲ پاسخ صحیح است. ايجاد ترس و نگرانی در مردم از شیوه های اثرگذاری بر مردم است. در اين حالت خوب نمی انديشیم و احساسی عمل و اا (1ل
می کنیم.

گزينه ۴ پاسخ صحیح است. در اين گزينه با نسبت دادن يک ويژگی ناپسند به طرفداران يک گروه يا عقیده، بدون ذکر دلیل، می خواهند افراد جرأت و اا (1ل
نکنند که به آن گروه يا عقیده نزديک شوند. 

گزينه ۳ پاسخ صحیح است. در اين عبارت مغالطه ی بزرگ نمايی و کوچک نمايی که بر اثر عوامل روانی اتفاق می افتد بیان شده است. گزينه ۱ و و اا (1ل
۳ مغالطه ی تعريف دوری دارد و در گزينه ی ۴ مغالطه ی توسل به معنای ظاهری اتفاق اتفاده است. 

گزينه ۱ پاسخ صحیح است. عبارت ))زين(( هم به معنای ))از اين(( است هم به معنای نشیمنی از چرم، پارچه و ... اين که خورشید به اندازه يک و اا (1ل
شعله ای است که در درون سینه شاعر است داللت بر مغالطه بزرگ نمايی دارد. درس دوم صفحه ۱۱۴ و درس دهم صفحه ۱۱۲ 

گزينه ۲ پاسخ صحیح است. لزومًا دخالت احساسات در يک تصمیم گیری باعث مغالطه ی توسل به احساسات نمی شود. و اا (1ل

گزينه ۱ پاسخ صحیح است. در صورتی که بدون ذکر داليل معتبر از احساسات افراد سوء استفاده شود، آن را ))مغالطه توسل به احساسات(( می و لا (1ل
نامند. طرح اسالم هراسی در غرب، از راه ايجاد حس ترس در مردم، آن ها را به پذيرش نظريات سیاسی احزاب موردنظر سوق می دهد. 

گزينه ۲ پاسخ صحیح است. پرورش مهارت های تفکر صحیح و ارزيابی استدالل ها همچون اکثر فعالیت های انسانی نیازمند تمرين و تکرار است. و اا (1ل

گزينه ۴ پاسخ صحیح است. همه ی گزينه ها توسط به احساسات است زيرا از راه تطمیع يا تهديد و يا جلب ترحم است اما گزينه ی ۴ مغالطه ی و اا (1ل
تله گذاری است. 

گزينه ۲ پاسخ صحیح است. در مغالطه ی مسموم کردن چاه، فرد مغالطه گر بدون ذکر دلیل، تنها ويژگی های ناشايست و نامناسبی را به يک و اا (1ل
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نظريه با پیروان آن نسبت می دهد تا کسی جرئت نکند به آن نظر توجه کند يا آن را بپذيرد. در عبارات بیان شده هم چند ويژگی زشت به کسانی که عقايد گوينده 
را مسخره می دانند، نسبت داده شده است. 

گزينه ۲ پاسخ صحیح است. در مغالطه ی تله گذاری فرد تالش می کند بدون بررسی موضوع با نسبت دادن يک ويژگی خوب و شايسته به آن امر، و اا (1ل
آن را توجیه کند و برتری دهد. در اينجا فروشنده به جای بررسی کیفیت و جنس کاال، اين که يکی از بستگانش همان کاال را تهیه کرده، به عنوان يک ويژگی 

خوب مطرح کرده است که آن کاال را برتری دهد.

گزينه ۲ پاسخ صحیح است. در اين شیوه از احساسات افراد سوءاستفاده می شود. بنابر اين مغالطه ی توسل به احساسات است.و اا (1ل

گزينه ۳ پاسخ صحیح است. در اينجا فروشنده با مغالطه ی بزرگن مايی و کوچک نمايی مبلغ کمتری را برای قیمت يک خودروی نو ذکر کرده است. و اا (1ل
در حالی که چنین مبلغی، مبلغ پیش پرداخت فروش اقساطی آن ها بوده و در واقعیت فرد مجموعًا بايد هزينه ای بیش تر از قیمت خريد نقدی خودرو را هم بپردازد.

گزينه ۴ پاسخ صحیح است.  الف( مغالطه ی بزرگ نمايی و کوچک نمايی است. در صورتی که با بزرگ نمايی و بدون ذکر دلیل، سعی در تايید نظري و اا (1ل
داشته باشیم يا با کوچک نمايی و بدون ذکر دلیل سعی در مخفی کردن حقیقتی داشته باشیم، دچار مغالطه ي بزرگ نمايی و کچک نمايی شده ايم. 

ب( مغالطه ی تله گذاری است. در اين روش بر خالف مغالطه ي مسموم کردن چاه، ويژگی های خوب و شايسته ای را به نظريه ای باطل يا معتقدان به آن نسبت 
می دهند و برای افراد تله می گذارند تا به سمت پذيرش آن گرايش پیدا کنند. در اصطالح عامیانه به اين روش ))هندوانه زير بغل کسی گذاشتن((           می گويند. 

ج( مغالطه ی مسموم کردن چاه است. در اين روش فرد مغالطه گر بدون ذکر دلیل، تنها ويژگی های ناشايست و

نامناسبی را به يک نظريه يا پیروان آن نسبت می دهد تا کسی جرئت نکند به آن نظر توجه کند يا آن را بپذيرد. 

گزينه ۴ پاسخ صحیح است. گزينه ی ۴ بزرگ نمايی نیست و امکان بروز اين نوع مغالطه هم وجود ندارد. و اا (1ل

گزينه ۳ پاسخ صحیح است. در عباراتی که فرد قبل از استفاده از عوامل روانی )نظیر جمله ی آخر متن( از استدالل و برهان برای اثبات مدعای خود و اا (1ل
استفاده کند نمی توان گفت که مغالطه ای بر اثر آن عامل روانی صورت گرفته است. چنین عبارتی مغالطه ندارد. 

گزينه ۱ پاسخ صحیح است. در مورد الف با استفاده از تهديد و زور مخاطب را به موافقت وادار می سازد و مغالطه ي توسل به احساسات است. در و لا (1ل
مورد ب با متهم کردن مخاطب به بی سوادی و نسبت دادن يک صفت منفی به آن مغالطه ي مسموم کردن چاه رخ داده است. و در مورد ج فرد با توسل به يک 

ويژگی مثبت، يعنی موافقت سايرين، سعی در تأيید نظر خود دارد و مغالطه ی تله گذاری رخ داده است. 

گزينه ۳ پاسخ صحیح است. در اين سخنان، مدير شرکت ويژگی های خوب و شايسته ای را به کسانی که نظرش را را بپذيرند می دهد و برايشان و اا (1ل
اصطالحًا تله می گذارد تا به سمت نظرش گرايش پیدا کنند. هم چنین به تحريک احساسات جمع و برانگیختن حس ترحمشان می پردازد. 

گزينه ۳ پاسخ صحیح است. در مغالطه ی تله گذاری فرد تالش می کند بدون بررسی موضوع با نسبت دادن يک ويژگی خوب و شايسته به آن امر، و اا (1ل
آن را توجیه کند و برتری دهد. در اينجا فروشنده مدعی است که تنها افراد مشکل پسند و حساس می توانند مخاطب اين ملک باشند. هم چنین با استفاده از 
بزرگ نمايی عبارت متری ۵ میلیون و تغییر نگارش عبارت و جدا کردن آن از ادامه ی خود طوری نشان داده شده است که فرد در نگاه اول گمان کند قیمت آن 

ملک متری ۵ میلیون تومان است؛ در حالی که ۵ میلیون تومان کمتر از قیمت معمول منطقه قیمت دارد!

گزينه ۱ پاسخ صحیح است. از اين عبارت دو معنا به ذهن می آيد: يکی اين که به خاطر وجود چنین کارکنانی شرکت عملکرد خوبی ندارد، دومی و اا (1ل
اين که علی رغم وجود چنین کارکنانی شرکت باز هم عملکرد خوبی ندارد. با در اين عبارت به دو معنای  ))به خاطر(( و ))علی رغم(( می تواند فهمیده شود و اين         

می تواند موجب بروز مغالطه ی اشتراک لفظ گردد.
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نظريه با پیروان آن نسبت می دهد تا کسی جرئت نکند به آن نظر توجه کند يا آن را بپذيرد. در عبارات بیان شده هم چند ويژگی زشت به کسانی که عقايد گوينده 
را مسخره می دانند، نسبت داده شده است. 

گزينه ۲ پاسخ صحیح است. در مغالطه ی تله گذاری فرد تالش می کند بدون بررسی موضوع با نسبت دادن يک ويژگی خوب و شايسته به آن امر، و اا (1ل
آن را توجیه کند و برتری دهد. در اينجا فروشنده به جای بررسی کیفیت و جنس کاال، اين که يکی از بستگانش همان کاال را تهیه کرده، به عنوان يک ويژگی 

خوب مطرح کرده است که آن کاال را برتری دهد.

گزينه ۲ پاسخ صحیح است. در اين شیوه از احساسات افراد سوءاستفاده می شود. بنابر اين مغالطه ی توسل به احساسات است.و اا (1ل

گزينه ۳ پاسخ صحیح است. در اينجا فروشنده با مغالطه ی بزرگن مايی و کوچک نمايی مبلغ کمتری را برای قیمت يک خودروی نو ذکر کرده است. و اا (1ل
در حالی که چنین مبلغی، مبلغ پیش پرداخت فروش اقساطی آن ها بوده و در واقعیت فرد مجموعًا بايد هزينه ای بیش تر از قیمت خريد نقدی خودرو را هم بپردازد.

گزينه ۴ پاسخ صحیح است.  الف( مغالطه ی بزرگ نمايی و کوچک نمايی است. در صورتی که با بزرگ نمايی و بدون ذکر دلیل، سعی در تايید نظري و اا (1ل
داشته باشیم يا با کوچک نمايی و بدون ذکر دلیل سعی در مخفی کردن حقیقتی داشته باشیم، دچار مغالطه ي بزرگ نمايی و کچک نمايی شده ايم. 
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می تواند موجب بروز مغالطه ی اشتراک لفظ گردد.
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گزينه ۱ پاسخ صحیح است. در اين عبارت از طريق ايجاد حس طمع، سعی شده بدون ذکر داليل معتبر بر مخاطب تأثیر گذاشته شود. در اين عبارت و اا (1ل
واژه ی چون همراه با دلیل معتبر نیست. 

گزينه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزينه ۱ پاسخ صحیح است. در فن بیان به سخنرانان آموزش داده می شود که چگونه با برقراری تماس چشمی با و شنوندگان و ... تأثیر کالمی قوی و اا (1ل
تر و زبانی اثرگذار تر داشته باشند. اين يکی از شاخصه های مهم در اقناع ديگران است و اقناع ديگران يکی از اهداف استدالل محسوب می شود. 

گزينه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزينه ی ۱ مغالطه ی اشتراک لفظ 

گزينه ی ۳ مغالطه ی نگارشی کلمات 

گزينه ی ۴ مغالطه ی ابهام در عبارات 

گزينه ۳ پاسخ صحیح است. بررسی و اثبات يا رد مادهی استدالل ها به عهده ی علوم مربوط به آن ها است نه به عهده ی منطق.و اا (1ل

گزينه ۱ پاسخ صحیح است. مفاد گزينه ۲ نادرست است و در اثر وهم ايجاد شده است. مفاد گزينه ۳ جزو مشهورات است که در جدول به کار می و اا (1ل
روند و محتوای گزينه ۴، يک قضیه ی خیال انگیز است که در شعر کاربرد دارد. اما در گزينه ی ۱، از يک قضیه ی يقینی که در برهان کاربرد دارد، سخن رفته 

است. 

گزينه ۳ پاسخ صحیح است. ممکن است گوينده بخواهد با استدالل، عالم خیال مخاطب خود را آنگونه که مايل است تحت تأثیر قرار دهد و موضوع و لا (1ل
را به گونه ای در خیال او در آورد که خودش می خواهد. اين قبیل استدالل را شعر می گويند. 

گزينه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

مثال اول: کبرای اين قیاس )هر پدر مهربان، دبیر خوش اخالقی است ( غلط است و تمثیل نايه جا صورت گرفته است.

مثال دوم: تشبیه انسان به بالن يک تمثیل نارواسته 

گزينه ۳ پاسخ صحیح است. آنچه زمینه ی اصلی اشتباه را فراهم می کند، محتوا و ماده ی قیاس است و در همان ماده است که معموال فالسفه و و اا (1ل
دانشمندان با هم اختالف دارند و محتوا از طريق منطق در اختیار ما قرار نمی گیرد بلکه از طريق مشاهده، آزمايش و راه هايی از اين قبیل به ما می رسد. مالک 

پذيرفتن يا رد کردن يک نظر يا يک علم و عقیده، درست يا غلط بودن است، نه جديد با قديم بودن. 

گزينه ۲ پاسخ صحیح است. در خطابه، پیش از آن که انديشه و فکر افراد مورد خطاب باشد، قلب و عواطف آنان را مخاطب قرار می دهند. هدف و اا (1ل
خطابه اين است که مخاطب به کاری برانگیخته شود و يا از آن اجتناب کند. مغالطه عبارت است از استفاده از شکل ظاهری استدالل و مخفی کردن صورت يا 

ماده ی غلط آن استدالل به منظور ))مخدوش کردن ذهن مخاطب((. 

گاهی ندارند و آن را و اا (1ل گزينه ۲ پاسخ صحیح است. حتی ذهن های غیر نقاد هم ممکن است از وجوه مختلف استدالل کنند، اما به فرايند تفکر خود آ
گاهانه به آن و پرسیدن سؤاالت درست و به جاست. جدی نمی گیرند. تفاوت مهم میان تفکر نقاد و غیر نقاد، جدی گرفتن فرايند تفکر و توجه آ
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گزينه ۴ پاسخ صحیح است. انسان انديشمند بايد بتواند مطلب اصلی را از البه الی امور فرعی بیرون بکشد و به دور از احساسات درباره آن ها و اا (1ل
قضاوت کند.

گزينه ۳: درست است که برای اجتناب از تأثیرات روانی بار ارزشی کلمات، بايد از اين بار ارزشی عبور کنیم و به پیام اصلی توجه کنیم، اما همه ))مغالطات در اثر 
عوامل روانی(( مربوط به ))بار ارزشی(( نیستند؛ لذا راهکار کلی، همان توجه را به پیام اصلی است نه صرفًا گذر از بار ارزشی.

گزينه ۳ پاسخ صحیح است. در مغالطه ))تله گذرای(( برخالف مغالطه ))مسموم کردن چاه((، ويژگی های خوب و شايسته ای را به نظريه ای باطل و اا (1ل
يا به معتقدان آن نسبت می دهند تا برای افراد تله بگذارند و آن ها را به سمت پذيرش يک مطلب غلط بکشانند.

گزينه ۱ پاسخ صحیح است. دلیل تراشی هنگامی رخ می دهد که تحت تأثیر امور روانی می خواهیم مطلب غلطی را بپذيريم )رد گزينه ۳(. اگر و اا (1ل
تصمیمی که گرفته ايم از اين گونه مطالب باشد، وقتی کسی علت تصمیم ما را جويا می شود چون هیچ مبنای عقلی )حتی اشتباه ( نداريم، دلیل تراشی می کنیم 

تا تصمیم خود را مستدل و منطقی جلوه دهیم )رد گزينه ۲(. 

گزينه ۴: وقتی می خواهیم به سبب عوامل روانی )مثل عالقه به خويشاوندان (، يک استدالل تخمینی و غیر يقینی را بپذيريم، کافی است به آن استدالل علی 
رغم احتمالی بودن آن اعتماد کنیم و نیازی به آوردن داليل ديگر )دلیل تراشی( نیست. 

گزينه ۳ پاسخ صحیح است، تیتر خبری به گونه ای نوشته شده که به ما القا می کند اين شرکت هواپیمايی در سال های پیش از آن نیز دچار سوانح و اا (1ل
هوايی بوده است، در حالی که در ۲۵ سال گذشته هیچ حادثه ای در پروازهای آن رخ نداده است.

 گزينه ۱: آمار ۷۵ کشته، آن هم فقط با گذشت يک سال از تاسیس يک شرکت هوايی، واقعا آمار چشم گیری است و به هیچ وجه ))بزرگ نمايی(( محسوب 
نمی شود. 

گزينه ۲: اينکه شرکت های ديگر در ۵ سال گذشته سانحه ای نداشته اند، مغالطه نبودن تیتر را تقويت     می کند، نه ))بزرگ نمايی(( آن را. 

گزينه ۴: اگر شرکت های ديگر نیز به همین اندازه سوانح هوايی داشته اند ولی با تلفات کمتر، بايد بگويیم تاکید بر تعداد سوانح هوايی ))بزرگ نمايی(( است. اما 
خبر موردنظر بر تعداد سوانح تأکید نکرده است بلکه بر عمق فاجعه و زيادی تلفات متمرکز شده است که چون هیچ شرکت ديگری در اين حد تلفات نداشته است، 

احتمااًل ))بزرگ نمايی(( نشده است.
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چیستی فلسفه

در ذهن انسان  سوال های مختلفی مطرح می شود. مثال:

1- از هرکسی که بپرسی چقدر به حفظ زمین اهمیت می دهی، می گوید: حفظ زمین اهمیت ویژه دارد، با این وجود دانشمندان می گویند تنها موجودی 

که زمین را تهدید می کند، نوع بشر است؛ آنان می گویند بشر از طریق ایجاد جامعه های صنعتی مصیبت های بزرگی برای محیط زیست پدید آورده است و در همین 

صد سال اخیر نسل میلیون ها گیاه و حیوان منقرض شده و دیگر خبری از آن ها نیست. 

حاال با توجه به این نکته چند سوال بدین قرار قابل طرح است:

 آیا اصوال نوع بشر در تخریب زمین مقصر است؟

 مگر انسان چه خصوصیتی دارد که چنین می کند؟

 نظر شما در این باره چیست؟

از  تاریخ  بقای جامعه عدالت است. در عین حال همه جوامع در طول  بپرسید، خواهد گفت: مهم ترین عامل دوام و  باره عدالت  از هرکسی در   -2

بی عدالتی در رنج بوده و بسیاری از مردم برای رسیدن به عدالت فداکاری کرده اند اما به آن نرسیده اند.اندیشمندان در پی  آن بوده اند که بدانند چرا این تناقض در 

گفتار و عمل افراد وجود دارد. در این باره نظرهایی هم داده اند.

حاال با توجه به این نکته چند سوال بدین قرار قابل طرح است:

 ریشه این تناقض در گفتار و رفتار انسان در کجاست؟

 آیا انسان ها با آن چیزی که دوست دارند، دشمنی می ورزند و از آن فرار می کنند؟

 آیا شما می توانید به این سوال ها پاسخ قانع کننده بدهید؟

3- برخی می گویند نظریه های علمی پیوسته تغییر می کنند؛ برای مثال زمانی دانشمندان عقیده داشتند که هر جسمی یک حقیقت توپر و متصلی است 

که اشیای ریز هم نمی توانند از آن عبور کنند. در قرن بیستم گفتنداجسام از اتم های بسیار کوچکی تشکیل شده که با چشم قابل دیدن نیست. آن اتم ها هم از دو 

هسته و الکترون تشکیل شده و الکترون به دور هسته می گردد، چیزی شبیه به منظومه شمسی. پس فاصله زیادی میان الکترون و هسته هست و در این فاصله 

چیزی نیست. پس اجسام، اشیای متصل و توپر نیستند. بعدها معلوم شد که عالوه بر ماده، انرژی هم وجود دارد و ماده و انرژی، باهم عالم طبیعت را می سازند. 

اینان می گویند ممکن است دانشمندان در آینده به هر چیز دیگری معتقد شوند؛ علم یک قرن بعد ممکن است زمین را مسطح و خورشید را دور زمین قرار دهد!

حاال با توجه به این نکته چند سوال بدین قرار قابل طرح است:

 راستی، آیا جریان علم مبتنی بر احتماالت پیش می رود؟

 پس حقیقت چگونه به دست می آید؟

 نظر شما در این باره چیست؟ آیا خودتان هم قبال در این مسائل اندیشیده اید؟

 این قبیل سوال ها در کدام علم باید بررسی شوند؟
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هم چنین انسان با سوال های مختلف دیگری هم روبرو می شود؛ مثال:

  انسان در زندگی روزانه خویش، معموال با مساله هایی روبرو می شود و به حل آن ها می پردازد. از قبیل این که: امروز چه لباسی بپوشم؟ کدام کار را اول انجام 

بدهم؟ چه غذایی بخورم؟ و درباره کارم با چه کسی مشورت کنم؟
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  اما در میان انبوه افکار و اندیشه های روزانه، گاه و بی گاه سوال های خاصی خودنمایی می کنند که می توانند ساعاتی طوالنی ما را به خود مشغول سازند 

و به تفکر وادار نمایند، که این قبیل سوال ها فراتر و اساسی تر از سوال های مربوط به زندگی روزمره انسان است، از قبیل این که: مقصود ما از آزادی چیست؟ از 

برابری چه منظوری داریم؟ آیا اصوال می توان آزادی را با برابری جمع کرد؟ اگر هرکس آزاد باشد هرطور که می خواهد زندگی کند، آیا نتیجه این نخواهد شد که 

آدم ها در وضعیت نابرابر قرار گیرند؟ چرا درد و رنج هست؟ خوشبختی و سعادت در گرو چیست؟ آیا می توان به آن رسید؟ سرانجاِم ما انسان ها چه می شود؟ آغاز 

و انجام جهان چگونه است؟ عشق و دوستی چطور؟ آیا این ها اموز واقعی و مقدس اند؟ یا امور خیالی و ذهنی؟ اصوال انسان و حقیقت انسانی چیست؟ آیا اختیار 

دارد یا مجبور است؟ چه هدفی را باید در دنیا دنبال کرد؟

به طور طبیعی هر سوالی پاسخی دارد و برای یافتن پاسخ هر سوالی باید تفکر نمود.

 انسان و تفکر

 یکی از ویژگی های انسان پرسشگری است. کودکان در همان سنین ابتدایی از حوادث پیرامون خود سوال می کنند و کنجکاوی خود را با گفتن کلمات 

»چیست« و »چرا« به پدر و مادر نشان می دهند. 

 هر سوالی که برای ما پیش می آید، گویای آن است که چیزی را نمی دانیم و به دنبال دانستن آن هستیم. همین که از خود می پرسیم »امروز به کجا باید 

بروم به کتابخانه یا به ورزشگاه و یا …..؟« بدین معنا است که هنوز نمی دانیم کدام را باید انتخاب کنیم و به دنبال دانستن آن هستیم.

 مختصری توضیح: تفکر ذاتی انسان است، یعنی اصل تفکر در وجود انسان اجباری است و انسان نمی تواند فکر نکند. 

یعنی اصل  نشنود،  نمی تواند  است. گوش سالم،  اجباری  بینایی  یعنی اصل  نبیند  نمی تواند   ، و سالم  باز  به مثالی که می زنم دقت کنید: چشِم   

اندیشه  و  تفکر  یعنی اصل  نیندیشد  نمی تواند  اجباری است. ذهن سالم هم  بویایی  یعنی اصل  نکند،  را حس  بو  نمی تواند  بینی سالم  است.  اجباری  شنوایی 

اجباری و ذاتی ذهن انسان است. پس انسان ذاتا اندیشمند است و این صفت را از همان کودکی با خود دارد یعنی به محض مواجه شدن با مساله ای ، تفکر 

اندیشیدن، شروع می شود. و 

 معنی تفکر:  تفکر یا فکر یا اندیشیدن، یعنی کنار هم قرار دادن امور معلوم برای منجر شدن به کشف مجهول.

تفکر، واسطه رسیدن انسان از مجهوالت به معلومات و از پرسش ها به پاسخ هاست. 

یعنی امور مجهولمان را با تفکر، تبدیل به امر معلوم می کنیم.)البته امور نظری و غیربدیهی را( و فکر برای اینکه امر مجهولی را به امر معلوم تبدیل کند از امور 

معلوم و مناسب و کافی در نزد ذهن استفاده می کند.

با قدرت تفکری که خداوند در وجود ما قرار داده، پاسخ سوال ها را می یابیم و امور روزانه خود را سامان می دهیم. لذا می توان گفت که بدون تفکر کاری از انسان 

ساخته نیست. 

حتی کوچک ترین حرکت ارادی را که انجام می دهیم مبتنی و بر اساس تفکر است.

یک مثال خیلی ساده: در رد شدن از یک خیابان امکان ندارد که ما به چپ و راستمان نگاه نکنیم. حتما  نگاه می کنیم و اگر ماشینی نیامد عبور می کنیم و 

اگر دیدیم ماشینی می آید فاصله ماشین با خودمان، سرعت ماشین، نسبت سرعت ماشین با سرعت خودمان، عرض خیابان و … را می سنجیم و در واقع فکر 

می کنیم و به نتیجه می رسیم که یا رد می شویم و یا رد نمی شویم. یعنی تصمیم برای رد شدن و نشدن ، نتیجه فکر ما در آن لحظه است. همه رفتارهای ارادی ما 
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همین گونه است و هیچ رفتار ارادی نداریم که بی نیاز از فکر و اندیشه باشد. 

مراحل اندیشه ورزی و تفکر:

 

جدول باال مراحل تفکر و اندیشیدن است به طور کلی.

نکته: حال اگر بپرسند مراحل تفکر فلسفی و یا مراحل تفکر تجربی و یا مراحل تفکر در هر علمی را بنویسید در آن صورت آن علم را به مرحله اول و 

دوم و چهارم اضافه می کنیم و به مرحله سوم چیزی اضافه نمی کنیم. مثال مراحل تفکر فلسفی می شود:

و یا مراحل تفکر تجربی می شود:

البته به نکته ای که میخواهم اشاره بکنم در کتاب اشاره نشده است اما دانستنش خالی از لطف نیست که اگر بگویند مراحل تفکر »فلسفی محض« را بنویسید، 

به مرحله سوم هم کلمه فلسفی را اضافه می کنیم و همچنین است مراحل تفکر هر علمی دیگر که محض باشد..

 مراتب تفکر

 فکر دارای دو مرتبه است

  1- مرتبه اول که آن را »تفکر غیرفلسفی« یا »فطرت اول« می گویند. در این مرتبه از تفکر، انسان با همان سوال های معمولی و روزانه روبه روست و به 

دنبال پاسخ آن هاست. کندوکاوهای همه انسان های معمولی و همه دانشمندان علوم مختلف مثل فیزیک، شیمی، علم پزشکی، روان شناسی، جامعه شناسی و 

… در این مرتبه از تفکر قرار دارد.

  2- مرتبه دوم که آن را »تفکر فلسفی« یا »فطرت ثانی« می گویند، آن است که انسان از مرتبه اول تفکر عبور کند و با جدیت و پیوسته به سوال های 

دسته دوم که سوال های بنیادین و اساسی است بپردازد.

مالصدرا فیلسوف بزرگ اسالمی مشغول بودن به امور عادی زندگی و تفکر در آن ها را »فطرت اول« و ورود به پرسش های اساسی و بنیادین و تفکر درباره  آن ها 

را »فطرت ثانی« یعنی فطرت دوم می داند.

مالصدرا ماندن در فطرت اول را شایسته انسان نمی داند و از انسان ها می خواهد که بکوشند از فطرت اول عبور کنند و به فطرت ثانی که مرتبه ای برتر و عالی تر 

است برسند.

چند نکته در مورد فطرت اول و فطرت ثانی

 ورود به فطرت ثانی به معنای ترک کامل فطرت اول نیست یعنی این گونه نیست که یک فیلسوف که غرق در فطرت ثانی است اصال با فطرت اول کاری و 

ارتباطی نداشته باشد بلکه هرکسی که وارد فطرت ثانی شده است، ضمن تفکر در فطرت ثانی، در فطرت اول هم می اندیشد و اصال نمی شود به طور کلی فطرت 

اول متروک بماند.
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 همه انسان ها بدون استثنا با فطرت ثانی مواجه می شوند اما همه انسان ها به طور جدی در مرتبه فطرت ثانی نمی اندیشند بلکه لحظاتی اندیشیده و آن 

مرتبه را رها می کنند و تنها آن دسته از انسان ها در مرتبه فطرت ثانی به طور جدی و منظم می  اندیشند که دچار حیرت فلسفی شده اند یعنی فیلسوف در این مرتبه 

به طور جدی و منظم می اندیشد و شبانه روز به دنبال پاسخ سوال های خویش است.

 اندیشیدن در مسائل همه رشته های علوم مربوط به فطرت اول است و اندیشیدن در مورد مسائل بنیادین و اساسی و فلسفی مربوط به فطرت ثانی است. 

پس فقط فلسفه و مسائل فلسفی مربوط به فطرت ثانی است و مابقی علوم مربوط به فطرت اول است.

     دانش فلسفه

 دانش فلسفه حاصل تالش های بشر برای پاسخ قانونمند به پرسش های اساسی و بنیادین است. یعنی انسان وقتی به پرسش های بنیادین می اندیشد و 

تالش می کند به صورت قانونمند جواب آن ها را پیدا کند، این جواب ها همان دانش فلسفی را تشکیل می دهند.

 پس دانش فلسفه عهده دار بررسی قانونمند سوال های بنیادین یعنی سوال های مربوط به فطرت ثانی است. که از همان آغازین روزهای زندگی بشری 

عده ای از اندیشمندان اهمیت این سوال ها را دریافته و با دقت و تامل در پی دستیابی به پاسخ آن ها بوده اند.

 قبال هم گفته شد و االن موکدا می گویم که همه انسان ها با سوال های مربوط به فطرت ثانی مواجه می شوند ولی عده محدودی از انسان ها با دقت و 

تامل فراوان و قانونمند در پی یافتن پاسخ آن ها هستند.

   واژه فلسفه

 »فلسفه« واژه ای عربی است اما ریشه یونانی دارد. 

 ریشه این لفظ »فیلوسوفیا« است. فیلوسوفیا از دو کلمه تشکیل شده است 1- »فیلو« به معنی دوستداری و »سوفیا« به معنی دانایی. پس در اصل کلمه 

فیلوسوفیا به معنی »دوستداری دانایی« است.

 فیلوسوفیا )فلسفه(در قدیم اختصاص به دانش خاص)فلسفه اولی( نداشت بلکه همه دانش ها را شامل می شد.

 فیثاغورس اولین کسی بود که این واژه را به کار برد.

 سقراط کسی بود که واژه فیلوسوفیا را برسر زبان ها انداخت.

 به دانشمندان زمان سقراط و قبل از او سوفیست یعنی دانشمند می گفتند.  

 سوفیست ها بیشتر به تعلیم سخنوری و وکالت اشتغال داشتند و دغدغه آن ها بیان واقع و دفاع از حقیقت نبود.

 مهم ترین هدف سوفیست ها پیروزی بر رقیب بود که برای رسیدن به این هدف از مغالطه کمک می گرفتند.

 مغالطه در استدالل به استداللی می گویند که ظاهری شبیه استدالل دارد و درست به نظر می رسد اما در واقع غلط است.

اعتقاد سوفیست ها: سوفیست ها به حقیقت و واقعیت اعتباری قائل نبودند و می گفتند هرکس هرچه خودش بفهمد همان حقیقت و واقعیت است.

واژه سوفیست بعدها مفهوم اصلی خود را که دانشمند بود از دست داد و مفهوم مغالطه کار به خود گرفت و کلمه سفسطه هم که در زبان عربی از لفظ »سوفیست« 

گرفته شد معنای مغالطه کاری پیدا کرد.

دلیل این که سقراط مایل نبود او را سوفیست یا دانشمند بخوانند:

سقراط به دلیل تواضع و فروتنی در برابر دانایی و علم و یا شاید به خاطر هم ردیف با سوفیست ها، مایل نبود او را »سوفیست« یا دانشمند بخوانند و از این رو خود 

را فیلوسوفوس)فیلسوف(، یعنی دوستدار دانش نامید.

توجه: به لفظ شاید، بر سر دلیل دوم حواستان باشد که اگر آن را بردارند و جایش واژه ای با معنایی دیگر بگذارند، غلط خواهد بود.

بعدها لفظ فیلوسوفوس )فیلسوف( که به معنای دوستدار دانایی بود به مفهوم دانشمند ارتقا پیدا کرد و لفظ فیلوسوفیا)فلسفه( مترادف با دانش شد.
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معانی مختلف فلسفه در زمان های مختلف: 

با گذشت زمان و پیشرفت دانش های مختلف، بر هر یک از شاخه های دانش نام ویژه ای گذاشته شد و به تدریج فلسفه برای فلسفه اولی و شاخه های به کار رفت.

  به جدول باال خوب دقت کنید: اوال فلسفه ابتدا به معنای دوستداری دانایی بود ثانیا رفته رفته فلسفه به معنای مطلق دانش بشری ارتقا پیدا کرد که 

همان تقسیم ارسطویی از فلسفه است که در جدول باال نشان داده شده است که شامل همه علوم بشری می شود. اما امروزه فلسفه فقط به دانش خاص اختصاص 

پیدا کرده که همان فلسفه اولی و شاخه های آن است. البته شاخه های دانش بشری جزء تقسیم بندی ارسطویی به وضوح نیامده است که با رنگ قرمز اضافه 

شده یعنی شاخه های فلسفه جزء این جدول نیست.

ویژگی های دانش فلسفه
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منطق و فلسفه جامع کنکور

  دانش فلسفه دو ویژگی دارد: 1- موضوع دانش فلسفه   2- روش تحقیق در دانش فلسفه

بنیادی ترین موضوعات است یعنی بررسی اصل وجود و حقیقت جهان، اصل وجود و حقیقت طبیعت و اصل وجود و حقیقت  1- موضوع فلسفه   

است. انسان 

چرا مباحث فلسفی پایه و اساس مباحث سایر علوم به شمار می آیند؟

چون در فلسفه درباره آن دسته از ویژگی های موجودات بحث می شود که مربوط به هستی و موجودیت آن هاست. به همین خاطر مباحث فلسفی پایه و اساس 

مباحث سایر علوم به شمار می آیند.

مثال هر علمی موضوعی دارد و روشی. فلسفه هستی موضوع آن علم که بنیان و اساس آن علم است را اثبات یا انکار می کند و هم چنین روش تحقیق آن علم را 

که آن هم اساس و بنیان هر علمی است را بررسی می کند. یعنی تا علمی موضوعی نداشته باشد، نمی تواند ایجاد شود و هم چنین است اگر روش تحقیق درست 

و مناسبی نداشته باشد. که هر دو این مورد در فلسفه بررسی می شوند نه در سایر علوم.

به طور کلی موضوع فلسفه اصل وجود است که مبنایی ترین و بنیادی ترین موضوعات است.

 2- روش تحقیق در دانش فلسفه روش عقلی و قیاسی است.)یعنی روش تجربی یا شهود قلبی نیست.(

در درس منطق آموختیم که دو نوع استدالل داریم یکی استدالل قیاسی و دیگر استدالل استقرایی.

در علوم مختلف مانند فیزیک، شیمی، زیست شناسی، اقتصاد و جامعه شناسی از روش های تجربی)استقرائی( استفاده می کنیم اما نوع استداللی که در فلسفه 

به کار گرفته می شود استدالل عقلی و قیاسی است. 

از این جهت یعنی در روش تحقیق، فلسفه با ریاضیات شباهت دارد یعنی روش تحقیق در هر دو دانش بشری، روش عقلی و قیاسی است. پس به دو نکاتی که 

تذکر می دهم خوب دقت کنید و به خاطر بسپارید:

شباهت ریاضیات با فلسفه در روش تحقیق است یعنی در تحقیق و پژوهش در هر دو دانش از روش عقلی و قیاسی استفاده می شود.

تفاوت ریاضیات با فلسفه در موضوع است یعنی موضوع ریاضیات »کمیت« است اما موضوع فلسفه »اصل وجود و هستی«

فلسفه با علوم تجربی نه در موضوع شباهت دارد و نه در روش تحقیق.

به این مسأله ها توجه کنید:

1- مجموع زوایای مثلث چند درجه است؟  پاسخ این مساله ریاضی)هندسی( با روش عقلی و قیاسی داده می شود.

2- چرا هوا معموال در زمستان سرد می شود؟ برای پاسخ به این سوال از روش تجربه و استقرا استفاده می شود.

3- چرا در اکثر کشورها طالق افزایش یافته است؟ برای پاسخ به این سوال از روش تجربه و استقرا استفاده می شود.

4- آیا هر حیاتی پایانی دارد؟ برای پاسخ به این سوال از روش عقلی و قیاسی استفاده می شود.

5- آیا جهان ابتدا و انتها دارد؟ برای پاسخ به این سوال از روش عقلی و قیاسی استفاده می شود.

همان طور که در کتاب منطق آموخته اید برای رسیدن به علم معموال از روش هایی چون تجربه و استقرا و قیاس استفاده می شود که دربعضی از علوم 

مثل علوم تجربی از روش تجربه و استقرا استفاده می شود و در بعضی از علوم مثل ریاضی از روش عقلی و قیاسی استفاده می شود.

تفکر - صفحه 10
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1- کدام یک از افراد زیر بیشتر اهل تفکر فلسفی هستند؟

الف: کسی که پاسخ فیلسوفان در ارتباط با سواالت اساسی را به خوبی آموخته و توضیح می دهد.

ب: کسی که در آرای فیلسوفان می اندیشد و دالیلی را که به نظر خودش محکم است انتخاب و ارائه می کند.

پاسخ درست گزینه »ب« است؛ در گزینه الف فرد مورد نظر پاسخ فیلسوفان را بررسی و تجزیه و تحلیل نمی کند بلکه همان گونه که فیلسوفان گفته اند 

را خوب فهمیده و می تواند خوب هم توضیح دهد ولی در مورد ضعف و قوت آن نمی اندیشد.

اما در گزینه »ب« فرد مورد نظر آرای فیلسوفان را به خوبی فهمیده است اما خودش هم منطبق با قواعد منطقی، در مورد قوت و ضعف و یا درست و 

نادرست بودن آن ها می آندیشد و براساس قواعد دقیق فکری رای و نظر صحیح را برمی گزیند و رای نظر نادرست را کنار می گذارد.

2- برای درست فکر کردن و قرار گرفتن در مسیر درست تفکر فلسفی نیاز به برداشتن گام هایی است، این گام ها به صورت 

نامرتب قرار گرفته اند؛ با توجه به نظر خود، آن ها را به ترتیب بازنویسی کنید.

گاهی از مجهوالت و ندانسته های خود  آ

 جستجوی پاسخ برای سواالت

 ارائه استدالل صحیح

 داشتن معیار برای پذیرش پاسخ

چیدمان درست 

3- نکات اساسی مربوط به هریک از عناوین درس را استخراج و در جدول روبرویادداشت کنید. سپس یادداشت های خود را  با دیگران مقایسه نمایید.

پاسخ این سوال مربوط به اندیشه ورزی دانش آموز است.

4- اگر بخواهیم رابطه »تفکر« با »تفکر فلسفی« را به صورت دو دایره ترسیم کنیم، این دو دایره به شکل کدام یک از صورت های زیر خواهد بود؟

پاسخ درست شکل وسط است اول چون بین دو مفهوم »تفکر« و »تفکر فلسفی« نسبت عموم و خصوص مطلق دایر است و ثانیا تفکر مفهوم عام است 

یعنی دایره بزرگ تر و تفکر فلسفی مفهوم خاص است یعنی دایره کوچک تر که می گوییم تفکر اعم از تفکر فلسفی است.

5- در میان عبارت های زیر، عبارت های صحیح را انتخاب کنید:

الف: تفکر فلسفی، تفکر در حوزه فطرت اول و فلسفه تفکر در حوزه فطرت ثانی است. نادرست است چون تفکر فلسفی مربوط به حوزه فطرت ثانی است 

و در فطرت اول به مسائل عادی و روزمره زندگی می پردازند. 

ب: تفکر دو قلمرو دارد؛ تفکر در حوزه فطرت اول و تفکر در حوزه فطرت ثانی. درست است. تفکر دو قلمرو و مرتبه دارد  یکی فطرت اول که اندیشیدن 

درباره مسایل عادی و روزمره زندگی است و دیگر فطرت ثانی که اندیشیدن درباره مسائل بنیادین و اساسی است.

ج: تفکر فلسفی و فلسفه ، هر دو در حوزه فطرت ثانی قرار می گیرند. درست است

به کار ببندیم - صفحه 11
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درباره مسایل عادی و روزمره زندگی است و دیگر فطرت ثانی که اندیشیدن درباره مسائل بنیادین و اساسی است.

ج: تفکر فلسفی و فلسفه ، هر دو در حوزه فطرت ثانی قرار می گیرند. درست است

به کار ببندیم - صفحه 11
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د: در فلسفه هم تفکر فلسفی صورت می گیرد، اما به شکل نظام مند و تخصصی، درست است

هـ: کسی که به تفکر فلسفی رسید، دیگر نیازی به تفکر در حوزه فطرت اول ندارد. نادرست است چون ورود به حوزه فطرت ثانی ما را بی نیاز از زندگی 

روز مره و اندیشیدن در باره مسائل آن نمی کند. فقط چیزی که هست این است که خوب نیست انسان فقط در حوزه فطرت اول بماند و وارد حوزه فطرت 

ثانی نشود.

6- فلسفه از چه جهت با ریاضیات اختالف دارد و از چه جهت مشترک است؟ فلسفه از جهت موضوع با ریاضیات اختالف دارد چون که 

موضوع فلسفه وجود است اما موضوع ریاضیات کمیت. اما ریاضیات از جهت روش تحقیق با ریاضیات شباهت دارد چون که روش تحقیق در هر دو 

مورد عقلی و قیاسی است نه روش تجربی و استقرایی.
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۱- تفکر فلسفی با ............ آغاز می شود که هرگاه در مورد جهان و هستی باشد به ............ و هرگاه در مورد علوم و دین و اخالق 
و انسان باشد به ............ مربوط شده و در مورد روش همگی آن ها می توان گفت ....................

۱( حیرت فلسفی - فلسفه اولی - فلسفه های مضاف - روش تجربی در آن ها کاربرد ندارد.

۲( برخورد با مسئله - مابعد الطبیعه - فلسفه های علوم - روش دیگر استدالل عقل است.

۳( برخورد با مسئله فلسفی - فلسفه اولی - فلسفه های مضاف - روش تجربی در آن ها کاربرد ندارد. 

۴( برخورد با مسئله - مابعد الطبیعه - فلسفه انسان شناسی - روش همگی استدالل عقلی است.

۲- مسائل فلسفی را ............ از طریق حواس یا آزمایش با جستجو در ............ حل کرد و با روش ............ مورد کاوش واقع 
می شوند مانند مسئله ............

۱( می توان - طبیعت - استداللی - چرا هوا معمول در زمستان سرد می شود؟

۲( میتوان - ماوراء طبیعت - عقلی - آیا می شود در این جهان خوشبختی را به دست آورد؟

۳( نمی توان - طبیعت - استداللی - آیا جهان ابتدا و انتها دارد؟

۴( نمی توان - ماوراء طبیعت - عقلی - آیا هر حیاتی پایانی دارد؟

۳- مهم ترین بخش فلسفه چه نام دارد؟ چه جایگاهی در فلسفه دارد؟ کدام یک از مسایل مطرح شده به آن مربوط می شود؟

۱( فلسفه اولی - بخش اصلی و فرعی فلسفه است. - آیا رابطه ملیت در کل هستی جریان دارد؟

۲( مابعد الطبیعه - بخش ریشه ای و اصلی فلسفه است. - آیا هستی هدف دار است یا بی هدف؟

۳( فلسفه اولی - شاخه ها و فروع فلسفه است. - آیا هستی به سمت تکامل حرکت می کند؟

۴( مابعد الطبیعه - شاخه ها و فروع فلسفه است. - آیا موجودات اراده و اختیار دارند؟

مانند: مسایل   ............ از جهت  ............ است. مسائل فلسفی  با روش   ............ با سایر دانش ها  تفاوت اساسی فلسفه   -۴
............ است.

۱( بحث از بنیادی ترین و نهایی ترین مسایل جهان و انسان - عقلی و استداللی - روش - ریاضی 

۲( بحث از بنیادی ترین و نهایی ترین مسایل جهان و انسان - عقلی و استداللی - موضوع - ریاضی

۳( توجه به بنیادی ترین مسایل و موضوعات - حسی و تجربی - روش - علوم طبیعی

۴( توجه به بنیادی ترین مسایل و موضوعات - حسی و تجربی - موضوع - علوم طبیعی
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۱- تفکر فلسفی با ............ آغاز می شود که هرگاه در مورد جهان و هستی باشد به ............ و هرگاه در مورد علوم و دین و اخالق 
و انسان باشد به ............ مربوط شده و در مورد روش همگی آن ها می توان گفت ....................

۱( حیرت فلسفی - فلسفه اولی - فلسفه های مضاف - روش تجربی در آن ها کاربرد ندارد.

۲( برخورد با مسئله - مابعد الطبیعه - فلسفه های علوم - روش دیگر استدالل عقل است.

۳( برخورد با مسئله فلسفی - فلسفه اولی - فلسفه های مضاف - روش تجربی در آن ها کاربرد ندارد. 

۴( برخورد با مسئله - مابعد الطبیعه - فلسفه انسان شناسی - روش همگی استدالل عقلی است.

۲- مسائل فلسفی را ............ از طریق حواس یا آزمایش با جستجو در ............ حل کرد و با روش ............ مورد کاوش واقع 
می شوند مانند مسئله ............

۱( می توان - طبیعت - استداللی - چرا هوا معمول در زمستان سرد می شود؟

۲( میتوان - ماوراء طبیعت - عقلی - آیا می شود در این جهان خوشبختی را به دست آورد؟

۳( نمی توان - طبیعت - استداللی - آیا جهان ابتدا و انتها دارد؟

۴( نمی توان - ماوراء طبیعت - عقلی - آیا هر حیاتی پایانی دارد؟

۳- مهم ترین بخش فلسفه چه نام دارد؟ چه جایگاهی در فلسفه دارد؟ کدام یک از مسایل مطرح شده به آن مربوط می شود؟

۱( فلسفه اولی - بخش اصلی و فرعی فلسفه است. - آیا رابطه ملیت در کل هستی جریان دارد؟

۲( مابعد الطبیعه - بخش ریشه ای و اصلی فلسفه است. - آیا هستی هدف دار است یا بی هدف؟

۳( فلسفه اولی - شاخه ها و فروع فلسفه است. - آیا هستی به سمت تکامل حرکت می کند؟

۴( مابعد الطبیعه - شاخه ها و فروع فلسفه است. - آیا موجودات اراده و اختیار دارند؟

مانند: مسایل   ............ از جهت  ............ است. مسائل فلسفی  با روش   ............ با سایر دانش ها  تفاوت اساسی فلسفه   -۴
............ است.

۱( بحث از بنیادی ترین و نهایی ترین مسایل جهان و انسان - عقلی و استداللی - روش - ریاضی 

۲( بحث از بنیادی ترین و نهایی ترین مسایل جهان و انسان - عقلی و استداللی - موضوع - ریاضی

۳( توجه به بنیادی ترین مسایل و موضوعات - حسی و تجربی - روش - علوم طبیعی

۴( توجه به بنیادی ترین مسایل و موضوعات - حسی و تجربی - موضوع - علوم طبیعی
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۵- کدام عبارت در مورد فلسفه و فیلسوف درست نیست؟

۱( تالش های بشر برای پاسخ به سؤاالت و مسایل طرح شده موجب ظهور فلسفه گشته است.

۲( دانش فلسفه عهده دار بررسی قانونمند سؤاالت فلسفی انسان است

۳( فیلسوفان کسانی هستند که به صورت تخصصی به مسائل فلسفی پرداخته اند.

۴( شکل گیری دانش فلسفه نتیجه تالش قانونمند و تخصصی فیلسوفان است.

۶- کدام فیلسوف ایرانی مسلمان مردم را به واقف و سائر تقسیم نموده و ویژگی متمایز بخش آن ها در کدام عبارت به درستی آمده 
است؟

۱( مالصدرا - واقف، به دانش ظاهری دل خوش کرده، ولی سائر از ظواهر و محسوسات عبور کرده است.

۲( مالصدرا - واقف فقط از شنیده ها بهره می برد، ولی سائر می کوشد تا به معقوالت راه یابد. 

۳( عالمه طباطبایی - کار واقف نقلید از دیگران است، اما سائر اهل حرکت و پویایی است. 

۴( عالمه طباطبایی - واقف فقط از شنیده ها بهره می برد، ولی سائر به شنیده ها بسنده نمی کند.

۷- اولین و دومین مرحله تفکر فلسفی به ترتیب کدام اند؟

۱( حیرت - برخورد با مسئله                                            ۲( برخورد با مسئله - حیرت

۳( حیرت - طرح سؤال های اساسی                             ۴( طرح سؤال های اساسی - حیرت

۸- تفاوت اساسی فلسفه با سایر دانش ها در کدام گزینه دقیق تر بیان می شود؟

۱( فلسفه را نمی توان از طریق حواس یا آزمایش با جستجو در طبیعت حل کرد و پاسخ داد.

۲( سایر دانش ها در هر موضوعی به دنبال نهایی ترین پرسش ها درباره چیستی و چرایی امور هستند.

۳( فلسفه درباره بنیادی ترین و نهایی ترین مسئله ها و موضوعات جهان و انسان بحث می کند.

۴( سایر دانش ها درباره بنیادی ترین مسئله ها و موضوعات جهان و انسان بحث می کند.

۹- با گذشت زمان و پیشرفت دانش ها کلمه فلسفه به ترتیب کدام مراحل را طی کرد؟

۱( دوستداری دانایی ← مطلق دانش ← دانش خاص                                         ۲( دوستداری دانایی ← فلسفه مضاف ← دانش خاص 

۳( دوستداری دانایی ← دانش خاص ← فلسفه مضاف                                       ۴( دانش مطلق ← دانش خاص ← فلسفه مضاف

۱۰- از میان پرسش های زیر کدام یک با بقیه تفاوت خاصی دارد؟

۱( علل وقوع جنگ چالدران چه بود؟                                    ۲( آیا خلقت جهان اتفاقی بوده است؟

۳( چرا فلزات در اثر حرارت منبسط می شوند؟                      ۴( چگونه می توان عزت نفس را تقویت کرد؟

۱۱- کامیابی در عرصه دستیابی به پاسخ های پرسش های اساسی نیازمند چه چیزی است؟

۱( تأمل فراوان و تالش دائمی                                                 ۲( تعقل و تجزیه و تحلیل دانسته ها

۳( هوشمندی و ورزیدگی عقلی                                                ۴( دقت و تالش فکری پیوسته
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۱۲- "انسان از آن هنگام که به صورتی جدی به این پرسش ها می پردازد و رسیدن به آن ها دغدغه خاطر او می شود، وارد تفکر فلسفی 
شده است، حتی اگر یک کارگر با فیزیکدان یا پزشک یا مغازه دار باشد." معنای این عبارت چیست؟

۱( تفکر فلسفی الزمه زندگی هر انسانی است.

۲( برخی انسآن ها به این سؤاالت توجه می کنند و برخی دیگر با بی توجهی از کنار آن ها می گذرند.

۳( در نگاه نخست به نظر می رسد که نیازی به طرح این پرسش ها وجود ندارد.

۴( هر انسانی می تواند تفکر فلسفی داشته باشد.

۱۳- کدام گزینه با عبارت "فلسفه، در هر موضوعی به دنبال پرسش های خاصی است، نهایی ترین پرسش ها درباره چیستی و چرایی 
امور" در ارتباط نیست؟

۱( انسان از آن هنگام که به صورتی جدی به این پرسش ها می پردازد و رسیدن به آن ها دغدغه خاطر او        می شود، وارد تفکر فلسفی شده است .

۲( فلسفه درباره بنیادی ترین مسئله ها و موضوعات جهان و انسان بحث می کند.

۳( فیلسوفان وارد هر موضوعی می شوند. 

۴( فلسفه به این معنا همه چیز را در برمی گیرد.

۱۴- در مسیر رسیدن به دریافت فلسفی "تفکر در اندوخته ها" پس از کدام مرحله قرار دارد؟

۱( برخورد با مسئله                                               ۲( طرح سؤال های اساسی

۳( حیرت                                                              ۴( هیچ کدام

۱۵- دستیابی به پاسخ های مناسب سواالت اساسی نیازمند کدام یک از موارد زیر نیست؟

۱( دقت                                                                ۲( توجه به مسائل بنیادین

۳( نظم منطقی                                                    ۴( اندیشیدن به مسائل اصلی زندگی

۱۶- اگر از فردی که معتقد است زیبایی معیار مشخصی دارد، دلیل بخواهیم، او نمی تواند بگوید زیرا طبق نظرسنجی ها اکثریت مردم 
به این نظر معتقدند. کدام گزینه از این نکته نتیجه گرفته نمی شود؟

۱( مسائل فلسفی مانند مسائل ریاضی اند.

۲( دانش فلسفه عهده دار بررسی قانونمند این قبیل سؤال ها است .

۳( پژوهش های تجربی، تاریخی، نقلی و... نمی توانند در مسائل فلسفی کاربرد داشته باشند.

۴( کاری که در مواجهه با این پرسش ها می کنیم تأمل در اندیشه های خود است.

۱۷- چرا بعضی از انسان ها با دقت و پشتکار در پی یافتن پاسخ های درست پرسش های اساسی برمی آیند؟

۱( زیرا اندیشیدن درباره این سؤاالت ضرورتی همگانی است. 

۲( زیرا این افراد اهمیت این قبیل پرسش ها را دریافته اند.

۳( زیرا پاسخ ما به این پرسش ها نحوه زندگی، رفتار و گفتار ما را شکل می دهد.

۴( زیرا تا زمانی که به پاسخ قانع کننده ای نرسند، نمی توانند از پای بنشینند.
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۱۲- "انسان از آن هنگام که به صورتی جدی به این پرسش ها می پردازد و رسیدن به آن ها دغدغه خاطر او می شود، وارد تفکر فلسفی 
شده است، حتی اگر یک کارگر با فیزیکدان یا پزشک یا مغازه دار باشد." معنای این عبارت چیست؟

۱( تفکر فلسفی الزمه زندگی هر انسانی است.

۲( برخی انسآن ها به این سؤاالت توجه می کنند و برخی دیگر با بی توجهی از کنار آن ها می گذرند.

۳( در نگاه نخست به نظر می رسد که نیازی به طرح این پرسش ها وجود ندارد.

۴( هر انسانی می تواند تفکر فلسفی داشته باشد.

۱۳- کدام گزینه با عبارت "فلسفه، در هر موضوعی به دنبال پرسش های خاصی است، نهایی ترین پرسش ها درباره چیستی و چرایی 
امور" در ارتباط نیست؟

۱( انسان از آن هنگام که به صورتی جدی به این پرسش ها می پردازد و رسیدن به آن ها دغدغه خاطر او        می شود، وارد تفکر فلسفی شده است .

۲( فلسفه درباره بنیادی ترین مسئله ها و موضوعات جهان و انسان بحث می کند.

۳( فیلسوفان وارد هر موضوعی می شوند. 

۴( فلسفه به این معنا همه چیز را در برمی گیرد.

۱۴- در مسیر رسیدن به دریافت فلسفی "تفکر در اندوخته ها" پس از کدام مرحله قرار دارد؟

۱( برخورد با مسئله                                               ۲( طرح سؤال های اساسی

۳( حیرت                                                              ۴( هیچ کدام

۱۵- دستیابی به پاسخ های مناسب سواالت اساسی نیازمند کدام یک از موارد زیر نیست؟

۱( دقت                                                                ۲( توجه به مسائل بنیادین

۳( نظم منطقی                                                    ۴( اندیشیدن به مسائل اصلی زندگی

۱۶- اگر از فردی که معتقد است زیبایی معیار مشخصی دارد، دلیل بخواهیم، او نمی تواند بگوید زیرا طبق نظرسنجی ها اکثریت مردم 
به این نظر معتقدند. کدام گزینه از این نکته نتیجه گرفته نمی شود؟
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۱۷- چرا بعضی از انسان ها با دقت و پشتکار در پی یافتن پاسخ های درست پرسش های اساسی برمی آیند؟

۱( زیرا اندیشیدن درباره این سؤاالت ضرورتی همگانی است. 

۲( زیرا این افراد اهمیت این قبیل پرسش ها را دریافته اند.

۳( زیرا پاسخ ما به این پرسش ها نحوه زندگی، رفتار و گفتار ما را شکل می دهد.

۴( زیرا تا زمانی که به پاسخ قانع کننده ای نرسند، نمی توانند از پای بنشینند.



388

منطق و فلسفه جامع کنکور

۱۸- کدام جمله در مورد تفسیر مصراع "هستم اگر می روم، گر نروم نیستم"، در ارتباط با عقاید مالصدرا، صحیح است؟

۱( با نظر به عقاید مالصدرا، فیلسوف قرن نه و ده این مصراع به "موج ز خود رفته" در شعر اقبال اشاره دارد.

۲( مالصدرا کسی را که مشمول این مصراع است در جرگه سائران می داند.

۳( مالصدرا، متفکر بزرگ قرن ده و یا زده برای چنین افرادی از لفظ واقف استفاده می کند.

۴( باتوجه به آراء مالصدرا، کسی که در این مصراع توصیف شده است بدون شک از تنگنای ظواهر و محسوسات عبور کرده است.

۱۹- تفاوت اساسی فلسفه با سایر دانش ها چیست؟

۱( بر خالف سایر دانش ها مسائل فلسفی را نمی توان از طریق حواس یا آزمایش با جستجو در دل طبیعت حل کرد. 

۲( تفکر فلسفی و اندیشیدن درباره سؤاالت فلسفی ضرورتی عام و همگانی است؛ در حالی که دیگر علوم این چنین نیستند.

۳( فلسفه درباره بنیادی ترین و نهایی ترین مسئله ها و موضوعات جهان و انسان بحث می کند.

۴( فلسفه سؤاالتی را مطرح می کند که پاسخ به آن ها نحوه زندگی، رفتار و گفتار ما را شکل می دهد

۲۰- کدام گزاره در حوزه پرسش فلسفی قرار نمی گیرد؟

۱( رستگاری حقیقی چیست؟                                         ۲( دلیل پیروزی انقالب چیست؟

۳( چرا غم و شادی هست؟                                            ۴( جهان چه سرانجامی دارد؟

۲۱- به چه دلیل سوفیست ها در استدالل هایشان بیشتر از مغالطه استفاده می کردند؟

۱( چون دفاع از حقیقت دغدغه اصلی شان نبود.                            ۲( برای گمراهی انسان ها از حقیقت .

۳( برای اینکه حقیقت از نظر آن ها فاقد اعتبار می باشد.                ۴( چین پیروزی بر رقیب را بهترین هدف خود می باشد.

۲۲- کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

۱( از نظر مالصدرا واقف کسی است که دروازه جهان بزرگ به رویش گشوده نشده است.

۲( رسیدن به پاسخ در سواالت فلسفی مشروط به کسب دانش با مفاهیم فلسفه است.

۳( وقتی انسان از مرحله تفکر عبور کرد و برایش فلسفی مطرح کرد وارد تفکر فلسفی می باشد.

۴( تفاوت فلسفه با سایر علوم این است که فلسفه درباره بنیادی ترین مسائل و موضوعات جهان بحث      می کند.

۲۳- چند مورد از عبارات زیر صحیح است؟ 

الف( سومین مرحله اندیشه ورزی، تفکر در اندوخته ها است.               ب( فلسفه علمی شامل اخالق و هنر و تدبیر منزل می باشد. 

ج( فلسفه فقط پایه و اساس خود را بررسی می کند.                                    د( موضوع فلسفه درباره سطحی ترین مسائل بشریت می باشد.

۱( هیچ مورد                    ۲( سه مورد                    ۳( یک مورد                  ۴( دو مورد

۲۴- به چه دلیل مباحث فلسفی پایه و اساس مباحث سایر علوم به شمار می آیند؟ )کامل ترین گزینه را انتخاب کنید(.

۱( زیرا هر علمی درباره موضوع خاصی بحث می کند.

۲( به دلیل تفاوت فلسفه با سایر علوم.

۳( چون فلسفه درباره یک موجود خاص بحث نمی کند.

۴( زیرا فلسفه درباره آن دسته از ویژگی های موجودات بحث می کند که مربوط به هستی آن ها است.
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۲۵- علت نام گذاری سوفیست چه می باشد؟

۱( به علت مغالطه کاری آن ها در برابر سقوط                                                   ۲( اشتغال آن ها به سخنوری و وکالت

۳( عدم بیان واقع و دفاع از حقیقت و پیروزی به رقبا به هر قیمتی                   ۴( چون می گفتند انسان هرچه بیاندیشد درست است.

۲۶- این موضوع که مثلث انواع و اقسامی دارد و هرکدام از آن ها قوانین ویژه ای دارند، اما قوانین مشترک آن ها این است که همگی 
مثلث اند. مربوط به کدام گزینه می باشد؟

۱( شباهت فلسفه با علم ریاضی                                                          ۲( تمام موجودات در یک حقیقت مشترک اند و آن هستی می باشد.

۳( تفاوت فلسفه با سایر علوم                                                               ۴( مباحث فلسفی پایه و اساس سایر علوم به شمار می آید.

۲۷- کدام عبارت صحیح است؟

۱( فلسفه مانند سایر علوم، درباره یک موضوع خاص به نام اصالت وجود و حقیقت جهان بحث می کند.

۲( ویژگی مشترک تمام موجودات جهان، حقیقت آن ها است.

۳( فلسفه سفلی شامل علومی مانند فیزیک، ریاضیات و شیمی می باشد.

۴( توجه به اساسی ترین موضوعات از جمله ویژگی های فلسفه می باشد.

۲۸- چند مورد از جمالت زیر صحیح است؟ 

الف( پرسشگری، واسطه رسیدن انسان از معلومات به مجهوالت می باشد. 

ب( تفکر غیرفلسفی، همان رویارویی با سوال های معمولی است. 

ج( از نظر مالصدرا، سائر از تنگنای ظواهر و محسوسات عبور می کند. 

د( فیلسوفان برای پاسخ به سئواالت فلسفی از روش های عقالنی استفاده می کنند.

۱( ۲ مورد                     ۲( ۳ مورد                   ۳( ۱ مورد                 ۴( هیچ مورد

۲۹- کدام گزینه جزء اولین ویژگی فلسفه نمی باشد؟

۱( فیلسوف وارد هر موضوعی می شود.                      ۲( فیلسوف در اصل حقیقت جهان، کاوش می کند.

۳( توجه به بنیادی ترین مسائل                                 ۴( مسائل فلسفی از جهت روش مانند ریاضی هستند.

۳۰- فلسفه زمانی که موضوع یک مسئله بنیادی را انتخاب می کند ............

۱( به جهان عینی توجه نمی کند.                          ۲( مانند مسائل ریاضی عمل می کند.

۳( با علوم دیگر متفاوت است.                               ۴( از پژوهش ها استفاده می کند.

۳۱- کدام گزینه درباره یک تفکر فلسفی صحیح نیست؟

۱( روبه رو شدن با مسئله های مبهم                                             ۲( مطرح شدن یک سوال فلسفی 

۳( اندیشیدن با معلومات مربوط به سؤال فلسفی                          ۴( یافتن پاسخ سؤال فلسفی
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۳۲- هنگامی که دو نفر به یک موضوع یا مسئله بنیادین برخورد می کنند امکان دارد سواالت یکسان برای هر طرف به وجود بیاید، اما 
 به پاسخ های واحدی نمی رسند چیست؟

ً
علت اینکه لزوما

۱( چون معلومات قبلی آن ها یکسان نیست.

۲( مراحل اندیشیدن در انسان ها متفاوت است.

۳( الزمه رسیدن به پاسخ یکسان داشتن ایده های جدید است در صورتی که در انسان ها اینگونه نیست.

۴( چون امکان دارد یکی از آن ها فیلسوف و دیگری انسان عادی باشد.

۳۳- چه زمانی می توان گفت پرسش "ما در چه جهانی زندگی می کنیم؟" فلسفی است؟

۱( هنگام طراحی سوال.                                                       ۲( پاسخ آن مردم مردم را اقناع کند. 

۳( امور معمول و روزمره کنار گذاشته شود.                           ۴( پیدا کردن آن برای ما اهمیت داشته باشد.

۳۴- گزینه صحیح درباره دانش فلسفه را انتخاب کنید؟

۱( موضوع فلسفه درباره نهایی ترین مسائل بشریت می باشد.                  ۲( همه علوم می توانند پرسش های فلسفی را پاسخ دهند.

۳( فیلسوف در اصل وجود هرچیزی کاوش می کند.                                ۴( فلسفه فقط پایه و اساس خود را بررسی می کند.

۳۵- زمانی که با بنیادی ترین مسائل و موضوعات رو به رو می شویم برای شناخت آن ها الزم است چه اقدامی انجام دهیم؟

۱( از طریق آزمایش با آمارگیری و یا حواس به حل آن ها بپردازیم.                    ۲( از طریق حواس پنجگانه یا ابزار علمی به حل آن ها بپردازیم.

۳( با تفکر و تعقل و مشورت گیری و استفاده از نظرات دیگران                         ۴( با تجزیه و تحلیل دانسته ها و کاوش های عقلی

۳۶- نخستین و آخرین قدم در مسیر درست تفکر علمی کدام است؟

گاهی از مجهوالت - داشتن معیار برای پذیرفتن پاسخ گاهی از مجهوالت - جستجوی پاسخ ها                              ۲( آ ۱( آ

گاهی از مجهوالت ۳( ارائه استدالل صحیح - تفکیک مسائل                                 ۴( جستجوی پاسخ ها - آ

۳۷-روجه تمایز فلسفه با سایر دانش ها در چیست؟

۱( بحث در بنیادی ترین مسائل                                        ۲( کاربرد انواع استدالل ها در آن 

۳( کشف مجهوالت در علوم                                             ۴( ریزبینی در مسائل علوم

۳۸- علت ظهور دانش فلسفه در کدام گزینه مشخص شده است؟

۱( تالش انسان برای استحکام توان فکری خود                                 ۲( هم ردیف نشدن سقراط با سوفسطائیان

۳( پاسخ به سواالت اصلی جهان                                                         ۴( یافتن پاسخ های قانون مند برای پرسش های ویژه

۳۹- تفاوت بنیادی فلسفه با سایر علوم در چیست؟ علت این تفاوت این است که: ............

۱( روش - فلسفه همه موضوعات را دربر می گیرد.                   ۲( ابزار - فلسفه با طرح سواالت آغاز می شود.

۳( آزمایش ها - فقط به دنبال پرسش های خاص است.            ۴( مسائل - فلسفه همه موضوعات را در برمی گیرد و درباره بنیادی ترین مسائل بحث می کند.
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۴۰- سوفیست ها چگونه امرار معاش می کردند و دغدغه آن ها چه بود؟

۱( سخنرانی و قضاوت - پیروزی از حقایق                        ۲( آموزش موسیقی - پیدا کردن مغالطه ها 

گاه کردن جوانان ۳( وکالت و سخنوری - پیروزی بر رقیبا                             ۴( دبیری - آ

۴۱- طبق نظریه .............. کسی که تالش می کند از محسوسات عبور کند و وارد جهان معقوالت شود ............ نامیده می شود.

۱( اقبال الهوری - سائر                                              ۲( مالصدرا - واقف

۳( مالصدرا - سائر                                                      ۴( اقبال الهوری - واقف

۴۲- کوشش چه کسانی باعث شد علم فلسفه متولد شود؟

۱( فیلسوفان که با مغاطه ها آشنا شدند.

۲( فیلسوفانی که اهمیت سوال های اساسی را دریافتند و با تأمل به آن ها پاسخ دادند.

۳( فیلسوفانی که منطق را سرلوحه کار خود قرار دادند.

۴( انسان هایی که پرسش های فلسفی را در زندگی خود جدی می گرفتند.

۴۳- برای اینکه در فرآیند تفکر فلسفی به نتایج درستی برسیم کدام گزینه به کار نمی رود؟

گاهی از مجهوالت                                               ۲( جداسازی مسائل مهم از فرعی ۱( آ

۳( ارائه استدالل                                                        ۴( استفاده از مجهوالت

۴۴- سومین مرحله از درک فلسفی کدام است؟

۱( حیرت                        ۲( طرح سوال اساسی                        ۳( دریافت فلسفی                        ۴( برخورد با مسئله

۴۵- مسائل فلسفی به چه منظور مانند مسائل ریاضی می باشد؟

۱( علم ریاضی از طریق آزمایش به پاسخ می رسد.                             ۲( با استفاده از عملیات فکری و تجزیه دانسته ها

۳( با استفاده از حواس، تجربه و آمارگیری                                         ۴( با مشورت گیری از دیگران و اشتراک گذاری پاسخ ها

۴۶- پاسخ دادن به کدام پرسش با بقیه پرسش ها متفاوت است؟

۱( دلیل پیدایش انقالب صنعتی اروپا چه بود؟                         ۲( در روز چند نوبت نماز می خوانیم؟

۳( آیا اختیار و اراده وجود دارد؟                                                 ۴( دلیل حمله مغول به ایران چه بود؟

۴۷- فیلسوفان برای پاسخ به سواالت فلسفی چه روشی را به کار می گیرند؟

۱( با روشهای عقالنی و تالش دائمی                                     ۲( به کار بردن علم منطق

۳( با اندیشیدن به مسائل اصلی زندگی                                    ۴( به صورت قانونمند و تخصصی
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۴۰- سوفیست ها چگونه امرار معاش می کردند و دغدغه آن ها چه بود؟

۱( سخنرانی و قضاوت - پیروزی از حقایق                        ۲( آموزش موسیقی - پیدا کردن مغالطه ها 
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۳( با استفاده از حواس، تجربه و آمارگیری                                         ۴( با مشورت گیری از دیگران و اشتراک گذاری پاسخ ها
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۴۸- در کدام مصرع به کلمه واقف اشاره شده است؟

۱( هیچ نه معلوم شد، آه که من کیستم.                                ۲( ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم.

۳( موج ز خود رفته ای تیر خرامیده و گفت.                           ۴( هستم اگر میروم، گر نروم نیستم.

۴۹- از نظر مالصدرا .....................کسی است که .......................

۱( واقف - اهل حرکت و پویایی است.                                  ۲( سائر - متوقف شده

۳( واقف - از شنیده ها بهره می برد.                                    ۴( سائر - از دیگران تقلید می کند.

۵۰- کلمه "فلسفه" معرب کدام واژه می باشد و سفسطه از چه کلمه ای گرفته شده و اکنون چه معنایی دارد؟

۱( فیلوسوفیا - سوفیست - مغالطه کار                                ۲( فیلوسوفیا - وفیست - دوستدار دانایی

۳( دانشمند - فیلوسوفیا - دانش مطلق                               ۴( سوفیست - فیلوسوفوس - مغالطه

۵۱- ترکیب صحیح مراحل تفکر فلسفی در کدام گزینه درست است؟

۱( حیرت - طرح سوال های اساسی - برخورد با مسئله                                      ۲( حیرت - طرح سوال های اساسی - دریافت فلسفی

۳( تفکر در اندوخته ها - دریافت فلسفی - برخورد با مسئله                                ۴( طرح سوال های اساسی - حیرت - دریافت فلسفی

۵۲- در کدام گزینه انسان در محدوده تفکر فلسفی قرار می گیرد؟

۱( پیدا کردن پرسش های دغدغه مند                                       ۲( دقت کردن در رسیدن به پاسخ سواالت

۳( فلسفه را الگوی زندگی اجتماعی خود قرار دهد.                    ۴( با تفکر و روش های عقلی آرام آرام از امور روزمره عبور کند.

۵۳- درستی یا نادرستی عبارت ها در کدام گزینه به درستی آمده است؟ 

الف( نام دیگر فلسفه اولی، متافیزیک می باشد.

ب( لفظ فلسفه معرب کلمه فیلوسوفیا است و ریشه عربی دارد. 

ج( موجوداتی که صرفا یکسان اند: دارای یک حقیقت به نام هستی هستند.

۱( درست - نادرست - نادرست                                          ۲( درست - نادرست - درست

۳( نادرست - درست - درست                                            ۴( نادرست - درست - نادرست

۵۴- معلوم هستی موجودات جهان چیست؟

۱( وجود پرسش هایی درباره هستی                              ۲( وجود قوانین عام و مشترک برای آن ها

۳( وجود علوم مختلف با موضوعات متفاوت                 ۴( وجود فلسفه که به بررسی اصل وجود و حقیقت جهان، طبیعت و انسان می پردازد.

۵۵- در یونان باستان تحوالتی که برای اصطالحات سوفیست و فیلوسوفوس ایجاد شد چگونه بود؟ و به چه مفهومی تبدیل شد؟

۱( تنزل سوفیست به سفسطه کار - ارتقاء فیلوسوفوس به فیلسوف                                 ۲( تنزل سوفیست به مغالطه - ارتقاء فیلوسوفوس به دانشمند

۳( تنزل سوفیست به فیلوسوفیا - ارتقاء فیلوسوفوس به فیلسوف                                    ۴( تنزل سوفیست به دانشمند - ارتقاء فیلوسوفوس به مغالطه کار
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۵۶- رسیدن به پاسخ صحیح در سواالت فلسفی مشروط به چیست؟

۱( کسب آشنایی با مفاهیم اولیه فلسفه                         ۲( نپرداختن به زندگی روزمره

۳( فراگیری تجربه در علوم مختلف                              ۴( رشد فکری و توجه به مسائل اصلی زندگی

۵۷- بهترین تعریفی که می توانیم از دانش فلسفه داشته باشیم در کدام گزینه مشهود است؟

۱( دریافت پاسخ سوال های انسانی                             ۲( پذیرفتن و پردازش سواالت بنیادی

۳( بررسی قانونمند سواالت بنیادین                              ۴( تالش برای اندیشیدن به طور پیوسته

۵۸- کدام ویژگی در راستای فهم دانش فلسفه صحیح است؟

١( دانشی است که بنیادی ترین مسائل را بررسی می کند و از جهت روش، مانند ریاضی است. 

۲( طرح پرسش های دقیق و پاسخ صحیح به آن ها، فقط، تابع دانش فلسفه است.

۳( در مسائل فلسفی، همانند علم فیزیک می توان از روش های تجربی بهره جست.

۴( در دانش فلسفه استفاده از حواس و ابزار همراه با عملیات فکری، امری استداللی است.

۵۹- سرآغاز "تفکر فلسفی" چگونه است؟ آنگاه که:

۱( جدی گرفتن فلسفه سرلوحه تفکر قرار گیرد.                       ۲( از علم منطق برای ورزیدگی عقل یاری بگیریم.

۳( پرداختن به پرسش های اساسی شروع شود.                       ۴( با جدیت وارد مرحله اول تفکر کردیم.

۶۰- دالیل سقراط بر عدم تمایل به خوانده شدن با لفظ "سوفسیت" در کدام گزینه بیان شده است؟

۱( تواضع در مقابل علم - از دست دادن مفهوم سوفسیت                                       ۲( فروتنی در مقابل دانایی - تبدیل مفهوم سفسطه به مغالطه کاری

۳( تواضع و فروتنی - هم ردیف نشدن با فالسفه نادان                                            ۴( تواضع و فروتنی در برابر دانایی و علم - هم ردیف نشدن با سوفسیت ها

۶۱- ............ ماندن در فطرت اول را ............ و از انسان ها می خواهد که به مرحله ای برتر و عالی تر"..........." برسند.

۱( مالصدرا - شایسته انسان می داند. - فطرت                                                 ۲( بوعلی سینا - مقدمه ورود به انسانیت می داند. - فطرت ثانی

۳( سقراط - مقدمه دانش بشری می داند. - فطرت اول                                    ۴( مالصدرا - شایسته انسان نمی داند. - فطرت ثانی

۶۲- .................... واسطه رسیدن انسان از پرسش ها به پاسخ ها است. لذا می توان گفت مراحل اندیشه ورزی در انسان بدین 
ترتیب است: ...............، طرح سؤال، .................، رسیدن به پاسخ

۱( تفکر - مجهوالت - معلومات بدیهی                                                    ۲( اندیشه - روبه رو شدن با مسئله - معلومات بدیهی

۳( تفکر - روبه رو شدن با مسئله - تفکر در اندوخته ها                             ۴( اندیشه - تفکر در اندوخته ها - روبه رو شدن با مسئله

۶۳- هر دانشی از ............ جهت ............ از سایر دانش ها ممتاز و جدا است.

۱( دو - موضوع و روش                                               ۲( سه - موضوع، و روش و هدف

۳( دو - کاربرد علمی و عملی                                      ۴( سه - کاربرد موضوعی، و علمی و عملی
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۶۴- درصورتی که انسان در مرحله اول تفکر قرار داشته باشد تفکر او ............ است.

۱( غیرفلسفی                   ۲( غیرعلمی                    ۳( غیرتجربی                  ۴( غیراختیاری

۶۵- کدام گزینه پایه و اساس سایر علوم به شمار نمی آید؟

۱( پاسخگویی عمیق ترین دغدغه های بشری                                 ۲( کاوش در اصل وجود و حقیقت جهان

۳( کاوش در اصل طبیعت و انسان                                                   ۴( کسب فضیلت ها و شناخت ناهنجاری های اخالق انسانی

۶۶- سقراط به سبب ............ و فروتنی مایل نبود او را "............" بنامند و از این رو خود را ............ نامید.

۱( تواضع - فیلسوف - فیلوسوفوس                                                          ۲( هم ردیف نشدن با سوفسطائیان - فیلوسوفوس - فیلسوف

۳( تواضع - سوفیست - فیلسوف                                                               ۴( هم ردیف نشدن با سوفیست ها - دانشمند - فیلوسوفیا

۶۷- لفظ فلسفه ریشه ............ دارد این لفظ عربی شده کلمه ............ است این لفظ را ............ بر سر زبان ها انداخته بود.

۱( یونانی - فلسفه - سقراط                                             ۲( یونانی - فیلوسوفیا - سقراط

۳( التین - فیلوسوفیا - افالطون                                     ۴( التین - فلسفه - افالطون

۶۸- چه چیزی موجب ظهور دانشی به نام "فلسفه" شده است؟

۱( تالش های بشر برای پاسخ قانونمند                             ۲( رسیدن انسان به پاسخ های علوم

۳( دستیابی به تفکر فلسفی                                                ۴( مبارزه با سفسطه گری

۶۹- از دیدگاه .............. مشغول بودن به امور عادی زندگی را ............ و تفکر در پرسش های اساسی را ........... مینامد که به 
ترتیب اولی را ........... و دومی را ............ می داند.

۱( لسقراط - جهل - دانستن - ترس - دانایی                                            ۲( مالصدرا - فطرت اول - فطرت ثانی - شایسته انسان نمی داند. - مرحله برتر

۳( سقراط - فطرت اول - فطرت دوم - امور عادی - معرفت شناسی         ۴( مالصدرا - عادت - دانایی - دوستدار دانش - معرفت شناسی

۷۰- در کدام یک از دانش های ذکرشده هر دو دارای روش های یکسان هستند؟

۱( فلسفه - ریاضی                                                  ۲( فلسفه - اقتصاد

۳( شیمی - منطق                                                   ۴( فیزیک - منطق

۷۱- واسطه رسیدن انسان از مجهوالت به معلومات چیست؟ - ترتیب کدام گزینه درخصوص مراحل       اندیشه ورزی صحیح است؟

۱( تفکر - طرح سؤال، روبه رو شدن با مسئله - تفکر در اندوخته ها - رسیدن به پاسخ 

۲( پرسشگری - روبه رو شدن با مسئله - تفکر در اندوخته ها - طرح سؤال - رسیدن به پاسخ

۳( تفکر - روبه رو شدن با مسئله - طرح سؤال - تفکر در اندوخته ها - رسیدن به پاسخ

۴( پرسشگری - روبه رو شدن با مسئله - طرح سؤال - تفکر در اندوخته ها - رسیدن به پاسخ
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 هر دانش از چند جهت از سایر دانش ها متمایز و جدا می شود و این جهان در کدام گزینه بیان شده است؟
ً
۷۲- اساسا

۱( دو - روش - هدف                                                      ۲( دو - موضوع - روش

۳( سه - هدف - روش و موضوع                                     ۴( دو - موضوع - هدف

۷۳- دغدغه برخی سوفیست ها که بیشتر به ............ اشتغال داشتند، بیان واقع و دفاع از ............ نبود و مهم ترین هدف آنان 
............ بود، از این رو در استدالل های خود بیشتر از ............ کمک می گرفتند.

۱( تعلیم سخنوری و وکالت - حقیقت - پیروزی بر رقیب - مغالطه                         ۲( تکمیل شیوه های استدالل ۔ حقیقت - پیروزی بر رقیب - جدل

۳( گفتگوهای استداللی - واقعیت - غلبه بر رقیبا - سفسطه                                 ۴( تکمیل شیوه های مغالطه - واقعیت - شکست حریفان - مغالطه

۷۴- کدام گزینه به ترتیب بیانگر پاسخ درست دو سؤال زیر است؟ 

واقعا  و   ........................... ظاهرة  استدالل های  که  داد  دست  از  را  خود  اصلی  مفهوم  آنگاه  "سوفیست"  کلمه  الف( 
............................. به کار گرفته شد و ............................. تحقق پیدا کرد. 

ب( دغدغه برخی از سوفیست ها، که بیشتر به ............ و ............ اشتغال داشتند بیان ............... و دفاع از ..............

۱( الف درست - غلط - سفسطه ب( تعلیم سخنوری و وکالت - واقع - حقیقت نبود.

۲( الف( غلط - درست - جدل ب( تعلیم سفسطه و وکالت - حقیقت - واقعیت نبود.

۳( الف( غلط - درست - سفسطه ب( تعلیم سخنوری و وکالت - واقع - حقیقت نبود.

۴( الف( درست - غلط - جدل ب( تعلیم سفسطه و وکالت - حقیقت - واقعیت نبود.

۷۵- کدام مفهوم بیانگر نظر سوفیست ها است؟

۱( انسان همواره در ادراکات خود دچار خطا است.                                            ۲( انسان قادر به تشخیص درستی یا نادرستی ادراکاتش نیست.

گاه می شویم که آن ها را درک می کنیم. ۳( واقعیت تابع درک انسان است، نه درک انسان تابع واقعیت.                           ۴( ما فقط از واقعیاتی آ

۷۶- کدام گزینه به ترتیب پاسخ درست سؤاالت زیر است؟ 

الف( شباهت مسائل فلسفی در ریاضی در چیست؟ ب( کدام گزینه پرسش فلسفی نبوده و در تجربه پاسخ داده می شود؟ 

ج( اینکه آیا طبیعت قابل شناخت است .............

۱( الف( اعتمادپذیری آمار و ارقام ب( آیا روح یک واقعیت قابل تجربه نیست؟ ج( پرسش تجربی است، اما داخل در مسائل علوم نیست.

۲( الف( ناکارآمدی تجربه در یافتن پاسخ ب( آیا برودت شکلی از انرژی است یا از دست دادن گرما؟ ج( پرسش فلسفی است که در هیچ علمی قابل تحقیق نیست. 

۳( الف( ناکارآمدی تجربه در یافتن پاسخ ب( آیا روح یک واقعیت قابل تجربه نیست؟ ج( پرسش تجربی است، اما داخل در مسائل علوم نیست.

۴( الف( اعتمادپذیری آمار و ارقام ب( آیا روح یک واقعیت قابل تجربه نیست؟ ج( پرنیش فلسفی است که در هیچ علمی قابل تحقیق نیست.

۷۷- کدام ویژگی درباره دانش فلسفه درست است؟

۱( فلسفه تنها دانشی است که می تواند پرسش دقیق طرح کند و به پاسخ درست آن برسد.

۲( فلسفه تنها دانشی است که می تواند درباره اخالق و چگونگی کسب فضیلت ها بحث کند. 

۳( فلسفه می تواند درباره بنیادی ترین و نهادی ترین موضوعات جهان و انسان و پاسخگوی عمیق ترین دغدغه های بشری است.

۴( فیلسوف در اصل وجود و حقیقت جهان، طبیعت و انسان کاوش می کند و این ها اموری هستند که پایه و اساس علم فلسفه به شمار می آیند.
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منطق و فلسفه جامع کنکور

۷۸- کدام مورد موضوع مورد بحث فلسفه نیست؟

۱( بنیادی ترین و نهادی ترین مسائل                             ۲( اصل وجود و حقیقت جهان

۳( پاسخگویی عمیق ترین دغدغه های بشری               ۴( بحث درباره کسب فضیلت ها و دوری از بدی ها

۷۹- کدام یک از جمله های زیر درست نیست؟ 

الف( فلسفه ریشه یونانی دارد. سوفیست ها اعتقادی به ادراک انسان نداشتند. 

ب( فلسفه عربی شده "فیلوسوفیا" است و به معنی "دوستدار دانش" است. 

ج( سوفیست در ابتدا به معنای ثانویه فیلسوف نزدیک بود، ولی به تدریج این نزدیکی کمرنگ شد 

د( کلمه سفسطه که در زبان عربی از لفظ "سوفیست" گرفته شد، معنای مغالطه کار پیدا کرد. 

ه( با گذشت زمان و پیشرفت دانش های مختلف بر هریک از شاخه های دانش نام ویژه ای گذاشته شد و به تدریج کلمه فلسفه به 
مجموع دانش ها اطالق گردید.

۱( ه - ج - د                                                               ۲( الف - ب - ه

۳( الف - ج - ه                                                            ۴( ج - ب - الف

۸۰- سوفیست ها این نظر را مطرح می کردند که ............

۱( انسان قادر به تشخیص درستی یا نادرستی ادراکات خود نیست.                        ۲( واقعیت تابع درک انسان است، نه درک انسان تابع واقعیت.

گاه می شویم که آن را درک می کنیم. ۳( انسان همواره در ادراکات خود دچار خطا است.                                                  ۴( ما فقط از واقعیاتی آ

۸۱- کدام گزینه به ترتیب پاسخ سواالت زیر است؟ 

الف( پیش از سقراط، کسانی که خود را ............ می دانستند معیار ............ را ............ می دانستند. 

ب( در کدام یک از موارد زیر، دانش امکان تحقق ندارد؟

۱( الف( دانشمند - حقیقت - درک شخصی فرد ب( غیر قابل اعتماد بودن ادراک انسان

۲( الف( سوفیست - ادراک انسان - حواس او ب( قابل خطا بودن حواس و سایر ادراکات

۳( الف( دانشمند - حقیقت - درک شخصی فرد ب( قابل خطا بودن حواس و سایر ادراکات

۴( الف( سوفیست - ادراک انسان - حواس او ب( غیر قابل اعتماد بودن ادراک انسان

۸۲- به ترتیب کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ 

الف( پرسش های فلسفی مربوط به چه نوع موضوعاتی می باشد؟ 

ب( از چه زمانی بشر پی به اهمیت پرسش های فلسفی برده است؟

۱( الف( مباحث دینی و فطری ب( از همان آغازین روزهای حیات فکری انسان

۲( الف( موضوعات اساسی و بنیادی ب( از زمانی که دانش فلسفه شکل گرفت.

۳( الف( مباحث دینی و فطری ب( از زمانی که دانش فلسفه شکل گرفت.

۴( الف( موضوعات اساسی و بنیادی ب( از همان آغازین روزهای حیات فکری انسان

سواالت درس اول

397

۸۳- را به ترتیب کدام گزینه درست یا نادرست بودن موارد زیر را مشخص می کند؟

الف( مالصدرا ورود به پرسش های اساسی و تفکر در آن ها را ناشی از فطرت ثانی انسان می داند. 

ب( تنها فالسفه می توانند وارد تفکر فلسفی شوند. 

ج( تفکر غیرفلسفی یعنی سؤال های معمولی و روزانه که انسان با آن ها روبه رو است و به دنبال پاسخ آن ها است. 

د( الزمه عبور از فطرت اول به فطرت ثانی ترک دنیا و گوشه نشینی است.

ه( سؤال "سرانجام ما انسان ها چه می شود؟"و"فردا به مسافرت می روم؟" هر دو از فطرت اول منشاء می گیرد.

۱( درست - نادرست - درست - نادرست - نادرست                            ۲( نادرست - درست - درست - نادرست - نادرست

۳( درست - نادرست - نادرست - درست - درست                               ۴( نادرست - نادرست - نادرست - نادرست - نادرست

۸۴- کدام پرسش در حیطه "تفکر فلسفی" جای نمی گیرد؟

۱( آیا موجودات غیر زنده هم رشد می کند؟                                ۲( عالم غیر مادی حقیقت است یا نه؟

۳( جایگاه انسان در هستی کجا است؟                                       ۴( آیا میان موجودات مختلف، در عین تفاوت اشتراکی هست؟

۸۵- کدام عبارات منظور مالصدرا را از مرحله برتر و عالی تر و غیر برتر به ترتیب در امر تفکر بیان می دارد؟

۱( فطرت اول - فطرت دوم                                               ۲( تفکر غیرفلسفی - فطرت اول

۳( تفکر فلسفی - فلسفه مضاف                                        ۴( فطرت دوم - فطرت اول

۸۶- رابطه "تفکر" و "تفکر فلسفی" باتوجه به نسبت های چهارگانه در منطق در کدام گزینه به شکل درست بیان شده است؟

 )۲                                                                          )۱

 )۴                                                                         )۳ 

۸۷- به ترتیب کدام مورد روند شکل گیری "فلسفه به معنای دانش خاص" را به درستی نشان می دهد؟

۱( فلسفه به معنای دوستداری دانش - فلسفه به معنای دوستداری دانایی                 ۲( فلسفه به معنای سوفیست - فلسفه به معنای دوستداری دانش 

۳( فلسفه به معنای دوستداری دانایی - فلسفه به معنای مطلق دانش                         ۴( فلسفه به معنای مطلق دانش - فلسفه به معنای دوستداری دانش

۸۸- رعایت کدام ترتیب می تواند موجب شود تا به دریافت فلسفی و تحقق شناخت و معرفت نائل شویم؟

 ۱( روبه رو شدن با مجهول ها و مسئله های فلسفی - طرح پرسش های فلسفی - رجوع به معلومات و تفکر در اندوخته ها و انتخاب معلومات مناسب با سؤال

۲( طرح پرسش های فلسفی - روبه رو شدن با مجهول ها و مسئله های فلسفی - رجوع به معلومات و تفکر در اندوخته ها و انتخاب معلومات مناسب با سؤال

۳( رجوع به معلومات و تفکر در اندوخته ها - انتخاب معلومات مناسب با سؤال - روبه رو شدن با مجهول ها و مسئله های فلسفی

۴( رجوع به معلومات و تفکر در اندوخته ها و انتخاب معلومات مناسب با سؤال - روبه رو شدن با مجهول ها و مسئله های فلسفی - طرح پرسش های فلسفی

۸۹- در رابطه با مراحل اندیشه ورزی و تفکر در انسان کدام گزینه صحیح است؟

 ۱( طرح سؤال - روبه روشدن با مسئله - تفکر در اندوخته ها                                          ۲( حیرت - طرح سؤال - تفکر در اندوخته ها 

۳( روبه رو شدن با مسئله - طرح سؤال - تفکر در اندوخته ها                                           ۴( تفکر در اندوخته ها - طرح سؤال - روبه رو شدن با مسئله
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ب( تنها فالسفه می توانند وارد تفکر فلسفی شوند. 

ج( تفکر غیرفلسفی یعنی سؤال های معمولی و روزانه که انسان با آن ها روبه رو است و به دنبال پاسخ آن ها است. 

د( الزمه عبور از فطرت اول به فطرت ثانی ترک دنیا و گوشه نشینی است.

ه( سؤال "سرانجام ما انسان ها چه می شود؟"و"فردا به مسافرت می روم؟" هر دو از فطرت اول منشاء می گیرد.

۱( درست - نادرست - درست - نادرست - نادرست                            ۲( نادرست - درست - درست - نادرست - نادرست

۳( درست - نادرست - نادرست - درست - درست                               ۴( نادرست - نادرست - نادرست - نادرست - نادرست

۸۴- کدام پرسش در حیطه "تفکر فلسفی" جای نمی گیرد؟

۱( آیا موجودات غیر زنده هم رشد می کند؟                                ۲( عالم غیر مادی حقیقت است یا نه؟

۳( جایگاه انسان در هستی کجا است؟                                       ۴( آیا میان موجودات مختلف، در عین تفاوت اشتراکی هست؟

۸۵- کدام عبارات منظور مالصدرا را از مرحله برتر و عالی تر و غیر برتر به ترتیب در امر تفکر بیان می دارد؟

۱( فطرت اول - فطرت دوم                                               ۲( تفکر غیرفلسفی - فطرت اول

۳( تفکر فلسفی - فلسفه مضاف                                        ۴( فطرت دوم - فطرت اول

۸۶- رابطه "تفکر" و "تفکر فلسفی" باتوجه به نسبت های چهارگانه در منطق در کدام گزینه به شکل درست بیان شده است؟

 )۲                                                                          )۱

 )۴                                                                         )۳ 

۸۷- به ترتیب کدام مورد روند شکل گیری "فلسفه به معنای دانش خاص" را به درستی نشان می دهد؟

۱( فلسفه به معنای دوستداری دانش - فلسفه به معنای دوستداری دانایی                 ۲( فلسفه به معنای سوفیست - فلسفه به معنای دوستداری دانش 

۳( فلسفه به معنای دوستداری دانایی - فلسفه به معنای مطلق دانش                         ۴( فلسفه به معنای مطلق دانش - فلسفه به معنای دوستداری دانش

۸۸- رعایت کدام ترتیب می تواند موجب شود تا به دریافت فلسفی و تحقق شناخت و معرفت نائل شویم؟

 ۱( روبه رو شدن با مجهول ها و مسئله های فلسفی - طرح پرسش های فلسفی - رجوع به معلومات و تفکر در اندوخته ها و انتخاب معلومات مناسب با سؤال

۲( طرح پرسش های فلسفی - روبه رو شدن با مجهول ها و مسئله های فلسفی - رجوع به معلومات و تفکر در اندوخته ها و انتخاب معلومات مناسب با سؤال

۳( رجوع به معلومات و تفکر در اندوخته ها - انتخاب معلومات مناسب با سؤال - روبه رو شدن با مجهول ها و مسئله های فلسفی

۴( رجوع به معلومات و تفکر در اندوخته ها و انتخاب معلومات مناسب با سؤال - روبه رو شدن با مجهول ها و مسئله های فلسفی - طرح پرسش های فلسفی

۸۹- در رابطه با مراحل اندیشه ورزی و تفکر در انسان کدام گزینه صحیح است؟

 ۱( طرح سؤال - روبه روشدن با مسئله - تفکر در اندوخته ها                                          ۲( حیرت - طرح سؤال - تفکر در اندوخته ها 

۳( روبه رو شدن با مسئله - طرح سؤال - تفکر در اندوخته ها                                           ۴( تفکر در اندوخته ها - طرح سؤال - روبه رو شدن با مسئله
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منطق و فلسفه جامع کنکور

۹۰- چه کسی ماندن در فطرت اول را شایسته انسان نمی داند و از انسان ها چه درخواستی می کند؟

۱( ابن سینا - می خواهد بکوشند از فطرت اول عبور کنند و به مدارج عالی علم و دانش دست یابند.

۲( مالصدرا - می خواهد که بکوشند از فطرت اول عبور کنند و به فطرت ثانی که مرحله ای برتر و عالی تر است، برسند.

۳( شیخ اشراق - می خواهد که تالش کنند از فطرت اول عبور کرده و به مدارج عالی نور و قرب نوراالنوار قرار بگیرند.

۴( ارسطو - می خواهد که بکوشند از فطرت اول عبور کرده و به فطرت ثانی که مرحله عالی و برتر علم و دانش است دست یابند.

۹۱- از همان آغازین روزهای حیات ............ انسان، افرادی اهمیت کدام نوع پرسش ها را دریافته و با دقت و تأمل فراوان، برای 
دستیابی به پاسخ صحیح تالش کردند؟

۱( علمی - فطرت ثانی                                                     ۲( فکری - فطرت اول

۳( فرهنگی - فطرت اول                                                 ۴( فکری - فطرت دوم

۹۲- کدام عبارت نادرست است؟

۱( تالش های بشر برای پاسخ قانونمند موجب ظهور دانشی به نام فلسفه شد.

۲( دانش فلسفه عهده دار بررسی قانونمند سؤاالتی است که برگرفته از فطرت اول انسان می باشد.

۳( از همان آغازین روزهای حیات فکر انسان، افراد اهمیت پرسش های برگرفته از فطرت ثانی انسان را دریافته بودند.

۴( با دقت در سؤال های برگرفته فطرت دوم در می یابیم که این قبیل سؤال ها مربوط به موضوعات اساسی و بنیادی است.

را  او  نبود  مایل   ............ با  به خاطر هم ردیف نشدن  و شاید  برابر و وسطی............  در  و فروتنی  تواضع  به سبب  ۹۳- سقراط 
"سوفیست" یا ............ بخوانند.

۱( دانایی - علم - دانشمندان - سفسطه گر                            ۲( دانایی - علم - سوفیست ها - دانشمند

۳( دانش - فضیلت - مغالطه کاران - مغالطه کار                    ۴( فضیلت - دانایی - سوفیست ها - جاهل

۹۴- کدام عبارت نادرست است؟

۱( امروزه دیگر کلمه "فلسفه" به معنی عام دانش به کار می رود و به همین علت آن را "مابعد الطبیعه"         می نامند.

۲( فلسفه اولی آن بخش از دانش بود که امروزه فلسفه نامیده می شود.

۳( شاگردان ارسطو نام دیگری به فلسفه اولی دادند و آن مابعد الطبیعه یا متافیزیک است. 

۴( ارسطو فیلسوف بزرگ یونان مانند سقراط از کلمه "فلسفه" به معنی دانش استفاده کرد.

۹۵- در تقسیم بندی ارسطویی دانش )فلسفه( کدام موارد جزء فلسفی عملی محسوب می شوند و شاگردان ارسطو هنگام تنظیم آثار 
او مقاالت و نوشته های فلسفی ارسطو را بعد از کدام بخش قرار دادند؟

۱( تدبیر منزل، سیاست مدن، اخالق - طبیعیات                               ۲( فلسفه اولی، فلسفه وسطی، فلسفه وسطی - فیزیک

۳( اخالق، فلسفه شعری، فلسفه وسطی - طبیعیات                          ۴( تدبیر منزل، سیاست ملن، اخالق - مابعد الطبیعه
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۹۶- کدام عبارت بیانگر "پایه و اساس" سایر علوم به شمار می آید و می دانیم هر علمی درباره موضوع خاصی بحث می کند، دانش 
ریاضیات درباره ............ و ............ است.

۱( اصل وجود و حقیقت جهان، طبیعت و انسان - مقدار، کمیت                        ۲( اصل وجود حقیقت جهان - کیفیت، مقدار 

۳( اصل وجود و حقیقت جهان، طبیعت و انسان - کمیت، کیفیت                     ۴( اصل وجود حقیقت انسان - مقدار، کیفیت

۹۷- تفاوت اساسی فلسفه با سایر دانش ها در کدام عبارت دقیق تر بیان شده است؟

۱( سایر دانش ها درباره بنیادی ترین و نهایی ترین مسئله ها و موضوعات جهان و انسان بحث می کنند.

۲( سایر دانش ها، در هر موضوعی به دنبال نهایی ترین پرسش ها درباره چیستی و چرایی امور هستند.

۳( فلسفه را نمی توان از طریق حواس یا آزمایش با جستجو در طبیعت حل کرد و پاسخ داد.

۴( فلسفه درباره بنیادی ترین و نهایی ترین مسئله ها و موضوعات جهان و انسان بحث می کند.

۹۸- مسائل فلسفی، از جهت ............ مانند مسائل ............ هستند که استفاده از حواس و ابزار به حل آنها کمک نمی کند و فقط 
با ............. و ................ باید به جواب مسئله ها دست یافت.

۱( روش ریاضی - عملیات فکری - استداللی                                   ۲( موضوع - ریاضی - عملیات فکری - محاسباتی 

۳( موضوع - منطق - عملیات تعقلی - محاسباتی                            ۴( روش - منطق - عملیات تعقلی – استداللی

۹۹- کدام مفهوم نادرست است؟

۱( فیلسوف در اصل وجود و حقیقت جهان، طبیعت و انسان کاوش می کند و این ها اموری هستند که پایه و اساس سایر علوم به شمار می آیند.

۲( مسائل فلسفی، از جهت روش، مانند مسائل ریاضی هستند که فقط با عملیات فکری و استداللی می توان به جواب آن ها دست یافت. 

۳( چگونگی کسب فضیلت ها یک مسئله فلسفی است، بنابراین علوم تجربی جای بررسی و طرح آن نیست. 

۴( مسائل هر علمی، تابع موضوع آن علم است و با تغییر موضوع، مسائل علم نیز تغییر می کند.

۱۰۰- پیش از سقراط کسانی خود را ................ می دانستند، معیار ................ را ................... می گرفتند و اولین بار لفظ 
فیلسوفیا توسط .................... به کار رفت.

۱( دانشمند، حقیقت، درک شخصی فرد - افالطون                          ۲( سوفیست، ادراک انسان، حواس او - فیثاغورس

۳( فیلسوف، حقیقت، ادراک آدمی - سقراط                                       ۴( دانشمند، برخی واقعیات را، حواس آدمی - ارسطو
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۹۶- کدام عبارت بیانگر "پایه و اساس" سایر علوم به شمار می آید و می دانیم هر علمی درباره موضوع خاصی بحث می کند، دانش 
ریاضیات درباره ............ و ............ است.

۱( اصل وجود و حقیقت جهان، طبیعت و انسان - مقدار، کمیت                        ۲( اصل وجود حقیقت جهان - کیفیت، مقدار 

۳( اصل وجود و حقیقت جهان، طبیعت و انسان - کمیت، کیفیت                     ۴( اصل وجود حقیقت انسان - مقدار، کیفیت

۹۷- تفاوت اساسی فلسفه با سایر دانش ها در کدام عبارت دقیق تر بیان شده است؟

۱( سایر دانش ها درباره بنیادی ترین و نهایی ترین مسئله ها و موضوعات جهان و انسان بحث می کنند.

۲( سایر دانش ها، در هر موضوعی به دنبال نهایی ترین پرسش ها درباره چیستی و چرایی امور هستند.

۳( فلسفه را نمی توان از طریق حواس یا آزمایش با جستجو در طبیعت حل کرد و پاسخ داد.

۴( فلسفه درباره بنیادی ترین و نهایی ترین مسئله ها و موضوعات جهان و انسان بحث می کند.

۹۸- مسائل فلسفی، از جهت ............ مانند مسائل ............ هستند که استفاده از حواس و ابزار به حل آنها کمک نمی کند و فقط 
با ............. و ................ باید به جواب مسئله ها دست یافت.

۱( روش ریاضی - عملیات فکری - استداللی                                   ۲( موضوع - ریاضی - عملیات فکری - محاسباتی 

۳( موضوع - منطق - عملیات تعقلی - محاسباتی                            ۴( روش - منطق - عملیات تعقلی – استداللی

۹۹- کدام مفهوم نادرست است؟

۱( فیلسوف در اصل وجود و حقیقت جهان، طبیعت و انسان کاوش می کند و این ها اموری هستند که پایه و اساس سایر علوم به شمار می آیند.

۲( مسائل فلسفی، از جهت روش، مانند مسائل ریاضی هستند که فقط با عملیات فکری و استداللی می توان به جواب آن ها دست یافت. 

۳( چگونگی کسب فضیلت ها یک مسئله فلسفی است، بنابراین علوم تجربی جای بررسی و طرح آن نیست. 

۴( مسائل هر علمی، تابع موضوع آن علم است و با تغییر موضوع، مسائل علم نیز تغییر می کند.

۱۰۰- پیش از سقراط کسانی خود را ................ می دانستند، معیار ................ را ................... می گرفتند و اولین بار لفظ 
فیلسوفیا توسط .................... به کار رفت.

۱( دانشمند، حقیقت، درک شخصی فرد - افالطون                          ۲( سوفیست، ادراک انسان، حواس او - فیثاغورس

۳( فیلسوف، حقیقت، ادراک آدمی - سقراط                                       ۴( دانشمند، برخی واقعیات را، حواس آدمی - ارسطو
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سوال ۱( گزینه ۳ پاسخ درست است. تفکر فلسفی با برخورد با سؤاالت و پرسش های فلسفی )مسئله فلسفی( آغاز می شود. 
فلسفه اولی یا مابعد الطبیعه: تبیین عقالنی مسائل و احکام مربوط به جهان و هستی است. 

فلسفه های مضاف: بحث و بررسی اصول و مبانی دین و اخالق و هریک از علوم به شیوه فلسفی یعنی استدالل عقلی است.  تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۱: حیرت دومین مرحله از تفکر فلسفی است نه مرحله اول. 

گزینه های ۲ و ۴: برخورد با مسایل بنیادین و فلسفی، آغاز تفکر فلسفی است نه برخورد با هر مسئله ای.

سوال ۲( گزینه ۳ پاسخ درست است. مسائل فلسفی را نمی توان از طریق حواس یا آزمایش با جستجو در طبیعت حل کرد، بلکه کاری که هنگام مواجهه با این 
پرسش ها می کنیم تفکر و تأمل در اندیشه های خود است و در این موارد عقل می کوشد در خود کاوش کند و با عمل تفکر و تعقل و با تجزیه وتحلیل دانسته ها 

به حل مسئله و کشف مجهول نزدیک شود.  تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه های "۱" و "۲": می توان غلط است.                                                    گزینه "۴" : ماوراء طبیعت غلط است.

سوال ۳( گزینه ۲ پاسخ درست است. دانش فلسفه دارای یک بخش اصلی و تعدادی بخش فرعی است، بخش اصلی که به منزله ریشه و پایه فلسفه است، 
فلسفه اولی یا مابعد الطبیعه نام دارد و بخش فرعی که به منزله شاخه ها و فروع فلسفه اند با نام هایی همچون فلسفه های مضاف یا فلسفه های علوم، فلسفه 

اخالق، فلسفه انسان شناسی، معرفت شناسی و... شناخته می شوند.         تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۱: اصل و فرعی نادرست است. 

گزینه های ۴ و ۳: شاخه ها و فروع فلسفه نادرست است، فلسفه اولی یا مابعد الطبیعه بخش ریشه ای و اصلی فلسفه است.

سوال ۴( گزینه ۱ پاسخ درست است. فلسفه در هر موضوعی به دنبال پرسش های خاصی است، یعنی نهایی ترین پرسش ها درباره چیستی و چرایی امور 
روش فلسفه در همه فلسفه ها: روش عقلی و استداللی است و روش حسی تجربی در فلسفه کاربرد ندارد.  مسائل فلسفی از جهت روش یعنی عقل و استداللی 
بودن مانند مسائل ریاضی است، یعنی استفاده از میکروسکوپ و آزمایشگاه و تجربه و حواس به حل آن ها کمکی نمی کند و فقط با عملیات فکری باید به حل 

آن ها پرداخت.   تحلیل گزینه های نادرست:  

گزینه ۲: قسمت سوم گزینه یعني موضوع نادرست است. 

گزینه های ۴ و ۳: توجه به بنیادی ترین مسایل وحدت بخش فلسفه های مختلف و متفاوت است. - روش حسی و تجربی در هیچ فلسفه ای کاربرد ندارد.

سوال ۵( گزینه ۱ پاسخ درست است. تالش های بشر برای پاسخ قانونمند به سؤاالت و مسائل فلسفی موجب ظهور دانشی به نام فلسفه گشته است. 
تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه های ۴، ۳ و ۲: تعابیر و مفاهیم به کار رفته در کتاب درسی پیرامون شکل گیری فلسفه است.
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سوال ۱( گزینه ۳ پاسخ درست است. تفکر فلسفی با برخورد با سؤاالت و پرسش های فلسفی )مسئله فلسفی( آغاز می شود. 
فلسفه اولی یا مابعد الطبیعه: تبیین عقالنی مسائل و احکام مربوط به جهان و هستی است. 

فلسفه های مضاف: بحث و بررسی اصول و مبانی دین و اخالق و هریک از علوم به شیوه فلسفی یعنی استدالل عقلی است.  تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۱: حیرت دومین مرحله از تفکر فلسفی است نه مرحله اول. 

گزینه های ۲ و ۴: برخورد با مسایل بنیادین و فلسفی، آغاز تفکر فلسفی است نه برخورد با هر مسئله ای.

سوال ۲( گزینه ۳ پاسخ درست است. مسائل فلسفی را نمی توان از طریق حواس یا آزمایش با جستجو در طبیعت حل کرد، بلکه کاری که هنگام مواجهه با این 
پرسش ها می کنیم تفکر و تأمل در اندیشه های خود است و در این موارد عقل می کوشد در خود کاوش کند و با عمل تفکر و تعقل و با تجزیه وتحلیل دانسته ها 

به حل مسئله و کشف مجهول نزدیک شود.  تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه های "۱" و "۲": می توان غلط است.                                                    گزینه "۴" : ماوراء طبیعت غلط است.

سوال ۳( گزینه ۲ پاسخ درست است. دانش فلسفه دارای یک بخش اصلی و تعدادی بخش فرعی است، بخش اصلی که به منزله ریشه و پایه فلسفه است، 
فلسفه اولی یا مابعد الطبیعه نام دارد و بخش فرعی که به منزله شاخه ها و فروع فلسفه اند با نام هایی همچون فلسفه های مضاف یا فلسفه های علوم، فلسفه 

اخالق، فلسفه انسان شناسی، معرفت شناسی و... شناخته می شوند.         تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۱: اصل و فرعی نادرست است. 

گزینه های ۴ و ۳: شاخه ها و فروع فلسفه نادرست است، فلسفه اولی یا مابعد الطبیعه بخش ریشه ای و اصلی فلسفه است.

سوال ۴( گزینه ۱ پاسخ درست است. فلسفه در هر موضوعی به دنبال پرسش های خاصی است، یعنی نهایی ترین پرسش ها درباره چیستی و چرایی امور 
روش فلسفه در همه فلسفه ها: روش عقلی و استداللی است و روش حسی تجربی در فلسفه کاربرد ندارد.  مسائل فلسفی از جهت روش یعنی عقل و استداللی 
بودن مانند مسائل ریاضی است، یعنی استفاده از میکروسکوپ و آزمایشگاه و تجربه و حواس به حل آن ها کمکی نمی کند و فقط با عملیات فکری باید به حل 

آن ها پرداخت.   تحلیل گزینه های نادرست:  

گزینه ۲: قسمت سوم گزینه یعني موضوع نادرست است. 

گزینه های ۴ و ۳: توجه به بنیادی ترین مسایل وحدت بخش فلسفه های مختلف و متفاوت است. - روش حسی و تجربی در هیچ فلسفه ای کاربرد ندارد.

سوال ۵( گزینه ۱ پاسخ درست است. تالش های بشر برای پاسخ قانونمند به سؤاالت و مسائل فلسفی موجب ظهور دانشی به نام فلسفه گشته است. 
تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه های ۴، ۳ و ۲: تعابیر و مفاهیم به کار رفته در کتاب درسی پیرامون شکل گیری فلسفه است.
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منطقمنطق و فلسفه جامع کنکور

سوال ۶( گزینه ۲ پاسخ درست است. مالصدرا یا صدرالمتألهین شیرازی، فیلسوف ایرانی مسلمان شیعی قرن دهم و یازدهم هجری است که مردم را در برخورد 
با علم و دانش به دو دسته واقف و سائر تقسیم نموده است. تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۱: قسمت دوم گزینه بیان درستی ندارد؛ زیرا سائر در تالش است یا می کوشد که از تنگنای ظواهر و محسوسات عبور کند و به جهان وسیع معقوالت راه 
یابد نه اینکه قطعًا از ظواهر و محسوسات عبور کرده باشد. 

گزینه های ۴ و ۳: تقسیم بندی مردم به واقف و سائر از مالصدرا است نه عالمه طباطبایی.

سوال ۷( گزینه ۲ پاسخ درست است. مراحل ورود به تفکر فلسفی: 
برخورد با مسئله ← حیرت ← طرح سؤال های اساسی ← تفکر در اندوخته ها ← دریافت فلسفی 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۱: ترتیب صورت سؤال در گزینه رعایت نشده است. 

گزینه های ۴ و ۳: طرح سؤال های اساسی پیرامون مسئله یا مطلوب سومین مرحله تفکر فلسفی است.

سوال ۸( گزینه ۳ پاسخ درست است. فلسفه درباره بنیادی ترین و نهادی ترین موضوعات جهان و انسان است و پاسخگوی عمیق ترین دغدغه های بشری 
است. به عبارت دیگر فیلسوف در اصل وجود و حقیقت جهان طبیعت و انسان کاوش می کند و این ها اموری هستند که پایه و اساس سایر علوم به شمار می آیند.

سوال ۹( گزینه ۱ پاسخ درست است. فلسفه به معنای دوستداری ← فلسفه به معنای دانش مطلق ← فلسفه به معنای دانش

سوال ۱۰( گزینه ۲ پاسخ درست است. گزینه های اول، سوم و چهارم به ترتیب سؤاالتی را در حوزه های تاریخ، شیمی و اخالق مطرح می کنند، هیچ یک از 
این پرسش ها یک مسئله بنیادی و نهایی محسوب نمی شوند، در مقابل پرسش "آیا خلقت جهان اتفاقی بوده است؟" یکی از بنیادی ترین سؤاالت در رابطه با 

پیدایش هستی است و به این ترتیب مسئله ای فلسفه ای است؛ بنابراین، این پرسش با بقیه تفاوتی اساسی دارد.

سوال ۱۱( گزینه ۴ پاسخ درست است.
کامیاب شدن در این صحنه، طبعًا نیازمند وقت و تالش فکری پیوسته و دائمی است تا فرد بتواند با ورزیدگی عقلی اندک اندک از امور معمولی و روزمره عبور کند 

و با دقت و نظم منطقی و اندیشیدن به مسائل اصلی زندگی به پاسخ های مناسب دست یابد.

سوال ۱۲( گزینه ۱ پاسخ درست است.
انسان از آن هنگام که به صورت جدی به این پرسش ها می پردازد و رسیدن به آن ها دغدغه خاطر او می شود وارد تفکر فلسفی شده است، حتی اگر یک کارگر 

یا ... باشد. به عبارت دیگر، تفکر فلسفه الزمه زندگی هر انسانی است.

سوال ۱۳( گزینه ۱ پاسخ درست است.  این جمله به ویژگی اول فلسفه یعنی "بنیادی ترین مسئله ها و موضوعات" مربوط است، حال آنکه گزینه ۱ ربطی به 
این موضوع ندارد.

سوال ۱۴( گزینه ۲ پاسخ درست است. مسیر رسیدن به دریافت فلسفی: برخورد با مسئله ← حیرت ← طرح سؤال های اساسی ← تفکر در اندوخته ها ← دریافت 
فلسفی

سوال ۱۵( گزینه ۲ پاسخ درست است. کامیاب شدن در این صحنه طبعًا، نیازمند دقت و تالش فکری پیوسته و دائمی است تا فرد بتواند با ورزیدگی عقلی اندک 
اندک از امور معمولی و رو زمزه عبور کند و با دقت و نظم منطقی و اندیشیدن به مسائل زندگی به پاسخ های مناسب دست یابند.
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سوال ۱۶( گزینه ۲ پاسخ درست است. چنین نمونه هایی در ارتباط با دومین ویژگی فلسفه یعنی "استفاده از روش عقلی و استداللی" مطرح      می شوند، درحالی 
که بررسی قانونمند به این مقوله مربوط نیست؛ بنابراین پاسخ گزینه ۲ است.

سوال ۱۷( گزینه ۳ پاسخ درست است. پاسخ های ما به این پرسش ها نحوه زندگی، رفتار و گفتار ما را شکل می دهد و با زندگی آدم های دیگر متفاوت می 
کند. به همین دلیل برخی انسان ها با دقت و تأمل و پشتکار در پی یافتن پاسخ های درست برای این پرسش ها برمی آیند و تا زمانی که به پاسخ قانع کننده ای 

برنده از پای نمی نشینند.

سوال ۱۸( گزینه ۲ پاسخ درست است. مالصدرا کسی را که اهل حرکت و پویایی است و به شنیده ها بسنده نمی کند، سائر )رونده( می نامد. در نظر مالصدرا 
چنین کسی در تالش است که از تنگنای ظواهر و محسوسات عبور کند و به جهان وسیع معقوالت راه یابد. این فرد در شعر اقبال "موج ز خود رفته" نام دارد و 

کسی که در بیت " ما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست" مورد اشاره است همین شخص است.  رد سایر گزینه ها: 

گزینه ۱: مالصدرا در قرن های دهم و یازدهم هجری می زیسته، نه نهم و دهم. 

گزینه ۳: لفظ واقف به گروهی که در مقابل چنین افرادی قرار می گیرند، اطالق می شود. 

گزینه ۴: سائر در تالش است که از تنگنای ظواهر و محسوسات عبور کند، این بدان معنا است که نمی توان گفت او بدون شک از این تنگنا عبور کرده است.

سوال ۱۹( گزینه ۳ پاسخ درست است. فلسفه در بنیادی ترین و نهایی ترین مسئله ها و موضوعات جهان و انسان بحث می کند و همین، تفاوت اساسی فلسفه 
با سایر دانش ها است.

سوال ۲۰( گزینه ۲ پاسخ درست است. گزینه ۲ درباره مسائل بنیادی و اساسی سخن نمی گوید، درنتیجه در حیطه برش فلسفی قرار نمی گیرد.

سوال ۲۱( گزینه ۴ پاسخ درست است. این گروه، پیروزی بر رقیب را مهم ترین هدف می دانستند.  از این رو در استدالل های خود بیشتر از مغالطه استفاده 
می کردند.

سوال ۲۲( گزینه ۲ پاسخ درست است. رسیدن به پاسخ صحیح، مشروط به رشد فکری عقلی و ورزیدگی عقلی و توجه به مسائل زندگی است.

سوال ۲۳( گزینه ۳ پاسخ درست است. فقط الف درست می باشد. مورد ب نادرست؛ به علت وجود واژه اخالق - مورد نادرست به جای واژه سطحی ترین، 
عمیق ترین صحیح است. مراحل اندیشه ورزی: 

۱- روبه رو شدن با مسئله ۲- طرح سوال ۳- تفکر در اندوخته ها ۴- رسیدن به پاسخ

سوال ۲۴( گزینه ۴ پاسخ درست است. فیلسوف درباره آن دسته از ویژگی های موجودات صحبت می کند که مربوط به هستی و موجودیت آن ها است. به 
همین خاطر، مباحث فلسفی پایه و اساس مباحث سایر علوم به شمار می آیند.

سوال ۲۵( گزینه ۳ پاسخ درست است. علت این نامگذاری ← دغدغه برخی از سوفیست ها، که بیشتر به تعلیم سخنوری و وکالت اشتغال داشتند، بیان واقع و 
دفاع از حقیقت نبود و برای پیروزی به رقیب که مهم ترین هدف آن ها بود حاضر به استفاده از مغالطه در استدالل های خود می شوند.

سوال ۲۶( گزینه ۳ پاسخ درست است. این مثال تفاوت فلسفه با سایر علوم را نشان می دهد. )رد گزینه ۲( 
همگی مثلث هستند. ← اشتراک در چیستی و ماهیت - همگی وجود دارند. ← ) اشتراک در هستی(
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سوال ۱۶( گزینه ۲ پاسخ درست است. چنین نمونه هایی در ارتباط با دومین ویژگی فلسفه یعنی "استفاده از روش عقلی و استداللی" مطرح      می شوند، درحالی 
که بررسی قانونمند به این مقوله مربوط نیست؛ بنابراین پاسخ گزینه ۲ است.

سوال ۱۷( گزینه ۳ پاسخ درست است. پاسخ های ما به این پرسش ها نحوه زندگی، رفتار و گفتار ما را شکل می دهد و با زندگی آدم های دیگر متفاوت می 
کند. به همین دلیل برخی انسان ها با دقت و تأمل و پشتکار در پی یافتن پاسخ های درست برای این پرسش ها برمی آیند و تا زمانی که به پاسخ قانع کننده ای 

برنده از پای نمی نشینند.

سوال ۱۸( گزینه ۲ پاسخ درست است. مالصدرا کسی را که اهل حرکت و پویایی است و به شنیده ها بسنده نمی کند، سائر )رونده( می نامد. در نظر مالصدرا 
چنین کسی در تالش است که از تنگنای ظواهر و محسوسات عبور کند و به جهان وسیع معقوالت راه یابد. این فرد در شعر اقبال "موج ز خود رفته" نام دارد و 

کسی که در بیت " ما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست" مورد اشاره است همین شخص است.  رد سایر گزینه ها: 

گزینه ۱: مالصدرا در قرن های دهم و یازدهم هجری می زیسته، نه نهم و دهم. 

گزینه ۳: لفظ واقف به گروهی که در مقابل چنین افرادی قرار می گیرند، اطالق می شود. 

گزینه ۴: سائر در تالش است که از تنگنای ظواهر و محسوسات عبور کند، این بدان معنا است که نمی توان گفت او بدون شک از این تنگنا عبور کرده است.

سوال ۱۹( گزینه ۳ پاسخ درست است. فلسفه در بنیادی ترین و نهایی ترین مسئله ها و موضوعات جهان و انسان بحث می کند و همین، تفاوت اساسی فلسفه 
با سایر دانش ها است.

سوال ۲۰( گزینه ۲ پاسخ درست است. گزینه ۲ درباره مسائل بنیادی و اساسی سخن نمی گوید، درنتیجه در حیطه برش فلسفی قرار نمی گیرد.

سوال ۲۱( گزینه ۴ پاسخ درست است. این گروه، پیروزی بر رقیب را مهم ترین هدف می دانستند.  از این رو در استدالل های خود بیشتر از مغالطه استفاده 
می کردند.

سوال ۲۲( گزینه ۲ پاسخ درست است. رسیدن به پاسخ صحیح، مشروط به رشد فکری عقلی و ورزیدگی عقلی و توجه به مسائل زندگی است.

سوال ۲۳( گزینه ۳ پاسخ درست است. فقط الف درست می باشد. مورد ب نادرست؛ به علت وجود واژه اخالق - مورد نادرست به جای واژه سطحی ترین، 
عمیق ترین صحیح است. مراحل اندیشه ورزی: 

۱- روبه رو شدن با مسئله ۲- طرح سوال ۳- تفکر در اندوخته ها ۴- رسیدن به پاسخ

سوال ۲۴( گزینه ۴ پاسخ درست است. فیلسوف درباره آن دسته از ویژگی های موجودات صحبت می کند که مربوط به هستی و موجودیت آن ها است. به 
همین خاطر، مباحث فلسفی پایه و اساس مباحث سایر علوم به شمار می آیند.

سوال ۲۵( گزینه ۳ پاسخ درست است. علت این نامگذاری ← دغدغه برخی از سوفیست ها، که بیشتر به تعلیم سخنوری و وکالت اشتغال داشتند، بیان واقع و 
دفاع از حقیقت نبود و برای پیروزی به رقیب که مهم ترین هدف آن ها بود حاضر به استفاده از مغالطه در استدالل های خود می شوند.

سوال ۲۶( گزینه ۳ پاسخ درست است. این مثال تفاوت فلسفه با سایر علوم را نشان می دهد. )رد گزینه ۲( 
همگی مثلث هستند. ← اشتراک در چیستی و ماهیت - همگی وجود دارند. ← ) اشتراک در هستی(
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سوال ۲۷( گزینه ۴ پاسخ درست است. 
۱ ← فلسفه درباره یک موجود خاص بحث نمی کند، بلکه به بررسی اصل وجود و حقیقت جهان، طبیعت و انسان می پردازد. 

۲ ← ویژگی مشترک تمام موجودات جهان هستی و موجودیت آن ها است.  

۳ ← فلسفه سفلی شامل علومی مانند فیزیک و شیمی است.

سوال ۲۸( گزینه ۱  پاسخ درست است.الف و د صحیح نیست. 
الف ← تفکر، واسطه رسیدن انسان از معلومات به مجهوالت می باشد. 

فیلسوف ← کسی است که به صورت قانونمند و تخصصی به پرسش های بنیادین و فلسفی می پردازد.

سوال ۲۹( گزینه ۴ پاسخ درست است. این گزینه مربوط به ویژگی دوم فلسفه یعنی استفاده از روش های قیاسی می باشد.

سوال ۳۰( گزینه ۳ پاسخ درست است. فلسفه بنیادی ترین و نمایی ترین مسائل را مورد بررسی قرار می دهد از این جهت با سایر علوم متفاوت است.

سوال ۳۱( گزینه ۱ پاسخ درست است. هر مجهول یا مسئله مهم الزامأ فلسفی نیست.

سوال ۳۲( گزینه ۱ پاسخ درست است. هر انسانی بر اساس معلومات قبلی یا با از پیش دانسته های خود به سوال مربوطه پاسخ می دهد. 
مراحل اندیشیدن در انسان ها یکسان است. )رد گزینه ۲(  الزمه رسیدن به پاسخ یکسان داشتن معلومات قبلی یکسان است. )رد گزینه ۳(  لزومًا فیلسوف بودن 

یا نبودن سبب تفاوت نمی شود. )رد گزینه ۴(

سوال ۳۳( گزینه ۴ پاسخ درست است. زمانی که انسان وارد وادی تفکر فلسفی شد و چنین پرسش هایی را جدی گرفت وارد تفکر فلسفی می شود و آن پرسش 
فلسفی محسوب می شود.

سوال ۳۴( گزینه ۳ پاسخ درست است.
۱- فلسفه درباره نهایی ترین مسائل بشریت بحث نمی کند. 

۲- پاسخ به سواالت فلسفی که عمیق ترین آن ها را دربرمی گیرد در فلسفه وجود دارد نه سایر علوم.

۴- فلسفه پایه و اساس هر دانش به شمار می رود.

سوال ۳۵( گزینه ۴ پاسخ درست است. ممکن نیست، در این موارد عقل میکوشد با تعقل و تجزیه وتحلیل دانسته ها به حل مسائل بپردازد ۳ گزینه دیگر اشاره 
به روند شناخت مسائل فلسفی از راه تجربه و حس نتیجه گیری و تفکر در علوم تجربی دارد.

گاهی از مجهوالت اولین، و داشتن معیار برای پذیرفتن پاسخ ها آخرین گام می باشد.  سوال ۳۶( گزینه ۲ پاسخ درست است. آ
گاهی از مجهوالت                             ۲- جستجوی پاسخ                                ٣- تفکیک مسائل مهم از هم  ۱- آ

۴- ارائه استدالل صحیح                          ۵- داشتن معیار برای پذیرفتن پاسخ

سوال ۳۷( گزینه ۱ پاسخ درست است. سایر دانش ها به مسائل سطحی می پردازد در حالی که فلسفه درباره بنیادی ترین مسائل و موضوعات جهان بحث می 
کند و همین تفاوت اصلی آن با سایر دانش ها است.
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سوال ۳۸( گزینه ۴ پاسخ درست است. تالش های بشر برای پاسخ قانون مند به سواالت فلسفی و پرسش های ویژه علت ظهور فلسفه می باشد.

سوال ۳۹( گزینه ۴ پاسخ درست است. فلسفه درباره بنیادی ترین و نهایی مسئله ها بحث می کند و همین تفاوت اساسی فلسفه با سایر دانش ها است.

سوال ۴۰( گزینه ۳ پاسخ درست است. سوفیست ها به وکالت و سخنوری اشتغال داشتند و پیروزی و غلبه بر رقیب دغدغه آن ها بود.

سوال ۴۱( گزینه ۳ پاسخ درست است. از نظر مالصدرا کسی که از عالم محسوسات عبور می کند و وارد جهان معقوالت میشود سائر نامیده        می شود.

سوال ۴۲( گزینه ۲ پاسخ درست است. از همان روزهای آغازین حیات فکری، افرادی اهمیت لنوال های اساسی را دریافتند و با دقت و تأمل برای رسیدن به 
پاسخ آن تالش کردند.

گاهی از مجهوالت، جداسازی مسائل مهم از  گاهی داشته باشیم نه اینکه از آن ها استفاده کنیم آ سوال ۴۳( گزینه ۴ پاسخ درست است. ما باید از مجهوالت آ
فرعی و ارائه استدالل برای رسیدن به نتیجه درست در فرآیند تفکر فلسفی کارایی دارد.

سوال ۴۴( گزینه ۲ پاسخ درست است. مراحل درک و تفکر انسانی به ترتیب عبارت اند از: 
۱- برخورد با مسئله ۲- حیرت ۳- طرح سوال فلسفی ۴- رجوع به معلومات ۵- دریافت فلسفی

سوال ۴۵( گزینه ۲ پاسخ درست است. علم ریاضی و فلسفه هر دو از روش عملیات فکری و تجزیه و تحلیل دانسته ها استفاده می کند.

سوال ۴۶( گزینه ۳ پاسخ درست است. زیرا سوال گزینه ۳ یک سوال فلسفی می باشد و با روش های عقلی و استداللی به پاسخ آن می توان دست پیدا کرد 
پاسخ سایر سواالت را در علوم تخصصی مختلف می توان یافت.

سوال ۴۷( گزینه ۴ پاسخ درست است. فیلسوف کسی است که به صورت قانونمند و تخصصی به پرسش های بنیادین و فلسفی می پردازد.

سوال ۴۸( گزینه ۲ پاسخ درست است. واقف به معنای ایستاده بوده و در مصراع دوم ساحل افتاده به آن اشاره دارد و مصراع سوم و چهارم به "سائره" اشاره دارد.

سوال ۴۹( گزینه ۳ پاسخ درست است. واقف فقط از شنیده ها بهره می برد و کارش تقلید کورکورانه از دیگران می باشد و سائر اهل حرکت و پویایی است و به 
شنیده ها بسنده نمی کند.

سوال ۵۰( گزینه ۱ پاسخ درست است. فلسفه معرب کلمه فیلوسوفیا میباشد، سفسطه از کلمه سوفیست گرفته شده و به معنای مغالطه کار        می باشد.

سوال ۵۱( گزینه ۲ پاسخ درست است. چیدمان صحیح به شرح زیر است:  برخورد با مسئله - حیرت - طرح سوال اساسی - تفکر در اندوخته ها - دریافت فلسفی

سوال ۵۲( گزینه ۱ پاسخ درست است. انسان از زمانی که به طور جدی به پرسش های فلسفی توجه می کند وارد تفکر فلسفی می شود.
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سوال ۳۸( گزینه ۴ پاسخ درست است. تالش های بشر برای پاسخ قانون مند به سواالت فلسفی و پرسش های ویژه علت ظهور فلسفه می باشد.

سوال ۳۹( گزینه ۴ پاسخ درست است. فلسفه درباره بنیادی ترین و نهایی مسئله ها بحث می کند و همین تفاوت اساسی فلسفه با سایر دانش ها است.

سوال ۴۰( گزینه ۳ پاسخ درست است. سوفیست ها به وکالت و سخنوری اشتغال داشتند و پیروزی و غلبه بر رقیب دغدغه آن ها بود.

سوال ۴۱( گزینه ۳ پاسخ درست است. از نظر مالصدرا کسی که از عالم محسوسات عبور می کند و وارد جهان معقوالت میشود سائر نامیده        می شود.

سوال ۴۲( گزینه ۲ پاسخ درست است. از همان روزهای آغازین حیات فکری، افرادی اهمیت لنوال های اساسی را دریافتند و با دقت و تأمل برای رسیدن به 
پاسخ آن تالش کردند.

گاهی از مجهوالت، جداسازی مسائل مهم از  گاهی داشته باشیم نه اینکه از آن ها استفاده کنیم آ سوال ۴۳( گزینه ۴ پاسخ درست است. ما باید از مجهوالت آ
فرعی و ارائه استدالل برای رسیدن به نتیجه درست در فرآیند تفکر فلسفی کارایی دارد.

سوال ۴۴( گزینه ۲ پاسخ درست است. مراحل درک و تفکر انسانی به ترتیب عبارت اند از: 
۱- برخورد با مسئله ۲- حیرت ۳- طرح سوال فلسفی ۴- رجوع به معلومات ۵- دریافت فلسفی

سوال ۴۵( گزینه ۲ پاسخ درست است. علم ریاضی و فلسفه هر دو از روش عملیات فکری و تجزیه و تحلیل دانسته ها استفاده می کند.

سوال ۴۶( گزینه ۳ پاسخ درست است. زیرا سوال گزینه ۳ یک سوال فلسفی می باشد و با روش های عقلی و استداللی به پاسخ آن می توان دست پیدا کرد 
پاسخ سایر سواالت را در علوم تخصصی مختلف می توان یافت.

سوال ۴۷( گزینه ۴ پاسخ درست است. فیلسوف کسی است که به صورت قانونمند و تخصصی به پرسش های بنیادین و فلسفی می پردازد.

سوال ۴۸( گزینه ۲ پاسخ درست است. واقف به معنای ایستاده بوده و در مصراع دوم ساحل افتاده به آن اشاره دارد و مصراع سوم و چهارم به "سائره" اشاره دارد.

سوال ۴۹( گزینه ۳ پاسخ درست است. واقف فقط از شنیده ها بهره می برد و کارش تقلید کورکورانه از دیگران می باشد و سائر اهل حرکت و پویایی است و به 
شنیده ها بسنده نمی کند.

سوال ۵۰( گزینه ۱ پاسخ درست است. فلسفه معرب کلمه فیلوسوفیا میباشد، سفسطه از کلمه سوفیست گرفته شده و به معنای مغالطه کار        می باشد.

سوال ۵۱( گزینه ۲ پاسخ درست است. چیدمان صحیح به شرح زیر است:  برخورد با مسئله - حیرت - طرح سوال اساسی - تفکر در اندوخته ها - دریافت فلسفی

سوال ۵۲( گزینه ۱ پاسخ درست است. انسان از زمانی که به طور جدی به پرسش های فلسفی توجه می کند وارد تفکر فلسفی می شود.
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سوال ۵۳( گزینه ۱ پاسخ درست است. ب( لفظ فلسفه ریشه یونانی دارد.  ج( تمام موجودات جهان، با وجود تنوع، دارای حقیقت مشترک به نام هستی هستند.

سوال ۵۴( گزینه ۲ پاسخ درست است. موجودات به دلیل این ویژگی مشترک )هستی و موجودیت( قوانین عام و مشترک نیز دارند. 
علت ← هستی موجودات جهان 

معلول ← قوانین عام و مشترک

سوال ۵۵( گزینه ۲ پاسخ درست است. سوفیست به مغالطه کار تنزل یافت و فیلوسوفوس به دانشمند ارتقاء پیدا کرد.

سوال ۵۶( گزینه ۴ پاسخ درست است. رشد فکری و ورزیدگی عقلی و توجه به مسائل زندگی از شرط موفقیت در پاسخگویی به سواالت فلسفی است.

سوال ۵۷( گزینه ۳ پاسخ درست است. تالش بشر برای پاسخ قانونمند به سئواالت بنیادی موجب ظهور دانشی به نام فلسفه شد.

سوال ۵۸( گزینه ۱  پاسخ درست است. مسائل فلسفی از جهت روش، مانند: مسائل ریاضی هستند که استفاده از حواس و ابزار به حل آن ها کمک   نمی کند. 
← "رد گزینه ۴" و فقط با عملیات فکری و استداللی باید به جواب مسئله دست یافت. برای کسب دانش در علومی همچون فیزیک از روش های تجربی استفاده 
می کنیم، اما در مسائل فلسفی نمی توان از حواس یا آزمایش بهره جست. ← "رد گزینه ۳". پاسخگویی به پرسش های بنیادی به علوم یا سواد غنی، محدود    نمی 

شود چراکه هرکس به نوبه خود می تواند با دقت نظر و تالش فکری به پرسش های بنیادین دست یابد.

سوال ۵۹( گزینه ۳ پاسخ درست است.
مرحله اول تفکر ← "نفکر غیرفلسفی است." ← رد گزینه ۴ 

همین که انسان وارد مرتبه دوم تفکر گردد و پرسش های این دسته را جدی بگیرد؛ در حال تمرین تفکر فلسفی است ← رد گزینه ۱ و ۲

سوال ۶۰( گزینه ۴ پاسخ درست است. دغدغه برخی سوفیست ها بیان واقع و دفاع از حقیقت نبود، بلکه پیروزی بر رقیب را هدف قرار داده بودند. بعدها کلمه 
سوفیست "دانشمند" مفهوم اصلی خود را از دست داد و کلمه "سفسطه" معنای مغالطه کاری پیدا کرد. سقراط به سبب تواضع و فروتنی در برابر دانایی و علم و 
شاید به خاطر هم ردیف نشدن با سوفیست ها )رد گزینه ۱، ۲ و ۳ بخش دوم(، مایل نبود او را، فسوفیست با دانشمند بخوانند و از این رو خود را "فیلونوفوس" 

)فیلسوف(، یعني دوستدار دانش نامید، رفته رفته کلمه فیلسوف به مفهوم دانشمند ارتقا پیدا کرد و کلمه فلسفه نیز مترادف با دانش شد.

سوال ۶۱( گزینه ۴ پاسخ درست است. مالصدرا، فیلسوف بزرگ اسالمی مشغول بودن به امور عادی زندگی و تفکر در آن ها را " فطرت اول" و ورود به آن پرسش 
های اساسی و تفکر در آن ها را "فطرت ثانی" یعنی فطرت دوم می نامد. وی ماندن در فطرت اول را شایسته انسان نمی داند. )رد دیگر گزینه ها( 

و از انسان ها می خواهد که بکوشند از فطرت اول عبور کنند و به فطرت ثانی که مرحله ای برتر و عالی تر است برسند. )رد گزینه ۱(

سوال ۶۲( گزینه ۳ پاسخ درست است. تفکر با اندیشه، واسطه رسیدن انسان از مجهوالت به معلومات و از پرسش ها به پاسخ ها است. با قدرت تفکری که 
خداوند در وجود ما قرار داده، پاسخ سوال ها را می یابیم و امور روزانه خود را سامان می دهیم، لذا می توان گفت که بدون تفکر کاری از انسان ساخته نیست، 

مراحل اندیشه ورزی و تفکر در انسان به صورت زیر است: 

روبه رو شدن با مسئله ← طرح سوال ← تفکر در اندوخته ها ← رسیدن به پاسخ 

"رد گزینه های ۱ و ۴" الزم به یادآوری است به کار بردن بدیهی در معلومات نادرست است؛ زیرا معلوماتی که برای رسیدن به پاسخ نیازمند آن ها هستیم بدیهی 
نیستند.
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سوال ۶۳( گزینه ۱ پاسخ درست است. اساسًا هر دانشی از دو جهت از سایر دانش ها متمایز و جدا می شود: 
الف( از جهت موضوعی که آن دانش درباره آن بحث می کند. 

ب( از جهت روشی که در آن دانش مورد استفاده قرار می گیرد.

سوال ۶۴( گزینه ۱ پاسخ درست است. تا زمانی که انسان با همان سؤال های معمولی و روزانه روبه رو باشد و به دنبال پاسخ آن ها است در مرحله اول تفکر 
قرار دارد که می توان آن را "تفکر غیرفلسفی" نامید.

سوال ۶۵( گزینه ۴ پاسخ درست است. هر علمی درباره موضوع خاصی بحث می کند. دانش ریاضی درباره مقدار و کمیت؛ شیمی درباره ساختمان مواد؛ و 
اخالق درباره چگونگی کسب فضائل است، اما فلسفه درباره بنیادی ترین موضوعات جهان و انسان و پاسخگویی به عمیق ترین دغدغه های بشری می پردازد 

به عبارت دیگر، فیلسوف در اصل وجود و حقیقت جهان، طبیعت و انسان کاوش می کند و این ها اموری هستند که پایه و اساس سایر علوم به شمار می آیند.

سوال ۶۶( گزینه ۳ پاسخ درست است. سقراط به سبب تواضع و فروتنی در برابر دانایی و علم و شاید به خاطر هم ردیف نشدن با سوفیست ها، مایل نبود او را 
سوفیست یا دانشمند بخوانند و از این رو خود را فیلوسوفوس )فیلسوف( یعنی دوستدار دانش نامید، رفته رفته کلمه فیلسوف به مفهوم دانشمند ارتقاء پیدا کرد و 

کلمه فلسفه نیز مترادف با دانش شد.

سوال ۶۷( گزینه ۲ پاسخ درست است. فیلو ← دوستدار، سوفیا ← دانایی

سوال ۶۸( گزینه ۱ پاسخ درست است. تالش های بشر برای پاسخ قانونمند موجب ظهور دانشی به نام "فلسفه" شده است. به عبارت دیگر، دانش فلسفه 
عهده دار بررسی قانونمند این قبیل سوال ها است. از همان آغازین روزهای حیات فکری انسان، افرادی اهمیت این قبیل پرسش ها را دریافته و با دقت و تأمل 

فراوان، برای دستیابی به پاسخ صحیح تالش کردند.

سوال ۶۹( گزینه ۲ پاسخ درست است. مالصدرا، فیلسوف بزرگ اسالمی مشغول بودن به امور عادی زندگی و تفکر در آن ها را فطرت اول و ورود به آن پرسش 
های اساسی و تفکر در آن ها را فطرت ثانی یعنی فطرت دوم می نامد، وی ماندن در فطرت اول را ....

سوال ۷۰( گزینه ۱ پاسخ درست است. برای کسب دانش در علومی مانند: فیزیک، شیمی، زیست شناسی، اقتصاد و جامعه شناسی از روش تجربی استفاده 
می کنیم، اما در مسائل فلسفی که به اصل و اساس جهان و انسان مربوط هستند، نمی توان از حواس یا آزمایش بهره برد. مسائل فلسفی از جهت روش، مانند 

ریاضی هستند که استفاده از حواس و ابزار به حل آن ها کمک نمی کند و فقط با عملیات فکری و استداللی باید به جواب مسئله دست یافت.

سوال ۷۱( گزینه ۳ پاسخ درست است. یکی از ویژگی های انسان پرسشگری است، ولی تفکر واسطه رسیدن انسان از مجهوالت به معلومات و از پرسش ها به 
پاسخ ها است. با قدرت تفکری که خدا در وجود ما قرار داده است، پاسخ سؤال ها را می یابیم و امور روزانه خود را سامان می دهیم. لذا می توان گفت که بدون 

تفکر کاری از انسان ساخته نیست. مراحل اندیشه ورزی نیز در گزینه ۳ به درستی ذکر شده است.

سوال ۷۲( گزینه ۲ پاسخ درست است. اساسًا هر دانشی از دو جهت از سایر دانش ها متمایز و جدا می شود: 
۱- از جهت موضوعی که آن دانش درباره آن بحث می کند. 

۲- از جهت روشی که در آن مورد استفاده قرار می گیرد.

سوال ۷۳( گزینه ۱ پاسخ درست است. دغدغه برخی سوفیست ها که بیشتر به تعلیم سخنوری و وکالت اشتغال داشتند، بیان واقع و دفاع از حقیقت نبود و 
مهم ترین هدف آنان پیروزی بر رقیب بود، از این رو در استدالل های خود بیشتر از مغالطه کمک می گرفتند.
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سوال ۶۳( گزینه ۱ پاسخ درست است. اساسًا هر دانشی از دو جهت از سایر دانش ها متمایز و جدا می شود: 
الف( از جهت موضوعی که آن دانش درباره آن بحث می کند. 

ب( از جهت روشی که در آن دانش مورد استفاده قرار می گیرد.

سوال ۶۴( گزینه ۱ پاسخ درست است. تا زمانی که انسان با همان سؤال های معمولی و روزانه روبه رو باشد و به دنبال پاسخ آن ها است در مرحله اول تفکر 
قرار دارد که می توان آن را "تفکر غیرفلسفی" نامید.

سوال ۶۵( گزینه ۴ پاسخ درست است. هر علمی درباره موضوع خاصی بحث می کند. دانش ریاضی درباره مقدار و کمیت؛ شیمی درباره ساختمان مواد؛ و 
اخالق درباره چگونگی کسب فضائل است، اما فلسفه درباره بنیادی ترین موضوعات جهان و انسان و پاسخگویی به عمیق ترین دغدغه های بشری می پردازد 

به عبارت دیگر، فیلسوف در اصل وجود و حقیقت جهان، طبیعت و انسان کاوش می کند و این ها اموری هستند که پایه و اساس سایر علوم به شمار می آیند.

سوال ۶۶( گزینه ۳ پاسخ درست است. سقراط به سبب تواضع و فروتنی در برابر دانایی و علم و شاید به خاطر هم ردیف نشدن با سوفیست ها، مایل نبود او را 
سوفیست یا دانشمند بخوانند و از این رو خود را فیلوسوفوس )فیلسوف( یعنی دوستدار دانش نامید، رفته رفته کلمه فیلسوف به مفهوم دانشمند ارتقاء پیدا کرد و 

کلمه فلسفه نیز مترادف با دانش شد.

سوال ۶۷( گزینه ۲ پاسخ درست است. فیلو ← دوستدار، سوفیا ← دانایی

سوال ۶۸( گزینه ۱ پاسخ درست است. تالش های بشر برای پاسخ قانونمند موجب ظهور دانشی به نام "فلسفه" شده است. به عبارت دیگر، دانش فلسفه 
عهده دار بررسی قانونمند این قبیل سوال ها است. از همان آغازین روزهای حیات فکری انسان، افرادی اهمیت این قبیل پرسش ها را دریافته و با دقت و تأمل 

فراوان، برای دستیابی به پاسخ صحیح تالش کردند.

سوال ۶۹( گزینه ۲ پاسخ درست است. مالصدرا، فیلسوف بزرگ اسالمی مشغول بودن به امور عادی زندگی و تفکر در آن ها را فطرت اول و ورود به آن پرسش 
های اساسی و تفکر در آن ها را فطرت ثانی یعنی فطرت دوم می نامد، وی ماندن در فطرت اول را ....

سوال ۷۰( گزینه ۱ پاسخ درست است. برای کسب دانش در علومی مانند: فیزیک، شیمی، زیست شناسی، اقتصاد و جامعه شناسی از روش تجربی استفاده 
می کنیم، اما در مسائل فلسفی که به اصل و اساس جهان و انسان مربوط هستند، نمی توان از حواس یا آزمایش بهره برد. مسائل فلسفی از جهت روش، مانند 

ریاضی هستند که استفاده از حواس و ابزار به حل آن ها کمک نمی کند و فقط با عملیات فکری و استداللی باید به جواب مسئله دست یافت.

سوال ۷۱( گزینه ۳ پاسخ درست است. یکی از ویژگی های انسان پرسشگری است، ولی تفکر واسطه رسیدن انسان از مجهوالت به معلومات و از پرسش ها به 
پاسخ ها است. با قدرت تفکری که خدا در وجود ما قرار داده است، پاسخ سؤال ها را می یابیم و امور روزانه خود را سامان می دهیم. لذا می توان گفت که بدون 

تفکر کاری از انسان ساخته نیست. مراحل اندیشه ورزی نیز در گزینه ۳ به درستی ذکر شده است.

سوال ۷۲( گزینه ۲ پاسخ درست است. اساسًا هر دانشی از دو جهت از سایر دانش ها متمایز و جدا می شود: 
۱- از جهت موضوعی که آن دانش درباره آن بحث می کند. 

۲- از جهت روشی که در آن مورد استفاده قرار می گیرد.

سوال ۷۳( گزینه ۱ پاسخ درست است. دغدغه برخی سوفیست ها که بیشتر به تعلیم سخنوری و وکالت اشتغال داشتند، بیان واقع و دفاع از حقیقت نبود و 
مهم ترین هدف آنان پیروزی بر رقیب بود، از این رو در استدالل های خود بیشتر از مغالطه کمک می گرفتند.
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سوال ۷۴( گزینه ۱ پاسخ درست است. الف( کلمه "سوفیست" آنگاه مفهوم اصلی خود را از دست داد که استدالل های ظاهرًا درست و واقعا غلط به کار گرفته 
شد و سفسطه تحقق پیدا کرد.  ب( دغدغه برخی از سوفیست ها که بیشتر به تعلیم سخنوری و وکالت اشتغال داشتند بیان واقع و دفاع از حقیقت نبود.

سوال ۷۵( گزینه ۳ پاسخ درست است. سوفیست ها برای حقیقت و واقعیت ارزش و اعتباری قائل نبودند و می گفتند هرکس هرچه خودش می فهمد همان 
حقیقت و واقعیت است.

سوال ۷۶( گزینه ۲ پاسخ درست است. الف( مسائل فلسفی، از جهت روش مانند مسائل ریاضی هستند که استفاده از حواس و ابزار به حل آن ها کمک نمی 
کند و فقط با عملیات فکری و استداللی باید به جواب مسئله ها دست یافت.  ب( برودت، حرارت و انرژی مفاهیم علمی هستند نه فلسفی. 

ج( شناخت طبیعت به عنوان یک کل واحد مسئله ای فلسفی است.

سوال ۷۷( گزینه ۳ پاسخ درست است. فلسفه می تواند درباره بنیادی ترین و نهادی ترین موضوعات جهان و انسان است و پاسخگوی عمیق ترین دغدغه 
های بشری است.  )رد گزینه ۱( هر دانشی می تواند پرسش دقیق طرح کند.  )رد گزینه ۲( خود علم اخالق در رابطه با چگونگی کسب فضیلت بحث می نماید. 

)رد گزینه ۴( فیلسوف در اصل وجود و حقیقت جهان، طبیعت و انسان کاوش می کند و این ها اموری هستند که پایه و اساس سایر علوم به شمار می آیند.

سوال ۷۸( گزینه ۴ پاسخ درست است. علم اخالق درباره چگونگی کسب فضیلت ها و دوری از بدی ها بحث می کند.

سوال ۷۹( گزینه ۲  پاسخ درست است. الف( سوفیست می گفتند هرکس هرچه خودش می فهمد همان حقیقت و واقعیت است. 
ب( فیلوسوفیا به معنی ← دوستداری دانایی است.     ه( با گذشت زمان و پیشرفت دانش های مختلف، بر هریک از شاخه های دانش نام ویژه ای گذاشته شد و 

به تدریج کلمه فلسفه فقط برای همین دانش خاص به کار رفت.

سوال ۸۰( گزینه ۲ پاسخ درست است. سوفیست ها برای حقیقت و واقعیت ارزش و اعتباری قائل نبودند و معتقد بودند هرکس، هرچه خود می فهمد همان 
حقیقت و واقعیت است.

سوال ۸۱( گزینه ۱ پاسخ درست است. الف( پیش از سقراط، افرادی به نام سوفیست وجود داشتند این گروه که خود را دانشمند می دانستند برای حقیقت و 
واقعیت ارزش و اعتباری قائل نبودند و معتقد بودند هرکس هرچه خودش می فهمد همان حقیقت و واقعیت است.  

ب( اگر ادراک انسان را غیر قابل اعتماد بدانیم، دیگر هیچ وسیله ای برای شناخت و کسب دانش باقی نمی ماند و دانش امکان تحقق پیدا نمی کند.

سوال ۸۲( گزینه ۴ پاسخ درست است. الف( با دقت در سؤال هایی که از فطرت ثانی ناشی می شود در می یابیم که این قبیل سؤال ها مربوط به موضوعات 
اساسی و بنیادی است. 

ب( از همان آغازین روزهای حیات فکری انسان، افرادی اهمیت این قبیل پرسش ها را دریافته و با دقت و تأمل فراوان برای دستیابی به پاسخ صحیح تالش 
کردند.

سوال ۸۳( گزینه ۱  پاسخ درست است. ب( ممکن است یک کارگر یا فیزیکدان یا پزشک یا دانشجو و دانش آموز باشد. 
د( الزمه عبور از فطرت اول به فطرت ثانی ترک دنیا و گوشه نشینی نیست، بلکه مطرح شدن پرسش های اساسی و تفکر در آن ها است. 

ه( سؤال اول برگرفته از فطرت ثانی است.
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سوال ۸۴( گزینه ۱ پاسخ درست است. اینکه موجودات غیر زنده را بررسی کنیم درواقع موجود را از یک جنبه خاصی )غیر زنده بودن( بررسی کرده ایم که کار 
علوم تجربی است، باتوجه به سؤاالت ۲، ۳ و ۴ مالحظه می کنید که سؤاالت مذکور سواالت فلسفی می باشند.

سوال ۸۵( گزینه ۴ پاسخ درست است. فطرت ثانی یا فطرت دوم یعني ورود انسان به آن پرسش های اساسی و تفکر در آن ها - فطرت اول مشغول بودن به 
امور عادی زندگی و تفکر در آن ها را گویند.

سوال ۸۶( گزینه ۱  پاسخ درست است. رابطه عموم و خصوص مطلق و شکل گزینه )۱( است شامل سه عبارت: 
۱( هر تفکر فلسفی، تفکر است.                         ۲( بعضی از تفکرها، تفکر فلسفی هستند.                              ۳( بعضی از تفکرها، تفکر فلسفی نیستند.

سوال ۸۷( گزینه ۳ پاسخ درست است. به ترتیب: 
فلسفه به معنای دوستداری دانایی ←  فلسفه به معنای مطلق دانش ←  فلسفه به معنای دانش

سوال ۸۸( گزینه ۱ پاسخ درست است. ترتیب: روبه رو شدن با مجهول ها و مسئله های فلسفی - طرح پرسش های فلسفی - رجوع به معلومات و تفکر در 
اندوخته ها و انتخاب معلومات مناسب با سؤال

سوال ۸۹( گزینه ۳ پاسخ درست است. به ترتیب: روبه رو شدن با مسئله ← طرح سؤال ←  تفکر در اندوخته = رسیدن به پاسخ

سوال ۹۰( گزینه ۲ پاسخ درست است. مالصدرا ماندن در فطرت اول را شایسته انسان نمی داند و از انسان می خواهد که بکوشند از فطرت اول عبور کنند و 
به فطرت ثانی که مرحله ای برتر و عالی تر است، برسند.

سوال ۹۱( گزینه ۴ پاسخ درست است. از همان آغازین روزهای حیات فکری انسان، افرادی اهمیت این قبیل پرسش ها )فطرت دوم یا ثانی( را دریافته و با 
دقت و تأمل فراوان برای دستیابی به پاسخ صحیح تالش کردند.

سوال ۹۲( گزینه ۲ پاسخ درست است. دانش فلسفه عهده دار بررسی قانونمند به سؤاالت برگرفته از فطرت ثانی یا دوم انسان است.

سوال ۹۳( گزینه ۲ پاسخ درست است. سقراط به سبب تواضع و فروتنی در برابر دانایی و علم و شاید به خاطر هم ردیف نشدن با سوفیست ها، مایل نبود او را 
سوفیست با دانشمند بخوانند.

سوال ۹۴( گزینه ۱پاسخ درست است. شاگردان ارسطو هنگام تنظیم آثار او )که شامل همه علوم می شد( مقاالت و نوشته های فلسفی ارسطو را بعد از بخش 
طبیعیات )فیزیک( قرار دادند به همین جهت این بخش به "مابعد الطبیعه" )متافیزیک( مشهور شد. امروز دیگر کلمه فلسفه به معنی عام دانش به کار نمی رود، 

بلکه برای همین دانش خاص که "مابعد الطبیعه" یا "فلسفه اولی" باشد استفاده می شود.

سوال ۹۵( گزینه ۱ پاسخ درست است. فلسفه عملی شامل ← تدبیر منزل، سیاست مدن و اخالق است. 
شاگردان ارسطو بعد از بخش طبیعیات )فیزیک( فلسفه را قرار دادند.
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سوال ۸۴( گزینه ۱ پاسخ درست است. اینکه موجودات غیر زنده را بررسی کنیم درواقع موجود را از یک جنبه خاصی )غیر زنده بودن( بررسی کرده ایم که کار 
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سوال ۹۰( گزینه ۲ پاسخ درست است. مالصدرا ماندن در فطرت اول را شایسته انسان نمی داند و از انسان می خواهد که بکوشند از فطرت اول عبور کنند و 
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طبیعیات )فیزیک( قرار دادند به همین جهت این بخش به "مابعد الطبیعه" )متافیزیک( مشهور شد. امروز دیگر کلمه فلسفه به معنی عام دانش به کار نمی رود، 
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سوال ۹۵( گزینه ۱ پاسخ درست است. فلسفه عملی شامل ← تدبیر منزل، سیاست مدن و اخالق است. 
شاگردان ارسطو بعد از بخش طبیعیات )فیزیک( فلسفه را قرار دادند.
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سوال ۹۶( گزینه ۱ پاسخ درست است. فیلسوف در اصل وجود حقیقت جهان، طبیعت و انسان کاوش می کند و این ها اموری هستند که پایه و اساس سایر 
علوم به شمار می آیند. هر علمی درباره موضوع خاصی بحث می کند. دانش ریاضیات درباره مقدار و کمیت است.

سوال ۹۷( گزینه ۴ پاسخ درست است. فلسفه درباره بنیادی ترین و نهادی ترین موضوعات جهان و انسان است و پاسخگوی عمیق ترین دغدغه های بشری 
است. به عبارت دیگر، فیلسوف در اصل وجود و حقیقت جهان، طبیعت و انسان کاوش می کند و این ها اموری هستند که پایه و اساس سایر علوم به شمار می 

آیند.

سوال ۹۸( گزینه ۱ پاسخ درست است. الف( مسائل فلسفی، از جهت روش، مانند مسائل ریاضی هستند که استفاده از حواس و ابزار به حل آن ها کمک نمی 
کند و فقط با عملیات فکری و استداللی باید به جواب مسئله ها دست یافت.

سوال ۹۹( گزینه ۳ پاسخ درست است. علوم مکمل یکدیگر هستند، ویژگی فلسفه این است که درباره بنیادی ترین و نهادی ترین موضوع جهان و انسان است، 
اما این بدان معنا نیست که انسان از طریق علوم دیگر نمی تواند به کسب فضیلت نائل شود. پاسخ درست است.

سوال ۱۰۰( گزینه ۲ پاسخ درست است. پیش از سقراط کسانی که خود را سوفیست می دانستند، معیار ادراک انسان را حواس او می گرفتند.  شاید اولین بار 
فیثاغورس که در حدود ۵۸۲ تا ۵۰۰ قبل از میالد می زیست، این لفظ را به کار برده است، اما از زمان سقراط این لفظ بیشتر مورد استفاده قرار گرفت.
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ریشه و شاخه های فلسفه

درس دوم

بنیادی تر  و  از آن ها اساسی تر  برخی  اگر دقت کنید، می بینید  فیلسوفان درباره موضوعات مختلف فلسفی است.  برخی  نظر  زیر،  گزاره های فلسفی 

هستند. این گزاره ها را در ردیف یک و بقیه را در ردیف دو عالمت بزنید.

1- انسان ذاتا به زندگی اجتماعی گرایش دارد)مدنی بالطبع است(.

2- هستی یک وجود بی انتهاست و حد و مرزی ندارد.

3- اساس حکومت و سیاست را قدرت تشکیل می دهد.

4- زندگی را با امید به آینده بنا کن، زیرا جهان طراحی دقیقی دارد.

5- تاریخ انسان از قانون مندی خاصی پیروی می کند.

6- درک واقعیت های هستی امکان پذیر است.

7- برخی از فضایل اخالقی، ذاتا ارزشمند هستند.

8- قانون علیت در سراسر عالم جاری و ساری است.

9- موجودات جهان به دو دسته زوال پذیر و زوال ناپذیر تقسیم می شوند.

10- راه های مختلفی برای شناخت جهان وجود دارد.

2 1
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*
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*

*

*

*

*

*

*

تفکر - صفحه 10
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داخل دایره قرمز مربوط به دانش فلسفه است؛ که دارای یک بخش اصلی و تعدادی بخش های فرعی است.

 یعنی وقتی گفته می شود فلسفه یعنی داخل دایره قرمز مورد نظر است.

 بخش اصلی)دایره آبی وسط(، همان هستی شناسی و معرفت شناسی است که به منزله ریشه و اساس فلسفه است.

 بخش های فرعی)دایره های سبز  اطراف هستی شناسی و معرفت شناسی( در حکم شاخه ها و ستون های آنند.

 دایره های بنفش که خارج از دایره قرمز هستند علوم مختلف هستند که جزء فلسفه نیستند اما هر علمی با شاخه ای از شاخه های فلسفه در ارتباط است 

و از طریق آن شاخه با بخش اصلی فلسفه ارتباط دارد.

 بخش اصلی و ریشه ای فلسفه

این بخش از فلسفه درصدد بحث و بررسی اصل و حقیقت وجود و مسائل پیرامون آن است. 

فیلسوفان تالش می کنند قوانین و احکامی را که مربوط به خود هستی و وجود است به دست آورند.

یعنی در این بخش از فلسفه، بنیادی ترین مسائل به طور کلی بررسی می شود. مثال آیا در هستی قانون علیت جاری هست یا نه. آیا هستی یک وجود بی انتهاست 

و حد و مرزی ندارد و ….

درس دوم: ریشه و شاخه های فلسفه
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البته از آن جا که معرفت به وجود، فرع بر امکان شناخت آن است، فیلسوفان توانایی انسان در شناخت هستی را هم بررسی می کنندو می خواهند بدانند که آیا 

انسان می تواند قانون علیت را در جهان دریابد و به وجود چنین قانونی در جهان مطمئن باشد.

توضیحی مختصر درباره »معرفت به وجود، فرع بر امکان شناخت آن است.«

ثبت نام در دبیرستان، فرع بر وجود دبیرستان است یعنی اول باید برایمان روشن بشود که دبیرستانی هست سپس برای ثبت نام در دبیرستان اقدام کنیم. بدون 

وجود دبیرستان، ثبت نام در دبیرستان معنا ندارد یعنی اول و اصل، وجود دبیرستان است و ثبت نام در دبیرستان فرع بر وجود دبیرستان است.

اقامه نماز در مسجد فرع بر وجود مسجد است. یعنی ابتدا باید برایمان روشن بشود که مسجدی هست که وجود مسجد می شود اصل، بعد برای اقامه نماز در 

آن جا اقدام کنیم که اقامه نماز در مسجد فرع بر وجود مسجد است. و……

معرفت به وجود فرع بر امکان شناخت آن است؛ یعنی ابتدا باید برایمان روشن و ثابت بشود که ما قدرت و توان و امکان شناخت وجود را داریم که این می شود 

اصل، و بعد از این که ثابت شد ما قدرت و توان و امکان شناخت وجود را داریم، بعد از آن اقدام به شناخت وجود می کنیم که این اقدام به شناخت وجود می شود 

فرع بر امکان شناخت. یعنی اگر ما امکان شناخت وجود را نداشته باشیم، اقدام به شناخت وجود هیچ معنایی ندارد.

 از این رو بخش اصلی و ریشه ای فلسفه به دو بخش تقسیم می شود:

 1- هستی شناس: درباره قوانین و احکام کلی و عام حاکم بر هستی و وجود بحث می کند. 

 2- معرفت شناسی: توانایی انسان در شناخت هستی را مورد مطالعه قرار می دهد.

بار دیگر به فعالیت ابتدای درس بازگردید و ببینید که کدام یک از گزاره ها مربوط به وجود شناسی و کدام یک مربوط به معرفت شناسی است.

بررسی - صفحه 13

شاخه های فلسفه یا فلسفه های مضاف

بنیادی وجود شناسی و معرفت شناسی را به محدوده های خاص منتقل  از دانش های فلسفی هستند که قوانین  یا فلسفه مضاف، آن دسته  شاخه های فلسفه 

می سازند و قوانین بنیادی آن محدوده از وجود را بیان می کنند.

تاثیر بخش اصلی  توضیح: وقتی بخش اصلی و ریشه ای فلسفه که هستی شناسی و معرفت شناسی است به محدوده ای خاص منتقل شده و تحت   

فلسفه، فقط به مسائل بنیادین آن محدوده می پردازد، می شود شاخه ای از شاخه های فلسفه یا فلسفه مضاف. مثال: وقتی بخش اصلی فلسفه به محدوده علم 

9-8-4-2

شماره های 1-3-5-7 مربوط به فلسفه مضاف

10 -6



درس دوم: ریشه و شاخه های فلسفه

413

البته از آن جا که معرفت به وجود، فرع بر امکان شناخت آن است، فیلسوفان توانایی انسان در شناخت هستی را هم بررسی می کنندو می خواهند بدانند که آیا 

انسان می تواند قانون علیت را در جهان دریابد و به وجود چنین قانونی در جهان مطمئن باشد.

توضیحی مختصر درباره »معرفت به وجود، فرع بر امکان شناخت آن است.«

ثبت نام در دبیرستان، فرع بر وجود دبیرستان است یعنی اول باید برایمان روشن بشود که دبیرستانی هست سپس برای ثبت نام در دبیرستان اقدام کنیم. بدون 

وجود دبیرستان، ثبت نام در دبیرستان معنا ندارد یعنی اول و اصل، وجود دبیرستان است و ثبت نام در دبیرستان فرع بر وجود دبیرستان است.

اقامه نماز در مسجد فرع بر وجود مسجد است. یعنی ابتدا باید برایمان روشن بشود که مسجدی هست که وجود مسجد می شود اصل، بعد برای اقامه نماز در 

آن جا اقدام کنیم که اقامه نماز در مسجد فرع بر وجود مسجد است. و……

معرفت به وجود فرع بر امکان شناخت آن است؛ یعنی ابتدا باید برایمان روشن و ثابت بشود که ما قدرت و توان و امکان شناخت وجود را داریم که این می شود 

اصل، و بعد از این که ثابت شد ما قدرت و توان و امکان شناخت وجود را داریم، بعد از آن اقدام به شناخت وجود می کنیم که این اقدام به شناخت وجود می شود 

فرع بر امکان شناخت. یعنی اگر ما امکان شناخت وجود را نداشته باشیم، اقدام به شناخت وجود هیچ معنایی ندارد.

 از این رو بخش اصلی و ریشه ای فلسفه به دو بخش تقسیم می شود:

 1- هستی شناس: درباره قوانین و احکام کلی و عام حاکم بر هستی و وجود بحث می کند. 

 2- معرفت شناسی: توانایی انسان در شناخت هستی را مورد مطالعه قرار می دهد.

بار دیگر به فعالیت ابتدای درس بازگردید و ببینید که کدام یک از گزاره ها مربوط به وجود شناسی و کدام یک مربوط به معرفت شناسی است.

بررسی - صفحه 13

شاخه های فلسفه یا فلسفه های مضاف

بنیادی وجود شناسی و معرفت شناسی را به محدوده های خاص منتقل  از دانش های فلسفی هستند که قوانین  یا فلسفه مضاف، آن دسته  شاخه های فلسفه 

می سازند و قوانین بنیادی آن محدوده از وجود را بیان می کنند.

تاثیر بخش اصلی  توضیح: وقتی بخش اصلی و ریشه ای فلسفه که هستی شناسی و معرفت شناسی است به محدوده ای خاص منتقل شده و تحت   

فلسفه، فقط به مسائل بنیادین آن محدوده می پردازد، می شود شاخه ای از شاخه های فلسفه یا فلسفه مضاف. مثال: وقتی بخش اصلی فلسفه به محدوده علم 

9-8-4-2

شماره های 1-3-5-7 مربوط به فلسفه مضاف

10 -6
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روان شناسی منتقل می شود، بخش وجودشناسی فلسفه، به بررسی وجود یا عدم وجود روح که از مسائل بنیادین علم روان شناسی است می پردازد که اگر دانشمند 

علم روان شناسی، در بخش اصلی فلسفه، پذیرفته باشد که »وجود به دو قسم مادی و مجرد« تقسیم می شود با تکیه به این باور در بخش اصلی فلسفه، می تواند 

انسان را هم دارای این دو بعد بداند و اگر دانشمند علم روان شناسی، در بخش اصلی فلسفه، معتقد باشد که »عالم هستی فقط دارای یک بعد مادی است«، با 

تکیه به این باور در بخش اصلی فلسفه، انسان را هم فقط دارای بعد مادی دانسته و منکر وجود روح می شود.

 و بخش معرفت شناسی فلسفه هم با توجه به این که در بخش اصلی فلسفه، نسبت به معرفت  شناسی کدام یک از ابزارهای شناخت عقل و حس و شهود 

را معتبر بداند، نسبت به روش تحقیق در محدوده ای که به آن منتقل شده است نظر می دهد.

  به طور کلی بخش هستی شناسی فلسفه، وجود یا عدم وجود موضوع آن محدوده ای را که به آن منتقل شده و مسائل بنیادین در ارتباط با موضوع آن 

محدوده و بخش معرفت شناسی فلسفه هم روش تحقیق در آن محدوده را بررسی می کند. که در این صورت شاخه ای از شاخه های فلسفه تشکیل می شود.

 بخش اصلی فلسفه وقتی به محدوده علم تجربی منتقل شود می شود »فلسفه علم تجربی« که فقط به مسائل بنیادین علم تجربی در خصوص موضوع 

و روش تحقیق علم تجربی می پردازد.

 و وقتی به محدوده علم جامعه شناسی منتقل شود می شود »فلسفه علم جامعه شناسی« که فقط به مسائل بنیادین علم جامعه شناسی در خصوص موضوع 

و روش تحقیق علم جامعه شناسی می پردازد.

 وبه طور کلی بخش اصلی فلسفه وقتی به محدوده ای خاص  منتقل شود می شود »فلسفه آن محدوده« که فقط به مسائل بنیادین آن محدوده در خصوص 

موضوع و روش تحقیق آن محدوده می پردازد.

گاه خالی از فلسفه مضاف نبوده است و نمی تواند هم چنین اتفاقی بیفتد اما از  گاه و چه ناخودآ  هیچ وقت، هیچ علمی و هیچ محدوده معرفتی، چه خودآ

گاهانه به این شاخه های فلسفه توجه خاص شده است.  قرن شانزدهم به بعد به طور آ

  مثال محدوده دین هم دارای فلسفه مضاف به نام فلسفه دین است و در همان ابتدای آغاز وحی در دین اسالم در اولین سوره ای که بر پیامبر اکرم)ص(

نازل شده است یعنی سوره علق، در آیه ای بسیار کوچک اما کامال فلسفی و عقالنی، فلسفه دین بیان شده است و آن آیه این است: »ان االنسان لیطغی، ان راه 

استغنی« انسان در همان لحظه ای که عقل خودش را از کمک وحی بی نیاز ببیند، در همان لحظه که عقل خود را به تنهایی برای یافتن راه کافی بداند، در همان 

لحظه بی نیاز دیدن عقلش از کمک وحی، طغیان کرده است. عقل برای چیدن استدالل و رسیدن به نتیجه نیازمند مقدماتی کامال مشهود و معلوم است اما دارایی 

عقل)توجه داشته باشید که می گویم دارایی عقل نه توانایی عقل( برای چیدمان استدالل کافی نیست و نیازمند کمک است و وحی می آید که دارایی های عقل را 

کمال دهد. وحی در دین اسالم آمده است که عقل را مسلح کند نه این آن را منزوی کرده و به کناری راند.
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۱- تفکر فلسفی با ................... آغاز می شود که هرگاه در مورد جهان و هستی باشد به ............. و هرگاه در مورد علوم و دین و 
اخالق و انسان باشد به ................ مربوط شده و در مورد روش همگی آن ها می توان گفت .................

۱( حیرت فلسفی - فلسفه اولی - فلسفه های مضاف - روش تجربی در آن ها کاربرد ندارد.

۲( برخورد با مسئله - مابعد الطبیعه - فلسفه های علوم - روش دیگر استدالل عقل است.

۳( برخورد با مسئله فلسفی - فلسفه اولی - فلسفه های مضاف - روش تجربی در آن ها کاربرد ندارد. 

۴( برخورد با مسئله - مابعد الطبیعه - فلسفه انسان شناسی - روش همگی استدالل عقلی است.

۲- هرگاه "انسان را یک ماشین بسیار پیچیده بدانیم نه چیزی فراتر از آن" و هرگاه "منیت انسان را مساوی با ذهنیت انسان بدانیم که 
کامال از یکدیگر مجزا هستند" به ترتیب به انسان شناسی ............ و ............ اشاره نموده ایم و تمثیل انسان معلق در فضا از 

............ برای ............ است.

گاهی بی واسطه نفس از خودش گاهی انسان از نفس خود                            ۲( ماتریالیسم و دکارت - ابن فندینا - آ ۱( داروینیسم و دکارت - ابن سینا - آ

گاهی بی واسطه نفس از خودش گاهی انسان از نفس                                          ۴( ماتریالیسم و کانت - ارسطو - آ ۳( داروینیسم و کانت - ارسطو - آ

۳- ابیات شعری 

"مرغ در باال پران و سایه اش                    می رود بر روی صحرا مرغ وش 

ابلهی صیاد آن سایه شود                           می دود چندان که بی مایه شود" 

اشاره به کدامیک از مباحث فلسفی زیر دارد؟

۱( نسبت عالم طبیعت به عالم ماوراء طبیعت نسبت صاحب سایه به سایه است.

۲( این عالم، حقیقت اصیل و واقعی است که از آن نسایه ای در عالم برتر شکل گرفته است.

۳( نسبت عالم طبیعت به عالم ماوراء طبیعت نسبت سایه به صاحب سایه است.

۴( هدف حقیقی انسان طبیعت شناسی و شناخت پدیده های طبیعی و امور واقعی آن است.

۴- بخش اصلی فلسفه چه نام دارد؟ در جستجوی پاسخ به چه مسائلی است؟ نسبت آن با سایر فلسفه ها به چه چیزی تشبیه شده 
است؟

۱( مابعد الطبیعه - مسائل مربوط به وجود - شاخه ها و برگ ها به ریشه                          ۲( فلسفه اولی - مسائل مربوط به علوم - شاخه ها و برگ ها به ریشه

۳( فلسفه اولی - مسائل مربوط به علوم - ریشه به شاخه ها و برگ ها                               ۴( مابعد الطبیعه - مسائل مربوط به وجود - ریشه به شاخه ها و برگ ها
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۱- تفکر فلسفی با ................... آغاز می شود که هرگاه در مورد جهان و هستی باشد به ............. و هرگاه در مورد علوم و دین و 
اخالق و انسان باشد به ................ مربوط شده و در مورد روش همگی آن ها می توان گفت .................

۱( حیرت فلسفی - فلسفه اولی - فلسفه های مضاف - روش تجربی در آن ها کاربرد ندارد.

۲( برخورد با مسئله - مابعد الطبیعه - فلسفه های علوم - روش دیگر استدالل عقل است.

۳( برخورد با مسئله فلسفی - فلسفه اولی - فلسفه های مضاف - روش تجربی در آن ها کاربرد ندارد. 

۴( برخورد با مسئله - مابعد الطبیعه - فلسفه انسان شناسی - روش همگی استدالل عقلی است.

۲- هرگاه "انسان را یک ماشین بسیار پیچیده بدانیم نه چیزی فراتر از آن" و هرگاه "منیت انسان را مساوی با ذهنیت انسان بدانیم که 
کامال از یکدیگر مجزا هستند" به ترتیب به انسان شناسی ............ و ............ اشاره نموده ایم و تمثیل انسان معلق در فضا از 

............ برای ............ است.

گاهی بی واسطه نفس از خودش گاهی انسان از نفس خود                            ۲( ماتریالیسم و دکارت - ابن فندینا - آ ۱( داروینیسم و دکارت - ابن سینا - آ

گاهی بی واسطه نفس از خودش گاهی انسان از نفس                                          ۴( ماتریالیسم و کانت - ارسطو - آ ۳( داروینیسم و کانت - ارسطو - آ

۳- ابیات شعری 

"مرغ در باال پران و سایه اش                    می رود بر روی صحرا مرغ وش 

ابلهی صیاد آن سایه شود                           می دود چندان که بی مایه شود" 

اشاره به کدامیک از مباحث فلسفی زیر دارد؟

۱( نسبت عالم طبیعت به عالم ماوراء طبیعت نسبت صاحب سایه به سایه است.

۲( این عالم، حقیقت اصیل و واقعی است که از آن نسایه ای در عالم برتر شکل گرفته است.

۳( نسبت عالم طبیعت به عالم ماوراء طبیعت نسبت سایه به صاحب سایه است.

۴( هدف حقیقی انسان طبیعت شناسی و شناخت پدیده های طبیعی و امور واقعی آن است.

۴- بخش اصلی فلسفه چه نام دارد؟ در جستجوی پاسخ به چه مسائلی است؟ نسبت آن با سایر فلسفه ها به چه چیزی تشبیه شده 
است؟

۱( مابعد الطبیعه - مسائل مربوط به وجود - شاخه ها و برگ ها به ریشه                          ۲( فلسفه اولی - مسائل مربوط به علوم - شاخه ها و برگ ها به ریشه

۳( فلسفه اولی - مسائل مربوط به علوم - ریشه به شاخه ها و برگ ها                               ۴( مابعد الطبیعه - مسائل مربوط به وجود - ریشه به شاخه ها و برگ ها
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۵- باتوجه به هستی شناسی افالطون نمی توان گفت ............

۱( دیدگاه خاص او در انسان شناسی و فلسفه اخالق اش متاثر از هستی شناسی اوست. 

۲( عالم طبیعت برگرفته از عالم مثل است و برترین وجود مثال خیر است.

۳( هدف حقیقی انسان رسیدن به خیر مطلق در زندگی است.

۴( حقیقت اصلی و برتر عالم مثل است که این عالم سایه آن محسوب می شود.

۶- در مورد تفاوت مابعد الطبیعه با ماوراء الطبیعه می توان گفت ..........

۱( ماوراء الطبیعه علم هستی شناسی است و مابعد الطبیعه مرتبه ای از هستی.

۲( ماوراء الطبیعه ترجمه عربی کلمه متافیزیک است به معنای مرتبه ای از هستی.

۳( مابعد الطبیعه متوجه بحث های فوق طبیعی و غیرمادی است.

۴( مابعد الطبیعه علم هستی شناسی است و ماوراء الطبیعه یکی از مسایل آن است.

۷- کدام گزینه عامل اصلی و ریشه ای تقسیم فلسفه به هستی شناسی و معرفت شناسی است؟

۱( معرفت شناسی محور اصلی فلسفه است.                                      ۲( ابزار هر دو بخش یکی است.

۳( معرفت به وجود فرع بر امکان شناخت است.                                ۴( پیشرفت علوم و تکنولوژی این دو بخش را جدا کرده است.

۸- نام مابعد الطبیعه برگرفته از کتاب ............ است و ماوراء الطبیعه ............ می باشد.

۱( ارسطو - مرتبه ای از جهان هستی                             ۲( افالطون - مرتبه ای از جهان هستی

۳( افالطون - نام کتاب                                                  ۴( ارسطو - نام کتاب

۹- کدام عبارت در حیطه فلسفه اولی قرار نمی گیرد؟

۱( غایت مندی جهان                                                 ۲( فراگیری قانون علیت

۳( ریشه دانش فلسفه                                                 ۴( تکامل یا انقراض موجودات

۱۰- چرا یکی از قسمت های اصلی و ریشه ای فلسفه معرفت شناسی است؟ )کاملترین گزینه را انتخاب کنید(

 ۱( زیرا معرفت بر وجود فرع بر امکان شناخت وجود است.                                                    ۲( زیرا امکان شناخت وجود فرع بر معرفت به وجود است.

۳( زیرا بررسی توانایی انسان به دریافتن علیت مهم ترین بحث فلسفه اولی است.                   ۴( زیرا تنها ابزار وجود از معرفت بر وجود مهم تر است.

۱۱- کدام عبارت ناصحیح است؟

۱( بخش اصلی فلسفه درصدد بررسی و حقیقت وجود و مسائل پیرامون آن است.

۲( فلسفه در حقیقت همان وجودشناسی است.

۳( فیلسوفان در تالش اند که قوانین مربوط به مسائل بنیادین را به دست آورند.

۴( به دلیل اینکه معرفت به وجود فرع بر امکان شناخت آن است، فیلسوفان می خواهند توانایی انسان در شناخت هستی را بررسی کنند.

سواالت درس دوم
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۱۲- شاخه های فلسفی چگونه شکل می گیرد؟

۱( با شکل گیری قوانین بنیادی وجودشناسی                                                                    ۲( تفکر در دانش های خاص مثل علم اخالق

۳( شناخت ریشه های فلسفه که شامل وجودشناسی و معرفت شناسی است.                   ۴( تأمل فیلسوفانه در حوزه هایی مانند اخالق و....

۱۳- کدام جمله درباره دیدگاه کسانی که اعتقاد دارند فرد و جامعه اصالت دارند، نیست؟

۱- افراد هیچ گاه قدرت اختیار و تصمیم گیری خود را از دست نمی دهند.               

۲( عدم توانایی افراد در تغییر جامعه 

۳( جامعه صرفا جمع افراد نیست.                   

۴( شکل گیری روح جمعی در جامعه منوط به زندگی طوالنی آن ها با یکدیگر است.

۱۴- اساس و شالوده نظریات در علوم چه می باشد؟

۱( آنچه که انسان در شناخت هستی کسب می کند.                                ۲( آنچه که در هر علمی باید ذکر شود.

۳( آنچه در فلسفه های مضاف پذیرفته می شود.                                       ۴( آنچه که فلسفه به عنوان قوانین بنیادین بیان می کند.

۱۵- کدام گزاره صحیح می باشد؟

۱( توانایی هستی در شناخت هستی از اقسام هستی در وجود می باشد.                   ۲( بخش اصلی فلسفه درصدد بررسی قوانین بنیادی می باشد.

۳( معرفت به وجود، اصل بر امکان شناخت آن است.                                              ۴( فلسفه علم درباره حقیقت می باشد.

۱۶- کدام گزینه مربوط به هستی شناسی، نادرست می باشد؟

۱( هستی شناسی و شناخت وجود مفاهیم یکسانی هستند.                                ۲( انسان برای شناخت هستی به آن نیاز دارد.

۳( معرفت شناسی با هستی شناسی بخش اصلی فلسفه می باشد.                     ۴( هستی شناسی ماهیت اشیاء را بررسی می کند.

۱۷- هنگامی که فیلسوفان می خواهند درباره شاخه های فلسفه )فلسفه مضاف( نظر بدهند چه چیزی را مالک خود قرار می دهند؟

۱( هستی شناسی                        ۲( معرفت شناسی                        ۳( جهان بینی                        ۴( مکتب شناسی

۱۸- فلسفه مضاف: ......

۱( قواعد کلی وجود را بررسی می کند.                            ۲( فیلسوفان عالقه ای به بررسی آن ندارند.

۳( میتواند تمام موضوعات را بررسی کند.                         ۴( یعنی اندیشیدن فلسفی درباره یک موضوع.

۱۹- کدام گزاره در توصیف شاخه های فلسفه اشتباه است؟

۱( فلسفه اولی ریشه فلسفه است.                                      ۲( فلسفه دو بخش اصلی و تعدادی بخش فرعی دارد.

۳( بخش فرعی زیرمجموعه بخش اصلی است.                ۴( بخش اصلی هستی موجودات را بررسی می کند.

۲۰- اگر بخواهیم مانند فیلسوفان در حوزه اخالق وارد شویم چه اقدامی الزم است؟

۱( توصیف مفهوم اخالق                                               ۲( دادن پاسخ عاقالنه به آن

۳( رعایت بایدها و نبایدهای اخالق                                ۴( یافتن مبانی مخصوص در آن
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۱۲- شاخه های فلسفی چگونه شکل می گیرد؟

۱( با شکل گیری قوانین بنیادی وجودشناسی                                                                    ۲( تفکر در دانش های خاص مثل علم اخالق

۳( شناخت ریشه های فلسفه که شامل وجودشناسی و معرفت شناسی است.                   ۴( تأمل فیلسوفانه در حوزه هایی مانند اخالق و....

۱۳- کدام جمله درباره دیدگاه کسانی که اعتقاد دارند فرد و جامعه اصالت دارند، نیست؟

۱- افراد هیچ گاه قدرت اختیار و تصمیم گیری خود را از دست نمی دهند.               

۲( عدم توانایی افراد در تغییر جامعه 

۳( جامعه صرفا جمع افراد نیست.                   

۴( شکل گیری روح جمعی در جامعه منوط به زندگی طوالنی آن ها با یکدیگر است.

۱۴- اساس و شالوده نظریات در علوم چه می باشد؟

۱( آنچه که انسان در شناخت هستی کسب می کند.                                ۲( آنچه که در هر علمی باید ذکر شود.

۳( آنچه در فلسفه های مضاف پذیرفته می شود.                                       ۴( آنچه که فلسفه به عنوان قوانین بنیادین بیان می کند.

۱۵- کدام گزاره صحیح می باشد؟

۱( توانایی هستی در شناخت هستی از اقسام هستی در وجود می باشد.                   ۲( بخش اصلی فلسفه درصدد بررسی قوانین بنیادی می باشد.

۳( معرفت به وجود، اصل بر امکان شناخت آن است.                                              ۴( فلسفه علم درباره حقیقت می باشد.

۱۶- کدام گزینه مربوط به هستی شناسی، نادرست می باشد؟

۱( هستی شناسی و شناخت وجود مفاهیم یکسانی هستند.                                ۲( انسان برای شناخت هستی به آن نیاز دارد.

۳( معرفت شناسی با هستی شناسی بخش اصلی فلسفه می باشد.                     ۴( هستی شناسی ماهیت اشیاء را بررسی می کند.

۱۷- هنگامی که فیلسوفان می خواهند درباره شاخه های فلسفه )فلسفه مضاف( نظر بدهند چه چیزی را مالک خود قرار می دهند؟

۱( هستی شناسی                        ۲( معرفت شناسی                        ۳( جهان بینی                        ۴( مکتب شناسی

۱۸- فلسفه مضاف: ......

۱( قواعد کلی وجود را بررسی می کند.                            ۲( فیلسوفان عالقه ای به بررسی آن ندارند.

۳( میتواند تمام موضوعات را بررسی کند.                         ۴( یعنی اندیشیدن فلسفی درباره یک موضوع.

۱۹- کدام گزاره در توصیف شاخه های فلسفه اشتباه است؟

۱( فلسفه اولی ریشه فلسفه است.                                      ۲( فلسفه دو بخش اصلی و تعدادی بخش فرعی دارد.

۳( بخش فرعی زیرمجموعه بخش اصلی است.                ۴( بخش اصلی هستی موجودات را بررسی می کند.

۲۰- اگر بخواهیم مانند فیلسوفان در حوزه اخالق وارد شویم چه اقدامی الزم است؟

۱( توصیف مفهوم اخالق                                               ۲( دادن پاسخ عاقالنه به آن

۳( رعایت بایدها و نبایدهای اخالق                                ۴( یافتن مبانی مخصوص در آن
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۲۱- کدام گزاره غلط است؟

۱( رسیدن به حقیقت امری است، ممکن نه قطعی                                      ۲( تمامی فلسفه درخصوص قوانین هستی اتفاق نظر دارند.

۳( فیلسوفان می کوشند عوامل مانع را از سر راه تفکر بردارند.                     ۴( فالسفه رسیدن به حقیقت را برای خود مهم می دانند.

۲۲- باتوجه به گزاره فلسفه سیاست با سیاست ارتباط دارد، اما سیاست نیست. می توان گفت: ...........

۱( سیاست، در فلسفه و فلسفه در سیاست بررسی می شود.                        ۲( روش هر دو خاص و متفاوت است.

۳( لیک فیلسوف سیاست، باید از سیاستمداران الگو بگیرید.                      ۴( موضوع هر دو یکسان است.

۲۳- کدام گزینه را نمی توانیم به مبحث هستی شناسی نسبت دهیم؟

۱( ریشه فلسفه را تشکیل می دهد.                                              ۲( سواالت مربوط به وجود را پاسخ می دهد.

۳( قوائد مربوط به یک وجود خاص را بررسی می کند.                 ۴( فرعیات فلسفه را تشکیل می دهد.

۲۴- اما اگر در متافیزیک، یک ویژگی را به تمامی موجودات نسبت دهیم در حقیقت: .............

۱( درباره ویژگی مشترک تمام موجودات، سخن گفتیم.             ۲( پژوهش فلسفی ارائه دهیم.

۳( به نتایج درستی درباره جهان رسیدیم.                                   ۴( پایه و اساس فلسفه را تشکیل داده ایم.

۲۵- کدام پرسش، یک پرسش مابعد الطبیعه می باشد؟

۱( آیا هر موجودی علتی دارد؟                                             ۲( آیا در مریخ نیروی جاذبه وجود دارد؟

۳( کره زمین چگونه به وجود آمده است؟                             ۴( آیا همه انسان ها صادق هستند؟

۲۶- کدام سوال را می توان در زیرشاخه فلسفه جامعه شناسی دانست؟

۱( علت حمله مغوالن به ایران چه بود؟                                ۲( علت کاهش طالق چیست؟

۳( علت سرنگونی حکومت پهلوی چه بود؟                          ۴( آیا تکامل فقط از طریق تولیدمثل، صورت می گیرد؟

۲۷- کدام گزینه معنای درستی را ارائه نمی کند؟

۱( فلسفه فقط از قواعد وجود سخن می گویند.                                           ۲( فلسفه در هر علمی وارد بنیادی ترین مسائل می شود .

۳( فلسفه جامعه شناسی و فلسفه سیاست از فلسفه مضاف هستند.            ۴( فلسفه با هر علمی ارتباط دارد.

۲۸- اعتقاد تربیتی افالطون با کدام دو فیلسوف متفاوت است؟

۱( ارسطو و کانت                                                  ۲( هگل و مارکس 

۳( ابن سینا و ارسطو                                             ۴( کانت و ابن سینا

۲۹- کدام فیلسوف به اینکه برای رشد معنوی و رسیدن به درجات عالی ما باید روح را پرورش داد، معتقد نیست؟

۱( کانت                             ۲( ارسطو                             ۳( افالطون                             ۴( ابن سینا
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۳۰- چرا فیلسوفان، فقط به فلسفه بسنده نمی کنند و از علم منطق کمک می گیرند؟

۱( می خواهند از معضالت تفکر در تمامی مراحل آن بکاهند..                  ۲( دیگر به فلسفه اعتقاد ندارند. 

۳( می خواهند ایده های خود را با استدالل اثبات کنند.                             ۴( چون منطق بار علمی بهتری دارد.

۳۱- کدام پرسش در متافیزیک بررسی می شود؟

۱( آیا هر موجود، نیازمند علت است؟                          ۲( آیا هر جسمی، نیرو دارد؟

۳( آیا فقط در زمین حیات وجود دارد؟                         ۴( همه حکومت ها عدالت دارند؟

۳۲- تمامی موجودات و اشیاء هستی عالوه بر تفاوت ها، شباهت هایی نیز دارند، آنها عبارت اند از: ..................

۱( نحوه تولیدمثل                             ۲( غیرمادی بودن                             ۳( اصل هستی                             ۴( مادی بودن

۳۳- صحیح ترین گزینه درباره فلسفه مضاف را انتخاب کنید.

۱( قوائد اصل وجود را بررسی می کند.                         ۲( شاخه فرعی فلسفه را تشکیل می دهند.

۳( مابعد الطبیعه از آن گرفته شده است.                       ۴( پرسش های بی اهمیت را بررسی می کند.

۳۴- انسان شناسی کدام فیلسوف با بقیه متفاوت است؟

۱( ارسطو                             ۲( ابن سینا                             ۳( کانت                             ۴( افالطون

۳۵- کدام گزینه درباره متافیزیک صحیح است؟

۱( از شاخه های فرعی فلسفه می باشد.                      ۲( اصل وجود را بررسی می کند.

۳( با نام ماوراء الطبیعه آن را هم می شناسند.              ۴( فقط موجودات غیرمادی را بررسی می کند.

۳۶- کدام گزینه در مورد فلسفه نادرست است؟

۱( برای هر علمی می توان یک فلسفه طراحی کرد.                    ۲( بخش اصلی فلسفه، فلسفه اولی می باشد که پایه فلسفه است.

۳( فلسفه مضاف توسط فلسفه اولی تشکیل می شود.                  ۴( متافیزیک، تمامی موجودات را در بر می گیرد.

۳۷- بهترین راه شناخت مکتب لیبرالیسم چیست؟

۱( بنیان گذاران این مکتب را بشناسیم.                               ۲( فلسفه وجود این مکتب را بشناسیم.

۳( فلسفه ای را مطالعه کنیم که پشتوانه آن است.               ۴( مسائل بنیادی آن را بررسی کنیم.

۳۸- ابن سینا معتقد است که ............ علتی است برای اثبات ............

۱( مابعد الطبیعه - وجود انسان                                     ۲( فلسفه وسطی ماورالطبیعه

۳( ماورالطبیعه - بعد غیرمادی انسان                            ۴( روح انسان - عالم پس از مرگ
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۳۰- چرا فیلسوفان، فقط به فلسفه بسنده نمی کنند و از علم منطق کمک می گیرند؟

۱( می خواهند از معضالت تفکر در تمامی مراحل آن بکاهند..                  ۲( دیگر به فلسفه اعتقاد ندارند. 

۳( می خواهند ایده های خود را با استدالل اثبات کنند.                             ۴( چون منطق بار علمی بهتری دارد.

۳۱- کدام پرسش در متافیزیک بررسی می شود؟

۱( آیا هر موجود، نیازمند علت است؟                          ۲( آیا هر جسمی، نیرو دارد؟

۳( آیا فقط در زمین حیات وجود دارد؟                         ۴( همه حکومت ها عدالت دارند؟

۳۲- تمامی موجودات و اشیاء هستی عالوه بر تفاوت ها، شباهت هایی نیز دارند، آنها عبارت اند از: ..................

۱( نحوه تولیدمثل                             ۲( غیرمادی بودن                             ۳( اصل هستی                             ۴( مادی بودن

۳۳- صحیح ترین گزینه درباره فلسفه مضاف را انتخاب کنید.

۱( قوائد اصل وجود را بررسی می کند.                         ۲( شاخه فرعی فلسفه را تشکیل می دهند.

۳( مابعد الطبیعه از آن گرفته شده است.                       ۴( پرسش های بی اهمیت را بررسی می کند.

۳۴- انسان شناسی کدام فیلسوف با بقیه متفاوت است؟

۱( ارسطو                             ۲( ابن سینا                             ۳( کانت                             ۴( افالطون

۳۵- کدام گزینه درباره متافیزیک صحیح است؟

۱( از شاخه های فرعی فلسفه می باشد.                      ۲( اصل وجود را بررسی می کند.

۳( با نام ماوراء الطبیعه آن را هم می شناسند.              ۴( فقط موجودات غیرمادی را بررسی می کند.

۳۶- کدام گزینه در مورد فلسفه نادرست است؟

۱( برای هر علمی می توان یک فلسفه طراحی کرد.                    ۲( بخش اصلی فلسفه، فلسفه اولی می باشد که پایه فلسفه است.

۳( فلسفه مضاف توسط فلسفه اولی تشکیل می شود.                  ۴( متافیزیک، تمامی موجودات را در بر می گیرد.

۳۷- بهترین راه شناخت مکتب لیبرالیسم چیست؟

۱( بنیان گذاران این مکتب را بشناسیم.                               ۲( فلسفه وجود این مکتب را بشناسیم.

۳( فلسفه ای را مطالعه کنیم که پشتوانه آن است.               ۴( مسائل بنیادی آن را بررسی کنیم.

۳۸- ابن سینا معتقد است که ............ علتی است برای اثبات ............

۱( مابعد الطبیعه - وجود انسان                                     ۲( فلسفه وسطی ماورالطبیعه

۳( ماورالطبیعه - بعد غیرمادی انسان                            ۴( روح انسان - عالم پس از مرگ
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۳۹- در جهان بینی افالطون عالم .............. برتر از عالم .............. است.

۱( طبیعت - معقول                                                 ۲( مثل - محسوس

۳( محسوس - معقول                                              ۴( مثل - معقول

۴۰- هر فیلسوف باید به گونه ای عمل کند که:

۱( حقیقت را مهم تر از مصلحت مردم نداند.                   ۲( فلسفه را بر منطق ترجیح دهد.

۳( به حقیقت توجه کند نه عالیق شخصی.                     ۴( مابعد الطبیعه را همانند ماورالطبیعه بداند.

۴۱- بیان دو مفهوم ماوراء الطبیعه و مابعد الطبیعه کدام نسبت برقرار است؟

۱( تساوی                                                                 ۲( عموم وخصوص مطلق

۳( عموم وخصوص من وجه                                    ۴( تباین

۴۲- کدام گزینه درباره مابعد الطبیعه درست است؟

۱( مرتبه ای از عوالم می باشد.                                    ۲( فلسفه مضاف به شمار می رود.

۳( بر خالف ماوراء الطبیعه یک علم است.                  ۴( فقط درباره موجودات مادی بحث می کند.

۴۳- اعتقاد افالطون و ارسطو در انسان شناسی چیست؟

۱( جسم و روح                             ۲( روح و وجود                             ٣( بدن                             ۴( فقط روح

۴۴- ابن سینا و ارسطو چه اعتقادی در هستی شناسی دارند؟

۱( متافیزیک                             ۲( فلسفه اولی                             ۳( ماوراء الطبیعه                             ۴( سفلی

۴۵- کدام گزینه در مورد شاخه های فلسفه صحیح است؟

۱( امکان طراحی یک فلسفه برای هر علم وجود ندارد.              ۲( تمامی فیلسوفان به ماوراء الطبیعه اعتقاد دارند.

۳( فلسفه اولی فقط به یک موجود خاص می پردازد.                   ۴( برای درک بهتر هر مکتب تربیتی باید فلسفه ای را که پشتوانه آن مکتب است مطالعه کنیم.

۴۶- چند مورد از گزاره های زیر، بقیه گزاره ها را دربرمی گیرد؟ 

الف( انسان مدنی بالطبع است.              ب( هستی حد و مرزی ندارد.        

ج( قانون علیت در سراسر عالم جاری است. د اساس حکومت، قدرت است.

۱( یک مورد               ۲( دو مورد                ۳( سه مورد             ۴( چهار مورد

۴۷- کدام یک از گزینه های زیر با بقیه متفاوت است؟

۱( انسان ذاتًا به زندگی اجتماعی گرایش دارد.                                       ۲( انسان توانایی درک واقعیت های هستی را دارد. 

۳( هستی یک وجود بی انتها است و حد و مرزی ندارد.                         ۴( برخی از فضایل اخالقی ذاتًا ارزشمند هستند.
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۴۸- شکل گیری روح جمعی در جامعه ناشی از چیست و تأثیر آن بر افراد چگونه خواهد بود؟

۱( برنامه های فرهنگی و اقتصادی که سمت وسوی اجتماعی دارند - آن ها را متبوعی از ویژگی های جامعه قرار می دهد.

۲( گرد هم آمدن افراد و زندگی طوالنی آنان با یکدیگر به آن ها را تابعی از ویژگی ها و ساختار جامعه قرار می دهد.

۳( مقدم داشتن منافع و مصلحت افراد بر منافع جامعه - آن ها را متبوعی از ویژگی های جامعه قرار می دهد.

۴( شرایط اجتماعی - آن ها را تابعی از ویژگی ها و ساختار جامعه قرار می دهد.

۴۹- به ترتیب کدام گروه در سیاست معتقد به "لیبرالیسم" هستند؟ لیبرالیسم تامین کننده کدام است؟

۱( معتقدین به اصالت فرد و جامعه - منافع جمعی                    ۲( لیبرالیسم - منافع جمعی

۳( سوسیالیسم - آزادی های فردی                                          ۴( لیبرالیسم - آزادی های فردی

۵۰- "آنچه درباره قوانین و احکام و عام حاکم بر هستی و وجود بحث می کند"، بیانگر توصیف کدام گزینه است؟

۱( هستی شناسی           ۲( معرفت شناسی              ۳( حقیقت شناسی            ۴( شناخت شناسی

۵۱- پاسخ به سوال "آیا انسان می تواند قانون علیت را دریابد و به وجود چنین قانونی در جهان مطمئن باشد؟" ناشی از چه دیدگاهی 
است و کدام تقسیم بندی در خصوص اصل و ریشه فلسفه صحیح است؟

۱( دانش فلسفه دارای یک بخش اصلی و تعدادی فردی است. - هستی شناسی - معرفت شناسی

۲( معرفت به وجود، فرع بر امکان شناخت آن است. - هستی شناسی - معرفت شناسی

۳( دانش فلسفی ریشه و اساس فلسفه است. - اصلی - فرعی

۴( معرفت به وجود، فرع بر امکان شناخت آن است. - اصلی - فرعی

۵۲- بررسی اصل و حقیقت وجود به کدام بخش فلسفه اشاره دارد و مثال آن کدام است؟

۱( بخش اصلی - آیا در هستی قانون علیت جاری است یا نه

۲( بخش اصلی - انسان مدنی الطبع است و ذاتًا به زندگی اجتماعی گرایش دارد. 

۳( هستی شناسی - آیا در هستی قانون علیت جاری است یا نه 

۴( معرفت شناسی - انسان مدنی الطبع است و ذاتًا به زندگی اجتماعی گرایش دارد.

۵۳- کدام عبارت نادرست است؟

۱( مبانی و زیربناهای علوم در معرفت شناسی قرار دارند. 

۲( آنچه در فلسفه های مضاف، پذیرفته شود، اساس و شالوده نظریات در علوم قرار می گیرد. 

۳( امروزه دامنه فلسفه های مضاف بسیار توسعه یافته و هر رشته علمی، دارای شاخه ای از فلسفه است.

۴( شاخه های دانش فلسفه، آن دسته از دانش های فلسفی اند که قوانین بنیادی وجودشناسی و معرفت شناسی را به محدوده های خاصی منتقل می سازند.

۵۴- به چه دلیل قوانین عام و مشترک میان موجودات وجود دارد؟

۱( مقید بودن موجودات مختلف در ذات خود                                        ۲( داشتن حقیقتی واجد و مشترک بین همه موجودات

۳( داشتن مبنایی که خصوصیات اشیاء به آن باز می گردد.                    ۴( ثابت بودن جنبه های عمده ای از اشیا در زمینه خواص ماده
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۴۸- شکل گیری روح جمعی در جامعه ناشی از چیست و تأثیر آن بر افراد چگونه خواهد بود؟

۱( برنامه های فرهنگی و اقتصادی که سمت وسوی اجتماعی دارند - آن ها را متبوعی از ویژگی های جامعه قرار می دهد.

۲( گرد هم آمدن افراد و زندگی طوالنی آنان با یکدیگر به آن ها را تابعی از ویژگی ها و ساختار جامعه قرار می دهد.

۳( مقدم داشتن منافع و مصلحت افراد بر منافع جامعه - آن ها را متبوعی از ویژگی های جامعه قرار می دهد.

۴( شرایط اجتماعی - آن ها را تابعی از ویژگی ها و ساختار جامعه قرار می دهد.

۴۹- به ترتیب کدام گروه در سیاست معتقد به "لیبرالیسم" هستند؟ لیبرالیسم تامین کننده کدام است؟

۱( معتقدین به اصالت فرد و جامعه - منافع جمعی                    ۲( لیبرالیسم - منافع جمعی

۳( سوسیالیسم - آزادی های فردی                                          ۴( لیبرالیسم - آزادی های فردی

۵۰- "آنچه درباره قوانین و احکام و عام حاکم بر هستی و وجود بحث می کند"، بیانگر توصیف کدام گزینه است؟

۱( هستی شناسی           ۲( معرفت شناسی              ۳( حقیقت شناسی            ۴( شناخت شناسی

۵۱- پاسخ به سوال "آیا انسان می تواند قانون علیت را دریابد و به وجود چنین قانونی در جهان مطمئن باشد؟" ناشی از چه دیدگاهی 
است و کدام تقسیم بندی در خصوص اصل و ریشه فلسفه صحیح است؟

۱( دانش فلسفه دارای یک بخش اصلی و تعدادی فردی است. - هستی شناسی - معرفت شناسی

۲( معرفت به وجود، فرع بر امکان شناخت آن است. - هستی شناسی - معرفت شناسی

۳( دانش فلسفی ریشه و اساس فلسفه است. - اصلی - فرعی

۴( معرفت به وجود، فرع بر امکان شناخت آن است. - اصلی - فرعی

۵۲- بررسی اصل و حقیقت وجود به کدام بخش فلسفه اشاره دارد و مثال آن کدام است؟

۱( بخش اصلی - آیا در هستی قانون علیت جاری است یا نه

۲( بخش اصلی - انسان مدنی الطبع است و ذاتًا به زندگی اجتماعی گرایش دارد. 

۳( هستی شناسی - آیا در هستی قانون علیت جاری است یا نه 

۴( معرفت شناسی - انسان مدنی الطبع است و ذاتًا به زندگی اجتماعی گرایش دارد.

۵۳- کدام عبارت نادرست است؟

۱( مبانی و زیربناهای علوم در معرفت شناسی قرار دارند. 

۲( آنچه در فلسفه های مضاف، پذیرفته شود، اساس و شالوده نظریات در علوم قرار می گیرد. 

۳( امروزه دامنه فلسفه های مضاف بسیار توسعه یافته و هر رشته علمی، دارای شاخه ای از فلسفه است.

۴( شاخه های دانش فلسفه، آن دسته از دانش های فلسفی اند که قوانین بنیادی وجودشناسی و معرفت شناسی را به محدوده های خاصی منتقل می سازند.

۵۴- به چه دلیل قوانین عام و مشترک میان موجودات وجود دارد؟

۱( مقید بودن موجودات مختلف در ذات خود                                        ۲( داشتن حقیقتی واجد و مشترک بین همه موجودات

۳( داشتن مبنایی که خصوصیات اشیاء به آن باز می گردد.                    ۴( ثابت بودن جنبه های عمده ای از اشیا در زمینه خواص ماده
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منطق و فلسفه جامع کنکور

۵۵- مکتبه های تربیتی کدام دسته از فیلسوفان زیر به هم نزدیک است؟

۱( افالطون - ارسطو - ابن سینا                                      ۲( مارکس - کانت - افالطون

۳( کانت - افالطون - ابن سینا                                        ۴( مارکس - افالطون - ابن سینا

۵۶- به ترتیب: 

الف( کدام مکتب فلسفی تأمین کننده منافع جمعی است؟ 

ب( کدام مکتب فلسفی برنامه های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی آنان قسمت وسویی اجتماعی دارد و منافع جمع را در اولویت قرار 
می دهند؟ 

ج( کدام مکتب همواره منافع و مصلحت افراد را بر منافع جامعه مقدم دانسته اند؟ 

د( کدام مکتب در برنامه ریزی های فرهنگی و اقتصادی و نظایر آن، بیشتر به منافع و رشد فرد توجه دارند؟

۱( اصالت جامعه - سوسیالیسم - اصالت فرد - لیبرالیسم                            ۲( لیبرالیسم - اصالت جامعه - اصالت فرد - سوسیالیسم 

۳( اصالت فرد - اصالت جامعه - سوسیالیسم - لیبرالیسم                            ۴( اصالت فرد و جامعه - اصالت جامعه - اصالت فرد - لیبرالیسم

 جمع افراد نیست، بلکه با گرد هم آمدن افراد و زندگی طوالنی آنان با یکدیگر، یک 
ً
۵۷- کدام دیدگاه فلسفی معتقد است که جامعه صرفا

روح جمعی در جامعه شکل می گیرد که می توانند بر افراد جامعه تأثیر بگذارد و آن ها را تابعی از ویژگی ها و ساختار جامعه قرار دهد."

۱( دیدگاه اصالت فرد و جامعه توأمان                              ۲( دیدگاه اصالت فرد

۳( دیدگاه اصالت جامعه                                                 ۴( دیدگاه سوسیالیسم

۵۸- کدام مفهوم بیانگر دیدگاه سوم است؟

۱( آنان معتقد هم اصالت افراد و هم جامعه هستند و همواره منافع و مصلحت افراد را بر منافع جامعه مقدم    می دانند. 

۲( آنان معتقدند که گرچه افراد تحت تأثیر عوامل اجتماعی قرار می گیرند، اما هیچگاه قدرت اختیار و تصمیم گیری خود را از دست نمی دهند.

۳( آنان برای جامعه اصالت قائل اند، برنامه های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی آنان، سمت وسویی اجتماعی دارد.

۴( آنان برای منافع جمع اولویت قائل هستند و در سیاست نیز به "سوسیالیسم" اعتقاد دارند که تأمین کننده منافع جمعی است.

۵۹- کدام نظریه ها به ترتیب به درستی توصیف کننده عقاید لیبرالیسم و سوسیالیسم در سیاست می باشد؟

۱( اصالت فرد - اصالت جامعه                                  ۲( اصالت فرد و جامعه - اصالت فرد

۳( اصالت جامعه - اصالت فرد                                  ۴( اصالت جامعه - اصالت فرد و جامعه

۶۰- کدام یک از عبارت های زیر صحیح نیست؟

۱( امروزه دامنه فلسفه های مضاف بسیار توسعه یافته و هر رشته علمی دارای شاخه ای از فلسفه است.

۲( آنچه در فلسفه های مضاف پذیرفته می شود، اساس و شالوده نظریات در علوم قرار می گیرد.

۳( شاخه های دانش فلسفه، آن دسته از دانش های فلسفی اند که قوانین بنیادی وجودشناسی و معرفت شناسی را به محدوده های خاصی منتقل می سازند.

۴( مبانی و زیربناهای علوم در معرفت شناسی قرار دارند.
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۶۱- کدام مفهوم را در مورد فلسفه های مضاف نمی توان بیان کرد؟

۱( آنچه در فلسفه های مضاف پذیرفته شود، اساس و شالوده نظریات در علوم قرار می گیرد.

۲( میان هستی شناسی و معرفت شناسی هر فیلسوف با فلسفه مضاف او رابطه وجود دارد.

۳( به عنوان یکی از اقسام همتی، در داخل همان وجودشناسی قرار می گیرد و امروزه با عنوان مستقل مطرح می شوند.

۴( به فلسفه، فرهنگ، فلسفه اخالق، فلسفه فیزیک فلسفه های مضاف می گویند، زیرا کلمه فلسفه به کلمه ای که نام آن دانش با موضوع خاصی است، اضافه 
شده است .

۶۲- به ترتیب دانشی که درباره قوانین و احکام کلی و عام بر هستی و وجود بحث می کند و دانشی که توانایی انسان در شناخت هستی 
مورد مطالعه قرار می دهد عبارت اند از:

۱( فلسفه های مضاف - هستی شناسی                          ۲( هستی شناسی - معرفت شناسی

۳( هستی شناسی - وجودشناسی                                   ۴( معرفت شناسی - هستی شناسی

۶۳- کدام دانش به این سؤال که آیا در هستی قانون علیت جاری است یا نه پاسخ مناسبا تری می دهد؟

۱( معرفت شناسی                         ۲( فلسفه طبیعت                         ۳( وجودشناسی                         ۴( فلسفه مضاف

۶۴- باتوجه به سؤاالت کدام مورد به حوزه معرفت شناسی مربوط می شود؟

۱( زمانی که انسان محبت نسبت به کسی را در خود احساس می کند، آیا در مغز او نیز اتفاقی می افتد؟ 

۲( آیا فعالیت های مغز در زمان مرور خاطرات خوش و خاطرات رنج آور یکسان است؟ 

۳( اگر حافظه جایی در مغز داشته باشد، خاطره یک کوه را چگونه می توان جای داد؟ 

۴( آیا یادآوری خاطرات خوشایند بر همه انسان ها تأثیر یکسان دارد؟

۶۵- کدام گروه از فیلسوفان به ترتیب در هستی شناسی معتقد به ماوراء الطبیعه و در انسان شناسی نیز عالوه بر بدن، روح را هم 
پذیرفته اند؟

۱( افالطون - کانت                                      ۲( مارکس - ارسطو

۳( ابن سینا - افالطون                                 ۴( مارکس - کانت

۶۶- اعتقاد به کدام مطلبا، معتقدان به اصالت فرد را از طرفداران اصالت جامعه جدا می کند؟

۱( وجود جامعه وابسته به وجود افراد است.                              ۲( جامعه همان مجموع افراد اجتماع است. 

۳( جامعه، تجمع مردمی با هدف های مشترک است.               ۴( حیثیت اجتماعی، وابسته به وجود جامعه است.

۶۷- هریک از مفاهیم زیر مربوط به کدام مکتب فلسفی است؟ 

الف( گرچه افراد تحت تأثیر عوامل اجتماعی قرار می گیرند، اما هیچ گاه قدرت اختیار و تصمیم گیری خود را از دست نمی دهند و توانایی تأثیرگذاری بر جامعه و 
حتی تغییر جامعه را دارند. 

ب( جامعه صرفًا جمع افراد نیست، بلکه با گرد هم آمدن افراد و زندگی طوالنی آنان با یکدیگر، یک روح جمعی در جامعه شکل می گیرد که می تواند بر افراد جامعه 
تأثیر بگذارد و آن ها را تابعی از ویژگی ها و ساختار جامعه قرار دهد.

۱( سوسیالیسم - لیبرالیسم                                           ۲( اصالت فرد و جامعه توأمان - اصالت فرد و جامعه توأمان

۳( سوسیالیسم - اصالت فرد و جامعه توأمان                 ۴( اصالت فرد و جامعه توأمان - لیبرالیسم
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۶۱- کدام مفهوم را در مورد فلسفه های مضاف نمی توان بیان کرد؟

۱( آنچه در فلسفه های مضاف پذیرفته شود، اساس و شالوده نظریات در علوم قرار می گیرد.

۲( میان هستی شناسی و معرفت شناسی هر فیلسوف با فلسفه مضاف او رابطه وجود دارد.

۳( به عنوان یکی از اقسام همتی، در داخل همان وجودشناسی قرار می گیرد و امروزه با عنوان مستقل مطرح می شوند.

۴( به فلسفه، فرهنگ، فلسفه اخالق، فلسفه فیزیک فلسفه های مضاف می گویند، زیرا کلمه فلسفه به کلمه ای که نام آن دانش با موضوع خاصی است، اضافه 
شده است .

۶۲- به ترتیب دانشی که درباره قوانین و احکام کلی و عام بر هستی و وجود بحث می کند و دانشی که توانایی انسان در شناخت هستی 
مورد مطالعه قرار می دهد عبارت اند از:

۱( فلسفه های مضاف - هستی شناسی                          ۲( هستی شناسی - معرفت شناسی

۳( هستی شناسی - وجودشناسی                                   ۴( معرفت شناسی - هستی شناسی

۶۳- کدام دانش به این سؤال که آیا در هستی قانون علیت جاری است یا نه پاسخ مناسبا تری می دهد؟

۱( معرفت شناسی                         ۲( فلسفه طبیعت                         ۳( وجودشناسی                         ۴( فلسفه مضاف

۶۴- باتوجه به سؤاالت کدام مورد به حوزه معرفت شناسی مربوط می شود؟

۱( زمانی که انسان محبت نسبت به کسی را در خود احساس می کند، آیا در مغز او نیز اتفاقی می افتد؟ 

۲( آیا فعالیت های مغز در زمان مرور خاطرات خوش و خاطرات رنج آور یکسان است؟ 

۳( اگر حافظه جایی در مغز داشته باشد، خاطره یک کوه را چگونه می توان جای داد؟ 

۴( آیا یادآوری خاطرات خوشایند بر همه انسان ها تأثیر یکسان دارد؟

۶۵- کدام گروه از فیلسوفان به ترتیب در هستی شناسی معتقد به ماوراء الطبیعه و در انسان شناسی نیز عالوه بر بدن، روح را هم 
پذیرفته اند؟

۱( افالطون - کانت                                      ۲( مارکس - ارسطو

۳( ابن سینا - افالطون                                 ۴( مارکس - کانت

۶۶- اعتقاد به کدام مطلبا، معتقدان به اصالت فرد را از طرفداران اصالت جامعه جدا می کند؟

۱( وجود جامعه وابسته به وجود افراد است.                              ۲( جامعه همان مجموع افراد اجتماع است. 

۳( جامعه، تجمع مردمی با هدف های مشترک است.               ۴( حیثیت اجتماعی، وابسته به وجود جامعه است.

۶۷- هریک از مفاهیم زیر مربوط به کدام مکتب فلسفی است؟ 

الف( گرچه افراد تحت تأثیر عوامل اجتماعی قرار می گیرند، اما هیچ گاه قدرت اختیار و تصمیم گیری خود را از دست نمی دهند و توانایی تأثیرگذاری بر جامعه و 
حتی تغییر جامعه را دارند. 

ب( جامعه صرفًا جمع افراد نیست، بلکه با گرد هم آمدن افراد و زندگی طوالنی آنان با یکدیگر، یک روح جمعی در جامعه شکل می گیرد که می تواند بر افراد جامعه 
تأثیر بگذارد و آن ها را تابعی از ویژگی ها و ساختار جامعه قرار دهد.

۱( سوسیالیسم - لیبرالیسم                                           ۲( اصالت فرد و جامعه توأمان - اصالت فرد و جامعه توأمان

۳( سوسیالیسم - اصالت فرد و جامعه توأمان                 ۴( اصالت فرد و جامعه توأمان - لیبرالیسم



424

منطق و فلسفه جامع کنکور

۶۸- کدام مورد دیدگاه فلسفی کسانی که قائل به اصالت فرد و جامعه توأمان است، نمی باشد؟
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۳( آن ها معتقد با شکل گیری یک روح جمعی در جامعه می تواند بر افراد جامعه تأثیر بگذارد و آن ها را تابعی از ویژگی ها و ساختار جامعه قرار دهد. 

۴( آنان برای جامعه اصالت قائل اند و نیز همواره منافع و مصلحت افراد را بر منافع جامعه مقدم می دارند و برنامه ریزی های آنان سمت وسویی اجتماعی دارد.

۶۹- به ترتیب معتقدان به اینکه "جامعه مجموعه ای از افراد است که کنار هم زندگی می کنند" و "افراد یک جامعه نقش و هویت مستقلی 
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۳( در برنامه ریزی های فرهنگی و اقتصادی بیشتر به منافع و رشد فرد توجه دارند. - برنامه های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی آنان سمت وسویی اجتماعی 
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۷۳- مبانی و زیربناهای علوم در ............ قرار دارند و آنچه در ............ پذیرفته شود، اساس و شالوده نظریات در ............ 
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۱( فلسفه های علم - فلسفه های علم - فلسفه                       ۲( فلسفه های مضاف - فلسفه های علم - فلسفه

۳( فلسفه های مضاف - فلسفه های مضاف - علوم                 ۴( فلسفه علم - فلسفه های مضاف - علوم

۷۴- کدام مورد به ترتیب به ریشه و یکی از شاخه های فلسفه اشاره دارد؟

۱( وجودشناسی - فلسفه فیزیک                                 ۲( معرفت شناسی - انسان شناسی

۳( انسان شناسی - علم اخالق                                   ۴( هستی شناسی - روانشناسی
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۷۵- به ترتیب کدام گزینه پاسخ درست سؤاالت زیر است؟ 

الف( کدام گزینه بیانگر ریشه فلسفه است؟                ب( فلسفه مضاف چیست؟                ج( کدام مورد فلسفه مضاف محسوب می گردد؟ چرا؟

۱( الف( وجودشناسی و فلسفه اخالق ب( شاخه های فلسفه است.  ج( فلسفه تاریخ، زیرا کلمه فلسفه به کلمه ای که نام آن دانش با موضوع خاصی است، 
اضافه شده است.

۲( الف( وجودشناسی و معرفت شناسی ب( شاخه های فلسفه است. ج( فلسفه دین، زیرا کلمه فلسفه به کلمه ای که نام آن دانش یا موضوع خاصی است، 
اضافه شده است. 

۳( الف( معرفت شناسی و فلسفه دین ب( شاخه های اصلی فلسفه است. ج( وجودشناسی، زیرا در فلسفه جزء مباحث اصلی است.

۴( الف( فلسفه دین و فلسفه اخالق به شاخه های اصلی فلسفه است. ج( معرفت شناسی، زیرا در فلسفه جزء مباحث اصلی است.

۷۶- کدام گزینه در ارتباط با مطلب زیر نادرست است؟ 

کسانی که معتقد باشند انسان دارای دو ُبعد است ............ و ..........

۱( در علم روانشناسی به بعد مجرد او هم می پردازند.

۲( در روانشناسی جایگاه آن را در رفتار و تربیت نشان می دهند. 

۳( چنین افراد در وجودشناسی پذیرفته اند که "وجود بر دو قسم مادی و مجرد از ماده است".

۴( پایه های تربیتی در روانشناسی را بر بعد مجرد قرار می دهند.

۷۷- اگر کسی در وجودشناسی پذیرفته باشد که "وجود بر دو قسم مادی و مجرد از ماده است" آنگاه ...........

۱( چنین کسی در انسان شناسی فلسفی خود می تواند بگوید که "انسان" نیز دارای دو بعد مادی و مجرد است. 

۲( چنین کسی در هستی شناسی فلسفی خود می تواند بگوید که "انسان" نیز دارای دو بعد مادی و مجرد است. 

۳( چنین کسی در انسان شناسی فلسفی خود نمی تواند بگوید که "انسان" دارای هیچ گونه ابعادی است.

۴( با چنین ادعایی می توان تشخیص داد که چنین فردی فاقد هرگونه اعتقاد دینی و فلسفی می باشد.

۷۸- شاخه های دانش فلسفه، آن دسته از دانش های فلسفی هستند که ............ وجودشناسی و ............ را به محدوده خاصی 
منتقل می سازد و................. آن محدوده از .................. بیان می کنند.

۱( قوانین بنیادی - معرفت شناسی - قوانین بنیادی وجود                      ۲( قوانین اصلی - هستی شناسی - قوانین اساسی - هستی

۳( قوانین بنیادی - هستی شناسی - قوانین بنیادی وجود                      ۴( قوانین اصلی - معرفت شناسی - قوانین حیاتی - انسانیت

۷۹- کدام بخش از فلسفه درباره احکام کلی و عام حاکم بر هستی و وجود بحث می کند و بخش اصلی و ریشه ای فلسفه درصدد بحث 
و بررسی چه مسائلی است؟

۱( هستی شناسی - اصل و حقیقت وجود                         ۲( معرفت شناسی - اصل و حقیقت وجود

۳( هستی شناسی - اصل قانون علیت                              ۴( معرفت شناسی - اصل قانون علیت

۸۰- کدام مورد در ارتباط با بخش اصلی و ریشه ای فلسفه درست است؟

۱( هستی شناسی، که توانایی انسان در شناخت هستی را مورد مطالعه قرار می دهد. ۲( معرفت شناسی، که درباره قوانین و احکام کلی و عام حاکم بر هستی و وجود 
بحث می کند.

۲( ۱( وجودشناسی، که در جهت شناخت هستی که فالسفه بدانند بشر چگونه و با چه ابزاری می تواند به شناخت هستی برند. ۲( معرفت شناسی، که درباره قوانین و 
احکام کلی و عام حاکم بر هستی و وجود بحث کند.
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۳( ۱( هستی شناسی، که درباره قوانین و احکام کلی و عام حاکم بر هستی و وجود بحث می کند.            ۲( معرفت شناسی، که توانایی انسان در شناخت هستی 
را مورد مطالعه قرار می دهد.

۴( ۱( هستی شناسی، که توانایی انسان در شناخت هستی را مورد مطالعه قرار می دهد. ۲( وجودشناسی، که در جهت شناخت هستی که فالسفه بدانند بشر 
چگونه و با چه ابزاری می تواند به شناخت هستی برسد.

۸۱- کدام مورد از اهداف آگاهی مربوط به فالسفه نیست؟

۱( بشر چگونه و با چه ابزاری میتواند به شناخت هستی بپردازد؟

۲( آیا انسان می تواند قانون علیت را دریابد و به وجود چنین قانونی در جهان مطمئن باشد؟

۳( فیلسوفان تالش می کنند قوانین و احکامی که مربوط به خود هستی است را به دست آورند.

۴( یکی از اهداف فالسفه شناساندن طبیعت و موجودات در آن به انسان است.

۸۲- از آنجاکه معرفت به وجود، ............ بر امکان شناخت آن است، فیلسوفان می خواهند توانایی انسان در ............ را هم 
بررسی کنند.

۱( اصل - شناخت هستی                                          ۲( فرع - شناخت طبیعت

۳( فرع - شناخت هستی                                           ۴( اصل - شناخت طبیعت

۸۳- فیلسوف از اینکه بداند، آیا در هستی قانون علیت جاری است یا نه چه هدفی را دنبال می کند؟

۱( او تالش می کند قوانین و احکامی را که مربوط به خود هستی و وجود است به دست آورد.

۲( هدف او آشنایی با بخش های مختلف طبیعت است.

۳( او می خواهد هر جزء از اجزاء طبیعت را با کمک علوم دیگر بشناسد.

۴( هدف فیلسوف این است که اجزاء طبیعت را به علوم دیگر بشناساند.

۸۴- کدام گزینه درست است؟

۱( دانش فلسفه دارای یک بخش اصلی و تعدادی بخش های غیرفرعی است. 

۲( بخش های فرعی دانش فلسفه در حکم شاخه و اساس آن هستند. 

۳( بخش اصلی دانش فلسفه به منزله ریشه و ستودن آن است.

۴( بخش اصلی فلسفه درصدد بحث و بررسی اصل حقیقت وجود و مسائل پیرامون آن است.

۸۵- کدام سؤال به حوزه معرفت شناسی مربوط می شود؟

۱( یادآوری خاطرات خوشایند، بر همه انسان ها تأثیر یکسان دارد؟

۲( اگر حافظه جایی در مغز داشته باشد، خاطره یک کوه را چگونه می توان جای داد؟

۳( آیا فعالیت های مغز در زمان مرور خاطرات خوش و خاطرات رنج آور، یکسان است؟

۴( زمانی که انسان محبت نسبت به کسی را در خود احساس می کند، آیا در مغز او نیز اتفاقی می افتد؟
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۸۶- کدام مورد را می توان پرسش فلسفی دانست؟

۱( فلسفه چگونگی دانشی است؟                              ۲( فلسفه خواندن نماز چیست؟

۳( زندگی کردن چه فایده ای دارد؟                            ۴( آیا تفکر تابع قواعد خاصی است؟

۸۷- فلسفه با کدام مورد ارتباط مستقیم ندارد؟

۱( عشق به خردمندی                                              ۲( هنر خوب زیستن

۳( استفاده درست از ظرفیت ذهن                           ۴( تالش برای نیل به حقیقت

۸۸- کدام گزینه در خصوص "فلسفه اولی" یا "فلسفه مضاف" درست نیست؟

۱( رشته های علمی در ابتدا براساس فلسفه آن علم به وجود می آیند.                 ۲( فلسفه اولی فقط از هستی و قواعد آن بحث می کند.

۳( فلسفه در هر موضوعی به بنیادی ترین مسئله می پردازد.                                ۴( ما بعد الطبیعه همان فلسفه اولی است.

۸۹- کدام عبارت درست است؟

۱( رشته های مختلف دانش، رابط فلسفه اولی با فلسفه های مضاف هستند.

۲( در حیطه فلسفه سیاست، یک فیلسوف در عین حال باید سیاستمدار هم باشد.

۳( فلسفه اولی بخش اصلی فلسفه است که ریشه و شاخه های فلسفه را دربر می گیرد. 

۴( مکتب های گوناگون تربیتی عصر حاضر، در آثار بسیاری از فیلسوفان قدیمی ریشه دارد.
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سوال ۱( گزینه ۳ پاسخ درست است. تفکر فلسفی با برخورد با سؤاالت و پرسش های فلسفی )مسئله فلسفی( آغاز می شود. 
فلسفه اولی یا مابعد الطبیعه: تبیین عقالنی مسائل و احکام مربوط به جهان و هستی است. 

فلسفه های مضاف: بحث و بررسی اصول و مبانی دین و اخالق و هریک از علوم به شیوه فلسفی یعنی استدالل عقلی است. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۱: حیرت دومین مرحله از تفکر فلسفی است نه مرحله اول. 

گزینه های ۲ و ۴: برخورد با مسایل بنیادین و فلسفی، آغاز تفکر فلسفی است نه برخورد با هر مسئله ای.

سوال ۲( گزینه ۲ پاسخ درست است. ماتریالیسم یا مادی گرایی انسان را مانند سایر پدیده های مادی صرفًا موجودی مادی می داند که هیچ جنبه مجرد از ماده 
در آن وجود ندارد. از نظر دکارت منظور از "من" همان "ذهن" است که مرکز اندیشه ها و افکار انسان است.  تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۱: قسمت آخر گزینه نادرست است.  گزینه های ۳ و۴ : قسمت های اول و دوم و هر دو گزینه نادرست است.

سوال ۳( گزینه ۳ پاسخ درست است. افالطون در نگاه خود به هستی اعتقاد دارد که عالوه بر عالم طبیعت، عالم برتری "ماوراء الطبیعت" به نام عالم مثل 
هست که این عالم طبیعت برگرفته از آن عالم است و به نظر او نسبت عالم طبیعت به آن عالم مانند نسبت سایه به صاحب الیه است. 

تحلیل گزینه های نادرست:  گزینه "۱": نسبت عالم طبیعت به عالم ماوراء طبیعت نسبت سایه به صاحب سایه است. 

گزینه "۲": حقیقت اصلی و برتر از نظر افالطون عالم برتر از طبیعت یعنی عالم مثل است. 

گزینه "۴": از نظر افالطون عالم طبیعت عالم سایه ها است، پس شناخت حقیقی نیست.

سوال ۴( گزینه ۴ پاسخ درست است. فلسفه اولی یا مابعد الطبیعه آن بخش ریشه ای و اصلی فلسفه است که درباره مسائل مربوط به وجود تحقیق می کند. 
فلسفه اولی به منزله ریشه و پایه فلسفه است و بخش های فرعی به منزله شاخه ها و فروع فلسفه اند.  تحلیل گزینه های نادرست:  گزینه "۱": قسمت سوم گزینه 

برعکس گفته شده و متناسب با صورت سؤال نیست. 

گزینه "۲": قسمت دوم سؤال به فلسفه های مضاف مربوط می شود و قسمت سوم هم برعکس صورت سؤال است. 

گزینه "۳": قسمت دوم سؤال به فلسفه های مضاف مربوط می شود.

سوال ۵( گزینه ۳ پاسخ درست است. هدف حقیقی انسان رسیدن به عالم مثل و خیر مطلق است، نه ماندن در عالم طبیعت که عالم سایه ها است.  تحلیل 
گزینه های نادرست:  گزینه ۱: دیدگاه های هستی شناسی هر فیلسوفی بر دیدگاههای انسان شناسی و اخالقی و معرفت شناسی او تاثیر می گذارد. 

گزینه ۲: از نظر افالطون نسبت عالم طبیعت به عالم مثل نسبت سایه به صاحبا سایه است، یعنی عالم طبیعت سایه عالم مثل است. 

گزینه ۴: افالطون معتقد است عالم واقعی و حقیقی عالم مثل است که موجودات اصلی و حقیقی در آن قرار گرفته اند و پدیده های طبیعی سایه و بدل آن ها 
محسوب می شوند.

پاسخنامۀ درس  دوم

ریشه و شاخه های فلسفه

فه
س

فل



429

پایۀ یازدهم

سوال ۱( گزینه ۳ پاسخ درست است. تفکر فلسفی با برخورد با سؤاالت و پرسش های فلسفی )مسئله فلسفی( آغاز می شود. 
فلسفه اولی یا مابعد الطبیعه: تبیین عقالنی مسائل و احکام مربوط به جهان و هستی است. 

فلسفه های مضاف: بحث و بررسی اصول و مبانی دین و اخالق و هریک از علوم به شیوه فلسفی یعنی استدالل عقلی است. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۱: حیرت دومین مرحله از تفکر فلسفی است نه مرحله اول. 

گزینه های ۲ و ۴: برخورد با مسایل بنیادین و فلسفی، آغاز تفکر فلسفی است نه برخورد با هر مسئله ای.

سوال ۲( گزینه ۲ پاسخ درست است. ماتریالیسم یا مادی گرایی انسان را مانند سایر پدیده های مادی صرفًا موجودی مادی می داند که هیچ جنبه مجرد از ماده 
در آن وجود ندارد. از نظر دکارت منظور از "من" همان "ذهن" است که مرکز اندیشه ها و افکار انسان است.  تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۱: قسمت آخر گزینه نادرست است.  گزینه های ۳ و۴ : قسمت های اول و دوم و هر دو گزینه نادرست است.

سوال ۳( گزینه ۳ پاسخ درست است. افالطون در نگاه خود به هستی اعتقاد دارد که عالوه بر عالم طبیعت، عالم برتری "ماوراء الطبیعت" به نام عالم مثل 
هست که این عالم طبیعت برگرفته از آن عالم است و به نظر او نسبت عالم طبیعت به آن عالم مانند نسبت سایه به صاحب الیه است. 

تحلیل گزینه های نادرست:  گزینه "۱": نسبت عالم طبیعت به عالم ماوراء طبیعت نسبت سایه به صاحب سایه است. 

گزینه "۲": حقیقت اصلی و برتر از نظر افالطون عالم برتر از طبیعت یعنی عالم مثل است. 

گزینه "۴": از نظر افالطون عالم طبیعت عالم سایه ها است، پس شناخت حقیقی نیست.

سوال ۴( گزینه ۴ پاسخ درست است. فلسفه اولی یا مابعد الطبیعه آن بخش ریشه ای و اصلی فلسفه است که درباره مسائل مربوط به وجود تحقیق می کند. 
فلسفه اولی به منزله ریشه و پایه فلسفه است و بخش های فرعی به منزله شاخه ها و فروع فلسفه اند.  تحلیل گزینه های نادرست:  گزینه "۱": قسمت سوم گزینه 

برعکس گفته شده و متناسب با صورت سؤال نیست. 

گزینه "۲": قسمت دوم سؤال به فلسفه های مضاف مربوط می شود و قسمت سوم هم برعکس صورت سؤال است. 

گزینه "۳": قسمت دوم سؤال به فلسفه های مضاف مربوط می شود.

سوال ۵( گزینه ۳ پاسخ درست است. هدف حقیقی انسان رسیدن به عالم مثل و خیر مطلق است، نه ماندن در عالم طبیعت که عالم سایه ها است.  تحلیل 
گزینه های نادرست:  گزینه ۱: دیدگاه های هستی شناسی هر فیلسوفی بر دیدگاههای انسان شناسی و اخالقی و معرفت شناسی او تاثیر می گذارد. 

گزینه ۲: از نظر افالطون نسبت عالم طبیعت به عالم مثل نسبت سایه به صاحبا سایه است، یعنی عالم طبیعت سایه عالم مثل است. 

گزینه ۴: افالطون معتقد است عالم واقعی و حقیقی عالم مثل است که موجودات اصلی و حقیقی در آن قرار گرفته اند و پدیده های طبیعی سایه و بدل آن ها 
محسوب می شوند.
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سوال ۶( گزینه ۴ پاسخ درست است. مابعد الطبیعه ترجمه عربی کلمه متافیزیک و همان هستی شناسی است، یعنی علم به وجود و احوال آن است و یک دانش 
به شمار می رود که از مسائل و مجهوالت جهان بحث می کند و ماوراء الطبیعه مرتبه ای از هستی است و بودن یا نبودن آن جزء مجهوالت مابعد الطبیعه است. 

تحلیل گزینه های نادرست:  گزینه ۱: ماوراء الطبیعه مرتبه ای از هستی است که ظرف وجودی فرشتگان و ارواح است. 

گزینه ۲: ماوراء الطبیعه ترجمه عربی کلمه ترانس فیزیک است. 

گزینه ۳: مباحث مابعد الطبیعه هستی شناسی است، نه صرفًا وجودهای غیرمادی و فوق طبیعی.

سوال ۷( گزینه ۳ پاسخ درست است. از آنجا که معرفت به وجود برفرع امکان شناخت آن است، فیلسوفان می خواهند توانایی انسان در شناخت هستی را هم 
بررسی کنند و بدانند که بشر چگونه و با چه ابزاری می تواند به شناخت هستی بپردازد؛ مثاًل می خواهند بدانند که آیا انسان می تواند قانون علیت را دریابد و به 

وجود چنین قانونی در جهان مطمئن باشد؟ از این رو بخش اصلی و ریشه ای فلسفه را به دو بخش تقسیم می کند.

سوال ۸( گزینه ۱ پاسخ درست است. مابعد الطبیعه برگرفته از کتاب ارسطو است و ماورالطبیعه مرتبه ای از جهان هستی می باشد.

سوال ۹( گزینه ۴ پاسخ درست است.  گزینه ۴ درباره علم زیست شناسی مباحثی را مطرح می کند و در قلمرو فلسفه اولی قرار نمی گیرد.

سوال ۱۰( گزینه ۱ پاسخ درست است. رد گزینه ها: 
۳- یکی از مهم ترین بحث های فلسفی )فلسفه اولی است( بررسی توانایی در دریافتن قانون علیت است. 

۴- توانایی انسان در شناخت هستی همراه با شناسایی ابزار شناخت هستی مهم تر از معرفت بر وجود است.

سوال ۱۱( گزینه ۲ پاسخ درست است.  فیلسوفان تالش می کنند قوانین و احکامی را که مربوط به خود هستی و وجود اوست به دست آورند.

سوال ۱۲( گزینه ۴ پاسخ درست است.  با تأمل فیلسوفانه در حوزه هایی مانند: اخالق، دین، طبیعت و...

سوال ۱۳( گزینه ۲ پاسخ درست است.  افراد توانایی تأثیرگذاری بر جامعه و حتی تغییر جامعه را دارند.

سوال ۱۴( گزینه ۲ پاسخ درست است.  آنچه در فلسفه های مضاف پذیرفته می شود، اساس و شالوده نظریات در علوم قرار می گیرد.

سوال ۱۵( گزینه ۱ پاسخ درست است.  فلسفه که علم درباره هستی است، در حقیقت همان وجودشناسی است و معرفت و علم به عنوان یکی از اقسام هستی 
در داخل جهان وجودشناسی قرار می گیرد.  رد گزینه ها: 

٣- بخش اصلی فلسفه در مورد بررسی اصل و حقیقت وجود و مسائل پیرامون آن است. 

۲- معرفت بر وجود فرع بر امکان شناخت آن است. 

۴- فلسفه، علم درباره هستی است.

سوال ۱۶( گزینه ۴ پاسخ درست است. هستی شناسی از وجود صحبت می کند نه ماهیت.

سوال ۱۷( گزینه ۱ پاسخ درست است.  تمام فیلسوفان باتوجه به دیدگاهی که از شاخه اصلی فلسفه دارند، یعنی اصل وجود مسائل خود را اظهار می کنند.
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سوال ۱۸( گزینه ۴ پاسخ درست است.  فلسفه مضاف یعنی اندیشیدن فلسفی درباره یک موضوع

سوال ۱۹( گزینه ۲پاسخ درست است. فلسفه یک بخش اصلی و چند بخش فرعی دارد.  فلسفه اولی ریشه فلسفه است، در حقیقت متافیزیک بخش اصلی 
فلسفه، هستی موجودات را بررسی می کند و سایر بخش ها که فرعی هستند نیز مجموعه بخش اصلی است.

سوال ۲۰( گزینه ۴ پاسخ درست است. برای پاسخ دادن به سواالت بنیادین هر موضوع باید از روش های عقلی و استداللی استفاده کنیم "و باید مباحث 
مخصوص آن را مطالعه کنیم." و تا حدودی مربوط به حوزه اخالق نمی باشد. )رد گزینه های ۱ و ۳(

سوال ۲۱( گزینه ۲ پاسخ درست است. فیلسوفان تالش می کنند که به قوانین حاکم بر کل هستی دست یابند.

سوال ۲۲( گزینه ۲ پاسخ درست است. خود بررسی می کند، همچنین فیلسوف باید رفتار سیاستمداران را برای فلسفه سیاست به بنیادی ترین مسائل سیاست 
می پردازد، اما سیاست، پدیده های سیاسی را با روش بهبود و تکمیل استدالل های خود نقد و بررسی کند نه آنکه الگو بگیرد.

سوال ۲۳( گزینه ۲ پاسخ درست است. احکام و قواعدی که هستی شناسی به دست می آورد مربوط به خود وجود و هستی است نه یک وجود خاص.

سوال ۲۴( گزینه ۱ پاسخ درست است.  در مابعد الطبیعه از ویژگی مشترک موجودات یعنی وجود صحبت خواهیم کرد، نه درباره پایه و اساس فلسفه و یا پژوهش 
فلسفی )رد گزینه های ۲ و ۴(

سوال ۲۵( گزینه ۱ پاسخ درست است. علت داشتن برای هر موجود یعنی ویژگی مشترک همه موجودات که در مابعد الطبیعه بررسی می شود.  رد گزینه: 
۲- مربوط به علم فیزیک 

۳- مربوط به علم زمین شناسی 

۴- مربوط به فلسفه اخالق )زیرشاخه فلسفه مضاف(

سوال ۲۶( گزینه ۲ پاسخ درست است. گزینه ۳ مربوط به فلسفه تاریخ است و گزینه ۴ مربوط به فلسفه زیست شناسی می باشد.

سوال ۲۷( گزینه ۱ پاسخ درست است.  فلسفه فقط از قواعد وجود سخن نمی گوید، بلکه در هر موضوعی وارد بنیادی ترین مسئله ها می شود.

سوال ۲۸( گزینه ۲ پاسخ درست است.  نظریه افالطون با هگل، مارکس، کانت در تضاد است.

سوال ۲۹( گزینه ۱ پاسخ درست است.  دیدگاه مابعد الطبیعه کانت، با فیلسوفان نام برده شده در تضاد است، پس کانت پرورش روح را در نظر        نمی گیرد.

سوال ۳۰( گزینه ۱ پاسخ درست است.  فیلسوف به کمک منطق عوامل مانع تفکر و مشکالت آن را حل می کند تا با دوری از اشتباهات به حقیقت دست پیدا 
کند.  هدف فلسفه صرفًا اثبات هر استدالل اعم از مغالطه و استدالل صحیح نیست، زیرا این کار سوفیست ها بود که حقیقت و راستی را خدای پیروزی بر رقیبا 

می کردند. )رد گزینه ۳(

سوال ۳۱( گزینه ۱ پاسخ درست است.  علت داشتن، برای هر موجودی یعنی ویژگی مشترک تمام موجودات.  در صورتی که سه گزینه دیگر به ویژگی مشترک 
موجودات اشاره ای نشده است.  گزینه های ۲، ۳ و ۴ به ترتیب به علم فیزیک، نجوم و جامعه شناسی بررسی می شود.
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سوال ۱۸( گزینه ۴ پاسخ درست است.  فلسفه مضاف یعنی اندیشیدن فلسفی درباره یک موضوع

سوال ۱۹( گزینه ۲پاسخ درست است. فلسفه یک بخش اصلی و چند بخش فرعی دارد.  فلسفه اولی ریشه فلسفه است، در حقیقت متافیزیک بخش اصلی 
فلسفه، هستی موجودات را بررسی می کند و سایر بخش ها که فرعی هستند نیز مجموعه بخش اصلی است.

سوال ۲۰( گزینه ۴ پاسخ درست است. برای پاسخ دادن به سواالت بنیادین هر موضوع باید از روش های عقلی و استداللی استفاده کنیم "و باید مباحث 
مخصوص آن را مطالعه کنیم." و تا حدودی مربوط به حوزه اخالق نمی باشد. )رد گزینه های ۱ و ۳(

سوال ۲۱( گزینه ۲ پاسخ درست است. فیلسوفان تالش می کنند که به قوانین حاکم بر کل هستی دست یابند.

سوال ۲۲( گزینه ۲ پاسخ درست است. خود بررسی می کند، همچنین فیلسوف باید رفتار سیاستمداران را برای فلسفه سیاست به بنیادی ترین مسائل سیاست 
می پردازد، اما سیاست، پدیده های سیاسی را با روش بهبود و تکمیل استدالل های خود نقد و بررسی کند نه آنکه الگو بگیرد.

سوال ۲۳( گزینه ۲ پاسخ درست است. احکام و قواعدی که هستی شناسی به دست می آورد مربوط به خود وجود و هستی است نه یک وجود خاص.

سوال ۲۴( گزینه ۱ پاسخ درست است.  در مابعد الطبیعه از ویژگی مشترک موجودات یعنی وجود صحبت خواهیم کرد، نه درباره پایه و اساس فلسفه و یا پژوهش 
فلسفی )رد گزینه های ۲ و ۴(

سوال ۲۵( گزینه ۱ پاسخ درست است. علت داشتن برای هر موجود یعنی ویژگی مشترک همه موجودات که در مابعد الطبیعه بررسی می شود.  رد گزینه: 
۲- مربوط به علم فیزیک 

۳- مربوط به علم زمین شناسی 

۴- مربوط به فلسفه اخالق )زیرشاخه فلسفه مضاف(

سوال ۲۶( گزینه ۲ پاسخ درست است. گزینه ۳ مربوط به فلسفه تاریخ است و گزینه ۴ مربوط به فلسفه زیست شناسی می باشد.

سوال ۲۷( گزینه ۱ پاسخ درست است.  فلسفه فقط از قواعد وجود سخن نمی گوید، بلکه در هر موضوعی وارد بنیادی ترین مسئله ها می شود.

سوال ۲۸( گزینه ۲ پاسخ درست است.  نظریه افالطون با هگل، مارکس، کانت در تضاد است.

سوال ۲۹( گزینه ۱ پاسخ درست است.  دیدگاه مابعد الطبیعه کانت، با فیلسوفان نام برده شده در تضاد است، پس کانت پرورش روح را در نظر        نمی گیرد.

سوال ۳۰( گزینه ۱ پاسخ درست است.  فیلسوف به کمک منطق عوامل مانع تفکر و مشکالت آن را حل می کند تا با دوری از اشتباهات به حقیقت دست پیدا 
کند.  هدف فلسفه صرفًا اثبات هر استدالل اعم از مغالطه و استدالل صحیح نیست، زیرا این کار سوفیست ها بود که حقیقت و راستی را خدای پیروزی بر رقیبا 

می کردند. )رد گزینه ۳(

سوال ۳۱( گزینه ۱ پاسخ درست است.  علت داشتن، برای هر موجودی یعنی ویژگی مشترک تمام موجودات.  در صورتی که سه گزینه دیگر به ویژگی مشترک 
موجودات اشاره ای نشده است.  گزینه های ۲، ۳ و ۴ به ترتیب به علم فیزیک، نجوم و جامعه شناسی بررسی می شود.
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گزینه ۳ پاسخ درست است.  تمامی موجودات جهان در اصل هستی مشترک اند، اما لزومًا همه موجودات و هست های جهان هستی مادی  سوال ۳۲( 
نیستند، مانند وجود خداوند متعال )رد گزینه ۴(  تولیدمثل همه موجودات باهم یکسان نیست. برخی پستاندار و برخی تخم گزارند. )رد گزینه ۱(

سوال ۳۳( گزینه ۲ پاسخ درست است.  فلسفه مضاف همان شاخه های فرعی فلسفه می باشند. )رد گزینه ۳(  واژه فلسفه به هرکدام اضافه شود، فلسفه مضاف 
شکل می گیرد.  نکته: هیچ پرسشی بی اهمیت نیست. )رد گزینه ۴(

سوال ۳۴( گزینه ۳ پاسخ درست است.  دیدگاه کانت درباره مابعد الطبیعه و همچنین فلسفه های مضاف مانند انسان شناسی، با فیلسوفان نام برده متفاوت 
است.  زیرا ارسطو، ابن سینا و افالطون به بعد جسم و روح معتقدند.

سوال ۳۵( گزینه ۲ پاسخ درست است.  مابعد الطبیعه بخش اصلی فلسفه است که از اصل هستی و وجود بحث می کند. رد گزینه ها:
۱- متافیزیک همان فلسفه اولی است نه بخشی از آن 

٣- متافیزیک را با نام مابعد الطبیعه می شناسند، نه ماوراالطبیعه، )ماوراالطبیعه مرتبه ای از عالم هستی 

۴- متافیزیک "تعالی موجودات را بررسی می کنند؛ زیرا به وجود که ویژگی مشترک آن ها است می پردازد."

سوال ۳۶( گزینه ۳ پاسخ درست است.  فلسفه اولی ریشه و پایه فلسفه مضاف است نه شکل دهنده آن همان طور که می دانید، می توان برای هر عالمی 
یک، فلسفه طراحی کرد؛ بخش اصلی فلسفه، فلسفه اولی )متافیزیک( می باشد که پایه فلسفه است. متافیزیک به خاطر بحث درباره وجود تمامی موجودات را 

در برمی گیرد.

سوال ۳۷( گزینه ۳ پاسخ درست است. بهترین راه برای شناخت مکتب فکری این است که فلسفه ای را مطالعه کنیم که پشتوانه فکری آن مکتب است.  رد 
گاهی نسبت به بنیان گذار یک مکتب فلسفی بدون مطالعه دیدگاه و تفکر او عماًل کمکی به شناخت آن مکتب نمی کند. )رد گزینه ۱( گزینه ها:  لزومًا داشتن آ

سوال ۳۸( گزینه ۳ پاسخ درست است.  ابن سینا بر اساس اعتقاد به بعد غیرمادی در عالم هستی، همین امر موجب می شود به بعد غیرمادی انسان )روح( معتقد 
شود )رد گزینه های ۲ و ۴( برای انسان نیز روح را در نظر می گیرد.  این مباحث در حوزه متافیزیک بررسی می شود نه در فلسفه اولی )مابعد الطبیعه( )رد گزینه ۱(

سوال ۳۹( گزینه ۲ پاسخ درست است.  عالم مثل یا معقول برتر از عالم طبیعت یا محسوس است.

سوال ۴۰( گزینه ۳ پاسخ درست است. وظیفه فیلسوف این است که حقیقت را آن گونه که هست بخواهد نه آن گونه که عالقه دارد.  رد گزینه: 
۱- وظیفه فیلسوف توجه به حقیقت، فارغ از مصلحت خود با مردم است. 

٢- منطق و استدالل ابزار و الزمه بیان فلسفه اند. 

۴- مابعد الطبیعه به وجود "که ویژگی مشترک همه موجودات است و ماورالطبیعه مرتبه ای از عالم است."

سوال ۴۱( گزینه ۴ پاسخ درست است.  ماوراء الطبیعه مرتبه ای از عالم هستی است، ولی مابعد الطبیعه یک بخش از فلسفه است، پس نمی توانند تساوی، 
من وجه و مطلق باشد )رد گزینه های ۱، ۲ و ۳(

 

سوال ۴۲( گزینه ۳ پاسخ درست است.  مابعد الطبیعه بر خالف ماوراء الطبیعه یک دانش است نه مرتبه ای از عالم هستی )رد گزینه ۱(، همچنین درباره تمام 
موجودات بحث می کند )رد گزینه ۴(. و درباره ویژگی مشترک تمام موجودات یعنی وجود بحث می کند.
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سوال ۴۳( گزینه ۱ پاسخ درست است.  هر دو فیلسوف عالوه بر بدن به روح نیز اعتقاد دارند.

سوال ۴۴( گزینه ۳ پاسخ درست است. این دو فیلسوف، هر دو به ماوراء الطبیعه اعتقاد دارند.  رد گزینه: 
۱( متافیزیک: به طورکلی مقاالت فلسفی ارسطو متافیزیک )= بعد از فیزیک = مابعد الطبیعه( نامیده اند؛ زیرا در کتاب ارسطو این مقاالت بعد از بخش طبیعیات 

)فیزیک( آمده است. 

۲( فلسفه اولی = متافیزیک 

۴( فلسفه سفلی که برای طبیعیات در کتاب ارسطو آمده است.

سوال ۴۵( گزینه ۴ پاسخ درست است.  فالسفه ای مانند افالطون، ارسطو و ابن سینا به ماوراء الطبیعه اعتقاد دارند.  رد گزینه : 
۱( فلسفه مضاف، فلسفه هر علم می باشد، در نتیجه امکان طراحی فلسفه برای هر علم وجود دارد. 

۲( فیلسوفانی مانند: افالطون، ارسطو و ابن سینا به ماورا الطبیعه اعتقاد دارد. 

۳( فلسفه اولی )مابعد الطبیعه( درصدد بحث و بررلتی اصل و حقیقت وجود و مسائل پیرامون آن است.

سوال ۴۶( گزینه ۲ پاسخ درست است.  موارد الف و د فلسفه مضاف می باشد، درحالی که موارد ب و ج کلی هستند و فلسفه اولی محسوب می شوند.

سوال ۴۷( گزینه ۳ پاسخ درست است.  گزینه ۱ مربوط به فلسفه جامعه شناسی، گزینه ۲ مربوط به فلسفه معرفت شناسی و گزینه ۴ مربوط به فلسفه اخالق 
می باشد در حالی که گزینه ۳ مربوط به بخش ریشه ای و فلسفی است.

سوال ۴۸( گزینه ۲ پاسخ درست است.  فلسفه علوم اجتماعی یکی از شاخه های مهم فلسفه است. اصالت توأمان: جامعه صرفا جمع افراد نیست، بلکه با گرد 
هم آمدن افراد و زندگی طوالنی آنان با یکدیگر، یک روح جمعی در جامعه شکل می گیرد که می تواند بر افراد جامعه تأثیر بگذارد و آن ها را تابعی از ویژگی ها و 

ساختار جامعه قرار دهد. )رد قسمت های اول گزینه های ۱، ۳ و ۴( لیکن: گزینه ا معتقد به اصالت جامعه هستند ← برنامه های فرهنگی و... 

گزینه های ۳ و ۴ معتقد به اصالت فرد هستند ← افراد هویت مستقل ندارند و... .  نکته: به کار بردن کلمه متبوع به جای تابع در قسمت دوم ۱ و ۳ نیز نادرست است.

 

سوال ۴۹( گزینه ۴پاسخ درست است.  آنان که به اصالت فرد معتقدند، همواره منافع و مصلحت فرد را بر منافع جامعه مقدم دانسته و در سیاست نیز معتقد به 
"لیبرالیسم" هستند. )رد گزینه های ۱ و ۳( که تأمین کننده آزادی های فردی اند. )رد گزینه ۲( زیرا در سیاست لیبرالیسم بر خالف سوسیالیسم که منافع جمعی 

را اصیل نمی دانند به آزادی های فردی باور دارند.

سوال ۵۰( گزینه ۱ پاسخ درست است.  بخش اصلی و ریشه ای فلسفه را به دو بخش تقسیم می کنیم. 
الف( هستی شناسی: که درباره قوانین و احکام کلی و عام حاکم بر هستی و وجود بحث می کند. 

ب( معرفت شناسی: که توانایی انسان در شناخت هستی را مورد مطالعه قرار می دهد.

سوال ۵۱( گزینه ۲ پاسخ درست است.  دانش فلسفه دارای یک بخش اصلی و تعدادی بخش های فرعی است. بخش اصلی به منزله ریشه و اساس فلسفه 
است و بخش های فرعی در حکم شاخه ها و ستون های آن اند. این بخش از فلسفه درصدد بحث و بررسی اصل و حقیقت وجود و مسائل پیرامون آن است. 
از آنجاکه معرفت به وجود، فرع بر امکان شناخت آن است )رد گزینه های ۱ و ۳( فیلسوفان می خواهند توانایی انسان را در شناخت هستی بررسی کنند که آیا 
انسان می تواند قانون علیت را دریابد و به وجود چنین قانونی در جهان مطمئن باشد؟ از این رو بخش اصلی و ریشه ای فلسفه را به دو بخش تقسیم می کنیم. 

هستی شناسی و معرفت شناسی.
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سوال ۴۳( گزینه ۱ پاسخ درست است.  هر دو فیلسوف عالوه بر بدن به روح نیز اعتقاد دارند.

سوال ۴۴( گزینه ۳ پاسخ درست است. این دو فیلسوف، هر دو به ماوراء الطبیعه اعتقاد دارند.  رد گزینه: 
۱( متافیزیک: به طورکلی مقاالت فلسفی ارسطو متافیزیک )= بعد از فیزیک = مابعد الطبیعه( نامیده اند؛ زیرا در کتاب ارسطو این مقاالت بعد از بخش طبیعیات 

)فیزیک( آمده است. 

۲( فلسفه اولی = متافیزیک 

۴( فلسفه سفلی که برای طبیعیات در کتاب ارسطو آمده است.

سوال ۴۵( گزینه ۴ پاسخ درست است.  فالسفه ای مانند افالطون، ارسطو و ابن سینا به ماوراء الطبیعه اعتقاد دارند.  رد گزینه : 
۱( فلسفه مضاف، فلسفه هر علم می باشد، در نتیجه امکان طراحی فلسفه برای هر علم وجود دارد. 

۲( فیلسوفانی مانند: افالطون، ارسطو و ابن سینا به ماورا الطبیعه اعتقاد دارد. 

۳( فلسفه اولی )مابعد الطبیعه( درصدد بحث و بررلتی اصل و حقیقت وجود و مسائل پیرامون آن است.

سوال ۴۶( گزینه ۲ پاسخ درست است.  موارد الف و د فلسفه مضاف می باشد، درحالی که موارد ب و ج کلی هستند و فلسفه اولی محسوب می شوند.

سوال ۴۷( گزینه ۳ پاسخ درست است.  گزینه ۱ مربوط به فلسفه جامعه شناسی، گزینه ۲ مربوط به فلسفه معرفت شناسی و گزینه ۴ مربوط به فلسفه اخالق 
می باشد در حالی که گزینه ۳ مربوط به بخش ریشه ای و فلسفی است.

سوال ۴۸( گزینه ۲ پاسخ درست است.  فلسفه علوم اجتماعی یکی از شاخه های مهم فلسفه است. اصالت توأمان: جامعه صرفا جمع افراد نیست، بلکه با گرد 
هم آمدن افراد و زندگی طوالنی آنان با یکدیگر، یک روح جمعی در جامعه شکل می گیرد که می تواند بر افراد جامعه تأثیر بگذارد و آن ها را تابعی از ویژگی ها و 

ساختار جامعه قرار دهد. )رد قسمت های اول گزینه های ۱، ۳ و ۴( لیکن: گزینه ا معتقد به اصالت جامعه هستند ← برنامه های فرهنگی و... 

گزینه های ۳ و ۴ معتقد به اصالت فرد هستند ← افراد هویت مستقل ندارند و... .  نکته: به کار بردن کلمه متبوع به جای تابع در قسمت دوم ۱ و ۳ نیز نادرست است.

 

سوال ۴۹( گزینه ۴پاسخ درست است.  آنان که به اصالت فرد معتقدند، همواره منافع و مصلحت فرد را بر منافع جامعه مقدم دانسته و در سیاست نیز معتقد به 
"لیبرالیسم" هستند. )رد گزینه های ۱ و ۳( که تأمین کننده آزادی های فردی اند. )رد گزینه ۲( زیرا در سیاست لیبرالیسم بر خالف سوسیالیسم که منافع جمعی 

را اصیل نمی دانند به آزادی های فردی باور دارند.

سوال ۵۰( گزینه ۱ پاسخ درست است.  بخش اصلی و ریشه ای فلسفه را به دو بخش تقسیم می کنیم. 
الف( هستی شناسی: که درباره قوانین و احکام کلی و عام حاکم بر هستی و وجود بحث می کند. 

ب( معرفت شناسی: که توانایی انسان در شناخت هستی را مورد مطالعه قرار می دهد.

سوال ۵۱( گزینه ۲ پاسخ درست است.  دانش فلسفه دارای یک بخش اصلی و تعدادی بخش های فرعی است. بخش اصلی به منزله ریشه و اساس فلسفه 
است و بخش های فرعی در حکم شاخه ها و ستون های آن اند. این بخش از فلسفه درصدد بحث و بررسی اصل و حقیقت وجود و مسائل پیرامون آن است. 
از آنجاکه معرفت به وجود، فرع بر امکان شناخت آن است )رد گزینه های ۱ و ۳( فیلسوفان می خواهند توانایی انسان را در شناخت هستی بررسی کنند که آیا 
انسان می تواند قانون علیت را دریابد و به وجود چنین قانونی در جهان مطمئن باشد؟ از این رو بخش اصلی و ریشه ای فلسفه را به دو بخش تقسیم می کنیم. 

هستی شناسی و معرفت شناسی.
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سوال ۵۲( گزینه ۱ پاسخ درست است.  بخش اول گزینه های ۳ و ۴ از تقسیمات بخش اصلی فلسفه است، لیکن در متن سوال بخش اصلی مورد سوال 
است نه تقسیمات بخش اصلی، پس گزینه های ۳ و ۴ رد می شود. بخش اصلی به منزله ریشه و اساس فلسفه است که به بررسی اصل و حقیقت وجود و مسائل 
پیرامون آن می پردازد. مثال مذکور در گزینه ۲ جزء گزاره های فلسفی نیست، بلکه به فلسفه جامعه شناسی مربوط می شود، اما مثال گزینه یک و "قانون علیت" 

در سراسر عالم جاری و ساری است مربوط به بخش اصلی است.

سوال ۵۳( گزینه ۱ پاسخ درست است.  مبانی و زیربناهای علوم در معرفت شناسی قرار دارند.  شاخه های دانش فلسفه از آن دسته از دانش های فلسفی 
هستند که قوانین بنیادی وجودشناسی و معرفت شناسی را را به محدوده های خاصی منتقل می سازند و قوانین بنیادی آن محدوده از وجود را بیان می کنند. 

به طور مثال اگر کسی در وجودشناسی پذیرفته باشد که وجود بر دو قسم مادی و مجرد از ماده است، چنین کسی در انسان شناسی فلسفی خود می تواند بگوید 
انسان نیز دارای دو بعد مادی و مجرد است.

سوال ۵۴( گزینه ۲ پاسخ درست است.  تمام موجودات جهان با همه گوناگونی و تنوع، در یک حقیقت مشترک اند و این حقیقت همان هستی و موجودیت آن 
هاست. این موجودات به دلیل همین ویژگی های مشترک، قوانین عام و مشترکی نیز دارند.

سوال ۵۵( گزینه ۱ پاسخ درست است.  افالطون، ارسطو و ابن سینا در هستی شناسی معتقد به ماوراء الطبیعه هستند و در انسان شناسی نیز عالوه بر بدن، 
روح را هم پذیرفته اند، آن ها مکتب های تربیتی نزدیک به هم را پدید آورده اند که با مکتب های تربیتی کسانی که پیرو مارکس یا کانت بوده اند تفاوت زیادی دارد.

سوال ۵۶( گزینه ۱ پاسخ درست است. 
الف ← اصالت جامعه                              ب ← اصالت جامعه                              ج ← اصالت فرد                              د ← اصالت فرد

سوال ۵۷( گزینه ۱  پاسخ درست است.  این دیدگاه معتقد است هم افراد اصالت دارند و هم جامعه. اینان معتقدند که اگرچه افراد تحت تأثیر عوامل اجتماعی 
قرار می گیرند، اما هیچگاه قدرت اختیار و تصمیم گیری خود را از دست نمی دهند و توانایی تأثیرگذاری بر جامعه و حتی تغییر جامعه را دارند.

سوال ۵۸( گزینه ۲  پاسخ درست است.  رد گزینه های نادرست: 
گزینه ۱: قسمت اول درست است، ولی آنجا که بیان می دارد "همواره منافع و مصلحت افراد را بر منافع جامعه مقدم می دانند" مربوط به دیدگاه لیبرالیسم می 

باشد.  گزینه ۳: دیدگاه آن مربوط به اعتقادات، سوسیالیسم است. 

گزینه ۴ : این دیدگاه نیز مانند گزینه ۳ مربوط به دیدگاه سوسیالیسم یا اصالت جامعه می باشد.

سوال ۵۹( گزینه ۱  پاسخ درست است.  لیبرالیسم ← به اصالت فرد اعتقاد دارد، همواره منافع و مصلحت افراد را بر منافع جامعه مقدم دانسته است. 
سوسیالیسم ← برای جامعه اصالت قائل اند و برنامه های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی آنان سمت و سویی اجتماعی دارد و منافع جمع را در اولویت قرار می 

دهند.

سوال ۶۰( گزینه ۴  پاسخ درست است.  شاخه های دانش فلسفه، آن دسته از دانش های فلسفی هستند که قوانین بنیادی وجودشناسی و معرفت شناسی را 
به محدوده های خاصی منتقل می سازند و قوانین بنیادی آن محدوه از وجود را بیان می کنند.

سوال ۶۱( گزینه ۳  پاسخ درست است. شاخه های دانش فلسفه، آن دسته از دانش های فلسفی هستند که قوانین بنیادی وجودشناسی و معرفت شناسی را 
به محدوده های خاص منتقل می سازند و قوانین بنیادی آن محدوده از وجود را بیان می کنند.
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سوال ۶۲( گزینه ۲  پاسخ درست است.  بخش اصلی و ریشه ای فلسفه را به دو بخش تقسیم می کنیم: 
۱( هستی شناسی، که درباره قوانین و احکام کلی و عام حاکم بر هستی و وجود بحث می کند. 

۲( معرفت شناسی، که توانایی انسان در شناخت هستی را مورد مطالعه قرار می دهد.

سوال ۶۳( گزینه ۳ پاسخ درست است.  فیلسوفان تالش می کنند قوانین و احکامی را که مربوط به خود هستی و وجود است به دست آورند؛ مثاًل بدانند که 
"آیا در هستی قانون علیت جاری است یا نه؟"

سوال ۶۴( گزینه ۳ پاسخ درست است. معرفت شناسی یعنی توانایی انسان در شناخت هستی یا به عبارت بهتر معرفت شناسی توانایی انسان در شناخت هستی 
را مورد مطالعه قرار می دهد.

سوال ۶۵( گزینه ۳ پاسخ درست است. فالسفه ای مانند افالطون، ارسطو و ابن سینا در هستی شناسی معتقد به ماوراء الطبیعه و در انسان شناسی نیز عالوه 
بر بدن، روح را هم پذیرفته اند.

سوال ۶۶( گزینه ۲ پاسخ درست است. پیروان مکتب اصالت فرد، جامعه را چیزی غیر از مجموع افراد نمی دانند.

سوال ۶۷( گزینه ۲ پاسخ درست است.

سوال ۶۸( گزینه ۴  پاسخ درست است. گزینه ۴ ترکیبی از دیدگاه اصالت فرد و اصالت جامعه است و نادرست می باشد. 
معتقدان به دیدگاه اصالت فرد و جامعه به شکل توأمان معتقدند: که گرچه افراد تحت تأثیر عوامل اجتماعی قرار می گیرند، اما هیچ گاه قدرت اختیار و تصمیم 
گیری خود را از دست نمی دهند و توانایی تأثیرگذاری بر جامعه و حتی تغییر جامعه را دارند. همچنین معتقدند که جامعه صرفًا جمع افراد نیست، بلکه با گرد آمدن 
افراد و زندگی طوالنی آنان با یکدیگر، یک روح جمعی در جامعه شکل می گیرد که می تواند بر افراد جامعه تأثیر بگذارد و آن ها را تابعی از ویژگی ها و ساختار 

جامعه قرار دهد.

سوال ۶۹( گزینه ۲ پاسخ درست است. طرفداران اصالت فرد در سیاست معتقد به "لیبرالیسم" هستند. 
و طرفداران اصالت جامعه در سیاست معتقد به سوسیالیسم می باشند.

سوال ۷۰( گزینه ۲ پاسخ درست است. بر مبنای فردگرایی و بها دادن به اصالت اجتماع گروه اول که از طرفداران مکتب سوسیالیسم هستند، برنامه های 
فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی آن ها سمت و سویی اجتماعی دارد در حالی که گروه دوم که معتقد به اصالت فرد در جامعه هستند در برنامه های مختلف منافع 

و مصلحت افراد را بر منافع جامعه مقدم می دارند.

سوال ۷۱( گزینه ۴ پاسخ درست است. در سیاست معتقد به لیبرالیسم که تأمین کننده آزادی های فردی است، می باشند.

سوال ۷۲( گزینه ۲ پاسخ درست است. فلسفه علوم اجتماعی، یکی از شاخه های مهم فلسفه است. یکی از مسائل موردتوجه در این شاخه از فلسفه این است 
که آیا جامعه اصالت و اهمیت دارد یا فرد.

سوال ۷۳( گزینه ۳ پاسخ درست است.مبانی و زیربناهای علوم در فلسفه های مضاف قرار دارند و آنچه در فلسفه های مضاف پذیرفته شود، اساس و شالوده 
نظریات در علوم قرار می گیرد.
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سوال ۶۲( گزینه ۲  پاسخ درست است.  بخش اصلی و ریشه ای فلسفه را به دو بخش تقسیم می کنیم: 
۱( هستی شناسی، که درباره قوانین و احکام کلی و عام حاکم بر هستی و وجود بحث می کند. 

۲( معرفت شناسی، که توانایی انسان در شناخت هستی را مورد مطالعه قرار می دهد.

سوال ۶۳( گزینه ۳ پاسخ درست است.  فیلسوفان تالش می کنند قوانین و احکامی را که مربوط به خود هستی و وجود است به دست آورند؛ مثاًل بدانند که 
"آیا در هستی قانون علیت جاری است یا نه؟"

سوال ۶۴( گزینه ۳ پاسخ درست است. معرفت شناسی یعنی توانایی انسان در شناخت هستی یا به عبارت بهتر معرفت شناسی توانایی انسان در شناخت هستی 
را مورد مطالعه قرار می دهد.

سوال ۶۵( گزینه ۳ پاسخ درست است. فالسفه ای مانند افالطون، ارسطو و ابن سینا در هستی شناسی معتقد به ماوراء الطبیعه و در انسان شناسی نیز عالوه 
بر بدن، روح را هم پذیرفته اند.

سوال ۶۶( گزینه ۲ پاسخ درست است. پیروان مکتب اصالت فرد، جامعه را چیزی غیر از مجموع افراد نمی دانند.

سوال ۶۷( گزینه ۲ پاسخ درست است.

سوال ۶۸( گزینه ۴  پاسخ درست است. گزینه ۴ ترکیبی از دیدگاه اصالت فرد و اصالت جامعه است و نادرست می باشد. 
معتقدان به دیدگاه اصالت فرد و جامعه به شکل توأمان معتقدند: که گرچه افراد تحت تأثیر عوامل اجتماعی قرار می گیرند، اما هیچ گاه قدرت اختیار و تصمیم 
گیری خود را از دست نمی دهند و توانایی تأثیرگذاری بر جامعه و حتی تغییر جامعه را دارند. همچنین معتقدند که جامعه صرفًا جمع افراد نیست، بلکه با گرد آمدن 
افراد و زندگی طوالنی آنان با یکدیگر، یک روح جمعی در جامعه شکل می گیرد که می تواند بر افراد جامعه تأثیر بگذارد و آن ها را تابعی از ویژگی ها و ساختار 

جامعه قرار دهد.

سوال ۶۹( گزینه ۲ پاسخ درست است. طرفداران اصالت فرد در سیاست معتقد به "لیبرالیسم" هستند. 
و طرفداران اصالت جامعه در سیاست معتقد به سوسیالیسم می باشند.

سوال ۷۰( گزینه ۲ پاسخ درست است. بر مبنای فردگرایی و بها دادن به اصالت اجتماع گروه اول که از طرفداران مکتب سوسیالیسم هستند، برنامه های 
فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی آن ها سمت و سویی اجتماعی دارد در حالی که گروه دوم که معتقد به اصالت فرد در جامعه هستند در برنامه های مختلف منافع 

و مصلحت افراد را بر منافع جامعه مقدم می دارند.

سوال ۷۱( گزینه ۴ پاسخ درست است. در سیاست معتقد به لیبرالیسم که تأمین کننده آزادی های فردی است، می باشند.

سوال ۷۲( گزینه ۲ پاسخ درست است. فلسفه علوم اجتماعی، یکی از شاخه های مهم فلسفه است. یکی از مسائل موردتوجه در این شاخه از فلسفه این است 
که آیا جامعه اصالت و اهمیت دارد یا فرد.

سوال ۷۳( گزینه ۳ پاسخ درست است.مبانی و زیربناهای علوم در فلسفه های مضاف قرار دارند و آنچه در فلسفه های مضاف پذیرفته شود، اساس و شالوده 
نظریات در علوم قرار می گیرد.
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سوال ۷۴( گزینه ۱ پاسخ درست است.
وجودشناسی و معرفت شناسی ← ریشه فلسفه 

فلسفه فیزیک ← از فلسفه های مضاف است.

سوال ۷۵( گزینه ۲ پاسخ درست است.
الف( وجودشناسی و معرفت شناسی                                                                       ب( شاخه های فلسفه را فلسفه مضاف می نامند. 
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سوال ۸۶( گزینه ۳ پاسخ درست است. در میان انبوه افکار و اندیشه های روزانه، گاه و بیگاه سؤال های خاصی خودنمایی می کنند که می توانند ساعاتی 
طوالنی ما را به خود مشغول سازند و به تفکر وادار نمایند، از قبیل اینکه، مقصود ما از آزادی چیست؟ چرا درد و رنج هست؟ خوشبختی و سعادت در گرو چیست؟ 

و... 

دانش فلسفه از آن دسته دانش ها است که قوانین بنیادین وجودشناسی و معرفت شناسی به محدوده های خاصی منتقل می سازند و قوانین آن محدوده از وجود 
را بیان می دارد؛ بنابراین کلی ترین پرسش ها، پرسش های فلسفی است.  بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه ۱: دانش فلسفه مدنظر است که به عنوان یکی از انواع علوم 

گزینه ۲: فلسفه خواندن نماز، در حیطه فلسفه مضاف است. 

گزینه ۴: تفکر تابع قواعد خاص بودن ← در حیطه علم منطق است 

) توجه: با اینکه گزینه ۲ نیز به نوعی سؤال فلسفی است )فلسفه مضاف(، اما گزینه ۳ را می توان درست ترین جواب در نظر گرفت(.

سوال ۸۷( گزینه ۳ پاسخ درست است. فلسفه درباره یک موجود خاص بحث نمی کند، بلکه به بررسی اصل وجود و حقیقت جهان طبیعت و انسان می پردازد. 
فیلسوف درباره آن دسته از ویژگی های موجودات صحبت می کند که مربوط به هستی و موجودیت آن ها است. 

فیلسوفان تالش می کنند قوانین و احکامی را که مربوط به خود هستی و وجود است به دست آورند، مثاًل بدانند که آیا در هستی قانون علیت جاری است یا نه، 
البته ازآنجاکه معرفت به وجود، فرع بر امکان شناخت آن است، آنان می خواهند توانایی انسان در شناخت هستی را هم بررسی کنند و بدانند که بشر چگونه و با 

چه ابزاری می تواند به شناخت هستی بپردازد.

سوال ۸۸( گزینه ۱ پاسخ درست است. ابتدا علوم مختلف همچون علم تکنولوژی، پزشکی و ... ایجاد شدند، سپس برای آن ها یک فلسفه طراحی شد. برای 
هر رشته علمی دیگری نیز که در آینده به وجود بیاید، می توان فلسفه علم طراحی کرد.

سوال ۸۹( گزینه ۴  پاسخ درست است. سؤال مطروحه از برداشتی می باشد که از یک تجربه صفحه ۱۴ کتاب صورت گرفته است. دانشجویی که به تازگی 
تحصیل در رشته علوم تربیتی را آغاز کرده بود، در همان سال های اول در دانشگاه متوجه شد که اساتید وی گاه و بیگاه از فالسفه بزرگ شرق و غرب یاد می 
کنند و سخنان آنان را نقل می کنند، گاهی از افالطون و ارسطو و گاهی ابن سینا و فارابی و ... بنابراین کنجکاو شدم در پی آن برآمدم که نقش آنان را در علوم 

تربیتی بیابم، به تدریج متوجه شدم که فیلسوفان دیدگاه هایی در فلسفه داشته اند که همان دیدگاه ها سبب پیدایش مکاتب بزرگ تربیتی شده است.
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 هیچ انسانی را اعم از کوچک و بزرگ، زن و مرد، نمی توان یافت که باورهایی درباره جهان، انسان، مرگ، عدالت، زیبایی و نظایر آن نداشته باشد. یعنی 

همه انسان ها در عمق ذهن و روح خودشان باورهایی بنیادین دارند، که بررسی این باورهای بنیادین مربوط به حوزه فلسفه است یعنی هیچ انسانی خالی از تفکر 

فلسفی نیست یعنی هیچ انسانی بی نیاز از تفکر فلسفی نیست. حتی کودکان هم، حتی دیوانگان هم دارای باورهای بنیادین هستند و نمی توانند خالی از باورهای 

بنیادین باشند چون وقتی انسان را به حیوان متفکر تعریف می کنیم در واقع متفکر بودن بدون داشتن باورهای بنیادین امکان ندارد. اما این باورهای بنیادین 

ممکن است درست و منطقی و حساب شده باشند و یا ممکن است نادرست و غیرمنطقی باشند؛ که این این باورهای بنیادین، چه درست و چه غلط، به افکار و 

گفتار و رفتار ما رنگ و معنا می دهند. 

 یک مثال:

یک فعلی داریم به نام »خودکشی« و یک فعلی داریم به نام »شهادت در راه دین«. هر دو مورد در ظاهر هیچ فرقی با هم ندارند چرا که هر دو مورد، »از دست دادن 

جان« است؛ اما یکی از این افعال را زشت و قبیح و ناروا و بد می دانیم اما دیگری را خوب و زیبا و مقدس می دانیم. این رنگ زشت و زیبا دادن به اعمال و افعال 

ریشه در آن باور بنیادین دارد. بر اساس باورهای بنیادین، به خودکشی رنگ و معنای زشت می دهیم و به شهادت در راه دین، رنگ و معنای زیبا و مقدس می دهیم.

مثالی دیگر:

یک وقتی در محله ای از یک شهر، فردی پیدا شد و گفت که من خانه مسکونی خودم را به نصف قیمت می فروشم اما این فروش، زمان مشخصی دارد یعنی تا یک 

هفته اگر کسی پیدا شد که این خانه مرا بخرد به نصف قیمت رایج می فروشم اما بعد از یک هفته، دیگر به فروش آن نیازی ندارم چون در جایی دیگر معامله ای 

دارم که ضرر کردن در فروش این خانه را با انجام آن معامله جبران می کنم ولی بعد از یک هفته آن معامله انجام نمی شود و طبیعتا من هم خانه ام را نمی فروشم.

فردی داوطلب جدی و پر و پا قرص خرید این خانه شد اما شرطش این بود که با خانواده خود بروند و آن خانه را ببینند و سپس معامله کنند؛ که با خانواده خود جهت 

بازدید آن خانه رفتند ولی نزدیک خانه که رسیدند از خرید خانه منصرف شده و از آن سود کالن گذشتند. چرا؟ چون دیدند که پالک خانه مزبور »13« است و بر 

اساس باور بنیادینی که داشتند عدد 13 را »نحس« می دانستند و خرید آن خانه را هم خوش یمن ندانسته و نخریدند. دقت داشته باشید که آن باور بنیادینشان، 

به این فعلشان رنگ و بودی بد و نحس داد و از این کار درگذشتند.

باورهای بنیادین هرکس فلسفه آن کس است و به زندگی او رنگ و جهت و معنا می دهد. 

فردی می گوید فعلی بد است و فرد دیگر می گوید همان فعل خوب است و فردی دیگر نظری ندارد، همه این خوب و بد دیدن ها ریشه در باورهای بنیادین هر کس 

دارد و بر این اساس است که در کتاب گفته شده است:

فلسفه هرکس معنا دهنده به زندگی اوست

گاهانه و محققانه  پس به این نتیجه رسیدیم که هیچ انسانی خالی از باورهای بنیادین یعنی خالی از فلسفه نیست اما این گونه نیست که باورهای بنیادین هرکس آ

گاه آن باورها به زندگی او جهت می دهد و یا اگر  گاهی روشن ندارند و به شکل ناخودآ انتخاب شده است بلکه بسیاری از افراد اصال به باورهای بنیادین خود آ
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تحقیقی هم کرده اند به نتیجه درستی نرسیده اند و یا هم تحقیق کرده اند و هم به نتیجه درست رسیده اند. پس مردم در مورد داشتن باورهای بنیادین به سه دسته 

تقسیم می شوند:
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برخی فواید تفکر فلسفی

1- دوری از مغالطه ها   2- استقالل در اندیشه    3- رهایی از عادات غیر منطقی

 1- دوری از مغالطه ها: وقتی به تفکر فلسفی روی آوردیم الزاما باید قواعد منطقی آشنا بشویم تا مغالطاتی که به تفکر راه می یابند را بشناسیم و آن ها را 
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به  اگر  و  استدالل ها می اندیشد  درباره  او  نمی کند.  بنا  تعصب  و  تبلیغات  پایه خیاالت،  بر  را  و عقیده اش  نمی پذیرد  دلیل  بدون  را  واقعی هیچ سخنی  فیلسوف 

می پذیرد. را  آن ها  پی ببرد،  درستی شان 

  توجه: عموم مردم در مسائل بنیادین فلسفی می اندیشند و نظر می دهند؛ درباره خدا، آزادی، اختیار، خوشبختی و رنج.

فرق فیلسوف با مردمان دیگر این است که اوال فیلسوف درباره همین مسائل به نحو جدی فکر می کند، ثانیا با روش درست وارد این قبیل مسائل می شود و پاسخ 

می دهد. او تابع برهان و استدالل است؛ نه تابع افراد و اشخاص.
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گاه، آداب و رسوم و عادات رایج در جامعه را بدون تحقیق و بررسی می پذیرند و  گاه یا ناخودآ    3- رهایی از عادات غیر منطقی: انسان ها معموال خودآ

نسبت به آن دلبستگی و تعصب می ورزند اما اندیشمندان جامعه و فیلسوفان این عادات وآداب را بررسی عقالنی و منطقی می کنند و آداب و عاداتی را که مبنای 

منطقی و عقالنی درستی ندارند را نمی پذیرند و به دیگران هم توضیح می دهند.

چگونگی برخورد مردم با اندیشمندان و متفکران در خصوص عادت های غیرمنطقی:

 روشنگری متفکران حق طلب: افراد متفکر و اندیشمند، غیر منطقی بودن عاداتی را که عقالنی و درست نیستند به مردم گوشزد می کنند.

 مخالفت مردم با اندیشمندان:در ابتدا مردم سخنان این اندیشمندان و متفکران را نمی پذیرند و در مقابل آن ها مقاومت می کنند و حتی دیدگاه آن 

متفکران را باطل و انحرافی می نامند.

استقامت متفکران حق طلب:اما استقامت و پایداری متفکران حق طلب و دلسوز، باالخره موثر واقع می شود و عادات غیر منطقی برچیده می شود.

مثالی برای استقالل در اندیشه و رهایی از عادات غیر منطقی

افالطون در تمثیل غار می گوید، غاری را تصور کنید در دل کوه و انسان هایی را تصور کنید که از همان ابتدای تولد در انتهای غار و رو به سمت دیواره انتهای غار 

به دنیا آمده اند و به گونه ای به بند کشیده شده اند که فقط روبروی خود یعنی دیواره انتهای غار و سایه های روی آن را می بینند و هیچ وقت پشت سرشان را ندیده اند 

و پشت سر این زندانیان راهی هست که انسان ها و حیوانات و اشیای مختلف در این راه در حال رفت و آمد هستند. و بعد از این نزدیک دهانه غار آتش روشن 

است به گونه ای که نور آن به دیواره انتهای غار می رسد و سایه انسان ها و حیوانات و اشیای مختلف در حال رفت و آمد در راه گفته شده را روی دیواره انتهای غار 

می اندازد و انسان های به بند کشیده شده در انتهای غار که به جز همین سایه ها هیچ چیز ندیده اند، این سایه ها را واقعی می پندارند و سر و صداهای داخل غار 

را هم به آن سایه ها نسبت می دهند. 

طبیعی است که مواحهه با نور چشمان این زندانیان در انتهای غار را اذیت خواهد کرد و از روبرو شدن با نور فرار می کنند. حاال اگر کسی آرام آرام خود را از انتهای 

غار رها کند و به بیرون از غار راه یابد خواهد دید که سایه ها حقیقی نیستند و اگر برگردد و به زندانیان انتهای غار بگوید که این سایه ها حقیقت نیستند، زندانیان 

حرف او را نمی پذیرند و او را متهم به از دست دادن بینایی اش می کنند. یعنی نه تنها از عادات غیر منطقی خود دست بر نمی دارند بلکه متفکران و اندیشمندان 

را متهم به نادانی هم می کنند.

با توجه به تمثیل غار افالطون،

 1- گذر از یک وضع عادی و رسیدن به حقیقت برتر در پرتو چه چیزی به دست می آید؟

گذر از یک وضعیت عادی و رسیدن به حقیقت برتر با استفاده از تفکر و تعقل ممکن است و تقلید و دنباله روی از دیگران، انسان را به حقیقت نمی رساند. 

حتی اگر به تقلید از دیگران حرف درستی هم زده شود، به معنای رسیدن به حقیقت نیست.

به مثالی که می زنم خوب دقت کنید، اگر شنیده باشیم که در هندسه می گویند که مجموع زوایای مثلث برابر با 180 درجه است و ما هم به تقلید از آنان 

بگوییم که مجموع زوایای مثلث 180 درجه است و اگر از ما بپرسند که چرا مجموع زوایای مثلث 180 درجه است و ما نتوانیم این حرف را با استدالل 

بیان کنیم در واقع این مطلب را درک و فهم نکرده ایم و در این خصوص به حقیقت نرسیده ایم. پس تقلید در خصوص درک حقیقت، نمی تواند ما را به 

حقیقت برساند هر چند گزاره ای درست را هم بیان کنیم اما اگر مبانی منطقی آن گزاره را نداشته باشیم در واقع ما به حقیقت نرسیده ایم، رسیدن به 

حقیقت وقتی مقدور است که از منطق و عقالنیت استفاده کنیم نه از نقل.)آن تقلید معقول و منطقی مال حوزه عمل است در حوزه اندیشه تقلید نداریم.(

در ادبیات قرآنی هم گروه اندیشمندان و متفکران را اولواالباب خطاب می کند و از آن ها جهت رسیدن به حقیقت دعوت به تعقل و تفکر می نماید.

بررسی
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 2- رنج رسیدن به حقیقت شیرین تر است یا راحتی ماندن در نادانی؟

طبیعتا رنج رسیدن به حقیقت خیلی خیلی شیرین تر از راحتی ماندن در جهل و نادانی است.

 3- چرا افالطون ماندن در نادانی و عدم درک حقیقت را به زندانی در بند تشبیه کرده است؟

ماندن در بند نادانی به مانند زندان است که انسان در آن گرفتار است و دیوارهای بلند این زندان همان نادانی است که بایستی آن دیوار شکسته شود و 

فرو بریزد و اال انسان هیچ وقت نمی تواند به حقیقت و در نتیجه به سعادت برسد.

 4- بزرگ ترین زندانی که بشر ممکن است به آن گرفتار شود، چیست؟

بدون تردید بزرگ ترین زندان برای بشر زندان نادانی است.

 5- چرا زندانیان در غار سخنان جوانی را که برای رهایی آن ها برگشته بود، نمی پذیرفتند؟

چون به اعتقادات و باورهای خودشان عادت کرده بودند و حاضر به اندیشیدن و سبک و سنگین کردن افکار خود نبودند.
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بر  را   ................ واقعی  فیلسوف  ببریم.  را  بهره  بیشترین  خود   .................. از  زیستن  بهتر  برای  آموزیم  می  فلسفه  در   -۱
هرچیزی ترجیح می دهد و زندگی را بر پایه های آن استوار می کند از این رو باید بیش از گرفتار شدن در زنجیر عادات و تعصبات، خود 

را مهیای شنیدن سخن .................. کند و در برابر .................. متواضع باشد.

۱( ظرفیت علمی - کسب دانایی - حق - حقیقت                       ۲( ظرفیت عقالنی - کسب حقیقت - حق - حقیقت

۳( ظرفیت علمی - کسب دانایی - علمی - علم                         ۴( ظرفیت عقالنی - شناخت واقعیت - علمی - علم

۲- در مورد آغاز فلسفه کدام عبارت درست نیست؟

۱( نمی توان برای فلسفه زمان و مکانی را تعیین کرد.

۲( اطالعات امروز ما به هیچ وجه نمی تواند تاریخ دقیقی از آغاز فلسفه ارایه دهد.

۳( گزارش معتبر و قابل اعتمادی از جریان فلسفه در سرزمین آتن و تمدن یونان در دست است.

۴( ما تنها می توانیم بر اساس آثار باقی ماند؛ گزارشی تفصیلی از دورترین اندیشه های فلسفی ارائه کنیم.

۳- اندیشیدن فیلسوفانه و نساختن بنیان های فکری و رسیدن به آزاد اندیشی از طریق کدام یک از گزینه های زیر میسر است؟

۱( آموختن چرایی و دالیل درستی و نادرستی باورها                   ۲( کنار گذاشتن باورهای نادرست و قبول باورهای درست

۳( بررسی فلسفه حیات از دیدگاه مکاتب فلسفی                         ۴( گزینه های ۱ و۲

۴- مهمترین نتیجه ای که میتوان از تمثیل "غار" گرفت چیست؟

۱( جهان پوچ و بدون هدف است.                                        ۲( سایه ها حقیقی نیستند.

۳( شناخت حقیقت امکان ندارد.                                          ۴( بشر توان شناخت حقیقت را ندارد.

۵- در چه صورت انسان شخصیتی مستقل کسب می کند و به آزاد اندیشی می رسد؟

۱( پذیرش باورها                                                           ۲( ساختن بنیان های فکری خود

۳( تفکر درباره حقیقت                                                  ۴( اندیشیدن فیلسوفانه

۶- کدام گزاره نادرست می باشد؟

۱( فیلسوفان می کوشند با کاستن از مغالطه ها فهم درستی از حقایق در عالم هستی را ارائه دهند.

۲( برای رسیدن به نتیجه اطمینان بخش در اندیشه ها باید عقل و منطق را برخود حاکم کنیم.

۳( رهایی از عادات غیرمنطقی ازجمله ثمرات فلسفی اندیشیدن است.

۴( هیچ کدام
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۷- کدام گزینه فرق فیلسوف با سایر مردم نیست؟

۱( تفکر درباره مسائل بنیادین فلسفی                                  ۲( تفکر درباره چیستی وجود انسان

۳( وارد مسائل بنیادین می شود با روشی درست                   ۴( تابع استدالل است.

۸- درستی یا نادرستی عبارت ها در کدام گزینه به درستی آمده است؟ 

الف( تشخیص اندیشه های فلسفی درست از تفکرات غلط، معلول دوری از مغالطه ها است. 

ب( همواره راه رسیدن به اعتقادات درست به دلیل استقالل در اندیشه می باشد. 

ج( بیان های فلسفی بیشتر مسائل دینی است.

۱( نادرست - درست - درست                                        ۲( درست - نادرست - نادرست

۳( درست - نادرست - درست                                        ۴( نادرست - درست - نادرست

۹- چند مورد از عبارات زیر غلط نمی باشد؟ 

الف( در میان اندیشه های خود برای رسیدن به نتیجه اطمینان بخش باید دلیل هر نظری را که می خواهیم انتخاب کنیم در حد اعالء 
بدانیم. 

ب( باورها، ما را در شناسایی تفاوت بین فلسفه و سایر علوم یاری می دهد. 

ج( نگرش نادرست انسان درباره جهان و انسان باعث عدم دقت نظر او در انتخاب هدف می شود.

۱( ۳ مورد                                ۲( ۲ مورد                                ۳( ۱ مورد                                ۴( هیچ مورد

۱۰- چه انسان هایی بیشتر دنبال روی دیگران اند؟

۱( آن هایی که به میزان کمتری درباره اموری به مانند حقیقت انسان و جهان می اندیشند.

۲( آن هایی که نگرش نادرستی نسبت به انسان و جهان دارند.

۳( آن هایی که هدف قابل قبولی برای زندگی برمی گزینند.

۴( آن هایی که در انتخاب هدف، به خطا رفته اند.

۱۱- کدام عبارت درباره باورها ناصحیح است؟

۱( باورها، با زنده فلسفه انسان هستند.                    ۲( هستی انسان را شکل می دهند.

۳( دارا بودن نقش در انتخاب اهداف                       ۴( انسان را از کاری منع یا به کاری تشویق می کنند.

۱۲- کدام گزاره نمی تواند توصیف مناسبی از اندیشه فیلسوفانه ارائه دهد؟

۱( تأمل در باورهای مربوط به زندگی                                         ۲( پذیرش باورهای صحیح و عدم پذیرش باورهای ناصحیح

۳( آموختن چیستی و حقیقت انسان و تفکر در آن                     ۴( یافتن دالیل درستی و نادرستی باورها

۱۳- کدام عبارت نادرست نیست؟

۱( انسان ها در تالش اند که بنیان های فکری شان را در چارچوب فلسفه قرار دهند.

۲( انسان ها به دنبال آن اند که ریشه باورهایشان را دریابند و هستی قبول آن ها را مرور کنند.

۳( دانستن طرز تفکر اطرافیان مان مشروط به کشف ریشه های فکری آن ها است.

۴( تصمیم گیری های ما بر اساس باور ما است.
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۱۴- چگونه می توانیم حدس بزنیم که اطرافیان ما در زندگی دنبال چه اهدافی هستند؟

۱( با پذیرفتن دالیل باورهایی که درباره جهان وجود دارد.                     ۲( تجزیه وتحلیل شیوه تفکر و عقیده آن ها

۳( کشف ریشه های فکری آن ها                                                         ۴( دانستن این موضوع که زندگی برایشان چه معنایی دارد.

۱۵- راه رسیدن به باورهای درست از تأثیرات، کدام یک از قوائد تفکر فلسفی می باشد؟

۱( تفکر فلسفی                                                       ۲( استدالل در اندیشه

۳( دوری از مغالطه                                                  ۴( رهایی از عادات غیرمنطقی

۱۶- باورهای یک فیلسوف چه ویژگی ای دارد و برای اثبات عقاید خود چه چیزی را ارائه می کند؟

۱( مطابق با واقعیت - منطق                                         ۲( علمی - استدالل 

۳( از قبل اثبات شده - توضیحات تخیلی                      ۴( منظم و پیوسته - استدالل

۱۷- تمثیل غار افالطون ما را در چه مسیری قرار می دهد؟

۱( قدم گذاشتن در مسیر سایه ها                              ۲( رفتن به سمت آزادی حقیقی

۳( یادگیری فلسفه                                                     ۴( پیروی از طرز تفکر افالطون

۱۸- وجه تمایز بین انسان ها عادی و یک فیلسوف واقعی در چیست؟

۱( درباره سئواالت بنیادین به طور جدی می اندیشند.                ۲( پرسش های آن ها با یکدیگر متفاوت است.

۳( فیلسوف از هیچ کس تبعیت نکند.                                         ۴( فیلسوف از علم و منطق استفاده می کند.

۱۹- اگر یک فیلسوف ویژگی ........... را داشته باشد سخنی را بدون دلیل نمی پذیرد.

۱( رهایی از عادات غیرمنطقی                              ۲( استقالل در اندیشه

۳( دوری کردن از مغالطه                                      ۴( پذیرش حقیقت

۲۰- یادگیری منطق چه کمکی به ما می کند؟

۱( استقالل در اندیشه                                       ۲( رهایی از عادات غیرمنطقی

۳( دوری از مغالطه ها                                         ۴( حیرت فلسفی

۲۱- هدف و انگیزه نهایی انسان ها از تفکر درباره باورهای خود چیست؟

۱( عمل کردن به آن ها                                        ۲( دستیابی به ریشه و باورها

۳( برای شروع یک تفکر فلسفی                          ۴( گذر از امور روزمرہ زندگی

۲۲- مفهوم گزاره "استقالل در تفکر که آثار زندگی فلسفی است" در کدام مشخص شده است؟

۱( اندیشه عمیق در عقاید زندگی                        ۲( الگو قرار ندادن هیچ کس در زندگی 

۳( استفاده از دلیل و برهان                               ۴( بی توجهی به تعصبات و تبلیغات
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۲۱- هدف و انگیزه نهایی انسان ها از تفکر درباره باورهای خود چیست؟
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۳( برای شروع یک تفکر فلسفی                          ۴( گذر از امور روزمرہ زندگی

۲۲- مفهوم گزاره "استقالل در تفکر که آثار زندگی فلسفی است" در کدام مشخص شده است؟

۱( اندیشه عمیق در عقاید زندگی                        ۲( الگو قرار ندادن هیچ کس در زندگی 

۳( استفاده از دلیل و برهان                               ۴( بی توجهی به تعصبات و تبلیغات
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۲۳- کدام گزاره صحیح می باشد؟

۱( اگر عقیده ای فلسفی نباشد می تواند پذیرفته شود.                     ۲( صحیح یا غلط بودن هر چیزی را می توان با فلسفه سنجید. 

۳( همه پرسش ها ریشه در فلسفه دارند.                                         ۴( برای تفکر فلسفی زندگی روزمره باید به طورکلی کنار گذاشته شود.

۲۴- کدام گزینه از آثار زندگی فیلسوفانه نیست؟

۱( رهایی از عادات غیرمنطقی                         ۲( دوری از مغالطه ها

۳( کسب شخصیت مستقل                             ۴( دستیابی به حقیقت

۲۵- عبارت موجود در کدام گزینه پاسخ مناسبی به سوال "هدف مهم فلسفه چیست؟" را بیان می کند؟

۱( استفاده از ظرفیت عقالنی بیشتر                   ۲( بنا کردن زندگی بر پایه عادات درست

۳( برپایی زندگی بر اساس واقعیت                      ۴( دوری از مغالطه ها

۲۶- الزمه ساختن یک بنیان فکری مستحکم چه می باشد؟

۱( به خیاالت توجه نمی کنیم.                         ۲( کسب مهارت کافی در تفکر فلسفی

۳( استقالل در اندیشه                                     ۴( هرگز دچار خطا نشویم.

۲۷- اولین گام برای رهایی از زنجیر عادات و تعصبات چه می باشد؟

۱( فروتنی در برابر پذیرش حقیقت                    ۲( پذیرش باورهای درست

۳( دچار حیرت فلسفی شدن                            ۴( درک عظمت پرستش

۲۸- یک تفکر فیلسوفانه چگونه آغاز می شود؟

۱( دستیابی به عقاید صحیح                                ۲( پذیرش عظمت سواالت بنیادین

۳( کسب شخصیت مستقل                                  ۴( استقالل اندیشی

۲۹- اولین گام برای نجات از غار افالطون چیست؟

۱( رهایی از عادات نابخردانه                                ۲( استفاده از تفکر فلسفی

۳( گذر از امور روزمره                                           ۴( داشتن فلسفه زندگی

۳۰- بنا کردن عقیده بر پایه تعصب و تخیل توسط فیلسوف نشانه چه چیزی است و از آثار چیست؟

۱( استقالل در اندیشه - دوری از مغالطه                ۲( استقالل در اندیشه - زندگی فلسفی

۳( آزاد اندیشی - حیرت فلسفی                               ۴( دوری از مغالطه - تفکر فلسفی

۳۱- در تمثیل غار افالطون به ترتیب درون غار و بیرون غار را چگونه نامگذاری کنیم؟

۱( مثل - زندگی غیرحقیقی                                ۲( محسوس - معقول

۳( ماورالطبیعه - مابعد الطبیعه                           ۴( دنیای حقیقی - دنیای غیرحقیقی
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 ........................ است.
ً
۳۲- انسان ذاتا

۱( متفکر                        ۲( فیلسوف                        ۳( واقعیت شناس                        ۴( آزاداندیش

۳۳- زندگی در سطح عالی، بر چه چیزی بنا شده است؟

۱( فلسفه                        ۲( تفکر فلسفی                        ۳( حقیقت                        ۴( عقاید درنشست

۳۴- برای اینکه باورهای خود را فلسفی کنیم چگونه باید عمل کنیم؟

۱( کنار گذاشتن باورهای نادرست                        ۲( مشورت با فیلسوفان

۳( استقالل شخصیتی پیدا کنیم.                        ۴( دلیل پذیرش هر باور را بررسی کنیم.

۳۵- هرکدام از کلید واژه های زیر به کدام بخش فواید تفکر فلسفی مربوط می باشد؟ 

الف( نپذیرفتن سخن بدون دلیل                ب( کمک از منطق                ج( باور منظم و پیوسته                د( تمثیل غار افالطون

۱( دوری از مغالطه - استقالل در اندیشه - رهایی از عادات - استقالل در اندیشه

۲( استقالل در اندیشه - دوری از مغالطه - استقالل در اندیشه - رهایی از عادات

۳( استقالل در اندیشه - حیرت فلسفی - دوری از مغالطه - دوری از مغالطه

۴( دوری از مغالطه - رهایی از عادات - رهایی از عادات - دوری از مغالطه

۳۶- کدام یک از گزینه های زیر از اهداف فلسفه نیست؟

۱( استفاده از تفکر عقالنی برای بهتر زیستن                                      ۲( کسب باورهای درست و جداسازی آن از باورهای غلط

۳( بنا کردن زندگی بر پایه عادت خردمندانه                                         ۴( بنا کردن زندگی بر اساس حقیقت

۳۷- منظور اصلی تمثیل غار افالطون چیست؟

۱( عادات و تعصبات                                    ۲( تحلیالت حقیقی

۳( دوری از حقیقت                                      ۴( زنجیره عادات نابخردانه

۳۸- هموار شدن راه درست اعتقادات چگونه میسر می شود؟

١( داشتن زندگی بر پایه فهم فلسفی                           ۲( تشخیص مغالطه ها

۳( عمل به باور فیلسوفان                                           ۴( طرفداری از حقیقت

۳۹- چرا انسان ها درباره عقاید و باورهای خود به صورت عمیق می اندیشند؟

۱( می خواهند پا به عرصه فلسفه بگذارند.                    ۲( می خواهند امور معمولی را کنار بگذارند.

۳( باورهای دیگران را بررسی می کنند.                         ۴( به ریشه باورهای خود برسند.
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۴۰- جمله "فیلسوف واقعی عقیده اش را بر پایه تخیل و تعصبات و تبلیغات بنا نمی کند" از تأثیرات چه چیزی می باشد؟

۱( دوری از مغالطه                                               ۲( استقالل در اندیشه

۳( حیرت فلسفی                                                  ۴( زندگی بر پایه فهم فلسفی

۴۱- اگر بخواهیم صفت فیلسوف واقعی را به کسی نسبت دهیم باید چه ویزگی داشته باشد؟

۱( بی وقفه برای رسیدن به حقیقت تالش کند.                                               ۲( رفتار و باور دیگران را در افکار خود تأثیر ندهد.

۳( از عادت نابخردانه دوری کند و تعطیالت خود را کنترل کند.                       ۴( به صورت جدی، درباره هر چیزی بیاندیشد.

۴۲- تمثیل غار افالطون در کدام کتاب نوشته شده و کسی که از غار آزاد می شود و دوباره به جایگاه قبلی بازمی گردد چه می گوید؟

۱( جمهوری - این سایه ها حقیقی نیستند.                                       ۲( الهیات شفا - تمامی باورهای ما اشتباه است.

۳( جمهوری - تمام آن سایه ها ما را گمراه کرده بودند.                    ۴( طبیعت - من حقیقت اصلی زندگی را یافته ام.

۴۳- افالطون در تمثیل غار اهداف فلسفی را چگونه نمایش می دهد؟

۱( انسان به آزادی حقیقی به معنی واقعی کلمه خواهد رسید.                        ۲( انسان به دنبال دلیل آوردن برای مسئله ها است.

۳( انسان در حال یادگیری باورهای درست است.                                           ۴( انسان در حال آموزش حقایق عالم و باورهای خویش است.

۴۴- کدام گزینه جز فواید تفکر فلسفی نیست؟

۱( دوری از مغالطه                                        ۲( رهایی از عادات غیر منطقی

۳( دستیابی به واقعیت                                   ۴( استقالل در اندیشه

۴۵- بعد از پاره شدن زنجیره عادت های نابخردانه با چه پشتوانه ای می توانیم بیندیشیم؟

۱( آزادی اندیشه                                             ۲( تجربه فیلسوفان

۳( خرد و تفکر عقالنی                                   ۴( معرفت فلسفی

۴۶- دستیابی به حقیقت مستلزم استفاده از کدام ابزار است؟

۱( عقل و تفکر                                            ۲( آمارگیری و آزمایش

۳( استدالل تمثیلی                                      ۴( مشورت با فیلسوفان

۴۷- کدام گزینه از مزایای استفاده از منطق در فلسفه نیست؟

۱( موضوعات صحیح را از نادرست تشخیص می دهد.                  ۲( هموار کردن مسیر رسیدن به باورهای درست.

۳( کاهش مغالطه ها                                                                       ۴( استفاده از استدالل قیاسی

۴۸- هر زمان باورهای درست را بپذیریم و باورهای غلط را کنار بگذاریم کدام نتیجه رخ نمی دهد؟

۱( مستحکم کردن بنیان فکری                         ۲( آزاداندیش

۳( قیاس کردن ایده ها                                       ۴( کسب شخصیت مستقل
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۴۹- فیلسوف حقیقی باورهای خود را بر چه پایه ای بنا نمی کند؟

۱( تخیل - تبلیغات - تعصب                           ۲( حیرت - تخیل - تعصبا

۳( حیرت - تخیل - تبلیغات                            ۴( تبلیغات - تعصب - تفکر

۵۰- انگیزه نهایی افالطون از استفاده کردن از تمثیل غار چه بود؟

۱( دستیابی به آزاد بودن در حقیقت                    ۲( اندیشیدن فلسفی به شیوه صحیح

۳( استفاده از باورهای درست و منطقی              ۴( شناخت مغالطه ها در زندگی

۵۱- افرادی که مستقل هستند چه ویژگی هایی دارند؟

۱( داشتن فهم فلسفی                                  ۲( رعایت اصول تفکر فلسفی

۳( پذیرش باورهای درست                             ۴( اندیشیدن درباره هرچیزی

۵۲- کدام گزینه درباره زندگی روزمره انسان ها نادرست است؟

۱( برخی از ما امور روزمره را کنار گذاشته و درباره باورهای خود تفکر می کنیم.              ۲( انسان ها باورهایی درباره مرگ، عوالم دیگر، عدالت و... دارند.

۳( فقط با یادگیری اصول فلسفی می توانیم به فهم فلسفه پی میبریم.                           ۴( اندیشیدن درباره فلسفه در باورمان اثر می گذارد.

۵۳- بخش تعیین کننده در هدف های ما چیست؟

۱( باورها                                   ۲( اندیشه ها                                   ۳( ارزش ها                                   ۴( تفکر

۵۴- افالطون در تمثیل خود سعی دارد ............ عامل ............ معرفی نماید که در کتاب ............ آمده است.

۱( حقیقت را - آزادی - جمهوری                                ۲( فلسفه را - آزادی حقیقی - ارغنون

۳( فلسفه را - آزادی حقیقی - جمهوری                     ۴( حقیقت را - آزادی - ارغنون

۵۵- بر اساس تمثیل غار افالطون، چه کسی به فیلسوف شباهت دارد؟

۱( کسی که برای کمک به دوستانش به غار بازمی گردد.                  ۲( درون غار گرفتار است و از غیر حقیقی بودن سایه ها خبر ندارد.

۳( نمی تواند میان آنچه حقیقی یا واقعی است تمایز گذارد.                 ۴( توانایی درک فلسفی را پس از خروج از غار درک می کند.

۵۶- کدام یک از گزاره های زیر از فواید تفکر فلسفی محسوب نمی شود؟

۱( دوری از مغالطه                                              ۲( استقالل در اندیشه

۳( رهایی از عادت های منطقی                          ۴( خارج کردن مغالطه از باورها

۵۷- درصورتی که سرگردانی فرد، تابع مواجهه با یک پرسش بنیادین باشد، ناشی از کدام مورد است؟

۱( جهل در اطالع از پاسخ سوال                        ۲( عظمت سوال طرح شده

۳( ضعف در اندیشه ورزی                                ۴( تفکیک توهم از حقیقت
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۳( فلسفه را - آزادی حقیقی - جمهوری                     ۴( حقیقت را - آزادی - ارغنون

۵۵- بر اساس تمثیل غار افالطون، چه کسی به فیلسوف شباهت دارد؟

۱( کسی که برای کمک به دوستانش به غار بازمی گردد.                  ۲( درون غار گرفتار است و از غیر حقیقی بودن سایه ها خبر ندارد.

۳( نمی تواند میان آنچه حقیقی یا واقعی است تمایز گذارد.                 ۴( توانایی درک فلسفی را پس از خروج از غار درک می کند.

۵۶- کدام یک از گزاره های زیر از فواید تفکر فلسفی محسوب نمی شود؟

۱( دوری از مغالطه                                              ۲( استقالل در اندیشه

۳( رهایی از عادت های منطقی                          ۴( خارج کردن مغالطه از باورها

۵۷- درصورتی که سرگردانی فرد، تابع مواجهه با یک پرسش بنیادین باشد، ناشی از کدام مورد است؟

۱( جهل در اطالع از پاسخ سوال                        ۲( عظمت سوال طرح شده

۳( ضعف در اندیشه ورزی                                ۴( تفکیک توهم از حقیقت
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۵۸- کدام یک از موارد زیر به ویژگی های الزم برای گرفتارنشدن در زنجیر عادت ها و تعصبات اشاره ندارد؟

۱( مهیا شدن برای شنیدن سخن حق                                    ۲( تواضع در برابر حقیقت

۳( پذیرش سختی های موجود در مسیر حقیقت                     ۴( استقالل در اندیشه

۵۹- اگر کسی در وجودشناسی پذیرفته باشد که "وجود بر دو قسم مادی و مجرد از ماده است" در " ............" خود می تواند بگوید که 
"انسان" نیز دارای دو بعد مادی و مجرد است که درنتیجه آن در علم .............. جایگاه ............ نشان داده می شود.

۱( انسان شناسی فلسفی - روانشناسی - رفتار و تربیت             ۲( معرفت شناسی - جامعه شناسی - اجتماع انسانی

۳( انسان شناسی فلسفی - اخالق - رفتار و تربیت                   ۴( معرفت شناسی - فلسفه - جهان هستی

۶۰- کدام علت در بسیاری از مواقع نمی تواند باعث آن شود که افراد یک جامعه افکار و عقایدی را بپذیرند که پشتوانه عقلی و منطقی 
محکمی ندارند؟

۱( مرور زمان                                                       ۲( انتقال از نسلی به نسل بعد و پذیرش با دلیل آن

۳( تبدیل آن به صورت یک عادت                       ۴( پذیرش آن توسط اکثر افراد جامعه با دلیل

۶۱- باتوجه به تمثیل غار افالطون کدام مطلب را نمی توان برداشت نمود؟

۱( وقتی زندانی آزادشده از غار به افراد درون غار می گوید سایه ها حقیقی نیستند، حرف او را خنده دار توصیف می کنند.

۲( وقتی زندانی آزاد شده از غار به افراد درون غار می گوید، سایه ها حقیقی نیستند، سخن او را تصدیق       می کنند. 

۳( تمثیل غار افالطون می خواهد نشان دهد که چگونه فلسفه، انسان را به سمت آزادی حقیقی هدایت می کند.

۴( افراد درون غار، بدایه انسان ها و حیوانات و اشیای خارج غار را اشیای واقعی می پندارند.

۶۲- با دقت در تمثیل غار افالطون، کدام یک از مفاهیم زیر درست خواهد بود؟

۱( از جمله ابعاد آن نمایش گرفتاری انسان در غار عادت ها، تعصب و نادانی ها است.

۲( با گرفتار کردن عقل در نظم و انضباط مانع رسیدن به روشنایی بیرون غار است.

۳( رسیدن به روشنایی برای افراد محبوس در غار به سرعت و آسانی حاصل می شود.

۴( انسان باید بعد از گرفتار شدن در زنجیرهای عادات، خود را آماده شنیدن سخن حق کند.

۶۳- افالطون از میان تمثیل غار چه هدفی داشت و رهایی از غار و رسیدن به روشنایی در تمثیل افالطون، برای کسی که در غار نشسته 
و زنجیر بر دست و پا دارد، بسیار سخت خواهد بود؛ از این رو انسان باید ................

۱( هدایت انسان به سمت آزادی حقیقی توسط فلسفه - سختی های راه را بپذیرد.

۲( خوگرفتن تدریجی به روشنایی و سپس شناخت اشیاء در پرتو نور - بر اساس حکمت عمل نماید. 

۳( هدایت انسان به سمت آزادی حقیقی توسط فلسفه - بر اساس حکمت عمل نماید. 

۴( خوگرفتن تدریجی به روشنایی و سپس شناخت اشیاء در پرتو نور - سختی های راه را بپذیرد.

سواالت درس سوم

451

۶۴- کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ 

الف( آمادگی برای شنیدن سخن حق             ب( رعایت نظم و انضباط عقلی 

به ترتیب در تحقق بخشیدن به کدام یک از آثار زندگی بر پایه برخی فواید تفکر فلسفی مؤثر خواهد بود؟

۱( الف( رهایی از عادات غیرمنطقی ب( رهایی از عادات غیرمنطقی                        ٢( الف( استقالل در اندیشه ب( استقالل در اندیشه

۳( الف( دوری از مغالطه ب( استقالل در اندیشه                                                      ۴( الف( رهایی از عادات غیرمنطقی ب( استقالل در اندیشه

۶۵- در تمثیل غار افالطون از چه پدیده ای به عنوان عامل هرچیز یاد می کند و کدام مورد در رابطه با تمثیل غار نادرست است؟

۱( مثال - معرف تمام وجوه فلسفه افالطون است.                           ۲( خداوند - اکثر مردم را زندانیان عادات معرفی می کند.

۳( خورشید – بزرگ ترین فیلسوف تاریخ آن را بیان کرده است.            ۴( علت - در کتاب جمهوری آورده است.

۶۶- باتوجه به تمثیل غار کدام مفهوم درست است و افالطون از آوردن تمثیل غار چه منظوری را دنبال می کند؟

۱( در این تمثیل خورشید تا اندازه ای عامل هرچیز و عامل شناخت اشیاء است - اثبات اینکه عالم ما، یک عالم غیرواقعی است.

۲( اگر فرد زندانی به تدریج وارد نور شود به دردی طاقت فرسا دچار خواهد شد. - نشان دادن اهمیت فلسفه در هدایت انسان

۳( در این تمثیل خورشید تا اندازه ای عامل هرچیز و عامل شناخت اشیاء است - نشان دادن اهمیت فلسفه در هدایت انسان

۴( اگر فرد زندانی به تدریج وارد نور شود به دردی طاقت فرسا دچار خواهد شد. - اثبات اینکه عالم ما، یک عالم غیرواقعی است.

۶۷- افالطون از بیان تمثیل غار چه هدفی داشت و کدام مورد از ویژگی های ساکنان غار افالطون نیست؟

۱( نشان دهد که تربیت علمی چگونه در طبیعت آدمی تأثیر می گذارد. - وقتی از حقیقت به آن ها خبر برسد، تازه می فهمند گرفتار چه پندارهایی بوده اند. 

۲( نشان دهد که چگونه فلسفه انسان را به آزادی حقیقی هدایت می کند. - تحمل روشنایی حقیقت برای آن ها دشوار است. 

۳( نشان دهد که تربیت علمی چگونه در طبیعت آدمی تأثیر می گذارد. - تحمل روشنایی حقیقت برای آن ها دشوار است.

۴( نشان دهد که چگونه فلسفه انسان را به آزادی حقیقی هدایت می کند. وقتی از حقیقت به آن ها خبر برسد، تازه می فهمند گرفتار چه پندارهایی بوده اند.

۶۸- کدام گزینه در مورد تمثیل غار افالطون نادرست است و کدام یک از بخش های تمثیل غار افالطون، به درستی تفسیر شده است؟

۱( می خواهد فرآیند تفکر فلسفی را تشریح کند - انسان ها، حیوانات و اشیایی که سایه آن ها بر دیواره غار    می افتد: حقیقت برتر که زندانیان غار می توانند به 
آن برسند.

۲( انسان های در بند عادت را به تصویر می کشد. - اگر فرد بخواهد در خود روشنایی بنگرد، چشم هایش به درد طاقت فرسا مبتال خواهد شد: اشاره به رنج های 
راه رسیدن به حقیقت برتر

۳( می خواهد فرآیند تفکر فلسفی را تشریح کند. - اگر فرد بخواهد در خود روشنایی بنگرد، چشم هایش به درد طاقت فرسا مبتال خواهد شد: اشاره به رنج های 
راه رسیدن به حقیقت برتر

۴( انسان های در بند عادت را به تصویر می کشد - انسان ها، حیوانات و اشیایی که سایه آن ها بر دیواره غار      می افتد: حقیقت برتر که زندانیان غار می توانند 
به آن برسند.

۶۹- در تمثیل غار، چه چیزی موجب رهایی و آزادی انسان می شود و کدام یک از اهداف زیر با ارائه تمثیل غار توسط افالطون دنبال 
می شود؟

۱( فلسفه - نشان دادن راه دستیابی به آزادی حقیقی                                            ۲( باورهای حقیقی - به تفکر واداشتن درباره باورها

۳( استقالل شخصیت - نشان دادن راه دستیابی به آزادی حقیقی                        ۴( رسیدن به حقیقت - نشان دادن راه دستیابی به آزادی حقیقی
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۶۴- کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ 

الف( آمادگی برای شنیدن سخن حق             ب( رعایت نظم و انضباط عقلی 

به ترتیب در تحقق بخشیدن به کدام یک از آثار زندگی بر پایه برخی فواید تفکر فلسفی مؤثر خواهد بود؟

۱( الف( رهایی از عادات غیرمنطقی ب( رهایی از عادات غیرمنطقی                        ٢( الف( استقالل در اندیشه ب( استقالل در اندیشه

۳( الف( دوری از مغالطه ب( استقالل در اندیشه                                                      ۴( الف( رهایی از عادات غیرمنطقی ب( استقالل در اندیشه

۶۵- در تمثیل غار افالطون از چه پدیده ای به عنوان عامل هرچیز یاد می کند و کدام مورد در رابطه با تمثیل غار نادرست است؟

۱( مثال - معرف تمام وجوه فلسفه افالطون است.                           ۲( خداوند - اکثر مردم را زندانیان عادات معرفی می کند.

۳( خورشید – بزرگ ترین فیلسوف تاریخ آن را بیان کرده است.            ۴( علت - در کتاب جمهوری آورده است.

۶۶- باتوجه به تمثیل غار کدام مفهوم درست است و افالطون از آوردن تمثیل غار چه منظوری را دنبال می کند؟

۱( در این تمثیل خورشید تا اندازه ای عامل هرچیز و عامل شناخت اشیاء است - اثبات اینکه عالم ما، یک عالم غیرواقعی است.

۲( اگر فرد زندانی به تدریج وارد نور شود به دردی طاقت فرسا دچار خواهد شد. - نشان دادن اهمیت فلسفه در هدایت انسان

۳( در این تمثیل خورشید تا اندازه ای عامل هرچیز و عامل شناخت اشیاء است - نشان دادن اهمیت فلسفه در هدایت انسان

۴( اگر فرد زندانی به تدریج وارد نور شود به دردی طاقت فرسا دچار خواهد شد. - اثبات اینکه عالم ما، یک عالم غیرواقعی است.

۶۷- افالطون از بیان تمثیل غار چه هدفی داشت و کدام مورد از ویژگی های ساکنان غار افالطون نیست؟

۱( نشان دهد که تربیت علمی چگونه در طبیعت آدمی تأثیر می گذارد. - وقتی از حقیقت به آن ها خبر برسد، تازه می فهمند گرفتار چه پندارهایی بوده اند. 

۲( نشان دهد که چگونه فلسفه انسان را به آزادی حقیقی هدایت می کند. - تحمل روشنایی حقیقت برای آن ها دشوار است. 

۳( نشان دهد که تربیت علمی چگونه در طبیعت آدمی تأثیر می گذارد. - تحمل روشنایی حقیقت برای آن ها دشوار است.

۴( نشان دهد که چگونه فلسفه انسان را به آزادی حقیقی هدایت می کند. وقتی از حقیقت به آن ها خبر برسد، تازه می فهمند گرفتار چه پندارهایی بوده اند.

۶۸- کدام گزینه در مورد تمثیل غار افالطون نادرست است و کدام یک از بخش های تمثیل غار افالطون، به درستی تفسیر شده است؟

۱( می خواهد فرآیند تفکر فلسفی را تشریح کند - انسان ها، حیوانات و اشیایی که سایه آن ها بر دیواره غار    می افتد: حقیقت برتر که زندانیان غار می توانند به 
آن برسند.

۲( انسان های در بند عادت را به تصویر می کشد. - اگر فرد بخواهد در خود روشنایی بنگرد، چشم هایش به درد طاقت فرسا مبتال خواهد شد: اشاره به رنج های 
راه رسیدن به حقیقت برتر

۳( می خواهد فرآیند تفکر فلسفی را تشریح کند. - اگر فرد بخواهد در خود روشنایی بنگرد، چشم هایش به درد طاقت فرسا مبتال خواهد شد: اشاره به رنج های 
راه رسیدن به حقیقت برتر

۴( انسان های در بند عادت را به تصویر می کشد - انسان ها، حیوانات و اشیایی که سایه آن ها بر دیواره غار      می افتد: حقیقت برتر که زندانیان غار می توانند 
به آن برسند.

۶۹- در تمثیل غار، چه چیزی موجب رهایی و آزادی انسان می شود و کدام یک از اهداف زیر با ارائه تمثیل غار توسط افالطون دنبال 
می شود؟

۱( فلسفه - نشان دادن راه دستیابی به آزادی حقیقی                                            ۲( باورهای حقیقی - به تفکر واداشتن درباره باورها

۳( استقالل شخصیت - نشان دادن راه دستیابی به آزادی حقیقی                        ۴( رسیدن به حقیقت - نشان دادن راه دستیابی به آزادی حقیقی
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۷۰- تمثیل غار افالطون در کدام رساله او آمده است و در تمثیل غار، عالم بیرون و درون غار به ترتیب برابرند با ............ و ............ 
در فلسفه افالطون

۱( جمهوری - عالم مثال، عالم هستی                            ۲( تئتتوس - عالم هستی، عالم طبیعت

۳( جمهوری - عالم مثال، عالم طبیعت                           ۴( تئتتوس - عالم ماوراء الطبیعه، عالم هستی

۷۱- کدام مفهوم در خصوص مثال غار افالطون نادرست است و منظور اصلی افالطون از ارائه "تمثیل غار" بیان کدام مطلب است؟

۱( افالطون در کتاب جمهوری مثالی دارد که آن را "تمثیل غار" نامید. - فلسفه می تواند انسان را به آزادی حقیقی هدایت کند.

۲( هدف او از تمثیل غار بیان چگونگی هدایت انسان به سمت آزادی حقیقی از طریق فلسفه است. - فلسفه می خواهد نهایت بی اعتباری ادراکات حسی را 
نشان دهد.

۳( افالطون در کتاب جمهوری مثالی دارد که آن را "تمثیل غار" نامید. - فلسفه در تالش است تا ناپایداری موجودات طبیعت را آشکار سازد.

۴( هدف او از تمثیل غار بیان چگونگی هدایت انسان به سمت آزادی حقیقی از طریق فلسفه است. - فلسفه درصدد تبیین نارسایی ادراکات حسی است.

۷۲- کدام گزینه به ترتیب پاسخ سؤاالت زیر است؟ 

الف( نظم و پیوستگی در اندیشه های یک فیلسوف مربوط به کدام یک از آثار زندگی بر پایه فهم فلسفی است؟ 

ب( کدام گزینه باتوجه به ویژگی های فیلسوف دربرگیرنده ویژگی های او نیست؟

۱( دوری از مغالطه ها - فیلسوف درباره مسائلی مانند خدا، آزادی، اختیار و خوشبختی به نحو جدی فکر می کند و با روش درست وارد این قبیل مسائل می شود 
و پاسخ می دهد.

۲( استقالل در اندیشه - فیلسوف واقعی عقیده اش را بر پایه توهم، تخیل، تبلیغات و تعصبا بنا نمی کند، او همه استدالل های بیان شده را بدون تعصب می 
پذیرد و باورهایی منظم و پیوسته دارد.

۳( رهایی از عادت غیرمنطقی - فیلسوف واقعی عقیده اش را بر پایه توهم، تخیل، تبلیغات و تعصب بنا نمی کند، او همه استدالل های بیان شده را بدون تعصب 
می پذیرد و باورهایی منظم و پیوسته دارد.

۴( رهایی از عادت خرافی - فیلسوف درباره مسائلی مانند خدا، آزادی، اختیار و خوشبختی به نحو جدی فکر می کند و با روش درست وارد این قبیل مسائل می 
شود و پاسخ می دهد.

۷۳- عموم مردم در مسائل بنیادین فلسفی می اندیشند و نظر می دهند، درباره خدا، آزادی اختیار، خوشبختی و رنج فرق فیلسوف با 
مردمان دیگر این است درباره همین مسائل به نحو جدی فکر می کند. این نکته با کدام یک از فواید تفکر فلسفی مناسبت دارد؟

۱( دوری از مغالطه                                            ۲( رهایی از عادات غیرمنطقی

۳( استقالل در اندیشه                                      ۴( حیرت فلسفی

۷۴- یک فیلسوف حقیقی را کدام ویژگی از سایر مردم جدا می کند؟

۱( برای رسیدن به یک زندگی برتر تالش می کند.                                       ۲( درباره خدا، آزادی، اختیار و خوشبختی می اندیشد.

۳( به ارزیابی و سنجش اندیشه و رفتار دیگران می پردازد.                            ۴( فکرش را از اسارت عادت ها و تعصب های بی اساس نجات داده است.

۷۵- کدام عبارت نادرست است و کدام مورد از آثار شیوه زندگی بر پایه فهم فلسفی محسوب نمی شود؟

۱( کارکرد منطق در فلسفه در تشخیص اندیشه درست از نادرست و بیان خالی از مغالطه تفکرات خالصه می شود. - دوری از مردم عادی

۲( گاهی از مغالطات به فیلسوف در فهم درست از بعضی مسائل زندگی نیز مفید است. - دوری از مغالطه ها

۳( فلسفه به خودی خود از تشخیص مغالطات عاجز است. - استقالل در اندیشه

۴( برخی افراد بر اساس مغالطه تصمیم گرفته و عمل می کنند. - ارائه فهم درست از حقایق
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۷۶- فالسفه با کاستن از مغالطه در پی چه چیزی هستند و بناکردن عقیده بر پایه توهم و تخیل و نپذیرفتن هیچ سخنی بدون دلیل از 
سوی یک فیلسوف واقعی نشانه ............... است.

۱( ارائه فهم درست از حقایق و بیان آن با زبان مناسب و خالی از مغالطه - استقالل در اندیشه

۲( ترغیب مردم به تفکر درباره امور مهم فلسفی - دوری از مغالطه

۳( ارائه فهم درست از حقایق و بیان آن با زبان مناسب و خالی از مغالطه - دوری از مغالطه 

۴( ترغیب مردم به تفکر درباره امور مهم فلسفی - استقالل در اندیشه

۷۷- کدام مفهوم الزمه استقالل در اندیشه است و فالسفه با کاستن از مغالطه در پی چه چیزی هستند؟

۱( توانایی ارائه استدالل - دوری از مغالطه ها                            ۲( نپذیرفتن نسخن بی دلیل - استقالل در اندیشه

۳( توانایی ارائه استدالل - استقالل در اندیشه                           ۴( نپذیرفتن نسخن بی دلیل دوری از مغالطه ها

۷۸- این مطلب که "هیچ فیلسوف واقعی سخنی را بدون دلیل نمی پذیرد و عقیده اش را بر پایه توهم، تخیل، تبلیغات و تعصب بنا نمی 
کند." نشان دهنده کدام یک از فواید سه گانه تفکر فلسفی است؟

۱( دوری از مغالطه ها                                             ۲( رهایی از عادات غیرمنطقی

۳( استقالل در اندیشه                                            ۴( پرهیز از سفسطه

۷۹- در کدام گزینه فواید تفکر فلسفی به درستی ذکر شده است و کدام مورد برای یک فیلسوف اولویت دارد؟

۱( دوری از مغالطه ها، رهایی از عادات غیرمنطقی، استقالل در اندیشه - حقیقت

۲( رهایی از مسائل بنیادین دوره از مغالطه ها، رهایی از عادات غیرمنطقی - عشق به هنر 

۳( دوری از مغالطه ها، استقالل در اندیشه، رهایی از عادات غیرمنطقی - پرورش قوه تفکر 

۴( استقالل در اندیشه، رهایی از مسائل بنیادین، رهایی از عادات غیرمنطقی - پرهیز از مغالطه

۸۰- کدام گزینه به ترتیب پاسخ صحیح دو سؤال زیر می باشد؟ 

الف( کدام مفهوم در خصوص استقالل فالسفه در اندیشه نادرست است؟                                 ب( کدام گزینه درست است؟

۱( الف( فیلسوف واقعی هیچ سخنی را بدون دلیل نمی پذیرد و عقیده اش را بر پایه تخیل بنا نمی کند.   ب( کسی که در ظلمات تعصب است اگر بخواهد آزاد 
شود، رهایی از غار و رسیدنش به روشنایی آسان خواهد بود.

۲( الف( فیلسوف کسی است که او رهایی منظم و پیوسته دارد و می تواند برای آن ها استدالل ارائه کند.   ب( زندگی برتر که بر پایه حقیقت بنا شده باشد، هیچ 
گاه برای انسان دشواری و سختی ندارد.

۳( الف( فیلسوف واقعی هیچ سخنی را بدون دلیل نمی پذیرد و عقیده اش را بر پایه تخیل بنا نمی کند.   ب( برای کشف حقیقت ابتدا باید زیربنایی عقالنی و 
محکم بنا کرد، آنگاه زنجیره عادات نابخردانه را پاره کرد.

۴( الف( فیلسوفان می کوشند با کاستن از مغالطه ها، فهم درستی از حقایق چه در عالم هستی و چه مسائل بنیادی زندگی ارائه دهنده، ب( فیلسوف واقعی 
سخنی را بدون دلیل نمی پذیرد و باورهایش بر پایه تبلیغات استوار نیست.

۸۱- فلسفه هرکس نقش اساسی در ............ او دارد. حال اگر انسان قدرت ............ خود را افزایش دهد و با استفاده از قواعد 
............ در امور فلسفی بیندیشد به فواید و ثمرات دیگری نیز دست می یابد.

۱( معنابخشی به زندگی - تفکر - تفکر                           ۲( معنابخشی به حیات - علمی - تفکر

۳( معنابخشی به زندگی - علمی - علمی                       ۴( معنابخشی به حیات - علمی - علمی
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۷۶- فالسفه با کاستن از مغالطه در پی چه چیزی هستند و بناکردن عقیده بر پایه توهم و تخیل و نپذیرفتن هیچ سخنی بدون دلیل از 
سوی یک فیلسوف واقعی نشانه ............... است.

۱( ارائه فهم درست از حقایق و بیان آن با زبان مناسب و خالی از مغالطه - استقالل در اندیشه

۲( ترغیب مردم به تفکر درباره امور مهم فلسفی - دوری از مغالطه

۳( ارائه فهم درست از حقایق و بیان آن با زبان مناسب و خالی از مغالطه - دوری از مغالطه 

۴( ترغیب مردم به تفکر درباره امور مهم فلسفی - استقالل در اندیشه

۷۷- کدام مفهوم الزمه استقالل در اندیشه است و فالسفه با کاستن از مغالطه در پی چه چیزی هستند؟

۱( توانایی ارائه استدالل - دوری از مغالطه ها                            ۲( نپذیرفتن نسخن بی دلیل - استقالل در اندیشه

۳( توانایی ارائه استدالل - استقالل در اندیشه                           ۴( نپذیرفتن نسخن بی دلیل دوری از مغالطه ها

۷۸- این مطلب که "هیچ فیلسوف واقعی سخنی را بدون دلیل نمی پذیرد و عقیده اش را بر پایه توهم، تخیل، تبلیغات و تعصب بنا نمی 
کند." نشان دهنده کدام یک از فواید سه گانه تفکر فلسفی است؟

۱( دوری از مغالطه ها                                             ۲( رهایی از عادات غیرمنطقی

۳( استقالل در اندیشه                                            ۴( پرهیز از سفسطه

۷۹- در کدام گزینه فواید تفکر فلسفی به درستی ذکر شده است و کدام مورد برای یک فیلسوف اولویت دارد؟

۱( دوری از مغالطه ها، رهایی از عادات غیرمنطقی، استقالل در اندیشه - حقیقت

۲( رهایی از مسائل بنیادین دوره از مغالطه ها، رهایی از عادات غیرمنطقی - عشق به هنر 

۳( دوری از مغالطه ها، استقالل در اندیشه، رهایی از عادات غیرمنطقی - پرورش قوه تفکر 

۴( استقالل در اندیشه، رهایی از مسائل بنیادین، رهایی از عادات غیرمنطقی - پرهیز از مغالطه

۸۰- کدام گزینه به ترتیب پاسخ صحیح دو سؤال زیر می باشد؟ 

الف( کدام مفهوم در خصوص استقالل فالسفه در اندیشه نادرست است؟                                 ب( کدام گزینه درست است؟

۱( الف( فیلسوف واقعی هیچ سخنی را بدون دلیل نمی پذیرد و عقیده اش را بر پایه تخیل بنا نمی کند.   ب( کسی که در ظلمات تعصب است اگر بخواهد آزاد 
شود، رهایی از غار و رسیدنش به روشنایی آسان خواهد بود.

۲( الف( فیلسوف کسی است که او رهایی منظم و پیوسته دارد و می تواند برای آن ها استدالل ارائه کند.   ب( زندگی برتر که بر پایه حقیقت بنا شده باشد، هیچ 
گاه برای انسان دشواری و سختی ندارد.

۳( الف( فیلسوف واقعی هیچ سخنی را بدون دلیل نمی پذیرد و عقیده اش را بر پایه تخیل بنا نمی کند.   ب( برای کشف حقیقت ابتدا باید زیربنایی عقالنی و 
محکم بنا کرد، آنگاه زنجیره عادات نابخردانه را پاره کرد.

۴( الف( فیلسوفان می کوشند با کاستن از مغالطه ها، فهم درستی از حقایق چه در عالم هستی و چه مسائل بنیادی زندگی ارائه دهنده، ب( فیلسوف واقعی 
سخنی را بدون دلیل نمی پذیرد و باورهایش بر پایه تبلیغات استوار نیست.

۸۱- فلسفه هرکس نقش اساسی در ............ او دارد. حال اگر انسان قدرت ............ خود را افزایش دهد و با استفاده از قواعد 
............ در امور فلسفی بیندیشد به فواید و ثمرات دیگری نیز دست می یابد.

۱( معنابخشی به زندگی - تفکر - تفکر                           ۲( معنابخشی به حیات - علمی - تفکر

۳( معنابخشی به زندگی - علمی - علمی                       ۴( معنابخشی به حیات - علمی - علمی
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منطق و فلسفه جامع کنکور

۸۲- به ترتیب کدام گزینه پیامد و نتیجه هریک از انواع تفکرات و اندیشه هایی است که رابطه با معنای زندگی می تواند باشد؟

الف( کسانی که که کمتر به اموری مانند حقیقت انسان و جهان می اندیشند.     

ب( کسانی که به اموری مانند حقیقت انسان و جهان می اندیشند. 

ج( کسانی که نگرشی نادرست درباره جهان و انسان دارند.

۱( الف( زندگی آنان معنای نادرست به خود گرفته است. ب( زندگی آنان معنای درستی پیدا می کند.       ج( آنان بیشتر دنباله روی دیگران اند. 

۲( الف( در انتخاب هدف دقت چندانی ندارند. ب( بیشتر دنباله روی دیگران اند. ج( زندگی آنان معنای نادرست به خود گرفته است. 

۳( الف( بیشتر دنباله روی دیگران اند. ب( زندگی آنان معنای درستی پیدا میکند. ج( زندگی آنان معنای نادرستی به خود گرفته است. 

۴( الف( زندگی آنان معنای نادرستی به خود گرفته است. ب( زندگی آنان معنای درستی پیدا می کند.     ج( زندگی آنان معنای نادرستی به خود گرفته است.

۸۳- به ترتیب کدام گزینه بیانگر پاسخ درست در مورد "هدف" برای سه گروه زیر است: 

الف( آدم هایی که کمتر به اموری مانند حقیقت انسان و جهان می اندیشند. 

ب( آدم هایی که به اموری مانند حقیقت انسان و جهان می اندیشند. 

ج( آدم هایی که نگرش نادرست درباره جهان و انسان دارند.

۱( الف( در انتخاب هدف دقت نظر چندانی ندارند. ب( می توانند هدف قابل قبولی برای زندگی برگزینند. ج( در انتخاب هدف به خطا رفته اند.

۲( الف( در انتخاب هدف به خطا رفته اند. ب( می توانند هدف قابل قبولی برای زندگی برگزینند. ج( در انتخاب هدف دقت چندانی ندارند.

۳( می توانند هدف قابل قبولی برای زندگی برگزینند. ب( می توانند هدف قابل قبولی برای زندگی برگزینند.  ج( در انتخاب هدف دقت چندانی ندارند.

۴( الف( در انتخاب هدف به خطا رفته اند. ب( در انتخاب هدف دقت نظر چندانی ندارند. ج( در انتخاب هدف به خطا رفته اند.

۸۴- به طور کلی از نظر تفکر در معنای زندگی مردم را به چند دسته می توان تقسیم کرد و در کدام گزینه این دسته بندی به درستی 
بیان شده است؟

۱( دو دسته، شامل ۱( کسانی که کمتر به اموری مانند حقیقت انسان و جهان می اندیشند. ۲( کسانی که به همان اندازه که از دوروبرشان آموخته اند قناعت 
می کنند.

۲( سه دسته، شامل ۱ ( کسانی که کمتر به اموری مانند حقیقت انسان و جهان می اندیشند. ۲( کسانی که به همان اندازه که از دوروبرشان آموخته اند قناعت 
می کنند ۳( کسانی که به اموری مانند حقیقت انسان و جهان می اندیشند.

۳( دو دسته، شامل ۱( کسانی که به اموری مانند حقیقت انسان و جهان می اندیشند. ۲( کسانی که کمتر به اموری مانند حقیقت انسان و جهان می اندیشند.

۴( سه دسته، شامل ۱( کسانی که نگرش نادرست درباره جهان و انسان دارند. ۲( کسانی که به اموری مانند حقیقت انسان و جهان می اندیشند. ۳( کسانی که 
کمتر به اموری مانند حقیقت انسان و جهان می اندیشند.

۸۵- کدام دسته از انسان ها در انتخاب هدف به خطا رفته و زندگی آنان معنای نادرستی به خود گرفته است؟

۱( آنان که نگرش نادرست درباره جهان و انسان دارند.                                    ۲( آدم هایی که در اموری مانند حقیقت انسان و جهان کمتر می اندیشند.

۳( آدم هایی که در اموری مانند حقیقت انسان و جهان می اندیشند.                 ۴( آدم هایی که به همان اندازه ای که از دوروبرشان آموخته اند، قناعت می کنند.

۸۶- آدم هایی که به اموری مانند حقیقت انسان و جهان می اندیشند فاقد کدام ویژگی هستند؟

۱( در بسیاری موارد به دانشی درست درباره جهان و انسان می رسند.                                ۲( آن ها می توانند هدف قابل قبولی برای زندگی برگزینند.

۳( آنان بیشتر دنباله روی دیگران هستند.                                                                           ۴( زندگی آنان معنای درستی پیدا می کند.
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۸۷- کدام یک از ویژگی های زیر مختص آدم هایی که کمتر به اموری مانند حقیقت انسان و جهان می اندیشند، نیست؟

۱( به همان اندازه که از دوروبرشان آموخته اند قناعت می کنند.                ۲( در انتخاب هدف دقت نظر چندانی ندارند.

۳( بیشتر دنباله روی دیگران اند.                                                                ۴( در انتخاب هدف به خطا رفته و زندگی آنان معنای نادرستی به خود گرفته است.

۸۸- انسان هایی که زندگی آنان معنای نادرستی به خود گرفته است چه ویژگی دارند؟

۱( در انتخاب هدف به خطا رفته اند.                                                            ۲( در بسیاری موارد به دانش درست درباره جهان و انسان رسیده اند.

۳( آنان کمتر به اموری مانند حقیقت انسان و جهان می اندیشند.                ۴( آنان در انتخاب هدف دقت نظر چندانی ندارند و بیشتر دنباله روی دیگرانند.

۸۹- کدام دسته از آدم ها در انتخاب هدف دقت نظر چندانی ندارند و بیشتر دنباله روی می کنند؟

۱( آنان که کمتر به اموری مانند حقیقت انسان و جهان می اندیشند و به همان اندازه که از دوروبرشان آموخته اند قانع هستند.

۲( آنان که می توانند هدف قابل قبولی برای زندگی برمی گزینند و زندگی آنان معنای درستی پیدا می کند.

۳( آدم هایی که به اموری مانند حقیقت انسان و جهان می اندیشند و در بسیاری موارد به دانش درست درباره جهان و انسان می رسند.

۴( انسان هایی که نگرشی نادرست درباره جهان و انسان دارند.

۹۰- کدام گزینه پاسخ دو سؤال زیر می باشد؟ 

الف( باورهایی که فلسفه ما را می سازند ........                            ب( کدام گزینه بیانگر مفهوم فلسفه است؟

۱( الف( نقش تعیین کننده در انتخاب اهداف دارند. ب( فلسفه هرکس معنادهنده به زندگی اوست.

۲( الف( نقش کم اهمیت در انتخاب انگیزه های ما دارند، ب( فلسفه هرکس هدف زندگی اوست. 

۳( الف( نقش تعیین کننده در انتخاب اهداف دارند. ب( فلسفه هرکس هدف زندگی اوست. 

۴( الف( نقش نسبتًا مهم در انتخاب انگیزه های ما دارند. ب( فلسفه هرکس معنادهنده به زندگی اوست.

۹۱- کدام مفهوم از عوامل رسیدن به آزاد اندیشی و کسب شخصیت مستقل نیست؟

١( داشتن باورهایی درباره هستی و زندگی با آن ها                ۲( جستجوی راه کنار گذاشتن عقاید نادرست

۳( تعمق در باورهای مربوط به زندگی                                    ۴( یافتن دالیل درستی باورها

۹۲- فهم فلسفی عقاید و باورهایمان نیازمند چیست و کدام عبارت در مورد باورهای آدمی نادرست است؟

۱( ترک باورهای غلط - نمی توان بدون داشتن دلیل، به هیچ باوری اعتقاد داشت. 

۲( مرور دالیل پذیرش باورها - غور در باورهای زندگی نوعی تفکر فلسفی است.

۳( ترک باورهای غلط - غور در باورهای زندگی نوعی تفکر فلسفی است.

۴( مرور دالیل پذیرش باورها - نمی توان بدون داشتن دلیل، به هیچ باوری اعتقاد داشت.

۹۳- کدام عبارت نادرست است؟

۱( اگر ما اطرافیان خود را زیر نظر بگیریم، می توانیم از البه الی حرف هایی که می زنند یا رفتارهایی که دارند برخی از ریشه های فکری آنان را کشف کنیم.

۲( ما حتی با کشف ریشه های فکری افراد قادر نیستیم بدانیم که آن ها چه عقیده و طرزفکری دارند.

۳( ما اگر بتوانیم طرز تفکر افراد و عقاید آن ها را تحلیل کنیم، می توانیم حدس بزنیم آن ها در زندگی خود به دنبال چه اهدافی هستند.

۴( ما اگر بتوانیم طرز فکرها و عقاید را خوب تحلیل کنیم می توانیم حدس بزنیم زندگی برای آنان چه معنایی دارد.
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۸۷- کدام یک از ویژگی های زیر مختص آدم هایی که کمتر به اموری مانند حقیقت انسان و جهان می اندیشند، نیست؟

۱( به همان اندازه که از دوروبرشان آموخته اند قناعت می کنند.                ۲( در انتخاب هدف دقت نظر چندانی ندارند.

۳( بیشتر دنباله روی دیگران اند.                                                                ۴( در انتخاب هدف به خطا رفته و زندگی آنان معنای نادرستی به خود گرفته است.

۸۸- انسان هایی که زندگی آنان معنای نادرستی به خود گرفته است چه ویژگی دارند؟

۱( در انتخاب هدف به خطا رفته اند.                                                            ۲( در بسیاری موارد به دانش درست درباره جهان و انسان رسیده اند.

۳( آنان کمتر به اموری مانند حقیقت انسان و جهان می اندیشند.                ۴( آنان در انتخاب هدف دقت نظر چندانی ندارند و بیشتر دنباله روی دیگرانند.

۸۹- کدام دسته از آدم ها در انتخاب هدف دقت نظر چندانی ندارند و بیشتر دنباله روی می کنند؟

۱( آنان که کمتر به اموری مانند حقیقت انسان و جهان می اندیشند و به همان اندازه که از دوروبرشان آموخته اند قانع هستند.

۲( آنان که می توانند هدف قابل قبولی برای زندگی برمی گزینند و زندگی آنان معنای درستی پیدا می کند.

۳( آدم هایی که به اموری مانند حقیقت انسان و جهان می اندیشند و در بسیاری موارد به دانش درست درباره جهان و انسان می رسند.

۴( انسان هایی که نگرشی نادرست درباره جهان و انسان دارند.

۹۰- کدام گزینه پاسخ دو سؤال زیر می باشد؟ 

الف( باورهایی که فلسفه ما را می سازند ........                            ب( کدام گزینه بیانگر مفهوم فلسفه است؟

۱( الف( نقش تعیین کننده در انتخاب اهداف دارند. ب( فلسفه هرکس معنادهنده به زندگی اوست.

۲( الف( نقش کم اهمیت در انتخاب انگیزه های ما دارند، ب( فلسفه هرکس هدف زندگی اوست. 

۳( الف( نقش تعیین کننده در انتخاب اهداف دارند. ب( فلسفه هرکس هدف زندگی اوست. 

۴( الف( نقش نسبتًا مهم در انتخاب انگیزه های ما دارند. ب( فلسفه هرکس معنادهنده به زندگی اوست.

۹۱- کدام مفهوم از عوامل رسیدن به آزاد اندیشی و کسب شخصیت مستقل نیست؟

١( داشتن باورهایی درباره هستی و زندگی با آن ها                ۲( جستجوی راه کنار گذاشتن عقاید نادرست

۳( تعمق در باورهای مربوط به زندگی                                    ۴( یافتن دالیل درستی باورها

۹۲- فهم فلسفی عقاید و باورهایمان نیازمند چیست و کدام عبارت در مورد باورهای آدمی نادرست است؟

۱( ترک باورهای غلط - نمی توان بدون داشتن دلیل، به هیچ باوری اعتقاد داشت. 

۲( مرور دالیل پذیرش باورها - غور در باورهای زندگی نوعی تفکر فلسفی است.

۳( ترک باورهای غلط - غور در باورهای زندگی نوعی تفکر فلسفی است.

۴( مرور دالیل پذیرش باورها - نمی توان بدون داشتن دلیل، به هیچ باوری اعتقاد داشت.

۹۳- کدام عبارت نادرست است؟

۱( اگر ما اطرافیان خود را زیر نظر بگیریم، می توانیم از البه الی حرف هایی که می زنند یا رفتارهایی که دارند برخی از ریشه های فکری آنان را کشف کنیم.

۲( ما حتی با کشف ریشه های فکری افراد قادر نیستیم بدانیم که آن ها چه عقیده و طرزفکری دارند.

۳( ما اگر بتوانیم طرز تفکر افراد و عقاید آن ها را تحلیل کنیم، می توانیم حدس بزنیم آن ها در زندگی خود به دنبال چه اهدافی هستند.

۴( ما اگر بتوانیم طرز فکرها و عقاید را خوب تحلیل کنیم می توانیم حدس بزنیم زندگی برای آنان چه معنایی دارد.
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منطق و فلسفه جامع کنکور

۹۴- هدف برخی از انسان ها از تفکر درباره باورهای خود و پذیرش آن ها چیست و کسانی که اهل تفکر فلسفی هستند می کوشند 
................

۱( رسیدن به ریشه باورها و چرایی قبول کردن آن ها - اساس تفکر فلسفی خود را بر پایه و مبانی حسی و تجربی قرار داده تا به حل مسائل نائل شوند.

۲( تصمیم گرفتن و عمل بر اساس این باورها - بنیان های فکری خود را در چارچوب عقل و منطق قرار دهند.

۳( رسیدن به ریشه باورها و چرایی قبول کردن آن ها - بنیان های فکری خود را در چارچوب عقل و منطق قرار دهند.

۴( تصمیم گرفتن و عمل بر اساس این باورها - اساس تفکر فلسفی خود را بر پایه و مبانی حسی و تجربی قرار داده تا به حل مسائل نائل شوند.

که  است  کسی  واقعی  فیلسوف  و  دهد  انجام  تواند  نمی  را  زیر  کارهای  از  یک  کدام  باشد،  نیاموخته  فلسفه  فردی  چنانچه   -۹۵
..................

۱( ساخت بنیان های فکری، رسیدن به آزاد اندیشی و کسب شخصیت مستقل - باورهای منظم و ناپیوسته دارد و می تواند برای آن ها استدالل ارائه دهد.

۲( تفکر جدی و با روش درست درباره مسائل بنیادین فلسفی - درباره استدالل ها می اندیشد و اگر به درستی آن ها پی ببرد، پذیرای آن ها خواهد بود.

۳( فهم فلسفی عقاید و باورهای خود - با هر روشی وارد مسائل فلسفی می شود.

۴( تفکر درباره پذیرش باورها - درباره مسائل فلسفی به طور کامل و نه جدی می اندیشد.

۹۶- باتوجه به داستان جوان تاجر و ماهیگیر کدام یک از مفاهیم زیر را می توان درک کرد؟

۱( رسیدن به آزاد اندیشی و کسب شخصیت مستقل                              ۲( رهایی از اشتغاالت روزمره و تفکر درباره باورها

۳( رفتن به دنبال حقیقت به جای شهرت و ثروت                                   ۴( بنیان های فکر متفاوت، دیدگاه های متفاوت به زندگی را می سازد.

۹۷- باتوجه به عبارت های زیر کدام مورد با توجه به بحث تفکر فلسفی و اندیشیدن فیلسوفانه صحیح نیست؟

۱( تفکر فلسفی و اندیشیدن فیلسوفانه، کسب شخصیتی مستقل و آزاداندیش و ایجاد بنیان های فکری خاص خود. 

۲( تفکر فلسفی و اندیشیدن فیلسوفانه، عمل بر طبق عادت به باورهای مربوط به زندگی مانند مرگ، عدالت و زیبایی است. 

۳( تفکر فلسفی و اندیشیدن فیلسوفانه، یعنی آموختن چرایی و یافتن دالیل درستی یا نادرستی باورها

۴( تفکر فلسفی و اندیشیدن فیلسوفانه، راه پذیرفتن باورهای درست و کنار گذاشتن باورهای نادرست

۹۸- کدام عبارت بیانگر "نظریة مثل افالطونی" است؟

۱( آنچه در این جهان است اصل و حقیقتش در جهان دیگر است. 

۲( آنچه در این جهان است فقط سایه است و اصلی ندارد. 

۳( افراد این جهان اصلی دارند که در درون یک غار و در تاریکی زندگی می کنند. 

۴( افراد این جهان به منزله حقایقی هستند که سایه آن ها در جهان دیگر است.

۹۹- کدام عبارت باتوجه به بحث تفکر فلسفی و اندیشیدن فیلسوفانه، درست نیست؟

۱( تفکر فلسفی و اندیشیدن فیلسوفانه، عمل بر طبق عادت به باورهای مربوط به زندگی مانند مرگ، عدالت و زیبایی است.

۲( تفکر فلسفی و اندیشیدن فیلسوفانه، یعنی آموختن چرایی و یافتن دلیل درستی یا نادرستی باورها

۳( تفکر فلسفی و اندیشیدن فیلسوفانه، راه پذیرفتن باورهای درست و کنار گذاشتن باورهای نادرست.

۴( تفکر فلسفی و اندیشیدن فیلسوفانه، کسب شخصیتی مستقل و آزاد اندیشی و ایجاد بنیان های فکری خاص خود
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سوال ۱( گزینه ۲ پاسخ درست است. مطابق با تعابیر کتاب درسی است.  تحلیل گزینه های نادرست: 
گزینه های "۱" و "۳": روش فلسفه عقلی و استداللی و ابزار فیلسوف تعقل و تامل عقالنی است. 

گزینه "۴": علم به شناخت طبیعت و پدیده های طبیعی با روش تجربی می پردازد و حوزه فعالیت اش از حوزه فلسفه جدا است؛ بنابراین علم و فلسفه دو حوزه 
جداگانه از معرفت بشری هستند، اگرچه بر یکدیگر تأثیرگذارند.

سوال ۲( گزینه ۴ پاسخ درست است. ما تنها می توانیم بر اساس آثار باقی مانده، گزارشی "اجمالی" از دورترین اندیشه های فلسفی ارائه کنیم. 
تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه "۱": نمی توان برای دانش فلسفه از نظر زمانی آغازی تعیین کرد همان طور که نمی توان گفت فلسفه ابتدا در کدام سرزمین پدید آمده است. 

گزینه های "۲" و "۳": تعبیر کتاب درسی در مورد آغار تاریخی فلسفه است.

سوال ۳( گزینه ۴ پاسخ درست است. اندیشیدن فیلسوفانه غوطه ور در باورهای مربوط به زندگی است؛ آموختن چرایی و یافتن دالیل درستی یا نادرستی باورها؛ 
پذیرفتن باورهای درست و کنار گذاشتن باورهای نادرست.

سوال ۴( گزینه ۲ پاسخ درست است. باتوجه به تمثیل غار در کتاب درسی الیه ها حقیقی نیستند.

سوال ۵( گزینه ۴ پاسخ درست است. الزمه اندیشه فیلسوفانه داشتن استقالل در تفکر است و این به آن معنا می باشد که سخنان اطراف خود را بدون دلیل 
و برهان بپذیریم.

سوال ۶( گزینه ۱ پاسخ درست است. فیلسوفان میکوشند با کاستن از مغالطه ها، فهم درستی از حقایق چه در عالم هستی و چه در مسائل بنیادین زندگی، 
ارائه دهند.

سوال ۷( گزینه ۲ پاسخ درست است.

سوال ۸( گزینه ۲ پاسخ درست است. ب( دوری از مغالطه ها، راه رسیدن به اعتقادات درست را هموار می کند. 
ج( بنیان های هر دینی، مبانی فلسفی آن است.

سوال ۹( گزینه ۴ پاسخ درست است. الف( بکوشیم هر نظری را که میخواهیم انتخاب کنیم دلیل آن را در همان حدی که توان فکری ما اجازه می دهد بدانیم. 
ب( شناسایی تفاوت بین فلسفه و سایر علوم ربطی به باورها ندارد. 

ج( برخی نگرش نادرست درباره جهان و انسان دارند. اینان در انتخاب هدف به خطا رفته و زندگی آنان معنای نادرستی به خود گرفته است.

پاسخنامۀ درس سوم فه
س

فل

پایۀ یازدهم

فلسفه و زندگی
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سوال ۱( گزینه ۲ پاسخ درست است. مطابق با تعابیر کتاب درسی است.  تحلیل گزینه های نادرست: 
گزینه های "۱" و "۳": روش فلسفه عقلی و استداللی و ابزار فیلسوف تعقل و تامل عقالنی است. 

گزینه "۴": علم به شناخت طبیعت و پدیده های طبیعی با روش تجربی می پردازد و حوزه فعالیت اش از حوزه فلسفه جدا است؛ بنابراین علم و فلسفه دو حوزه 
جداگانه از معرفت بشری هستند، اگرچه بر یکدیگر تأثیرگذارند.

سوال ۲( گزینه ۴ پاسخ درست است. ما تنها می توانیم بر اساس آثار باقی مانده، گزارشی "اجمالی" از دورترین اندیشه های فلسفی ارائه کنیم. 
تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه "۱": نمی توان برای دانش فلسفه از نظر زمانی آغازی تعیین کرد همان طور که نمی توان گفت فلسفه ابتدا در کدام سرزمین پدید آمده است. 

گزینه های "۲" و "۳": تعبیر کتاب درسی در مورد آغار تاریخی فلسفه است.

سوال ۳( گزینه ۴ پاسخ درست است. اندیشیدن فیلسوفانه غوطه ور در باورهای مربوط به زندگی است؛ آموختن چرایی و یافتن دالیل درستی یا نادرستی باورها؛ 
پذیرفتن باورهای درست و کنار گذاشتن باورهای نادرست.

سوال ۴( گزینه ۲ پاسخ درست است. باتوجه به تمثیل غار در کتاب درسی الیه ها حقیقی نیستند.

سوال ۵( گزینه ۴ پاسخ درست است. الزمه اندیشه فیلسوفانه داشتن استقالل در تفکر است و این به آن معنا می باشد که سخنان اطراف خود را بدون دلیل 
و برهان بپذیریم.

سوال ۶( گزینه ۱ پاسخ درست است. فیلسوفان میکوشند با کاستن از مغالطه ها، فهم درستی از حقایق چه در عالم هستی و چه در مسائل بنیادین زندگی، 
ارائه دهند.

سوال ۷( گزینه ۲ پاسخ درست است.

سوال ۸( گزینه ۲ پاسخ درست است. ب( دوری از مغالطه ها، راه رسیدن به اعتقادات درست را هموار می کند. 
ج( بنیان های هر دینی، مبانی فلسفی آن است.

سوال ۹( گزینه ۴ پاسخ درست است. الف( بکوشیم هر نظری را که میخواهیم انتخاب کنیم دلیل آن را در همان حدی که توان فکری ما اجازه می دهد بدانیم. 
ب( شناسایی تفاوت بین فلسفه و سایر علوم ربطی به باورها ندارد. 

ج( برخی نگرش نادرست درباره جهان و انسان دارند. اینان در انتخاب هدف به خطا رفته و زندگی آنان معنای نادرستی به خود گرفته است.
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سوال ۱۰( گزینه ۱ پاسخ درست است. برخی آدم ها کمتر به اموری مانند حقیقت انسان و جهان می اندیشند و به همان اندازه ای که از دور و برشان آموخته 
اند قناعت می کنند و درنتیجه در انتخاب هدف دقت نظر چندانی ندارند و بیشتر دنباله روی دیگران اند.

سوال ۱۱( گزینه ۲ پاسخ درست است. باورها، فلسفه ما را میسازند، نقش تعیین کننده در انتخاب اهداف دارند، این باورها هستند که به ما می گویند چه چیزی 
را هدف زندگی قرار دهیم و از چه چیزی گریزان باشیم.

سوال ۱۲( گزینه ۳ پاسخ درست است. اندیشیدن فیلسوفانه مقابل، ۱( تأمل کردن درباره باورهای مربوط به زندگی است، ۲( آموختن چرایی و یافتن دالیل 
درستی و یا نادرستی باورها، ۳( پذیرفتن باورهای درست و کنار گذاشتن باورهای نادرست می شود، اما این تعریف هرگز نمی تواند شامل آموختن چستی و حقیقت 

انسان و تفکر در آن شود.

سوال ۱۳( گزینه ۴ پاسخ درست است. هریک از ما باورهایی درباره جهان، انسان، مرگ، عدالت، زیبایی و نظایر آن داریم که گاه با عقاید دیگران متفاوت و گاه 
یکسان است. ما با همین باورها زندگی می کنیم و بر اساس آن ها تصمیم می گیریم و عمل می کنیم.

سوال ۱۴( گزینه ۲ پاسخ درست است. اگر بتوانیم شیوه تفکر و عقیده اطرافیان را خوب تحلیل کنیم، می توانیم حدس بزنیم که آن ها در زندگی خود دنبال 
چه اهدافی هستند و زندگی برای آن ها چه معنایی دارد.

سوال ۱۵( گزینه ۴ پاسخ درست است. رهایی از عادات غیرمنطقی ← راه رسیدن به باورهای درست.

سوال ۱۶( گزینه ۲ پاسخ درست است. فیلسوف واقعی کسی است که باورهای منظم و پیوسته دارد و می تواند برای آن ها استدالل بیاورد. )رد گزینه های ۱ و ۳(

سوال ۱۷( گزینه ۲ پاسخ درست است. او در تمثیل خود نشان می دهد که چگونه فلسفه انسان را به سمت آزادی حقیقی هدایت می کند.

سوال ۱۸( گزینه ۱ پاسخ درست است. فیلسوف واقعی درباره سواالت بنیادین به طور جدی می ایستند افراد عادی نیز ممکن است علم فلسفه و منطق را 
فرانگرفته باشد، اما در زندگی خود از قواعد آن بهره مند شود. )رد گزینه ۴(

سوال ۱۹( گزینه ۲ پاسخ درست است. اگر فیلسوف در تفکر خود مستقل باشد سختی را بیدلیل نمی پذیرد و باید هر سخنی با دلیل و برهان آن بسنجیم.

سوال ۲۰( گزینه ۳ پاسخ درست است. دوری از مغالطه ها حاصل یادگیری منطق است. علم منطق در کنار علم فلسفه هرکدام بر ما می آموزند که چگونه 
استقالل در اندیشه داشته باشیم و افکار دیگران را با دلیل و برهان بپذیریم، به ما می آموزند از عادات غیرمنطقی رهایی یابیم، اما ثمره نهایی فراگیری علم منطق 

دوری از مغالطه است.

سوال ۲۱( گزینه ۲ پاسخ درست است. برخی از انسان ها با تفکر درباره باورهای خود و پذیرش آن ها می خواهند به ریشه های باورهای خود برسند و بار دیگر 
چرایی قبول آن ها را مرور کنند.

سوال ۲۲( گزینه ۳ پاسخ درست است. استقالل در اندیشه یعنی نپذیرفتن باورها بدون دلیل و برهان.  بی توجهی به تعصبات و تبلیغات جهان اطرافمان کاری 
غیرممکن است و این خود فرد است که باید عقالنی و درست با آن ها برخورد کند )رد گزینه ۴(، همچنین اندیشه عمیق در عقاید خود علتی است که موجب می 

شود تفکر فرد نسبت به آن دیدگاه شکل بگیرد نه صرفًا پی بردن بر دلیل و برهان )رد گزینه ۱(
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سوال ۲۳( گزینه ۱ پاسخ درست است. همه ما باورهایی درباره جهان انسان و ... داریم و ما با همین باورها زندگی می کنیم و بر اساس آن ها تصمیم می گیریم 
و عمل می کنیم، پس صرفًا همه باورهای ما فلسفی نیست.

سوال ۲۴( گزینه ۴ پاسخ درست است. بسیاری از فیلسوفان و آدم عادی که تفکر فلسفی دارند به حقیقت نرسیده اند و منحرف شده اند.

سوال ۲۵( گزینه ۴ پاسخ درست است. فهم فلسفی موارد زیر را جست وجو میکند: 
۱- برپایی کردن زندگیس بر پایه حقیقت                       ٢- رسیدن به باورهای درست

۳- استفاده از ظرفیت عقالنی بیشتر                           ۴- استوار کردن زندگی بر اساس حقیقت

سوال ۲۶( گزینه ۳ پاسخ درست است. وقتی کسی خودش بنیان های فکری خود را ساخته باشد در زندگی به استقالل در اندیشه میرسد که حتی اگر در 
باورهای خود دچار خطا و اشتباه شده باشد. )رد گزینه ۴( این بنای مستحکم فکری نه تنها فرونمیریزد؛ بلکه حتی دچار کوچک ترین لغزشی نیز نمی شود.

سوال ۲۷( گزینه ۱ پاسخ درست است. انسان برای گرفتار شدن در زنجیر عادات و تعصبات باید در برابر حقیقت متواضع و فروتن باشند.

سوال ۲۸( گزینه ۲ پاسخ درست است. درک عظمت پرسش های بنیادین آغاز تفکر فیلسوفانه می باشد.

سوال ۲۹( گزینه ۱ پاسخ درست است. گرفتاران درون غار در زنجیر عادات گرفتارند، پس ابتدا باید زنجیر عادات و تعصبات را پاره کرد.

سوال ۳۰( گزینه ۲ پاسخ درست است. فیلسوف واقعی سخنی را بدون دلیل نمی پذیرد و عقیده اش را بر پایه تخیل و تعصب بنا نمی کند. این موضوع نشانه 
استقالل در اندیشه و از آثار زندگی بربابه فهم فلسفی است. )رد گزینه های ۳ و ۴(

سوال ۳۱( گزینه ۲ پاسخ درست است. عالم درون غار عالم محسوس و عالم بیرون غار عالم معقول می باشد.

سوال ۳۲( گزینه ۱ پاسخ درست است. انسان معمولی شاید برخی از اعمال فیلسوفان را ناخوداگاه انجام دهد، اما ذاتا فیلسوف نیست )رد گزینه ۲(، بلکه هر 
انسانی با تفکر و تعمل عمیق در رابطه با امور اطراف خود است که به زندگی فلسفی دست می یابد.

سوال ۳۳( گزینه ۳ پاسخ درست است. زندگی برتر زندگی است که بر پایه حقیقت بنا شده باشد.

سوال ۳۴( گزینه ۳ پاسخ درست است. وقتی دلیل پذیرش باورها را بررسی کنیم در نهایت به فهم فلسفی باورها رسیده ایم.  استقالل شخصیتی، استقالل در 
رفتار و تفکر و ... اولین گام جهت دست یابی به تفکر فلسفی می باشد.

سوال ۳۵( گزینه ۲ پاسخ درست است. استقالل در اندیشه و دوری از مغالطه و استقالل و رهایی از عادات انسان که در پی تفکر فلسفی است نباید سخن 
اطرافیان را بدون بررسی و تأمل رها کند و از میان آن بگذرد؛ بلکه باید با دلیل و اندیشه خود آن را تحلیل کند که این همان استقالل در اندیشه است. )رد گزینه 

های ۱ و ۴(

سوال ۳۶( گزینه ۳ پاسخ درست است. فلسفه به دنبال استوار کردن زندگی بر اساس حقیقت است. )رد گزینه ۳(، همچنین استفاده از ظرفیت عقالنی و 
دستیابی به باورهای درست و کسب حقیقت می باشد.
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سوال ۲۳( گزینه ۱ پاسخ درست است. همه ما باورهایی درباره جهان انسان و ... داریم و ما با همین باورها زندگی می کنیم و بر اساس آن ها تصمیم می گیریم 
و عمل می کنیم، پس صرفًا همه باورهای ما فلسفی نیست.

سوال ۲۴( گزینه ۴ پاسخ درست است. بسیاری از فیلسوفان و آدم عادی که تفکر فلسفی دارند به حقیقت نرسیده اند و منحرف شده اند.

سوال ۲۵( گزینه ۴ پاسخ درست است. فهم فلسفی موارد زیر را جست وجو میکند: 
۱- برپایی کردن زندگیس بر پایه حقیقت                       ٢- رسیدن به باورهای درست

۳- استفاده از ظرفیت عقالنی بیشتر                           ۴- استوار کردن زندگی بر اساس حقیقت

سوال ۲۶( گزینه ۳ پاسخ درست است. وقتی کسی خودش بنیان های فکری خود را ساخته باشد در زندگی به استقالل در اندیشه میرسد که حتی اگر در 
باورهای خود دچار خطا و اشتباه شده باشد. )رد گزینه ۴( این بنای مستحکم فکری نه تنها فرونمیریزد؛ بلکه حتی دچار کوچک ترین لغزشی نیز نمی شود.

سوال ۲۷( گزینه ۱ پاسخ درست است. انسان برای گرفتار شدن در زنجیر عادات و تعصبات باید در برابر حقیقت متواضع و فروتن باشند.

سوال ۲۸( گزینه ۲ پاسخ درست است. درک عظمت پرسش های بنیادین آغاز تفکر فیلسوفانه می باشد.

سوال ۲۹( گزینه ۱ پاسخ درست است. گرفتاران درون غار در زنجیر عادات گرفتارند، پس ابتدا باید زنجیر عادات و تعصبات را پاره کرد.

سوال ۳۰( گزینه ۲ پاسخ درست است. فیلسوف واقعی سخنی را بدون دلیل نمی پذیرد و عقیده اش را بر پایه تخیل و تعصب بنا نمی کند. این موضوع نشانه 
استقالل در اندیشه و از آثار زندگی بربابه فهم فلسفی است. )رد گزینه های ۳ و ۴(

سوال ۳۱( گزینه ۲ پاسخ درست است. عالم درون غار عالم محسوس و عالم بیرون غار عالم معقول می باشد.

سوال ۳۲( گزینه ۱ پاسخ درست است. انسان معمولی شاید برخی از اعمال فیلسوفان را ناخوداگاه انجام دهد، اما ذاتا فیلسوف نیست )رد گزینه ۲(، بلکه هر 
انسانی با تفکر و تعمل عمیق در رابطه با امور اطراف خود است که به زندگی فلسفی دست می یابد.

سوال ۳۳( گزینه ۳ پاسخ درست است. زندگی برتر زندگی است که بر پایه حقیقت بنا شده باشد.

سوال ۳۴( گزینه ۳ پاسخ درست است. وقتی دلیل پذیرش باورها را بررسی کنیم در نهایت به فهم فلسفی باورها رسیده ایم.  استقالل شخصیتی، استقالل در 
رفتار و تفکر و ... اولین گام جهت دست یابی به تفکر فلسفی می باشد.

سوال ۳۵( گزینه ۲ پاسخ درست است. استقالل در اندیشه و دوری از مغالطه و استقالل و رهایی از عادات انسان که در پی تفکر فلسفی است نباید سخن 
اطرافیان را بدون بررسی و تأمل رها کند و از میان آن بگذرد؛ بلکه باید با دلیل و اندیشه خود آن را تحلیل کند که این همان استقالل در اندیشه است. )رد گزینه 

های ۱ و ۴(

سوال ۳۶( گزینه ۳ پاسخ درست است. فلسفه به دنبال استوار کردن زندگی بر اساس حقیقت است. )رد گزینه ۳(، همچنین استفاده از ظرفیت عقالنی و 
دستیابی به باورهای درست و کسب حقیقت می باشد.
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سوال ۳۷( گزینه ۱ پاسخ درست است. غار افالطون استعاره از عادات ها و تعصبات بی جا می باشد.

سوال ۳۸( گزینه ۲ پاسخ درست است. با استفاده از منطق توانایی تشخیص مغالطه ها و خارج کردن آن ها از باورهایمان اندیشه های فلسفی درست شکل می 
گیرد و راه رسیدن به اعتقادات درست هموار می شود. انسان همواره باید پایه و اساس فلسفه و درنتیجه به فهم فلسفی و درنهایت داشتن زندگی فلسفی برسد و تنها 
عمل به باورهای فالسفه کافی نیست )رد گزینه ۳(، افرادی از حقیقت یکی از ویژگیهای درونی همه انسان ها است که باید انسان به خیر و نیکی سوق پیدا کند.

سوال ۳۹( گزینه ۴ پاسخ درست است. برخی انسان ها لحظاتی به تفکر درباره باورهای خود می پردازند تا به ریشه های باورهای خود برسند و چرایی قبول 
آن ها را مردود کنند.

سوال ۴۰( گزینه ۴ پاسخ درست است. این گزینه نشانه استقالل در اندیشه و از آثار زندگی بر پایه فهم فلسفی باشد.

سوال ۴۱( گزینه ۳ پاسخ درست است. همه مردم در مسائل بنیادی می اندیشند و برای زندگی برتر می کوشند. )رد گزینه ۴( اما فیلسوفان حقیقی خود را از 
عادت های نادرست، تعصب ها و تأثیرات بد دور نگه می دارند. همچنین فیلسوف واقعی فردی است که به بررسی و تامل درباره رفتار و باورهای دیگران میپردازد 

نه فردی که هیچ تاثیری نمی پذیرد. )رد گزینه ۲(

سوال ۴۲( گزینه ۱ پاسخ درست است. افالطون در کتاب جمهوری خود از تمثیل استفاده می کند و زندانی غار بعد از برگشت به جای قبلی می گوید این سایه 
ها حقیقی نیستند و همه را مسخره خواهند کرد الهیات شفا و طبیعت از کتاب های افالطون نیستند. )رد گزینه های ۴ و ۳(

سوال ۴۳( گزینه ۱ پاسخ درست است. افالطون در این مثال غار انسان را به سمت آزادی حقیقی هدایت می کند.

سوال ۴۴( گزینه ۳ پاسخ درست است. تأیید گزینه های دیگر: در تفکر فلسفی ما با تفکر و اندیشیدن و آموختن چرایی و یافتن دالیل درستی یا نادرستی باورها 
به پذیرفتن باورهای درست و کنار گذاشتن باورهای غلط می رسیم در این صورت بنیان های فکری خودمان را میسازیم و به آزاد اندیشی و شخصیت مستقل 

می رسیم.

سوال ۴۵( گزینه ۳ پاسخ درست است. پس از آزادشدن از قیدوبندهای نابخردانه و زنجیر عادت های نادرست با پشتوانه خرد و فهم عقالنی بیندیشید.

سوال ۴۶( گزینه ۱ پاسخ درست است. برای کشف حقیقت باید با کمک عقل زنجیر عادت های نابخردانه پیش داوری ها و... پاره کرد و فکر را از تاثیرگزاری از 
آن ها رهایی بخشید. )رد گزینه ۳(  مشورت با فیلسوفان و آمارگیری و آزمایش از ابزارهای شناخت حقیقت نمی باشند. )رد گزینه های ۴ و ۲(

سوال ۴۷( گزینه ۴ پاسخ درست است. فلسفه استدالل قیاسی کاربردی ندارد.

سوال ۴۸( گزینه ۳ پاسخ درست است. بعد از پذیرفتن باورهای درست مقایسه کردن باورها رخ نمی دهد.

سوال ۴۹( گزینه ۱ پاسخ درست است. فیلسوف واقعی زندگی خود را بر پایه تخیل تعصب و تبلیغات بنا نمی کند، در گزینه ۴ تفکر صحیح است، چراکه تفکر 
اصل و اساس زندگی فیلسوف است، حیرت نیز از مفاهیم پایه و اساس زندگی فلسفی است و چون در گزینه های ۲ و ۳ وجود دارد؛ پس این گزینه ها نیز رد می 

شوند.
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سوال ۵۰( گزینه ۱ پاسخ درست است. افالطون در این تمثیل می خواهد نشان دهد که فلسفه چگونه ما را به آزادی حقیقی می رساند.

سوال ۵۱( گزینه ۳ پاسخ درست است. از طریق کنار گذاشتن باورهای نادرست و پذیرش باورهای درست به استقالل شخصیتی خواهیم رسید و داشتن اندیشه 
مختص هرچیزی یا فهم فلسفی به تنهایی عامل مستقل بودن افراد را اثبات نمی کند. )رد گزینه های ۴ و ۱(

سوال ۵۲( گزینه ۲ پاسخ درست است. گاهی بدون بیادگیری فلسفه می توانیم به فهم فلسفی برسیم.

سوال ۵۳( گزینه ۱ پاسخ درست است. ما همراه باورهایمان زندگی کنیم و بر اساس آن ها تصمیم میگیریم، همچنین این باورهای ما هستند که بنا و شالوده 
اصلی ارزش و اندیشه و تفکر ما را می سازد و در برمی گیرد. )رد گزینه های ۲، ۳ و ۴(

سوال ۵۴( گزینه ۳ پاسخ درست است. مثالی مناسب برای استقالل در اندیشه و رهایی از عادات افالطون که از بزرگترین فیلسوفان تاریخ است، تمثیلی که به 
"تمثیل غار" مشهور است، بیان شده است. او در این تمثیل می خواهد نشان دهد که چگونه فلسفه، انسان را به سمت آزادی حقیقی هدایت می کند. ← رد گزینه 

های ۱ و ۴ که در کتاب جمهوری افالطون آمده است، ← رد گزینه ۲. الزم به یادآوری است کتاب ارغنون متعلق به "ارسطو" است.

سوال ۵۵( گزینه ۱ پاسخ درست است. فیلسوف در تمثیل غار شبیه کسی است که، سختی بیرون آمدن از غار را به جان می خرد تا با حقیقت آشنا شود.

سوال ۵۶( گزینه ۳ پاسخ درست است. گزینه ۱ و ۴ هر دو یکی هستند؛ زیرا یکی از فواید آموختن منطق، توانایی تشخیص مغالطه ها و خارج کردن آن ها از 
باورها است، که در ذیل دوری از مغالطه آمده است. استقالل در اندیشه نیز از فواید تفکر فلسفی است، زیرا فیلسوف، تابع برهان و استدالل است؛ نه تابع افراد 

و اندیشه اشخاص.

سوال ۵۷( گزینه ۳ پاسخ درست است. حیرت فلسفی را نباید با سرگردانی و بی هدفی اشتباه بگیریم، این ها ناشی از ضعف در تفکر و اندیشه ورزی است؛ در 
حالی که در حیرت، ما توانسته ایم عمق و عظمت مسئله را درک کنیم. )رد گزینه ۲(  و همین ما را دچار حیرت کرده است، فلسفه راه رسیدن به پاسخ پرسش های 

اساسی زندگی را به ما نشان می دهد. )رد گزینه ۱(  فیلسوف واقعی عقیده اش را بر پایه توهم ، تخیل بنا نمی کند. )رد گزینه ۴(

سوال ۵۸( گزینه ۴ پاسخ درست است. در گزینه ۴ به شیوه زندگی از دیدگاه فلسفی اشاره شده است و به موضوع مورد پرسش در سوال که ویژگی هایی است 
که باید برای رهایی از زنجیر عادت ها رعایت شود، مربوط نیست؛ اما گزینه های دیگر دقیقًا به این ویژگی ها اشاره دارد که عبارت اند از: 

الف( مهیا شدن برای شنیدن سخن حق ب( تواضع در برابر حقیقت پ( پذیرش سختی راه ت( عدم فراموشی انضباط و نظم عقلی

سوال ۵۹( گزینه ۱ پاسخ درست است. شاخه های دانش فلسفه، آن دسته از دانش های فلسفی هستند که قوانین بنیادی وجودشناسی و معرفت شناسی 
را به محدوده های خاص منتقل می سازند و قوانین بنیادی آن محدود از وجود را بیان می کند؛ به طور مثال اگر کسی در انسان شناسی فلسفی خود می تواند 
بگوید که "انسان" نیز دارای این دو بعد است، در علم روانشناسی به بعد مجرد او هم می پردازند و جایگاه آن را در رفتار و تربیت نشان می دهند. بدین ترتیبا، با 
تأمل فیلسوفانه در حوزه هایی مانند: اخالق، دین، تاریخ و طبیعت شاخه هایی از فلسفه مانند: فلسفه اخالق، فلسفه دین، فلسفه تاریخ و فلسفه طبیعت شکل 

می گیرد.

سوال ۶۰( گزینه ۲ پاسخ درست است. در بسیاری از مواقع، افراد یک جامعه افکار و عقایدی را می پذیرند که پشتوانه عقلی و منطقی محکمی ندارند، بلکه بر 
اثر مرور زمان و یا انتقال از نسلی به نسل بعد به صورت یک عادت درآمده است و اکثر افراد جامعه بدون دلیل آن ها را پذیرفته اند.
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سوال ۵۰( گزینه ۱ پاسخ درست است. افالطون در این تمثیل می خواهد نشان دهد که فلسفه چگونه ما را به آزادی حقیقی می رساند.

سوال ۵۱( گزینه ۳ پاسخ درست است. از طریق کنار گذاشتن باورهای نادرست و پذیرش باورهای درست به استقالل شخصیتی خواهیم رسید و داشتن اندیشه 
مختص هرچیزی یا فهم فلسفی به تنهایی عامل مستقل بودن افراد را اثبات نمی کند. )رد گزینه های ۴ و ۱(

سوال ۵۲( گزینه ۲ پاسخ درست است. گاهی بدون بیادگیری فلسفه می توانیم به فهم فلسفی برسیم.

سوال ۵۳( گزینه ۱ پاسخ درست است. ما همراه باورهایمان زندگی کنیم و بر اساس آن ها تصمیم میگیریم، همچنین این باورهای ما هستند که بنا و شالوده 
اصلی ارزش و اندیشه و تفکر ما را می سازد و در برمی گیرد. )رد گزینه های ۲، ۳ و ۴(

سوال ۵۴( گزینه ۳ پاسخ درست است. مثالی مناسب برای استقالل در اندیشه و رهایی از عادات افالطون که از بزرگترین فیلسوفان تاریخ است، تمثیلی که به 
"تمثیل غار" مشهور است، بیان شده است. او در این تمثیل می خواهد نشان دهد که چگونه فلسفه، انسان را به سمت آزادی حقیقی هدایت می کند. ← رد گزینه 

های ۱ و ۴ که در کتاب جمهوری افالطون آمده است، ← رد گزینه ۲. الزم به یادآوری است کتاب ارغنون متعلق به "ارسطو" است.

سوال ۵۵( گزینه ۱ پاسخ درست است. فیلسوف در تمثیل غار شبیه کسی است که، سختی بیرون آمدن از غار را به جان می خرد تا با حقیقت آشنا شود.

سوال ۵۶( گزینه ۳ پاسخ درست است. گزینه ۱ و ۴ هر دو یکی هستند؛ زیرا یکی از فواید آموختن منطق، توانایی تشخیص مغالطه ها و خارج کردن آن ها از 
باورها است، که در ذیل دوری از مغالطه آمده است. استقالل در اندیشه نیز از فواید تفکر فلسفی است، زیرا فیلسوف، تابع برهان و استدالل است؛ نه تابع افراد 

و اندیشه اشخاص.

سوال ۵۷( گزینه ۳ پاسخ درست است. حیرت فلسفی را نباید با سرگردانی و بی هدفی اشتباه بگیریم، این ها ناشی از ضعف در تفکر و اندیشه ورزی است؛ در 
حالی که در حیرت، ما توانسته ایم عمق و عظمت مسئله را درک کنیم. )رد گزینه ۲(  و همین ما را دچار حیرت کرده است، فلسفه راه رسیدن به پاسخ پرسش های 

اساسی زندگی را به ما نشان می دهد. )رد گزینه ۱(  فیلسوف واقعی عقیده اش را بر پایه توهم ، تخیل بنا نمی کند. )رد گزینه ۴(

سوال ۵۸( گزینه ۴ پاسخ درست است. در گزینه ۴ به شیوه زندگی از دیدگاه فلسفی اشاره شده است و به موضوع مورد پرسش در سوال که ویژگی هایی است 
که باید برای رهایی از زنجیر عادت ها رعایت شود، مربوط نیست؛ اما گزینه های دیگر دقیقًا به این ویژگی ها اشاره دارد که عبارت اند از: 

الف( مهیا شدن برای شنیدن سخن حق ب( تواضع در برابر حقیقت پ( پذیرش سختی راه ت( عدم فراموشی انضباط و نظم عقلی

سوال ۵۹( گزینه ۱ پاسخ درست است. شاخه های دانش فلسفه، آن دسته از دانش های فلسفی هستند که قوانین بنیادی وجودشناسی و معرفت شناسی 
را به محدوده های خاص منتقل می سازند و قوانین بنیادی آن محدود از وجود را بیان می کند؛ به طور مثال اگر کسی در انسان شناسی فلسفی خود می تواند 
بگوید که "انسان" نیز دارای این دو بعد است، در علم روانشناسی به بعد مجرد او هم می پردازند و جایگاه آن را در رفتار و تربیت نشان می دهند. بدین ترتیبا، با 
تأمل فیلسوفانه در حوزه هایی مانند: اخالق، دین، تاریخ و طبیعت شاخه هایی از فلسفه مانند: فلسفه اخالق، فلسفه دین، فلسفه تاریخ و فلسفه طبیعت شکل 

می گیرد.

سوال ۶۰( گزینه ۲ پاسخ درست است. در بسیاری از مواقع، افراد یک جامعه افکار و عقایدی را می پذیرند که پشتوانه عقلی و منطقی محکمی ندارند، بلکه بر 
اثر مرور زمان و یا انتقال از نسلی به نسل بعد به صورت یک عادت درآمده است و اکثر افراد جامعه بدون دلیل آن ها را پذیرفته اند.
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سوال ۶۱( گزینه ۲ پاسخ درست است. وقتی زندانی آزاد شده از غار به افراد درون غار می گوید، سایه ها حقیقی نیستند، حرف او را خنده دار توصیف می کنند. 
آنان به یکدیگر می گویند او از غار بیرون رفت و با خراب شدن و از دست دادن بینایی اش برگشت.

سوال ۶۲( گزینه ۱ پاسخ درست است. انسان باید پیش از گرفتار شدن در زنجیر عادت ها و تعصب ها خود را مهیای شنیدن سخن حق کند و سختی های راه 
را بپذیرد و انضباط و نظم عقلی را فراموش نکند، رهایی از غار و رسیدن به روشنایی برای کسی که در غار محبوس است، بسیار سخت خواهد بود.

گزینه ۱ پاسخ درست است. افالطون در تمثیل غار می خواهد نشان دهد که چگونه فلسفه انسان را به سمت آزادی حقیقی هدایت می کند.   سوال ۶۳( 
روشن است که رهایی از غار و رسیدن به روشنایی، برای کسی که در غار نشسته و زنجیر بر دست و پا دارد، بسیار سخت خواهد بود. از این رو انسان باید پیش 
از گرفتار شدن در این قبیل زنجیرها خود را مهیای شنیدن سخن حق کند و در برابر حقیقت متواضع باشد، نسختی های راه را بپذیرد و انضباط و نظم عقلی را 

هرگز فراموش نکند.

سوال ۶۴( گزینه ۱ پاسخ درست است. روشن است که رهایی از عادت و تعصبات و نادانی ها و رسیدن به روشنایی برای کسی که در غار نشسته و زنجیر بر 
دست و پا دارد، بسیار سخت خواهد بود، از این رو انسان باید پیش از گرفتار شدن در این قبیل زنجیرها خود را مهیای شنیدن سخن حق کند و در برابر حقیقت 

متواضع باشد، سخن های راه را بپذیرد و انضباط و نظم عقلی را هرگز فراموش نکند.

سوال ۶۵( گزینه ۳ پاسخ درست است. افالطون در تمثیل غار بیان می کند که شخص پس از مدتی خواهد توانست آن نوری که عامل شناخت اشیاء است را 
ببیند و بداند که تا اندازهای خورشید عامل هرچیزی که او و دوستانش در زندان غار به دیدن آن ها عادت کرده بودند. 

بسیاری او را بزرگترین فیلسوف تاریخ می دانند، "با بزرگ ترین فیلسوف تاریخ" متفاوت است.

سوال ۶۶( گزینه ۳ پاسخ درست است. مطابق نظر افالطون در تمثیل غار، خورشید منشاء و عامل شناخت هرچیزی است و همه چیز به وسیله خورشید 
شناخته می شود. افالطون با ارائه تمثیل غار، سیر و صعود عقل انسان را در به دست آوردن شناخت حقیقی و اهمیت فلسفه را در تربیت عقل بیان می کند.

سوال ۶۷( گزینه ۴ پاسخ درست است. افالطون که بسیاری او را بزرگترین فیلسوف تاریخ نامیده اند، تمثیلی دارد که به تمثیل غار مشهور است. او در این تمثیل 
می خواهد نشان دهد که چگونه فلسفه، انسان را به سمت آزادی حقیقی هدایت می کند وقتی کسی از بیرون غار به ساکنان آن از حقیقت خبر می دهد، آن ها 

انکارش می کنند و او را مبتال به اشکالی در ادراک می پندارند.

سوال ۶۸( گزینه ۳ پاسخ درست است. تمثیل غار، فرآیند تفکر فلسفی را تشریح نمی کند، بلکه نتایج و تأثیر آن را نشان می دهد.  بررسی گزینه نادرست حقیقت 
برتر خورشید است. )۱ و ۴(

سوال ۶۹( گزینه ۱ پاسخ درست است. تمثیل غار نشان می دهد که فلسفه آدمی را از بند عادت ها و باورهای غلط رها می کند افالطون در این تمثیل می 
خواهد نشان دهد که چگونه فلسفه، انسان را به سمت آزادی حقیقی هدایت می کند.

سوال ۷۰( گزینه ۳ پاسخ درست است. تمثیل غار افالطون در کتاب "جمهوری" وی آمده است.  عالم مثال، عالم حقیقی و بیرون غار است و عالم درون غار، 
عالم طبیعت و عادت های ما به امور محسوس.

سوال ۷۱( گزینه ۱ پاسخ درست است. افالطون تمثیلی دارد که به "تمثیل غار" مشهور است نه آنکه خود او این نام را برای این تمثیل گذاشته باشد.  منظور 
اصلی افالطون از ارائه این تمثیل این است که فلسفه می تواند انسان را به آزادی حقیقی هدایت کند.
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سوال ۷۲( گزینه ۲ پاسخ درست است. الف( فیلسوف کسی است که باورهایی منظم و پیوسته دارد و می تواند برای آن ها استدالل ارائه کند. 
ب( فیلسوف واقعی درباره استدالل ها می اندیشد و اگر به درستی شان پی ببرد، آن ها را می پذیرد.

سوال ۷۳( گزینه ۳ پاسخ درست است. فرق فیلسوف با مردم دیگر این است که فیلسوف درباره همین مسائل به نحو جدی فکر می کند.

سوال ۷۴( گزینه ۴ پاسخ درست است. در بسیاری از مواقع، افراد یک جامعه افکار و عقایدی را می پذیرند که پشتوانه عقلی و منطقی محکمی ندارند. افراد 
متفکر و اندیشمند این جوامع، این قبیل افکار را مورد نقد و ارزیابی قرار می دهند و اگر منطبق با عقل و استدالل نبود آن ها را نمی پذیرند و تالش می کنند سایر 

گاه کنند. مردم را نیز به باطل بودن آن افکار آ

سوال ۷۵( گزینه ۱ پاسخ درست است. فیلسوف عالوه بر دو استفاده مذکور، یک استفاده دیگر نیز از منطق در حوزه مغالطات می کنند. آن ها می کوشند نمونه 
هایی از مغالطه های فلسفی را جهت عبرت گرفتن دیگران تشریح کنند.  شیوه زندگی بر پایه فهم فلسفی موجب دوری از مردم عادی نمی شود، بلکه استقالل 

در اندیشه، پرهیز از مغالطه و رهایی از عادت غیرمنطقی را در برمی گیرد.

سوال ۷۶( گزینه ۱ پاسخ درست است. ارائه فهم درست از حقایق و بیان آن با زبان مناسب و خالی از مغالطه  اینکه فیلسوف سخنی را بدون دلیل نمی پذیرد 
و عقیده اش را بر پایه توهم بنا نمی کند، نشان دهنده استقالل در اندیشه است و از آثار زندگی بر پایه فهم فلسفی است.

سوال ۷۷( گزینه ۴ پاسخ درست است. فیلسوف واقعی هیچ سخنی را بدون دلیل نمی پذیرد و عقیده اش را بر پایه تعصبا بنا نمی کند.  فیلسوفان می کوشند با 
کاستن از مغالطه ها فهم درستی از حقایق و چه در مسائل بنیادی زندگی ارائه دهند و آن را با بیان مناسبی که خالی از مغالطه باشد، ارائه کنند.

سوال ۷۸( گزینه ۳ پاسخ درست است. فیلسوف واقعی هیچ سخنی را بدون دلیل نمی پذیرد و عقیده اش را بر پایه خیاالت، تبلیغات و تعصب بنا     نمی کند او 
درباره استدالل ها می اندیشد و اگر به درستی شان پی ببرد آن ها را می پذیرد.

سوال ۷۹( گزینه ۱ پاسخ درست است.
۱( دوری از مغالطه ۲( استقالل اندیشه ۳( رهایی از عادات غیرمنطقی 

فیلسوف واقعی کسب حقیقت را بر هرچیز ترجیح می دهد و زندگی را بر پایه های آن استوار می کند

سوال ۸۰( گزینه ۴ پاسخ درست است. الف( در رابطه با دوری از مغالطه است نه استقالل در اندیشه. 
ب( رهایی از غار تعصبات و عادات کار آسانی نیست. )رد گزینه ۱( زندگی برتر و جستجوی حقیقت چه بسا برای انسان مشکالتی داشته باشد که باید آن ها را به 

جان خرید. )رد گزینه ۲( برای کشف حقیقت ابتدا باید زنجیر عادات را پاره کرد تا سپس بتوان زیربنایی محکم بنا کرد. )رد گزینه ۳(

سوال ۸۱( گزینه ۱ پاسخ درست است. فلسفه هرکس نقش اساسی در معنا بخشی به زندگی او دارد. حال اگر انسان قدرت تفکر خود را افزایش دهد و با استفاده 
از قواعد تفکر، در امور فلسفی بیندیشد، به فواید و ثمرات دیگری نیز دست می یابد.

سوال ۸۲( گزینه ۳ پاسخ درست است.                                    الف( ← بیشتر دنباله روی دیگران اند.
ب( ← زندگی آنان معنای درستی پیدا کرده است.                            ج( ← زندگی آنان معنای نادرستی به خود گرفته است.
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سوال ۷۲( گزینه ۲ پاسخ درست است. الف( فیلسوف کسی است که باورهایی منظم و پیوسته دارد و می تواند برای آن ها استدالل ارائه کند. 
ب( فیلسوف واقعی درباره استدالل ها می اندیشد و اگر به درستی شان پی ببرد، آن ها را می پذیرد.

سوال ۷۳( گزینه ۳ پاسخ درست است. فرق فیلسوف با مردم دیگر این است که فیلسوف درباره همین مسائل به نحو جدی فکر می کند.

سوال ۷۴( گزینه ۴ پاسخ درست است. در بسیاری از مواقع، افراد یک جامعه افکار و عقایدی را می پذیرند که پشتوانه عقلی و منطقی محکمی ندارند. افراد 
متفکر و اندیشمند این جوامع، این قبیل افکار را مورد نقد و ارزیابی قرار می دهند و اگر منطبق با عقل و استدالل نبود آن ها را نمی پذیرند و تالش می کنند سایر 

گاه کنند. مردم را نیز به باطل بودن آن افکار آ

سوال ۷۵( گزینه ۱ پاسخ درست است. فیلسوف عالوه بر دو استفاده مذکور، یک استفاده دیگر نیز از منطق در حوزه مغالطات می کنند. آن ها می کوشند نمونه 
هایی از مغالطه های فلسفی را جهت عبرت گرفتن دیگران تشریح کنند.  شیوه زندگی بر پایه فهم فلسفی موجب دوری از مردم عادی نمی شود، بلکه استقالل 

در اندیشه، پرهیز از مغالطه و رهایی از عادت غیرمنطقی را در برمی گیرد.

سوال ۷۶( گزینه ۱ پاسخ درست است. ارائه فهم درست از حقایق و بیان آن با زبان مناسب و خالی از مغالطه  اینکه فیلسوف سخنی را بدون دلیل نمی پذیرد 
و عقیده اش را بر پایه توهم بنا نمی کند، نشان دهنده استقالل در اندیشه است و از آثار زندگی بر پایه فهم فلسفی است.

سوال ۷۷( گزینه ۴ پاسخ درست است. فیلسوف واقعی هیچ سخنی را بدون دلیل نمی پذیرد و عقیده اش را بر پایه تعصبا بنا نمی کند.  فیلسوفان می کوشند با 
کاستن از مغالطه ها فهم درستی از حقایق و چه در مسائل بنیادی زندگی ارائه دهند و آن را با بیان مناسبی که خالی از مغالطه باشد، ارائه کنند.

سوال ۷۸( گزینه ۳ پاسخ درست است. فیلسوف واقعی هیچ سخنی را بدون دلیل نمی پذیرد و عقیده اش را بر پایه خیاالت، تبلیغات و تعصب بنا     نمی کند او 
درباره استدالل ها می اندیشد و اگر به درستی شان پی ببرد آن ها را می پذیرد.

سوال ۷۹( گزینه ۱ پاسخ درست است.
۱( دوری از مغالطه ۲( استقالل اندیشه ۳( رهایی از عادات غیرمنطقی 

فیلسوف واقعی کسب حقیقت را بر هرچیز ترجیح می دهد و زندگی را بر پایه های آن استوار می کند

سوال ۸۰( گزینه ۴ پاسخ درست است. الف( در رابطه با دوری از مغالطه است نه استقالل در اندیشه. 
ب( رهایی از غار تعصبات و عادات کار آسانی نیست. )رد گزینه ۱( زندگی برتر و جستجوی حقیقت چه بسا برای انسان مشکالتی داشته باشد که باید آن ها را به 

جان خرید. )رد گزینه ۲( برای کشف حقیقت ابتدا باید زنجیر عادات را پاره کرد تا سپس بتوان زیربنایی محکم بنا کرد. )رد گزینه ۳(

سوال ۸۱( گزینه ۱ پاسخ درست است. فلسفه هرکس نقش اساسی در معنا بخشی به زندگی او دارد. حال اگر انسان قدرت تفکر خود را افزایش دهد و با استفاده 
از قواعد تفکر، در امور فلسفی بیندیشد، به فواید و ثمرات دیگری نیز دست می یابد.

سوال ۸۲( گزینه ۳ پاسخ درست است.                                    الف( ← بیشتر دنباله روی دیگران اند.
ب( ← زندگی آنان معنای درستی پیدا کرده است.                            ج( ← زندگی آنان معنای نادرستی به خود گرفته است.
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سوال ۸۳( گزینه ۱ پاسخ درست است.  الف( آدم هایی که کمتر به اموری مانند حقیقت انسان و جهان می اندیشند. ← در انتخاب هدف دقت نظر چندانی ندارند. 
ب( آدم هایی که به اموری مانند حقیقت انسان و جهان می اندیشند. ← می توانند هدف قابل قبولی برای زندگی برگزین اند. 

ج( آدم هایی که نگرش نادرست درباره جهان و انسان دارند. ← در انتخاب هدف به خطا رفته اند.

سوال ۸۴( گزینه ۴ پاسخ درست است. سه دسته : ۱( آدم هایی که کمتر به اموری مانند حقیقت انسان و جهان می اندیشند. 
۲( آدم هایی که به اموری مانند حقیقت انسان و جهان می اندیشند. 

۳( آدم هایی که نگرش نادرست درباره جهان و انسان دارند.

سوال ۸۵( گزینه ۱ پاسخ درست است. انسان هایی که نگرشی نادرست درباره جهان و انسان دارند، اینان در انتخاب هدف به خطا رفته و زندگی آنان معنای 
نادرستی به خود گرفته است.

سوال ۸۶( گزینه ۳ پاسخ درست است. این ویژگی یعنی دنباله روی از دیگران مختص آدم هایی است که کمتر به اموری مانند حقیقت انسان و جهان می 
اندیشند.

سوال ۸۷( گزینه ۴ پاسخ درست است.

سوال ۸۸( گزینه ۱ پاسخ درست است. برخی انسان ها نگرشی نادرست درباره جهان و انسان دارند، اینان در انتخاب هدف به خطا رفته و زندگی آنان معنای 
نادرستی به خود گرفته است.

سوال ۸۹( گزینه ۱ پاسخ درست است. برخی آدم ها کمتر به اموری مانند حقیقت و انسان و جهان می اندیشند و به همان اندازه ای که از دوروبرشان آموخته 
اند قناعت می کنند، در نتیجه در انتخاب هدف نیز دقت نظر چندانی ندارند و بیشتر دنباله روی دیگران اند.

سوال ۹۰( گزینه ۱ پاسخ درست است. الف( باورهایی که فلسفه ما را می سازند نقش تعیین کننده در انتخاب اهداف دارند.  ب( فلسفه هرکس معنادهنده به 
زندگی اوست.

سوال ۹۱( گزینه ۱ پاسخ درست است. تفکر فلسفی و اندیشیدن فیلسوفانه ۱( غور در همین باورهای مربوط به زندگی (۲ آموختن چرایی و یافتن دالیل درستی 
یا نادرستی باورها ۳( راه پذیرفتن باورهای درست و کنار گذاشتن باورهای نادرست است، در این صورت، این خودمان هستیم که بنیان های فکری خود را می 
سازیم و به آزاد اندیشی میرسیم و شخصیتی مستقل کسب می کنیم، اما صرفًا داشتن باورهایی درباره هستی را همگان دارند که چه بسا از سر عادت باشد نه 
از روی فکر و اندیشه. همه ما باورهایی درباره جهان، انسان، مرگ، عدالت و زیبایی و نظایر آن داریم و با همین باورها زندگی می کنیم. شاید دالیل برخی از این 

باورها را بدانیم و برای برخی هم دلیلی نداشته باشیم و صرفًا طبق عادت آن ها را قبول کرده باشیم.

سوال ۹۲( گزینه ۴ پاسخ درست است. ترکه باورهای غلط و کسب شخصیت مستقل از نتایج فهم فلسفی است نه شرط های آن.  بسیاری از باورهای ما بدون 
دلیل و صرفًا از روی عادت پذیرفته شده اند.

سوال ۹۳( گزینه ۲ پاسخ درست است. ما با کشف ریشه های فکری افراد می توانیم بدانیم آن ها چه عقیده و طرز فکری دارند.

سوال ۹۴( گزینه ۳  پاسخ درست است.آنان می خواهند به ریشه باور خود برسند و بار دیگر چرایی قبول آن ها را مرور کنند. 
اینان در حقیقت اهل تفکر فلسفی هستند و می کوشند بنیان های فکری خود را در چارچوب عقل و منطق قرار دهند.
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سوال ۹۵( گزینه ۲ پاسخ درست است. گزینه ۳ و ۴ در قسمت اول یکی هستند و درباره برخی از انسان ها است که بدون آموختن فلسفه به فهم فلسفی می 
پردازند. گزینه ۲ فرق فیلسوف با دیگران است. گزینه ۴ نتیجه گزینه ۳ و ۴ است و خاص فلسفه آموخته ها نیست. 

قسمت دوم سؤال رد گزینه ۱ باورهای فیلسوف منظم و پیوسته است، رد گزینه ۲ فقط با روش عقلی می توان به مسائل فلسفی پاسخ داد. رد گزینه ۴ نگاه فیلسوف 
نگاهی جدی است.

سوال ۹۶( گزینه ۴ پاسخ درست است. با مطالعه داستان مذکور می توان به این درک رسید که بنیان های فکر متفاوت )تاجر و ماهی گیر( دیدگاه های متفاوت 
به زندگی را می سازد.

سوال ۹۷( گزینه ۲ پاسخ درست است. عمل بر طبق عادت به باورهای مربوط به زندگی در چارچوب افکار فلسفی قرار نمی گیرد و با مفهوم فطرت اول همساز 
می باشد نه فطرت دوم.

سوال ۹۸( گزینه ۱ پاسخ درست است. آنچه در این جهان است اصل و حقیقتش در جهان دیگر است.

سوال ۹۹( گزینه ۱ پاسخ درست است. تفکر فلسفی و اندیشیدن فیلسوفانه، عمل بر طبق عادت به باورهای مربوط به زندگی مانند مرگ، عدالت و زیبایی است.
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سوال ۹۵( گزینه ۲ پاسخ درست است. گزینه ۳ و ۴ در قسمت اول یکی هستند و درباره برخی از انسان ها است که بدون آموختن فلسفه به فهم فلسفی می 
پردازند. گزینه ۲ فرق فیلسوف با دیگران است. گزینه ۴ نتیجه گزینه ۳ و ۴ است و خاص فلسفه آموخته ها نیست. 

قسمت دوم سؤال رد گزینه ۱ باورهای فیلسوف منظم و پیوسته است، رد گزینه ۲ فقط با روش عقلی می توان به مسائل فلسفی پاسخ داد. رد گزینه ۴ نگاه فیلسوف 
نگاهی جدی است.
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درس چهارم

 چرا عنوان این درس آغاز تاریخی فلسفه انتخاب شده است؟ زیرا برای فلسفه نمی توان آغازی تعیین کرد چرا که هر جا انسان بوده در آن جا 

فلسفه هم بوده است و به طور دقیق تر فلسفه همزاد انسان است.

اما اثری فلسفی از همان ابتدا به جا نمانده است و منظور از آغاز تاریخی فلسفه این است که آثار فلسفی از چه زمانی به جا مانده و به دست ما رسیده است. 

به طور کلی در هر زمانی هر فرهنگی و هر تمدنی وامدار فرهنگ و تمدن های ماقبل خود است اما همه آن فرهنگ و تمدن های قبل از تاریخ به دست ما نرسیده 

است ولی قطعا بوده است و اال همان آغاز تاریخی فلسفه به آن شکل و محتوایی که به دست ما رسیده نمی توانست شکل بگیرد.

ایران باستان

 گزارش ها حکایت از این دارد که ایران باستان یکی از سرزمین های فلسفه خیز بوده و حکیمان و فیلسوفانی خداپرست در ایران می زیسته اند.

 سهروردی که از فیلسوفان بزرگ دوره اسالمی است، معتقد است که در دوره کیانیان انسان های وارسته ای بوده اند که هم به حکمت و فلسفه می اندیشیدند 

و هم دارای سلوک معنوی بوده اند. این حکیمان اندکی پیش از فیلسوفان دوره یونان باستان و برخی نیز هم زمان و پس از آنان می زیسته اند.

 در تمدن های باستانی دیگر، مانند تمدن های چین، هند، بین النهرین و مصر نیز که پیش از تمدن یونان شکل گرفته اند، کم و بیش حکمت و فلسفه 

رواج داشته و آثاری که حکایت از تفکر در مسائل بنیادین هستی داشته باشند، به جای مانده است، مانند اوپانیشادها که شامل متون متعدد هندو است و گاتاها 

که سروده های زرتشت می باشد.

در سه عبارت زیر تفکر کنید و بگویید که هر عبارت به چه موضوع بنیادین و فلسفی اشاره دارد.

عبارت های زیر از برخی حکمای قدیم نقل شده است.

 1- باید »خود« را نگاه کرد، به »خود« گوش کرد، به »خود« اندیشید و در توجه به خود غرق شد. با نگاه کردن، گوش دادن، اندیشیدن و واقعیت 

دادن به »خود« است که هرچه که هست شناخته می شود.                                                                                                                                     اوپانیشاد 4

این جمله بیان می کند که اولین گام در راه کسب معرفت، خودشناسی است. انسان از طریق خودشناسی به کرامت نفس و عظمت خلقت بزرگ الهی 

و اهمیت روح آدمی که پرتویی از انوار الهی است، پی می برد و از همین راه خالق خویش را شناخته و مسیر عبودیتش را طی می کند، لذا این جمله 

اوپانیشادها حدیثی از حضرت امام علی علیه السالم را به ذهن متبادر می کند که »من عرف نفسه فقد عرف ربه«. هرکسی که خود را بشناسد خدای 

خود را می شناسد.

تفکر در عبارات – صفحه 30
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منطق و فلسفه جامع کنکور

 2- بی حد و بی تمام، پابرجاست بی صدا و بی جسم، تنها ایستاده است و تغییر را نمی شناسد….. من نام او را نمی دانم برای نامیدن است که او 

را تائو می نامم. با زحمت سعی دارم از چگونگی او خبر بدهم، او را بزرگ می خوانم.                                                                                               الئوتسه

این جمله از الئوتسه – فیلسوف بزرگ چینی- بیان شده است. کتاب آئین او تائو نام داردکه شامل 81 قطعه کلمه قصار است. او ویژگی های تائو را 

برمی شمارد.)تائو به معنی راه، خدا، خرد، کلمه، معنا و منطق است.(

این جمالت نشان می دهند که آن هایی که اهل تفکر و معنا هستند خدا را می یابند؛ چرا که خداگرایی در فطرت هر انسانی نهاده شده است.

 3- در آغاز، دو معنا بودند که آن ها را توأمان می شناسند و یکی نیک و دیگری دروغ )= شر( است، در اندیشه، در گفتار و در کردار.

از میان این معنا، هشیاران، نیکی را انتخاب می کنند، نه گمراهان.                                                                                                        ائستا، یسنا 30

این جمله از اوستا – مجموعه کهن ترین نوشتار و سروده های زرتشتیان- بیان شده است. اندیشه زرتشت بر مبنای ثنویت و دوگانگی تاسیس شده است. 

اما نکته مهم و پیام اصلی این است که عقال و خردمندان خیر و نیکی را انتخاب می کنند. پس هر اندازه در تقویت تفکر و اندیشه خود کوشا باشیم در 

زندگی و انتخاب های خود موفق عمل خواهیم کرد.

فلسفه در یونان

  مهد تفکر فلسفی را یونان می دانند. چون نخستین مجموعه ها یا قطعه هایی که به زبان فلسفی نگاشته شده یا جنبه فلسفی در آن ها غلبه داشته، از یونان 

باستان به یادگار مانده است. در آن سرزمین بود که دانش فلسفه شکل گرفت و تفسیر جهان با روش عقالنی رایج شد.

ایونیا زادگاه فلسفه یونانی است.

  ایونیا  بخشی از سرزمین یونان باستان واقع در غرب آسیای صغیر)کشور ترکیه کنونی( بوده است.

  حدود شش قرن قبل از میالد مسیح مباحث فلسفی در این سرزمین پایه گذاری شد و اولین فیلسوفان یونان پا به عرصه وجود گذاشتند.

  مساله ای که بیش از هر مساله دیگر ذهن اندیشمندان نخستین یونان باستان را به خود مشغول می داشت دگرگونی هایی بود که پیوسته در جهان طبیعت 

رخ می داد و آنان می کوشیدند که این دگرگونی ها را تبیین عقالنی کنند.

  البته اندیشمندانی که در آن دوره بودند، فقط به تفکر فلسفی نمی پرداختند. آنان دانشمندانی بودند که کم و بیش با مجموعه علوم زمان خود، از جمله 

فلسفه آشنا بودند،  

  کلمه فلسفه در آن زمان برای کسی به کار نمی رفت. در زمان سقراط بود که این کلمه بر سرزبان ها افتاد.

 توجه: واژه فلسفه  شاید برای اولین بار توسط فیاغوس به کار رفت ولی سقزاط آن را بر سر زبان ها انداخت.

نخستین اندیشمند یونانی

  تالس و نکاتی که باید درباره او بدانید:

 مورخان فلسفه »تالس« را نخستین اندیشمند یونانی می دانند که اندیشه فلسفی مشخصی داشته است.

 زمان زندگی: وی در قرن ششم پیش از میالد می زیست.

 هیچ نوشته ای از وی باقی نمانده است و از روی نوشته های فیلسوفان بعدی برخی از افکار او را به دست آورده اند.

 تاریخ تولد و مرگ او  مشخص نیست.

 وی خورشیدگرفتگی در سال 585 میالدی را پیش بینی کرد.
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 از دیدگاه تالس آب اولین عنصر و پایه اساس سایر چیزهاست و همه چیز در نهایت از آب ساخته شده است.

 دلیل این که تالس آب را اولین عنصر می دانست: چون او می دید آب در درجات باال بخار می شود و در درجات بسیار پایین منجمد و سخت می گردد و وقتی 

به صورت باران می آید، گیاهان از زمین می رویند. پس این ها هم شکل دیگر از آبند.

 فیثاغورس و نکاتی که باید درباره او بدانید:

 یکی دیگر از فیلسوفان اولیه است 

 پایه گذار ریاضی و هندسه است.

 یکی از پایه گذاران فلسفه محسوب می شود.

 او به گونه ای خاص ریاضیات را با فلسفه و عرفان درآمیخت و یک دستگاه فلسفی عمیق بنیان نهاد.

 می گویند لفظ فلسفه را او برای اولین بار به کار برد و همچنین واژه »تئوری« به معنایی که امروزه رایج است و نیز واژه »کیهان« را برای جهان برای نخستین 

بار وی به کار برد.

نظر ارسطو درباره فیثاغوریان:

  ارسطو درباره فیثاغورس و پیروان او می گوید: »فیلسوفانی که به نام فیثاغوریان خوانده می شوند، نخستین کسانی بوده اند که خود را وقف ریاضیات کرده 

و باعث پیشرفت آن شده اند. در نظر آنان، اصول ریاضی درباره تمام موجودات صادق است و اعداد و اصول اعداد، همان عناصر اولی همه موجودات هستند.«

هراکلیتوس و نکاتی که باید درباره او بدانید:

  یکی از فیلسوفان اولیه است.

  به دو دلیل در تاریخ فلسفه شهرت دارد: اول به دلیل عقیده داشتن به وحدت اضداد است یعنی معتقد بوده است که امور متضاد می توانند باهم جمع 

شوند. مثال در دامنه ای از کوه که بایستیم همزمان هم در سرباالیی و هم سرازیری ایستاده ایم و دومین اندیشه اش اعتقاد وی به تغییر و تحول دائمی جهان 

است. او می گفت »همه چیز در سیالن و حرکت است.« و هیچ جیز ثابتی در این جهان وجود ندارد. دگرگونی، قانون زندگی و قانون کائنات است، بر همه چیز 

فرمان می راند و نمی توان از آن گریخت.

  این جمله ای معروف از اوست: »نمی توان در یک رودخانه دوبار شنا کرد.«

  هراکلیتوس هم شناخت حسی را معتبر می دانست و هم شناخت عقلی را.

پارمنیدس و نکاتی که باید درباره او بدانید:

 یکی از فیلسوفان و اندیشمندا بزرگ اولیه است.

 بنا به نقل قول افالطون، سقراط در جوانی با وی مالقات کرده است.

 او فلسفه خود را به صورت شعر عرضه کرده است.

 او برای نخستین بار به مفهوم »بودن« و »شدن« )وجود و حرکت( که از مفاهیم اصلی فلسفه هستند، توجه دقیق کرده و تفاوت آن دو را ذکر کرده است.

 اختالف نظر با هراکلیتوس: پارمنیدس بر خالف هراکلیتوس، می گفت که هستی یک امر واحد ثابت است و حرکت و شدن ندارد. او می گفت در 

جهان واقع، نیستی راه ندارد و نمی توان گفت »نیتس، هست«، زیرا این جمله تناقض آمیز است. ما با یک واقعیت بدون تغییر و جاودان و فناناپذیر روبرو هستیم.

به الیه باطنی و حقیقی هستی فقط با عقل می توان رسید. که آن الیه باطنی بدون تغییر و جاودانه است.

حواس فقط مرتبه ظاهری جهان و هستی را نشان می دهد که نشان دهنده امور مختلف و متغیر است.

از نظر پارمنیدس عقل اصالت دارد و معتبر است اما حس نامعتبر است به جهت این که آمیخته با خطاست.
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 می گویند لفظ فلسفه را او برای اولین بار به کار برد و همچنین واژه »تئوری« به معنایی که امروزه رایج است و نیز واژه »کیهان« را برای جهان برای نخستین 

بار وی به کار برد.

نظر ارسطو درباره فیثاغوریان:

  ارسطو درباره فیثاغورس و پیروان او می گوید: »فیلسوفانی که به نام فیثاغوریان خوانده می شوند، نخستین کسانی بوده اند که خود را وقف ریاضیات کرده 

و باعث پیشرفت آن شده اند. در نظر آنان، اصول ریاضی درباره تمام موجودات صادق است و اعداد و اصول اعداد، همان عناصر اولی همه موجودات هستند.«

هراکلیتوس و نکاتی که باید درباره او بدانید:

  یکی از فیلسوفان اولیه است.

  به دو دلیل در تاریخ فلسفه شهرت دارد: اول به دلیل عقیده داشتن به وحدت اضداد است یعنی معتقد بوده است که امور متضاد می توانند باهم جمع 

شوند. مثال در دامنه ای از کوه که بایستیم همزمان هم در سرباالیی و هم سرازیری ایستاده ایم و دومین اندیشه اش اعتقاد وی به تغییر و تحول دائمی جهان 

است. او می گفت »همه چیز در سیالن و حرکت است.« و هیچ جیز ثابتی در این جهان وجود ندارد. دگرگونی، قانون زندگی و قانون کائنات است، بر همه چیز 

فرمان می راند و نمی توان از آن گریخت.

  این جمله ای معروف از اوست: »نمی توان در یک رودخانه دوبار شنا کرد.«

  هراکلیتوس هم شناخت حسی را معتبر می دانست و هم شناخت عقلی را.

پارمنیدس و نکاتی که باید درباره او بدانید:

 یکی از فیلسوفان و اندیشمندا بزرگ اولیه است.

 بنا به نقل قول افالطون، سقراط در جوانی با وی مالقات کرده است.

 او فلسفه خود را به صورت شعر عرضه کرده است.

 او برای نخستین بار به مفهوم »بودن« و »شدن« )وجود و حرکت( که از مفاهیم اصلی فلسفه هستند، توجه دقیق کرده و تفاوت آن دو را ذکر کرده است.

 اختالف نظر با هراکلیتوس: پارمنیدس بر خالف هراکلیتوس، می گفت که هستی یک امر واحد ثابت است و حرکت و شدن ندارد. او می گفت در 

جهان واقع، نیستی راه ندارد و نمی توان گفت »نیتس، هست«، زیرا این جمله تناقض آمیز است. ما با یک واقعیت بدون تغییر و جاودان و فناناپذیر روبرو هستیم.

به الیه باطنی و حقیقی هستی فقط با عقل می توان رسید. که آن الیه باطنی بدون تغییر و جاودانه است.

حواس فقط مرتبه ظاهری جهان و هستی را نشان می دهد که نشان دهنده امور مختلف و متغیر است.

از نظر پارمنیدس عقل اصالت دارد و معتبر است اما حس نامعتبر است به جهت این که آمیخته با خطاست.
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سوفیست ها و نکاتی که باید درباره او بدانید:

 دلیل ظهور سوفیست ها: به دلیل این که سخنان اندیشمندان و جهان شناسان نخستین یونان باهمدیگر متضاد بودند و نتوانستند تفسیر درستی از 

جهان به دست آورند، سوفیست ها نظریات آنان را بیهوده دانستند و منکر حقیقت و واقعیت شدند.

 هدف سوفیست ها: سوفیست ها به جای آموزش علوم به فن سخن وری روی آوردند و به جای رسیدن به حقیقت، پیروزی بر رقیب را هدف قرار دادند 

و حقیقت و واقعیت را انکار کردند. 

مشخص کنید اندیشه های فلسفی زیر منسوب به کدام فیلسوف است و درباره هرکدام شرح دهید.

 1- اعداد و اصول آن ها، ماده اولیه همه موجودات هستند.

نام فیلسوف: فیثاغورس

شرح: از نظر فیثاغورس و فیثاغوریان اصول ریاضی حقیقت تمتم موجودات را تشکیل می دهد و لذا اعداد و اصول اعداد، همان عناصر اولی همه 

هستند. موجودات 

 2- اموری که باهم ضد هستند می توانند با یکدیگر جمع شوند.

نام فیلسوف: هراکلیتوس 

شرح: هراکلیتوس اعتقاد داشت اموری که باهم ضد هستند می توانند با یکدیگر جمع شوند لذا جهان از وحدت اضداد تشکیل می شود.

 3- ماده اولیه همه چیز آب است.

نام فیلسوف: تالس

شرح: تالس آب را عنصر اولی همه موجودات می دانست و معتقد بود آب مایه حقیقی همه موجودات است.

 4- همه چیز در جهان در تغییر و دگرگونی است و هیچ چیز ثابتی وجود ندارد.

نام فیلسوف: هرکلیتوس

شرح: به اعتقاد هراکلیتوس جهان در تغییر و تحول دائمی است و این تغییر و تحول و دگرگونی قانون کائنات است و نمی توان از آن گریخت.

 5- در جهان هستی دگرگونی وجود ندارد و همه چیز ثابت و واحد است.

نام فیلسوف: پارمنیدس

شرح: پارمنیدس برعکس هراکلیتوس معتقد بود الیه باطنی و حقیقی عالم بدون تغییر و ثابت است که با تفکر عقلی می توانیم آن را درک کنیم.
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۱- در مورد آغاز تاریخی فلسفه و اولین فیلسوفان یونان کدام عبارت درست نیست؟

۱( اندیشه های فلسفی یونان ریشه در اندیشه های فلسفی تمدن مصر و بین النهرین و ایران باستان دارد.

۲( افالطون و ارسطو برای فیثاغورث ارزش زیادی قائل بودند، زیرا او برای نخستین بار مفاهیم بودن و شدن در معنای فلسفی را به کار برده است. 

۳( مورخان فلسفه در غرب تاریخ فلسفه را غالبا از فالسفه یونانی پیش از سقراط آغاز می کنند.

۴( از گزنوفانس آثار مختصری باقی مانده است که او در این آثار از خدای یگانه یاد می کند.

۲- فیلسوفی که معتقد بود جهان پیوسته در حال تحول و تغییرات ناشی از ستیزه و جنگ شعله و خاموشی است ............ نام داشت 
که سخنانش آمیخته با ........... بود مانند جمله ................

۱( گرتوفانس - وحی و الهام - خدا نه در صورت شبیه مخلوقات فانی است و نه در فکر و اندیشه

۲( گزنوفانس - ابهام و پیچیدگی - بیماری است که تندرستی را خوشایند می کند. 

۳( هراکلیتوس - وحی و الهام - خدا نه در صورت شبیه مخلوقات فانی است و نه در فکر و اندیشه 

۴( هراکلیتوس - ابهام و پیچیدگی - بیماری است که تندرستی را خوشایند می کند.

۳- اولین مسئله مهمی که در ذهن اولین فیلسوفان یونان شکل گرفت کدام مسئله بود؟

۱( جهان هستی از چه زمانی شکل گرفته است؟                               ۲( خدایان چگونه جهان را ساخته اند؟

۳( موجودات جهان از چه چیزی ساخته شده اند؟                             ۴( موجودات این جهان از چه چیزی ساخته شده اند؟

۴- فیلسوف یونانی که در قرن ششم پیش از میالد می زیسته است و پیش از او در میان مردم اندیشه های اسطوره ای در مورد خدایان 
رواج داشته ............ بوده که در مورد افکار او نمی توان گفت .................

۱( سقراط - از او هیچ گونه نوشته ای باقی نمانده است.                  ۲( سقراط - افکار او را در نوشته های افالطون باید جستجو کرد. 

گاه شد. ۳( تالس - افکار او را در نوشته هایش باید جستجو کرد.                   ۴( تالس - تنها از روی نوشته های فیلسوفان بعدی می توان از افکار او آ

۵- کدام فیلسوف با درآمیختن ریاضی و فلسفه و عرفان یک دستگاه فلسفی عمیق را بنیان گذاشت؟

۱( فیثاغورس                 ۲( فیثاغوریان                      ۳( تالس                       ۴( ارسطو

۶- از دیدگاه اوپانیشاد محور اصلی هرچه که هست در گرو شناختن ............ است.

۱( خداشناسی                 ۲( شناخت عناصر                 ۳( اندیشیدن و واقعیت دادن به خود                 ۴( شناخت افکار فیلسوفان
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۱- در مورد آغاز تاریخی فلسفه و اولین فیلسوفان یونان کدام عبارت درست نیست؟

۱( اندیشه های فلسفی یونان ریشه در اندیشه های فلسفی تمدن مصر و بین النهرین و ایران باستان دارد.

۲( افالطون و ارسطو برای فیثاغورث ارزش زیادی قائل بودند، زیرا او برای نخستین بار مفاهیم بودن و شدن در معنای فلسفی را به کار برده است. 

۳( مورخان فلسفه در غرب تاریخ فلسفه را غالبا از فالسفه یونانی پیش از سقراط آغاز می کنند.

۴( از گزنوفانس آثار مختصری باقی مانده است که او در این آثار از خدای یگانه یاد می کند.

۲- فیلسوفی که معتقد بود جهان پیوسته در حال تحول و تغییرات ناشی از ستیزه و جنگ شعله و خاموشی است ............ نام داشت 
که سخنانش آمیخته با ........... بود مانند جمله ................

۱( گرتوفانس - وحی و الهام - خدا نه در صورت شبیه مخلوقات فانی است و نه در فکر و اندیشه

۲( گزنوفانس - ابهام و پیچیدگی - بیماری است که تندرستی را خوشایند می کند. 

۳( هراکلیتوس - وحی و الهام - خدا نه در صورت شبیه مخلوقات فانی است و نه در فکر و اندیشه 

۴( هراکلیتوس - ابهام و پیچیدگی - بیماری است که تندرستی را خوشایند می کند.

۳- اولین مسئله مهمی که در ذهن اولین فیلسوفان یونان شکل گرفت کدام مسئله بود؟

۱( جهان هستی از چه زمانی شکل گرفته است؟                               ۲( خدایان چگونه جهان را ساخته اند؟

۳( موجودات جهان از چه چیزی ساخته شده اند؟                             ۴( موجودات این جهان از چه چیزی ساخته شده اند؟

۴- فیلسوف یونانی که در قرن ششم پیش از میالد می زیسته است و پیش از او در میان مردم اندیشه های اسطوره ای در مورد خدایان 
رواج داشته ............ بوده که در مورد افکار او نمی توان گفت .................

۱( سقراط - از او هیچ گونه نوشته ای باقی نمانده است.                  ۲( سقراط - افکار او را در نوشته های افالطون باید جستجو کرد. 

گاه شد. ۳( تالس - افکار او را در نوشته هایش باید جستجو کرد.                   ۴( تالس - تنها از روی نوشته های فیلسوفان بعدی می توان از افکار او آ

۵- کدام فیلسوف با درآمیختن ریاضی و فلسفه و عرفان یک دستگاه فلسفی عمیق را بنیان گذاشت؟

۱( فیثاغورس                 ۲( فیثاغوریان                      ۳( تالس                       ۴( ارسطو

۶- از دیدگاه اوپانیشاد محور اصلی هرچه که هست در گرو شناختن ............ است.

۱( خداشناسی                 ۲( شناخت عناصر                 ۳( اندیشیدن و واقعیت دادن به خود                 ۴( شناخت افکار فیلسوفان
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۷- نظر پارمنیدس درباره جهان هستی و نیستی کدام است؟

۱( هستی و نیستی دو امر نسبی و تغییرپذیر هستند.                                     ۲( هستی و نیستی دو امر غیر قابل درک و تغییرپذیر می باشند.

۳( در جهان واقع نیستی راه ندارد و نمی توان گفت »نیستی« هست.            ۴( هستی و نیستی مطلق و تغییرناپذیرند.

۸- این دو عقیده از کدام فیلسوف آسیای صغیر است؟ 

الف( وحدت اضداد                                                                             ب( تغییر و تحول دائمی جهان

۱( سقراط                ۲( افالطون                 ۳( پارمنیدس                 ۴( هراکلیتوس

۹- از نظر مورخان فلسفه نخستین اندیشمند یونانی کیست و اولین عنصری که پایه همه چیز است، را چه      می دانست؟

۱( تالس - آب                 ۲( افالطون - عقل                 ۳( فیثاغورس - عدد                 ۴( ارسطو - احساس

۱۰- آنچه بیش از هرچیز هدف اندیشمندان یونان باستان را به خود مشغول کرده بود چیست؟

۱( تببین عقالنی جهان طبیعت و دگرگونی های آن                         ۲( معرفی خدایان

۳( توضیح عقالنی ادیان باستانی                                                     ۴( توجیه نظام اجتماعی و سیاسی حاکم

۱۱- کدام برداشت از عبارت زیر نادرست است؟ 

»در آغاز دو معنا بودند که آن ها را تؤامان می شناسند، یکی نیک و دیگر دروغ )= شر( است در اندیشه، در گفتار و در کردار«

۱( پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک                                                    ۲( شناخت نیکی و شر که در فکر و عمل انسان منشأ اثر است.

۳( شناختن این دو معنا )خوبی - بدی( تؤامان امکان ندارد.                  ۴( هشیاران، نیکی را گزینش می کنند.

۱۲- نظر »سهروردی« درباره گرایش ایرانیان قدیم به فلسفه چیست؟

۱( هیچ گونه آشنایی و تمایلی نداشتند.

۲( ایرانیان نسبت به فلسفه و تفکر فلسفی مخالف و پیرو زرتشت بودند.

۳( ایرانیان از یونانیان تقلید می کردند.

۴( در دوره کیانیان انسان های وارسته ای بودند که هم به حکمت و فلسفه می اندیشیدند و هم دارای سلوک معنوی بودند.

۱۳- درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید. 

الف( تالس نخستین فیلسوف یونان می باشد.                                 ب( پارمنیدس پایه گذار ریاضی و هندسه بود. 

ج( سوفیست ها به انکار اصل حقیقت و واقعیت می پرداختند.

۱( درست - نادرست - نادرست                 ۲( نادرست - نادرست - درست                  ۳( درست - نادرست - درست                 ۴( درست - درست - نادرست

۱۴- چه چیزی باعث بی اعتمادی مردم آتن نسبت به دانش و فلسفه شد؟

۱( تشویش و نگرانی های مردم آتن                                ۲( عدم شناخت آن ها از هستی 

۳( وجود نظریات متغییر و متضاد                                   ۴( نبود تفکر فلسفی در آن ها 
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۱۵- در آغاز شکل گیری فلسفه چیزی که بیش از هرچیزی اندیشمندان را به خود مشغول می کرد؟  

۱( تفکر درباره حقیقت انسان                                       ۲( تفکر در مسائل بنیادین هستی. 

۳( دگرگونی ها که در جهان طبیعت رخ می داد.               ۴( منشأ هستی و وجود ما انسان ها چیست.

۱۶- کدام فیلسوف خورشیدگرفتگی را پیش بینی کرد و در بازه زمانی تاریخ یونان چندمین فیلسوف شناخته می شود؟

۱( تالس - اولین                 ۲( فیثاغورس - سومین                 ۳( تالس - دومین                 ۴( ارسطو - چهارمین

۱۷- اتفاق نظر تالس و هراکلیتوس در کدام گزینه مشخص شده است؟

۱( همان از عناصر مختلف تشکیل شده                       ۲( هستی از عنصری اولیه ساخته شده

۳( آب پایه و اساس هستی است.                               ۴( چیزی به نام ماوراء الطبیعه وجود ندارد.

۱۸- جمالت زیر به ترتیب مربوط به کدام فیلسوف می باشد؟ 

الف( حواس کاربردی در اثبات حقیقت ندارد.                    ب( جهان از تضادها ساخته شده است.

۱( پارمنیدس - تالس                 ۲( تالس - ارسطو                 ۳( پارمندیس - هراکلتیوس                 ۴( گزنوفانس - هراکلتیوس

۱۹- اولین بار لفظ فلسفه توسط چه کسی به کار برده شد؟

۱( ارسطو                  ۲( فیثاغورس                    ۳( سقراط                     ۴( تالس

۲۰- کدام گزاره درباره تالس نادرست است؟

۱( نوشته ای از او در دسترس نیست.                                   ۲( چارچوب ها و تفکرات فلسفی مشخص داشت.

۳( آب را عنصر اولیه سازنده جهان می دانست.                    ۴( برای دسترسی به افکار او باید به آثار شاگردانش رجوع کرد.

۲۱- تاریخی که می توان گفت فلسفه از زمان آن آغاز شده چه زمانی است؟

۱( از زمان تمدن های قدیم تر است.                          ۲( از اولین تمدنی که شکل گرفته است.

۳( از زمانی که کتب تاریخی نوشته شد.                     ۴( از زمان متولدشدن و ظهور فیلسوفان اولیه

۲۲- وجه اشتراک خداشناسی گزنوفانس و جهان شناسی پارمنیدس در چه چیزی دیده می شود؟

۱( عدم تکامل هستی                                          ۲( وجود ثبات

۳( تفسیر و تحول                                                 ۴( توحید و خداوند هستی

۲۳- طبق نظریه پارمنیدس اگر چیزی موجود باشد؟

۱( از قبل وجود داشتند.                                    ۲( از نیست به وجود آمده است. 

۳( روزی نابود خواهد شد.                                  ۴( فناناپذیر است.
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۱۵- در آغاز شکل گیری فلسفه چیزی که بیش از هرچیزی اندیشمندان را به خود مشغول می کرد؟  

۱( تفکر درباره حقیقت انسان                                       ۲( تفکر در مسائل بنیادین هستی. 

۳( دگرگونی ها که در جهان طبیعت رخ می داد.               ۴( منشأ هستی و وجود ما انسان ها چیست.

۱۶- کدام فیلسوف خورشیدگرفتگی را پیش بینی کرد و در بازه زمانی تاریخ یونان چندمین فیلسوف شناخته می شود؟

۱( تالس - اولین                 ۲( فیثاغورس - سومین                 ۳( تالس - دومین                 ۴( ارسطو - چهارمین

۱۷- اتفاق نظر تالس و هراکلیتوس در کدام گزینه مشخص شده است؟

۱( همان از عناصر مختلف تشکیل شده                       ۲( هستی از عنصری اولیه ساخته شده

۳( آب پایه و اساس هستی است.                               ۴( چیزی به نام ماوراء الطبیعه وجود ندارد.

۱۸- جمالت زیر به ترتیب مربوط به کدام فیلسوف می باشد؟ 

الف( حواس کاربردی در اثبات حقیقت ندارد.                    ب( جهان از تضادها ساخته شده است.

۱( پارمنیدس - تالس                 ۲( تالس - ارسطو                 ۳( پارمندیس - هراکلتیوس                 ۴( گزنوفانس - هراکلتیوس

۱۹- اولین بار لفظ فلسفه توسط چه کسی به کار برده شد؟

۱( ارسطو                  ۲( فیثاغورس                    ۳( سقراط                     ۴( تالس

۲۰- کدام گزاره درباره تالس نادرست است؟

۱( نوشته ای از او در دسترس نیست.                                   ۲( چارچوب ها و تفکرات فلسفی مشخص داشت.

۳( آب را عنصر اولیه سازنده جهان می دانست.                    ۴( برای دسترسی به افکار او باید به آثار شاگردانش رجوع کرد.

۲۱- تاریخی که می توان گفت فلسفه از زمان آن آغاز شده چه زمانی است؟

۱( از زمان تمدن های قدیم تر است.                          ۲( از اولین تمدنی که شکل گرفته است.

۳( از زمانی که کتب تاریخی نوشته شد.                     ۴( از زمان متولدشدن و ظهور فیلسوفان اولیه

۲۲- وجه اشتراک خداشناسی گزنوفانس و جهان شناسی پارمنیدس در چه چیزی دیده می شود؟

۱( عدم تکامل هستی                                          ۲( وجود ثبات

۳( تفسیر و تحول                                                 ۴( توحید و خداوند هستی

۲۳- طبق نظریه پارمنیدس اگر چیزی موجود باشد؟

۱( از قبل وجود داشتند.                                    ۲( از نیست به وجود آمده است. 

۳( روزی نابود خواهد شد.                                  ۴( فناناپذیر است.
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۲۴- اگر اطالعاتی از تمدن های قبلی نداشته باشیم؟

۱( نمی توانیم بگوییم تفکر فلسفی در آن رایج بوده یا خیر                 ۲( می توان گفت تاثیر بسیاری به روی تمدن های بعدی داشتند.

۳( توانایی نوشتن کتب تاریخی از آن دوره نیست.                            ۴( می توانیم بگوییم درباره اساسی ترین موضوع ها تفکر کرده اند.

۲۵- ویژگی اصلی خدا در نظر گزنوفانس چگونه است؟

۱( وحدت و متغییر دو دل                              ۲( ثبات و وحدت

۳( قدرتمند و جبار                                          ۴( آمرزنده و مهربان

۲۶- جمله »دوبار نمی توان در یک رودخانه شنا کرد.« با دیدگاه چه کسی در تضاد است؟

۱( تالس                    ۲( پارمنیدس                    ۳( ارسطو                      ۴( گزنوفانس

۲۷- دلیل ارزش و اعتبار پارمنیدس نزد افالطون و دیگر شاگردانش در چه بود؟

۱( اشاره به مفهوم مابعد الطبیعه                                ۲( ارائه آثارش به صورت شاعرانه

۳( ارائه نظریه تفسیر و دگرگونی جهان                       ۴( دستیابی او مفهوم بودن و شدن

۲۸- پرسش زیر یک پرسش ............ محسوب می شود. 

»ماده اولیه سازنده جهان چیست؟«

۱( هستی شناسانه                ۲( ماوراء الطبیعه               ۳( انسان شناسانه               ۴( تجربی

۲۹- شالوده کدام علم توسط فیثاغورس پایه گذاشته شده است؟

۱( ریاضی - هندسه - عرفان فلسفه                ۲( منطق - ریاضی - اصول اعداد                ۳( ریاضی - تاریخ - جغرافی                ۴( هندسه - منطق - ریاضی

۳۰- کدام گزاره درباره فلسفه در دوره ایران باستان صحیح نمی باشد؟

۱( بسیاری از حکیمان و فیلسوفان خداپرست در ایران می زیستند.

۲( سهروردی حکیمان ایران باستان را عالم به حکمت و فلسفه و دارای سلوک می دانست. 

۳( به اعتقاد ایرانیان مزدا همان خواست که بر اساس عقل می آوردند. 

۴( نخستین قطعه هایی که به زبان فلسفی نگاشته شده اغلب برای این دوره است.

۳۱- هرکدام از گزاره های زیر متعلق به کدام فیلسوف می باشد؟ 

الف( ثبات و عدم حرکت در جهان          ب( تغییر و دگرگونی در جهان

۱( تالس - پارمنیدس                ۲( پارمنیدس - فیثاغورس                ۳( هراکلیتوس - پارمنیدس                ۴( پارمنیدس - هراکلیتوس

                

۳۲- به ترتیب از نظر تالس و فیثاغورس منشأ پیدایش هستی در چیست و آغاز فلسفه در کدام منطقه          می باشد؟

۱( شعر - اصول اعداد - یونان                                            ۲( آب - اصول اعداد - مشخص نمی باشد. 

۳( شعر - اصول اعداد - مشخص نمی باشد.                     ۴( آب - اصول اعداد - یونان
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۳۳- پارمنیدس فلسفه خود را به صورت ............ عرضه کرد و وی نخستین بار در فلسفه به تفاوت و بررسی دو مفهوم ................... 
و ................... پرداخت.

۱( شعر - وجود و حرکت                                            ۲( ریاضیات - بودن و شکن

۳( ریاضیات - وجود و حرکت                                     ۴( شعر - بودن و شکن

۳۴- محتویات دستگاه فلسفی فیثاغورس شامل چه علومی می باشد؟

۱( ریاضی - فلسفه - عرفان                                       ۲( ریاضی - منطق - فلسفه

۳( طبعیات - هندسه - عرفان                                    ۴( منطق - فلسفه - هندسه

۳۵- اطالعاتی که درباره تالس به دست ما رسیده از چه طریق است؟

۱( آثار فیلسوفان بعدی                                                 ۲( آثار مکتوب باقیمانده از خودش

۳( سنگ نوشته های موجود در موزه                           ۴( گفته های مریدان و شاگردانش از او

۳۶- کدام یک از گزاره های زیر صحیح است؟

۱( پایه گذار ریاضی و هندسه را فیثاغورس معرفی کردند.                       ۲( تالس نوشته های خود را بر پایه اشعار مطرح می کرد.

۳( هراکلیتوس عنصر سازنده جهان را آب می دانست.                          ۴( نظریات تالس درباره فلسفه در آثار او یافت می شود.

۳۷- کدام گزاره زیر درباره سوفیست ها نادرست است؟

۱( منادی بی اعتباری علم و اندیشه بودند.                                                  ۲( اصل حقیقت و واقعیت را انکار می کردند.

۳( به جای آموزش فن سخنوری به آموزش علم می پرداختند.                    ۴( هدف آن ها پیروزی بر رقیب بود.

۳۸- مورخان اولین فیلسوف یونانی را چه کسی معرفی کردند و او اولین عنصر و سازنده ترین عنصر جهان را چه چیزی می دانست؟

۱( تالس - آب                ۲( افالطون - ریاضیات                ۳( تالس - ریاضیات                ۴( پارامنیدس - شعر

۳۹- اولین مکتوبات فلسفی یونان از کدام شهر در دسترس است؟

۱( اسپارتات                ۲( آتن                ۳( بابل                ۴( هگمتانه

۴۰- تفکرات فلسفی یونان، ریشه در کدام یک از تمدن ها دارد؟

۱( آتن - بین النهرین - ایران                                  ۲( بین النهرین - آتن - مصر

۳( بین النهرین - مصر - ایران                               ۴( ایران - مصر - بابل

۴۱- پایه تمدن های جدید چیست؟

۱( پیشرفت آن ها                                              ۲( تمدن های قدیم

۳( قدرت تمدن ها                                            ۴( الگوگیری آن ها از غرب
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۳۳- پارمنیدس فلسفه خود را به صورت ............ عرضه کرد و وی نخستین بار در فلسفه به تفاوت و بررسی دو مفهوم ................... 
و ................... پرداخت.

۱( شعر - وجود و حرکت                                            ۲( ریاضیات - بودن و شکن

۳( ریاضیات - وجود و حرکت                                     ۴( شعر - بودن و شکن

۳۴- محتویات دستگاه فلسفی فیثاغورس شامل چه علومی می باشد؟

۱( ریاضی - فلسفه - عرفان                                       ۲( ریاضی - منطق - فلسفه

۳( طبعیات - هندسه - عرفان                                    ۴( منطق - فلسفه - هندسه

۳۵- اطالعاتی که درباره تالس به دست ما رسیده از چه طریق است؟

۱( آثار فیلسوفان بعدی                                                 ۲( آثار مکتوب باقیمانده از خودش

۳( سنگ نوشته های موجود در موزه                           ۴( گفته های مریدان و شاگردانش از او

۳۶- کدام یک از گزاره های زیر صحیح است؟

۱( پایه گذار ریاضی و هندسه را فیثاغورس معرفی کردند.                       ۲( تالس نوشته های خود را بر پایه اشعار مطرح می کرد.

۳( هراکلیتوس عنصر سازنده جهان را آب می دانست.                          ۴( نظریات تالس درباره فلسفه در آثار او یافت می شود.

۳۷- کدام گزاره زیر درباره سوفیست ها نادرست است؟

۱( منادی بی اعتباری علم و اندیشه بودند.                                                  ۲( اصل حقیقت و واقعیت را انکار می کردند.

۳( به جای آموزش فن سخنوری به آموزش علم می پرداختند.                    ۴( هدف آن ها پیروزی بر رقیب بود.

۳۸- مورخان اولین فیلسوف یونانی را چه کسی معرفی کردند و او اولین عنصر و سازنده ترین عنصر جهان را چه چیزی می دانست؟

۱( تالس - آب                ۲( افالطون - ریاضیات                ۳( تالس - ریاضیات                ۴( پارامنیدس - شعر

۳۹- اولین مکتوبات فلسفی یونان از کدام شهر در دسترس است؟

۱( اسپارتات                ۲( آتن                ۳( بابل                ۴( هگمتانه

۴۰- تفکرات فلسفی یونان، ریشه در کدام یک از تمدن ها دارد؟

۱( آتن - بین النهرین - ایران                                  ۲( بین النهرین - آتن - مصر

۳( بین النهرین - مصر - ایران                               ۴( ایران - مصر - بابل

۴۱- پایه تمدن های جدید چیست؟

۱( پیشرفت آن ها                                              ۲( تمدن های قدیم

۳( قدرت تمدن ها                                            ۴( الگوگیری آن ها از غرب
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۴۲- مورخان مهد تاریخی فلسفه را کدام سرزمین می دانند و نخستین فیلسوف را چه کسی می دانستند؟

۱( یونان - ابن سینا                ۲( یونان - تالس                ۳( ایران - ارسطو                ۴( ایران - ابن سینا

۴۳- کدام گزاره غلط می باشد؟

۱( فلسفه از کشور یونان آغاز شده است.                                                                      ۲( تمدن های قدیم تر، مقدمه شکل گیری تمدن های جدیدتر است.

۳( فیلسوف های زیادی از قدیم وجود داشتند اما آثار کتبی از آن ها وجود ندارد.          ۴( از قرن ۴ قبل میالد آثار فلسفی وجود دارد.

بنابراین،  است؛  صحیح  شوند  جمع  یکدیگر  با   ................ ضد  دو  که  معنی  این  به  اضداد  وحدت   ................ دیدگاه  از   -۴۴
................

۱( فیثاغورث - نمی توانند - گریزی از ستیز و تضاد نیست.                    ۲( فیثاغورث - می توانند - جهان را می سازد.

۳( هراکلیتوس - می توانند - گریزی از ستیز و تضاد نیست.                  ۴( هراکلیتوس - نمی توانند- جهان را می سازد. 

۴۵- ........................... نخستین کسی بود که خود را وقف ریاضیات کرده و لفظ ............................. را برای اولین بار به 
کار برد و واژه .............................. را برای جهان برای نخستین بار استفاده نمود.

۱( فیثاغورث - فلسفه - تئوری                ۲( فیثاغورث - فلسفه - کیهان                ۳( هراکلیتس - تئوری - فلسفه                ۴( هراکلیتس - فلسفه - کیهان

۴۶- از نظر ............ هستی و وجود همان بودن است؛ یعنی هستی امری ............ می باشد.

۱( هراکلیتس - ثابت                ۲( پارمنیدس - در حال شدن و حرکت                 ۳( پارمنیدس - ثابت                ۴( تالس - در حال صیرورت

۴۷- بیان کدام گزینه در خصوص »آغاز فلسفه« صحیح است؟

۱( نمی توان برای تفکر فلسفی، از نظر زمانی آغازی تعیین کرد.                                 ۲( همه دانش ها به جز فلسفه، محل پدید آمدنشان مشخص است.

۳( دستاوردهای تمدن های قدیمی تر به تمدن های جدید منتقل شده است.            ۴( اطالعات امروزه ما می تواند تاریخ دقیق فلسفه را ارائه دهد.

۴۸- کدام یک از فیلسوف های زیر، فلسفه خود را به صورت شعر عرضه، و با بیانی شاعرانه به توصیف عقاید فلسفی خود پرداخته 
است؟ که بر اساس دیدگاه او هستی و وجود .................. دارد.

۱( پارمنیدس - صیرورت                ۲( فیثاغورث - صیرورت                ۳( تالس - حقیقی ثابت                ۴( پارمنیدس - حقیقی ثابت

۴۹- سوفیست ها علم و اندیشه را ............. می دانستند و آموزش ................ را ترویج می کردند و علت گسترش بی اعتمادی 
مردم یونان باستان به دانش و اندیشه چه بود؟

۱( بی فایده، مغالطه کاری - تالش نسوفیست ها برای بی اعتباری علم               ۲( نامعتبر، سخنوری - عرضه نظرها و آرای گوناگون و متضاد

۳( بی فایده، مغالطه کاری - دگرگونی های پیوسته جهان                                     ۴( نامعتبر، سخنوری - تأمل در اموری همچون زندگی و مرگ

قصد  به  و   ...................... برای  سوفسطائیان  میگفت  گزنفون  و  است  پروتاگوراس  خاص  نظر  بیانگر  عبارت،  کدام  مفاد   -۵۰
................... سخن می گویند.

۱( هرچیزی که انسان درک کند، حقیقت است. - دریافت مزد، فریب                    ۲( انسان ها در مورد حقیقت با هم اختالف دارند. - کسب شهرت - شیادی 

۳( ادراک حسی انسان ها را به امر ثابتی نمی رساند. - دریافت مزد، فریب               ۴( هرکسی حقیقت را با برداشت خودش می فهمد - کسب شهرت - شیادی

سواالت درس چهارم

477

۵۱- کدام متفکر نخستین کسی بود که در مقابل تعلیم، مزد دریافت می کرد و اگر کسی مدعی شود که »انسان معیار همه چیز است« 
مبنای این ادعا اندیشه ........... می باشد؟

۱( پروتاگوراس - هراکلیتوس                ۲( پروتاگوراس - پروتاگوراس                ۳( هراکلیتوس - پروتاگوراس                ۴( هراکلیتوس - هراکلیتوس

۵۲- چه کسانی به جای آموزش علوم به فن سخنوری روی آوردند و به نظر کدام شخصیت هرکس هرچه پنداشت، حقیقت است؟

۱( شکاکان - هراکلیتوس                ۲( طبیعیون - پارمنیدس                ۳( سوفسطائیان - پروتاگور اس                ۴( سوفسطائیان - تالس

 متضادی که اندیشمندان و فالسفه نخستین یونان ارائه  می دادند، می باشد؟
ً
۵۳- کدام مورد از نتایج آراء و نظرات گوناگون و غالبا

۱( نوعی تشویش و نگرانی بر فالسفه آن روزگار غالب شد.                  ۲( بذر بی اعتمادی نسبت به دانش و اندیشه در ذهن مردم پراکنده شد.

۳( بلوغ افکار و رشد علم میان مردم گسترش یافت.                            ۴( موجب توسعه دانش فلسفه در یونان و آسیای صغیر شد.

۵۴- به ترتیب، چه کسی درخصوص حقیقت واحد بودن جهان استدالل ارائه کرده است و مقدمه آن در کدام گزینه به درستی بیان 
شده است و این مفهوم با عقاید کدام فیلسوف هماهنگ است؟ 

»سنگ همیشه هست و این بودن تغییری نمی کند.«

۱( پارمنیدس، اگر چیزی به وجود آید، از وجود به وجود می آید یا از الوجود. - پارمنیدس

۲( هراکلیتوس، هیچ چیز از هیچ چیز به وجود نمی آید. - تالس

۳( پارمنیدس، هیچ چیز از هیچ چیز به وجود نمی آید. - فیثاغورس 

۴( تالس، اگر چیزی به وجود آید، از وجود به وجود می آید یا از الوجود. - هراکلیتوس

۵۵- کدام یک از علوم زیر جزء رشته هایی است که فیثاغورس پایه گذار آن نیست و همه گزینه ها هماهنگ با نظر پارمنیدس هستند؛ 
به جز .........

۱( ریاضی - در جهان واقع نیستی راه ندارد و نمی توان گفت »نیستی، هست.«          ۲( هندسه - ما با یک واقعیت بدون تغییر و جاودان و فناناپذیر روبه رو هستیم.

۳( فلسفه - هرچه در جهان و بیرون جهان است، ثابت می باشد.                                ۴( عرفان - غیر از خدا هیچ موجودی نمی تواند چیزی را در عالم عوض کند.

۵۶- کدام مورد از گفته های زیر از گفته های ارسطو در مورد فیثاغوریان است؟ 

الف( آن ها ریاضیات را به گونه ای خاص با فلسفه و عرفان در هم آمیخته اند. 

ب( به عقیده آنان شکل های هندسی اساس همه اشیاء است. 

ج( در نظر آن ها اصول ریاضی در مورد تمام موجودات صادق است.

۱( الف و ب                    ۲( ب و ج                    ۳( الف                    ۴( ج

۵۷- به ترتیب کدام گزینه پاسخ سؤاالت زیر است؟ 

الف( -«تمامی موجودات جهان درحقیقت یکی و یک حقیقت واحد را تشکیل می دهند.« بیانگر عقیده کدام فیلسوف است؟ 

- کدام فیلسوف دیگر این فیلسوف را در سن پیری او مالقات کرده است؟ 

ب( نخستین بار ............ به مفهوم »بودن و شدن« که از مفاهیم اساسی فلسفه هستند، به صورت دقیق توجه کرده است؟

۱( الف( پارمنیدس - افالطون ب( هراکلیتوس                      ۲( الف( تالس - افالطون ب( پارمنیدس

۳( الف( هراکلیتوس - ارسطو ب( هراکلیتوس                       ۴( الف( پارمنیدس - سقراط ب( پارمنیدس
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۵۸- هریک از اندیشه های زیر به ترتیب متعلق به کدام فیلسوف است؟ 

الف( اگر کسی اعتقاد داشته باشد. »این سنگ آهن در ظاهر سنگ آهن است، ولی در اصل از آب ساخته شده است و حتی تمامی سنگ 
آهن ها در ابتدا آب بوده اند.« 

ب( اینکه تمامی کوه ها در نتیجه تغییر و دگرگونی زمین پدید آمده اند. 

ج( اعتقاد به تفسیر موجودات مثل یک سنگ یک دایره ناموزون است و یک درخت کاج متشکل از یک استوانه و یک مخروط است.

۱( الف( تالس ب( هراکلیتوس ج( فیثاغورس                 ۲( الف( پارمنیدس ب( هراکلیتوس ج( تالس

۳( الف( هراکلیتوس ب( تالس ج( پارمنیدس                 ۴( الف( فیثاغورس ب( تالس ج( هراکلیتوس

۵۹- مالقات با پارمنیدس در جوانی به کدام یک از فیلسوفان نخستین مربوط است و اندیشه کدام فیلسوف ازنظر نگاه به مسئله وجود 
یا حرکت به نوعی درمقابل اندیشه پارمنیدس قرار دارد؟

۱( افالطون - هراکلیتوس                ۲( سقراط - هراکلیتوس                ۳( سقراط - تالس                ۴( افالطون - فیثاغورس

۶۰- کدام گزینه درباره اولین فیلسوفان یونان نادرست است و جمله زیر معرفی کنند؛ کدام فیلسوف می باشد؟ »وی فلسفه خود را به 
صورت شعر عرضه کرده و با بیانی شاعرانه به توصیف عقاید فلسفی خود پرداخته است. از نظر وی، هستی و وجود حقیقتی ثابت دارد، 

نه در حال حرکت و شدن.«

۱( تالس فیلسوفی یونانی است که افکارش از روی نوشته های او قابل شناخت است. - پارمنیدس

۲( فیثاغورس یکی از پایه گذاران فلسفه است که ریاضیات و عرفان را در هم آمیخت. - تالس

۳( تالس فیلسوفی یونانی است که افکارش از روی نوشته های او قابل شناخت است. - تالس 

۴( فیثاغورس یکی از پایه گذاران فلسفه است که ریاضیات و عرفان را در هم آمیخت. - پارمنیدس

۶۱- ولی می دانیم که .............. در حدود سال ۵۸۰ قبل از میالد دقیق پیش بینی کرد که در سال ۵۸۵ پیش از میالد خورشیدگرفتگی 
رخ می دهد و درباره فیثاغوریان می توان گفت:

۱( پارمنیدس - اعداد از اجزای تشکیل دهنده موجودات است.                ۲( فیثاغورس - از منظر آن ها اصول ریاضی جهان شمول هستند.

۳( هراکلیتوس - در اصل ریاضیدان نبوده اند.                                            ۴( تالس - به عقیده افالطون نخستین کسانی بودند که خود را وقف ریاضیات کردند.

 کدام فیلسوف به عنوان نخستین فیلسوف یونانی معرفی می شود، در چه زمانی می زیسته است و کدام فیلسوف معتقد بود 
ً
۶۲- غالبا

»گریزی از فستیز و تضاد نیست«؟

۱( سقراط - قرن پنجم پیش از میالد - افالطون                   ۲( تالس - قرن ششم پیش از میالد - هراکلیتوس

۳( تالس - قرن ششم پیش از میالد - پارمنیدس                   ۴( فیثاغورس - قرن پنجم پیش از میالد - سقراط

۶۳- کدام یک از فالسفه یونان معتقد بود: »با عقل می توان به آن الیه باطنی و حقیقی هستی رسید که بدون تغییر و جاودانه است.« 
و کدام تفکر متعلق به هراکلیتوس نمی باشد؟

۱( پارمنیدس - ریاضیات را به گونه ای خاص با فلسفه و عرفان در هم آمیخت.

۲( فیثاغورس - او معتقد بود اموری که باهم ضد هستند می توانند با یکدیگر جمع شوند.

۳( تالس - او می گفت هیچ چیز ثابتی در جهان وجود ندارد.

۴( هراکلیتوس - او می گفت که هستی یک امر واحد و ثابت است.
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۶۴- هریک از افکار زیر متعلق به چه کسی است؟ 

الف( او می دید که آب در درجات باال بخار می شود و در درجات بسیار پایین منجمد و سخت می گردد و وقتی به صورت باران می آید، 
گیاهان از زمین می رویند. پس این ها هم حتما شکل دیگری از آب اند. 

ب( در نظر آنان، اصول ریاضی درباره تمام موجودات صادق است و اعداد و اصول اعداد، همان عناصر اولی همه موجودات هستند. 

ج( او معتقد بود درباره یک لیوان که تا نصف آن آب است، هم می توان گفت نیمی از لیوان خالی است و هم   می توان گفت نیمی از آن 
پر است و این دو جمله تضادی با یکدیگر ندارد. 

د( او معتقد بود که دگرگونی، قانون زندگی و قانون کائنات است، بر همه چیز فرمان میراند و نمی توان از آن گریخت.

۱( الف( تالس ب( فیثاغورس ج( پارمنیدس د( هراکلیتوس                       ۲( الف( پارمنیدس ب( تالس ج( هراکلیتوس د( پارمنیدس

۳( الف( تالس ب( فیثاغورس ج( هراکلیتوس د( هراکلیتوس                     ۴( الف( فیثاغورس ب( تالس ج( پارمنیدس د( هراکلیتوس

۶۵- کدام گزینه در مورد فیثاغورس نادرست است؟

۱( او واژه »تئوری« را به معنایی که امروزه رایج است و نیز واژه »کیهان« را برای جهان برای نخستین بار استفاده کرد.

۲( او پایه گذار ریاضی و هندسه، و یکی از پایه گذاران فلسفه نیز محسوب می شود.

۳( او ریاضیات را به گونه ای خاص با فلسفه و عرفان در هم آمیخت و یک دستگاه فلسفی عمیق بنیان نهاد.

۴( افالطون نقل می کند که سقراط در جوانی با وی مالقات کرده است و گاهی او فلسفه را به صورت شعر نیز عرضه می کرد.

۶۶- کدام عبارت در مورد افکار اندیشمندان حدود قرن ششم پیش از میالد در یونان نادرست است؟

۱( آن ها کوشش می کردند تا به دیدگاهی دست یابند که بتوانند به درستی دگرگونی های طبیعت را تبیین عقالنی کنند.

۲( اندیشمندانی که در آن دوره بودند، فقط به تفکر فلسفی می پرداختند.

۳( آنان دانشمندانی بودند که کم و بیش با مجموعه علوم زمان خود، از جمله فلسفه آشنا بودند.

۴( در آن زمان آن ها به مسائل بنیادین هستی توجه می کردند.

۶۷- در ............ بود که حدود شش قرن پیش از میالد مباحث فلسفی پایه گذاری شد، در آغاز شکل گیری فلسفه آنچه بیش از 
هرچیز این اندیشمندان را به خود مشغول می داشت، ....................

۱( ایونیا - دگرگونی هایی بود که پیوسته در جهان طبیعت رخ می داد.                  ۲( یونان - دگرگونی هایی بود که پیوسته در جهان طبیعت رخ می داد. 

۳( ایونیا - اختالف نظری بود که در مورد حقیقت و کشف آن وجود داشت.           ۴( یونان - اختالف نظری بود که در مورد حقیقت و کشف آن وجود داشت.

۶۸- کدام مفهوم در مورد فیثاغورس و افکارش درست است و عبارت زیر معرف کدام فیلسوف است؟ 

»در قرن ششم قبل از میالد می زیسته و از او هیچ نوشته ای به جا نمانده است، تنها از طریق نوشته های فیلسوفان بعدی می توان از 
افکار او آگاه شد.«

۱( فیثاغورس پیش از تالس در حقیقت بنیان گذار فلسفه بود. - پارمنیدس

٢( اعداد و اصول اعداد همان عناصر اولیه همه موجودات هستند - تالس

۳( اصول ریاضی درباره همه موجودات صادق است مگر خدا - هراکلیتوس

۴( تنها بخش کوچکی از موجودات را نمی توان بر اساس هندسه تبیین کرد. - سقراط
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۶۴- هریک از افکار زیر متعلق به چه کسی است؟ 
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۶۹- »فیلسوف شاعر«، »پایه گذار هندسه«، »نخستین فیلسوف یونانی« به ترتیب اوصاف کدام فیلسوفان است؟
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۳( زیرا از تمدن های اولیه اطالعات چندانی در اختیار نداریم.                    ۴( چون فقط برخی تمدن ها دارای آثار فلسفی بوده اند.
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اساس چیزها است.
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۷۲- کدام مفهوم درمورد تالس درست نیست و از نظر پارمنیدس، وجود ....................... نیست.

۱( مورخان فلسفه او را نخستین اندیشمند یونانی می دانند که اندیشه فلسفی مشخصی داشته است. - واحد 

۲( از تالس هیچ نوشته ای باقی نمانده است و از روی نوشته های فیلسوفان بعدی برخی از افکار او را به دست می آورند. - ثابت

۳( تاریخ تولد و مرگ او مشخص است او در سال ۰۸۵ قبل از میالد متولد شده بود. - متغیر

۴( تالس مانند دیگر اندیشمندان آن دوره به دنبال یافتن مبدأ تغییرات و دگرگونی ها بود. - حقیقت

۷۳- چنانچه بگوییم »چیزی از الوجود پدید نمی آید« ناقض کدام یک از مفاهیم زیر است؟

۱( جهان از عدم خلق شده است.                            ۲( هیچ موجودی به وجود نمی آید.                

۳( از هیچ، هیچ چیزی به وجود نمی آید.                ۴( هرچیزی، زمانی به وجود آمده است.

۷۴- کدام مفهوم بیانگر نظر خاص هراکلیتوس نیست؟

۱( هستی و وجود حقیقتی ثابت دارد و این ثبات است که بر همه چیز فرمان می راند و نمی توان از آن گریخت.

۲( دگرگونی قانون زندگی و قانون کائنات است، بر همه چیز فرمان می راند و نمی توان از آن گریخت.

۳( وجود اضداد است که جهان را می سازد و گریز از تیز و تضاد نیست.

۴( اموری که با هم ضد هستند، می توانند با یکدیگر جمع شوند.

۷۵- باتوجه به دیدگاه مورخان فلسفه، به ترتیب مشخص کنید، نخستین اندیشمند یونان که بود، او ماده اولیه عالم را چه می دانست 
و تفسیر وی از جهان به چه شیوه ای بود؟

۱( فیثاغورس، أصول اعداد، عقالنی و تخیلی                          ۲( تالس، آب، اسطوره ای و تخیلی

۳( فیثاغورس، اصول اعداد، تخیلی و افسانه ای                      ۴( تالس، آب، عقالنی

۷۶- فیثاغورس واژه ............ را به معنایی که امروزه رایج است و واژه ............ را برای جهان برای نخستین بار استفاده کرد و 
کدام مفهوم با نظام فکری هراکلیتوس سازگاری ندارد؟

۱( کیهان، تئوری - ثبات                ۲( فلسفه، تئوری - تغییر                ۳( تئوری، کیهان - ثبات                ۴( فلسفه، کیهان - تغییر
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۷۷- کدام گزینه پاسخ سواالت زیر است؟ 

الف( زادگاه فلسفه یونانی بخشی بود از سرزمین یونان باستان واقع در ............ آسیای صغیر که ............ نامیده   می شد. 

ب( این بیان که »فیلسوفانی که به نام فیثاغوریان خوانده می شوند، نخستین کسانی بوده اند که خود را وقف ریاضیات کرده و باعث 
پیشرفت آن شده اند.« از کیست؟

۱( الف( شرق، آتن ب( ارسطو                                        ۲( الف( غرب، آتن ب( افالطون 

۳( الف( غرب، ایونیا ب( افالطون                                  ۴( الف( غرب، ایونیا ب( ارسطو

۷۸- کدام گزینه در مورد موقعیت فلسفه در یونان باستان نادرست است؟

۱( تفسیر جهان با روش تجربی در یونان رایج شد.

۲( در یونان بود که دانش فلسفه شکل گرفت.

۳( از سرزمین یونان به عنوان مهد تفکر فلسفی یاد می کنند.

۴( نخستین مجموعه ها یا قطعه هایی که به زبان فلسفی نگاشته شده با جنبه فلسفی در آن ها غلبه داشته از یونان باستان به یادگار مانده است.

۷۹- از کدام در زمین به عنوان مهد تفکر فلسفی یاد می کنند و مفاد کدام عبارت، بیانگر نظر خاص پارمنیدس است؟

۱( یونان - هستی و وجود حقیقتی ثابت دارد، نه در حال حرکت و شدن                ۲( ایونیا - جهان امری یگانه و ثابت نیست و تحول در کار است.

۳( یونان - هستی و وجود حقیقتی ثابت ندارد و در حال حرکت و شدن است.        ۴( ایونیا - جهان امری یگانه و ثابت نیست و تحولی در کار نیست.

۸۰- نخستین مجموعه ها با قطعه هایی که به زبان فلسفی نگاشته شده با جنبه فلسفی در آن ها غلبه داشته از ............ به یادگار 
مانده است و فیثاغوریان اصل اشیاء را چه می دانستند؟

۱( چین باستان - اعداد                ۲( یونان باستان - اعداد                ۳( ایران باستان - آب                ۴( روم باستان - آتش

۸۱- سهروردی چه موضعی نسبت به هرمس داشته است و بیت زیر را چه کسی درباره هرمس سروده است؟ »همان هفتمین هرمس 
نیک رأی که بر هفتمین آسمان کرد جای«

۱( او را منشأ حکمتی می دانسته که در حکمت اشراق جذب شد. - نظامی         ۲( او را منشأ حکمتی می دانسته که در فرهنگ مصر جذب شد. - نظامی

۳( او را فیلسوفی ایرانی می دانسته است. - باباافضل کاشانی                              ۴( او را پدر فیلسوفان می دانسته است. - باباافضل کاشانی

۸۲- در ارتباط با جمله »در یک رودخانه دو بار نمی توان شنا کرد« کدام عبارت نادرست است و سهروردی فیلسوف بزرگ اسالمی معتقد 
است که در دوره ............ انسان های وارسته ای بوده اند که هم به ............ و ............ می اندیشیدند و هم دارای ............ 

بوده اند.

۱( با دقت و توجه در این جمله می توان پی برد که ممکن است خاستگاه فلسفی نداشته باشد - کیانیان، حکمت، فلسفه، سلوک معنوی

۲( ما گاه و بیگاه شبیه این جمله را بر زبان جاری می کنیم - کیانیان، حکمت، فلسفه، سلوک معنوی 

۳( با دقت و توجه در این جمله می توان پی برد که ممکن است خاستگاه فلسفی نداشته باشد - ساسانیان، دانش، علوم، طینت انسانی

۴( ما گاه و بیگاه شبیه این جمله را بر زبان جاری می کنیم - ساسانیان، علوم، دانش، طینت انسانی
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۸۳- کدام گزینه پاسخ سواالت زیر است؟ 
الف( افراد کدام تمدن ها اندیشه و سخن گفتن درباره مسائل اساسی هستی و زندگی بشر را انجام داده اند و آیا آثار مکتوبی در این 

زمینه به دست ما رسیده است؟ 
ب( آیا جستجو در مورد موضوع فوق تمام تمدن ها را در برمی گیرد؟ 

ج( آثار باقی مانده از مطالب مذکور چگونه اندیشه های دور فلسفی به ما ارائه می دهد؟
۱( الف( تمامی تمدن ها، خیر ب( خیر ج( گزارش اجمالی                        ۲( الف( یونان، خیر ب( خیر ج( گزارشهای ضد و نقیض 

۳( الف( مصر، بله ب( خیر ج( گزارش اجمالی                                          ۴( الف( ایران باستان، خیر ب( بله ج( گزارش های ضد و نقیض

۸۴- سهروردی معتقد است که حکیمان در ایران باستان در چه زمانی می زیسته اند و کدام گزینه درباره فلسفه و آغاز تاریخی آن 
درست است؟

۱( هم زمان و پس از فیلسوفان یونان باستان - تمامی اندیشه های رایج امروز ریشه در اندیشه های فلسفی یونان دارد. 
۲( پیش از فیلسوفان دوره یونان باستان - اطالعات امروز ما به هیچ وجه نمی توانند تاریخ دقیقی از آغاز فلسفه ارائه دهد.

۳( پیش از فیلسوفان دورة یونان باستان و برخی نیز هم زمان و پس از آنان - اطالعات امروز ما به هیچ وجه نمی تواند تاریخ دقیقی از آغاز فلسفه ارائه دهد.
۴( پس از فیلسوفان یونان باستان - فلسفه و تمدن یونانی قدیمی ترین تمدن بوده و مقدمه شکل گیری تمدن های جدیدتر است.

۸۵- چه کسی معتقد است که در ایران باستان انسان های وارسته ای بوده اند که هم به حکمت و فلسفه      می اندیشیدند و هم دارای 
نسلوک معنوی بوده اند، آنان در کدام دوره زندگی می کردند و کدام عبارت به ترتیب درباره زمان و مکان پیدایش دانش فلسفه صادق 

است؟
۱( سهروردی، کیانیان - نمی توان تعیین کرد، مشخص نیست.            ۲( فارابی، هخامنشیان - اواخر قرن هفتم پیش از میالد، مشخص نیست.

۳( مالصدرا، پیشدادیان - نمی توان تعیین کرد، مشخص نیست.         ۴( ابن سینا، ساسانیان - نمی توان تعیین کرد، مصر، بین النهرین و ایران باستان

۸۶- چه دانش هایی از لحاظ زمان و مکان پیدایش مانند فلسفه هستند و از جمله آثاری که حکایت از تفکر در مسائل بنیادین هستی 
داشته باشند ............ که سروده های زرتشت می باشد، است؟

۱( تمامی علوم عقلی - اوپانیشادها                ۲( تمامی دانش ها - گاتاها                ۳( تمامی علوم عقلی - گاتاها                ۴( تمامی دانش ها - وداها

۸۷- به ترتیب کدام گزینه پاسخ صحیح جای خالی و سؤال زیر است؟ 
الف( در تمدن های باستانی مانند تمدن های ............. و ............ که پیش از تمدن یونان شکل گرفته اند، کم و بیش حکمت و 

فلسفه رواج داشته است. 
ب( به اعتقاد سهروردی در کدام دوره از تاریخ ایران باستان پیش از فیلسوفان یونان حکیمانی در ایران زندگی می کردند؟

۱( الف( چین، هند، بین النهرین، مصر ب( کیانیان                         ٢( الف( روم، ایران، مصر، هند ب( ساسانیان
۳( الف( چین، هند، بین النهرین، مصر ب( سلوکیان                        ۴( الف( روم، هند، مصر، بین النهرین ب( کیانیان

۸۸- کدام عبارت پیرامون آغاز تاریخی فلسفه نادرست است و ............... که شامل متون متعدد هندو است از جمله آثاری می باشد 
که حکایت از تفکر در مسائل بنیادین هستی داشته اند.

۱( تا پیش از شکل گیری تمدن یونان در میان هیچ تمدنی حکمت و فلسفه رواج نداشت. - اوپانیشادها 
۲( برای هیچ دانشی نمی توان از نظر مکانی و زمانی آغازی تعیین کرد. - گاتاها 

۳( هرجا که تمدنی بوده، قطعا افرادی درباره اساسی ترین مسئله های هستی اندیشیده اند. - وداها

۴( ایران باستان یکی از سرزمین های فلسفه خیز بوده و حکیمان و فیلسوفانی خداپرست در ایران می زیسته اند. - گاتاها
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۸۹- بر چه اساسی می توان گزارشی از کهن ترین اندیشه های فلسفی به دست داد و در مورد آغازهای تاریخی فلسفه چه چیزی را 
نمی دانیم؟

۱( آزمایش و تکرار - هرجا تمدنی وجود داشته، از تفکر فلسفی آن ها هم اطالعی در دست هست.

۲( تعقل و تفکر - هرجا تمدنی وجود داشته، تفکر فلسفی هم وجود داشته است.

۳( آثار باقی مانده - هرجا تمدنی وجود داشته، از تفکر فلسفی آن ها هم اطالعی در دست هست.

۴( درون نگری - هرجا تمدنی وجود داشته، تفکر فلسفی هم وجود داشته است.

۹۰- سرآغاز تاریخی فلسفه را تا کجا می توان دانست و کدام مورد بیانگر زمان و مکان پیدایش فلسفه است؟

۱( هرجا که تمدنی بوده است. - زمان و مکان نامشخص        ۲( تا آنجا که افالطون و ارسطو آن را گزارش کرده اند. - زمان نامشخص در یونان

۳( هرجا که تمدنی بوده است. - زمان نامشخص در یونان       ۴( تا آنجا که افالطون و ارسطو آن را گزارش کرده اند - زمان و مکان نامشخص

۹۱- کدام عبارت در مورد آغاز تاریخی فلسفه نادرست است؟

۱( زادگاه فلسفه بخشی از سرزمین یونان باستان واقع در غرب آسیای صغیر به نام »ایونیا« است.

۲( نخستین مجموعه ها یا قطعه هایی که به زبان فلسفی نگاشته شده از یونان باستان به یادگار مانده است.

۳( اطالعات امروز ما به وضوح می تواند تاریخ دقیقی از آغاز فلسفه ارائه دهد.

۴( در یونان، دانش فلسفه شکل گرفت و تفسیر جهان با روش عقالنی رایج شد.

۹۲- کدام یک با نظرات پارمنیدس سازگار نیست؟

۱( ما با یک واقعیت بدون تغییر و جاودان و فناناپذیر روبه رو هستیم که از طریق حواس می توان به آن رسید.

۲( ما با یک واقعیت بدون تغییر و جاودان و فناناپذیر روبه رو هستیم که تنها با تفکر عقالنی می توان به آن رسید.

۳( حواس فقط، مرتبه ظاهری جهان و هستی را نشان می دهد که نشان دهنده امور مختلف و متغیر است.

۴( به عقل می توان به الیه باطنی و حقیقتی هستی رسید که بدون تغییر و جاودانه است.

۹۳- کدام عبارت در مورد آغاز تاریخی فلسفه نادرست است؟

۱( نخستین مجموعه ها با قطعه هایی که به زبان فلسفی نگاشته شده از یونان باستان به یادگار مانده است.

۲( در یونان، دانش فلسفه شکل گرفت و تفسیر جهان با روش عقالنی رایج شد.

۳( زادگاه فلسفه یونانی بخشی از سرزمین یونان باستان واقع در غرب آسیای صغیر به نام »ایونیا« است.

۴( اطالعات امروز ما به وضوح می تواند تاریخ دقیقی از آغاز فلسفه ارائه دهد.
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۸۹- بر چه اساسی می توان گزارشی از کهن ترین اندیشه های فلسفی به دست داد و در مورد آغازهای تاریخی فلسفه چه چیزی را 
نمی دانیم؟

۱( آزمایش و تکرار - هرجا تمدنی وجود داشته، از تفکر فلسفی آن ها هم اطالعی در دست هست.

۲( تعقل و تفکر - هرجا تمدنی وجود داشته، تفکر فلسفی هم وجود داشته است.

۳( آثار باقی مانده - هرجا تمدنی وجود داشته، از تفکر فلسفی آن ها هم اطالعی در دست هست.

۴( درون نگری - هرجا تمدنی وجود داشته، تفکر فلسفی هم وجود داشته است.

۹۰- سرآغاز تاریخی فلسفه را تا کجا می توان دانست و کدام مورد بیانگر زمان و مکان پیدایش فلسفه است؟

۱( هرجا که تمدنی بوده است. - زمان و مکان نامشخص        ۲( تا آنجا که افالطون و ارسطو آن را گزارش کرده اند. - زمان نامشخص در یونان

۳( هرجا که تمدنی بوده است. - زمان نامشخص در یونان       ۴( تا آنجا که افالطون و ارسطو آن را گزارش کرده اند - زمان و مکان نامشخص

۹۱- کدام عبارت در مورد آغاز تاریخی فلسفه نادرست است؟

۱( زادگاه فلسفه بخشی از سرزمین یونان باستان واقع در غرب آسیای صغیر به نام »ایونیا« است.

۲( نخستین مجموعه ها یا قطعه هایی که به زبان فلسفی نگاشته شده از یونان باستان به یادگار مانده است.

۳( اطالعات امروز ما به وضوح می تواند تاریخ دقیقی از آغاز فلسفه ارائه دهد.

۴( در یونان، دانش فلسفه شکل گرفت و تفسیر جهان با روش عقالنی رایج شد.

۹۲- کدام یک با نظرات پارمنیدس سازگار نیست؟

۱( ما با یک واقعیت بدون تغییر و جاودان و فناناپذیر روبه رو هستیم که از طریق حواس می توان به آن رسید.

۲( ما با یک واقعیت بدون تغییر و جاودان و فناناپذیر روبه رو هستیم که تنها با تفکر عقالنی می توان به آن رسید.

۳( حواس فقط، مرتبه ظاهری جهان و هستی را نشان می دهد که نشان دهنده امور مختلف و متغیر است.

۴( به عقل می توان به الیه باطنی و حقیقتی هستی رسید که بدون تغییر و جاودانه است.

۹۳- کدام عبارت در مورد آغاز تاریخی فلسفه نادرست است؟

۱( نخستین مجموعه ها با قطعه هایی که به زبان فلسفی نگاشته شده از یونان باستان به یادگار مانده است.

۲( در یونان، دانش فلسفه شکل گرفت و تفسیر جهان با روش عقالنی رایج شد.

۳( زادگاه فلسفه یونانی بخشی از سرزمین یونان باستان واقع در غرب آسیای صغیر به نام »ایونیا« است.

۴( اطالعات امروز ما به وضوح می تواند تاریخ دقیقی از آغاز فلسفه ارائه دهد.
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سوال ۱( گزینه ۲ پاسخ درست است. افالطون و ارسطو و بسیاری از فالسفه دوره های بعدی برای پارمنیدس ارزش زیادی قائل بودند. 
تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه های ۱، ۳ و ۴: تعبیرهای کتاب درسی در مورد آغاز تاریخی فلسفه و اولین فیلسوفان یونان است.

سوال ۲( گزینه ۴ پاسخ درست است. هراکلیتوس معتقد است که عنصر اولیه سازنده سایر عناصر این جهان، آتش است و آتش همواره در حال سوختن و تبدیل 
شدن است. سخنان او آمیخته با ابهام و پیچیدگی بود تا آنجا که او را هراکلیتوس تاریک اندیش خوانده اند.  

تحلیل گزینه های نادرست:  

گزینه های ۱ و ۲: سؤال به هراکلیتوس مربوط می شود نه گزنوفانس.

گزینه ۳: قسمت دوم و سوم گزینه نادرست است.

سوال ۳( گزینه ۴ پاسخ درست است. اولین مسئله و پرسشی که در ذهن اندیشمندان نخستین در یونان باستان در قرن ششم پیش از میالد مطرح بود این بود 
که: ماده المواد این جهان طبیعت چه چیزی است؟ یعنی موجودات این جهان از چه چیزی ساخته شده اند؟ و همین پرسش باعث شکل گیری مباحث طبیعت 

شناسی شد.  

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه های "۱" و "۲": مباحث اولین فیلسوفان یونان باستان طبیعت شناسی بود. 

گزینه "۳": جهان عام تر و کلی تر از طبیعت است و عالوه بر طبیعت شامل ماوراء طبیعت نیز می شود، ولی این جهان اشاره به عالم طبیعت مادی و پدیده های 
آن دارد.

سوال ۴( گزینه ۳ پاسخ درست است. مورخان فلسفه در غرب، معموال تالس را نخستین فیلسوف یونانی معرفی می کنند که در قرن ششم پیش از میالد می 
زیسته است و هیچ گونه نوشته ای از او باقی نمانده است. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه های "۱" و "۲": سقراط، فیلسوف یونانی قرن پنجم پیش از میالد است، در حالی که اولین فیلسوفان تمدن یونان در قرن ششم پیش از میالد می زیسته اند. 

گاه شد. گزینه "۴": از تالس هیچگونه نوشته ای باقی نمانده است و تنها از روی نوشته های فیلسوفان بعدی می توان از افکار او آ

سوال ۵( گزینه ۱ پاسخ درست است. 

سوال ۶( گزینه ۳ پاسخ درست است. باید "خود" را نگاه کرد، به "خود" گوش کرد، به "خود" اندیشید و در توجه به خود غرق شد. با نگاه کردن، گوش دادن، 
اندیشیدن و واقعیت دادن به "خود" است که هرچه که هست شناخته می شود.
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سوال ۱( گزینه ۲ پاسخ درست است. افالطون و ارسطو و بسیاری از فالسفه دوره های بعدی برای پارمنیدس ارزش زیادی قائل بودند. 
تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه های ۱، ۳ و ۴: تعبیرهای کتاب درسی در مورد آغاز تاریخی فلسفه و اولین فیلسوفان یونان است.

سوال ۲( گزینه ۴ پاسخ درست است. هراکلیتوس معتقد است که عنصر اولیه سازنده سایر عناصر این جهان، آتش است و آتش همواره در حال سوختن و تبدیل 
شدن است. سخنان او آمیخته با ابهام و پیچیدگی بود تا آنجا که او را هراکلیتوس تاریک اندیش خوانده اند.  

تحلیل گزینه های نادرست:  

گزینه های ۱ و ۲: سؤال به هراکلیتوس مربوط می شود نه گزنوفانس.

گزینه ۳: قسمت دوم و سوم گزینه نادرست است.

سوال ۳( گزینه ۴ پاسخ درست است. اولین مسئله و پرسشی که در ذهن اندیشمندان نخستین در یونان باستان در قرن ششم پیش از میالد مطرح بود این بود 
که: ماده المواد این جهان طبیعت چه چیزی است؟ یعنی موجودات این جهان از چه چیزی ساخته شده اند؟ و همین پرسش باعث شکل گیری مباحث طبیعت 

شناسی شد.  

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه های "۱" و "۲": مباحث اولین فیلسوفان یونان باستان طبیعت شناسی بود. 

گزینه "۳": جهان عام تر و کلی تر از طبیعت است و عالوه بر طبیعت شامل ماوراء طبیعت نیز می شود، ولی این جهان اشاره به عالم طبیعت مادی و پدیده های 
آن دارد.

سوال ۴( گزینه ۳ پاسخ درست است. مورخان فلسفه در غرب، معموال تالس را نخستین فیلسوف یونانی معرفی می کنند که در قرن ششم پیش از میالد می 
زیسته است و هیچ گونه نوشته ای از او باقی نمانده است. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه های "۱" و "۲": سقراط، فیلسوف یونانی قرن پنجم پیش از میالد است، در حالی که اولین فیلسوفان تمدن یونان در قرن ششم پیش از میالد می زیسته اند. 

گاه شد. گزینه "۴": از تالس هیچگونه نوشته ای باقی نمانده است و تنها از روی نوشته های فیلسوفان بعدی می توان از افکار او آ

سوال ۵( گزینه ۱ پاسخ درست است. 

سوال ۶( گزینه ۳ پاسخ درست است. باید "خود" را نگاه کرد، به "خود" گوش کرد، به "خود" اندیشید و در توجه به خود غرق شد. با نگاه کردن، گوش دادن، 
اندیشیدن و واقعیت دادن به "خود" است که هرچه که هست شناخته می شود.

پاسخنامۀ درس 
چهارم فه
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فل
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سوال ۷( گزینه ۴ پاسخ درست است. او می گفت در جهان واقع نیستی راه ندارد و نمی توان گفت "نیست" هست؛ زیرا این جمله تناقض آمیز است. ما با یک 
واقعیت بدون تغییر و جاودان و فناناپذیر روبه رو هستیم.

سوال ۸( گزینه ۴ پاسخ درست است.

سوال ۹( گزینه ۱ پاسخ درست است. مورخان فلسفه "تاس" را نخستین اندیشمند یونانی می دانند که اندیشه فلسفی مشخصی داشته است. تالس مانند دیگر 
اندیشمندان آن دوره به دنبال یافتن مبدأ تغییرات و دگرگونی ها بود و عقیده داشت که آب اولین عنصر و پایه و اساس سایر چیزها است.

سوال ۱۰( گزینه ۱ پاسخ درست است. در آغاز شکل گیری فلسفه آنچه بیش از هرچیز اندیشمندان را به خود مشغول می داشت دگرگونی هایی بود که پیوسته 
در جهان طبیعت رخ می داد. آن ها کوشش می کردند تا به دیدگاهی دست یابند که بتوانند به درستی این دگرگونی ها را تبیین عقالنی کنند.

سوال ۱۱( گزینه ۳ پاسخ درست است. 

سوال ۱۲( گزینه ۴ پاسخ درست است. سهروردی که از فیلسوفان بزرگ دوره اسالمی است معتقد است که در دوره کیانیان انسان های وارسته ای بوده اند که 
هم به حکمت و فلسفه می اندیشیدند و هم دارای سلوک معنوی بوده اند. این حکیمان اندکی پیش از فیلسوفان دوره یونان باستان و برخی نیز هم زمان و پس 

از آنان می زیسته اند.

سوال ۱۳( گزینه ۳ پاسخ درست است. پارمنیدس با بیان شاعرانه عقاید فلسفی خود را مطرح می کرد.

سوال ۱۴( گزینه ۳ پاسخ درست است. آراء و نظریات گوناگون و غالبا متضاد باعث شد تا نوعی تشویش و گرانی بر مردم آن روزگار غالب شود و بذر بی اعتمادی 
نسبت به دانش و اندیشه در ذهن آن ها پراکنده شود.

سوال ۱۵( گزینه ۳ پاسخ درست است. در آغاز شکل گیری فلسفه، آنچه بیش از هرچیز این اندیشمندان را به خود مشغول می دانست، دگرگونی هایی بود که 
پیوسته در جهان طبیعت رخ می داد.

سوال ۱۶( گزینه ۱ پاسخ درست است. تالس اولین فیلسوفی که خورشیدگرفتگی را پیش بینی کرد.

سوال ۱۷( گزینه ۲ پاسخ درست است. آن ها هر دو به این معتقد بودند که جهان از عنصری اولیه پدید آمده است.

سوال ۱۸( گزینه ۲ پاسخ درست است. پارمنیدس اعتقاد داشت به کمک حواس نمی توان به حقایق پی برد و هراکلیتوس معتقد بود جهان از تضادها ساخته 
شده است.

سوال ۱۹( گزینه ۲ پاسخ درست است. فیثاغورس اولین بار لفظ فلسفه را به کار برد.

سوال ۲۰( گزینه ۴ پاسخ درست است. تالس آب را پایه و اساس همه چیز می دانست و از روی نوشته فیلسوفان بعدی برخی افکار را می توان به دست آورد.
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سوال ۲۱( گزینه ۲ پاسخ درست است. نمی توان برای فلسفه از نظر زمانی آغازی را تعیین کرد هرجا که تمدن شکل گرفته حتما پرسش هایی در مورد مسائل 
بنیادین بوده است.

سوال ۲۲( گزینه ۲ پاسخ درست است. پارمنیدس به ثبات هستی و گزنوفانس به ثبات خداوند اعتقاد داشتند.

سوال ۲۳( گزینه ۱ پاسخ درست است. اگر چیزی از وجود به وجود آید از قبل بوده است.

سوال ۲۴( گزینه ۴ پاسخ درست است. بی تردید هرجا که تمدنی شکل گرفته کسانی هم بوده اند که درباره اساسی ترین مسئله های هستی و زندگی بشر 
اندیشیده اند.  موضوع توانایی یا عدم توانایی تمدن های قدیم با بهره مندی آنها از تفکر فلسفی و یا بالعکس نیازمند اطالعات مطالعات دقیق در حوزه تمدن شکل 

گرفته است که با توجه به صورت سوال گزینه های ۱ و ۳ رد می شوند.

سوال ۲۵( گزینه ۲ پاسخ درست است. گزنوفانس می گوید خدا یگانه بی حرکت و تغییرناپذیر است.

سوال ۲۶( گزینه ۲ پاسخ درست است. می باشد که مفید بودن و به حرکت داشتن جهان اشاره دارد در حالی که از نظر پارمنیدس هستی و وجود دارای حقیقتی 
ثابت است و در حال این جمله طبق نظریه هراکلیتوس حرکت و شدن نمی باشد.

سوال ۲۷( گزینه ۴ پاسخ درست است. پارمنیدس به مفهوم بودن و شدن به روشی دست یافت از این رو فیلسوفانی مثل ارسطو و افالطون برای او ارزش 
زیادی قائل بودند.

سوال ۲۸( گزینه ۱ پاسخ درست است. پرسش مذکور یک سوال بنیادی درباره جهان و هستی و مربوط حوزه جهان شناسانه یا هستی شناسانه است. و درباره 
اصل و اساس چیستی و هستی جهان اطرافمان بحث می کند.

سوال ۲۹( گزینه ۱ پاسخ درست است. فیثاغورس جز فیلسوفان اولیه و پایه گذار ریاضی هندسه عرفان و فلسفه است.

سوال ۳۰( گزینه ۴ پاسخ درست است. نخستین قطعه هایی که به زبان فلسفی نگاشته شده از یونان باستان به یادگار مانده است.

سوال ۳۱( گزینه ۳ پاسخ درست است. پارمنیدس جهان هستی را دارای ثبات و عدم حرکت می دانست.  هراکلیتوس جهان هستی را دائم در حال تغییر می دانست.

سوال ۳۲( گزینه ۲ پاسخ درست است. تالس عنصر اولیه آب )رد گزینه های ۱ و ۳( 
فیثاغورس عنصر اولیه اصول اعداد 

برای دانش فلسفه نمی توان آغازی تعیین کرد. )رد گزینه ۴(

سوال ۳۳( گزینه ۴ پاسخ درست است. پارمندیس بیان شاعرانه داشت و فلسفه خود را به صورت شعر عرضه کرد و او برای نخستین بار به بررسی دو مفهوم 
بودن )وجود( و شدن )حرکت پرداخت( و آن ها را از مفاهیم اصلی فلسفه دانست.

سوال ۳۴( گزینه ۱ پاسخ درست است. فیثاغورس ریاضیات را به گونه ای خاص با فلسفه و عرفان در هم آمیخت و یک دستگاه فلسفی عمیق بنیان نهاد.
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سوال ۲۱( گزینه ۲ پاسخ درست است. نمی توان برای فلسفه از نظر زمانی آغازی را تعیین کرد هرجا که تمدن شکل گرفته حتما پرسش هایی در مورد مسائل 
بنیادین بوده است.

سوال ۲۲( گزینه ۲ پاسخ درست است. پارمنیدس به ثبات هستی و گزنوفانس به ثبات خداوند اعتقاد داشتند.

سوال ۲۳( گزینه ۱ پاسخ درست است. اگر چیزی از وجود به وجود آید از قبل بوده است.

سوال ۲۴( گزینه ۴ پاسخ درست است. بی تردید هرجا که تمدنی شکل گرفته کسانی هم بوده اند که درباره اساسی ترین مسئله های هستی و زندگی بشر 
اندیشیده اند.  موضوع توانایی یا عدم توانایی تمدن های قدیم با بهره مندی آنها از تفکر فلسفی و یا بالعکس نیازمند اطالعات مطالعات دقیق در حوزه تمدن شکل 

گرفته است که با توجه به صورت سوال گزینه های ۱ و ۳ رد می شوند.

سوال ۲۵( گزینه ۲ پاسخ درست است. گزنوفانس می گوید خدا یگانه بی حرکت و تغییرناپذیر است.

سوال ۲۶( گزینه ۲ پاسخ درست است. می باشد که مفید بودن و به حرکت داشتن جهان اشاره دارد در حالی که از نظر پارمنیدس هستی و وجود دارای حقیقتی 
ثابت است و در حال این جمله طبق نظریه هراکلیتوس حرکت و شدن نمی باشد.

سوال ۲۷( گزینه ۴ پاسخ درست است. پارمنیدس به مفهوم بودن و شدن به روشی دست یافت از این رو فیلسوفانی مثل ارسطو و افالطون برای او ارزش 
زیادی قائل بودند.

سوال ۲۸( گزینه ۱ پاسخ درست است. پرسش مذکور یک سوال بنیادی درباره جهان و هستی و مربوط حوزه جهان شناسانه یا هستی شناسانه است. و درباره 
اصل و اساس چیستی و هستی جهان اطرافمان بحث می کند.

سوال ۲۹( گزینه ۱ پاسخ درست است. فیثاغورس جز فیلسوفان اولیه و پایه گذار ریاضی هندسه عرفان و فلسفه است.

سوال ۳۰( گزینه ۴ پاسخ درست است. نخستین قطعه هایی که به زبان فلسفی نگاشته شده از یونان باستان به یادگار مانده است.

سوال ۳۱( گزینه ۳ پاسخ درست است. پارمنیدس جهان هستی را دارای ثبات و عدم حرکت می دانست.  هراکلیتوس جهان هستی را دائم در حال تغییر می دانست.

سوال ۳۲( گزینه ۲ پاسخ درست است. تالس عنصر اولیه آب )رد گزینه های ۱ و ۳( 
فیثاغورس عنصر اولیه اصول اعداد 

برای دانش فلسفه نمی توان آغازی تعیین کرد. )رد گزینه ۴(

سوال ۳۳( گزینه ۴ پاسخ درست است. پارمندیس بیان شاعرانه داشت و فلسفه خود را به صورت شعر عرضه کرد و او برای نخستین بار به بررسی دو مفهوم 
بودن )وجود( و شدن )حرکت پرداخت( و آن ها را از مفاهیم اصلی فلسفه دانست.

سوال ۳۴( گزینه ۱ پاسخ درست است. فیثاغورس ریاضیات را به گونه ای خاص با فلسفه و عرفان در هم آمیخت و یک دستگاه فلسفی عمیق بنیان نهاد.
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سوال ۳۵( گزینه ۱ پاسخ درست است. هیچ گونه اثر و آثار از سقراط به دست ما نرسیده ) رد گزینه ۲( و تنها راه دسترسی به آن ها مطالعه و دقت در فیلسوفان 
بعدی می باشد.  گزینه های ۳ و ۴ نیز نمی توانند صحیح باشند، چرا که در متن کتاب به صراحتا به گزینه ۱ )آثار فیلسوفان بعدی( اشاره شده است.

سوال ۳۶( گزینه ۱ پاسخ درست است. تالس آب را ماده سازنده جهان می دانست و از او هیچ گونه نوشته ای باقی نمانده است، فیثاغورس پایه گذار ریاضی 
و هندسه در یونان باستان بود.

سوال ۳۷( گزینه ۳ پاسخ درست است. سوفیست ها که دانشمندان آن زمان دانسته می شدند و هدف آن ها پیروزی بر رقیبان بود به جای آموزش علم به فن 
سخنوری مشغول بودند.

سوال ۳۸( گزینه ۱ پاسخ درست است. مورخان آغاز فلسفه را با تالس می دانستند که در قرن ۶ قبل میالد می زیست )رد گزینه های ۲ و ۴( و آب را اولین 
عنصر و سازنده ترین عنصر جهان می دانست.

سوال ۳۹( گزینه ۲ پاسخ درست است. آتن اولین در زمینی است که گزارش های مکتوب و قابل دسترس از جریان های فلسفی در آن دیده می شود.

سوال ۴۰( گزینه ۳ پاسخ درست است. اندیشه فلسفی یونان ریشه در تمدن های مصر، بین النهرین و ایران دارد.

سوال ۴۱( گزینه ۲ پاسخ درست است. تمدن های قدیم، پایه و اساس تمدن های جدید می باشد.

سوال ۴۲( گزینه ۲ پاسخ درست است. مورخان مهد تاریخی فلسفه را از یونان می دانستند )رد گزینه های ۳ و ۴( و معمواًل تالس را نخستین فیلسوف معرفی 
کردند )رد گزینه ۱(

سوال ۴۳( گزینه ۱ پاسخ درست است. فلسفه از لحاظ آغاز و زمان شروعی ندارد و نمی توان برای آن مبدأ زمانی در نظر گرفت.

سوال ۴۴( گزینه ۳ پاسخ درست است. شهرت هراکلیتوس در تاریخ فلسفه به دلیل دو اندیشه اوست؛ )وحدت اضداد(، او عقیده داشت که اموری که با هم 
ضد هستند، می توانند با یکدیگر جمع شوند؛ این اضداد است که جهان را می سازد و گریزی از ستیز و تضاد نیست. ← رد گزینه ۱ و ۲

سوال ۴۵( گزینه ۲ پاسخ درست است.  فیثاغورث عالوه بر فلسفه، جزء نخستین پایه گذاران ریاضی و هندسه بوده است. او ریاضیات را به گونه ای خاص با 
فلسفه و عرفان در آمیخت. "رد گزینه های ۳ و ۴." می گویند لفظ "فلسفه" را او برای اولین بار به کار برد. وی همچنین واژه "تئوری" را به معنای رایج امروز و نیز 

واژه "کیهان" را برای جهان، برای نخستین بار استفاده کرد. "رد گزینه ۱".

سوال ۴۶( گزینه ۳ پاسخ درست است. پارمنیدس فهمید که باید میان دو مفهوم "بودن" و "شدن" تفکیک قائل شد. 
"رد گزینه های ۱ و ۴" "بودن"، یعنی امری ثابت و "شدن" یا صیرورت، یعنی حرکت. از نظر پارمنیدس، هستی و وجود همان بودن است؛ یعنی هستی امری ثابت 

است؛ نه در حال شدن و حرکت و صیرورت. بر همین اساس او جهان هستی را ثابت و بی حرکت می دانست.

سوال ۴۷( گزینه ۲ پاسخ درست است. در گزینه ۱: به جای "دانش فلسفه" تفکر فلسفی ذکر شده است، که نادرست است. )رد گزینه ۱( 
رد گزینه ۲: نمی توان گفت فلسفه ابتدا در کدام سر زمین پدید آمده است. البته، این سخن درباره همه دانش ها صدق می کند. 
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رد گزینه ۴: اطالعات امروز ما به هیچ عنوان نمی تواند تاریخ دقیقی از آغاز فلسفه ارائه دهد؛ ما تنها می توانیم بر اساس آثار باقی مانده، گزارش اجمالی از دورترین 
اندیشه های فلسفی ارائه کنیم. 

اثبات گزینه ۳: تمدن های ساده و قدیمی تر، مقدمه و پلکان شکل گیری تمدن های جدیدتر بوده اند.

سوال ۴۸( گزینه ۴ پاسخ درست است. )فیلسوفی که افالطون و ارسطو برای وی ارزش زیادی قائل بودند( پارمنیدس فلسفه خود را به صورت شعر و با بیانی 
شاعرانه عرضه داشته است. او برای نخستین بار به مفهوم "بودن" و صیرورت به صورت روشن دست یافته بود. "رد گزینه های ۲ و ۳" 

پارمنیدس هستی و وجود حقیقی را ثابت می انگاشت؛ نه در حال حرکت و شدن. )رد گزینه ۱(

سوال ۴۹( گزینه ۲ پاسخ درست است. سوفیست ها علم و اندیشه را نامعتبر می دانستند و آموزش فن سخنوری را ترویج می کردند. 
علت گسترش بی اعتمادی مردم یونان باستان به دانش و اندیشه عرضه آراء و نظرات گوناگون و غالبًا متضادی که اندیشمندان عرضه می داشتند، بود.

سوال ۵۰( گزینه ۱ پاسخ درست است. او معتقد بود هرکس به هر اندیشه ای رسید، همان درست است اگرچه صد درصد مخالف با اندیشه دیگر باشد. 
گزنفون می گوید: سوفیست ها برای دریافت مزد به قصد فریب سخن می گویند و می نویسند و هیچ کمکی به کسی نمی کنند.

سوال ۵۱( گزینه ۲ پاسخ درست است. پروتاگوراس نخستین کسی بود که در مقابل تعلیم وتربیت مزد دریافت می کرد. 
شعار پروتاگوراس این بود که "انسان معیار همه چیز است".

سوال ۵۲( گزینه ۳ پاسخ درست است. سوفیست ها به جای آموزش علوم به فن سخنوری روی آورند. 
شعار پروتاگوراس این بود: "انسان معیار همه چیز است." "یعنی هرکس به هر اندیشه ای رسید همان درست اگرچه صد درصد مخالف با اندیشه دیگری باشد."

سوال ۵۳( گزینه ۲ پاسخ درست است. آراء و نظریات گوناگون و غالبًا متضادی که این اندیشمندان عرضه داشتند سبب شد تا نوعی تشویش و نگرانی بر مردم 
آن روزگار غالب شود و بذر بی اعتمادی نسبت به دانش و اندیشه در ذهن ایشان پراکنده گردد.

سوال ۵۴( گزینه ۱ پاسخ درست است.- پارمنیدس فیلسوفی است که در خصوص حقیقت واحد بودن جهان استدالل ارائه کرده است و مقدمه آن دو گزاره 
است: اگر چیزی به وجود آید، یا از وجود به وجود می آید یا از الوجود و اگر از وجود به وجود آید، در این صورت قباًل هست. 

- پارمنیدس کسی است که ثابت بودن وجود و عدم شکن و تغییر آن را مطرح می کند.

سوال ۵۵( گزینه ۴ پاسخ درست است.- فیثاغورس که پایه گذار ریاضی و هندسه است، یکی از پایه گذاران فلسفه نیز محسوب می شود. از او به عنوان پایه 
گذار عرفان یاد نشده است. 

- پارمنیدس معتقد است که جهان هستی ثابت است، نه در حال شدن و حرکت؛ پس خداوند نیز نمی تواند جهان را حقیقت، تغییر دهد یا عوض کند.

سوال ۵۶( گزینه ۴ پاسخ درست است. ارسطو درباره فیثاغورس و پیروان او می گوید: "فیلسوفانی که به نام فیتاغوریان خوانده می شوند، نخستین کسانی 
بوده اند که خود را وقف ریاضیات کرده و باعث پیشرفت آن شده اند، در نظر آنان، اصول ریاضی درباره تمام موجودات صادق است و اعداد و اصول اعداد، همان 

عناصر اولیه همه موجودات هستند."

سوال ۵۷( گزینه ۴ پاسخ درست است. الف( پارمنیدس می گفت که هستی یک امر ثابت است و حرکت و شدن ندارد. - بنا به نقل افالطون، سقراط در جوانی با 
پارمنیدس مالقات کرد. 

ب( نخستین بار پارمنیدس به مفهوم "بودن و شکن" که از مفاهیم اساسی فلسفه هستند، به صورت دقیق توجه کرده است.
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رد گزینه ۴: اطالعات امروز ما به هیچ عنوان نمی تواند تاریخ دقیقی از آغاز فلسفه ارائه دهد؛ ما تنها می توانیم بر اساس آثار باقی مانده، گزارش اجمالی از دورترین 
اندیشه های فلسفی ارائه کنیم. 

اثبات گزینه ۳: تمدن های ساده و قدیمی تر، مقدمه و پلکان شکل گیری تمدن های جدیدتر بوده اند.

سوال ۴۸( گزینه ۴ پاسخ درست است. )فیلسوفی که افالطون و ارسطو برای وی ارزش زیادی قائل بودند( پارمنیدس فلسفه خود را به صورت شعر و با بیانی 
شاعرانه عرضه داشته است. او برای نخستین بار به مفهوم "بودن" و صیرورت به صورت روشن دست یافته بود. "رد گزینه های ۲ و ۳" 

پارمنیدس هستی و وجود حقیقی را ثابت می انگاشت؛ نه در حال حرکت و شدن. )رد گزینه ۱(

سوال ۴۹( گزینه ۲ پاسخ درست است. سوفیست ها علم و اندیشه را نامعتبر می دانستند و آموزش فن سخنوری را ترویج می کردند. 
علت گسترش بی اعتمادی مردم یونان باستان به دانش و اندیشه عرضه آراء و نظرات گوناگون و غالبًا متضادی که اندیشمندان عرضه می داشتند، بود.

سوال ۵۰( گزینه ۱ پاسخ درست است. او معتقد بود هرکس به هر اندیشه ای رسید، همان درست است اگرچه صد درصد مخالف با اندیشه دیگر باشد. 
گزنفون می گوید: سوفیست ها برای دریافت مزد به قصد فریب سخن می گویند و می نویسند و هیچ کمکی به کسی نمی کنند.

سوال ۵۱( گزینه ۲ پاسخ درست است. پروتاگوراس نخستین کسی بود که در مقابل تعلیم وتربیت مزد دریافت می کرد. 
شعار پروتاگوراس این بود که "انسان معیار همه چیز است".

سوال ۵۲( گزینه ۳ پاسخ درست است. سوفیست ها به جای آموزش علوم به فن سخنوری روی آورند. 
شعار پروتاگوراس این بود: "انسان معیار همه چیز است." "یعنی هرکس به هر اندیشه ای رسید همان درست اگرچه صد درصد مخالف با اندیشه دیگری باشد."

سوال ۵۳( گزینه ۲ پاسخ درست است. آراء و نظریات گوناگون و غالبًا متضادی که این اندیشمندان عرضه داشتند سبب شد تا نوعی تشویش و نگرانی بر مردم 
آن روزگار غالب شود و بذر بی اعتمادی نسبت به دانش و اندیشه در ذهن ایشان پراکنده گردد.

سوال ۵۴( گزینه ۱ پاسخ درست است.- پارمنیدس فیلسوفی است که در خصوص حقیقت واحد بودن جهان استدالل ارائه کرده است و مقدمه آن دو گزاره 
است: اگر چیزی به وجود آید، یا از وجود به وجود می آید یا از الوجود و اگر از وجود به وجود آید، در این صورت قباًل هست. 

- پارمنیدس کسی است که ثابت بودن وجود و عدم شکن و تغییر آن را مطرح می کند.

سوال ۵۵( گزینه ۴ پاسخ درست است.- فیثاغورس که پایه گذار ریاضی و هندسه است، یکی از پایه گذاران فلسفه نیز محسوب می شود. از او به عنوان پایه 
گذار عرفان یاد نشده است. 

- پارمنیدس معتقد است که جهان هستی ثابت است، نه در حال شدن و حرکت؛ پس خداوند نیز نمی تواند جهان را حقیقت، تغییر دهد یا عوض کند.

سوال ۵۶( گزینه ۴ پاسخ درست است. ارسطو درباره فیثاغورس و پیروان او می گوید: "فیلسوفانی که به نام فیتاغوریان خوانده می شوند، نخستین کسانی 
بوده اند که خود را وقف ریاضیات کرده و باعث پیشرفت آن شده اند، در نظر آنان، اصول ریاضی درباره تمام موجودات صادق است و اعداد و اصول اعداد، همان 

عناصر اولیه همه موجودات هستند."

سوال ۵۷( گزینه ۴ پاسخ درست است. الف( پارمنیدس می گفت که هستی یک امر ثابت است و حرکت و شدن ندارد. - بنا به نقل افالطون، سقراط در جوانی با 
پارمنیدس مالقات کرد. 

ب( نخستین بار پارمنیدس به مفهوم "بودن و شکن" که از مفاهیم اساسی فلسفه هستند، به صورت دقیق توجه کرده است.
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سوال ۵۸( گزینه ۱ پاسخ درست است.  الف( تالس ← معتقد بود اصل هرچیزی از آب است. 
ب( هراکلیتوس ← معتقد بود همه چیز در حرکت است. 

ج( فیثاغورس ← معتقد بود پایه همه چیزی ریاضی و هندسه است.

سوال ۵۹( گزینه ۲ پاسخ درست است.  - بنا بر نقل افالطون، سقراط در جوانی با وی مالقات کرده است. 
- پارمنیدس بر خالف هراکلیتوس می گفت که هستی، یک امر واحد و ثابت است و حرکت و شدن ندارد.

گاه شد. سوال ۶۰( گزینه ۱ پاسخ درست است.  هیچ گونه نوشته ای از تالس باقی نمانده و تنها می توان از روی نوشته های فیلسوفان بعدی از افکار او آ

سوال ۶۱( گزینه ۴ پاسخ درست است.  ولی می دانیم که تالس در حدود سال ۵۸۰ قبل از میالد دقیقا پیش بینی کرد که در سال ۵۸۵ پیش از میالد خورشید 
گرفتگی رخ می دهد.  و درباره فیثاغوریان می توان گفت: به عقیده افالطون نخستین کسانی بودند که خود را وقف ریاضیات کردند.

سوال ۶۲( گزینه ۲ پاسخ درست است. تالس را نخستین فیلسوف یونانی می دانند، تالس در قرن ششم پیش از میالد می زیسته است. 
هراکلیتوس معتقد بود هیچ چیز ثابتی در این جهان وجود ندارد. دگرگونی، قانون زندگی و قانون کائنات است، بر همه چیز فرمان می راند و نمی توان از آن 

گریخت. باید قبول کنیم که "نمی توان در یک رودخانه دو بار شنا کرد"

سوال ۶۳( گزینه ۱ پاسخ درست است. گزینه )۱( متعلق به فیثاغورس و گزینه )۲( متعلق به هراکلیتوس، عبارت گزینه )۳( هراکلیتوس و گزینه )۴( نظر 
پارمنیدس می باشد و باتوجه به قسمت اول سؤال، گزینه )۱( جواب صحیح است.

سوال ۶۴( گزینه ۳ پاسخ درست است.

سوال ۶۵( گزینه ۴ پاسخ درست است. مطلب گفته شده در گزینه ۴ مربوط به پارمنیدس است سایر گزینه ها درست می باشد.

سوال ۶۶( گزینه ۲ پاسخ درست است. اندیشمندانی که در آن دوره بودند، فقط به تفکر فلسفی نمی پرداختند. آنان دانشمندانی بودند که کم و بیش با مجموعه 
علوم زمان خود، ازجمله فلسفه آشنا بودند و به مسائل بنیادین هستی توجه می کردند.

سوال ۶۷( گزینه ۱ پاسخ درست است. در ایونیا بود که حدود شش قرن پیش از میالد مباحث فلسفی پایه گذاری شد، در آغاز شکل گیری فلسفه آنچه بیش 
از هرچیز این اندیشمندان را به خود مشغول می داشت، دگرگونی هایی بود که پیوسته در جهان طبیعت رخ می داد.

سوال ۶۸( گزینه ۲ پاسخ درست است. همه موجودات بر اساس هندسه و اصول ریاضی تبیین می شود )رد گزینه های ۳ و ۴( و فیثاغورس پس از تالس بود. 
)رد گزینه ۱(  توضیحات گزینه )۲( درمورد تالس است.

سوال ۶۹( گزینه ۱ پاسخ درست است. پارمنیدس او فلسفه خود را به صورت شعر عرضه کرده و با بیانی شاعرانه به توصیف عقاید خود پرداخته است. 
فیثاغورس ← پایه گذار ریاضی و هندسه است.  تالس ← مورخان او را نخستین اندیشمند یونانی می دانند که اندیشه فلسفی مشخص داشته است.
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سوال ۷۰( گزینه ۳ پاسخ درست است. از تمدن های بزرگ گذشته، اطالعات نسبتًا زیادی باقی مانده است، ولی از تمدن های اولیه اطالعات کمی در اختیار 
داریم و به همین دلیل، زمان و مکان شروع فلسفه مشخص نیست، زیرا هرجا تمدنی بوده قطعًا پرسش های فلسفی هم مطرح شده اند.

سوال ۷۱( گزینه ۱ پاسخ درست است. 
- شهرت هراکلیتوس در تاریخ فلسفه به دلیل دو اندیشه اوست اولی وحدت اضداد، دومی اندیشه مشهور وی تغییر و تحول دائمی جهان است. 

- تالس عقیده داشت که آب اولین عنصر و پایه و اساس سایر چیزها است و همه چیز، در نهایت از آب ساخته شده می باشد.

سوال ۷۲( گزینه ۳ پاسخ درست است.
- تاریخ تولد و مرگ او مشخص نیست، ولی می دانیم که وی در حدود سال ۵۸۰ قبل از میالد دقیقًا پیش بینی کرد که در سال ۵۸۵ پیش از میالد خورشیدگرفتگی 

رخ می دهد و این خورشیدگرفتگی در همان زمان رخ دهد. 

- ازنظر پارمنیدس وجود متغیر نیست.

سوال ۷۳( گزینه ۱ پاسخ درست است. وقتی بگوییم از هیچ، هیچ چیز پدید نمی آید، یعنی خلق از عدم را قبول نداریم.

سوال ۷۴( گزینه ۱ پاسخ درست است.
- هراکلیتوس می گفت "همه چیز در سیالن و حرکت است" هیچ چیز ثابتی در این جهان وجود ندارد، دگرگونی، قانون زندگی و قانون کائنات است، بر همه چیز 

فرمان می راند و نمی توان از آن گریخت. باید قبول کنیم که "نمی توان در یک رودخانه دوبار شنا کرد"

سوال ۷۵( گزینه ۴ پاسخ درست است.
- مورخان فلسفه "تالس" را نخستین اندیشمند یونانی می دانند که اندیشه فلسفی مشخص داشت. 

- تالس عقیده داشت که آب اولین عنصر و پایه و اساس سایر چیزها است و همه چیز درنهایت، از آب ساخته می شود. 

- تفسیر او از جهان عقالنی بود.

سوال ۷۶( گزینه ۳ پاسخ درست است. فیثاغورس واژه تئوری را به معنایی که امروزه رایج است و واژه کیهان را برای جهان برای نخستین بار استفاده کرد. 
هراکلیتوس جهان را در نزاع و جنگ دائمی می بیند یعنی همه چیز در حال شدن و تغییر دائمی است، پس در فلسفه او ثبات جایی ندارد.

سوال ۷۷( گزینه ۴ پاسخ درست است. الف( زادگاه فلسفه یونانی بخشی بود از سرزمین یونان باستان واقع در غرب آسیای صغیر که ایونیا نامیده می شد.
 ب( گفته مربوط به ارسطو است.

سوال ۷۸( گزینه ۱ پاسخ درست است. در یونان بود که دانش فلسفه شکل گرفت و تفسیر جهان روش عقالنی رایج شد.

سوال ۷۹( گزینه ۱ پاسخ درست است.
- از سرزمین یونان به عنوان مهد تفکر فلسفی یاد می کنند. 

- پارمنیدس معتقد بود که هستی یک امر واحد ثابت است و حرکت و شدن ندارد.
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سوال ۷۰( گزینه ۳ پاسخ درست است. از تمدن های بزرگ گذشته، اطالعات نسبتًا زیادی باقی مانده است، ولی از تمدن های اولیه اطالعات کمی در اختیار 
داریم و به همین دلیل، زمان و مکان شروع فلسفه مشخص نیست، زیرا هرجا تمدنی بوده قطعًا پرسش های فلسفی هم مطرح شده اند.

سوال ۷۱( گزینه ۱ پاسخ درست است. 
- شهرت هراکلیتوس در تاریخ فلسفه به دلیل دو اندیشه اوست اولی وحدت اضداد، دومی اندیشه مشهور وی تغییر و تحول دائمی جهان است. 

- تالس عقیده داشت که آب اولین عنصر و پایه و اساس سایر چیزها است و همه چیز، در نهایت از آب ساخته شده می باشد.

سوال ۷۲( گزینه ۳ پاسخ درست است.
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فرمان می راند و نمی توان از آن گریخت. باید قبول کنیم که "نمی توان در یک رودخانه دوبار شنا کرد"

سوال ۷۵( گزینه ۴ پاسخ درست است.
- مورخان فلسفه "تالس" را نخستین اندیشمند یونانی می دانند که اندیشه فلسفی مشخص داشت. 

- تالس عقیده داشت که آب اولین عنصر و پایه و اساس سایر چیزها است و همه چیز درنهایت، از آب ساخته می شود. 

- تفسیر او از جهان عقالنی بود.

سوال ۷۶( گزینه ۳ پاسخ درست است. فیثاغورس واژه تئوری را به معنایی که امروزه رایج است و واژه کیهان را برای جهان برای نخستین بار استفاده کرد. 
هراکلیتوس جهان را در نزاع و جنگ دائمی می بیند یعنی همه چیز در حال شدن و تغییر دائمی است، پس در فلسفه او ثبات جایی ندارد.

سوال ۷۷( گزینه ۴ پاسخ درست است. الف( زادگاه فلسفه یونانی بخشی بود از سرزمین یونان باستان واقع در غرب آسیای صغیر که ایونیا نامیده می شد.
 ب( گفته مربوط به ارسطو است.

سوال ۷۸( گزینه ۱ پاسخ درست است. در یونان بود که دانش فلسفه شکل گرفت و تفسیر جهان روش عقالنی رایج شد.
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- پارمنیدس معتقد بود که هستی یک امر واحد ثابت است و حرکت و شدن ندارد.
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سوال ۸۰( گزینه ۲ پاسخ درست است.                                                                 
- نخستین مجموعه ها یا قطعه هایی که به زبان فلسفی نگاشته شده با جنبه فلسفی در آن ها غلبه داشته از یونان باستان به یادگار مانده است. 

- ازنظر فیثاغوریان، اصول ریاضی درباره تمام موجودات صادق است و اعداد و اصول اعداد، همان عناصر اولی همه موجودات هستند.

سوال ۸۱( گزینه ۱ پاسخ درست است.
- سهروردی هرمس را منشأ حکمتی می دانسته که به ایرانیان منتقل شد و بعد در حکمت اشراق خودش جذب شده است. 

- نظامی آن را سروده است.

سوال ۸۲( گزینه ۱ پاسخ درست است. این جمله که برای بسیاری از اهل فکر و اندیشه به صورت ضرب المثل در آمده، خاستگاه فلسفی دارد. سهروردی که 
از فیلسوفان بزرگ دوره اسالمی می باشد، معتقد است که در دوره کیانیان انسان های وارسته ای بوده اند که هم به حکمت و فلسفه می اندیشیدند و هم دارای 

سلوک معنوی بوده اند.

سوال ۸۳( گزینه ۱ پاسخ درست است. گرچه آثار مکتوبی از آنان به ما نرسیده باشد و ما اطالعی از آن اندیشه ها و سخن ها نداشته باشیم، برخی از تمدن ها 
آن قدر قدیمی هستند که در اثر گذر زمان و آمدوشد حوادث، آثار تمدنی آن ها از بین رفته است، ما تنها می توانیم بر اساس آثار باقی مانده، گزارش اجمالی از 

دورترین اندیشه های فلسفی ارائه کنیم.

سوال ۸۴( گزینه ۳ پاسخ درست است.

سوال ۸۵( گزینه ۱ پاسخ درست است. سهروردی که از فیلسوفان بزرگ دوره اسالمی می باشد، معتقد است که در دوره کیانیان انسان های وارسته ای بوده 
اند که هم به حکمت و فلسفه می اندیشیدند و هم دارای سلوک معنوی بوده اند. این حکیمان اندکی پیش از فیلسوفان دوره یونان باستان و برخی نیز هر زمان 

و پس از آنان می زیسته اند. 

نمی توان برای دانش فلسفه ازنظر زمانی آغازی تعیین کرد همان طور که نمی توان گفت فلسفه ابتدا در کدام سرزمین پدید آمده است.

سوال ۸۶( گزینه ۲ پاسخ درست است. برای دانش فلسفه نمی توان از نظر زمانی آغازی تعیین کرد. همان طور که نمی توان گفت فلسفه ابتدا در کدام سرزمین 
پدید آمده است. البته این سخن درباره همه دانش ها صدق می کند. 

آثاری که حکایت از تفکر در مسائل بنیادین هستی داشته باشند، به جای مانده است، مانند اوپانیشادها که شامل متون متعدد هندو می باشد و گاتاها که سروده 
های زرتشت است.

سوال ۸۷( گزینه ۱ پاسخ درست است. الف( در تمدن های باستانی مانند تمدن های چین، هند، بین النهرین و مصر که پیش از تمدن یونان شکل گرفته اند، 
کم و بیش حکمت و فلسفه رواج داشت. 

نکته: البته ایران هم شامل این کشورها می تواند باشد. 

ب( سهروردی معتقد است که در دوره کیانیان انسان های وارسته ای بوده اند که هم به حکمت و فلسفه        می اندیشیدند و هم دارای سلوک معنوی بوده اند 
این حکیمان اندکی پیش از فیلسوفان دوره یونان باستان و برخی نیز هم زمان و پس از آنان می زیسته اند.

سوال ۸۸( گزینه ۱ پاسخ درست است. در تمدن های باستان دیگر مانند تمدن های چین، هند، بین النهرین و مصر نیز که پیش از تمدن یونان شکل گرفته 
اند، کم و بیش حکمت و فلسفه رواج داشت. 

از جمله آثاری که نشان دهنده مباحث فلسفی در میان تمدن های پیش از یونان است می توان به اوپانیشادها که شامل متون متعدد هندو می باشد و گاتاها که 
سروده های زرتشت است اشاره کرد.
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سوال ۸۹( گزینه ۳ پاسخ درست است.
- اطالعات امروز ما به هیچ وجه نمی تواند تاریخ دقیقی از آغاز فلسفه ارائه دهد، بلکه می تواند بر اساس آثار باقی مانده گزارش اجمالی از دورترین اندیشه های 

فلسفی را ذکر نماید. 

- بررسی این مفهوم نیاز به دسترسی به آثار مکتوب تمام تمدن ها است. قسمت دوم گزینه های ۲ و ۴ درست می باشد.

سوال ۹۰( گزینه ۱ پاسخ درست است. بی تردید هرجا که تمدنی شکل گرفته کسانی هم بوده اند که درباره اساسی ترین مسئله های هستی و زندگی بشر می 
اندیشیده و سخن می گفته اند. 

نمی توان برای دانش فلسفه، ازنظر زمانی آغازی تعیین کرد، همان طور که نمی توان گفت فلسفه ابتدا در کدام سرزمین پدید آمده است.

سوال ۹۱( گزینه ۳ پاسخ درست است. برای دانش فلسفه نمی توان، ازنظر زمانی آغازی تعیین کرد، همان طور که نمی توان گفت فلسفه ابتدا در کدام سرزمین 
پدید آمده است. البته این سخن درباره همه دانش ها صدق می کند.

سوال ۹۲( گزینه ۱ پاسخ درست است. ما با یک واقعیت بدون تغییر و جاودان و فناناپذیر روبه رو هستیم که از طریق حواس می توان به آن رسید.

سوال ۹۳( گزینه ۴ پاسخ درست است. اطالعات امروز ما به وضوح می تواند تاریخ دقیقی از آغاز فلسفه ارائه دهد.
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لطفا خوب توجه کنید

تاریخ فلسفه یونان باستان به سه دوره تقسیم می شود و نباید دانشمندان، متفکرین و اندیشمندان این سه دوره را باهم اشتباه گرفت.

سقراط و آن چه که باید در باره وی بدانید:

 ویژگی های جامعه آتن در زمان سقراط: جامعه آتن در زمان سقراط متاثر از اندیشه های سوفسطائیان بود. سوفسطائیان معتقد بودند که جهان را نمی توان 

شناخت و آن چه را ما علم و دانش می نامیم، تنها ساخته و پرداخته ذهن ماست و تطابقی با واقعیت ها ندارد. آنان با کمک انواع مغالطه ها و جدل و فن سخنوری 

به نشر اندیشه خود می پرداختند و بر شیوه زندگی مردم تاثیر می گذاشتند. تحت تاثیر چنین اندیشه هایی، اخالق و فضیلت میان مردم کم رنگ شده بود و بسیاری 

از مردم به دنبال حق جلوه دادن باطل بودند.سقراط در چنین فضایی پرچم علم و فضیلت را برافراخت. او برای احیای تفکر عقالنی و استئاری فضیلت قیام کرده 

و شالوده تفکر فلسفی اصیل را استوار ساخت.

 سقراط هیچ کتابی ننوشت. اندیشه های او و چگونگی مبارزاتش با مغالطه گران و سوفیست ها در آثار افالطون آمده است.

 بزرگ ترین و مشهورترین شاگر سقراط، افالطون است که اندیشه ها و چگونگی زندگی سقراط را به تصویر کشیده است.

 مسائلی که سقراط مطرح می کرد، افالطون نشان می دهد که سقراط عمر خود را مصروف اصالح جامعه و شناساندن افکار مغالطه آمیز سوفیست ها کرد. 

با هرکس که به او گوش می داد، مسائل اساسی خداشناسی، اخالق، سیاست و اجتماع را درمیان می گذاشت.

 روش بحث سقراط به روش بحث سقراط به »روش سقراطی« شهرت یافت. سقراط روش بحث ثابتی داشت. مفهومی از مفاهیم را که در زندگی ما اهمیت 

حیاتی دارد، برمی گزید و درباره اش پرسش می کرد. مثال می پرسید »دوستی چیست؟« یا »شجاعت چیست؟« وقتی کسی داوطلب پاسخ می شد، با توجه به پاسخ 

او، سوال دیگری مطرح می کرد، به طوری که مخاطب و پاسخ دهنده را به حقیقت می رساند و آن چه را که حق بود، از زبان پاسخ دهنده به دست می آورد. این 

روش گفت وگو و پرسش وپاسخ که سقراط به کار می گرفت، به تدریج به »روش سقراطی« شهرت یافت.

 دلیل محبوبیت سقراط در نزد بسیاری از مردم و دشمنی و بیزاری گروهی از افراد با او: بحث های سقراط به دل می نشست و به هرکجا که می رفت، 

مردم به ویژه جوانان مشتاق گرد او حلقه می زدند. او به مردم می آموخت که هر چیزی را مورد سوال قرار دهند. او جهالت افراد قدرتمند و سفسطه گر را به رخشان 

می کشید. از این رو او به چهره ای بسیار بحث انگیز تبدیل شد. )به این دلیل(بسیاری از مردم او را دوست می داشتند و گروهی نیز از او بیزار بودند.

 جواب سقراط به سوال »علم بهتر است یا ثروت؟«: سقراط خطاب به مردم آتن می گفت: »از گشت و گذار در شهر جز این مقصودی ندارم که شما جوانان 

و بزرگساالن را متقاعد سازم که نباید جسم و مال و ثروت را بر کمال نفس خود ترجیح دهید و به شما یادآوری کنم که ثروت، فضیلت نمی آورد، بلکه از فضیلت 

است که ثروت و هرچه که برای فرد و جامعه سودمند است، به دست می آید…..«
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 سقراط هیچ کتابی ننوشت. اندیشه های او و چگونگی مبارزاتش با مغالطه گران و سوفیست ها در آثار افالطون آمده است.

 بزرگ ترین و مشهورترین شاگر سقراط، افالطون است که اندیشه ها و چگونگی زندگی سقراط را به تصویر کشیده است.

 مسائلی که سقراط مطرح می کرد، افالطون نشان می دهد که سقراط عمر خود را مصروف اصالح جامعه و شناساندن افکار مغالطه آمیز سوفیست ها کرد. 

با هرکس که به او گوش می داد، مسائل اساسی خداشناسی، اخالق، سیاست و اجتماع را درمیان می گذاشت.

 روش بحث سقراط به روش بحث سقراط به »روش سقراطی« شهرت یافت. سقراط روش بحث ثابتی داشت. مفهومی از مفاهیم را که در زندگی ما اهمیت 

حیاتی دارد، برمی گزید و درباره اش پرسش می کرد. مثال می پرسید »دوستی چیست؟« یا »شجاعت چیست؟« وقتی کسی داوطلب پاسخ می شد، با توجه به پاسخ 

او، سوال دیگری مطرح می کرد، به طوری که مخاطب و پاسخ دهنده را به حقیقت می رساند و آن چه را که حق بود، از زبان پاسخ دهنده به دست می آورد. این 

روش گفت وگو و پرسش وپاسخ که سقراط به کار می گرفت، به تدریج به »روش سقراطی« شهرت یافت.

 دلیل محبوبیت سقراط در نزد بسیاری از مردم و دشمنی و بیزاری گروهی از افراد با او: بحث های سقراط به دل می نشست و به هرکجا که می رفت، 

مردم به ویژه جوانان مشتاق گرد او حلقه می زدند. او به مردم می آموخت که هر چیزی را مورد سوال قرار دهند. او جهالت افراد قدرتمند و سفسطه گر را به رخشان 

می کشید. از این رو او به چهره ای بسیار بحث انگیز تبدیل شد. )به این دلیل(بسیاری از مردم او را دوست می داشتند و گروهی نیز از او بیزار بودند.

 جواب سقراط به سوال »علم بهتر است یا ثروت؟«: سقراط خطاب به مردم آتن می گفت: »از گشت و گذار در شهر جز این مقصودی ندارم که شما جوانان 

و بزرگساالن را متقاعد سازم که نباید جسم و مال و ثروت را بر کمال نفس خود ترجیح دهید و به شما یادآوری کنم که ثروت، فضیلت نمی آورد، بلکه از فضیلت 

است که ثروت و هرچه که برای فرد و جامعه سودمند است، به دست می آید…..«
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منطق و فلسفه جامع کنکور

 سقراط ترویج فلسفه و عقالنیت را برای خود ماموریتی از جانب خداوند می دانست، سقراط می گفت: »من هیچ گاه از بیدار ساختن، پند دادن و حتی 

سرزنش کردن یکایک شما باز نمی ایستم و شما همه جا مرا در کنار خود می یابید …. من کسی نیستم که برای پول سخن بگویم یا به خاطر آن، لب از گفتار فرو 

بندم. من هم با تهی دستان و هم با توانگران همنشینی می کنم تا از منبپرسند و به سخنان من گوش فرا دهند….. این رسالتی است که خداوند با نداهای غیبی 

و در رویاها بر عهده من نهاده است. «

در رفتار و گفتار سقراط بیندیشید و به سوال های زیر پاسخ دهید:

 1- چرا سقراط وظیفه خود می دانست که درباره مسائل اساسی زندگی با مردم، صحبت کند؟ آیا مردم از او چنین درخواستی کرده بودند؟

چون سقراط برای ترویج عقالنیت و فلسفه، خود را مأموری از سوی خداوند می دانست و بدون این که مردم از او چنین درخواستی بکنند در باره مسائل 

اساسی زندگی با مردم سخن می گفت و از آن ها دعوت می کرد که از او بپرسند و به سخنان او گوش فرادهند.

 2- سقراط، این وظیفه خود را با چه روشی انجام می داد؟ با روش بحث سقراطی. سقراط روش بحث ثابتی داشت. مفهومی از مفاهیم را که در 

زندگی ما اهمیت حیاتی دارد، برمی گزید و درباره اش پرسش می کرد. مثال می پرسید »دوستی چیست؟« یا »شجاعت چیست؟« وقتی کسی داوطلب 

پاسخ می شد، با توجه به پاسخ او، سوال دیگری مطرح می کرد، به طوری که مخاطب و پاسخ دهنده را به حقیقت می رساند و آن چه را که حق بود، از زبان 

پاسخ دهنده به دست می آورد. این روش گفت وگو و پرسش وپاسخ که سقراط به کار می گرفت، به تدریج به »روش سقراطی« شهرت یافت.

 3- مخالفان اصلی سقراط چه کسانی بودند؟ مخالفان سقراط حاکمان و همچنین کسانی بودندکه با اقسام مغالطه ها و جدل و فن سخنوری، 

به نفع خودشان، حق را باطل و باطل را حق جلوه می دادند و بر شیوه زندگی مردم تاثیر می گذاشتند یعنی سوفیست ها.

 4- با توجه به آن چه تا این جا درباره سقراط بیان شد، آیا می توان برخی اصول فکری سقراط را به دست آورد؟ درباره فضیلت و ثروت، عقل 

و جهل و ….؟ سقراط فلسفه را زندگی می کرد و به اندیشه های خود و یافته های عقالنی خود و هم چنین اصول اخالقی پای بند بود. فضیلت را بر 

گاه کردن  ثروت برتری می داد. در راه حقیقت فداکار بود. با جهل و نادانی مبارزه می کرد. در برابر علم و دانایی متواضع بود. هرگونه رنجی را برای آ

مردم تحمل می کرد و ….

اندیشه – صفحه 39

 سقراط در برابر دادگاه

اتهام سقراط چه بود؟

سقراط را متهم کردند به این که:

 1- خدایانی را که همه به آن ها اعتقاد دارند انکار می کند و از خدایی جدید سخن می گوید.

 2- با افکار خود جوانان را گمراه می کند و از دین و آئین پدرانشان باز می گرداند.

دفاعیه سقراط در برابر این اتهامات بیانیه ای فلسفی بود که همه اصول زندگی وی را دربرمی گرفت.

از نظر سقراط دانای حقیقی فقط خداوند است.

و خود را نادان می دانست.

 از نظر سقراط چرا گروه بزرگی وی را دانا می پندارند؟

سقراط می گفت کاوش و جستجوی من برای شناخت کسانی که ادعای دانشمند بودن می کنند و جدا کردن آن ها از کسانی که دانشمند حقیقی هستند، سبب 

شده که گروه بزرگی به غلط مرا »دانا« بنامند؛ در حالی که من دانا نیستم.
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  سقراط راز سروش معبد دلفی را که گفته بود »داناترین مردم سقراط است« چگونه تفسیر می کرد؟

سقراط می گفت منظور سروش دلفی از این پیام این است که »داناترین شما آدمیان کسی است که چون سقراط بداند که هیچ نمی داند.«

   دفاع سقراط در برابر این اتهام که او منکر وجود خدایان است:

 سقراط می گفت این افترا که من منکر وجود خدا باشم، وارد نیست چون همگان حتی مخالفین من باور دارند و می دانند که به صفات فوق بشری علم 

و قدرت و عدالت، که همگی از صفات خداوند هستند اعتقاد دارم. پس چگونه ممکن است که کسی صفات خداوند را بپذیرد اما خود خداوند را که صاحب آن 

صفات است نپذیرد. پس من منکر وجود خدا نیستم.

 از نظر سقراط کسی که در جستجوی حقیقت است و راه راست را یافت، نباید از هیچ خطری ترسی به دل داشته باشد و به عبارت دیگر کسی که حقیقت 

را یافت نباید حقیقت را فدای هیچ چیز دیگر حتی زندگی اش بنماید یعنی اگر در موقعیتی قرار بگیرد که بین مرگ و حقیقت یکی را انتخاب کند باید حقیقت را 

انتخاب نماید و حقیقت را فدای زندگی و زنده ماندن خود ننماید.

 بر این اساس سقراط می گفت اکنون که خداوند مرا مأمور کرده تا در جستجوی دانش بکوشم و آن را به دیگران بیاموزم، آیا پسندیده است که از ترس 

مرگ یا هر خطر دیگری از فرمان الهی سربتابم؟ بلی اگر چنین گناهی از من سرزند، سزاوار است که دادگاهی تشکیل دهند و بگویند سقراط به خدا اعتقاد ندارد. 

ارتکاب آن گناه دلیل بر سرپیچی از امر خداست؛ در آن صورت مدعی داشتن دانشی شده ام که در حقیقت فاقد آن هستم.

 سقراط می گفت گریز از مرگ دشوار نیست، اما گریز از بدی دشوار است.

سقراط الگویی از یک فیلسوف است که براساس فلسفه اش زندگی کرده و در راه پای بندی به آن جان خود را فدا نموده است.در این قسمت می خواهیم 

در گفتار و رفتار این فیلسوف بزرگ تأمل کرده و آن اصول فلسفی را که وی با آن ها زندگی کرده، استخراج نمائیم:

 1- چرا شاکیان، سقراط را متهم به بی دینی و انکار خدا می کردند؟ آیا او واقعا اعتقادی به خدا نداشت؟ چون نادانی سوفسطائیان و حکام را به 

رخشان می کشید که در نهایت او را متهم به انکار خدا کردند که حقیقتا سقراط منکر وجود خدا نبود و به خدا اعتقاد داشت و حتی معتقد بود که سروش 

معبد دلفی از جانب خداوند برای او پیام هایی می آورد تا با مردم درمیان بگذارد

 2- آیا می توان با تأمل در سخنان وی در دادگاه، برخی دیگر از اندیشه های سقراط را به دست آورد؟ مثال در باره خدا، مرگ و …؟

رهیافت به برخی از اندیشه های سقراط در دادگاه: 1- کسی که راه درست بیابد و حقیقت را بشناسد و آن را در زندگی به کار گیرد هرگز نباید از خطر 

هراسی به دل راه دهد.

 2- نباید از ترس مرگ یا هر خطر دیگری از فرمان الهی سرپیچی کرد.

 3- نمی توان علم و قدرت و عدالت فوق بشری را که همگی از صفات خداوند هستند را قبول داشت اما منکر وجود خود صاحب آن صفات یعنی 

خداوند شد.

 3- چرا سقراط دانایی را در اقرار به نادانی می دانست؟ ایا میان »چیزی نمی دانم« سقراط با »چیزی نمی دانیم« سوفسطائیان تفاوتی هست؟

 4- وقتی به زندگی سقراط و رفتار او در مقابل دیگران نگاه می کنیم، کدام اصول اخالقی را در رفتار وی می توانیم مشاهده کنیم؟

برخی از اصول اخالقی که می توان از زندگی و رفتار سقراط استنباط کرد: 1- ترجیح فضیلت بر ثروت 2- گذرگاه بودن مرگ  3- تواضع و فروتنی علمی  

گاه کردن مردم    6- مبارزه با جهل و نادانی 4- فداکاری در راه حقیقت  5- تحمل رنج برای آ

اندیشه – صفحه 42

سیسرون، فیلسوف و خطیب بزرگ رومی )متولد 106 پیش از میالد( درباره سقراط می گوید: او فلسفه را از آسمان به زمین آورد و آن را به خانه ها و شهرها برد. او 

فلسفه را وادار کرد تا به زندگی، اخالقیات و خیر و شر بپردازد.



درس پنجم: زندگی بر اساس اندیشه

497

  سقراط راز سروش معبد دلفی را که گفته بود »داناترین مردم سقراط است« چگونه تفسیر می کرد؟

سقراط می گفت منظور سروش دلفی از این پیام این است که »داناترین شما آدمیان کسی است که چون سقراط بداند که هیچ نمی داند.«

   دفاع سقراط در برابر این اتهام که او منکر وجود خدایان است:

 سقراط می گفت این افترا که من منکر وجود خدا باشم، وارد نیست چون همگان حتی مخالفین من باور دارند و می دانند که به صفات فوق بشری علم 

و قدرت و عدالت، که همگی از صفات خداوند هستند اعتقاد دارم. پس چگونه ممکن است که کسی صفات خداوند را بپذیرد اما خود خداوند را که صاحب آن 

صفات است نپذیرد. پس من منکر وجود خدا نیستم.

 از نظر سقراط کسی که در جستجوی حقیقت است و راه راست را یافت، نباید از هیچ خطری ترسی به دل داشته باشد و به عبارت دیگر کسی که حقیقت 

را یافت نباید حقیقت را فدای هیچ چیز دیگر حتی زندگی اش بنماید یعنی اگر در موقعیتی قرار بگیرد که بین مرگ و حقیقت یکی را انتخاب کند باید حقیقت را 

انتخاب نماید و حقیقت را فدای زندگی و زنده ماندن خود ننماید.

 بر این اساس سقراط می گفت اکنون که خداوند مرا مأمور کرده تا در جستجوی دانش بکوشم و آن را به دیگران بیاموزم، آیا پسندیده است که از ترس 

مرگ یا هر خطر دیگری از فرمان الهی سربتابم؟ بلی اگر چنین گناهی از من سرزند، سزاوار است که دادگاهی تشکیل دهند و بگویند سقراط به خدا اعتقاد ندارد. 

ارتکاب آن گناه دلیل بر سرپیچی از امر خداست؛ در آن صورت مدعی داشتن دانشی شده ام که در حقیقت فاقد آن هستم.

 سقراط می گفت گریز از مرگ دشوار نیست، اما گریز از بدی دشوار است.

سقراط الگویی از یک فیلسوف است که براساس فلسفه اش زندگی کرده و در راه پای بندی به آن جان خود را فدا نموده است.در این قسمت می خواهیم 

در گفتار و رفتار این فیلسوف بزرگ تأمل کرده و آن اصول فلسفی را که وی با آن ها زندگی کرده، استخراج نمائیم:

 1- چرا شاکیان، سقراط را متهم به بی دینی و انکار خدا می کردند؟ آیا او واقعا اعتقادی به خدا نداشت؟ چون نادانی سوفسطائیان و حکام را به 

رخشان می کشید که در نهایت او را متهم به انکار خدا کردند که حقیقتا سقراط منکر وجود خدا نبود و به خدا اعتقاد داشت و حتی معتقد بود که سروش 

معبد دلفی از جانب خداوند برای او پیام هایی می آورد تا با مردم درمیان بگذارد

 2- آیا می توان با تأمل در سخنان وی در دادگاه، برخی دیگر از اندیشه های سقراط را به دست آورد؟ مثال در باره خدا، مرگ و …؟

رهیافت به برخی از اندیشه های سقراط در دادگاه: 1- کسی که راه درست بیابد و حقیقت را بشناسد و آن را در زندگی به کار گیرد هرگز نباید از خطر 

هراسی به دل راه دهد.

 2- نباید از ترس مرگ یا هر خطر دیگری از فرمان الهی سرپیچی کرد.

 3- نمی توان علم و قدرت و عدالت فوق بشری را که همگی از صفات خداوند هستند را قبول داشت اما منکر وجود خود صاحب آن صفات یعنی 

خداوند شد.

 3- چرا سقراط دانایی را در اقرار به نادانی می دانست؟ ایا میان »چیزی نمی دانم« سقراط با »چیزی نمی دانیم« سوفسطائیان تفاوتی هست؟

 4- وقتی به زندگی سقراط و رفتار او در مقابل دیگران نگاه می کنیم، کدام اصول اخالقی را در رفتار وی می توانیم مشاهده کنیم؟

برخی از اصول اخالقی که می توان از زندگی و رفتار سقراط استنباط کرد: 1- ترجیح فضیلت بر ثروت 2- گذرگاه بودن مرگ  3- تواضع و فروتنی علمی  

گاه کردن مردم    6- مبارزه با جهل و نادانی 4- فداکاری در راه حقیقت  5- تحمل رنج برای آ

اندیشه – صفحه 42

سیسرون، فیلسوف و خطیب بزرگ رومی )متولد 106 پیش از میالد( درباره سقراط می گوید: او فلسفه را از آسمان به زمین آورد و آن را به خانه ها و شهرها برد. او 

فلسفه را وادار کرد تا به زندگی، اخالقیات و خیر و شر بپردازد.
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۱- جامعه آتن در زمان سقراط متأثر از کدام جریان فکری بود؟ کدام عبارت در مورد عقاید و افکار آن ها درست نیست؟

۱( سوفسطائیان - جهان را نمی توان شناخت.                                        ۲( سوفسطائیان - عقل ابزار شناخت حقیقی است. 

۳( فالسفه نخستین - عقل ابزار شناخت حقیقی است.                          ۴( فالسفه نخستین - جهان را نمی توان شناخت.

۲- در مورد زندگی سقراط و رسالت او کدام عبارت درست است؟

۱( رفتار ساده و گاه خنده آورش ژرفای خاصی داشت.                             ۲( معلومات زیاد او موجب شده بود جوانان زیادی مجذوبش شوند.

۳( رسالت خودش را متأثر از نداهای غیبی در رؤیاها میدانست.                ۴( زندگی سرشار از دانایی اش با نوشیدن جام شوکران به پایان رسید.

۳- پرسش »آیا ممكن است کسی صفات و امور مربوط به انسان را بپذیرد، اما منكر وجود انسان باشد؟« استدالل سقراط در دادگاه 
برای اثبات ............ و رد اتهام ........... و از نظر او چه کسی هرگز نباید از خطر هراسی به دل راه دهد؟

۱( توجه او به تربیت جوانان - گمراه ساختن جوانان - کسی که به راه درستی دست یافته است.

۲( توجه او به تربیت جوانان - گمراه ساختن جوانان - کسی که به خدا اعتقاد و ایمان دارد.

۳( اعتقاد او به خداوند - انکار خدایان - کسی که به راه درستی دست یافته است.

۴( اعتقاد او به خداوند - انکار خدایان - کسی که به خدا اعتقاد و ایمان دارد.

۴- کدام یک از گزینه های زیر عقیده سوفسطائیان نیست؟

۱( جهان را نمی توان شناخت.                                   ۲( علم و دانش ساخته و پرداخته ذهن انسان است.

۳( علم و دانش تطابقی با واقعیت ها ندارد.                ۴( جهان ساخته و پرداخته ذهن انسان است.

۵- دیدگاه سوفسطائیان درباره علم و دانش .......................

۱( فضیلت محسوب نمی شود، بلکه فضیلت فن سخنوری است.      ۲( تنها ساخته و پرداخته ذهن است و تطابق با واقعیت ها ندارد و جهان را نمی توان شناخت. 

۳( نمی توان به درستی و نادرستی آن اعتماد داشت.                        ۴( تاثیر در زندگی دارد اما جهان را به وسیله آن نمی توان شناخت.

۶- از نظر سقراط دانای حقیقی .....................

۱( فقط خدا است.                ۲( وجود ندارد.                ۳( خدا و دانشمندان حقیقی است.                ۴( خدایان و موبدان هستند.
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۷- چه زمانی دیگران فكر می کردند آنچه آن ها نمی دانند سقراط آن را می داند؟

۱( وقتی باطل بودن عقیده ای را آشکار می کرد.                       ۲( درصورتی که اهداف شوم آن ها را برای مردم روشن می کرد.

۳( هنگامی که دانایی او برای دیگران آشکار می شد.                ۴( وقتی نادانی کسی را آشکار می کرد.

۸- اتهام سقراط در دادگاه از طرف متهم کنندگان عبارت است از:

۱( برهم زدن نظم اجتماعی                                       ۲( شناخت حقیقت امکان

۳( انکار خدایان و مطرح کردن خدای جدید             ۴( ادعای روشن فکری کردن

۹- سقراط در دفاع از خود با مطرح کردن سوال »آیا ممكن است کسی صفات و امور مربوط به انسان را بپذیرد، اما منكر وجود انسان 
باشد« در صدد از بین بردن ............ می باشد.

۱( جدی نگرفتن منطق سوفسطائیان                                    ۲( اصالت ندادن به حقیقت

۳( بی اعقادی به خدا                                                            ۴( ترس از مرگ

۱۰- سخن سقراط نسبت به ماموریت خداوند برای او عبارت است از ....................

۱( هدایت مردم                                                                                       ۲( رسوا کردن مخالفان

۳( کوشش در جستجوی دانش و آموختن آن به دیگران                         ۴( انکار خدایان گوناگون

۱۱- به اعتقاد سقراط داناترین آدمیان کسی است که .....................

۱( به دنبال دانش و معرفت باشد.                          ۲( چون سقراط بداند که هیچ نمی داند.

۳( داناترین مردم سقراط استان                             ۴( درباره همه سوال کند.

۱۲- کدام یک از گزینه های زیر علت بازداشت سقراط شد؟

۱( فاسد کردن جوانان و بی ایمانی نسبت به خدایان                  ۲( مخالفت با نظام اجتماعی و سیاسی

۳( متهم کردن سوفسطائیان                                                     ۴( حقیقت جویی

۱۳- کدام گزاره درباره سوفیست ها نادرست می باشد؟

۱( سوفیست ها معتقد بودن جهان قابل شناخت نمی باشد.

۲( اعتقاد داشتند آنچه را که ما علم و دانش می نامیم، تنها ساخته و پرداخته ذهن ما است.

۳( اعتقاد داشتند علم و دانش با واقعیت تطابق ندارد.

۴( سوفیست ها اغلب به تدریس و کتابت اشتغال داشتند.

۱۴- هدف سقراط از گشت و گذار در شهر چه بود؟

۱( افراد را متقاعد سازد که جسم و مال ثروت را بر کمال نفس ترجیح دهند.                   ۲( یادآوری کند ثروت فضیلت نمی آورد.

۳( باخبر شدن از نظریات و دیدگاه مردم                                                                          ۴( مقابله با سوفیست ها
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۱۵- درباره جهل ساده و مرکب کدام گزاره نادرست است؟
۱( جهل ساده را می توان جهل سقراط نسبت داد.                    ۲( جهل مرکب: انسان اموری را نمی داند و نسبت به نادانی خویش نادان است.

گاه است. ۳( در جهل مرکب انسان از دیگران سوال می کند.                   ۴( در جهل ساده انسان نسبت به نادانی خود آ

۱۶- تأثیرات سوفیست ها بر جامعه در کدام گزینه به درستی آمده است؟
۱( بسیاری از مردم به دنبال باطل جلوه دادن حق بودند.               ۲( اخالق و فضیلت میان مردم کمرنگ شده بود.

۳( جدل و سخنوری در سایه حق طلبی بود.                                  ۴( سخنوری ماهرانه و جدل را ارزش محسوب نمی کردند.

۱۷- کدام گزاره درباره سقراط نادرست است؟
۱( نماینده متهم کنندگان در دادگاه ملتوس بود.                  ۲( بزرگ ترین شاگرد او سهروردی نام داشت.
۳( اتهام او انکار خدایان و گمراهی جوانان بود.                    ۴( مجازات او در دادگاه حکم به مرگ او بود.

۱۸- کدام عبارت صحیح نیست؟
۱( سقراط از این جهت خود را دانا می دانست که اقرار به نادانی اش داشت.                 ۲( مرگ از نظر سقراط حقیر بود.

۳( سقراط در گفتگو حقیقت را به دیگران تحمیل می کرد.                                            ۴( همه موارد

۱۹- روش سقراطی چه روشی است؟
۱( سقراط سواالتی را مطرح می کرد که خودش پاسخ های آن را می دانست.

۲( سواالتی را مطرح می کرد که انسان را به چالش می کشاند.
۳( سواالتی که هرکس جوابش را می دانست، اما به دلیل سلیقه آن را مغالطه می کرد.

۴( سواالتی که مخاطب و پاسخ دهنده را به حقیقت می رساند.

۲۰- در جهل ساده می توان گفت:
۱( مثال آن جهل سوفسطائیان است.                          ۲( در آن انسان همه امور را می داند.

گاه نمی باشد. گاه استان                             ۴( انسان نسبت به نادانی خودآ ۳( انسان به نادانی خود آ

۲۱- کدام عبارت نادرست است؟
۱( سقراط برای احیای اندیشه های فلسفی اش قیام کرد.                                                     ۲( جامعه آتن در زمان سقراط متاثر از اندیشه های سوفسطائیان بود. 

۳( تحت تاثیر اندیشه هایی مثل جدل، اخالق و فضیلت میان مردم کمرنگ بشه.               ۴( جنگ های پلوپونزی در نهایت موجب تخریب تمدن آتن شد.

۲۲- تفكر جامعه آتن در زمان سقراط چه بود؟
۱( ناتوانی انسان در شناسایی دانش                            ۲( حقیقت چیزی جز ساخته زندگی است. 

۳( ناتوانی در شناخت هستی انسان                            ۴( جهان قابل شناخت نیست.

۲۳- سقراط از چه روشی برای اثبات این که منكر خدایان نیست، استفاده کرد؟

۱( پرسش و پاسخ                ۲( جدل                ۳( استدالل قیاسی                ۴( استدالل تمثیلی
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۱۵- درباره جهل ساده و مرکب کدام گزاره نادرست است؟
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۱۸- کدام عبارت صحیح نیست؟
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۲۴- مرور و اقعه دادگاه سقراط در ذهن چه پیامدی را به دنبال دارد؟

۱( شناخت تفکرات رایج در جامعه آتن                        ۲( کسب حقائق بیشتر در زندگی

۳( پی بردن به دانایی سقراط                                      ۴( آشنایی با تفکرات سوفسطائیان

۲۵- کدام گزینه را می توان تهمت و افترا به سقراط دانست؟

۱( بی اعتمادی به خدای یگانه                ۲( ترجیح زندگی بر مرگ                ۳( گمراهی جوانان                ۴( ترویج اندیشه های فلسفی

۲۶- سوفیست های شهر آتن چه اعتقادی داشتند؟

۱( اطالعات ما از حقیقت محدود است.                                  ۲( تنها راه رسیدن به حقیقت استفاده از جدول و سخنوری است.

۳( هرکس هرچیزی را بفهمد همان واقعیت است.                  ۴( به هیچ دانشی نمی توان دست پیدا کرد.

۲۷- هدف سقراط از سخن گفتن با مردم شهر چه بود؟
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۳( مطالعه آثار پیشینیان                                      ۴( مبارزه با خدایان یونانی

۳۰- از دیدگاه سقراط کسی که مسیر درست را می پیماید ................

۱( دستور خدا را انجام داده                                 ۲( نباید به دیگران توجه کند.
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۳۲- گزینه صحیح را باتوجه به جمالت انتخاب کنید؟ 

الف( سقراط پیوسته درباره مسائل روزمره زندگی می اندیشید.       ب( سقراط از طریق تأمل در زندگی مراتب تفكر فلسفی را پیمود. 

ج( دانایی زیادش موجب جذب جوانان به او شد.       د( سقراط علت همنشینی خود با تهی دستان را پاسخ به سواالت آنان عنوان کرد.

۱( درست - درست - نادرست - درست                        ۲( درست - نادرست - درست - نادرست

۳( نادرست - درست - درست - نادرست                      ۴( درست - درست - درست - نادرست
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۳۳- جهان بینی سقراط را در کدام گزینه می توان ارزیابی کرد؟

۱( به مابعد الطبیعه اعتقاد داشت.                           ۲( خورشید و ماه را صرفا کردهای خاکی می دانست.

۳( زندگی انسان ها با مرگ به پایان می رسد.           ۴( به وجود خدایان متعدد اعتقاد داشت.

۳۴- کدام گزینه با جمله زیر مرتبط است؟          

علم و دانش ساخته بشر است و هیچ کمكی در دستیابی به حقیقت نمی کند.

۱( جهان را نمی توانیم بشناسیم.                             ۲( دسترسی به حقیقت ممکن نیست.

۳( علم انسان با حقیقت مطابقت ندارد.                   ۴( تنها خدا همه چیز را می داند.

۳۵- دیدگاه سقراط درباره مرگ چگونه بود؟

۱( ترجیح مرگ به مباحثه با سوفسطائیان              ۲( گریز از مرگ دشوار است. 

۳( زندگی در دنیا بهتر از مرگ است.                      ۴( مرگ پایان زندگی انسان نیست.

۳۶- گزاره درست را درباره سوفسطائیان انتخاب کنید.

۱( از نظر آن ها نمی توان به حقیقت رسید.                   ۲( به هر روشی برای غلبه بر دیگران متوسل می شوند.

۳( به سقراط اتهام نادانی زدند.                                      ۴( برای ترویج افکار خود، روش های نادرستی را در پیش گرفتند.

۳۷- کدام گزاره درباره زندگی سقراط صحیح می باشد؟

۱( جوانان جذب رفتارش شده بود.                                 ۲( همیشه درباره مسائل فلسفی صحبت می کرد.

۳( همنشینی با او فقط مختص مردم عادی بود.           ۴( از او آثار ارزشمندی به یادگار مانده است.

۳۸- هدف سقراط از مناظره با دیگران چیست؟

۱( برمال کردن نادانی مردم                                         ۲( نشان دادن علم و دانش خود

۳( تفکیک دانشمند حقیقی از دروغین                       ۴( یاد دادن علم فلسفه

۳۹- کدام گزینه از افتراهای سقراط نمی باشد؟

۱( گمراه کردن جوانان از دین پدرانشان                    ۲( تالش برای پی بردن به اسرار آسمان

۳( انکار ماه و خورشید به عنوان خداوند                    ۴( ارائه ادعای دروغ مبنی بر راز سروش معبد دلفی

۴۰- رسالت حقیقی چه بود؟

۱( هدایت مردم برای پرستش خدای یکتا                  ۲( مباحثه با دیگران و برمال کردن نادانی آن ها

۳( مبارزه با سوفسطائیان                                           ۴( همنشینی با تهی دستان و توانگران

۴۱- با تأمل در دادگاه سقراط چه زمانی می توانیم سقراط را محكوم کنیم؟

۱( اگر فرمان الهی را انجام ندهد.                                ۲( اگر جوانان را گمراه می کرد. 

۳( اگر خدایان آتنی را انکار می کرد.                            ۴( چنانچه ادعا می کرد طبق معبد دلفی، او داناترین است.
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منطق و فلسفه جامع کنکور

۴۲- راز پیام سروش معبد دلفی درباره سقراط چه بود؟

۱( سقراط میداند که نمیدانی                                        ۲( سقراط در برابر دانش متواضع است.

۳( سقراط به همه علوم تسلط دارد.                               ۴( سقراط پیامبری از طرف خداوند است.

۴۳- اولین اتهام سقراط در دادگاه چه بود؟

۱( انکار خدایان آتنی                                                     ۲( باطل جلوه دادن حق 

۳( گمراهی جوانان                                                        ۴( داناتر دانستن خود از سوفسطائیان

۴۴- سقراط چه اتهامی را نمی پذیرفت؟

۱( اعتقاد به وجود خدای جدید                                    ۲( انکار خدایان آتنی

۳( گمراهی جوانان                                                       ۴( تهمت به ملتوس

۴۵- انگیزه سقراط از مباحثه با دیگران چه بود؟

۱( توهین و تحقیر کردن مردم                                      ۲( پیدا کردن دانشمند حقیقی

۳( به رخ کشیدن دانش خود                                        ۴( اثبات نادانی آن ها

۴۶- کدام گزینه نمی تواند تهمت و افترایی که به سقراط نسبت داده شد، باشد؟

۱( معرفی کردن خدایی جدید                                        ۲( رفتار کردن بر خالف دین آنن

۳( گمراه کردن جوانان                                                  ۴( زیر سوال بردن خدایان آتنی

۴۷- سقراط به خدا اعتقاد داشت؛ زیرا:

۱( به خدایان آتن اعتقادی نداشت.                                           ۲( به صفات و امور و مافوق بشری اعتقاد نداشت.

۳( خورشید و ماه را فقط کره خاکی می دانست.                        ۴( بی اعتقادی ملتوس را نسبت به خدا اثبات کرد.

۴۸- جهل مرکبا به چه معنا است؟

۱( نمی دانم که می دانم.                                        ۲( می دانم که می دانم.

۳( نمی دانم که نمی دانم.                                       ۴( می دانم که نمی دانم.

۴۹- زمانی که سقراط قصد رواج تفكر عقالنی را داشت چه جیزی در جامعه آتن نفوذ پیدا کرده بود؟

۱( عدم اعتقاد به خدای یکتا                                    ۲( روحیه حق طلبی

۳( استفاده از فن جهل و سخنوری                             ۴( عدم اعتماد به علم و دانش

۵۰- کدام گزینه درباره سوفسطائیان صحیح می باشد؟

۱( سخنی را بدون دلیل و استدالل نمی پذیرفتند.        ۲( خدایان سقراط را انکار کردند.

۳( مردم آتن نسبت به آن ها بی اعتماد بودند.               ۴( علم و دانش را توهم و خیال میدانستند.
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۵۱- سقراط چگونه وجود خداوند را اثبات کرد؟

۱( استدالل تمثیلی                ۲( صفات و ویژگی های خداوند                ۳( مغالطه های گوناگون                ۴( اثبات کافر بودن ملتوس

۵۲- با تأمل در دادگاه سقراط متوجه می شویم که او به ............ اعتقادی نداشت.

۱( مابعد الطبیعه                ۲( صفات فوق بشری                ۳( وجود خورشید و ماه                ۴( ارجح دانستن زندگی بر حقیقت

۵۳- عاملی که باعث شده بود مردم شهر آتن سقراط را دانا بدانند چه بود؟

۱( کشف راز سروش معبد دلفی                             ۲( آشکار کردن نادانی مردم

۳( مقابله با سوفسطائیان                                      ۴( تواضع در برابر دانایی

۵۴- شخصی می خواهد درباره سقراط پژوهشی انجام دهد، کدام گزینه می تواند راهگشای مشكل او باشد؟

۱( تأمل در کتب نوشته شده توسط وی                   ۲( تأمل در زندگی فیلسوفانه او

۳( تأمل در دادگاه او و دفاعیه اش                           ۴( مطالعه آثار فیلسوفان بعد از او

۵۵- سوفسطائیان از کدام مورد برای غلبه بر دیگران استفاده نمی کردند و اتهام اصلی سقراط در دادگاه چه بود؟

۱( استدالل تمثیلی - انکار خدایان یونانی                ۲( جدل - گمراهی جوانان

۳( مغالطه - انکار خدایان یونانی                              ۴( سخنوری - گمراهی جوانان

۵۶- سقراط در دادگاه چگونه خداوند را توصیف کرد؟

گاه و علیم بر همه چیز                ۳( موجودی بی انتها و الیتنهی                ۴( خالق تمام موجودات ۱( دارای صفات فوق بشری                ۲( آ

۵۷- سوفسطائیان با توسل بر چه عواملی به نشر اندیشه های خود پرداختند؟

۱( منطق - فلسفه - سخنوری                             ۲( سخنوری - جدل - مغالطه

۳( وکالت - قضاوت - مغالطه                               ۴( تهمت - مغالطه - استدالل

۵۸- کدام گزینه درباره سقراط صحیح می باشد؟

۱( آثار کتبی زیادی از او به یادگار مانده است.                            ۲( جوانان زیادی را از مسیر زندگی خود گمراه ساخت. 

گاه ترین فرد جهان می دانست. ۳( مقابله با سوفسطائیان را رسالت خود می دانست.                 ۴( خود را آ

۵۹- دیدگاه سقراط درباره مرگ در کدام یک تبیین نشده است؟

۱( گریز از مرگ، دشوار نیست.                                   ۲( بدی، تندتر از مرگ می رود.

۳( مرگ، انتقال به جهان دیگر است.                         ۴( گناه، دلیل بر سرپیچی از امر خداست.

۶۰- کدام یک از موارد زیر در میان فضایل اخالقی سقراط نادرست است؟

۱( اعتقاد به وجود دانایی                                           ۲( ترجیح حقیقت بر زندگی 

گاهی مردم ۳( عدم ترس از مرگ                                                 ۴( تحمل رنج برای آ
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۶۱- کدام گزینه به ترتیب پاسخ صحیح سؤال زیر است؟ 

الف( سقراط هیچ کتابی را ننوشت، اما سراسر حیاتش را با ............ سپری کرد. 
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ج( سقراط کد ام کار را وظیفه همیشگی خود می دانست؟

۱( الف( فلسفه ب( پلوپونزی ج( بیدار ساختن و سرزنش مردم و پند دادن آن ها 

۲( الف( اندیشه ب( پونیک ج( عمل کردن به فرمان خداوند و سرکشی نکردن 

۳( الف( فلسفه ب( پونیک ج( عمل کردن به فرمان خداوند و سرکشی نکردن

۴( الف( اندیشه ب( پلوپونزی ج( بید ار ساختن و سرزنش مردم و پند دادن آن ها

سوفسطائیان  های  ویژگی  و  عقاید  جزء  مفاهیم  از  یک  کدام  و  است  سقراط،  زمان  در  آتن  جامعه  های  ویژگی  از  عبارت  کدام   -۶۲
محسوب نمی شود؟

۱( جامعه کم کم داشت از حقیقت و فضیلت دور می شد. - با تمام کارهای مغالطه آمیز و نادرست خود، نتوانستند اثری بر شیوه زندگی مردم بگذارند. 

۲( زندگی آنان تحت تأثیر سوفسطائیان بود و صرفًا به حقایق مادی اهمیت می دادند. - آنان از فن سخنوری برای نشر اندیشه خود استفاده می کردند.

۳( جدل بر سر حق طلبی بین فالسفه و سوفسطائیان به اوج رسیده بود. - آنان علم را غیرواقعی و صرفًا در ذهن بشر می دانستند.

۴( سخنوری ماهرانه موجب شده بود تا به راحتی بتوان از حق دفاع کرد. - آنان اعتقادی به شناخت جهان نداشتند و آن را غیرممکن می دانستند.

۶۳- درباره سو فسطائیان کدام عبارت صادق نیست؟

۱( علم و دانش را ساخته و پرداخته ذهن می دانستند.                                             ۲( صرفًا با کمک مغالطه موفق به نشر اندیشه های خود شدند.

۳( در سایه جدل و سخنوری ماهرانه آن ها، حق طلبی کمرنگ شده بود.                ۴( به نظر آن ها جهان را نمی توان شناخت.

۶۴- باتوجه به مفاهیم زیر کدام مورد ویژگی جامعه آن زمان ظهور سقراط را بیان می دارد؟

۱( مردم معتقد بودند که واقعیت، ذهن انسان را شکل می دهد.                              ۲( سوفسطائیان متأثر از اندیشه های فیلسوفان اولیه بودند. 

۳( تالش اصلی متفکران برای یافتن حقیقت بود.                                                    ۴( فضیلت تحت الشعاع جدل واقع شده بود.

۶۵- از منظر سقراط چه کسی نباید از خطر بترسد و رساله آپولوژی اثر کیست؟

۱( کسی که زندگی خود را بر حقیقت و راستی بنا کرده است. - ارسطو                      ۲( کسی که راه درستی را یافته و آن را پیش گرفته است. - افالطون

گاه شده و در پی رفع آن است. - افالطون                 ۴( کسی که در حال اجرای فرمان الهی است. - ارسطو ۳( کسی که به نادانی خویش آ

۶۶- کدام مورد در رابطه با روش بحث سقراط نادرست است؟

گاهی او سؤال دیگری طرح می کرد. ۱( وقتی کسی داوطلب پاسخ می شد، باتوجه به میزان آ

۲( روش بحث طوری بود که مخاطب و پاسخ دهنده را به حقیقت می رساند.

٣( او طوری بحث می کرد، که آنچه را که حق بود، از زبان پاسخ دهنده به دست می آورد.

۴( روش گفتگو و پرسش و پاسخی که سقراط به کار می گرفت، به تدریج به »روش سقراطی« شهرت یافت.
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۶۷- سقراط روش بحث ............ داشت. مفهومی از مفاهیم را که برای ............ ما اهمیت حیاتی دارد برمی گزید و درباره اش 
............، و به اعتقاد سقراط از فضیلت چه سودی حاصل می شود؟

۱( ثابتی، زندگی، پرسش می کرد - ثروت و هرچه که برای فرد و جامعه سودمند است.

۲( پویایی، دانش، تحقیق می کرد - هرچه که برای فرد و جامعه مفید است.

۳( ثابتی، زندگی، پرسش می کرد . هرچه که برای فرد و جامعه مفید است. 

۴( پویایی، دانش، تحقیق می کرد - ثروت و هرچه که برای فرد و جامعه سودمند است.

۶۸- دعا به اعتقاد سقراط، ایمن بودن از ترس و هراس خطرات، در گرو .......................... و »جهل مرکب« و »جهل بسیط« به 
ترتیب بیانگر ................... و ................... است و جمله زیر از چه کسی است، گوینده اهل کجا می باشد و درباره چه کسی 

گفته شده است؟ 

»او فلسفه را از آسمان به زمین آورد و آن را به خانه ها و شهرها برد.«

گاهی نسبت به نادانی خود - سیسرون، روم، سقراط ۱( دست یابی به درستی راه، داناپنداری خویش، اقرار و آ

گاهی نسبت به نادانی خود، داناپنداری خویش - افالطون، یونان، سقراط گاهی به جهل و نادانی خود، اقرار و آ ۲( آ

گاهی نسبت به نادانی خود - کرفون، روم، سقراط ۳( دستیابی به درستی راه، داناپنداری خویش، اقرار و آ

گاهی نسبت به نادانی خود، داناپنداری خویش - سیسرون، یونان، افالطون گاهی به جهل و نادانی خود، اقرار و آ ۴( آ

۶۹- کدام مورد در خطابه و سخنان سقراط در دادگاه دیده نمی شود و هدف اصلی سقراط این بود که  به مردم نشان دهد ..........

۱( تفسیر قطعی سخن سروش معبد دلفی - از فضیلت است که ثروت و هرچه سودمند است به دست می آید.

۲( یادآوری و تکرار اتهامات قدیمی - باالترین سعادت برای شهر او، پیروی از فرمان خداست. 

۳( اشاره به کسانی که دشمن او بودند - قبل از انجام هر کاری باید بفهمد آن کار درست است یا نه. 

۴( یادآوری و تکرار اتهامات قدیمی - از فضیلت است که ثروت و هرچه سودمند است به دست می آید.

۷۰- سقراط در زمان خودش به دانایی مشهور بود. علت این موضوع به نظر او چه بود؟

۱( اینکه او نادانی سوفسطائیان را آشکار می کرد.

۲( پیام سروش دلفی مبنی بر اینکه او داناترین مرد شهر است.

۳( گفتگوهای او با مردم برای اینکه فرمان خداوند را به جای آورده باشد. 

۴( تصور مردم مبنی بر اینکه او پاسخ سؤاالتی را که از سوفسطائیان می کند، می داند.

۷۱- داناترین آدمیان به اعتقاد سقراط کسانی اند که ............ و راز پیام سروش معبد دلفی همین بود که ..............

۱( بدانند که هیچ نمی دانند - به ما بنمایاند که تا چه پایه نادانیم.

۲( توجه به خدای واحد را وجهه همت خود قرار دهند - سقراط رفتاری خالف دین ما آتنیان در پیش گرفته است.

۳( بدانند که هیچ نمی دانند - سقراط رفتاری خالف دین ما آتنیان در پیش گرفته است.

۴( توجه به خدای واحد را وجهه همت خود قرار دهند - به ما بنمایاند که تا چه پایه نادانیم.



سواالت درس پنجم

507

۶۷- سقراط روش بحث ............ داشت. مفهومی از مفاهیم را که برای ............ ما اهمیت حیاتی دارد برمی گزید و درباره اش 
............، و به اعتقاد سقراط از فضیلت چه سودی حاصل می شود؟

۱( ثابتی، زندگی، پرسش می کرد - ثروت و هرچه که برای فرد و جامعه سودمند است.

۲( پویایی، دانش، تحقیق می کرد - هرچه که برای فرد و جامعه مفید است.

۳( ثابتی، زندگی، پرسش می کرد . هرچه که برای فرد و جامعه مفید است. 

۴( پویایی، دانش، تحقیق می کرد - ثروت و هرچه که برای فرد و جامعه سودمند است.

۶۸- دعا به اعتقاد سقراط، ایمن بودن از ترس و هراس خطرات، در گرو .......................... و »جهل مرکب« و »جهل بسیط« به 
ترتیب بیانگر ................... و ................... است و جمله زیر از چه کسی است، گوینده اهل کجا می باشد و درباره چه کسی 

گفته شده است؟ 

»او فلسفه را از آسمان به زمین آورد و آن را به خانه ها و شهرها برد.«

گاهی نسبت به نادانی خود - سیسرون، روم، سقراط ۱( دست یابی به درستی راه، داناپنداری خویش، اقرار و آ

گاهی نسبت به نادانی خود، داناپنداری خویش - افالطون، یونان، سقراط گاهی به جهل و نادانی خود، اقرار و آ ۲( آ

گاهی نسبت به نادانی خود - کرفون، روم، سقراط ۳( دستیابی به درستی راه، داناپنداری خویش، اقرار و آ

گاهی نسبت به نادانی خود، داناپنداری خویش - سیسرون، یونان، افالطون گاهی به جهل و نادانی خود، اقرار و آ ۴( آ

۶۹- کدام مورد در خطابه و سخنان سقراط در دادگاه دیده نمی شود و هدف اصلی سقراط این بود که  به مردم نشان دهد ..........

۱( تفسیر قطعی سخن سروش معبد دلفی - از فضیلت است که ثروت و هرچه سودمند است به دست می آید.

۲( یادآوری و تکرار اتهامات قدیمی - باالترین سعادت برای شهر او، پیروی از فرمان خداست. 

۳( اشاره به کسانی که دشمن او بودند - قبل از انجام هر کاری باید بفهمد آن کار درست است یا نه. 

۴( یادآوری و تکرار اتهامات قدیمی - از فضیلت است که ثروت و هرچه سودمند است به دست می آید.

۷۰- سقراط در زمان خودش به دانایی مشهور بود. علت این موضوع به نظر او چه بود؟

۱( اینکه او نادانی سوفسطائیان را آشکار می کرد.

۲( پیام سروش دلفی مبنی بر اینکه او داناترین مرد شهر است.

۳( گفتگوهای او با مردم برای اینکه فرمان خداوند را به جای آورده باشد. 

۴( تصور مردم مبنی بر اینکه او پاسخ سؤاالتی را که از سوفسطائیان می کند، می داند.

۷۱- داناترین آدمیان به اعتقاد سقراط کسانی اند که ............ و راز پیام سروش معبد دلفی همین بود که ..............

۱( بدانند که هیچ نمی دانند - به ما بنمایاند که تا چه پایه نادانیم.

۲( توجه به خدای واحد را وجهه همت خود قرار دهند - سقراط رفتاری خالف دین ما آتنیان در پیش گرفته است.

۳( بدانند که هیچ نمی دانند - سقراط رفتاری خالف دین ما آتنیان در پیش گرفته است.
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۷۲- سقراط چگونه و بر اساس کدام دلیل پی برد که گروه بزرگی به غلط، او را دانا می دانند در حالی که دانا نیست؟

۱( آن دانایان از پاسخ به سؤاالت سقراط در می ماندند.                                          ۲( با پیام سخن سروش معبد دلفی که به وسیله کرفون به او منتقل شده بود. 

۳( با آشکار کردن دانایی کسانی که مدعی دانش و علم بودند.                                ۴( جدا کردن کسانی که ادعای دانشمند بودن می کنند از دانشمندان حقیقی

سخن  راز  کشف  برای  سقراط  های  تالش  نهایی  نتیجه  مورد  کدام  و  بود  دلفی  سروش  راز  بیانگر  سقراط  ازنظر  مفهوم  کدام   -۷۳
سروش دلفی اشاره دارد؟

۱( به ما بنمایاند تا چه پایه نادانیم - کسی که از نادانی خود خبر دارد، دانا است. 

۲( داناترین مردم سقراط است - دانای حقیقی فقط خداوند است.

۳( اینکه مردم آن ها را بسیار دانا می دانستند - جدا کردن کسانی که ادعای دانشمند بودن می کنند از دانشمندان حقیقی.

۴( کسانی که بیشتر به دانایی شهره بودند نادان تر بودند - داناترین آدمیان کسانی اند که مانند سقراط هیچ نمی دانند.

۷۴- کدام مفهوم بیانگر نظر سقراط درباره علت ترس از مرگ است و باتوجه به دفاعیات سقراط در دادگاه کدام عبارت مناسب تر می 
باشد؟

۱( آدمی خود را دانا بپند ارد، بی آنکه دانا باشد. به اعتقاد وی خورشید سنگ و ماه کره ای خاکی بیش نبودند. 

۲( زیرا مرگ از بدی تندتر می دود - وی انکار خدایان متعدد را دلیلی بر انکار خدای یگانه نمی دانست. 

۳( آدمی خود را دانا بپندارد بی آنکه دانا باشد - سخنان وی در مورد دانایی و عدالت نشان می داد که به خدا معتقد است. 

۴( چون گریز از مرگ دشوار نیست، گریز از بدی دشوار است - به گفته او همان طور که صفات انسانی اثبات کننده وجود انسان است، جهان از آن خدا است.

۷۵- سقراط در روز محاکمه افترایی که از دیرباز به او نسبت داده بودند و ملتوس هم آن را تكرار کرد چه می دانست؟

۱( سقراط خورشید را نگه می داند و ماه را کره ای خاکی

۲( سقراط، علم و قدرت و عدالت فوق بشری را منکر شده است.

۳( سقراط هربار نادانی کسی را آشکار می کند، خود را دانای حقیقی می پندارد.

۴( سقراط رفتاری خالف دین در پیش گرفته و در پی آن است که به اسرار آسمان و زمین دست یابد.

۷۶- کدام عبارت از مقایسه »نمی دانم سقراط« با »نمی دانم سوفسطائیان« نادرست است؟

۱( »نمی دانم« سوفسطاییان یعنی نمی توانم ولی »نمی دانم« سقراط یعنی عدم اطمینان به همه دانسته ها

۲( »نمی دانم« سقراط بیان جهل بسیط است برخالف »نمی دانم« سوفسطاییان که ناشی از جهل مرکب است.

۳( »نمی دانم« سوفسطاییان برخالف »نمی دانم« سقراط بر عالقه به دانایی استوار نیست.

۴( »نمی دانم« سوفسطاییان علی رغم ظاهرش حاکی از جهل مرکب است که سقراط با »نمی دانم« خود سعی در از بین بردن آن داشت.

۷۷- باتوجه به اینكه سقراط از مرگ استقبال نمود، کدام گزینه در رابطه با دلیل این استقبال نادرست است؟

۱( هم نشینی با نیکان و بلندمرتبگان                                          ۲( ابهام در حقیقت مرگ

۳( رهایی از دست مدعیان قضاوت و عدالت                               ۴( روبه رو شدن با داوران دادگر

سواالت درس پنجم

509

۷۸- به اعتقاد سقراط دانای حقیقی کیست و معنای این مفهوم چیست که »سقراط پیر به دام مرگ افتاد و مدعیان چاالکش به دام 
بدی افتادند.«

گاه بود - گریز از مرگ دشوار است.            ۲( آن که علم و قدرت و نیروی فوق بشری دارد - گریز از مرگ دشوار است.  ۱( سقراط که از نادانی خویش آ

گاه بود - بدی از مرگ تندتر می دود.         ۴( آن که علم و قدرت و نیروی فوق بشری دارد - بدی از مرگ تندتر می دود. ۳( سقراط که از نادانی خویش آ

۷۹- سقراط در چه صورتی خود را شایسته جرم کفر و بی خدایی می دانست و او با طرح سؤال زیر سعی داشت تا خود را از کدام اتهام 
مبرا کند؟ »آیا ممكن است کسی وجود امور انسانی را بپذیرد ولی منكر وجود انسان باشد؟«

۱( سرپیچی از فرمان خدا به خاطر ترس از مرگ - بی اعتنایی به سنت ها                      ۲( گمراهی جوانان از دین آبا و اجدادی خود - ترس از مرگ

۳( سرپیچی از فرمان خدا به خاطر ترس از مرگ - بی اعتقادی به خدا                           ۴( گمراهی جوانان از دین آبا و اجدادی خود - گمراه کردن جوانان

۸۰- به ترتیب کدام گزینه پاسخ درست سؤاالت زیر است؟

الف( به نظر سقراط رمز پیام معبد دلفی که برای کرفون در برابر سؤالش که پرسیده بود »آیا کسی داناتر از سقراط است؟« و این پاسخ 
را شنیده بود که »هیچ کس داناتر از سقراط نیست« چه بود؟ 

و عدالت فوق بشری،  و قدرت  پذیرش علم  را همچون  انسان  انكار  و  انسانی  أمور  پذیرش وجود  فاعیان خود شی،  در  ب( سقراط 
................. خداوند می دانست که به ................. غیر خدایان می انجامید. 

ج( منظور سقراط در عبارت زیر از مدعیان دانش چه کسانی می باشد؟ 

»کاوش و جستجوی من برای شناخت کسانی است که ادعای دانشمند بودن می کنند و جدا کردن آن ها از کسانی است که دانشمند 
حقیقی هستند.«

۱( الف( او به نادانی خود بیش از دیگران وقوف دارد. ب( انکار - اثبات - ج( سفسطه گران

٢( الف( مردم یونان معیارهای دانایی را نمی دانند. - ب( انکار - نفی - ج( جاهالن

۳( الف( مردم یونان معیارهای دانایی را می دانند. - ب( اثبات - انکار - ج( مغالطه کاران

۴( الف( او به دانایی خود بیش از دیگران وقوف دارد. - ب( اثبات - نفی - ج( جاهالن

۸۱- به اعتقاد سقراط در چه صورتی باید او را بی خدا می نامیدند و از دید سقراط فرق دانشمند حقیقی با کسی که ادعای دانشمندی 
می کند این است که .................

۱( وقتی خورشید را سنگ و ماه را کره ای خاکی بداند - دومی داند که نمی داند.

۲( آنگاه که از انجام وظیفه اش برای جستجوی حقیقت بازایستد - دومی می داند که نمی داند.

۳( وقتی خورشید را سنگ و ماه را کره ای خاکی بداند - اولی می داند که نمی داند. 

۴( آنگاه که از انجام وظیفه اش برای جستجوی حقیقت باز ایستد - اولی می داند که نمی داند.

۸۲- با دقت در دفاعیات سقراط در دادگاه کدام مفهوم مناسب تر می باشد و در چه حالتی دچار جهل مرکب خواهیم بود؟

۱( سخنان وی درباره دانایی و عدالت نشان می دهد که به خدا معتقد بود - وقتی گمان کنیم که خورشید ستاره ای است که به دور زمین می چرخد.

گاهی نداریم زمین به دور خورشید       می چرخد یا خورشید به دور آن ۲( سروش معبد دلفی بر خداپرست بودن او گواهی می دهد - وقتی آ

۳( به اعتقاد سقراط خورشید و سنگ و ماه کره خاکی بیش نبودند - وقتی نمی دانیم خورشید ستاره است با ستاره

۴( وی انکار خدایان متعدد را دلیلی بر انکار خدای یگانه نمی دانست - وقتی نمی دانیم خورشید ستاره است نه سیاره
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منطق و فلسفه جامع کنکور

۸۳- یكی از افتراهایی که متهم کنندگان به سقراط نسبت می دادند ............ و تالش او برای جدا کردن دانشمند حقیقی از غیر 
حقیقی منشأ این سوءتفاهم شده بود که ............

۱( تالش برای دست یافتن به اسرار آسمان - او سروش معبد دلفی را انکار می کند.       ۲( گرفتن پول در قبال آموزش - او دانشمند حقیقی را فعالگر می داند. 

۳( آموزش عقاید انحرافی و مخالفت با دین - او خدا را دانای حقیقی نمی داند.               ۴( انکار خدایان و سخن از خدای جدید - گروهی او را دانا بدانند.

۸۴- کدام گزینه به ترتیب مبین پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ 

الف( کدام یک از موارد زیر در زندگی سقراط مشاهده نمی شود؟     ب( کدام مفهوم بیانگر بی پایه بودن اتهام بی دینی سقراط است؟

۱( الف( تالش برای تفکیک میان دانشمندان حقیقی از غیرحقیقی - ب( سقراط خدایان دروغین را انکار می کرد.

٢( الف( تالش و جستجو برای کشف حقیقت - ب( سقراط خدایان دروغین را انکار می کرد.

۳( الف( ترس و هراس از قضاوت دیگران درباره خودش - ب( سقراط به امور فوق بشری اعتقاد داشت .

۴( الف( اعتقاد به نیروی فوق بشری - ب( سقراط به امور فوق بشری اعتقاد داشت.

۸۵- مرا با دقت در دفاعیان سقراط یونانیان از خدا چه تصوری داشتند و روش سقراط برای اثبات خدا به کدام مورد شباهت بیشتری دارد؟

۱( علم و قدرت - همه جا تاریک است، پس خورشید در آسمان نیست.                        ۲( ارواح عالم برتر - خورشید در آسمان است، پس روز است.

۳( الهه ها و موجودات اساطیری - آتش هست، پس گرما و حرارت هم هست.            ۴( ماه و خورشید - دود بلند شده، پس آتشی روشن است.

۸۶- از نظر سقراط دانای حقیقی کیست و کدام مفهوم به نتیجه نهایی تالش های سقراط برای کشف راز سروش معبد دلفی اشاره دارد؟

۱( فیلسوف واقعی - کسانی که بیشتر به دانایی شهره بودند نادان تر بودند.              ۲( خداوند - سقراط کسی است که از نادانی خود خبر دارد.

۳( فیلسوف واقعی - دانای حقیقی کسی جز خداوند نیست.                                      ۴( خداوند - داناترین آدمیان کسانی اند که مانند سقراط هیچ نمی دانند.

۸۷- به اعتقاد سقراط چه دلیلی موجب شده بود که گروهی بزرگ او را دانا بدانند و تفسیر سقراط از سخن کرفون که از سروش معبد 
دلفی شنیده بود چیست؟

۱( جدا کردن حقیقت از مغالطه - نام سقراط به عنوان مثال از فرد دانا مطرح شد.

۲( مخالفت با آرای بزرگان آتن - داناترین مردم سقراط است.

۳( آشکار کردن نادانی سوفسطائیان - کسی که به جهل خود عالم باشد، داناترین است.

۴( ندای معبد دلفی - کسی که به جهل مرکب عالم باشد داناترین است.

۸۸- کدام مفهوم جهل مرکب محسوب نمی شود و نمی دانم سقراط یعنی ...........................

۱( ندانستن اینکه مربع چند زاویه دارد - می دانم که نمی دانم.                          ۲( باور به اینکه حقیقت دست یافتنی نیست - نمیدانم که میدانم.

۳( باور به اینکه حقیقت دست یافتنی نیست - میدانم که نمی دانم.                    ۴( ندانستن اینکه مربع چند زاویه دارد - نمی دانم که نمی دانم.

۸۹- سقراط خود را از طرف خدا مأمور چه کار می داند و درباره سقراط نمی توان گفت که ...........................

۱( هدایت مردم به سوی اخالق - زندگی اش مانند فلسفه اش بود.               ۲( جستجو و آموزش دانش - دانای حقیقی محسوب می شد.

۳( پیکار با سفسطه گران و شکاکان - زندگی اش مانند فلسفه اش بود.         ۴( اثبات حقیقت امور برای عامه - دانای حقیقی محسوب می شد.
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۹۰- باتوجه به سواالت زیر به ترتیب کدام گزینه درست است؟ 

الف( سقراط فیلسوفی است که بر اساس .......................... زندگی کرده و مرگ را ..................... می داند. 

ب( به چه علت سوفسطائیان را باید دچار جهل مرکب دانست؟ 

ج( سقراط می گوید که خداوند او را مأمور کرده تا در جستجوی ................... بكوشد و آن را به دیگران یاد بدهد.

۱( الف( تواضع و سادگی - پایان زندگی - ب( چون به حقیقت دست نیافته بودند و آن را نمی شناختند -      ج( دانش 

۲( الف( اخالق - انتقال به جهان دیگر - ب( زیرا فکر می کردند که »حقیقت دست یافتنی نیست« -       ج( دانش 

گاهی  ۳( الف( اخالق - پایان زندگی - ب( چون به حقیقت دست نیافته بودند و آن را نمی شناختند -             ج( خودآ

گاهی ۴( الف( تواضع و سادگی - انتقال به جهان دیگر - ب( زیرا فکر می کردند که »حقیقت دست یافتنی نیست« - ج( خودآ

اثبات خدا  از چه شیوه ای برای  بود و سقراط در دادگاه  او واگذار شده، چه  به  به اعتقاد سقراط  از سوی خداوند  ۹۱- مأموریتی که 
استفاده نمود؟

۱( تشویق جوانان برای طرد دین نیاکان و ایمان به خدای واحد - برهان علیت

۲( فهم راز سروش معبد دلفی که چرا هیچ کس از او داناتر نیست - هدفمندی آفرینش

۳( رسوایی مدعیان دانایی و نشان دادن نادانی آنان - از راه نظم جهان

۴( تالش در جستجوی دانش و آموزش آن به دیگران - از راه صفات

۹۲- تفاوت جهل ساده و مرکب در چیست و آیا سقراط منكر خدا بود؟

گاهی از نادانی به امور - خیر، زبرا کسی که قدرت و علم فوق بشری را می پذیرد خدا را نیز قبول دارد.  گاهی یا ناآ ۱( آ

۲( اهمیت اموری که به آن ها جهل داریم - خیر، زیرا کسی که قدرت و علم فوق بشری را می پذیرد خدا را نیز قبول دارد. 

گاهی از نادانی به امور - خیر، زیرا آتنیان خدایان را قبول داشتند و سقراط نیز شهروند آتنی بود.  گاهی یا نا آ ۳( آ

۴( اهمیت اموری که به آن ها جهل داریم - خیر، زیرا آتنیان خدایان را قبول داشتند و سقراط نیز شهروند آتنی بود.

۹۳- به ترتیب کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ 

الف( باتوجه به بیانات دادگاه سقراط کدام یک از موارد زیر جزو اتهامات سقراط نبود؟ 

ب( باتوجه به مفاهیم ذکرشده کدام مورد را می توان از اعتقادات سقراط، تلقی نمود؟ 

ج( ازنظر سقراط داناترین انسان ............ و دانای حقیقی ............ است.

۱( الف( پیام سروش معبد دلفی که کسی داناتر از او نیست. - ب( دشواری مرگ - ج( هیچ نمی داند - آشکار کننده نادانی 

۲( الف( دستیابی به اسرار آسمان و زمین و آموزش آن - ب( دشواری مرگ - ج( فیلسوف است - آشکار کننده نادانی 

۳( الف( پیام سروش معبد دلفی که کسی داناتر از او نیست. - ب( وجود ماوراء الطبیعه - ج( فیلسوف است، خدا

۴( الف( دستیابی به اسرار آسمان و زمین و آموزش آن - ب( وجود ماوراء الطبیعه - ج( هیچ نمی داند - خدا

۹۴- کدام گزینه به ترتیب پاسخ درست سؤاالت زیر است؟ 

الف( از میان متهم کنندگان ملتوس سقراط را به چه چیزی متهم کرده بود؟ 

ب( به عقیده سقراط راز سروش معبد دلفی چه بود؟
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۹۰- باتوجه به سواالت زیر به ترتیب کدام گزینه درست است؟ 

الف( سقراط فیلسوفی است که بر اساس .......................... زندگی کرده و مرگ را ..................... می داند. 

ب( به چه علت سوفسطائیان را باید دچار جهل مرکب دانست؟ 

ج( سقراط می گوید که خداوند او را مأمور کرده تا در جستجوی ................... بكوشد و آن را به دیگران یاد بدهد.

۱( الف( تواضع و سادگی - پایان زندگی - ب( چون به حقیقت دست نیافته بودند و آن را نمی شناختند -      ج( دانش 

۲( الف( اخالق - انتقال به جهان دیگر - ب( زیرا فکر می کردند که »حقیقت دست یافتنی نیست« -       ج( دانش 

گاهی  ۳( الف( اخالق - پایان زندگی - ب( چون به حقیقت دست نیافته بودند و آن را نمی شناختند -             ج( خودآ

گاهی ۴( الف( تواضع و سادگی - انتقال به جهان دیگر - ب( زیرا فکر می کردند که »حقیقت دست یافتنی نیست« - ج( خودآ

اثبات خدا  از چه شیوه ای برای  بود و سقراط در دادگاه  او واگذار شده، چه  به  به اعتقاد سقراط  از سوی خداوند  ۹۱- مأموریتی که 
استفاده نمود؟

۱( تشویق جوانان برای طرد دین نیاکان و ایمان به خدای واحد - برهان علیت

۲( فهم راز سروش معبد دلفی که چرا هیچ کس از او داناتر نیست - هدفمندی آفرینش

۳( رسوایی مدعیان دانایی و نشان دادن نادانی آنان - از راه نظم جهان

۴( تالش در جستجوی دانش و آموزش آن به دیگران - از راه صفات

۹۲- تفاوت جهل ساده و مرکب در چیست و آیا سقراط منكر خدا بود؟

گاهی از نادانی به امور - خیر، زبرا کسی که قدرت و علم فوق بشری را می پذیرد خدا را نیز قبول دارد.  گاهی یا ناآ ۱( آ

۲( اهمیت اموری که به آن ها جهل داریم - خیر، زیرا کسی که قدرت و علم فوق بشری را می پذیرد خدا را نیز قبول دارد. 

گاهی از نادانی به امور - خیر، زیرا آتنیان خدایان را قبول داشتند و سقراط نیز شهروند آتنی بود.  گاهی یا نا آ ۳( آ

۴( اهمیت اموری که به آن ها جهل داریم - خیر، زیرا آتنیان خدایان را قبول داشتند و سقراط نیز شهروند آتنی بود.

۹۳- به ترتیب کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ 

الف( باتوجه به بیانات دادگاه سقراط کدام یک از موارد زیر جزو اتهامات سقراط نبود؟ 

ب( باتوجه به مفاهیم ذکرشده کدام مورد را می توان از اعتقادات سقراط، تلقی نمود؟ 

ج( ازنظر سقراط داناترین انسان ............ و دانای حقیقی ............ است.

۱( الف( پیام سروش معبد دلفی که کسی داناتر از او نیست. - ب( دشواری مرگ - ج( هیچ نمی داند - آشکار کننده نادانی 

۲( الف( دستیابی به اسرار آسمان و زمین و آموزش آن - ب( دشواری مرگ - ج( فیلسوف است - آشکار کننده نادانی 

۳( الف( پیام سروش معبد دلفی که کسی داناتر از او نیست. - ب( وجود ماوراء الطبیعه - ج( فیلسوف است، خدا

۴( الف( دستیابی به اسرار آسمان و زمین و آموزش آن - ب( وجود ماوراء الطبیعه - ج( هیچ نمی داند - خدا

۹۴- کدام گزینه به ترتیب پاسخ درست سؤاالت زیر است؟ 

الف( از میان متهم کنندگان ملتوس سقراط را به چه چیزی متهم کرده بود؟ 

ب( به عقیده سقراط راز سروش معبد دلفی چه بود؟
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۱( الف( مخالفت با آیین پدران و انکار خدا - ب( داناترین فرد کسی است که بداند هیچ نمی داند.

۲( الف( انکار خدای همگان و گمراه کردن جوانان - ب( داناترین مردم، سقراط است.

۳( الف( مخالفت با عقاید عامه و ترویج بی اخالقی - ب( داناترین فرد کسی است که بداند هیچ نمی داند.

۴( الف( اشاعه افکار خرافی و بدعت گذاری - ب( داناترین مردم، سقراط است.

۹۵- با شرایطی که سوفسطائیان در زمان سقراط به وجود آورده بودند جامعه آتن از ............ و ............ فاصله   می گرفت. و حق 
طلبی در زمان لسوفسطائیان در سایه ............ و ............ ماهرانه کمرنگ می شد.

۱( معرفت - صداقت - خطابه - جدل                           ۲( حقیقت - فضیلت - جدل - سخنوری ماهرانه

۳( راستی - درستی- مغالطه - خطابه                           ۴( معرفت - صداقت - محاوره - مغالطه

۹۶- به ترتیب کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ 

الف( سقراط در شرایطی که ............ رواج یافته بود از تفكر فلسفه دفاع کرد. او افكار فلسفی خود را در قالب ............ بیان کرد. 

ب( در رابطه با سقراط می توانیم بگوییم .............. 

ج( باتوجه به روش بحث و مناظره سوفسطائیان کدام مورد از روش آنان محسوب نمی گردد.

۱( الف( سفسطه - گفتگو ب( زندگی اش همان فلسفه اش بود ج( منطق         ۲( الف( بی اخالقی - دیالکتیک ب( در آثارش سوفیست ها را نقد کرد ج( خطابه

۳( الف( سفسطه - گفتگو ب( در آثارش سوفیست ها را نقد کرد ج( خطابه      ۴( الف( بی اخالقی - دیالکتیک ب( زندگی اش همان فلسفه اش بود ج( منطق

۹۷- سقراط برای احیای تفكر عقالنی و استواری فضیلت قیام کرد و شالوده ............ اصیل را استوار ساخت. او سراسر حیاتش را 
با فلسفه سپری کرد و ............ او حكایت واقعی فلسفه است.

۱( تفکر اخالقی - زندگی                ۲( تفکر اخالقی - روش                ۳( تفکر فلسفی - روش                ۴( تفکر فلسفی - زندگی

۹۸- کدام گزینه به ترتیب پاسخ درست سؤاالت زیر است؟ 

الف( در چه شرایطی سقراط در جهت احیای تفكر عقالنی در آتن قیام نمود؟ 

ب( سوفسطائیان معتقد بودند که جهان را نمی توان ............ و آنچه را که ما علم و دانش می نامیم، تنها ساخته و پرداخته ............ 
ما است و تطابقی با ............ ندارد.

۱( الف( حق طلبی همگانی و تشنگی برای حقیقت - ب( شناخت - ذهن - واقعیت ها 

۲( الف( تسلط افکار شک گرایانه سوفسطائیان - ب( درک کرد - اوهام - حقایق

۳( الف( حق طلبی همگانی و تشنگی برای حقیقت - ب( درک کرد - اوهام - حقایق

۴( الف( تسلط افکار شک گرایانه سوفسطائیان - ب( شناخت - ذهن - واقعیت ها

۹۹- چگونه می توان به تأمل در اندیشه ها و تفكرات سقراط پرداخت و بزرگ ترین مبارزه سقراط در آتن علیه چه گروهی بود؟

۱( مطالعه در زندگی افالطون - سخنوران                           ۲( تأمل در آثار مکتوب سقراط راجع به خودش - مغالطه گران 

۳( تفکر در آثار ارسطو - سخنوران                                       ۴( مطالعه زندگی سقراط - مغالطه گران
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۱۰۰- سقراط با چه انگیزه ای به بیدار ساختن و پند دادن مردم همت گماشته بود و جامعه آتن در زمان سقراط تحت تأثیر اندیشه های 
........................

۱( او این کار را رسالتی از سوی خدا می دانست - سوفسطائیان بود.                ۲( هدف او احیای دوباره ارزش های اخالقی بود - فالسفه بود.

۳( او این کار را رسالتی از سوی خدا می دانست - فالسفه بود.                        ۴( هدف او احیای دوباره ارزش های اخالقی بود - سوفسطائیان بود.
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۱۰۰- سقراط با چه انگیزه ای به بیدار ساختن و پند دادن مردم همت گماشته بود و جامعه آتن در زمان سقراط تحت تأثیر اندیشه های 
........................

۱( او این کار را رسالتی از سوی خدا می دانست - سوفسطائیان بود.                ۲( هدف او احیای دوباره ارزش های اخالقی بود - فالسفه بود.

۳( او این کار را رسالتی از سوی خدا می دانست - فالسفه بود.                        ۴( هدف او احیای دوباره ارزش های اخالقی بود - سوفسطائیان بود.
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گزینه ۲ پاسخ درست است.  جامعه آتن در زمان سقراط متأثر از اندیشه های سوفسطائیان بود که معتقد بودند جهان را نمی توان شناخت و آنچه را که سو(1لا
ما علم و دانش می نامیم تنها ساخته و پرداخته ذهن ما است و تطابقی با واقعیت ها ندارد. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۱: سوفسطائیان معتقد بودند جهان را نمی توان شناخت و شناسایی را انکار می کردند. 

گزینه ۳: هر دو قسمت گزینه نادرست است. 

گزینه ۴: قسمت اول گزینه نادرست است.

گزینه ۳ پاسخ درست است.  سقراط می گفت: این رسالتی است که خداوند با نداهای غیبی و در رویاها بر عهده من نهاده است. سو(1لا

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۱: سخنان به ظاهر ساده و گاه خنده آورش ژرفای خاصی داشت. 

گزینه ۲: رفتار متواضعانه و همراه با احترام او موجب شده بود جوانان زیادی مجذوبش شوند. 

گزینه ۴: زندگی سرشار از فضیلتش با نوشیدن جام شوکران به پایان رسید.

گزینه ۳پاسخ درست است.  این افترا که من منکر خدا باشم وارد نیست، آیا ممکن است که کسی صفات و امور مربوط به انسان را بپذیرد، اما منکر سو(1لا
وجود انسان باشد؟ آیا کسی پیدا می شود که علم، قدرت و عدالت فوق بشری را قبول داشته باشد، ولی وجود خداوند را منکر شود؟ کسی که به راه درستی دست 

یافت و آن را در پیش گرفت، هرگز نباید از خطر هراسی به دل راه دهد. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه های ۲ و ۱: استدالل فوق به اتهام بی اعتقادی سقراط به خداوند و انکار خدایانی که همه به آن ها اعتقاد دارند مربوط می شود نه اتهام گمراهی جوانان. 

گزینه ۴: قسمت سوم گزینه نادرست است.

گزینه ۴ پاسخ درست است.  سوفسطائیان جریانی فکری در یونان باستان در قرن پنجم قبل از میالد است که به طورکلی معتقد بودند، حق و باطل از سو(1لا
یکدیگر تفکیک پذیر نیست و درک حسی انسان ابزار شناخت و مقیاس همه چیز است. در مورد مسائلی همچون علم و دانش، شناخت انسان، واقعیت و حقیقت 
جریان های متفاوتی در تفکر سوفسطائیان وجود داشتند که مهم ترین و مشهورترین سوفسطایی این دوره، پروتاگوراس بود که علم و دانش و شناخت را انکار 

نمی کرد، بلکه با تکیه بر ابزار حواس و ادراک حسی، علم و دانش را نسبی می دانست. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه های ۱، ۲ و ۳: تعابیر کتاب درسی در این درس، پیرامون عقاید سوفسطائیان است.
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گزینه ۲ پاسخ درست است.  جامعه آتن در زمان سقراط متأثر از اندیشه های سوفسطائیان بود که معتقد بودند جهان را نمی توان شناخت و آنچه را که سو(1لا
ما علم و دانش می نامیم تنها ساخته و پرداخته ذهن ما است و تطابقی با واقعیت ها ندارد. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۱: سوفسطائیان معتقد بودند جهان را نمی توان شناخت و شناسایی را انکار می کردند. 

گزینه ۳: هر دو قسمت گزینه نادرست است. 

گزینه ۴: قسمت اول گزینه نادرست است.

گزینه ۳ پاسخ درست است.  سقراط می گفت: این رسالتی است که خداوند با نداهای غیبی و در رویاها بر عهده من نهاده است. سو(1لا

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۱: سخنان به ظاهر ساده و گاه خنده آورش ژرفای خاصی داشت. 

گزینه ۲: رفتار متواضعانه و همراه با احترام او موجب شده بود جوانان زیادی مجذوبش شوند. 

گزینه ۴: زندگی سرشار از فضیلتش با نوشیدن جام شوکران به پایان رسید.

گزینه ۳پاسخ درست است.  این افترا که من منکر خدا باشم وارد نیست، آیا ممکن است که کسی صفات و امور مربوط به انسان را بپذیرد، اما منکر سو(1لا
وجود انسان باشد؟ آیا کسی پیدا می شود که علم، قدرت و عدالت فوق بشری را قبول داشته باشد، ولی وجود خداوند را منکر شود؟ کسی که به راه درستی دست 

یافت و آن را در پیش گرفت، هرگز نباید از خطر هراسی به دل راه دهد. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه های ۲ و ۱: استدالل فوق به اتهام بی اعتقادی سقراط به خداوند و انکار خدایانی که همه به آن ها اعتقاد دارند مربوط می شود نه اتهام گمراهی جوانان. 

گزینه ۴: قسمت سوم گزینه نادرست است.

گزینه ۴ پاسخ درست است.  سوفسطائیان جریانی فکری در یونان باستان در قرن پنجم قبل از میالد است که به طورکلی معتقد بودند، حق و باطل از سو(1لا
یکدیگر تفکیک پذیر نیست و درک حسی انسان ابزار شناخت و مقیاس همه چیز است. در مورد مسائلی همچون علم و دانش، شناخت انسان، واقعیت و حقیقت 
جریان های متفاوتی در تفکر سوفسطائیان وجود داشتند که مهم ترین و مشهورترین سوفسطایی این دوره، پروتاگوراس بود که علم و دانش و شناخت را انکار 

نمی کرد، بلکه با تکیه بر ابزار حواس و ادراک حسی، علم و دانش را نسبی می دانست. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه های ۱، ۲ و ۳: تعابیر کتاب درسی در این درس، پیرامون عقاید سوفسطائیان است.
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گزینه ۲ پاسخ درست است.  سوفسطائیان معتقد بودند که جهان را نمی توان شناخت و آنچه را که ما علم و دانش می نامیم تنها ساخته و پرداخته سو(1لا
ذهن ما است و تطابقی با واقعیت ها ندارد.

گزینه ۱ پاسخ درست است. سو(1لا

گزینه ۴پاسخ درست است. گروه بزرگی به غلط سقراط را دانا می دانستند در حالی که او می گفت من دانا نیستم و فقط به این دلیل که وقتی نادانی سو(1لا
کسی را آشکار می کنم کسانی که حاضرند گمان می کنند که آنچه را آن ها نمی دانند من می دانم.

گزینه ۳ پاسخ درست است. ملتوس به نمایندگی از متهم کنندگان در دادگاه گفت: »جرم سقراط این است که خدایانی را که همه به آن ها اعتقاد دارند سو(1لا
انکار می کند و از خدایی جدید سخن می گوید. با افکار خود جوانان را گمراه می سازد و آن ها را از دین و آیین پدرانشان برمی گرداند.«

گزینه ۳پاسخ درست است.  سو(1لا

گزینه ۳پاسخ درست است. اکنون که خداوند مرا مامور کرد تا در جستجوی دانش بکوشم و آن را به دیگران بیاموزم آیا پسندیده است که از ترس مرگ ساو(1لا
و... از فرمان الهی سر بتابم؟

گزینه ۲پاسخ درست است. راز سروش دلفی بود که اگر از من به عنوان دانا یاد کرد فقط به این خاطر بود که بگوید »داناترین شما آدمیان کسی است سوو(1لا
که چون سقراط بداند که هیچ نمی داند.«

گزینه ۱پاسخ درست است. سرانجام مقامات حکومتی سقراط را به اتهام فاسد کردن جوانان بی ایمانی به خدایان بازداشت کردند و او را محاکمه سوو(1لا
نمودند.

گزینه ۴پاسخ درست است. سوفیست ها اغلب به وکالت و سخن وری اشتغال داشتند.سوو(1لا

 گزینه ۲ پاسخ درست است.  هدف سقراط از گشت وگذار میان مردم: سوو(1لا

۱( افراد را متقاعد سازد جسم و مال و ثروت را به کمال ترجیح ندهند. 

۲( یادآوری کند ثروت فضیلت نمی آورد، بلکه از فضیلت ثروت به دست می آید.

گاه است. )رد گزینه های ۲ و ۴( مانند: جهل سقراط سوو(1لا  گزینه ۳ پاسخ درست است.  در جهل ساده انسان اموری را نمی داند، اما نسبت به نادانی خود آ
)رد گزینه ۱(؛ بنابراین از دیگران سوال می کند.

گزینه ۲ پاسخ درست است.  تاثیر سوفیست ها بر جامعه : سوو(1لا

۱( اخالق و فضیلت میان مردم کم رنگ شده بود. 

۲( بسیاری از مردم به دنبال حق جلوه دادن باطل بودند. )رد گزینه ۱( 

۳( حق طلبی در سایه جدل و سخنوری ماهرانه کم رنگ شده بود. )رد گزینه های ۳ و ۴(
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گزینه ۲ پاسخ درست است.  بزرگ ترین شاگرد سقراط، افالطون نام داشت.سوو(1لا

 گزینه ۳پاسخ درست است.  سقراط در گفتگو به دیگران کمک می کرد که خودشان حقیقت را بیان کنند.سوو(1لا

گزینه ۴ پاسخ درست است.  سقراط وقتی کسی داوطلب پاسخ می شد، با توجه به پاسخ او، سوال دیگری مطرح می کرد، به طوری که مخاطب و سوو(1لا
پاسخ دهنده را به حقیقت می رساند و آنچه را که حق بود، از زبان پاسخ دهنده به سختی می آورد.

گاه است؛ مانند: جهل سقراطساو(1لا گزینه ۳ پاسخ درست است.  در جهل ساده انسان اموری را نمی داند، اما نسبت به نادانی خود آ

گزینه ۱ پاسخ درست است.  سقراط برای احیای تفکر عقالنی و استواری فضیلت قیام کرد تا بتواند بر دشمنان خود با استدالل فایق آید.سوو(1لا

گزینه ۴پاسخ درست است.  آن ها معتقد بودند که جهان را نمی توان شناخت و آنچه را که ما علم و دانش می نامیم، تنها ساخته و پرداخته ذهن ما سوو(1لا
است و تطابقی با واقعیت ندارد.

گزینه ۱ پاسخ درست است.  سقراط از طریق پرسش از مخاطب خود و با استفاده از دانایی های او به پاسخ مدنظر می رسید که در دادگاه همین کار سوو(1لا
را با ملتوس انجام داد.

گزینه ۲ پاسخ درست است.  با مرور این واقعه به ما کمک می شود که به حقایق بیشتری در زندگی دست یابیم و با تفکر و تعقل در صحبت های سوو(1لا
سقراط می توانیم به نتایجی دست یابیم که موجب حرکت ما در مسیر روشنایی می شود چراکه سقراط سرتاسر عمر خود را به شناخت جهان و هستی و آموختن 

آن به مردم پرداخت.

گزینه ۳ پاسخ درست است.  اتهام سقراط: انکار خدایان، فریبا جوانان و برگرداندن آن ها از آیین پدرانشان.سوو(1لا

گزینه ۴ پاسخ درست است.  سوفیست ها معتقد بودند که جهان را نمی توان شناخت و چیزی را که ما علم و دانش می دانیم انداخته و پرداخته سوو(1لا
ذهن است.

 گزینه ۳ پاسخ درست است.  سقراط با هر قشری نشست و برخاست می کرد و هدفش، بیدارسازی سرزنش بدی و پند دادن به آن ها بود.سوو(1لا

گزینه ۴ پاسخ درست است.  رسواسازی مدعیان دانایی به نادانی و نشان دادن دانایان واقعی توسط سقراط سبب شد که افرادی وی را به اشتباه دانا سوو(1لا
بخوانند.

گزینه ۴ پاسخ درست است.  سقراط بیشتر از راه مطالعه در آثار گذشتگان و تفکر و تأمل و رفتار صحیح در زندگی، مراتب خردمندی را پیمود.سوو(1لا

گزینه ۳ پاسخ درست است.  سقراط معتقد بود که اگر کسی راه درست را یافت و آن را در پیش گرفت، هرگز نباید از خطر هراس به دل راه دهد.ساو(1لا

گزینه ۲ پاسخ درست است. اگر مرگ انتقال به جهانی دیگر است و در آن دنیا انسان با نیکان و بلندمرتبگان همنشین می شود، حاضرم بارها به کام سوو(1لا
مرگ روانه شود = سخن سقراط
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گزینه ۲ پاسخ درست است.  بزرگ ترین شاگرد سقراط، افالطون نام داشت.سوو(1لا

 گزینه ۳پاسخ درست است.  سقراط در گفتگو به دیگران کمک می کرد که خودشان حقیقت را بیان کنند.سوو(1لا

گزینه ۴ پاسخ درست است.  سقراط وقتی کسی داوطلب پاسخ می شد، با توجه به پاسخ او، سوال دیگری مطرح می کرد، به طوری که مخاطب و سوو(1لا
پاسخ دهنده را به حقیقت می رساند و آنچه را که حق بود، از زبان پاسخ دهنده به سختی می آورد.

گاه است؛ مانند: جهل سقراطساو(1لا گزینه ۳ پاسخ درست است.  در جهل ساده انسان اموری را نمی داند، اما نسبت به نادانی خود آ

گزینه ۱ پاسخ درست است.  سقراط برای احیای تفکر عقالنی و استواری فضیلت قیام کرد تا بتواند بر دشمنان خود با استدالل فایق آید.سوو(1لا

گزینه ۴پاسخ درست است.  آن ها معتقد بودند که جهان را نمی توان شناخت و آنچه را که ما علم و دانش می نامیم، تنها ساخته و پرداخته ذهن ما سوو(1لا
است و تطابقی با واقعیت ندارد.

گزینه ۱ پاسخ درست است.  سقراط از طریق پرسش از مخاطب خود و با استفاده از دانایی های او به پاسخ مدنظر می رسید که در دادگاه همین کار سوو(1لا
را با ملتوس انجام داد.

گزینه ۲ پاسخ درست است.  با مرور این واقعه به ما کمک می شود که به حقایق بیشتری در زندگی دست یابیم و با تفکر و تعقل در صحبت های سوو(1لا
سقراط می توانیم به نتایجی دست یابیم که موجب حرکت ما در مسیر روشنایی می شود چراکه سقراط سرتاسر عمر خود را به شناخت جهان و هستی و آموختن 

آن به مردم پرداخت.

گزینه ۳ پاسخ درست است.  اتهام سقراط: انکار خدایان، فریبا جوانان و برگرداندن آن ها از آیین پدرانشان.سوو(1لا

گزینه ۴ پاسخ درست است.  سوفیست ها معتقد بودند که جهان را نمی توان شناخت و چیزی را که ما علم و دانش می دانیم انداخته و پرداخته سوو(1لا
ذهن است.

 گزینه ۳ پاسخ درست است.  سقراط با هر قشری نشست و برخاست می کرد و هدفش، بیدارسازی سرزنش بدی و پند دادن به آن ها بود.سوو(1لا

گزینه ۴ پاسخ درست است.  رسواسازی مدعیان دانایی به نادانی و نشان دادن دانایان واقعی توسط سقراط سبب شد که افرادی وی را به اشتباه دانا سوو(1لا
بخوانند.

گزینه ۴ پاسخ درست است.  سقراط بیشتر از راه مطالعه در آثار گذشتگان و تفکر و تأمل و رفتار صحیح در زندگی، مراتب خردمندی را پیمود.سوو(1لا

گزینه ۳ پاسخ درست است.  سقراط معتقد بود که اگر کسی راه درست را یافت و آن را در پیش گرفت، هرگز نباید از خطر هراس به دل راه دهد.ساو(1لا

گزینه ۲ پاسخ درست است. اگر مرگ انتقال به جهانی دیگر است و در آن دنیا انسان با نیکان و بلندمرتبگان همنشین می شود، حاضرم بارها به کام سوو(1لا
مرگ روانه شود = سخن سقراط
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گزینه ۱ پاسخ درست است. تواضع و فروتنی سقراط باعث جذب جوانان به او شده بود.سوو(1لا

گزینه ۲ پاسخ درست است.  سقراط خورشید و ماه را سنگ و خاک می دانست و می گفت این ها موجودات مادی و غیر الهی هستند.سوو(1لا

گزینه ۳ پاسخ درست است.  این ادعای سوفسطائیان بود و لزومًا از آن نمی توان نتیجه گرفت که چه کسی دانای حقیقی است.سوو(1لا

گزینه ۴ پاسخ درست است.  سقراط می گوید: )اگر مرگ انتقال به جهانی دیگر باشد، ...( پس او منکر وجود جهان پس از مرگ نبود.سوو(1لا

گزینه ۱ پاسخ درست است.  سوفسطائیان معتقد بودند امکان دستیابی به حقیقت ناممکن است در نتیجه دچار جهل مرکب شده بودند، یعنی فکر سوو(1لا
می کردند که می دانند، اما نسبت به نادانی خود نادان بودند.

گزینه ۱ پاسخ درست است.  سقراط با همه کس همنشین می شد و به مسائل عادی زندگی می اندیشید و رفتار متواضعانه اش جوانان را جذب کرده سوو(1لا
بود.

گزینه ۳ پاسخ درست است.  سقراط می خواست از طریق گفتگو با دیگران دانشمند حقیقی را از دانشمند دروغین جدا کند و مردم را از خواب غفلت سوو(1لا
بیدار سازد با تهیدستان و توانگران بحث کند و با آنان همنشینی کند و یکایک مدعیان دروغین را شماتت کند.

گزینه ۴ پاسخ درست است.  در دادگاه سقراط، کسی به سقراط اتهامی درباره کن معبد دلفی نزد، بلکه خودش از آن سخن گفت.سوو(1لا

گزینه ۴  پاسخ درست است.  رسالت سقراط: بید ار ساختن و پند دادن و شماتت یکایک مدعیان، همنشینی با تهی دستان و توانگران و بحث با آن ساو(1لا
ها و جستجو و آموزش دانش رسالت واقعی همنشینی با تهیدستان و توانگران نه مباحثه با دیگران و برمال کردن نادانی آن ها چراکه ندانستن عیب نیست تفکر 

و تعقل نکردن درباره مسائل انسان را به مغالطه و خطا می کشد.

گزینه ۱ پاسخ درست است.  سقراط می گفت اگر از فرمان الهی در انجام وظیفه اش سرپیچی می کرد مستحق مجازات بود.سوو(1لا

گزینه ۱ پاسخ درست است.  سقراط: راز پیام سروش معبد دلفی همین بود که به ما بنمایاند تا چه پایه نادانیم و خیال می کردم مرا به عنوان مثال سوو(1لا
مطرح کرد تا بگویند داناترین شما آدمیان کسی است که چون سقراط بداند که هیچ نمیدانی.

گزینه ۱ پاسخ درست است.  ملتوس در دادگاه گفت: جرم سقراط این است که خدایی را که همه به آن ها اعتقاد دارند انکار می کند.سوو(1لا

گزینه ۳ پاسخ درست است.  سقراط گمراهی جوانان را تهمت و افترا به خود می دانست.سوو(1لا

گزینه ۲ پاسخ درست است.  سقراط می خواست از طریق گفتگو با دیگران، دانشمند حقیقی را از دانشمند دروغین جدا کند.سوو(1لا

گزینه ۱ پاسخ درست است.  افتراهایی که به سقراط زده شد: سوو(1لا

۱- سقراط بر خالف دین رفتار می کند. ۲- باطل را حق جلوه می دهد و این کار را به دیگران می آموزد. ۳- در پی آن است که به اسرار آسمان در زمین پی ببرد.
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گزینه ۲ پاسخ درست است.  سقراط را نباید بی اعتقاد به خدا دانست؛ زیرا به صفات و امور مافوق بشری اعتقاد داشت.سوو(1لا

گزینه ۳ پاسخ درست است.  در جهل مرکب انسان نمی داند، اما فکر می کند که می داند یعنی از نادانی خود نیز بی خبر است، به تعبیر دیگر نسبت سوو(1لا
به نادانی خود نیز نادان باشیم و گمان کنیم که می دانیم کسی که حق را باطل می داند فکر می کند که حق و باطل را نشناخته، اما در واقع نشناخته است و چون 

به نشناختن خود جاهل است، پس در جهان مرکب است.

گزینه ۴ پاسخ درست است.  در جامعه آتن، تحت تأثیر اندیشه های سوفسطائیان، بی اعتمادی به علم و دانش نفوذ پیدا کرده بود.سوو(1لا

گزینه ۴ پاسخ درست است.  سوفسطائیان علم و دانش را توهم و خیال می دانستند و می گفتند انسان به حقیقت نمی تواند برسد.ساو(1لا

گزینه ۲ پاسخ درست است.  سقراط خداوند را از طریق صفات و ویژگی های خداوند اثبات کرد.سوو(1لا

گزینه ۴ پاسخ درست است.  سقراط هیچ گاه زندگی را بر حقیقت ترجیح نداد و به همین دلیل جانش را در راه دفاع از حقیقت از دست داد.سوو(1لا

گزینه ۲ پاسخ درست است.  عاملی که باعث شده بود او را دانا بدانند این بود که هر با نادانی کسی را آشکار می کرد حاضران مجلس او را دانا می سوو(1لا
دانستند.

گزینه ۲ پاسخ درست است.  با تأمل در زندگی سقراط می توان به تفکرات وی پی برد.سوو(1لا

گزینه ۱ پاسخ درست است.  سوفسطائیان از فن جدل، مغالطه و سخنوری برای نشر اندیشه های خود استفاده می کردند و اتهام اصلی سقراط انکار سوو(1لا
خدایان یونانی بود و سخن گفتن از خدای جدید خدایی که یکی است و همتایی ندارد.

گزینه ۱ پاسخ درست است.  برای مردم سقراط معتقد بود که کسی پیدا می شود که علم و قدرت و عدالت فوق بشری را قبول داشته باشد، اما وجود سوو(1لا
خدا را منکر شود و این گونه خدا را از طریق صفات و آثارش اثبات کند.

گزینه ۲پاسخ درست است.  سوفسطائیان با کمک جدل و مغالطه و سخنوری به نشر اندیشه های خود می پرداختند.سوو(1لا

گزینه ۳ پاسخ درست است. سقراط مبارزه با فسوفسطائیان را رسالت و وظیفه خود می دانست؛ چرا که او معتقد بود سوفسطائیان مردم را گمراه می سوو(1لا
کند و دائمًا درصدد استفاده از فن های سخنوری جهت دست یافتن به اهداف خود هستند، البته دیدگان سوفسطائیان است به او نیز این بود که صرف از خدایی 

غیر از خدای آن ها می زنند و جوانان گمراه می کنند.

گزینه ۴ پاسخ درست است.  سقراط »ای آتنیان! گریز از مرگ دشوار نیست، اما گریز از بدی دشوار است؛ ولی مخالفان من، با همه چستی و چاالکی، سوو(1لا
در چنگال بدی گرفتار آمدند. باری اگر مرگ انتقال به جهانی دیگر است و اگر این سخن راست است؛ پس چه نعمتی باالتر از اینکه آدمی با نیکان همنشین 

گردد!« رد گزینه ۴

گزینه ۱ پاسخ درست است.  فضایل اخالقی سقراط در گزینه های »۲، ۳ و ۴« آمده است؛ لیکن گزینه ۱ اعتقاد سقرط را در خصوص دانستن بیان ساو(1لا
می کند. به عبارت بهتر »سقراط« می گفت، »چیزی نمی دانم« یعنی: باید برای یافتن پاسخ جستجو کنم درواقع، می توانم بدانم.
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گزینه ۲ پاسخ درست است.  سقراط را نباید بی اعتقاد به خدا دانست؛ زیرا به صفات و امور مافوق بشری اعتقاد داشت.سوو(1لا
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گزینه ۴ پاسخ درست است.  سقراط »ای آتنیان! گریز از مرگ دشوار نیست، اما گریز از بدی دشوار است؛ ولی مخالفان من، با همه چستی و چاالکی، سوو(1لا
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گزینه ۱ پاسخ درست است.  فضایل اخالقی سقراط در گزینه های »۲، ۳ و ۴« آمده است؛ لیکن گزینه ۱ اعتقاد سقرط را در خصوص دانستن بیان ساو(1لا
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گزینه ۱ پاسخ درست است. سوو(1لا

الف( فلسفه 

ب( سقراط شهر آتن را به قصد شرکت در جنگ های معروف پلوپونزی ترک گفت و در این جنگ ها از خود رشادت های فراوان نشان داد. 

ج( سقراط می گفت: »من هیچگاه از بیدار ساختن و سرزنش شما و پند دادن به شما باز نمی ایستم. شما همه جا مرا در کنار خود می یابید.«

گزینه ۱ پاسخ درست است.  در شیوه زندگی مردم تأثیر گذاشتند، در چنین شرایطی که جامعه آنتن از حقیقت و فضیلت فاصله می گرفت و حق طلبی سوو(1لا
در سایه جدل و سخنوری ماهرانه کمرنگ می شد... جدل بر سر حق نبود، بلکه موجب ضعف آن شده بود و فالسفه هم قدرتی نداشتند و اصال سوفسطائیان به 

حقیقتی اعتقاد نداشتند. - سوفسطاییان بر شیوه زندگی مردم تأثیر می گذاشتند.

گزینه ۲ پاسخ درست است.  آنان با کمک اقسام مغالطه، جهل و فن سخنوری، به نشر اندیشه خود می پرداختند و بر شیوه زندگی مردم تأثیر می سوو(1لا
گذاشتند.

گزینه ۴ پاسخ درست است.  سوفسطائیان که در آن زمان عقایدشان برگرفته از خودشان و رایج بود معتقد بودند که جهان را نمی توان شناخت، سوو(1لا
چراکه حقیقت ندارد و علم و دانش ساخته و پرداخته ذهنی اند و واقعیت ندارد. در نتیجه جامعه از حقیقت و فضیلت فاصله گرفته و سخنوری و جدل موردتوجه 

قرار گرفت.

گزینه ۲ پاسخ درست است.  سقراط در قسمتی از دفاعیات خود می گوید: »ای مردم، کسی که به راه درستی دست یافت و آن را در پیش گرفت نباید سوو(1لا
از خطر، هراسی به دل راه دهد« 

رساله آپولوژی )دفاعیه( از آثار نوشته افالطون است.

گزینه ۱ پاسخ درست است.  سقراط روش بحث ثابتی داشت. مفهومی از مفاهیم را که در زندگی ما اهمیت حیاتی دارد برمی گزید و درباره اش پرسش سوو(1لا
می کرد. مثاًل می پرسید »دوستی چیست؟« یا »شجاعت چیست؟« وقتی کسی داوطلب پاسخ می شد، با توجه به پاسخ او، سؤال دیگری طرح می کرد به طوری 

که مخاطب و پاسخ دهنده را به حقیقت می رساند.

گزینه ۱ پاسخ درست است.  سقراط روش بحث ثابتی داشت. مفهومی از مفاهیم را که در زندگی ما اهمیت حیاتی دارد برمی گزید و درباره اش پرسش سوو(1لا
می کرد. سقراط معتقد بود ثروت فضیلت نمی آورد، بلکه از فضیلت است که ثروت و هرچه که برای فرد و جامعه سودمند است به دست می آید.

گزینه ۱ پاسخ درست است. به اعتقاد سقراط، ایمن بودن از ترس و هراس خطرات، در گرو دست یابی به درستی راه و »جهل مرکب« و »جهل بسیط« سوو(1لا
گاهی نسبت به نادانی خود است.  به ترتیب بیانگر داناپنداری خویش و اقرار و آ

سیسرون، فیلسوف و خطیب بزرگ رومی )متولد ۱۰۶ پیش از میالد( درباره سقراط می گوید: »او فلسفه را از آسمان به زمین آورد و آن را به خانه ها و شهرها برد«

گزینه ۱ پاسخ درست است.  سقراط در ادامه سخنانش در این مورد می گوید البته خیال می کنم که نام مرا به عنوان مثال طرح کرد تا بگوید داناترین سوو(1لا
شما آدمیان کسی است که چون سقراط بداند که او هیچ نمی داند، بنابراین نمی توان گفت که او تفسیر قطعی و نهایی ارائه کرده است. هدف اصلی سقراط این 

بود که به مردم نشان دهد از فضیلت است که ثروت و هرچه سودمند است به دست می آید.

گزینه ۱ پاسخ درست است. اینکه او نادانی سوفسطائیان را آشکار می کرد.ساو(1لا
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گزینه ۱ پاسخ درست است.  بدانند که هیچ نمی دانند - به ما بنمایاند که تا چه پایه نادانیم.سوو(1لا

گزینه ۴ پاسخ درست است.  آری، کاوش و جستجوی من برای شناخت کسانی که ادعای دانشمند بودن می کنند و جدا کردن آن ها از کسانی که سوو(1لا
دانشمند حقیقی هستند، سبب شده که گروه بزرگی به غلط مرا »دانا« بنامند در حالی که من دانا نیستم.

گزینه ۱ پاسخ درست است. سوو(1لا

- به ما بنمایاند تا چه پایه نادانیم. 

- کسی که از نادانی خود خبر دارد، دانا است.

گزینه ۳ پاسخ درست است. آدمی خود را دانا بپندارد، بی آنکه دانا باشد - سخنان وی در مورد دانایی و عدالت نشان می داد که به خدا معتقد است.سوو(1لا

گزینه ۴ پاسخ درست است. افترایی که توسط ملتوس به او نسبت داده بودند این بود که سقراط رفتاری خالف دین در پیش گرفته و در پی آن است سوو(1لا
که به اسرار آسمان و زمین دست یابد.

گزینه ۴ پاسخ درست است. عدم اطمینان به همه دانسته ها موضع سوفسطائیان است که سقراط با آن مبارزه می کند.سوو(1لا

گزینه ۲ پاسخ درست است. »چه نعمتی باالتر از اینکه آدمی از این مدعیان که عنوان قاضی بر خود نهاده اند، رهایی یابد و با داوران دادگر آن جهان سوو(1لا
روبه رو شود و با نیکان و بلندمرتبگان همنشین گردد. اگر مرگ این است، حاضرم بارها به کام مرگ

 گزینه ۴ پاسخ درست است. ازنظر سقراط تنها خدا دانای حقیقی است - گریز از مرگ دشوار نیست. گریز از بدی دشوار است، زیرا بدی از مرگ تندتر سوو(1لا
می دود. من پیر و ناتوان به دام مرگ افتادم، ولی مدعیان من با همه چستی و چاالکی، در چنگال بدی گرفتار آمدند.

گزینه ۳ پاسخ درست است.  آیا پسندیده است که از ترس مرگ با هر خطر دیگری از فرمان الهی سر بتابیم؟ بلی اگر چنین گناهی از من سر زند، سوو(1لا
سزاوار بود که دادگاهی تشکیل شود و بگویند سقراط به خدا اعتقاد ندارد - او با طرح سؤال مذکور سعی کرد خود را از اتهام بی اعتقادی به خدا مبرا سازد.

گزینه ۱ پاسخ درست است. ساو(1لا

گاه است.  الف( داناترین به نظر سقراط کسی نیست که زیاد می داند، او برخالف این معیار معتقد است که داناترین کسی است که بر نادانی خود آ

ب( با دقت به استدالل سقراط پذیرش وجود امور انسانی و انکار انسان مشابه پذیرش صفات فوق بشری و انکار صاحب این صفات است. یعنی انکار خدا و اثبات 
خدایان غیرواقعی به جای آن. 

ج( منظور او سفسطه گرلن و مغالطه کاران است.

گزینه ۴ پاسخ درست است.  سقراط معتقد بود که اگر از انجام وظیفه اش برای جستجوی حقیقت سرپیچی کند، مستحق اتهام بی دینی است. - سوو(1لا
دانشمند حقیقی می داند که نمی داند اما مدعی دانش و دانایی نمی داند که نمی داند.

گزینه ۱ پاسخ درست است.  او از علم و قدرت و عدالت فوق بشری به وجود خدا استدالل می کند - جهل مرکب زمانی است که فکر می کنیم سوو(1لا
یک چیز را می دانیم اما در واقع نمی دانیم. کسی که فکر می کند خورشید به دور زمین می چرخد، دچار جهل مرکب است، زیرا یک چیزی را به اشتباه می داند 

)نمی داند( ولی فکر می کند می داند.



521

پاسخنامۀ تشریحی درس پنجم

گزینه ۱ پاسخ درست است.  بدانند که هیچ نمی دانند - به ما بنمایاند که تا چه پایه نادانیم.سوو(1لا

گزینه ۴ پاسخ درست است.  آری، کاوش و جستجوی من برای شناخت کسانی که ادعای دانشمند بودن می کنند و جدا کردن آن ها از کسانی که سوو(1لا
دانشمند حقیقی هستند، سبب شده که گروه بزرگی به غلط مرا »دانا« بنامند در حالی که من دانا نیستم.

گزینه ۱ پاسخ درست است. سوو(1لا

- به ما بنمایاند تا چه پایه نادانیم. 

- کسی که از نادانی خود خبر دارد، دانا است.

گزینه ۳ پاسخ درست است. آدمی خود را دانا بپندارد، بی آنکه دانا باشد - سخنان وی در مورد دانایی و عدالت نشان می داد که به خدا معتقد است.سوو(1لا

گزینه ۴ پاسخ درست است. افترایی که توسط ملتوس به او نسبت داده بودند این بود که سقراط رفتاری خالف دین در پیش گرفته و در پی آن است سوو(1لا
که به اسرار آسمان و زمین دست یابد.

گزینه ۴ پاسخ درست است. عدم اطمینان به همه دانسته ها موضع سوفسطائیان است که سقراط با آن مبارزه می کند.سوو(1لا

گزینه ۲ پاسخ درست است. »چه نعمتی باالتر از اینکه آدمی از این مدعیان که عنوان قاضی بر خود نهاده اند، رهایی یابد و با داوران دادگر آن جهان سوو(1لا
روبه رو شود و با نیکان و بلندمرتبگان همنشین گردد. اگر مرگ این است، حاضرم بارها به کام مرگ

 گزینه ۴ پاسخ درست است. ازنظر سقراط تنها خدا دانای حقیقی است - گریز از مرگ دشوار نیست. گریز از بدی دشوار است، زیرا بدی از مرگ تندتر سوو(1لا
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)نمی داند( ولی فکر می کند می داند.
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گزینه ۴ پاسخ درست است.  سقراط، افتراهایی را که متوجه خود می دانست عبارت بودند از: سوو(1لا
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گزینه ۴ پاسخ درست است.  سقراط در برابر اتهام ملتوس که او را منکر خدا دانسته بود گفت: منظورت این است که من خورشید و ماه را به خدایی سوو(1لا
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می دانم - سقراط می گوید: راز سروش معبد دلفی که در الهامی به دوستم کرفون گفته بود همین بود که به ما بنمایاند که تا چه پایه نادانیم.

گزینه ۱پاسخ درست است.  این مسئله که ندانیم مربع چند زاویه دارد، جهل ساده است، چون فقط یک چیز را نمی دانیم اما وقتی یک باور غلط سوو(1لا
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ب( سوفسطائیان می پنداشتند که حقیقت دست یافتنی نیست. این اعتقاد غلط است، اما آن ها فکر می کردند درست، بنابراین دچار جهل مرکب بودند. 

ج( سقراط می گوید که خداوند او را مأمور کرده تا در جستجوی دانش بکوشد و آن را به دیگران یاد دهد.

گزینه ۴ پاسخ درست است.  خداوند مرا مأمور کرده تا در جستجوی دانش بکوشم و آن را به دیگران آموزش دهم - وی برای نشان دادن اعتقاد خود سوو(1لا
به خدا و رد اتهام خدا ناباوری گفت: آیا ممکن است که کسی صفات و امور مربوط به انسان را بپذیرد اما منکر وجود انسان باشد؟ آیا کسی پیدا می شود که علم 

و قدرت و عدالت فوق بشری را قبول داشته باشد ولی وجود خداوند را منکر شود؟
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گاهی از نادانی به امور است. - این افترا که من منکر خدا باشم وارد سوو(1لا گاهی یا ناآ گزینه ۱ پاسخ درست است. تفاوت جهل ساده و مرکبا عبارت از آ
نیست، آیا کسی پیدا می شود که علم و قدرت و عدالت فوق بشری را قبول داشته باشد ولی وجود خداوند را منکر شود.

گزینه ۳ پاسخ درست است. سوو(1لا

الف( مطلبی که از شنیده های دوست سقراط در معبد دلفی، جزء موارد اتهامی نبود. 

ب( سقراط به زندگی پس از مرگ و وجود خداوند معتقد بود بنابراین ما وراء الطبیعی را قبول داشت. 

ج( ازنظر سقراط داناترین انسان فیلسوف است و دانای حقیقی خدا است.

گزینه ۲ پاسخ درست است. سوو(1لا

الف( ملتوس به نمایندگی از متهم کنندگان در دادگاه گفت: »جرم سقراط این است که خدایانی را که همه به آن ها اعتقاد دارند، انکار می کند و از خدایی جدید 
سخن می گوید. با افکار خود جوانان را گمراه می سازد و آن ها را از دین و آیین پدرانشان برمی گرداند...« 

ب( راز سروش معبد دلفی همین بود که بگویید: »داناترین شما آدمیان کسی است که چون سقراط بداند که هیچ نمی داند«

گزینه ۲  پاسخ درست است. با شرایطی که سوفسطائیان در زمان سقراط به وجود آورده بودند جامعه آتن از حقیقت و فضیلت فاصله می گرفت و حق سوو(1لا
طلبی در زمان سوفسطائیان در سایه جدل و سخنوری ماهرانه کمرنگ شد.

گزینه ۱ پاسخ درست است. سوو(1لا

الف( سقراط در شرایطی که سفسطه رواج یافته بود از تفکر فلسفه دفاع کرد. او افکار فلسفی خود را در قالب گفتگو بیان کرد. 

ب( در رابطه با سقراط می توانیم بگوییم زندگی اش همان فلسفه اش بود. 

ج( سوفسطائیان از دانش منطق استفاده نمی کردند.

گزینه ۴ پاسخ درست است.  سقراط برای احیای تفکر عقالنی و استواری فضیلت قیام کرد و شالودۀ تفکر فلسفی اصیل را استوار ساخت. او سراسر سوو(1لا
حیاتش را با فلسفه سپری کرد و زندگی او حکایت واقعی فلسفه است.

گزینه ۴ پاسخ درست است. سوو(1لا

الف( در شرایطی که جامعه آتن به علت افکار شک گرایانه سوفسطائیان از حقیقت و فضیلت فاصله می گرفت و حق طلبی در سایه جدل و سخنوری ماهرانه محو 
شده بود، قهرمانی به نام »سقراط« پرچم علم و فضیلت را برافراخت و برای احیای تفکر عقالنی قیام کرد. 

ب( سوفسطائیان معتقد بودند که جهان را نمی توان شناخت و آنچه را که ما علم و دانش می نامیم، تنها ساخته و پرداخته ذهن ما است و تطابقی با واقعیت ها 
ندارد.

گزینه ۴ پاسخ درست است.  ما از مطالعه و تأمل در زندگی سقراط می توانیم دفتر اندیشه های فلسفی وی را ورق بزنیم - افالطون شاگرد برجسته سوو(1لا
وی از زندگی افالطون و مبارزه سقراط با مغالطه گران، سوفسطائیان حکایت نموده است.

گزینه ۱ پاسخ درست است. من هم با تهی دستان و هم با توانگران همنشینم تا از من بپرسند و به سخنان من گوش فرادهند، این رسالتی است که سااو(1لا
خداوند با نداهای غیبی در رؤیاها بر عهده من نهاده است.
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درس ششم

به این چند گزاره توجه کنید و ابتدا بگوئید کدام یک از این گزاره ها درست هستند؟ سپس آن ها را باهم مقایسه کنید و ببینید که کدام گزاره با کدام گزاره 

سازگار و کدام گزاره با کدام گزاره ناسازگار است.

 انسان می تواند اشیاء را بشناسد.

 انسان می تواند اشیاء را همان گونه که هستند بشناسد.

 انسان نمی تواند اشیاء را همان گونه که هستند بشناسد.

 شناخت انسان می تواند خطا و اشتباه باشد.

 شناخت انسان همواره خطا و اشتباه است.

 انسان فقط می تواند همین امور محسوس و قابل تجربه حسی را بشناسد.

 انسان در شناخت امور محسوس هم همواره خطا می کند.

 انسان عالوه بر امور محسوس، امور نامحسوس را هم می تواند بشناسد.

ابتدا بگوئید کدام یک از این گزاره ها درست هستند؟ سپس آن ها را باهم مقایسه کنید و ببینید که کدام گزاره با کدام گزاره سازگار و کدام گزاره با کدام 

گزاره ناسازگار است.

یکی از ویژگی های انسان، توانایی شناختن است. ما اشیاء و پدیده های پیرامون خود را شناسایی می کنیم و از طریق این شناخت با آن ها ارتباط برقرار کرده و از 

آن ها استفاده می نماییم.

درک ویژگی های اشیاء و ارتباط با آن ها و استفاده از آن ها نشانه توانایی ما در دانستن است.

 ویژگی های شناخت و معرفت انسان

 انسان هم به محسوسات و هم به مسائلی فراتر از محسوسات معرفت دارد.

 شناخت و معرفت ما به تدریج افزایش می یابد.

 شناخت و معرفت انسان علیرغم گستردگی آن محدود است.

 بعضی از دانسته ها و شناخت و معرفت انسان ممکن است خطا و نادرست باشند.
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منطق و فلسفه جامع کنکور

 1- بسیار پیش آمده که ما یک مسأله ریاضی را حل کرده ایم، اما بعد متوجه شده ایم  که در حل آن مسأله راه را اشتباه رفته ایم. سپس راه دیگری 
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معرفت شناسی بخشی از فلسفه است که به پدیده شناخت می پردازد و می کوشد به پرسش هایی که مربوط به شناخت است پاسخ بدهد.

درباره خود  ناگزیر  انسان می اندیشد  و  مانند هستی، جهان  درباره موضوعاتی  فیلسوفی  بوده است. چون هنگامی که  فلسفه  از  معرفت شناسی همیشه جزئی 

دارد. دیدگاهی  نیز  و شناخت  اندیشیدن 

فیلسوفانی که درباره شناخت و معرفت شناسی نظر داده اند

 افالطون و ارسطو در یونان باستان، 

 ابن سینا، شیخ اشراق، مالصدرا و عالمه طباطبایی، از فیلسوفان دوره اسالمی 

 دکارت، هیوم و کانت از فیلسوفان دوره جدید اروپا

 معرفت شناسی همیشه جزء فلسفه بوده است اما قبل از کانت در ضمن مباحث فلسفی به آن می پرداخته اند و به صورت شاخه مستقلی مطرح نبوده است.

اما توجه ویژه کانت، فیلسوف قرن هیجدهم آلمان، سبب شد که شاخه »معرفت شناسی« فلسفه رشد بیشتری کند و فیلسوفان بیشتری بدان بپردازند و پرسش های 

جدی و جدیدی مطرح بشود و در نتیجه به صورت شاخه مستقلی درآمده است که به آن »معرفت شناسی« یا »نظریه شناخت« می گویند.

چیستی معرفت

 معرفت امری کامال بدیهی و خودبه خود روشن است به گونه ای که نمی شود آن را تعریف کرد. وقتی می گوییم نمی شود آن را تعریف کرد بدان معنا نیست که چون 

نمی شود آن را تعریف کرد پس مجهول می ماند بلکه بدین معنا است که خودبه خود روشن است و ضمن این که نمی توان آن را تعریف کرد به تعریف کردن هم نیازی ندارد.

گاهی نداشته باشیم تعریف هم امکان ندارد. خوب   اما چرا نمی توان معرفت را تعریف کرد؟ چون تعریف، خودش مبتنی بر معرفت است یعنی تا معرفت و آ

دقت کنید، تعریف یعنی استفاده از تصورهای معلوم برای کشف تصور مجهول، یعنی تا تصور های معلومی که به آن ها معرفت داشته باشیم، نباشند، تعریف هم 

صورت نمی گیرد، استفاده از تصورهای معلوم یعنی استفاده از تصورهایی که به آن ها معرفت داریم یعنی قبال باید معرفت داشته باشیم بعدا بتوانیم تعریف بکنیم. 

پس تعریف معرفت امکان ندارد و خودبه خود روشن و بدیهی است و نیازی هم به تعریف ندارد.
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امکان معرفت

 امکان معرفت قابل اثبات با استدالل نیست اما این که قابل اثبات با استدالل نیست بدان معنا نیست که مجهول می ماند بلکه بدان معنا است که خود به 

خود روشن و بدیهی است و نیازی هم به اثبات و استدالل ندارد.

 اما چرا معرفت قابل اثبات یا انکار و یا حتی شک با استدالل نیست. چون استدالل چه برای اثبات و چه برای انکار و چه برای شک، قبال نیاازمند وجود 

معرفت است. خوب دقت کنید، استدالل یعنی استفاده از تصدیق های معلوم برای روشن و معلوم نمودن تصدیق مجهول و این یعنی این که تا ما تصدیق های 

معلوم نداشته باشیم یعنی تصدیق هایی نداشته باشیم که به آن ها معرفت داشته باشیم یعنی تا امکان معرفت برای ما روشن نباشد، امکان استدالل نداریم. پس 

گاهی بر امکان معرفت محال است و امکان معرفت خودبه خود روشن و بدیهی و بی نیاز از استدالل است. هرگونه استداللی بدون آ

البته گاهی همین امر بدیهی، چه در گذشته و چه در زمان حاضر، انکار شده است.

 سوفیست ها به علت استفاده از مغالطه های مختلف به این نتیجه رسیدند که انسان توانایی رسیدن به حقیقت را ندارد و نمی تواند به علمی که مطابق با 

واقع باشد، برسد.

گرگیاس

 یکی از این سوفیست ها »گرگیاس« بود. او که در فن سخنوری بسیار توانا بود، می گوید: »اوال چیزی وجود ندارد. ثانیا اگر چیزی هم وجود داشته باشد، 

برای انسان قابل شناخت نیست و انسان ابزار شناخت آن را ندارد. ثالثا اگر برای انسان قابل شناخت باشد، نمی تواند آن را به دیگری بیاموزد و منتقل نماید.«

 البته در ضمن کتاب به نقد این نظر پرداخته نشده است ما هم توجه ریز به آن نمی کنیم و فقط این قدر می گوییم که همه این گفته ها را خود گرگیاس نوعی 

گاهی می داند که اگر شناخت و معرفت امکان نداشته باشد خود این سخنان او را هم نباید حقیقت بدانیم. چون معتقد است رسیدن به حقیقت و به  شناخت و آ

طور کلی شناخت، امکان ندارد.

این که می گوییم شناخت و معرفت، امکان دارد به معنای آن نیست که انسان همه چیز را می شناسد و یا در شناخت او اصال خطایی وجود ندارد.

البته ما می دانیم که حقایق بسیاری وجود دارند که هنوز انسان نتوانسته است آن ها را بشناسد. همچنین ممکن است ما در توانایی خود برای شناخت برخی امور 

شک کنیم، مثال با خود بگوییم که »آیا ما می توانیم به همه اسرار مغز پی ببریم؟« اما این شک، غیر از شک در امکان اصل شناخت است.

 شکاکیت مطلق محال است و اعتقاد به آن منجر به تناقض می شود.

 شکاکیت مطلق یعنی این که در همه علوم و باورهای خودمان شک و تردید داشته باشیم.

گاهی و باورهای ما هست یا نه؟ اگر بگوییم بله پس همین باورمان را هم زیر سوال برده  حاال آیا همین باور که بگوییم »شکاکیت، مطلق است.« یکی از علوم و آ

و مشکوک دانسته ایم پس این حرف خودبه خود باطل است و اگر بگوییم که این حرف ما یقینی است و شکی در آن نیست پس حرف خود را نقض کرده ایم چون 

که شکاکیت را مطلق نداسته ایم بلکه به علمی از علوم خود یعنی همین گزاره یقین داریم. پس شکاکیت، مطلق نیست.

پس هرکس چنین نظری بدهد، گرفتار یک تناقض شده و همین نظر او با شکاکیت مطلق سازگار نیست.

یکی از دالیل امکان معرفت و توانایی بشر برای شناخت حقایق پیشرفت پیوسته علوم است.

پیشرفت علوم به دو صورت در حال انجام است:

  1-  از طریق حل مجهوالت و دستیابی به اطالعات جدید.

  2- از طریق پی بردن به اشتباهات گذشتگان و اصالح آن ها.
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۱- تعریف شناخت یا معرفت به دانستن و آگاهی یک تعریف ................... است زیرا شناخت یا معرفت مفهومی ................... 
و در مورد شناخت تجربی می توان گفت .................

۱( لغوی - بدیهی است که تعریف پذیر نیست. - با همکاری عقل و حس به دست می آید.

۲( لغوی - روشن است که نیاز به تعریف ندارد. - با همکاری عقل و حس به دست می آید.

۳( تحلیلی - نیازمند به تعریف است. - بر اصول فلسفی متکی است.

۴( تحلیلی - تعریف پذیر است. - بر اصول فلسفی متکی است.

۲- هرگاه بیان شود که »عقل و حس و شهود و وحی هرکدام در جای خود اعتبار دارند« و هرگاه بیان شود که »فایده داشتن به معنی 
درست بودن است« و عقیده ای که معتقد است »امری که قابل بررسی تجربی نباشد    بی معنا است« و »تجربه گرایانی که به تجربه 
دینی در شناخت نیز معتقدند« به ترتیب به کدام نظریه های شناخت شناسی مربوط می شود؟ و در میان این نظریه ها، امروزه کدام 

جریان بر سایر نظریه ها غلبه دارد؟

۱( مالصدرا - پراگماتیسم - پوزیتیویسم - ویلیام جیمز و برگسون - تجربه گرایی 

گوست کنت - دکارت و کانت - عقل گرایی  ۲( عالمه طباطبایی و مالصدرا - نتیجه گرایی - آ

۳( مالصدرا و عالمه طباطبایی - پراگماتیسم - پوزیتیویسم - ویلیام جیمز و برگسون - تجربه گرایی 

۴( فالسفه مسلمان - عقل گرایی - تجربه گرایی - بیکن و کانت - عقل گرایی

۳- در مورد معرفت و شناخت کدام عبارت درست است؟

۱( مفهوم معرفت چنان روشن است که تعریف پذیر نیست.            ۲( معنای معرفت و شناخت و امکان رسیدن به آن برای هر انسانی روشن است.

۳( امکان معرفت نیازی به تحقیق و پیدا کردن علت ندارد.            ۴( امکان معرفت چه در گذشته و چه در زمان حاضر انکارناشدنی است.

۴- کدام یک از مسایل زیر جزء مسایل شناخت شناسی نیست؟

۱( حقیقت و ماهیت شناخت چیست؟                                      ۲( آیا شناخت اساسًا ممکن است؟

۳( شناخت ما از خوب و بد ریشه در چه چیزی دارد؟               ۴( شناخت های ما تا چه اندازه دارای ارزش هستند؟

۵- کدام یک از مسائل جزء مسائل فلسفه معرفت شناسی نیست؟

۱( حقیقت و ماهیت معرفت چیست؟                        ۲( آیا شناخت اساسًا ممکن است؟

۳( حقیقت و ماهیت انسان چیست؟                         ۴( ابزار و روش های شناخت کدام اند؟
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۱- تعریف شناخت یا معرفت به دانستن و آگاهی یک تعریف ................... است زیرا شناخت یا معرفت مفهومی ................... 
و در مورد شناخت تجربی می توان گفت .................

۱( لغوی - بدیهی است که تعریف پذیر نیست. - با همکاری عقل و حس به دست می آید.

۲( لغوی - روشن است که نیاز به تعریف ندارد. - با همکاری عقل و حس به دست می آید.

۳( تحلیلی - نیازمند به تعریف است. - بر اصول فلسفی متکی است.

۴( تحلیلی - تعریف پذیر است. - بر اصول فلسفی متکی است.

۲- هرگاه بیان شود که »عقل و حس و شهود و وحی هرکدام در جای خود اعتبار دارند« و هرگاه بیان شود که »فایده داشتن به معنی 
درست بودن است« و عقیده ای که معتقد است »امری که قابل بررسی تجربی نباشد    بی معنا است« و »تجربه گرایانی که به تجربه 
دینی در شناخت نیز معتقدند« به ترتیب به کدام نظریه های شناخت شناسی مربوط می شود؟ و در میان این نظریه ها، امروزه کدام 

جریان بر سایر نظریه ها غلبه دارد؟

۱( مالصدرا - پراگماتیسم - پوزیتیویسم - ویلیام جیمز و برگسون - تجربه گرایی 

گوست کنت - دکارت و کانت - عقل گرایی  ۲( عالمه طباطبایی و مالصدرا - نتیجه گرایی - آ

۳( مالصدرا و عالمه طباطبایی - پراگماتیسم - پوزیتیویسم - ویلیام جیمز و برگسون - تجربه گرایی 

۴( فالسفه مسلمان - عقل گرایی - تجربه گرایی - بیکن و کانت - عقل گرایی

۳- در مورد معرفت و شناخت کدام عبارت درست است؟

۱( مفهوم معرفت چنان روشن است که تعریف پذیر نیست.            ۲( معنای معرفت و شناخت و امکان رسیدن به آن برای هر انسانی روشن است.

۳( امکان معرفت نیازی به تحقیق و پیدا کردن علت ندارد.            ۴( امکان معرفت چه در گذشته و چه در زمان حاضر انکارناشدنی است.

۴- کدام یک از مسایل زیر جزء مسایل شناخت شناسی نیست؟

۱( حقیقت و ماهیت شناخت چیست؟                                      ۲( آیا شناخت اساسًا ممکن است؟

۳( شناخت ما از خوب و بد ریشه در چه چیزی دارد؟               ۴( شناخت های ما تا چه اندازه دارای ارزش هستند؟

۵- کدام یک از مسائل جزء مسائل فلسفه معرفت شناسی نیست؟

۱( حقیقت و ماهیت معرفت چیست؟                        ۲( آیا شناخت اساسًا ممکن است؟

۳( حقیقت و ماهیت انسان چیست؟                         ۴( ابزار و روش های شناخت کدام اند؟
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۶- تعریف معرفت یا شناخت »به دانستن و آگاهی نسبت به چیزی«، تعریفی ............ است؛ زیرا ............ و امکان معرفت برای 
انسان امری ............ است به این معنا که ................

۱( لغوی - نیازی به تعریف ندارد - معلوم - نیازی به دلیل ندارد.                 ۲( لغوی - تعریف پذیر نیست - بدیهی - نیازی به تعریف ندارد.
۳( به مثال - تعریفه تحلیلی ندارد - معلوم - نیازی به اثبات ندارد.             ۴( به مثال - تعریف تحلیلی ندارد - بدیهی - اثبات پذیر نیست.

۷- »چیستی معرفت« و »امکان معرفت« از این نظر با یکدیگر متفات اند که اولی ............ و دومی ..............
۱( نیازی به تعریف ندارد - بدیهی و روشن است.                     ۲( بدیهی و روشن است - نیازی به تعریف ندارد.

۳( بدیهی و روشن نیست - نیازی به تعریف دارد.                    ۴( نیاز به تعریف دارد - بدیهی و روشن است.

۸- پیشرفت پیوسته دانش انسان نتیجه ............ است.
۱( تالش عقالنیت انسان                                                                                                         ۲( تکاپوی علوم تجربی و ریاضی 

۳( از طریق حل مجهوالت و پی بردن به اشتباهات گذشتگان و تصحیح آن ها                       ۴( از طریق تبدیل محسوسات به معقوالت

۹- امروزه به علت ................ درباره معرفت و ظهور دیدگاه های گوناگون بخش ................... به صورت شاخه مستقلی در 
آمده است.

۱( پیشرفت علوم - علوم عقلی                                              ۲( پیشرفت تکنولوژی - نظریه معرفت
۳( طرح پرسش های جدی و جدید - نظریه معرفت                    ۴( مطالعه زیربنایی فلسفه - نظریه معرفت

۱۰- معنا و مفهوم معرفت ............ است.
۱( روشن و بدیهی است و نیازی به تعریف ندارد.                    ۲( مبهم و نیاز به شرح و توضیح ندارد.

۳( روشن و غیر قابل توضیح است.                                        ۴( نیاز به اثبات استداللی دارد.

۱۱- دستیابی انسان به دانش های گوناگون در رشته های مختلف علم از طریق ............ است.
۱( بررسی آراء و نظرات دانشمندان و تئوری ها                                                              ۲( آزمایش و تحقیق و پژوهش ها

۳( حل مجهوالت و دستیابی به اطالعات جدید و پی بردن به اشتباهات                       ۴( استفاده کردن از برهان های عقلی و کمک گرفتن از علوم گوناگون

۱۲- شکاکیت مطلق به معنی ........................
۱( پوچ بودن نسبی علوم است.                                   ۲( عدم تشخیص حق از باطل است.

۳( عدم توانایی شناخت انسان است.                           ۴( شک در اصل دانستن و همه دانسته ها است.

۱۳- عبارت زیر از کدام یک از سوفسطائیان است؟ 
 اگر هم وجود داشته باشد برای انسان قابل شناخت نیست.«

ً
 چیزی وجود ندارد. ثانیا

ً
»اوال

۱( گزنفون                  ۲( گرگیاس                ۳( لیرون                  ۴( پروتاگوراس

۱۴- سوفیست ها با استفاده از ............ در گفتگوها هر باطلی را حق جلوه می دادند.
1( مغالطه های مختلف                                         ۲( محسوسات

۳( اختالف آراء                                                   ۴( عدم توانایی انسان در رسیدن به حقیقت
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۱۵- درستی و نادرستی گزینه های زیر را مشخص کنید؟ 
الف( مبحث ارزش شناخت به این مسئله می پردازد که آیا شناخت انسان درست است یا خیر.

ب( وقتی امری علت ندارد، یعنی امر تدریجی نیست و فقط با عقل می شود آن را شناخت. 
ج( از نظر ابن سینا اصل سنخیت پایه و اساس هر تجربه ای است که از قواعد اولیه تفکر می باشد. 

د( کشف و شناخت اراده آدمی از طریق و درون گری و به صورت حضوری حاصل شود.
۱( درست - نادرست - درست - نادرست                     ۲( درست - نادرست - نادرست - درست

۳( درست - نادرست - درست - درست                      ۴( درست - درست - نادرست - درست

۱۶- کدام پرسش را می توانیم از نوع معرفت شناسانه بدانیم و کدام گزینه به علت توانایی شناخت انسان رخ   می دهد؟
۱( آیا محیط می تواند شناخت کودک را مختل کند؟ خستگی از کار زیاد

۲( چرا برخی ها استعداد بشری در یادگیری ریاضی دارند گرمازدگی در هوای بسیار گرم 
۳( چگونه می توان قدرت حافظه خود را تقویت کرد؟ احساس تشنگی پس از دوندگی

۴( آیا چیزی هست که انسان هیچ گاه نتواند آن را بشناسد؟ ناراحت شدن از یک حادثه ناگوار

۱۷- کدام گزینه بیان کننده امکان خطا در معرفت آدمی است؟
۱( سقراط معتقد بود که دانا نیست و دانای حقیقی فقط خداوند متعال است.        ۲( گزنوفانس می گفت خداوند هیچ شباهتی به موجودات فانی ندارد.

۳( افالطون استادش سقراط به وجود ماوراء الطبیعه معتقد بود.                            ۴( هراکلیتوس، برخالف پارمنیدس معتقد بود که جهان در حرکت است.

۱۸- چند مورد از گزینه های زیر صحیح نمی باشد؟ 
الف( اینکه مدعی شویم حس و تجربه می تواند انسان را به شناخت برساند تفاوتی ندارد و عین حقیقت است. 

ب( سوفسطائیان شکاک مطلق بودند؛ زیرا اصل امکان معرفت و دستیابی به حقیقت را انکار نمی کردند. 
ج( گام به گام بودن پدیده شناخت جهان اطراف انسان شناسی نشان دهنده تدریجی و لزوم آموختن را نشان می دهد. 

د( سوفسطائیان راه های رسیدن به شناخت را نتیجه بخش نمی داند چراکه شکاک مطلق اند.
۱( دو مورد               ۲( سه مورد               ۳( یک مورد               ۴( چهار مورد

۱۹- کدام یک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد؟
۱( مبحث ارزش شناخت به این مسئله می پردازد که آیا شناخت انسان درست است یا خیر.

۲( اینکه اشتباهی را در شناخت تصحیح می کنیم نشان می دهد که امکان خطا در شناخت وجود دارد.
۳( شناخت تمام جزئیات پیدایش کهکشان شاید در توانایی انسان نباشد که همین امر نشان دهنده بدیهی بودن شناخت است.

۴( تمام اعمال از طریق شناخت انجام می شود و اگر شناخت ممکن نبود هیچ کاری نمی توانستیم انجام دهیم.

۲۰- چند مورد از عبارات زیر صحیح می باشد؟ 
الف( اگر شناخت ممکن بود هیچ عملی از انسان سر نمی زد.     ب( منظور از حقیقت یعنی مطابقت با واقعیت خارجی 

ج( اختالف سلیقه و نظر یکی از نشانه های وجود خطا در شناخت آدمی است 
د( کسی که می گوید »نمی توان موجودات غیر مادی را شناخت« قلمرو شناخت بشر را محدود می داند.

۱( درست - درست - نادرست - درست                         ۲( نادرست - درست - درست - نادرست 

۳( نادرست - نادرست - درست - درست                       ۴( نادرست - درست - درست - درست
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۱۵- درستی و نادرستی گزینه های زیر را مشخص کنید؟ 
الف( مبحث ارزش شناخت به این مسئله می پردازد که آیا شناخت انسان درست است یا خیر.

ب( وقتی امری علت ندارد، یعنی امر تدریجی نیست و فقط با عقل می شود آن را شناخت. 
ج( از نظر ابن سینا اصل سنخیت پایه و اساس هر تجربه ای است که از قواعد اولیه تفکر می باشد. 

د( کشف و شناخت اراده آدمی از طریق و درون گری و به صورت حضوری حاصل شود.
۱( درست - نادرست - درست - نادرست                     ۲( درست - نادرست - نادرست - درست

۳( درست - نادرست - درست - درست                      ۴( درست - درست - نادرست - درست

۱۶- کدام پرسش را می توانیم از نوع معرفت شناسانه بدانیم و کدام گزینه به علت توانایی شناخت انسان رخ   می دهد؟
۱( آیا محیط می تواند شناخت کودک را مختل کند؟ خستگی از کار زیاد

۲( چرا برخی ها استعداد بشری در یادگیری ریاضی دارند گرمازدگی در هوای بسیار گرم 
۳( چگونه می توان قدرت حافظه خود را تقویت کرد؟ احساس تشنگی پس از دوندگی

۴( آیا چیزی هست که انسان هیچ گاه نتواند آن را بشناسد؟ ناراحت شدن از یک حادثه ناگوار

۱۷- کدام گزینه بیان کننده امکان خطا در معرفت آدمی است؟
۱( سقراط معتقد بود که دانا نیست و دانای حقیقی فقط خداوند متعال است.        ۲( گزنوفانس می گفت خداوند هیچ شباهتی به موجودات فانی ندارد.

۳( افالطون استادش سقراط به وجود ماوراء الطبیعه معتقد بود.                            ۴( هراکلیتوس، برخالف پارمنیدس معتقد بود که جهان در حرکت است.

۱۸- چند مورد از گزینه های زیر صحیح نمی باشد؟ 
الف( اینکه مدعی شویم حس و تجربه می تواند انسان را به شناخت برساند تفاوتی ندارد و عین حقیقت است. 

ب( سوفسطائیان شکاک مطلق بودند؛ زیرا اصل امکان معرفت و دستیابی به حقیقت را انکار نمی کردند. 
ج( گام به گام بودن پدیده شناخت جهان اطراف انسان شناسی نشان دهنده تدریجی و لزوم آموختن را نشان می دهد. 

د( سوفسطائیان راه های رسیدن به شناخت را نتیجه بخش نمی داند چراکه شکاک مطلق اند.
۱( دو مورد               ۲( سه مورد               ۳( یک مورد               ۴( چهار مورد

۱۹- کدام یک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد؟
۱( مبحث ارزش شناخت به این مسئله می پردازد که آیا شناخت انسان درست است یا خیر.

۲( اینکه اشتباهی را در شناخت تصحیح می کنیم نشان می دهد که امکان خطا در شناخت وجود دارد.
۳( شناخت تمام جزئیات پیدایش کهکشان شاید در توانایی انسان نباشد که همین امر نشان دهنده بدیهی بودن شناخت است.

۴( تمام اعمال از طریق شناخت انجام می شود و اگر شناخت ممکن نبود هیچ کاری نمی توانستیم انجام دهیم.

۲۰- چند مورد از عبارات زیر صحیح می باشد؟ 
الف( اگر شناخت ممکن بود هیچ عملی از انسان سر نمی زد.     ب( منظور از حقیقت یعنی مطابقت با واقعیت خارجی 

ج( اختالف سلیقه و نظر یکی از نشانه های وجود خطا در شناخت آدمی است 
د( کسی که می گوید »نمی توان موجودات غیر مادی را شناخت« قلمرو شناخت بشر را محدود می داند.

۱( درست - درست - نادرست - درست                         ۲( نادرست - درست - درست - نادرست 

۳( نادرست - نادرست - درست - درست                       ۴( نادرست - درست - درست - درست
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۲۱- کدام گزینه از ویژگی های شناخت انسان محسوب نمی شود و به چه دلیل امروز معرفت شناسی به بخش مستقل در فلسفه تبدیل 
شده است؟

۱( طرح سوال های جدیدی درباره معرفت و وجود دیدگاه های مختلف - محدودیت

۲( روشن بودن معنا و مفهوم شناخت و معرفت برای فیلسوفان - خطاپذیری

۳( طرح سوال های جدی درباره معرفت و وجود دیدگاه های مختلف - کامل بودن

۴( روشن نبودن معنا و مفهوم شناخت و معرفت برای فیلسوفان - خودشناسی

۲۲- درستی و نادرستی گزاره های زیر را مشخص کنید. 

الف( شناخت انسان محدود است و هرگز کامل نمی شود و این شناخت تدریجی به وجود می آید. 

ب( پیشرفت علم دلیلی روشن است برای امکان شناخت و معرفت  ج( معرفت، مفهومی بدیهی و روشن است و نیازی به تعریف ندارد. 

د( از آنجایی که گاهی انسان در شناخت دچار خطا می شود، میان آدم ها در مورد برخی موارد اختالف نظر وجود دارد.

۱( درست - نادرست - درست - درست                           ۲( نادرست - درست - درست - درست

۳( درست - درست - درست - درست                            ۴( نادرست - درست - نادرست - درست

۲۳- کدام گزینه پیرامون موضوع امور نامحسوس توضیحی بیان می کند؟

۱( چیزی که با چشم دیده نمی شود.                            ۲( آنچه با حواس قابل تشخیص نباشد.

۳( آنچه در دنیای مادی تاثیر ندارد.                              ۴( آن چیزی که نمی توان شناخت.

۲۴- کدام گزینه از نظر منطقی با عبارت »هیچ چیز را نمی توان شناخت« نزدیکی بیشتری دارد؟ و کدام یک از موارد از ویژگی های 
شناخت انسان محسوب نمی شود؟

۱( هیچ کس دروغ نمی گوید. - خودشناسی                   ۲( من همه چیز را می شناسم. - کامل بودن

۳( همه سخنان من دروغ است. - کامل بودن                  ۴( هرچیزی را می توان شناخت. - خودشناسی

۲۵- کدام یک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد؟

۱( شناخت آدمی تدریجی، بدیهی و کامل است.

۲( نظریه معرفت یا همان معرفت شناسی در گذشته به صورت مستقل وجود نداشته.

۳( وقتی می گوییم حقیقت یعنی مطابقت با واقعیت خارجی، در واقع به چیستی شناخت پرداخته ایم.

۴( شناخت تجربی از همکاری حس و عقل به دست می آید.

۲۶- درستی و نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید؟ 

الف( دانش بشر به دو صورت پیشرفت می کند:  ۱- دستیابی به معلومات جدید ۲- پی بردن به اشتباهات گذشته 

ب( شکاگیت مطلق یعنی شک در اصل دانستن و شناختن      ج( شناختن انسان امری بدیهی، کامل و تدریجی است. 

د( معرفت شناسی به پدیده شناخته می پردازد.

۱( درست - درست - نادرست - نادرست                            ۲( نادرست - درست - درست - نادرست

۳( درست - درست - درست - درست                               ۴( درست - درست - نادرست - درست
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۲۷- کدام گزینه به علت توانایی شناخت انسان رخ می دهد؟ و شناخت انسان چگونه امری است؟

۱( ناراحت شدن از یک حادثه ناگوار - تدریجی                  ۲( احساس تشنگی پس از دوندگی - تدریجی 

۳( گرمازدگی در هوای بسیار گرم - کامل                          ۴( خستگی ناشی از کار زیاد - بدیهی

۲۸- عبارت »حقایق بسیاری در جهان وجود دارد که هنوز برای انسان شناخته نشده اند« نشان دهنده چیست و شکاک مطلق کیست؟

۱( محدودیت شناخت انسان - سوفسطائیان                         ۲( تردید در امکان معرفت - سوفسطائیان 

۳( تدریجی بودن امر شناخت - سوفسطائیان                        ۴( وجود خطا در اصل شناخت - سقراط

۲۹- کدام گزینه می تواند نشان دهنده خطا در معرفت انسان باشد؟

۱( تالس دائمًا در تالش برای یافتن تبیین عقالنی برای تغییر پوسته طبیعت بود.

۲( هراکلیتوس بر خالف پارمیندس بر این عقیده بود که جهان در حرکت است. 

۳( افالطون مانند سقراط به وجود ماوراء الطبیعه معتقد بود.

۴( سقراط معتقد بود دانای حقیقی فقط خداوند است.

۳۰- از نظر گرگیاس اگر چیزی را بشناسیم باز هم ................

۱( می توانیم آن را انتقال دهیم.                                       ۲( آن را نمی توانیم تشریح کنیم.

۳( نمی توان آن را انتقال دهیم.                                       ۴( آن را نشناخته ایم.

۳۱- عبارت »روح غیرمادی قابل اثبات نیست« چه چیزی را نفی می کند؟

۱( روح انسان              ۲( اصل شناخت               ۳( ماوراء الطبیعه                ۴( اصل فلسفه

۳۲- کدام گزینه درباره شناخت نادرست است؟

۱( شناخت انسان ها در موضوعات مختلف یکسان است.                         ۲( قطعه انسان ها از جهان پیرامون خود شناخت دارند.

۳( انسان توانایی شناخت همه چیز را ندارد.                                               ۴( معرفت و شناخت تدریجی است.

۳۳- کدام گزینه تعریف بهتری از معرفت شناسی ارائه می کند؟

۱( نحوه درست اندیشیدن                                         ۲( اندیشیدن درباره اندیشیدن

۳( تشخیص راه صحیح تفکر                                    ۴( شناسایی ابعاد مختلف شناسایی

۳۴- پذیرش عبارت کدام گزینه به ایجاد تناقض ختم می شود؟

۱( از طریق تجربه و حس می توان به شناخت رسید.                 ۲( فقط در حیطه تجربه می توان به شناخت رسید.

۳( حواس انسان یکی از ابزارهای معرفتی است.                       ۴( حواس با اینکه خطاکارند، اما به شناخت می رسند.

۳۵- از جهتی باید ............ شکاک مطلق دانست، زیرا ...............

۱( سوفسطائیان - دانش را ساخته و پرداخته ذهن می دانند.                 ۲( سقراط - دانش را ساخته و پرداخته ذهن می دانند.

۳( سوفسطائیان - به شناخت عقلی معتقد نبودند.                                  ۴( سقراط - به شناخت عقلی معتقد نبودند.



سواالت درس ششم

533

۲۷- کدام گزینه به علت توانایی شناخت انسان رخ می دهد؟ و شناخت انسان چگونه امری است؟

۱( ناراحت شدن از یک حادثه ناگوار - تدریجی                  ۲( احساس تشنگی پس از دوندگی - تدریجی 

۳( گرمازدگی در هوای بسیار گرم - کامل                          ۴( خستگی ناشی از کار زیاد - بدیهی

۲۸- عبارت »حقایق بسیاری در جهان وجود دارد که هنوز برای انسان شناخته نشده اند« نشان دهنده چیست و شکاک مطلق کیست؟

۱( محدودیت شناخت انسان - سوفسطائیان                         ۲( تردید در امکان معرفت - سوفسطائیان 

۳( تدریجی بودن امر شناخت - سوفسطائیان                        ۴( وجود خطا در اصل شناخت - سقراط

۲۹- کدام گزینه می تواند نشان دهنده خطا در معرفت انسان باشد؟

۱( تالس دائمًا در تالش برای یافتن تبیین عقالنی برای تغییر پوسته طبیعت بود.

۲( هراکلیتوس بر خالف پارمیندس بر این عقیده بود که جهان در حرکت است. 

۳( افالطون مانند سقراط به وجود ماوراء الطبیعه معتقد بود.

۴( سقراط معتقد بود دانای حقیقی فقط خداوند است.

۳۰- از نظر گرگیاس اگر چیزی را بشناسیم باز هم ................

۱( می توانیم آن را انتقال دهیم.                                       ۲( آن را نمی توانیم تشریح کنیم.

۳( نمی توان آن را انتقال دهیم.                                       ۴( آن را نشناخته ایم.

۳۱- عبارت »روح غیرمادی قابل اثبات نیست« چه چیزی را نفی می کند؟

۱( روح انسان              ۲( اصل شناخت               ۳( ماوراء الطبیعه                ۴( اصل فلسفه

۳۲- کدام گزینه درباره شناخت نادرست است؟

۱( شناخت انسان ها در موضوعات مختلف یکسان است.                         ۲( قطعه انسان ها از جهان پیرامون خود شناخت دارند.

۳( انسان توانایی شناخت همه چیز را ندارد.                                               ۴( معرفت و شناخت تدریجی است.

۳۳- کدام گزینه تعریف بهتری از معرفت شناسی ارائه می کند؟

۱( نحوه درست اندیشیدن                                         ۲( اندیشیدن درباره اندیشیدن

۳( تشخیص راه صحیح تفکر                                    ۴( شناسایی ابعاد مختلف شناسایی

۳۴- پذیرش عبارت کدام گزینه به ایجاد تناقض ختم می شود؟

۱( از طریق تجربه و حس می توان به شناخت رسید.                 ۲( فقط در حیطه تجربه می توان به شناخت رسید.

۳( حواس انسان یکی از ابزارهای معرفتی است.                       ۴( حواس با اینکه خطاکارند، اما به شناخت می رسند.

۳۵- از جهتی باید ............ شکاک مطلق دانست، زیرا ...............

۱( سوفسطائیان - دانش را ساخته و پرداخته ذهن می دانند.                 ۲( سقراط - دانش را ساخته و پرداخته ذهن می دانند.

۳( سوفسطائیان - به شناخت عقلی معتقد نبودند.                                  ۴( سقراط - به شناخت عقلی معتقد نبودند.
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۳۶- درباره شناخت جهان پیرامون می توان گفت .............

۱( هیچگاه کامل نمی شود.                        ۲( اکثرًا اشتباه است.                        ۳( هیچ محدودیتی ندارد.                        ۴( یک باره به دست می آید.

۳۷- چرا امکان معرفت امری بدیهی و روشن است؟

۱( هر عملی از طریق آن انجام می شود.                     ۲( نمی توان برایش تعریفی ارائه کرد.

۳( حد و حدودش کاماًل مشخص است.                       ۴( نه ابهام مفهومی دارد و نه ابهام معنوی

۳۸- گفتن »شناخت امکان ندارد« ناشی از چیست؟

۱( امکان شناخت                        ۲( خطاپذیری شناخت                        ۳( محدودیت معرفت                        ۴( نبود ابزار معرفتی

۳۹- کدام گزینه قابل تردید نیست؟

۱( انسان توانایی شناخت کل جهان هستی را دارد.                          ۲( تنها می توان امور محسوس را به درستی شناخت.

۳( خطاهای شناختی انسان قابل اصالح نیست.                             ۴( انسان از خود و جهان پیرامونش شناخت دارد.

۴۰- شناخت تمام جزئیات پیدایش کهکشان ها شاید در توانایی انسان نباشد، این امر نشان دهنده محدودیت ............ انسان است.

۱( تفکر                 ۲( اندیشه                  ۳( شناخت                  ۴( توانایی

۴۱- کدام عبارت قلمرو شناخته بشر را محدود می داند؟

۱( بدون کمک عقل نمی توان به شناختی رسید.                  ۲( حواس انسان گاهی خطا می کند.

۳( نمی توان موجودات غیرمادی را شناخت.                         ۴( شناخت انسان مطابق واقع نیست.

۴۲- وقتی می گوییم »حقیقت یعنی مطابقت با واقعیت خارجی« از ................... معرفت صحبت کرده ایم.

۱( قلمرو                 ۲( چیستی                 ۳( هستی                 ۴( امکان

۴۳- کدام گزینه صحیح است؟

۱( انسان ها گاهی در مورد یک موضوع واحد، دیدگاه های غیر یکسان و اختالف نظر دارند.

۲( از نظر گرگیاگس هیچ چیز وجود ندارد و اگر هم چیزی وجود داشته باشد، شناخت نیز با آن همراه است.

۳( نظر فالسفه مسلمان بر این مفهوم استوار بود که علم و دانش ساخته و پرداخته ذهن انسان است.

۴( شکاک مطلق راه های رسیدن به شناخت را نتیجه بخش می داند.

۴۴- درستی یا نادرستی عبارات زیر را تعیین کنید. 

الف( معرفت شناسی بخشی از فلسفه است که درباره چیستی شناخت، محدودیت شناخت انسان است. 

ب( اگر شناخت ممکن نبود علمی از انسان سر نمی زد.               ج( شناخت انسان بدیهی است، اما کامل نیست.

۱( درست - نادرست - درست                                    ۲( درست - درست - درست

۳( نادرست - نادرست - نادرست                                 ۴( درست - نادرست - نادرست
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۴۵- گرچه شناخت در انسان امری ........... است، اما ............ نیست.
۱( کامل - بدیهی                 ۲( بدیهی - محدود                 ۳( محدود - تدریجی                 ۴( تدریجی - کامل

۴۶- کسی که می گوید »نمی توان موجودات غیرمادی را شناخت« انسان را در چه محدود می کند؟
۱( قلمرو شناخت انسان را                                        ۲( توانایی اندیشیدن انسان را

۳( قلمرو تفکر انسان را                                            ۴( دایره دانش و محدودیت آن را

۴۷- اگر کسی مدعی شود »روح غیرمادی را نمی توان شناخت« به کدام پرسش معرفت شناسانه پاسخ گفته است؟
۱( مراتب کسب شناخت عالی کدام اند؟                      ۲( شناخت انسان ها تا چه حد کامل است؟

۳( قلمرو شناخت ما تا کجا است؟                             ۴( توانایی ما در شناخت چقدر است؟

۴۸- کدام گزینه پیرامون معرفت شناسی است؟
۱( شناخت انواع و اقسام حاالت ذهن انسان ممکن است.                                    ۲( بررسی انواع مغالطاتی که موجب خطا می شوند.

۳( شناخت و معرفتی که ما را به حقیقت می رساند.                                               ۴( توجه تفکر درباره شناخت انسان و محدودیت هایش

۴۹- کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
۱( معرفت مفهومی بدیهی است و نیازی به تعریف ندارد.

۲( اگر شناخت ممکن بود هیچ خطائی از انسان سر نمی زد.
۳( توجه ویژه در دکارت به شناخت موجب رشد و گسترش مباحث معرفت شناسی شده است.

۴( پیشرفت علم دلیل روشنی است برای امکان شناخت و معرفت

۵۰- دانش بشر به صورت تولید ............ و تصحیح ............ توسعه می یابد.
۱( علم جدید - دانش قدیم                                       ۲( علم جدید - دانش

۳( علم فنی - دانش قدیم                                         ۴( دانش فنی - دانش قدیم

۵۱- در مورد معرفت شناسی کدام گزینه صحیح است؟
۱( توجه ویژه کانت به شناخت باعث توجه سایر فیلسوفان به مباحث شناخته شده

۲( اندیشه در باب مابعد الطبیعی همراه اندیشه در باب معرفت شناسی است. 
۳( دانش معرفت شناسی سواالتی چون »راه های شناخت چیست؟« را شکل می دهند.

۴( علت ایجاد شاخه مستقل به نام معرفت شناسی عدم ارتباط آن با هستی شناسی است.

۵۲- درستی یا نادرستی گزاره های زیر را بررسی و گزینه مناسب را انتخاب کنید؟ 
الف( تالش و توجه کانت سبب شد که معرفت شناسی به جزئی از فلسفه تبدیل شود. 

ب( بحث شناخت ناگزیر درضمن اندیشیدن درباره هستی را انسان پدیدار می شود. 
ج( بحث های معرفت شناسی منحصر در میان فیلسوفان اسالمی و یونان باستان بود.

۱( درست - درست - نادرست                             ۲( نادرست - نادرست - نادرست

۳( درست - نادرست - درست                             ۴( نادرست - درست - نادرست
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۴۵- گرچه شناخت در انسان امری ........... است، اما ............ نیست.
۱( کامل - بدیهی                 ۲( بدیهی - محدود                 ۳( محدود - تدریجی                 ۴( تدریجی - کامل

۴۶- کسی که می گوید »نمی توان موجودات غیرمادی را شناخت« انسان را در چه محدود می کند؟
۱( قلمرو شناخت انسان را                                        ۲( توانایی اندیشیدن انسان را

۳( قلمرو تفکر انسان را                                            ۴( دایره دانش و محدودیت آن را

۴۷- اگر کسی مدعی شود »روح غیرمادی را نمی توان شناخت« به کدام پرسش معرفت شناسانه پاسخ گفته است؟
۱( مراتب کسب شناخت عالی کدام اند؟                      ۲( شناخت انسان ها تا چه حد کامل است؟

۳( قلمرو شناخت ما تا کجا است؟                             ۴( توانایی ما در شناخت چقدر است؟

۴۸- کدام گزینه پیرامون معرفت شناسی است؟
۱( شناخت انواع و اقسام حاالت ذهن انسان ممکن است.                                    ۲( بررسی انواع مغالطاتی که موجب خطا می شوند.

۳( شناخت و معرفتی که ما را به حقیقت می رساند.                                               ۴( توجه تفکر درباره شناخت انسان و محدودیت هایش

۴۹- کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
۱( معرفت مفهومی بدیهی است و نیازی به تعریف ندارد.

۲( اگر شناخت ممکن بود هیچ خطائی از انسان سر نمی زد.
۳( توجه ویژه در دکارت به شناخت موجب رشد و گسترش مباحث معرفت شناسی شده است.

۴( پیشرفت علم دلیل روشنی است برای امکان شناخت و معرفت

۵۰- دانش بشر به صورت تولید ............ و تصحیح ............ توسعه می یابد.
۱( علم جدید - دانش قدیم                                       ۲( علم جدید - دانش

۳( علم فنی - دانش قدیم                                         ۴( دانش فنی - دانش قدیم

۵۱- در مورد معرفت شناسی کدام گزینه صحیح است؟
۱( توجه ویژه کانت به شناخت باعث توجه سایر فیلسوفان به مباحث شناخته شده

۲( اندیشه در باب مابعد الطبیعی همراه اندیشه در باب معرفت شناسی است. 
۳( دانش معرفت شناسی سواالتی چون »راه های شناخت چیست؟« را شکل می دهند.

۴( علت ایجاد شاخه مستقل به نام معرفت شناسی عدم ارتباط آن با هستی شناسی است.

۵۲- درستی یا نادرستی گزاره های زیر را بررسی و گزینه مناسب را انتخاب کنید؟ 
الف( تالش و توجه کانت سبب شد که معرفت شناسی به جزئی از فلسفه تبدیل شود. 

ب( بحث شناخت ناگزیر درضمن اندیشیدن درباره هستی را انسان پدیدار می شود. 
ج( بحث های معرفت شناسی منحصر در میان فیلسوفان اسالمی و یونان باستان بود.

۱( درست - درست - نادرست                             ۲( نادرست - نادرست - نادرست

۳( درست - نادرست - درست                             ۴( نادرست - درست - نادرست
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۵۳- عبارت کدام گزینه شکایت در خود اصل امکان شناخت را بیان نمی کند؟

۱( انسان توانایی شناخت بسیاری چیزها را ندارد.                     ۲( انسان نمی تواند به علم مطابق با واقعیت دست یابد.

۳( هیچ چیز برای انسان قابل شناخت نیست.                         ۴( شناخت انسان ما به ازای خارجی ندارد.

۵۴- دلیل تبدیل معرفت شناسی به یک شاخه مستقل چیست؟

۱( منطق ناظر بر کل شناخت و معرفت شناسی ناظر بر شناخت فلسفی است.      ۲( طرح پرسش های جدی و جدید درباره معرفت و ظهور دیدگاه های گوناگون

۳( فاصله گرفتن مبانی نظریات هستی شناسی و معرفت شناسی از هم              ۴( معرفت شناسی عالوه بر فلسفه نیازمند دیدگاه های علوم تجربی می باشد.

۵۵- محتوای کدام عبارت با بدیهی و روشن بودن معنای معرفت و امکان رسیدن به شناخت سازگار است؟

۱( شکاکیت مطلق، یعنی شک در معرفت و نه شک در امکان رسیدن به معرفت

۲( شکاکیت مطلق، یعنی شک در امکان معرفت و نه شک در معنای معرفت

۳( شکاکیت مطلق، یعنی شک، در اصل دانستن و همه دانسته ها

۴( اگر کسی در همه دانسته ها شک کند گرفتار تناقض می شود و نظر او با شک سازگار است.

۵۶- کدام گزینه در موردنظر گرگیاس پیرامون شناخت نادرست می باشد؟

۱( وجود بودن همه چیز برای انسان قابل شناخت نیست.                 ۲( انسان توانایی انتقال و آموختن شناخت خود را ندارد.

۳( عدم امکان انتقال شناخت بر عدم شناخت تقدم دارد.                 ۴( افکار واقعیت اولین مرحله است.

۵۷- کدام گزینه در زمینه پیشرفت پیوسته دانش انسان، نادرست نیست؟

۱( بشر به طور طبیعی به امکان شناخت خود به جز پدیده های غیرمادی باور دارد.

۲( بشر وجود اشتباه را برای رسیدن به کماالت به معنای ناتوانی در کسب معرفت تلقی می کند.

۳( نتیجه تالش بشر دستیابی انسان به شاخه های گوناگون علم است.

۴( یکی از دالیل توانایی بشر برای رسیدن به معرفت جهل و نیاز دائمی وی به دانستن است.

۵۸- کدام سوفیست در فن سخنوری بسیار توانا بود و کدام گزینه درخصوص نظر وی پیرامون حقیقت نادرست است؟

۱( گرگیاس - چیزی وجود ندارد.                                                       ۲( گرگیاس - هر آنچه انسان بدن فکر کند حقیقت دارد.

۳( پروتاگوراس - انسان ابزار شناخت حقیقت را ندارد.                        ۴( پروتاگوراس - نمی توان حقیقت را به دیگری آموخت.

۵۹- شکاکیت مطلق، یعنی ............ که منجر به ............ شده که با ............ سازگار نیست.

۱( شک در اصل دانستن - تضاد - امکان اصل شناخت                      ۲( شک در امکان اصل شناخت - تناقض - شک مطلق

۳( شک در اصل دانستن - تناقض - شک مطلق                                ۴( شک در امکان اصل شناخت - تضاد - امکان اصل شناخت

 اگر چیزی وجود داشته باشد، ............... و انسان ابزار شناخت آن را ندارد.
ً
 چیزی وجود ندارد. ثانیا

ً
۶۰- ............ اوال

۱( گرگیاس - برای انسان قابل شناخت نیست.                               ۲( پروتاگوراس - برای انسان قابل شناخت نیست

۳( تالس - نمی تواند آن را به دیگری بیاموزد.                                  ۴( هراکلیتوس - نمی تواند آن را به دیگری بیاموزد.
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۶۱- در کدام گزینه به علت مستقل شدن معرفت شناسی یا ............ در علم فلسفه، اشاره شده است؟

۱( نظریه معرفت - روشن شدن معنی واقعی معرفت                              ۲( نظریه معرفت - طرح پرسش های جدید و جدی

۳( معرفت فلسفی - مفهوم فلسفی نظریه معرفت                                  ۴( معرفت فلسفی - ظهور دیدگاه های گوناگون

۶۲- شناخت نظرات سوفسطائیان با مفهوم کدام گزینه میسر است؟

۱( در عین دانایی، خود را به جهالت می زدند.                           ۲( انتخاب روش های نادرست برای ترویج افکار درستی

۳( دور کردن مردم از فضایل انسانی                                         ۴( در دستیابی به حقیقت، جهل مرکب داشتند.

۶۳- کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ 

الف( شناخت ما از جهان امری ............ است.          ب( ظهور دیدگاه های گوناگون معرفت شناسی سبب شد .......... 

ج( استقالل معرفت شناسی از فلسفه نتیجه کدام مورد است؟

۱( الف( تدریجی و اکتسابی ب( این رشته به صورت مستقل درآید ج( طرح پرسش های جدی و جدید درباره معرفت و ظهور دیدگاه های گوناگون

گاهانه ب( سؤال جدیدی در این زمینه مطرح شود ج( دستیابی به دانش های جدید درباره اشیاء و تصحیح اشتباهات گذشته ۲( الف( محدود و آ

۳( الف( تدریجی و اکتسابی ب( امکان شناخت زیر سؤال برود ج( طرح پرسش های جدی و جدید درباره معرفت و ظهور دیدگاه های گوناگون

گاهانه ب( این رشته به صورت مستقل درآید ج( دستیابی به دانش های جدید درباره اشیاء و تصحیح اشتباهات گذشته ۴( الف( محدود و آ

۶۴- کدام مورد از اعتقادات گرگیاس نیست و امکان معرفت جزء ............ است و شکاکیت مطلق درنهایت به ............ می انجامد.

۱( چیزی وجود ندارد - بدیهیات اولیه، نفی خود                           ۲( چیزهایی که هستند قابل شناخت نیستند - اصول عقلیه، نسبی گرایی

۳( آموزشی وجود ندارد - اصول عقلیه، نفی خود                          ۴( انسان معیار صحت یا نادرستی شناخت است - بدیهیات اولیه، نفی خود

 کدام است؟
ً
۶۵- راه های پیشرفت دانش بشر منحصرا

۱( دستیابی به دانش های جدید از راه های تجربه، تفکر و شهود                    ۲( گشودن شاخه های جدید دانش و تصحیح دانش های قبلی

۳( مطالعه و به دست آوردن اطالعات و نقد آن ها                                           ۴( تکمیل و پیش بردن دانش های صحیح قبلی

۶۶- کدام عبارت در مورد سوفیست ها نادرست است؟

۱( آن ها با استفاده از مغالطه های مختلف و گفتگوها در محاکم قضایی هر باطلی را رد می کردند.

۲( آن ها معتقد بودند که انسان توانایی رسیدن به حقیقت را ندارد.

۳( سوفیست ها اعتقاد داشتند که انسان نمی تواند به علمی که مطابق با واقع باشد برسد.

۴( یکی از سوفیست های معروف گرگیاس بود که در فن سخنوری بسیار توانا بود.

۶۷- گرگیاس در جمله معروفش به ترتیب کدام یک از موارد زیر را انکار می کند؟

۱( آموزش - وجود - شناخت                 ۲( معرفت - وجود - شناخت                 ۳( وجود - شناخت - آموزش                 ۴( آموزش - معرفت - شناخت

۶۸- کدام یک درباره سیر زندگی گرگیاس صحیح است؟
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۶۱- در کدام گزینه به علت مستقل شدن معرفت شناسی یا ............ در علم فلسفه، اشاره شده است؟

۱( نظریه معرفت - روشن شدن معنی واقعی معرفت                              ۲( نظریه معرفت - طرح پرسش های جدید و جدی

۳( معرفت فلسفی - مفهوم فلسفی نظریه معرفت                                  ۴( معرفت فلسفی - ظهور دیدگاه های گوناگون

۶۲- شناخت نظرات سوفسطائیان با مفهوم کدام گزینه میسر است؟

۱( در عین دانایی، خود را به جهالت می زدند.                           ۲( انتخاب روش های نادرست برای ترویج افکار درستی

۳( دور کردن مردم از فضایل انسانی                                         ۴( در دستیابی به حقیقت، جهل مرکب داشتند.

۶۳- کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ 

الف( شناخت ما از جهان امری ............ است.          ب( ظهور دیدگاه های گوناگون معرفت شناسی سبب شد .......... 

ج( استقالل معرفت شناسی از فلسفه نتیجه کدام مورد است؟

۱( الف( تدریجی و اکتسابی ب( این رشته به صورت مستقل درآید ج( طرح پرسش های جدی و جدید درباره معرفت و ظهور دیدگاه های گوناگون

گاهانه ب( سؤال جدیدی در این زمینه مطرح شود ج( دستیابی به دانش های جدید درباره اشیاء و تصحیح اشتباهات گذشته ۲( الف( محدود و آ

۳( الف( تدریجی و اکتسابی ب( امکان شناخت زیر سؤال برود ج( طرح پرسش های جدی و جدید درباره معرفت و ظهور دیدگاه های گوناگون

گاهانه ب( این رشته به صورت مستقل درآید ج( دستیابی به دانش های جدید درباره اشیاء و تصحیح اشتباهات گذشته ۴( الف( محدود و آ

۶۴- کدام مورد از اعتقادات گرگیاس نیست و امکان معرفت جزء ............ است و شکاکیت مطلق درنهایت به ............ می انجامد.

۱( چیزی وجود ندارد - بدیهیات اولیه، نفی خود                           ۲( چیزهایی که هستند قابل شناخت نیستند - اصول عقلیه، نسبی گرایی

۳( آموزشی وجود ندارد - اصول عقلیه، نفی خود                          ۴( انسان معیار صحت یا نادرستی شناخت است - بدیهیات اولیه، نفی خود

 کدام است؟
ً
۶۵- راه های پیشرفت دانش بشر منحصرا

۱( دستیابی به دانش های جدید از راه های تجربه، تفکر و شهود                    ۲( گشودن شاخه های جدید دانش و تصحیح دانش های قبلی

۳( مطالعه و به دست آوردن اطالعات و نقد آن ها                                           ۴( تکمیل و پیش بردن دانش های صحیح قبلی

۶۶- کدام عبارت در مورد سوفیست ها نادرست است؟

۱( آن ها با استفاده از مغالطه های مختلف و گفتگوها در محاکم قضایی هر باطلی را رد می کردند.

۲( آن ها معتقد بودند که انسان توانایی رسیدن به حقیقت را ندارد.

۳( سوفیست ها اعتقاد داشتند که انسان نمی تواند به علمی که مطابق با واقع باشد برسد.

۴( یکی از سوفیست های معروف گرگیاس بود که در فن سخنوری بسیار توانا بود.

۶۷- گرگیاس در جمله معروفش به ترتیب کدام یک از موارد زیر را انکار می کند؟

۱( آموزش - وجود - شناخت                 ۲( معرفت - وجود - شناخت                 ۳( وجود - شناخت - آموزش                 ۴( آموزش - معرفت - شناخت

۶۸- کدام یک درباره سیر زندگی گرگیاس صحیح است؟
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۱( تولد در ایتالیا  سفر به آتن  مهارت در فن سخنوری

۲( تولد در سیسیل  نوشتن کتاب جمهوری  شهرت در میان سوفسطائیان آتن  منصوب شدن به سفارت کرت

۳( تولد در ایتالیا  ارتباط با سوفسطائیان آتن  شهرت در میان سوفسطائیان

۴( تولد در آتن  شاگردی نزد سوفسطائیان  مهارت در مغالطه

۶۹- کدام عبارت به »چیستی معرفت« مربوط می شود و کدام عبارت درباره جمله »توپ آنجاست« درست نیست؟

۱( حقایق بسیاری هست که ما از آن بی خبریم - این جمله ساده است و نمی توان برداشت فلسفی از آن داشت.

۲( مفهوم معرفت، از تعریف بی نیاز است - نشانه علم بیان کننده به وجود توپ است.

۳( حقایق بسیاری هست که ما از آن بی خبریم - نماینده توپ واقعی در خارج است.

۴( مفهوم معرفت، از تعریف بی نیاز است - این جمله ساده است و نمی توان برداشت فلسفی از آن داشت.

۷۰- استدالل و تالشی برای مجاب کردن طرف مقابل درباره موضوعی خاص نشانه چیست و اینکه کسی بگوید »شناخت به هیچ وجه 
ممکن نیست« مثل این است که .................

۱( وجود معیاری ثابت و مشترک برای حقیقت علی رغم اختالف عقیده - دروغ گویی محض بگوید »من دروغگو هستم« 

۲( اختالف در معرفت شناسی در اثر اختالف در هستی شناسی - شکاک بگوید »نمی شود امر غیرمادی را شناخت« 

۳( امکان شناخت مستقیم نظرات یکدیگر بر اساس تحلیل عقلی - دروغ گوی محض بگوید »من دروغگو هستم«

۴( محدود نبودن شناخت و امور حسی و امکان فهم غیرمحسوسات - شکاک بگوید »نمی شود امر غیرمادی را شناخت«

۷۱- به چه علت شکاکیت مطلق یک ناهنجاری فکری می باشد و درباره نسبت هستی شناسی و معرفت شناسی کدام مورد درست است؟

۱( حقایق بسیاری هست که نمی شناسیم و شناخت آنها در توان ما نیست - در دوره قبل از سقراط مسئله شناخت مطرح نبود.

۲( به دالیل گوناگون، بداهت شناخت در گذشته و حال بعضا انکار شده است - دیدگاه شناختی به مسائل هستی شناسی و انسان شناسی به مرور زمان شکل 
گرفتند.

۳( ممکن است معنای شناخت نزد همگان یکسان نباشد - برخی فالسفه به هستی می پرداختند اما هنوز شناخت برایشان اهمیت نداشت.

۴( معنای شناخت و امکان آن برای هر انسانی روشن است - هر وقت که مسئله وجود در فلسفه بحث شده دیدگاه معرفت شناسی هم وجود دارد.

۷۲- کدام امور بدیهی محسوب می شوند و درباره کسی که شناخت امور نامحسوس را قبول ندارد چه      می توان گفت؟

۱( توانایی عقلی در شناخت کامل - به این مسئله ای هستی شناختی است و نه معرفت شناختی

۲( عدم توانایی در شناخت امر غیرحسی - نظر او همان شکاکیت مطلق است.

۳( اصل معرفت و شناخت نامحدود - شک در امکان شناخت امور نامحسوس سفسطه است. 

۴( معنای معرفت و امکان شناخت - او لزومًا با اصل امکان شناخت مشکل ندارد.

۷۳- علت تبدیل شدن معرفت شناسی به یک شاخه مستقل چیست و درباره اصل شناخت در آدمی نمی توان گفت .................

۱( طرح پرسش های جدید درباره معرفت و ظهور دیدگاه های گوناگون - همان ادراک حسی است. 

۲( معرفت شناسی عالوه بر فلسفه نیازمند دیدگاه های علوم تجربی است - امکان خطا در آن وجود دارد.

۳( منطق ناظر بر کل شناخت و معرفت شناسی ناظر بر شناخت فلسفی است - به تدریج حاصل می شود.

۴( فاصله گرفتن مبانی نظریات هستی شناسی و معرفت شناسی از هم - امری محدود است. 
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۷۴- مفهوم »معرفت شناسی« در کدام گزینه آمده است؟

۱( شناخت خود شناخت                 ۲( شناخت پدیده های گوناگون                 ۳( بی نیازی از تعریف                 ۴( خود پدیده شناخت

۷۵- کدام یک از مفاهیم زیر نشان ویژگی های عام شناخت انسانی می باشد و معرفت شناسی همیشه ..........

گاهی، محدودیت، خطاپذیری، شناخت تدریجی - جزئی از فلسفه بوده است. ۱( جهان آ

گاهی - مستقل از فلسفه بوده است. ۲( محدودیت، خطاپذیری، شناخت تدریجی، خودآ

گاهی - جزئی از فلسفه بوده است.  ۳( خطاپذیری، شناخت دفعی، محدودیت، خودآ

گاهی، عدم محرومیت، خطاپذیری - مستقل از فلسفه بوده است. ۴( شناخت تدریجی، جهان آ

۷۶- کدام گزینه مبین پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ 

الف( معرفت شناسی چیست؟       ب( کدام یک از مفاهیم ذکرشده از نتایج محدودیت شناخت انسان محسوب نمی گردد؟

۱( الف( بخشی از فلسفه که معیار حقیقت را به دست می دهد - ب( ناتوانی از درک برخی حقائق

٢( الف( بخشی از فلسفه که به خود پدیده شناخت می پردازد - ب( عدم پیشرفت علم و دانش

۳( الف( یکی از پیش فرض های ورود به فلسفه که فهم را ممکن می کند - ب( خطا و اشتباه در شناخت

۴( الف( یکی از پیش فرض های ورود به فلسفه که بدون آن استدالل ممکن نیست - ب( اختالف نظر در شناخت

۷۷- کدام مفهوم بیانگر تفاوت اساسی معرفت شناسی در گذشته با معرفت شناسی دوره جدید است؟

۱( در گذشته مباحث معرفت شناسی شاخه مستقلی بود اما امروز، در ضمن مباحث فلسفی مطرح می شود.

۲( در گذشته مباحث معرفت شناسی در ضمن مباحث فلسفی طرح شد اما امروزه، نظریه معرفت شاخه مستقلی است.

۳( در هر دو دوره برخی از مباحث معرفت شناسی درضمن مباحث فلسفی طرح می شد.

۴( در هر دوره، مباحث معرفت شناسی شاخه مستقلی بود.

۷۸- کدام مفاهیم عبارات زیر را تکمیل می نماید؟ 

الف( معرفت شناسی بخشی از فلسفه است که به ............ می پردازد. 

ب( انسان اشیاء پیرامون خود را ........... و از طریق این ............ با آن ها ارتباط برقرار رده و استفاده می نماید.

۱( الف( اعتبار روش تجربی - ب( می بیند - دیدن                       ٢( الف( وجود و هستی موجودات - ب( می بیند - دیدن

۳( الف( خود پدیده شناخت - ب( می شناسد - شناخت                ۴( الف( فلسفه هر علم - ب( می شناسد - شناخت

۷۹- کدام سؤال به حوزه مسائل معرفت شناسی مربوط نمی شود؟

۱( آیا ما می توانیم اشیاء و موجودات جهان را بشناسیم و به آن ها علم پیدا کنیم؟         ۲( آیا یادآوری خاطرات خوشایند بر همه انسان ها تأثیر یکسان دارد؟

۳( آیا ما می توانیم به همه اسرار مغز پی ببریم؟                                                               ۴( شناخت های ما تا چه اندازه ارزش و اعتبار دارد؟
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منطق و فلسفه جامع کنکور

۸۰- باتوجه به سؤاالت زیر کدام مورد از سؤال ها شک در خصوص امکان اصل شناخت است و کدام عامل سبب شده است که گاهی 
در زندگی انسان، امری بدیهی چون »امکان شناخت« انکار گردد؟

۱( آیا صور اشیا در ذهن ما اعتباری است یا نه؟ - وجود مسائل پیچیده در زندگی انسان

۲( آیا ما می توانیم به همه اسرار مغز پی ببریم - خطاپذیری حواس انسان

۳( آیا صور اشیاء در ذهن ما اعتباری است یا نه؟ - خطاپذیری حواس انسان 

۴( آیا ما می توانیم به همه اسرار مغز پی ببریم - وجود مسائل پیچیده در زندگی انسان

۸۱- درباره کدام یک از موارد زیر شک طبیعی نیست و چه چیزی مانع شک در امکان معرفت به طور طبیعی است؟

۱( واقعی بودن یا نبودن جهان - روشن بودن معرفت                                            ۲( آنچه در مغز می گذرد - درک ما از وجود خود و اشیای پیرامون

۳( واقعی بودن یا نبودن جهان - درک ما از وجود خود و اشیای پیرامون               ۴( آنچه در مغز می گذرد - روشن بودن معرفت

۸۲- در خصوص امکان معرفت کدام یک از مفاهیم زیر صحیح است و شک مطلق در معرفت شناسی چه معنایی دارد؟

۱( امکان معرفت را به هیچ وجه نمی توان اثبات کرد - شک در ما به ازای بیرونی دانسته ها

۲( »آیا میتوانیم به همه اسرار مغز پی ببریم« شک در امکان اصل شناخت است - شک در معرفت به تنهایی 

۳( امکان معرفت را به هیچ وجه نمی توان اثبات کرد - شک در معرفت به تنهایی 

۴( آیا می توانیم به همه اسرار مغز پی ببریم« شک در امکان اصل شناخت است - شک به اصول و ارکان هستی 

۸۳- کدام عبارت در رابطه با نظریات گرگیاس نادرست است و در خصوص شکاک مطلق کدام مفهوم صحیح نمی باشد؟

۱( او در استدالل هایش از روش تجربی و حسی بهره می برد - او در عمل به همه چیز شک می کند.

۲( او معتقد بود انسان نمی تواند شناخت خود را به دیگری منتقل کند - نظر وی با شک مطلق ناسازگار است.

٣( او در استدالل هایش از روش تجربی و حسی بهره می برد - نظر وی با شک مطلق ناسازگار است.

۴( او معتقد بود انسان نمی تواند شناخت خود را به دیگری منتقل کند - او در عمل به همه چیز شک می کند.

۸۴- باتوجه به این واقعیت که بشر متوجه اشتباهات علمی خود می شود، کدام نتیجه حاصل می گردد و کدام یک از مفاهیم زیر درباره 
امکان معرفت نادرست است؟

۱( امکان معرفت - ممکن است انسان بتواند در همه دانسته هایش شک کند، اما شک در اصل معرفت امکان پذیر نیست.

۲( خطاناپذیری علم - شک در توانایی انسان برای شناخت برخی امور با شک در امکان اصل شناخت مغایرت دارد.

۳( وابستگی علم به حواس - ممکن است انسان بتواند در همه دانسته هایش شک کند، اما شک در اصل معرفت امکان پذیر نیست.

۴( میزان توجه و دقت بشر - شک در توانایی انسان برای شناخت برخی امور با شک در امکان اصل شناخت مغایرت دارد.

۸۵- کدام عبارت نمی تواند درست باشد؟

۱( ناتوانی دائمی در شناخت                                     ۲( قابل شناخت بودن امور نادیدنی

۳( محدودیت شناخت به امور محسوس                        ۴( اشتباه بودن شناخت
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۸۶- »ناتوانی انسان از شناخت حقایق اشیاء« و«هیچ چیز وجود ندارد به ترتیب برخاسته از تفکر ............  و ............ بود.

۱( پروتاگوراس - گرگیاس                         ۲( گرگیاس - پروتاگوراس                         ۳( گرگیاس - گرگیاس                         ۴( پروتاگوراس - پروتاگوراس

۸۷- کدام مورد با آرای گرگیاس سازگار است؟

۱( میان آدمیان هیچ اصل مشترکی وجود ندارد.                                           ۲( تخیل و پندار شخص برای او مصداق واقعیت است.

۳( ممکن بودن شناخت به معنی ممکن بودن آموزش آن نیست.                  ۴( حقیقت برای هر فرد جنبه کاماًل شخصی دارد.

۸۸- کدام مفهوم بیانگر امکان معرفت نیست؟

۱( استدالل برای قانع کردن اشخاص دیگر                      ۲( کوشش مداوم برای درک و فهم جهان

۳( پی بردن به خطای شناخت                                          ۴( ندانستن پاسخ سؤاالت

۸۹- در رابطه با شناخت کدام مفهوم نادرست است؟

۱( امکان دارد در توانایی خود برای شناخت برخی امور شک کنیم، اما این غیر از شک در اصل شناخت است.

۲( مفهوم معرفت بدیهی و بی نیاز از تعریف است اما مفهوم شناخت بدیهی نیست و نیاز به تعریف دارد.

۳( شناخت بشر از ابتدای زندگی، نسبت به جهان هیچ گاه مانند زمان حاضر در پیشرفت نبوده است.

۴( از نشانه های توانایی معرفتی بشر این است که نیمه عمر علم، اکنون به حدود سه هفته رسیده است.

۹۰- محتوای کدام عبارت با بدیهی و روشن بودن معنای معرفت و امکان رسیدن به شناخت سازگار است؟

۱( شکاکیت مطلق، یعنی شک در امکان معرفت، و نه شک در معنای معرفت. 

۲( شکاکیت مطلق، یعنی شک در معنای معرفت و نه شک در امکان رسیدن به معرفت.

۳( شکاکیت مطلق، یعنی شک در اصل دانستن و همه دانسته ها، امکان پذیر نیست.

۴( اگر کسی در همه دانسته ها شک کند گرفتار تناقض می شود و نظر او با شک مطلق سازگار است.

۹۱- کدام مفهوم در رابطه با شکاک مطلق صحیح است و اگر کسی ادعا کند »شک می کنم پس هستم« مبنای کل معرفت بشری را 
شکل می دهد و تنها ادعای خطاناپذیر و یقینی است. آنگاه چنین فردی ..............

۱( به وجود عقل در آدمی قائل نیست - شک را پایه یقین قرار داده پس اساس، شکاک است. 

۲( چنین کسی هرگز وجود ندارد - در واقع شکاک نبوده و امکان معرفت را می پذیرد. 

۳( به وجود عقل در آدمی قائل نیست - در واقع شکاک نبوده و امکان معرفت را می پذیرد.

۴( چنین کسی هرگز وجود ندارد - شک را پایه یقین قرار داده پس اساسًا شکاک است.

۹۲- کدام یک از مفاهیم زیر ظهور مکاتب مختلف فلسفی را غیرممکن می سازد و درباره فردی که به ادراکات حسی انسان به طور کلی 
شک دارد کدام مورد نادرست است؟

۱( شکاکیت مطلق - او به امکان حصول معرفت حسی مبرای از خطا که مطابق با عالم واقع باشد علم دارد.

۲( شناخت ذهنی- او به وجود حقیقی علم دارد که عدم مطابقت حس با آن موجب بروز خطا شده است.

۳( شک در اعتبار تجربه - او به امکان حصول معرفت حسی مبرای از خطا که مطابق با عالم واقع باشد علم دارد.

۴( عدم دسترسی به خارج - او به وجود حقیقتی علم دارد که عدم مطابقت حس با آن موجب بروز خطا شده است.
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۱( استدالل برای قانع کردن اشخاص دیگر                      ۲( کوشش مداوم برای درک و فهم جهان

۳( پی بردن به خطای شناخت                                          ۴( ندانستن پاسخ سؤاالت

۸۹- در رابطه با شناخت کدام مفهوم نادرست است؟

۱( امکان دارد در توانایی خود برای شناخت برخی امور شک کنیم، اما این غیر از شک در اصل شناخت است.

۲( مفهوم معرفت بدیهی و بی نیاز از تعریف است اما مفهوم شناخت بدیهی نیست و نیاز به تعریف دارد.

۳( شناخت بشر از ابتدای زندگی، نسبت به جهان هیچ گاه مانند زمان حاضر در پیشرفت نبوده است.

۴( از نشانه های توانایی معرفتی بشر این است که نیمه عمر علم، اکنون به حدود سه هفته رسیده است.

۹۰- محتوای کدام عبارت با بدیهی و روشن بودن معنای معرفت و امکان رسیدن به شناخت سازگار است؟

۱( شکاکیت مطلق، یعنی شک در امکان معرفت، و نه شک در معنای معرفت. 

۲( شکاکیت مطلق، یعنی شک در معنای معرفت و نه شک در امکان رسیدن به معرفت.

۳( شکاکیت مطلق، یعنی شک در اصل دانستن و همه دانسته ها، امکان پذیر نیست.

۴( اگر کسی در همه دانسته ها شک کند گرفتار تناقض می شود و نظر او با شک مطلق سازگار است.

۹۱- کدام مفهوم در رابطه با شکاک مطلق صحیح است و اگر کسی ادعا کند »شک می کنم پس هستم« مبنای کل معرفت بشری را 
شکل می دهد و تنها ادعای خطاناپذیر و یقینی است. آنگاه چنین فردی ..............

۱( به وجود عقل در آدمی قائل نیست - شک را پایه یقین قرار داده پس اساس، شکاک است. 

۲( چنین کسی هرگز وجود ندارد - در واقع شکاک نبوده و امکان معرفت را می پذیرد. 

۳( به وجود عقل در آدمی قائل نیست - در واقع شکاک نبوده و امکان معرفت را می پذیرد.

۴( چنین کسی هرگز وجود ندارد - شک را پایه یقین قرار داده پس اساسًا شکاک است.

۹۲- کدام یک از مفاهیم زیر ظهور مکاتب مختلف فلسفی را غیرممکن می سازد و درباره فردی که به ادراکات حسی انسان به طور کلی 
شک دارد کدام مورد نادرست است؟

۱( شکاکیت مطلق - او به امکان حصول معرفت حسی مبرای از خطا که مطابق با عالم واقع باشد علم دارد.

۲( شناخت ذهنی- او به وجود حقیقی علم دارد که عدم مطابقت حس با آن موجب بروز خطا شده است.

۳( شک در اعتبار تجربه - او به امکان حصول معرفت حسی مبرای از خطا که مطابق با عالم واقع باشد علم دارد.

۴( عدم دسترسی به خارج - او به وجود حقیقتی علم دارد که عدم مطابقت حس با آن موجب بروز خطا شده است.
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۹۳- به ترتیب کدام گزینه پاسخ درست سؤاالت زیر است؟ 

الف( شکاکیت مطلق ............ است ولی شک در توانایی های شناختی انسان ............ است.

ب( کدام مفهوم، یک شناخت در حوزه تجربه محسوب می شود؟

۱( الف( متناقض با خود شی - ممکن - ب( از راه تجربه نمی شود همه چیز را ثابت کرد. 

۲( الف( سفسطه - خالف ضرورت طبیعت - ب( اشیاء از فاصله دور، کوچک به نظر می رسند.

۳( الف( متناقض با خود شی - ممکن - ب( از راه تجربه می شود همه چیز را ثابت کرد.

۴( الف( سفسطه - خالف ضرورت طبیعت - ب( اشیاء از فاصله دور، کوچک به نظر می رسند.

۹۴- ابهام در چیستی معرفت از چه نوعی می تواند باشد و معرفت یا شناخت همان ...............

گاهی نسبت به چیزی است. ۱( ابهام در بیان معرفت - تدبر و تفکر نسبت به چیزی است.                                    ۲( ابهام در واژه معرفت - دانستن و آ

گاهی نسبت به چیزی است. ۳( ابهام در مصداق معرفت - تدبر و تفکر نسبت به چیزی است.                               ۴( ابهام در معنای معرفت - دانستن و آ

۹۵- باتوجه به پرسش های زیر مشخص نمایید که کدام مورد در حیطه معرفت شناسی قرار می گیرد؟

۱( هوش چیست و چگونه در یادگیری تأثیر می گذارد؟                              ۲( آیا می توان از امر نامحسوس شناختی به دست آورد؟

۳( چگونه باید مسائل پیچیده ریاضی را حل کرد؟                                      ۴( آیا توانایی ذهنی برخی آدم ها برای شناخت بیشتر است؟
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سوال ۱( گزینه ۲ پاسخ درست است. مفهوم معرفت یا شناخت چنان روشن است که نیاز به تعریف ندارد. - شناخت تجربی اگرچه ابزار آن حواس است، ولی 
مبتنی بر اصول عقالنی است؛ بنابراین با همکاری حس و عقل به دست می آید. 

تحلیل گزینه های نادرست:  گزینه ۱: مفاهیم بسیط مانند مفاهیم عقلی فلسفی همچون علت و معلول، وحدت و کثرت، تعریف حقیقی ندارند، ولی معرفت یا 
شناخت بدیهی عقلی نیست؛ بلکه مفهومی معلوم یا روشن است. 

گزینه های ۳ و ۴ تعریف ارائه شده لغوی یا لفظی است نه تحلیلی.

سوال ۲( گزینه ۳ پاسخ درست است. در میان فالسفه مسلمان، مالصدرا و عالمه طباطبایی که از مروجان حکمت متعالیه مالصدرا است برای همه ابزارهای 
شناخت ارزش و اعتبار در جای خود قائل اند. پراگماتیسم یا عمل گرایی در شناخت شناسی معتقد است که فایده داشتن به معنای درست بودن است و تجربه 
گرایانی که در دوره معاصر عالوه بر تجربه، برای شهود معنوی و تجربه دینی ارزش قایل اند ویلیام جیمز و برگسون هستند. امروزه تجربه گرایی در قالب های 

جدید بر سایر نظریه ها از جمله عقل گرایی غلبه دارد.  تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۱: مالصدرا و عالمه طباطبایی کامل تر است. 

گزینه ۲: قسمت های ۴ و ۵ گزینه نادرست است. 

گزینه ۴: فالسفه مسلمان برخی بر عقل گرایی تأکید دارند مانند ابن سینا و برخی بر شهودگرایی مانند سهروردی، بنابراین عام تر و کلی تر از نظریه مالصدرا و 
عالمه طباطبایی است.

سوال ۳( گزینه ۲ پاسخ درست است. هم معنای معرفت و هم امکان رسیدن به شناخت و معرفت برای هر انسانی روشن است؛ بنابراین شکاکیت مطلق یعنی 
شک در اصل دانستن و همه دانسته ها امکان پذیر نیست و اگر کسی چنین نظری بدهد گرفتار یک تناقض شده و همین نظر او با شک مطلق ناسازگار است. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۱: مفهوم معرفت و شناخت چنان روشن است که نیازی به تعریف ندارد وگرنه تعریف پذیر به تعریف لغوی است. 

گزینه ۳: امکان معرفت و شناخت برای انسان یک امر بدیهی و روشن است و نیازی به تحقیق و پیدا کردن دلیل ) استدالل آوردن( ندارد وگرنه هرچیزی علت 
دارد. 

گزینه ۴: گاهی همین امر بدیهی نیز چه در گذشته و چه در زمان حال، انکار شده است.

سوال ۴( گزینه ۳ پاسخ درست است. بحث از حقیقت و ماهیت خوب و بد به فلسفه اخالق مربوط شده و این مسئله جزء مسائل فلسفه اخالق است نه فلسفه 
شناخت شناسی.  تحلیل گزینه های نادرست:  گزینه های ۱، ۲ و ۴: جزء مسایل مربوط به شناخت و معرفت یا شناخت شناسی هستند.

سوال ۵( گزینه ۳ پاسخ درست است. حقیقت و ماهیت انسان چیست؟ جزء مسائل انسان شناسی فلسفی است.  گزینه های ۱، ۲ و ۴ جزء مسائل فلسفه 
معرفت شناسی یا شناخت شناسی است.
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سوال ۱( گزینه ۲ پاسخ درست است. مفهوم معرفت یا شناخت چنان روشن است که نیاز به تعریف ندارد. - شناخت تجربی اگرچه ابزار آن حواس است، ولی 
مبتنی بر اصول عقالنی است؛ بنابراین با همکاری حس و عقل به دست می آید. 

تحلیل گزینه های نادرست:  گزینه ۱: مفاهیم بسیط مانند مفاهیم عقلی فلسفی همچون علت و معلول، وحدت و کثرت، تعریف حقیقی ندارند، ولی معرفت یا 
شناخت بدیهی عقلی نیست؛ بلکه مفهومی معلوم یا روشن است. 

گزینه های ۳ و ۴ تعریف ارائه شده لغوی یا لفظی است نه تحلیلی.

سوال ۲( گزینه ۳ پاسخ درست است. در میان فالسفه مسلمان، مالصدرا و عالمه طباطبایی که از مروجان حکمت متعالیه مالصدرا است برای همه ابزارهای 
شناخت ارزش و اعتبار در جای خود قائل اند. پراگماتیسم یا عمل گرایی در شناخت شناسی معتقد است که فایده داشتن به معنای درست بودن است و تجربه 
گرایانی که در دوره معاصر عالوه بر تجربه، برای شهود معنوی و تجربه دینی ارزش قایل اند ویلیام جیمز و برگسون هستند. امروزه تجربه گرایی در قالب های 

جدید بر سایر نظریه ها از جمله عقل گرایی غلبه دارد.  تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۱: مالصدرا و عالمه طباطبایی کامل تر است. 

گزینه ۲: قسمت های ۴ و ۵ گزینه نادرست است. 

گزینه ۴: فالسفه مسلمان برخی بر عقل گرایی تأکید دارند مانند ابن سینا و برخی بر شهودگرایی مانند سهروردی، بنابراین عام تر و کلی تر از نظریه مالصدرا و 
عالمه طباطبایی است.

سوال ۳( گزینه ۲ پاسخ درست است. هم معنای معرفت و هم امکان رسیدن به شناخت و معرفت برای هر انسانی روشن است؛ بنابراین شکاکیت مطلق یعنی 
شک در اصل دانستن و همه دانسته ها امکان پذیر نیست و اگر کسی چنین نظری بدهد گرفتار یک تناقض شده و همین نظر او با شک مطلق ناسازگار است. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۱: مفهوم معرفت و شناخت چنان روشن است که نیازی به تعریف ندارد وگرنه تعریف پذیر به تعریف لغوی است. 

گزینه ۳: امکان معرفت و شناخت برای انسان یک امر بدیهی و روشن است و نیازی به تحقیق و پیدا کردن دلیل ) استدالل آوردن( ندارد وگرنه هرچیزی علت 
دارد. 

گزینه ۴: گاهی همین امر بدیهی نیز چه در گذشته و چه در زمان حال، انکار شده است.

سوال ۴( گزینه ۳ پاسخ درست است. بحث از حقیقت و ماهیت خوب و بد به فلسفه اخالق مربوط شده و این مسئله جزء مسائل فلسفه اخالق است نه فلسفه 
شناخت شناسی.  تحلیل گزینه های نادرست:  گزینه های ۱، ۲ و ۴: جزء مسایل مربوط به شناخت و معرفت یا شناخت شناسی هستند.

سوال ۵( گزینه ۳ پاسخ درست است. حقیقت و ماهیت انسان چیست؟ جزء مسائل انسان شناسی فلسفی است.  گزینه های ۱، ۲ و ۴ جزء مسائل فلسفه 
معرفت شناسی یا شناخت شناسی است.
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گاهی تعریف لفظی یا لغوی  سوال ۶( گزینه ۱ پاسخ درست است. مفهوم معرفت و شناخت چنان روشن است که نیازی به تعریف ندارد و تعریف آن به دانستن و آ
است. امکان شناخت و معرفت برای انسان یک امر بدیهی است که نیاز به تحقیق و پیدا کردن دلیل ندارد )اثبات پذیر و انکارپذیر نیست(. 

تحلیل گزینه های نادرست:  گزینه ۲: قسمت های دوم و چهارم گزینه نادرست است.  

گاهی تعریف لغوی یا لفظی است نه تعریف به مثال یا به مصداق. گزینه های ۴ و ۳: تعریف معرفت و شناخت به دانستن و آ

سوال ۷( گزینه ۱ پاسخ درست است. هم معنای معرفت و هم امکان رسیدن به آن برای هر انسانی روشن است و شکاکیت مطلق یعنی معنا و مفهوم معرفت 
شناسی و شناخت روشن است و نیازی به تعریف ندارد، پس شک در اصل دانستن است.

سوال ۸( گزینه ۳ پاسخ درست است. پیشرفته پیوسته دانش ها به دو صورت در حال انجام است: 
۱- حل مجهوالت و دستیابی به اطالعات جدید در مورد عناصر و پدیده های جهان و گشودن شاخه های جدید دانش 

۲- پی بردن به اشتباهات گذشتگان و تصحیح آن ها

سوال ۹( گزینه ۳ پاسخ درست است. امروزه به علت طرح پرسش های جدی و جدید درباره معرفت و ظهور دیدگاه های گوناگون این بخش از فلسفه به صورت 
شاخه مستقلی در آمده که به آن "معرفت شناسی" یا "نظریه معرفت" می گویند.

گاهی نسبت به چیزی  سوال ۱۰( گزینه ۱ پاسخ درست است. معنا و مفهوم معرفت و شناخت روشن است و نیازی به تعریف ندارد. معرفت همان دانستن است و آ
است و شک مطلق و عدم معرفت مطلق قباًل بیان شده که تناقض است.

سوال ۱۱( گزینه ۳ پاسخ درست است. نتیجه تالش مستمر، دستیابی انسان به دانش های مختلف در رشته ها و شاخه های گوناگون علم است. این پیشرفت 
دلیلی بر توانایی بشر برای رسیدن به معرفت است. این پیشرفت به دو صورت در حال انجام است: 

۱- از طریق حل مجهوالت و دستیابی به اطالعات جدید در مورد عناصر و پدیده های جهان و گشودن شاخه های جدید دانش 

٢- از طریق پی بردن به اشتباهات گذشتگان و تصحیح آن ها.

سوال ۱۲( گزینه ۴ پاسخ درست است.

سوال ۱۳( گزینه ۲ پاسخ درست است. یکی از سوفیست ها "گرگیاس" بود. او که در فن سخنوری بسیار توانا بود می گوید: "اواًل چیزی وجود ندارد. ثانیًا اگر 
هم وجود داشته باشد برای انسان قابل شناخت نیست و انسان ابزار شناخت آن را ندارد. ثالثًا اگر برای انسان قابل شناخت باشد نمی تواند آن را به دیگری بیاموزد 

و منتقل نماید."

سوال ۱۴( گزینه ۱ پاسخ درست است. سوفیست ها به علت استفاده از مغالطه های مختلف در گفتگوها هر باطلی را حق جلوه می دادند.

سوال ۱۵( گزینه ۴ پاسخ درست است. چراکه در عبارت "ج" ابن سینا اصل علیت را پایه و اساس هر تجربه می دانست، اما همان طور که در عبارت گزینه ها 
بیان شده است.  گزینه ۱: بحث ارزش شناخت به این مسئله می پردازد که آیا فرآیند شناخت صحیح است یا خیر. 

گزینه ۲: زمانی که امری بی علت است، یعنی انسان توانایی شناخت آن یا عقل را دارد. 

گزینه ۴: کشف شناخت اراده آدمی درونی است.
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سوال ۱۶( گزینه ۴ پاسخ درست است. چراکه از قلمرو متعلق شناخت می پرسد که یکی از مباحث معرفت شناسی است، اما پرسش دیگر را باید در حوزه 
گاهی  روانشناسی و مبحث هوش و یادگیری بررسی کنیم و بخش دوم سوال تشنگی، خستگی و گرما زدگی همگی واکنش های غیرارادی انسان هستند که آ
گاهی و شناخت ما از آن منجر به درستی و نادرستی  و شناخت نقشی در آن ها ندارد، اما احساس وابسته به شناخت ما است، یعنی حادثه ای اتفاق افتاده و آ

شناخت حسی می شود.

سوال ۱۷( گزینه ۴ پاسخ درست است. یکی از نشانه های وجود خطا در شناخت اختالف نظر میان آدم ها بود، )رد گزینه ۳(، که در گزینه ۴ به اختالف نظر 
میان هراکلیتوس و پارمنیدس اشاره شده است.

سوال ۱۸( گزینه ۳ پاسخ درست است. چراکه عبارت "ب" شکاک مطلق اصل امکان معرفت و دستیابی به حقیقت را انکار می کند و آن را        نمی پذیرد.

سوال ۱۹( گزینه ۳ پاسخ درست است. چراکه شناخت تمام جزئیات کهکشان در توانایی انسان نیست.

سوال ۲۰( گزینه ۴ پاسخ درست است. اگر شناخت ممکن نبود هیچ عملی از انسان سر نمی زد.  بررسی گزینه ها: 
ب( حقیقت مطابقت با واقعیت 

ج( اختالف سلیقه خطا در شناخت آدمی

سوال ۲۱( گزینه ۳ پاسخ درست است. طرح سوال های جدی درباره معرفت و وجود شناخت جهان پیرامون اموری بدیهی اند، اما محدودیت معرفت خیر - 
شناخت آدمی کامل نیست.

سوال ۲۲( گزینه ۳ پاسخ درست است. همه عبارات فوق صحیح می باشد، انسان شناختی محدود کامل نشدنی و تدریجی از جهان پیرامون خود دارد، اختالف 
نظرها به علت ایجاد اختالل در اثر شناخت صورت می گیرد.

سوال ۲۳( گزینه ۲ پاسخ درست است. امور نامحسوس اموری هستند که نمی توان آن را به وسیله حواس بشناسیم.

سوال ۲۴( گزینه ۳ پاسخ درست است. عبارت هیچ چیز را نمی توان شناخت یک عبارت خود متناقض است، یعنی اگر کسی آن را بگوید دچار تناقض شده 
است، زیرا اعتراف کرده است که دست کم این مسئله را شناخته است که هیچ چیز را نمی توان شناخت و درواقع حرف خودش را نقض کرده است، که این یک 

ایراد منطقی است.

سوال ۲۵( گزینه ۱ پاسخ درست است. شناخت انسان کامل نیست، گزینه های ۲، ۳ و ۴ صحیح می باشد.

سوال ۲۶( گزینه ۴ پاسخ درست است. در مورد عبارت سوم شناخت انسان امری بدیهی، تدریجی و محدود است.

گاهی و شناخت نقشی در آن ها ندارد،  سوال ۲۷( گزینه ۱ پاسخ درست است. تشنگی و خستگی و گرمازدگی همگی واکنش های غیر ارادی انسان هستند که آ
گاهی و شناخت از آن منجر به ناراحتی ما شده است.  احساس ناراحتی وابسته به شناخت ما است، یعنی حادثه ای اتفاق افتاده و آ

سوال ۲۸( گزینه ۳ پاسخ درست است. وقتی می گوییم "حقایق بسیاری در جهان وجود دارد که هنوز برای انسان ناشناخته است در واقع به چند چیز اشاره می 
کند: اواًل یعنی اینکه شناخت جهان برای انسان ممکن است و ما از جهانمان شناختی به دست آورده ایم، پس امکان معرفت را نفی نمی کند. 

)رد گزینه ۲( - ثانیًا می گوید ما هنوز بخشی از جهان را نشناخته ایم، پس نمی گوید شناخت ما محدود است.
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سوال ۱۶( گزینه ۴ پاسخ درست است. چراکه از قلمرو متعلق شناخت می پرسد که یکی از مباحث معرفت شناسی است، اما پرسش دیگر را باید در حوزه 
گاهی  روانشناسی و مبحث هوش و یادگیری بررسی کنیم و بخش دوم سوال تشنگی، خستگی و گرما زدگی همگی واکنش های غیرارادی انسان هستند که آ
گاهی و شناخت ما از آن منجر به درستی و نادرستی  و شناخت نقشی در آن ها ندارد، اما احساس وابسته به شناخت ما است، یعنی حادثه ای اتفاق افتاده و آ

شناخت حسی می شود.

سوال ۱۷( گزینه ۴ پاسخ درست است. یکی از نشانه های وجود خطا در شناخت اختالف نظر میان آدم ها بود، )رد گزینه ۳(، که در گزینه ۴ به اختالف نظر 
میان هراکلیتوس و پارمنیدس اشاره شده است.

سوال ۱۸( گزینه ۳ پاسخ درست است. چراکه عبارت "ب" شکاک مطلق اصل امکان معرفت و دستیابی به حقیقت را انکار می کند و آن را        نمی پذیرد.

سوال ۱۹( گزینه ۳ پاسخ درست است. چراکه شناخت تمام جزئیات کهکشان در توانایی انسان نیست.

سوال ۲۰( گزینه ۴ پاسخ درست است. اگر شناخت ممکن نبود هیچ عملی از انسان سر نمی زد.  بررسی گزینه ها: 
ب( حقیقت مطابقت با واقعیت 

ج( اختالف سلیقه خطا در شناخت آدمی

سوال ۲۱( گزینه ۳ پاسخ درست است. طرح سوال های جدی درباره معرفت و وجود شناخت جهان پیرامون اموری بدیهی اند، اما محدودیت معرفت خیر - 
شناخت آدمی کامل نیست.

سوال ۲۲( گزینه ۳ پاسخ درست است. همه عبارات فوق صحیح می باشد، انسان شناختی محدود کامل نشدنی و تدریجی از جهان پیرامون خود دارد، اختالف 
نظرها به علت ایجاد اختالل در اثر شناخت صورت می گیرد.

سوال ۲۳( گزینه ۲ پاسخ درست است. امور نامحسوس اموری هستند که نمی توان آن را به وسیله حواس بشناسیم.

سوال ۲۴( گزینه ۳ پاسخ درست است. عبارت هیچ چیز را نمی توان شناخت یک عبارت خود متناقض است، یعنی اگر کسی آن را بگوید دچار تناقض شده 
است، زیرا اعتراف کرده است که دست کم این مسئله را شناخته است که هیچ چیز را نمی توان شناخت و درواقع حرف خودش را نقض کرده است، که این یک 

ایراد منطقی است.

سوال ۲۵( گزینه ۱ پاسخ درست است. شناخت انسان کامل نیست، گزینه های ۲، ۳ و ۴ صحیح می باشد.

سوال ۲۶( گزینه ۴ پاسخ درست است. در مورد عبارت سوم شناخت انسان امری بدیهی، تدریجی و محدود است.

گاهی و شناخت نقشی در آن ها ندارد،  سوال ۲۷( گزینه ۱ پاسخ درست است. تشنگی و خستگی و گرمازدگی همگی واکنش های غیر ارادی انسان هستند که آ
گاهی و شناخت از آن منجر به ناراحتی ما شده است.  احساس ناراحتی وابسته به شناخت ما است، یعنی حادثه ای اتفاق افتاده و آ

سوال ۲۸( گزینه ۳ پاسخ درست است. وقتی می گوییم "حقایق بسیاری در جهان وجود دارد که هنوز برای انسان ناشناخته است در واقع به چند چیز اشاره می 
کند: اواًل یعنی اینکه شناخت جهان برای انسان ممکن است و ما از جهانمان شناختی به دست آورده ایم، پس امکان معرفت را نفی نمی کند. 

)رد گزینه ۲( - ثانیًا می گوید ما هنوز بخشی از جهان را نشناخته ایم، پس نمی گوید شناخت ما محدود است.
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سوال ۲۹( گزینه ۲ پاسخ درست است. یکی از نشانه های وجود خطا در شناخت، اختالف نظر مردم درباره یک مسئله واحد است. در گزینه ۲ نیز به اختالف 
نظر پارمنیدس و هراکلیتوس اشاره شده است. برعکس در گزینه ۳ به اتفاق نظر افالطون و سقراط اشاره شده است.

سوال ۳۰( گزینه ۳ پاسخ درست است. از نظر این فیلسوف اگر چیزی را نشناسیم باز هم نمی توان آن را انتقال دهیم.

سوال ۳۱( گزینه ۱ پاسخ درست است. اول آنکه اثبات یک چیز به معنای شناخت آن است، پس اگر گوینده می گوید روح را نمی شود اثبات کرد منظور این 
است که روح را نمی شود شناخت.

سوال ۳۲( گزینه ۱ پاسخ درست است. انسان ها گاهی در مورد یک موضوع واحد دیدگاه های مختلفی دارند.

سوال ۳۳( گزینه ۴ پاسخ درست است. معرفت شناسی بخشی از فلسفه است که به خود پدیده شناخت می پردازد و ابعاد آن را بررسی می کند، یعنی ما در 
معرفت شناسی می خواهیم شناخت را بشناسیم.

سوال ۳۴( گزینه ۲ پاسخ درست است. اینکه بگوییم فقط از طریق تجربه می توانیم به شناخت برسیم دارای تناقض است.

سوال ۳۵( گزینه ۱ پاسخ درست است. سوفسطائیان شکاک مطلق بودند؛ زیرا اصل امکان معرفت و دستیابی به حقیقت را انکار می کردند و می گفتند علم 
و دانش ساخته و پرداخته ذهن انسان است. 

سوال ۳۶( گزینه ۱ پاسخ درست است. شناخت انسان محدود است، و هیچگاه کامل نمی شود. این شناخت تدریجی است و این گونه نیست که در بیشتر 
موارد اشتباه باشد.

سوال ۳۷( گزینه ۱ پاسخ درست است. تمام اعمال ما از طریق شناخت انجام می شود و اگر شناخت ممکن نبود هیچ کاری نمی توانستیم انجام دهیم و همین 
دلیل شناخت امری بدیهی است.

سوال ۳۸( گزینه ۱ پاسخ درست است. چون گوینده به این شناخت رسیده است که شناخت امکان ندارد خود متناقض است و خود نمایان کننده امکان شناخت 
می باشد.

سوال ۳۹( گزینه ۴ پاسخ درست است. شکی نیست که ما انسان ها از خود و جهان پیرامونمان شناختی داریم گرچه ممکن است این شناخته در برخی موارد 
نادرست و خطا باشد و یا حتی کامل نباشد، اما در دانستن شناخت شکی نیست.

سوال ۴۰( گزینه ۱ پاسخ درست است. شناخت انسان در پی آن محدود می شود.

سوال ۴۱( گزینه ۳ پاسخ درست است. اشاره به عدم توانایی شناخت موجودات غیرمادی خود محدود کننده سطح توانایی آدمی است.

سوال ۴۲( گزینه ۲ پاسخ درست است. وقتی می گوییم حقیقت یعنی مطابقت با واقعیت خارجی، درواقع به چیستی شناخت پرداخته ایم.
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سوال ۴۳( گزینه ۱ پاسخ درست است. انسان ها همواره دارای نظرات و دیدگاه های یکسان نیستند، چراکه شیوه اندیشیدن و نوع شناخت در افراد می تواند 
متفاوت باشد.

سوال ۴۴( گزینه ۲ پاسخ درست است. عالوه بر اینکه معرفت شناسی بخشی از فلسفه است که درباره هستی محدودیت شناخت است، شناخت انسان بدیهی 
است، اما کامل نیست.

سوال ۴۵( گزینه ۴ پاسخ درست است. چون شناخت انسان امری بدیهی، تدریجی و محدود است، اما کامل نمی باشد.

سوال ۴۶( گزینه ۱ پاسخ درست است. زیرا بخشی از علم هستی را از حیطه و قلمرو شناخت خارج کرده است.

سوال ۴۷( گزینه ۳ پاسخ درست است. وقتی مشخص می کنیم تا چه چیزهایی را نمی توانیم بشناسیم و چه چیزهایی را می توانیم چرا که شناخت انسان ها 
و شناخت توانایی و مراتب کسب شناخت عالی را نمی شود شناخت.

سوال ۴۸( گزینه ۴ پاسخ درست است. معرفت شناسی بخشی از فلسفه است که پیرامون چیستی شناخت محدودیت ها و ابزار شناخت انسان فکر می کند.

سوال ۴۹( گزینه ۳ پاسخ درست است. چراکه توجه کانت موجب رشد و گسترش مباحث معرفت شناسی شد.

سوال ۵۰( گزینه ۱ پاسخ درست است. امروزه دانش بشر به صورت تولید علم جدید صورت می پذیرد و دانشمندان به اختراع و ابداع علوم های جدید می پردازند، 
همچنین انسان ها برای پیشرفت هرچه بیشتر در دانش جدید و علوم همراه آن به مطالعه علوم قدیم هم می پردازند و آن ها را تصحیح می کنند.

سوال ۵۱( گزینه ۲ پاسخ درست است. معرفت شناسی همیشه جزئی از فلسفه بوده از هنگامی که فیلسوفی درباره موضوعاتی مانند هستی، جهان و انسان 
می اندیشد، ناگزیر درباره خود اندیشیدن و شناخت نیز دیدگاهی دارد.

سوال ۵۲( گزینه ۴ پاسخ درست است. عبارت دوم: هنگامی که فیلسوفی درباره موضوعاتی مانند هستی جهان و انسان می اندیشد ما ناگزیر درباره خود 
اندیشیدن و شناخت نیز دیدگاهی دارد.

سوال ۵۳( گزینه ۳ پاسخ درست است. ما می دانیم که حقایق بسیاری وجود دارد که هنوز انسان نتوانسته آن را بشناسد.

سوال ۵۴( گزینه ۲ پاسخ درست است.

سوال ۵۵( گزینه ۳ پاسخ درست است. شکایت مطلق، یعنی شک در اصل دانستن.

سوال ۵۶( گزینه ۳ پاسخ درست است. چراکه عدم شناخت بر عدم امکان انتقال شناخت تقدم دارد.

سوال ۵۷( گزینه ۳ پاسخ درست است. ازآنجاکه بشر به طور طبیعی به امکان شناخت خود و پدیده های دیگر باور دارد و وجود اشتباه را به معنای ناتوانی در 
کسب معرفت تلقی نمی کند، از ابتدای زندگی خود روی زمین برای درک خود و جهان پیرامون خویش تالش کرده است. ← رد گزینه های ۱ و ۲  
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سوال ۴۳( گزینه ۱ پاسخ درست است. انسان ها همواره دارای نظرات و دیدگاه های یکسان نیستند، چراکه شیوه اندیشیدن و نوع شناخت در افراد می تواند 
متفاوت باشد.

سوال ۴۴( گزینه ۲ پاسخ درست است. عالوه بر اینکه معرفت شناسی بخشی از فلسفه است که درباره هستی محدودیت شناخت است، شناخت انسان بدیهی 
است، اما کامل نیست.

سوال ۴۵( گزینه ۴ پاسخ درست است. چون شناخت انسان امری بدیهی، تدریجی و محدود است، اما کامل نمی باشد.

سوال ۴۶( گزینه ۱ پاسخ درست است. زیرا بخشی از علم هستی را از حیطه و قلمرو شناخت خارج کرده است.

سوال ۴۷( گزینه ۳ پاسخ درست است. وقتی مشخص می کنیم تا چه چیزهایی را نمی توانیم بشناسیم و چه چیزهایی را می توانیم چرا که شناخت انسان ها 
و شناخت توانایی و مراتب کسب شناخت عالی را نمی شود شناخت.

سوال ۴۸( گزینه ۴ پاسخ درست است. معرفت شناسی بخشی از فلسفه است که پیرامون چیستی شناخت محدودیت ها و ابزار شناخت انسان فکر می کند.

سوال ۴۹( گزینه ۳ پاسخ درست است. چراکه توجه کانت موجب رشد و گسترش مباحث معرفت شناسی شد.

سوال ۵۰( گزینه ۱ پاسخ درست است. امروزه دانش بشر به صورت تولید علم جدید صورت می پذیرد و دانشمندان به اختراع و ابداع علوم های جدید می پردازند، 
همچنین انسان ها برای پیشرفت هرچه بیشتر در دانش جدید و علوم همراه آن به مطالعه علوم قدیم هم می پردازند و آن ها را تصحیح می کنند.

سوال ۵۱( گزینه ۲ پاسخ درست است. معرفت شناسی همیشه جزئی از فلسفه بوده از هنگامی که فیلسوفی درباره موضوعاتی مانند هستی، جهان و انسان 
می اندیشد، ناگزیر درباره خود اندیشیدن و شناخت نیز دیدگاهی دارد.

سوال ۵۲( گزینه ۴ پاسخ درست است. عبارت دوم: هنگامی که فیلسوفی درباره موضوعاتی مانند هستی جهان و انسان می اندیشد ما ناگزیر درباره خود 
اندیشیدن و شناخت نیز دیدگاهی دارد.

سوال ۵۳( گزینه ۳ پاسخ درست است. ما می دانیم که حقایق بسیاری وجود دارد که هنوز انسان نتوانسته آن را بشناسد.

سوال ۵۴( گزینه ۲ پاسخ درست است.

سوال ۵۵( گزینه ۳ پاسخ درست است. شکایت مطلق، یعنی شک در اصل دانستن.

سوال ۵۶( گزینه ۳ پاسخ درست است. چراکه عدم شناخت بر عدم امکان انتقال شناخت تقدم دارد.

سوال ۵۷( گزینه ۳ پاسخ درست است. ازآنجاکه بشر به طور طبیعی به امکان شناخت خود و پدیده های دیگر باور دارد و وجود اشتباه را به معنای ناتوانی در 
کسب معرفت تلقی نمی کند، از ابتدای زندگی خود روی زمین برای درک خود و جهان پیرامون خویش تالش کرده است. ← رد گزینه های ۱ و ۲  
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نتیجه این تالش مستمر، دست یابی انسانی به دانش های مختلف در رشته ها و شاخه های گوناگون علم است. همین پیشرفت خود دلیلی بر توانایی بشر برای 
رسیدن به معرفت است.

سوال ۵۸( گزینه ۲ پاسخ درست است. گرگیاس در فن سخنوری بسیار توانا بود، می گوید: "اواًل چیزی وجود ندارد." ← رد گزینه ۱ 
ثانیًا اگر هم وجود داشته باشد، برای انسان قابل شناخت نیست و انسان ابزار شناخت آن را ندارد.

برای انسان قابل شناخته باشد، نمی تواند آن را به دیگری بیاموزد. ← رد گزینه های ۳ و ۴

سوال ۵۹( گزینه ۳ پاسخ درست است. گاهی ممکن است ما در توانایی خود برای شناخت، شک کنیم، اما این شک، غیر از شک در امکان اصل شناخت 
است. ← رد گزینه های ۲ و ۴ 

هم معنای معرفت و هم امکان رسیدن به آن برای هر انسانی روشن است و شکاکیت مطلق، یعنی شک در اصل دانستن و همه دانستن ها، امکان پذیر نیست 
و اگر کسی چنین نظری بدهد، گرفتار یک تناقض شده و همین نظر او، با شک مطلق سازگار نیست. ← رد گزینه های ۱ و ۴

سوال ۶۰( گزینه ۱ پاسخ درست است. یکی از سوفیست ها "گرگیاس" بود او که در فن سخن وری بسیار توانا بود، می گوید: اواًل چیزی وجود ندارد؛ ثانیا اگر 
هم چیزی وجود داشته باشد بر انسان قابل شناخت نیست. ← رد گزینه های ۳ و ۴ 

و انسان ابزار شناخت آن را ندارد. ثالثًا اگر برای انسان قابل شناخت باشد، نمی تواند آن را به دیگری بیاموزد و منتقل کند ← رد گزینه ۲

سوال ۶۱( گزینه ۲ پاسخ درست است. در گذشته برخی از مباحث معرفت شناسی درضمن مباحث فلسفی طرح می شد، اما امروزه به علت طرح پرسش های 
جدی و جدید درباره معرفت و ظهور دیدگاه های گوناگون، این بخش از فلسفه به صورت شاخه مستقلی در آمده که به آن معرفت شناسی یا "نظریه معرفت می 

گویند." ← رد گزینه های ۳ و ۴ در قسمت اول

سوال ۶۲( گزینه ۴ پاسخ درست است. آنان معتقد بودند امکان دستیابی به شناخت امکان پذیر نیست. از دیدگاه آنان حقیقت دست یافتنی نیست، پس آنان 
چیزی را نمی دانستند؛ اما فکر می کردند که می دانند. "جهل مرکب" یعنی نسبت به نادانی خود نادان بودند.

سوال ۶۳( گزینه ۱  پاسخ درست است. الف( شناخت ما از جهان امری است که به تدریج حاصل می شود. 
ب( امروزه به علت طرح پرسش های جدی و جدید درباره معرفت و ظهور دیدگاه های گوناگون این بخش از فلسفه به صورت شاخه مستقلی در آمده که به آن 

معرفت شناسی یا نظریه معرفت می گویند. 

ج( در گذشته برخی از مباحث معرفت شناسی درضمن مباحث فلسفی طرح می شد، اما امروزه به علت طرح پرسش های جدی و جدید درباره معرفت و ظهور 
دیدگاه های گوناگون، این بخش از فلسفه به صورت شاخه مستقلی در آمده که به آن "معرفت شناسی یا نظریه معرفت" می گویند.

سوال ۶۴( گزینه ۴ پاسخ درست است. - گرگیاس میگوید: "اواًل چیزی وجود ندارد. ثانیًا اگر هم چیزی وجود داشته باشد، برای انسان قابل شناخت نیست و 
انسان ابزار شناخت آن را ندارد. ثالثًا اگر برای انسان قابل شناخت باشد، نمی تواند آن را به دیگری بیاموزد و منتقل نماید." 

امکان معرفت یک امر بدیهی است، بنابراین شکاکیت مطلق یعنی شک در اصل دانستن و همه دانسته ها امکان پذیر نیست و اگر کسی چنین نظری می دهد 
گرفتار یک تناقض شده و همین نظر او با شک مطلق ناسازگار است.

سوال ۶۵( گزینه ۲ پاسخ درست است. دانش بشر به دو صورت پیشرفت می کند و کامل تر می شود. اول از طریق حل مجهوالت و دستیابی به اطالعات جدید 
در مورد عناصر و پدیده های جهان و گشودن شاخه های جدید دانش 

دوم از طریق پی بردن به اشتباهات گذشتگان و تصحیح آن ها
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سوال ۶۶( گزینه ۱ پاسخ درست است. سوفیست ها که به علت استفاده از مغالطه های مختلف در گفتگوها و در محاکم قضایی هر باطلی را حق جلوه می 
دادند، به تدریج به این نظر رسیدند که انسان توانایی رسیدن به حقیقت را ندارد و نمی تواند به علمی که مطابق با واقع باشد برسد.

سوال ۶۷( گزینه ۳ پاسخ درست است. گرگیاس در جمله معروف خود می گوید: اواًل چیزی وجود ندارد، ثانیًا اگر هم چیزی وجود داشته باشد برای انسان قابل 
شناخت نیست. ثالثًا اگر برای انسان قابل شناخت باشد نمی توان آن را به دیگری آموخت و منتقل کرد.

سوال ۶۸( گزینه ۱ پاسخ درست است. گرگیاس یکی از سوفسطائیان و دانشمندان عصر سقراط بود که در سیسیل ایتالیا به دنیا آمد و بعدها به عنوان سفیر 
به آتن رفت و در فن سخنوری مهارت داشت.

سوال ۶۹( گزینه ۴ پاسخ درست است.
گاهی نسبت به چیزی است.  - معنا و مفهوم معرفت و شناخت، چنان روشن است که نیازی به تعریف ندارد. معرفت یا شناخت همان دانستن و آ

گاهی او، یک توپ است که در آنجا است. گاه و عالم است و ما به ازای آ - کسی که می گوید "توپ آنجا است" بدین معنا است که او به وجود توپ در آنجا آ

سوال ۷۰( گزینه ۱ پاسخ درست است. این تالش نشانگر وجود معیاری مشترک برای حقیقت است که اصل امکان شناخت را نشان می دهد. وقتی کسی می 
گوید "شناخت ممکن نیست" ادعا می کند که می داند، دانستن ممکن نیست، پس دچار تناقض شده است و درواقع، گفته اش درون خودش دارای تناقض است، 

زیرا وقتی دروغگوی محض میگوید "دروغگو هستم" اینکه دروغگو است، اما راست می گوید، این گزینه در خودش تناقض دارد.

سوال ۷۱( گزینه ۴
هم معنای معرفت و هم امکان رسیدن به شناخت و معرفت برای هر انسانی روشن است و شکاکیت مطلق یک ناهنجاری فکری به حساب می آید. هنگامی که 

فیلسوفی درباره موضوعی مانند هستی، جهان و انسان می اندیشید، ناگزیر درباره خود اندیشیدن، شناخت و دیدگاهی دارد.

سوال ۷۲( گزینه ۴  پاسخ درست است. معنا و مفهوم شناخت و معرفت و امکان شناخت و معرفت دو امر بدیهی است - یک فرد می تواند امکان شناخت را 
قبول کند و این منافاتی با انکار شناخت امور نامحسوس ندارد.

سوال ۷۳( گزینه ۱  پاسخ درست است. در گذشته برخی از مباحث معرفت شناسی درضمن مباحث فلسفی مطرح می شد اما امروزه به علت طرح پرسش های 
جدی و جدید درباره معرفت و ظهور دیدگاه های گوناگون، این بخش از فلسفه به صورت شاخه مستقلی در آمده که به آن "معرفت شناسی" یا "نظریه معرفت" می 

گویند. - شناخت لزومًا ادراک حسی نیست؛ زیرا شناخت عقلی محض نیز داریم.

سوال ۷۴( گزینه ۴ پاسخ درست است. "معرفت شناسی" بخشی از فلسفه است که به خود پدیده شناخت می پردازد.

گاهی( شناختی داریم. شناخت ما از جهان  گاهی( و جهان پیرامون خود )جهان آ سوال ۷۵( گزینه ۱ پاسخ درست است. ما موجودی هستیم که از خود )خودآ
امری است که به تدریج حاصل می شود. شناخت ما محدود است، گاهی متوجه می شویم که بعضی از چیزهایی که فکر می کردیم می دانیم، درست نبوده اند 

و ما دچار خطا شده ایم - معرفت شناسی همیشه جزئی از فلسفه بوده است.

سوال ۷۶( گزینه ۲ پاسخ درست است. الف( معرفت شناسی، بخشی از فلسفه است که به خود پدیده شناخت می پردازد. 
ب( علم و دانش بشر در طول تاریخ پیشرفت کرده است و درواقع، دلیل وجود امکان شناخت است.
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سوال ۶۶( گزینه ۱ پاسخ درست است. سوفیست ها که به علت استفاده از مغالطه های مختلف در گفتگوها و در محاکم قضایی هر باطلی را حق جلوه می 
دادند، به تدریج به این نظر رسیدند که انسان توانایی رسیدن به حقیقت را ندارد و نمی تواند به علمی که مطابق با واقع باشد برسد.

سوال ۶۷( گزینه ۳ پاسخ درست است. گرگیاس در جمله معروف خود می گوید: اواًل چیزی وجود ندارد، ثانیًا اگر هم چیزی وجود داشته باشد برای انسان قابل 
شناخت نیست. ثالثًا اگر برای انسان قابل شناخت باشد نمی توان آن را به دیگری آموخت و منتقل کرد.

سوال ۶۸( گزینه ۱ پاسخ درست است. گرگیاس یکی از سوفسطائیان و دانشمندان عصر سقراط بود که در سیسیل ایتالیا به دنیا آمد و بعدها به عنوان سفیر 
به آتن رفت و در فن سخنوری مهارت داشت.

سوال ۶۹( گزینه ۴ پاسخ درست است.
گاهی نسبت به چیزی است.  - معنا و مفهوم معرفت و شناخت، چنان روشن است که نیازی به تعریف ندارد. معرفت یا شناخت همان دانستن و آ

گاهی او، یک توپ است که در آنجا است. گاه و عالم است و ما به ازای آ - کسی که می گوید "توپ آنجا است" بدین معنا است که او به وجود توپ در آنجا آ

سوال ۷۰( گزینه ۱ پاسخ درست است. این تالش نشانگر وجود معیاری مشترک برای حقیقت است که اصل امکان شناخت را نشان می دهد. وقتی کسی می 
گوید "شناخت ممکن نیست" ادعا می کند که می داند، دانستن ممکن نیست، پس دچار تناقض شده است و درواقع، گفته اش درون خودش دارای تناقض است، 

زیرا وقتی دروغگوی محض میگوید "دروغگو هستم" اینکه دروغگو است، اما راست می گوید، این گزینه در خودش تناقض دارد.

سوال ۷۱( گزینه ۴
هم معنای معرفت و هم امکان رسیدن به شناخت و معرفت برای هر انسانی روشن است و شکاکیت مطلق یک ناهنجاری فکری به حساب می آید. هنگامی که 

فیلسوفی درباره موضوعی مانند هستی، جهان و انسان می اندیشید، ناگزیر درباره خود اندیشیدن، شناخت و دیدگاهی دارد.

سوال ۷۲( گزینه ۴  پاسخ درست است. معنا و مفهوم شناخت و معرفت و امکان شناخت و معرفت دو امر بدیهی است - یک فرد می تواند امکان شناخت را 
قبول کند و این منافاتی با انکار شناخت امور نامحسوس ندارد.

سوال ۷۳( گزینه ۱  پاسخ درست است. در گذشته برخی از مباحث معرفت شناسی درضمن مباحث فلسفی مطرح می شد اما امروزه به علت طرح پرسش های 
جدی و جدید درباره معرفت و ظهور دیدگاه های گوناگون، این بخش از فلسفه به صورت شاخه مستقلی در آمده که به آن "معرفت شناسی" یا "نظریه معرفت" می 

گویند. - شناخت لزومًا ادراک حسی نیست؛ زیرا شناخت عقلی محض نیز داریم.

سوال ۷۴( گزینه ۴ پاسخ درست است. "معرفت شناسی" بخشی از فلسفه است که به خود پدیده شناخت می پردازد.

گاهی( شناختی داریم. شناخت ما از جهان  گاهی( و جهان پیرامون خود )جهان آ سوال ۷۵( گزینه ۱ پاسخ درست است. ما موجودی هستیم که از خود )خودآ
امری است که به تدریج حاصل می شود. شناخت ما محدود است، گاهی متوجه می شویم که بعضی از چیزهایی که فکر می کردیم می دانیم، درست نبوده اند 

و ما دچار خطا شده ایم - معرفت شناسی همیشه جزئی از فلسفه بوده است.
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سوال ۷۷( گزینه ۲ پاسخ درست است. در گذشته برخی از مباحث معرفت شناسی درضمن مباحث فلسفی طرح می شد اما امروز به علت طرح پرسش های 
جدی و جدید درباره معرفت و ظهور دیدگاه های گوناگون، این بخش از فلسفه به صورت شاخه مستقلی در آمده که به آن "معرفت شناسه" یا "نظریه معرفت" می 

گویند.

سوال ۷۸( گزینه ۳  پاسخ درست است. الف( معرفت شناسی بخشی از فلسفه است که به خود پدیده شناخت می پردازد. 
ب( انسان اشیاء پیرامون خود را می شناسد و از طریق این شناخت با آنها ارتباط برقرار کرده و استفاده می نماید.

سوال ۷۹( گزینه ۲ پاسخ درست است. به جز مورد دوم که به علم روانشناسی مربوط می گردد سایر موارد به حوزه معرفت شناسی مربوط می گردد.

سوال ۸۰( گزینه ۱ پاسخ درست است.
- اینکه ما شک کنیم که صور اشیاء در ذهن ما اعتباری است یا نه بیانگر این است که ما به وجود اشیاء در پیرامون خود شک داریم و شناخت خود و صور اشیاء 
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- به دلیل مسائل پیچیده ای که در زندگی انسان ها وجود دارد، گاهی همین امر بدیهی ) امکان شناخت( نیز در گذشته و چه در زمان حاضر انکار شده است.
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- شکاگیت مطلق، یعنی شک در اصل دانستن و همه دانسته ها

سوال ۸۳( گزینه ۱  پاسخ درست است.
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سوال ۸۵( گزینه ۱ پاسخ درست است. انکار شناخت مستلزم تناقض است.
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سوال ۸۶( گزینه ۳ پاسخ درست است. گرگیاس معتقد بود که "اواًل چیزی وجود ندارد. ثانیًا اگر هم چیزی وجود داشته باشد برای انسان قابل شناخت نیست 
و انسان ابزار شناخت آن را ندارد. ثالثًا اگر برای انسان قابل شناخت باشد، نمی تواند آن را به دیگری بیاموزد و منتقل نماید."

انسان  اگر برای  ثالثًا  انسان شناختنی نیست  برای  بر فرض وجود  ثانیًا  سوال ۸۷( گزینه ۳ پاسخ درست است. گرگیاس می گفت: "هیچ چیز وجود ندارد، 
شناختنی باشد نمی توان آن را به دیگران تعمیم داد." گزینه های دیگر هم آرای پروتاگوراس است نه گرگیاس

سوال ۸۸( گزینه ۴  پاسخ درست است. هر پدیده ای که در راستای پیشرفت دانش بشری باشد همانند پی بردن به اشتباهات گذشتگان و تصحیح معلومات 
آن و تالش برای درک جهان به معنای امکان پذیر بودن شناخت است )رد گزینه ۲ و ۳( عالوه بر این وقتی ما در موضوعی با فردی دیگر اختالف نظر داریم و 
هر دو تالش می کنیم به کمک استدالل و توضیح طرف مقابل را به دیدگاه خود نزدیک کنیم. درواقع هر دو امکان شناخت و وجود حقیقت واحد را پذیرفته ایم 

)رد گزینه ۱(

سوال ۸۹( گزینه ۲ پاسخ درست است. معنا و مفهوم معرفت و شناخت، چنان روشن و بدیهی است که نیازی به تعریف ندارد.

سوال ۹۰( گزینه ۳ پاسخ درست است. شکاکیت مطلق یعنی شک در اصل دانستن و همه دانسته ها امکان پذیر نیست.

سوال ۹۱( گزینه ۲ پاسخ درست است. شکاک مطلق هیچگاه وجود نداشته است - این شک به معنای نابودی امکان معرفت نیست بلکه مقصود آن است که 
همین امکان شک کردن یعنی اقرار به وجود فاعل شکاک و از این جهت در واقع رد کننده موضع شکاکیت است.

سوال ۹۲( گزینه ۱ پاسخ درست است. اگر هرگونه شناختی را به صورت مطلق انکار کنیم، دیگر فلسفه برای پاسخ دادن به پرسش های فلسفی و کشف 
حقیقت بی معنا می شود - فردی که در حس شک دارد دقیقًا امکان حصول معرفت حسی را نمی پذیرد.

سوال ۹۳( گزینه ۱ پاسخ درست است. الف( شکاکیت مطلق متناقض با خود شی است ولی شک در توانایی های شناختی انسان ممکن است. 
ب( اینکه اشیاء از فاصله دور، کوچک به نظر می رسند یک امر تجربی است اما گزینه دیگر ازطریق تجربه به دست نمی آید.

سوال ۹۴( گزینه ۲ پاسخ درست است. معنا و مفهوم معرفت و شناخت، چنان روشن است که نیازی به تعریف ندارد. اگر ابهامی هم باشد، از جهت کلمه و لغت 
گاهی نسبت به چیزی است. است که با بیان معادل ابهام رفع می شود - معرفت یا شناخت همان دانستن و آ

سوال ۹۵( گزینه ۲ پاسخ درست است. سؤال مربوط به اینکه شناخت آدمی به چه حوزه هایی تعلق می گیرد، یک سؤال معرفت شناسانه است. 
گزینه )۱( مربوط به حیطه روان شناسی است. 

گزینه )۳( مربوط به علم ریاضی است. 

گزینه )۴( مربوط به روان شناسی و سنجش هوش است.
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ابزارهای شناخت

درس هفتم

عبارت های زیر را به دقت بخوانید و بگویید: 

آیا با جمله های زیر موافقید؟

صرفنظرازاینکهبااینگزارههاموافقهستیدیامخالف،فکرمیکنیدگویندگاناینجملههاباچهابزاریبهآنهاپیبردهوآنهاراپذیرفتهاند؟

هریکازاینگزارههامربوطبهچهحوزههاییازدانشبشرمیشود؟

    

1-سرنوشتهرکسدرگروعملیاستکهخودانجامدادهاست.

2-تاریخبشرباحوادثتلخوناگوارفراوانیآمیختهاست.

3-یکیازفرشتگانالهیجبرییلاستکهآوردنوحیبرپیامبرانرابرعهدهدارد.

4-زمینعالوهبرحرکتیکهبهدورخودوبهدورخورشیددارد،حرکتیهمهمراهبامنظومهشمسیدرکهکشاندارد.

5-انسانیکهواقعاخدارامقصودخودقراربدهد،اعمالشدرجهترسیدنبهاوخواهدبود.

6-جهانبرایبرخیانسانهاحکمقفسرادارد.

صفحه 50

این نمایند. معین را آنها کاربرد قلمرو و کنند شناسایی را ابزارها این میکنند تالش فیلسوفان  > دار وجود شناخت برای ابزارهایی انسان وجود در

از: عبارتند ابزارها

1-حس2-عقل3-قلب

1- حس

یکیازابزارهایشناختانسان،حسبهمعنایحواسپنجگانهاستکهماازطریقحواسباعالمطبیعتآشنامیشویموبسیاریازموجوداتوویژگیهای

آنهامیشناسیم.

دالیل اعتبار شناخت حسی علیرغم این که گاهی در آن خطا رخ می دهد.

یکیازنشانههایارزشواعتبارشناختحسی،تواناییحسدرشناختتفاوتهاوتمایزهایاشیاءاستکهبرایناساسوبهکمکعقلخودازاشیایمختلف

استفادههایمختلفمربوطبههرشئرامیکنیم.

یکیدیگرازنشانههایارزشواعتبارشناختحسی،تشخیصخطاهایحسیاست.



553

فه
س

فل

ابزارهای شناخت

درس هفتم

عبارت های زیر را به دقت بخوانید و بگویید: 

آیا با جمله های زیر موافقید؟

صرفنظرازاینکهبااینگزارههاموافقهستیدیامخالف،فکرمیکنیدگویندگاناینجملههاباچهابزاریبهآنهاپیبردهوآنهاراپذیرفتهاند؟

هریکازاینگزارههامربوطبهچهحوزههاییازدانشبشرمیشود؟

    

1-سرنوشتهرکسدرگروعملیاستکهخودانجامدادهاست.

2-تاریخبشرباحوادثتلخوناگوارفراوانیآمیختهاست.

3-یکیازفرشتگانالهیجبرییلاستکهآوردنوحیبرپیامبرانرابرعهدهدارد.

4-زمینعالوهبرحرکتیکهبهدورخودوبهدورخورشیددارد،حرکتیهمهمراهبامنظومهشمسیدرکهکشاندارد.

5-انسانیکهواقعاخدارامقصودخودقراربدهد،اعمالشدرجهترسیدنبهاوخواهدبود.

6-جهانبرایبرخیانسانهاحکمقفسرادارد.

صفحه 50

این نمایند. معین را آنها کاربرد قلمرو و کنند شناسایی را ابزارها این میکنند تالش فیلسوفان  > دار وجود شناخت برای ابزارهایی انسان وجود در

از: عبارتند ابزارها

1-حس2-عقل3-قلب

1- حس

یکیازابزارهایشناختانسان،حسبهمعنایحواسپنجگانهاستکهماازطریقحواسباعالمطبیعتآشنامیشویموبسیاریازموجوداتوویژگیهای

آنهامیشناسیم.

دالیل اعتبار شناخت حسی علیرغم این که گاهی در آن خطا رخ می دهد.

یکیازنشانههایارزشواعتبارشناختحسی،تواناییحسدرشناختتفاوتهاوتمایزهایاشیاءاستکهبرایناساسوبهکمکعقلخودازاشیایمختلف

استفادههایمختلفمربوطبههرشئرامیکنیم.

یکیدیگرازنشانههایارزشواعتبارشناختحسی،تشخیصخطاهایحسیاست.



554

منطق و فلسفه جامع کنکور

گاهیمادرهنگاماستفادهازحواسدچارخطامیشویم؛مثالممکناستچوبراداخلآب،شکستهببینیمیایکساختمانبزرگرا،ازفاصلهدور،

کوچکبپنداریم.

آیاچنینپیشامدهاییسببسلباعتمادماازحواسمیشود؟چرا؟

برایاینکهبهخطایخوددراینمواردپیببریم،بایدازچهابزاریاستفادهکنیم؟آیابازهمبایدازحواسکمکبگیریم؟

آیااینکهانسانمیتواندمتوجهخطایخودشود،میتوانددلیلیبرتواناییحواسبرایشناختاشیاءباشد؟

بررسی صفحه 50

2- عقل

انساندارایقوهایاستکهباآنتفکروتعقلمیکند.اوباکمکاینقوهمیتواندحقایقیرادرککندکهتواناییدرکآنازراهاحساسممکننیست.

اینحقایق،میتواندهمامورمحسوسوطبیعیراشاملشودوهمامورغیرمحسوسوغیرطبیعیرادربرمیگیرد.

بر این اساس شناخت عقالنی سه نوع است: 

الف- شناخت تجربی    ب- شناخت حاالت درونی نفس   ج- شناخت عقلی محض

الف- شناخت تجربی

پسعقلباکمکحواسوتحلیلعقالنییافتههایحسیمیتواندبهبسیاریازاسرارورموزطبیعتپیببردوقوانینطبیعیرابشناسد.ایننوعشناختراکه

عقلباهمکاریحسبهدستمیآورد،»شناختتجربی«میگوییم.

قاعده های عقلی مهم شناخت تجربی

1-پدیدههاخودبهخودپدیدنمیآیند،بلکههرپدیدهاینیازمندعلتاست.)اصلعلیت(

2-هرپدیدهعلتیویژهداردوازهرچیزی،هرچیزیپدیدنمیآید.)اصلسنخیت(

3-طبیعتهموارهیکسانعملمیکند.

ارسطو ازاولیندانشمندانیاستکهمبانیعلومتجربیراپایهگذاریکرد.

ویکهشاگردافالطونبود،عالوهبرتبحردرفلسفه،یکدانشمندعلومتجربینیزشمردهمیشود.

ابن سینا دانشمنددیگریاستکهدرتوضیحوتبیینقواعدعقلیعلومطبیعینقشبهسزاییدارد.ابنسیناتوضیحدادکهقانونعلیتازتجربهوازمایشبهدست

نمیآید،بلکهبرعکس،خودشپایهواساسهرتجربهایاست.اینقانونیکیازقواعداولیهتعقلاستکهانساندرشناختهرپدیدهایازآناستفادهمیکند.

توضیح بیشتر:

کههیچشناختحسی،شناختتجربینیستوهیچشناختتجربیشناختحسینیست؛اماعقلبرایتولید این مطلب را خوب به خاطر بسپارید 

شناختتجربیازیافتههایحسیاستفادهمیکندورویآنهاتحلیلعقالنیمیکندوبهدانشتجربیدستمییابد.

تفاوت شناخت حسی با شناخت تجربی و چگونگی همکاری حس با عقل  در تولید دانش تجربی

اگریافتههایحسینباشند،عقلنمیتواندتولیددانشتجربیکند،عقلباهمکاریحساستکهتولیددانشتجربیمیکنداماتولیددانشتجربیصرفاکار

عقلاستوحس،نمیتواندچنیندانشیتولیدکند.
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حسوتجربهوبهعبارتیدیگرمحسوساتبامجربات،تفاوتذاتیدارندوهیچمحسوسیمجربنیستوهیچمجربیمحسوسنیستویهعبارتیدیگرهیچ

حسیتجربهنیستوهیچتجربهایحسنیست.

بهبرفکهنگاهمیکنیمومیگوییمبرفسفیداستیکگزارهحسیاست.هزارانبارهمکهبرفراسفیدببینیم،اینگزارهتبدیلبهگزارهتجربینمیشودو

همانگزارهحسیاستوگزارهحسیباقیمیماند.

عسلراکهمیخوریمومیگوییمعسلشیرناست،یکگزارهحسیاست،وهزارانبارهمکهعسلرابچشیموشیرینبودنآنراحسکنیم،اینگزارهحسی

تبدیلبهگزارهتجربینمیشود.

وزشبادوهمزمانباوزشباد،دیدنحرکتبرگ،هردودرکحسیهستندومیگوییمهمزمانهمبادمیوزدوهمبرگدرختحرکتمیکند.اینگزاره،

گزارهحسیاستوهزارانبارهمکهببینیمکهبادمیوزدوهمزمانباوزشباد،برگدرختحرکتمیکند،اینگزارهحسی،همانگزارهحسیباقیمیماند.

پسهردرکیکهمستقیمابایکیازحواس،برایماحاصلمیشود،آن»درک،درکحسیاست.چهیکبارحسبکنیموچهبارهایبار.

منظورازتوضیحنسبتامفصلایناستکهدقتکنیمتکراردرکحسی،آنراتبدیلبهدرکتجربینمیکندبلکهدرکحسیهماندرکحسیاست.

حاالسوال:

اینکهماباحسماندرمییابیمکهوقتیبادمیوزد،برگدرختهمحرکتمیکند،کهتااینجادرکحسیاست،ولیسوالایناستکهآیابینوزشبادو

حرکتبرگدرخت،رابطهایضروریوجودداردیاندارد؟آیابینوزشبادوحرکتبرگدرخت،رابطهعلیتوجودداردیانه؟

گاهیبریافتههای درکوجودوعدموجوداینرابطه،درکحسینیستوبههیچوجهقابلدریافتباحسنیستبلکهدرکیعقالنیاست.کهعقلبعدازآ

حسی،یعنیحسکردنهمزمانییاتوالیدوپدیدهطبیعی،بااستفادهازیکعدهقواعدعقالنیبهدرکوجودیاعدموجودرابطهعلیتبیندومحسوسمتوالی

یاهمزمانمیرسدکهبهآن،»درکتجربی«میگویند.

»همزمانبادمیوزدوبرگدرختحرکتمیکند«،یکدریافتحسیاست؛اما»وزشبادعلتحرکتبرگدرختاست«؛یکگزارهتجربیاستچونبین

وزشبادوحرکتبرگدرخترابطهایضروریکههمانرابطهعلیتاستراگزارشمیدهدکهدرکآنازعهدهحسخارجاستوآنرافقطعقلبااستفاده

ازیکعدهقواعدعقالنیدرکمیکند.

»همزمانباصحبتکردنمنبرقساختمانرفت«؛یکگزارهحسیاستاما»بینصحبتکردنمنورفتنبرقساختمانرابطهضرورییعنیرابطه

علیتوجودندارد«،یکگزارهتجربیاست،چونازعدمرابطهعلیتبینصحبتکردنمنورفتنبرقساختمانگزارشمیدهدکهدرکآنازعهده

حسخارجاست.

پس دانش تجربی یعنی درک وجود یا عدم وجود رابطه علیت بین دو پدیده طبیعی.

یک مثال برای تقریب ذهن به مطلب:

میتوانگفتهمکاریحسباعقلبرایتولیددانشتجربی،مثلهمکاریحیوانشیردهبایکتولیدکنندهفراوردههایلبنیاست.کهحیوانشیردهدرتولید

شیربهحسشباهتدارددرتولیدیافتههایحسی،وتولیدکنندهفراوردههایلبنیدرتولیدفراوردههایلبنیبهعقلشباهتدارددرتولیددانشتجربی.حیوان

شیردهفقطشیرمیدهدامانمیتواندفراوردههایلبنیمثلماستوکرهوسرشیرو….تولیدکندوتولیدکنندهفراوردههایلبنیهمنمیتواندبدونشیرکه

ازحیوانشیردهگرفتهشده،تولیدفراوردههایلبنیکندوضمناخودشهمتولیدکنندهشیرنیست؛امابعدازگرفتنشیرازحیوان،باکمکابزارهاییکهدر

اختیاردارد،میتواندتولیدفراوردههایلبنیکند.اینکمکحیوانشیردهاستبهیکتولیدکنندهفراوردههایلبنیکهاینهاهیچکدامنمیتوانندکارهیچکدام

راانجامدهندامابعدازتولیدشیرکهکارحیواناستوکارحیوانبادادنشیرتماممیشود،ازاینجابهبعدکارتولیدکنندهفراوردههایلبنیشروعمیشودکه

حیواننمیتواندآنکاررانجامبدهد.امااگرحیوانشیردهنباشدکارلبنیاتیهمتعطیلاستواینکمکحیوانشیردهبهتولیدکنندهفراوردههایلبنیاست

یعنیدادنمادهاولیهتولیدفراوردههایلبنی.
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منطق و فلسفه جامع کنکور

حسوعقلهمدرتولیددانشتجربیچنینارتباطیباهمدارند.حسفقطیافتههایحسیرادراختیارعقلمیگذاردوبیشترازاینکاریانجامنمیدهد

)همکاریحسباعقلهمیناست(وعقلبعدازدریافتیافتههایحسیوبامبناهاییکهپیشخوددارد،شروعمیکندبهتولیددانشتجربیکهاینکاربه

هیچوجهنمیتواندکارحسباشدهمانطورکهتولیدماستبههیچوجهنمیتواندکارحیوانشیردهباشد.بهاینجهتاستکهمیگوییمعقلباکمکحواس

وتحلیلعقالنییافتههایحسیمیتواندبهبسیاریازاسرارورموزطبیعتپیببردوقوانینطبیعیرابشناسد.ایننوعشناختراکهعقلباهمکاریحسبه

دستمیآورد،»شناختتجربی«میگوییم.

پسهیچحسیتجربهنیستوهیچتجربهایحسنیست.امااگریافتههایحسیکهفقطکارحساست،نباشددانشتجربیهمکهفقطکارعقلاست

تولیدنمیشود.

خوب دقت کنید همانطورکهاگردادههایحسینباشد،عقلنمیتواندتولیددانشتجربیبکند،همانطوراگرعقلقواعدیدراختیارنداشته

باشد،نمیتوانددادههایحسیراتحلیلنمودهوبهدانشتجربیبرسد.یعنیعقلبرایتولیددانشتجربیاوالبهدادههایحسینیازداردوثانیابهیکسری

قواعدعقلی.کهبعضیازاینقواعدعقلیمهمدرکتابتانآمدهاستبدینقرار:

1-پدیدههاخودبهخودپدیدنمیآیند،بلکههرپدیدهاینیازمندعلتاست.)اصلعلیت(

گاهبهاصلعلیتنباشد،دیگرمعنانداردکهبینموجوداترابطهایببیند.پسبااینقاعدهمیپذیردکههرعلتیمعلولیداردوهرمعلولیعلتیدارد. اگرذهن،آ

2-هرپدیدهعلتیویژهداردوازهرچیزی،هرچیزیپدیدنمیآید.)اصلسنخیت(

حاالکهبینموجوداتطبیعیرابطهعلیتبرقراراست،میپرسدکهچهچیزیعلتچهچیزیاستوچهچیزیمعلولچهچیزیبرایپیداکردنمصادیقعلت

ومعلولنیازمنداصلسنخیتاستیعنیاینکهقبالبایدبهعنوانیکقاعدهبپذیریمکههرعلتیهرمعلولیراایجادنمیکندوهرمعلولیازهرعلتیصادر

نمیشودبلکهبینعلتومعلولرابطهسنخیتبرقراراستکهوقتیمعلولیرامیبینیمبایددنبالعلتیباشیمکهباآنمعلول،سنخیتوتناسبداردوبرعکس.

3-طبیعتهموارهیکسانعملمیکند.

خوبدقتکنیدکهمنظورازطبیعتهرچیز،ذاتآنچیزاست.یعنیذاتوطبیعتهرچیزی،مادامیکهذاتوطبیعتشعوضنشدهباشد،همیشهیکسان

عملمیکندوبراساساینباوروقتیمیبینیمآهندراثرحرارتمنبسطمیشودحکمتجربیمیکنیمکهآهنهمیشهدراثرحرارتمنبسطمیشود.این

قانونکلیرابرچهاساسیمیسازد؟براساسقاعدهیکسانعملکردنطبیعت.یعنیمادامیکهآهنذاتوطبیعتآهنبودنشراداردومادامیکهآتش

ذاتوطبیعتآتشبودنشرادارد،آهندرمجاورتحرارتمنبسطمیشود.

خوبدقتکنیدکهاگرعقل،اینقواعدعقالنیرانمیداشتنمیتوانستدانشتجربیتولیدکند.
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اماهمهاندیشمندانبهسوالاولپاسخیکسانندادهاندمثالتجربهگرایانمعتقدهستندکهمنشأدرکوپذیرشاصلعلیتازطریقحسوتجربهصورت

میگیردامافیلسوفانمسلمانمعتقدهستندکهدرکوپذیرشرابطهعلیتدرکیعقالنیاست.کهنظریکهازابنسینادراینجاآمدهاستدرواقعپاسخی

استبهنظرتجربهگرایانکهمیگوید:قانونعلیتازتجربهوازمایشبهدستنمیآید،بلکهبرعکس،خودشپایهواساسهرتجربهایاست.اینقانونیکی

ازقواعداولیهتعقلاستکهانساندرشناختهرپدیدهایازآناستفادهمیکند.)توضیحمبسوطدراینخصوصدرکتابفلسفهسالدوازدهمآمدهاست.(

ب- شناخت حاالت درونی نفس

نیرویعقلعالوهبراستفادهازحواسبیرونی،مانندچشموگوش،میتواندحاالتدرونینفسمانندشادی،درد،محبت،دشمنی،عصبانیتوخوشحالیرا

شناسایکندودربارهآنهانظربدهد.مثالانسانمیتواندبهکمکعقلخود،عللپیدایششادیوافسردگیراکشفکندودربارهآنهاتوضیحدهد.

ج- شناخت عقلی محض

عقلعالوهبرشناختتجربیوشناختحاالتدرونینفس،قادراستبدوناستفادهازیافتههایتجربیوصرفاباتفکروچینشاستدالل،بهحقایقیبرسدو

دانشهاییراپایهگذاریکند.بهاینقبیلدانشها»شناختعقلی«میگوییم.بسیاریازدانستنیهایریاضیازاینقبیلهستند.

فلسفنیزهمینگونهاست.دانستنیهایایندانشازطریقحواسوتجربهبهدستنمیآیند؛بلکهفقطازطریقتعقلمحضمیتوانبهآنهارسید.

اینقدرتوتواناییعقل،بهانسانامکانمیدهدتایافتههایسودمنددربارهکلهستی،کهامکاندرکتجربیآنهیچوقتوجودندارد،بهدستبیاوردواین

یافتههایعقالنیرااساسسایردانشهاقراردهدوپایههایزندگیخودرابرآنهااستوارسازد.

3- قلب

یکیدیگرازابزارهایمعرفتکهدراختیارانساناست،ابزارشناختی»قلب«یا»دل«است.

انسانبااستفادهازابزارشناختیقلبمیتواندبیواسطهبهحقایقیبرسدکهمعرفتیکهازاینطریقبهدستمیآید»معرفت معرفت شهودی:  

میشود. نامیده شهودی«

ره کسب معرفت شهودی: معرفتشهودیازطریقتقویتایمانوتعالیبخشیدنبهنفسوتهذیبآنوکمالطلبیهمراهباعباداتخالصانه،به

تدریجوگامبهگامحاصلمیشود.معرفتشهودییکمعرفتبیواسطهاست،یعنیبدوناستفادهازتجربهوآزمایشوبدوناستداللعقلی،درقلبتجلی

میکند.

دلیل نام گذاری این نوع معرفت به معرفت شهودی

اینگونهمعرفترابدانجهتشهودیمیگویندکهقلبانسانحقیقتراچناندرمییابدکهگویاباچشممیبیند،عارفوسالکالیاللهممکناستبتوانددر

همیندنیا،آخرترامشاهدهکند.عالوهبرعالمطبیعت،سایرعوالمرامشاهدهنمایدووجودفرشتگانراهمواقعابیابد.

اینقبیلمشاهدات،ازنوعشهودقلبیاستوازراهچشمبهدستنمیآید.

وحی الهی، برترین شهود

یکیازشهودهایقلبیوحیالهیاست.اینشهودویژهپیامبراناستوخداوندازطریقوحیوبهواسطهپیامبران،معارفیرادراختیاربشرقرارمیدهدکه

بهآن»معارفوحیانی«میگویند.

دریافتکنندهوحی،پیامبرانالهیهستندکهآنچهراازطریقوحیدریافتمیکنندبدونکموکاستدراختیاربشرقرارمیدهند.قرآنکریمنمونهایازکالم

گاهشویم. الهیاستکهماباتاملوتدبردرقرآنوبهمیزانتواناییوهمتخودمیتوانیمازبسیاریحقایقآ
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منطق و فلسفه جامع کنکور

بااینکه»معرفتوحیانی«و»شهودواشراقعارفانه«قرابتونزدیکیهاییباهمدارند،اماتفاوتهاییاساسینیزمیانآنهاوجوددارد.یکیاز

تفاوتهایایندوشیوهشناخترادرجدولزیرمیبینید.آیامیتوانیدموارددیگرینیزبهآنفهرستاضافهکنید؟

شهودعارفانهمعرفتوحیانی

1-معرفتوحیانیازسویخداوندنازلشدهاست.

2-معرفتوحیانیعاریازهرگونهخطاواشتباهاست.

3-وحیفقطبرقلبپیامبراننازلمیشود.

1-شهودعارفانهمشاهدهقلبیخودعارفاست.

2-شهودعرفانیاحتمالخطاواشتباهوگمراهیدارد.

3-همگانمیتواندسلوکعرفانیراطینمودهوبهمعرفتعرفانیبرسند.

مقایسه  صفحه 56
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۱- در مورد اولین دوره مباحث معرفت شناسی کدام عبارت درست نیست؟

۱( مباحث معرفت شناسی به صورت مستقل مطرح نبود.                                           ۲( اولین دوره مباحث معرفت شناسی به دوره یونان بازمی گردد.

۳( میزان انطباق شناخت انسان با حقیقت از مسایل مورد توجه فالسفه بود.              ۴( بیشتر مباحث پیرامون ارزش و اعتبار شناخت حسی مطرح شده است.

۲- ابزاری که بی واسطه به شناخت حقایق انسان را می رساند و ابزاری که ویژه پیامبران است به ترتیب ............ و .............. 
است و فیلسوف مسلمانی که در تبیین قواعد عقلی علوم طبیعی نقش بسزایی داشته است ............ بود که در مورد قانون علیت 

معتقد بود ............ .

۱( دل و وحی - ابن سینا - یکی از قواعد اولیه تعقل است.                                 ۲( دل و وحی - ابن سینا - از تجربه و آزمایش به دست می آید. 

۳( ایمان و وحی - فارابی - یکی از قواعد اولیه تعقل است.                                 ۴( ایمان و وحی - فارابی - از تجربه و آزمایش به دست می آید.

دانشمند  در فلسفه یک  تبحر  بر  بود که عالوه   ............ پایه گذاری کرد شاگرد  را  مبانی علوم تجربی  دانشمندی که  اولین  از   -۳
............ نیز شمرده می شد، همچنین او عالوه بر فلسفه در ............ و ........... هم کتاب نوشته و در مباحث ............ درباره 

علیت و اقسام علت سخن گفته است.

۱( ارسطو - علوم طبیعی - طبیعیات و ریاضیات - مبانی طبیعت شناسی            ۲( افالطون - علوم طبیعی - طبیعیات و ریاضیات - مبانی طبیعت شناسی 

۳( ارسطو - علوم تجربی - علوم تجربی و ریاضیات - مابعد الطبیعی                  ۴( افالطون - علوم تجربی - علوم تجربی و ریاضیات - مابعد الطبیعی

۴- کدام یک از اصول زیر جزء اصول مبنایی شناخت تجربی نیست؟

۱( پدیده ها خود به خود پدید نمی آیند.                          ۲( طبیعت همواره یکسان عمل می کند. 

۳( هر پدیده علتی ویژه دارد.                                          ۴( یکی از راه های شناخت ما حس است.

۵- »هر پدیده ای علتی ویژه دارد« اصلی ............ که جزء مبانی علوم تجربی بوده و از جمله اولین دانشمندانی که در فلسفه یونان 
باستان و فلسفه اسالمی این قواعد را تبیین نموده اند به ترتیب ............ و ............ بوده و معرفتی که بی واسطه کسب می شود 

............ است که ابزار آن ............ است.

۱( عقلی و غیرتجربی - ارسطو - ابن سینا - معرفت شهودی - قلب یا دل               ۲( عقلی و تجربی - ارسطو - ابن سینا - معرفت شهودی - قلب یا دل

۳( تجربی و عقلی - افالطون - فارابی - معرفت دینی - وحی یا ایمان                    ۴( تجربی و غیرعقلی - افالطون - فارابی - معرفت دینی - وحی یا ایمان
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۵- »هر پدیده ای علتی ویژه دارد« اصلی ............ که جزء مبانی علوم تجربی بوده و از جمله اولین دانشمندانی که در فلسفه یونان 
باستان و فلسفه اسالمی این قواعد را تبیین نموده اند به ترتیب ............ و ............ بوده و معرفتی که بی واسطه کسب می شود 

............ است که ابزار آن ............ است.

۱( عقلی و غیرتجربی - ارسطو - ابن سینا - معرفت شهودی - قلب یا دل               ۲( عقلی و تجربی - ارسطو - ابن سینا - معرفت شهودی - قلب یا دل

۳( تجربی و عقلی - افالطون - فارابی - معرفت دینی - وحی یا ایمان                    ۴( تجربی و غیرعقلی - افالطون - فارابی - معرفت دینی - وحی یا ایمان
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۶- در مورد مس و شناخت کسی نمی توان گفت ....................

۱( شناخت حسی شناختی معتبر است به گونه ای که به انسان امکان زندگی در طبیعت را می دهد.

۲( شناخت حسی همواره خطاپذیر است و به کمک عقل تصحیح و تکمیل می شود. 

۳( توانایی انسان در شناخت تفاوت ها و تمایزهای اشیاء به شناخت حسی مربوط می شود. 

۴( شناخت های حسی متفاوت از اشیاء به انسان امکان استفاده های مختلف از اشیاء را می دهد.

۷- کدام یک از موارد زیر جزء قواعد عقلی مهم که شناخته تجربی بر آنها متکی است محسوب نمی شود؟

۱( پدیده ها خود به خود پدید نمی آیند، بلکه هر پدیده ای نیازمند علت است.                   ۲( طبیعت همواره یکسان عمل می کند.

۳( شناخت هر پدیده با همکاری حس و عقل به دست می آید.                                         ۴( هر پدیده علتی ویژه دارد و از هرچیزی، هرچیزی پدید نمی آید.

۸- دیدگاه مالصدرا درباره معرفت عقلی و شهودی قلبی کدام است؟

۱( معرفت عقلی فقط می تواند حقایق را کشف کند.                              ۲( معرفت قلبی فقط می تواند حقایق را کشف کند.

۳( اول معرفت قلبی را باید به دست آورد و سپس معرفت عقلی را.             ۴( معرفت عقلی و قلبی را در کنار یکدیگر قرار دارد و می توان به نحو مطلوبی بهره جست.

۹- کدامیک از تعاریف زیر شناخت عقلی است؟

۱( عقل بدون استفاده از یافته های تجربی با استدالل دانش هایی را پایه گذاری می کند.

۲( عقل به کمک یافته های تجربی می تواند دانش هایی را پایه گذاری کند.

۳( عقل به کمک یافته های تجربی و قلبی می تواند دانش هایی را پایه گذاری کند.

۴( هر سه گزینه صحیح است.

۱۰- کدام یک از اصول عقلی زیر مبنای شناخت تجربی نیست؟

۱( پدیده ها خودبه خود پدید نمی آیند.                          ۲( هر پدیده علتی ویژه دارد.

۳( طبیعت یکسان عمل می کند.                                 ۴( واجد اراده آزاد بودن انسان.

۱۱- کدام گزاره درباره معرفت وحیانی درست است؟

۱( به طور تدریجی بر پیامبران نازل شده است.                                  ۲( در تفسیرش امکان خطا وجود دارد. 

۳( همه انسان ها با درون نگری آن را به دست خواهند آورد.             ۴( با حقایق جهان در تضاد است.

۱۲- محدودیت های شناخت تجربی در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟

۱( هر فرد متناسب با ویژگی های خود درباره امور به شناختی متفاوت از سایرین دست می یابد.

۲( به وسیله تجربه نمی توان به طور مطلق گفت که »فلز بر اثر حرارت است انبساط پیدا می کند.«

۳( ممکن است در زمان و مکان و احد من احساس سرما کنم، ولی فرد دیگری بر خالف من احساس کند. 

۴( تجربه نمی تواند درباره نیاز بشر به مبدأ و وجود عالمی غیر از طبیعت اظهار نظر کند.
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۱۳- انسان برای کسب شناخت تجربی نیازمند چیست و کدام ویزگی زمینه ای برای تفکر عقلی قرار می گیرد؟

۱( ادراک های حس مکرر - شناخت عالم طبیعت                            ۲( همکاری حس و عقل - شناخت تفاوت اشیاء

۳( استفاده از درون نگری - شناخت جهان اطراف                             ۴( علوم تجربی - شناخت موجودات مادی

۱۴- کدام عبارت درباره شهود عرفانی نادرست است؟

۱( معرفت است که به طور دفعی در قلب سالک حاصل می شود.                ۲( تهذیب نفس و عبادات خالصانه از مقدمات دستیابی به آن است.

۳( بدون به کارگیری عقل و تنها با سیروسلوک نفس به دست می آید.          ۴( در این معرفت برخی حقایق آن جهانی، با چشم دل مشاهده می شوند.

 یک عادت ذهنی است که از مشاهده مکرر و متوالی دو پدیده برخورد به وجود می 
ً
۱۵- چرا برخی فیلسوفان غربی معتقدند »علیت صرفا
آید« درباره این دیدگاه کدام گزینه صحیح می باشد؟

۱( برای مبانی علوم طبیعی به جای درون نگری به قواعد عقلی متوسل شده است که اعتباری ندارد.

۲( اگر دیدگاه ابن سینا را پذیرفته باشیم، آنگاه با این رویکرد شناخت تجربی غیرممکن خواهد بود. 

۳( برای علوم طبیعی و شناخت تجربی، قاعده ای جدید ارائه داده است که مخالف دیدگاه ابن سینا است. 

۴( گرچه با دیدگاه ابن سینا و ارسطو در تضاد است؛ اما به معنای نفی شناخت تجربی نیست.

۱۶- چند مورد از عبارت های زیر صحیح می باشد؟ 

الف( برای کسب شناخت تجربی باید داده ها و یافته های حسی را تجزیه و تحلیل کرد. 

ب( طبیعیات، فیزیک و شیمی همه، یافته های تجربی اند و نه عملی. 

ج( در کسب معرفت شهودی لیروسلوک و تهذیب نفس امری ضروری است. 

د( انسان بدون واسطه و به صورت حضوری معلومات قبلی خود را درک و در ذهن خود از آن ها استفاده می کند.

۱( دو مورد              ۲( سه مورد               ۳( چهار مورد             ۴( یک مورد

۱۷- کدام گزینه درباره علوم تجربی نادرست می باشد و کدام مورد بدون وجود حس ممکن نمی باشد؟

۱( ارسطو، پایه گذار مبانی تجربی و ابن سینا توسعه دهنده این مبانی محسوب می شود.

۲( اینکه هر پدیده ای می تواند علت های متعددی داشته باشد از قواعد علوم تجربی است. - شناخت تجربی

۳( کشف قواعدعلوم تجربی در حیطه فیلسوفان و کشف قوانین علمی وظیفه دانشمندان است. - درون نگری

۴( تبیین اصل علیت و اقسام آن برای اولین بار در کتاب طبیعیات ارسطو صورت گرفته است. - شهود قلبی

۱۸- کدام یک از عبارت ها درست و کدام یک نادرست می باشد؟ مشخص کنید؟ 

 چه ابزاری توانایی ارائه شناخت معتبر دارد. 
ً
الف( نظام اصلی در معرفت شناسی عصر جدید این بود که اساسا

ب( از نگاه پارمنیدس، عقل می گوید در جهان هستی ثبات وجود دارد نه تغییر. 

ج( هراکلیتوس شناخت حسی را معتبر نمی دانست. 

د( برگسون تجربه گرا محسوب می شود.

۱( درست - درست - نادرست - درست                        ۲( درست - درست - نادرست - نادرست

۳( درست - درست - درست - درست                         ۴( نادرست - درست - نادرست - درست
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۱( معرفت است که به طور دفعی در قلب سالک حاصل می شود.                ۲( تهذیب نفس و عبادات خالصانه از مقدمات دستیابی به آن است.
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د( انسان بدون واسطه و به صورت حضوری معلومات قبلی خود را درک و در ذهن خود از آن ها استفاده می کند.
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۱۹- ابن سینا چه دیدگاهی درباره قانون علیت دارد؟

۱( فطری است و توسط درون نگری مشخص می شود.                      ۲( کشف آن توسط حواس پنجگانه صورت می گیرد.

۳( پایه و اساس هر تجربه ای است.                                                   ۴( با همکاری تجربه و آزمایش به دست می آید.

۲۰- گزاره صحیح درباره معرفت شهودی را انتخاب کنید؟

۱( سیروسلوک برای دستیابی به آن الزم است، اما کافی نمی باشد.                 ۲( هر سالک الی الله می تواند در این دنیا، آخرت را مشاهده کند.

۳( کمال طلبی برای دسترسی به آن کافی است.                                             ۴( با شناخت عقالنی ارتباط مستقیم دارد.

۲۱- گزاره غلط را درباره شناخت در انسان مشخص کنید؟

۱( خطاپذیر اما قابل اعتماد                                           ۲( حسی و عقالنی است. 

۳( به صورت تدریجی شکل می گیرد.                           ۴( نامحدود نیست.

۲۲- شناخت به کدام یک از موارد زیر فقط از طریق حس انجام می شود؟

۱( آب با گرما به جوش می رسد.                                     ۲( امروز هوا آفتابی است.

۳( آب دادن به گیاه، باعث رشد آن می شود.                  ۴( کودکان در پنج ماهگی لبخند می زنند.

۲۳- با کدام ابزار شناخت، شکاکیت مطلق رد می شود؟

۱( شناخت عقلی                   ۲( درون نگری                   ۳( حواس پنج گانه                   ۴( شناخت وحیانی

۲۴- کدام یک از موارد زیر را از طریق تعقل محض به دست نمی آید؟

۱( در روز قیامت دوباره زنده می شویم.                       ۲( خداوند علت نهایی تمام موجودات است.

۳( مستطیل دو قطر یکسان دارد.                              ۴( جهان همواره در حال تکامل است.

۲۵- کدام گزینه گویای نقش ابن سینا در تاریخ نمی باشد؟

۱( انکار تجربی بودن علیت                                    ۲( توجه به علیت و پایه های آن

۳( توسعه اندیشه های ارسطو                                 ۴( مرتبط دانستن علیت و حس

۲۶- ارسطو در کتاب طبیعیات خود، از اقسام چه چیزی سخن گفته است؟

۱( شناخت تجربی              ۲( عقل                  ۳( علت                ۴( مابعد الطبیعه

۲۷- شناخت تجربی چگونه شناختی است؟

۱( نقش حس در آن بیشتر از عقل است.                    ۲( تنها حواس پنج گانه در آن دخیل هستند.

۳( حاصل همکاری عقل و منطق می باشد.               ۴( شروع آن با تحلیل داده های عقلی است.
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۲۸- حواس انسان گاهی دچار خطا می شود، اما دلیل بر بی اعتمادی نسبت به آن نیست، زیرا:

۱( زیرا بی اعتمادی به آن، هر شناختی را زیر سوال می برد.                   ۲( شناخت های دیگر هم دچار خطا می شوند.

۳( شناخت خطا هم از راه احساس ممکن است.                                      ۴( خطا در حس به معنای خطا در شناخته نیست.

۲۹- شناخت تجربی را چگونه می توان ارزیابی کرد؟

۱( همکاری حس و تجربه                   ۲( تحلیل عقالنی بافته های حس                   ۳( پایه اصل علیت                   ۴( شناخت حس محض

۳۰- گزاره غلط را درباره معرفت حسی مشخص کنید؟

۱( خطاپذیری سها دلیل عدم اعتماد به آن نیست.               ۲( تمایز بین اشیا، با شناخت حسی ایجاد می شود.

۳( تفکر عقالنی زمینه شناخت حسی می باشد.                   ۴( شناخت حسی مبنای زندگی انسان ها در طبیعت است.

۳۱- کدام شناخت به وسیله حس به دست می آید؟

۱( جرم زمین از مریخ بیشتر است.                   ۲( این آب سرد است.                   ۳( مس فلزی منبسط است.                   ۴( هوای شمال مرطوب است.

۳۲- به ترتیب کدام فیلسوفان در تبیین قواعد عقلی علوم طبیعی و گسترش اندیشه های ارسطو تالش کردند و موضوع مورد بررسی 
آن ها چه بود؟

۱( ابن سینا - ابن سینا - قانون علیت                       ۲( ارسطو - ابن سینا - معرفت شهودی

۳( ارسطو - افالطون - معرفت شهودی                      ۴( ابن سینا - افالطون - قانون علیت

۳۳- کدام ابزار شناخت به درون نگری در شناخت منجر خواهد شد؟

۱( عقل                 ۲( وحی                    ۳( حس                       ۴( شهود

۳۴- کدام یک از ابزار شناخت، موضوعاتی را می تواند درک کند که احساس از درک آن عاجز است؟

۱( شناخت استداللی                   ۲( شناخت شهودی                   ۳( تفکر و تعقل                   ۴( منطق به کمک تجربه

۳۵- با همکاری حس و عقل، چه نوع شناختی حاصل می شود؟

۱( شناخت منطقی                   ۲( شناخت معرفتی                   ۳( شناخت تجربی                   ۴( شناخت طبیعی

۳۶- زمانی که انسان یک غذای خوشمزه را می بیند و تمایل خوردن آن را دارد بیانگر کدام ابزار شناخت است؟

۱( حس                 ۲( عقل                  ۳( قلب                 ۴( وحی

۳۷- کدام گزینه به ترتیب با موارد زیر مرتب است؟ 

الف( علم و دانش آدمی هرگز با واقعیت تطابق نمی یابد.         ب( می توانیم به اموری برتر از حواسمان هم فکر می کنیم. 

ج( انسان گام به گام با پدیده های جهان آشنا می شود.

۱( تردید در اصل امکان شناخت - شناخت پیرامون - یادگیری                    ۲( آموختن - شناخت جهان پیرامون - قلمرو شناخت آدمی

۳( تدریجی بودن شناخت آدم - ابزار معرفت - شکاکیت مطلق                   ۴( ارزش شناخت - ابزار معرفت - تدریجی بودن شناخت آدم
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۲۸- حواس انسان گاهی دچار خطا می شود، اما دلیل بر بی اعتمادی نسبت به آن نیست، زیرا:

۱( زیرا بی اعتمادی به آن، هر شناختی را زیر سوال می برد.                   ۲( شناخت های دیگر هم دچار خطا می شوند.

۳( شناخت خطا هم از راه احساس ممکن است.                                      ۴( خطا در حس به معنای خطا در شناخته نیست.

۲۹- شناخت تجربی را چگونه می توان ارزیابی کرد؟

۱( همکاری حس و تجربه                   ۲( تحلیل عقالنی بافته های حس                   ۳( پایه اصل علیت                   ۴( شناخت حس محض

۳۰- گزاره غلط را درباره معرفت حسی مشخص کنید؟

۱( خطاپذیری سها دلیل عدم اعتماد به آن نیست.               ۲( تمایز بین اشیا، با شناخت حسی ایجاد می شود.

۳( تفکر عقالنی زمینه شناخت حسی می باشد.                   ۴( شناخت حسی مبنای زندگی انسان ها در طبیعت است.

۳۱- کدام شناخت به وسیله حس به دست می آید؟

۱( جرم زمین از مریخ بیشتر است.                   ۲( این آب سرد است.                   ۳( مس فلزی منبسط است.                   ۴( هوای شمال مرطوب است.

۳۲- به ترتیب کدام فیلسوفان در تبیین قواعد عقلی علوم طبیعی و گسترش اندیشه های ارسطو تالش کردند و موضوع مورد بررسی 
آن ها چه بود؟

۱( ابن سینا - ابن سینا - قانون علیت                       ۲( ارسطو - ابن سینا - معرفت شهودی

۳( ارسطو - افالطون - معرفت شهودی                      ۴( ابن سینا - افالطون - قانون علیت

۳۳- کدام ابزار شناخت به درون نگری در شناخت منجر خواهد شد؟

۱( عقل                 ۲( وحی                    ۳( حس                       ۴( شهود

۳۴- کدام یک از ابزار شناخت، موضوعاتی را می تواند درک کند که احساس از درک آن عاجز است؟

۱( شناخت استداللی                   ۲( شناخت شهودی                   ۳( تفکر و تعقل                   ۴( منطق به کمک تجربه

۳۵- با همکاری حس و عقل، چه نوع شناختی حاصل می شود؟

۱( شناخت منطقی                   ۲( شناخت معرفتی                   ۳( شناخت تجربی                   ۴( شناخت طبیعی

۳۶- زمانی که انسان یک غذای خوشمزه را می بیند و تمایل خوردن آن را دارد بیانگر کدام ابزار شناخت است؟

۱( حس                 ۲( عقل                  ۳( قلب                 ۴( وحی

۳۷- کدام گزینه به ترتیب با موارد زیر مرتب است؟ 

الف( علم و دانش آدمی هرگز با واقعیت تطابق نمی یابد.         ب( می توانیم به اموری برتر از حواسمان هم فکر می کنیم. 

ج( انسان گام به گام با پدیده های جهان آشنا می شود.

۱( تردید در اصل امکان شناخت - شناخت پیرامون - یادگیری                    ۲( آموختن - شناخت جهان پیرامون - قلمرو شناخت آدمی

۳( تدریجی بودن شناخت آدم - ابزار معرفت - شکاکیت مطلق                   ۴( ارزش شناخت - ابزار معرفت - تدریجی بودن شناخت آدم
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۳۸- درستی و نادرستی گزینه های زیر را مشخص کنید؟ 

الف( مبحث ارزش شناخت به این مسئله می پردازد که آیا شناخت انسان درست است یا خیر. 

ب( وقتی امری علت ندارد، یعنی امر تدریجی نیست و فقط با عقل می شود آن را شناخت. 

ج( از نظر ابن سینا اصل سنخیت پایه و اساس هر تجربه ای است که از قواعد اولیه تفکر می باشد. 

د( کشف و شناخت اراده آدمی از طریق و درون گری و به صورت حضوری حاصل شود.

۱( درست - نادرست - درست - نادرست                          ۲( درست - نادرست - نادرست - درست

۳( درست - نادرست - درست - درست                           ۴( درست - درست - نادرست - درست

۳۹- کدام گزینه صحیح است؟

۱( اینکه مدعی شویم از طریق عقل و وحی می توان به شناخت رسید، تناقض ندارد و عین حقیقت است.

۲( حس و عقل و عاطفه همه از ابزارهای شناخت انسان است.

۳( شناخت تجربی از همکاری حس و تجربه و عقل به دست می آید. 

۴( اینکه تفکر می تواند موجب شناخت تمایز اشیا شود یکی از دالیل مهم ارزش شناخت عملی است.

۴۰- بیت های »دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند /و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند« و »همت حافظ و انفاس سحرخیزان 
بود/که ز بند غم ایام نجاتم دادند«، به ترتیب با کدام یک از ابزارهای شناسایی و شناخت مطابقت دارد؟

۱( حس - قلب                   ۲( قلب - قلب                   ۳( قلب - عقل                   ۴( وحی - قلب

۴۱- کدام یک از ابزارهای معرفت انسان، بی واسطه است که برای دریافت چنین معرفتی ............ و ............ ضروری است؟

۱( قلب یا معرفت شهودی - سیروسلوک - تهذیب نفس                   ۲( قلب یا دل - معارف وحیانی - تزکیه

۳( وحی یا معارف وحیانی - سیروسلوک - تهذیب نفس                    ۴( شهود باطنی - معارف وحیانی - تزکیه

۴۲- به ترتیب در زمینه عقل و حس، کدام نظریه متعلق به پارمنیدس و هراکلیتوس می باشد؟

۱( شناخت حسی معتبر و اعتقاد به حرکت در عالم - حرکت قابل مشاهده، حسی است.

۲( عدم وجود حرکت در عالم - احتمال خطا در حس وجود دارد.

۳( عدم وجود حرکت در عالم - حرکت قابل مشاهده، حسی نیست.

۴( حرکت از طریق حسی برای ما معلوم می شود. - شناخت حسی معتبر است.

۴۳- کدام یک از گزاره های زیر در زمره قواعد عقلی که شناخت تجربی بر آن استوار است، استقرار نمی گیرد؟

۱( پدیده ها خود به خود پدید نمی آیند.                                 ۲( هر پدیده، علتی ویژه دارد.

۳( طبیعت، همواره یکسان عمل می کند.                            ۴( هر پدیده ای نیازمند تابع است.
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۴۴- ارسطو عالوه بر تبحر در ............ دانشمند ........... نیز بوده است و ابن سینا در ............ علیت را پایه و اساس هر تجربه 
ای دانسته است و در بیت زیر ضمیر »این ها« نشانه چه نوع شناختی می باشد؟ 

»من اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجب/مستحق بودم و این ها به زکاتم دادند«
۱( فلسفه، علوم طبیعی، الهیات شفا - شناخت شهودی عرفا که در نفس آنان اثر می گذارد.

۲( مابعد الطبیعه، پزشکی، دانشنامه عالیی - شناخت عقالنی صفات خداوند که انسان را به او نزدیک می کند.
۳( فیزیک، فلسفه، قانون - شناخت تجربی که انسان را به شناسایی اسرار طبیعت و قدرت خدا می رساند.

۴( متافیزیک، فلسفه، شفا - شناخت وحیانی از زبان پیامبر که بر جان ایشان فرود آمد.

۴۵- به ترتیب کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ 
الف( مراحل شناخت تجربی در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ 

ب( شناخت تجربی درنهایت به کشف چه چیزی منتهی می شود؟ 
ج( کدام یک از موارد زیر پایه زندگی انسان در طبیعت است؟ 

۱( الف( یافتن داده های حسی  تحلیل عقالنی یافته ها  پی بردن به امور طبیعت  / ب( شناخت قوانین طبیعت ج( شناخت حسی
٢( الف( تفکر درباره طبیعت  شناخت طبیعت  کشف قوانین طبیعت  / ب( همکاری حس و عقل ج( تجربه گذشتگان

۳( الف( مطالعه قوانین طبیعت  کشف قوانین طبیعت  کمک گرفتن از حواس  / ب( راه های بهره گیری از طبیعت ج( شناخت حسی
۴( الف( یافتن داده های حسی  کشف قوانین طبیعت  شناخت طبیعت  / ب( همکاری حس و عقل ج( تجربه گذشتگان

۴۶- درباره قوه عقل عبارت نادرست را معین کنید و در مورد شناخت حسی کدام عبارت صحیح است؟
۱( فلسفه در شناخت های خود، با این قوه سروکار دارد - ما با این شناخت همه موجودات و ویژگی های آنان را می شناسیم.

۲( شناخت های آن منحصر به امور غیر محسوس است - به کمک این معرفت بسیاری از مادیات و خصایصشان را می شناسیم.
۳( فلسفه در شناخته های خود با این قوه سروکار دارد - به کمک این معرفت بسیاری از مادیات و خصایصشان را می شناسیم.
۴( شناخت های آن منحصر به امور غیر محسوس است - ما با این شناخت همه موجودات و ویژگی های آنان را می شناسیم.

۴۷- انسان چگونه میتواند علل پیدایش شادی و افسردگی را کشف کند و درباره آن ها توضیح دهد و به عنوان یکی از ابزارهای شناخت 
کدام عبارت بیان کننده ویژگی »حس« است؟

۱( به کمک قلب - قادر به تحلیل یافته های اولیه و دریافت قوانین کلی است.
۲( به کمک عقل - تا وقتی که ما در طبیعت زندگی میکنیم، اعتبار دارد. 

۳( به کمک حس - به کمک آن می توان معلومات را بدون واسطه درک کرد.
۴( به کمک وحی - به خودی خود می تواند تفاوت ها و تمایزهای اشیاء را تشخیص دهد.

۴۸- کدام گزینه به ترتیب پاسخ درست سؤاالت زیر است؟ 
الف( در وجود انسان ابزارهایی برای ............ وجود دارد. فیلسوفان تالش می کنند این ابزارها را شناسایی کنند و ............ آن 

ها را معین نمایند. 
ب( شناخت های حسی متفاوت از اشیاء به ترتیب »نشانه« و »منشأ« چه اموری هستند؟

۱( الف( شناخت - قلمرو کاربرد ب( ارزش و اعتبار شناخت حسی - استفاده های مختلف از اشیاء به کمک عقل
۲( الف( کاربرد - قلمرو شناخت ب( ناپایداری در عالم محسوسات - روشن شدن ذات و ماهیت پدیده ها
۳( الف( شناخت - قلمرو کاربرد ب( ارزش و اعتبار شناخت حسی - روشن شدن ذات و ماهیت پدیده ها

۴( الف( کاربرد - قلمرو شناخت ب( ناپایداری در عالم محسوسات - استفاده های مختلف از اشیاء به کمک عقل
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۴۴- ارسطو عالوه بر تبحر در ............ دانشمند ........... نیز بوده است و ابن سینا در ............ علیت را پایه و اساس هر تجربه 
ای دانسته است و در بیت زیر ضمیر »این ها« نشانه چه نوع شناختی می باشد؟ 

»من اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجب/مستحق بودم و این ها به زکاتم دادند«
۱( فلسفه، علوم طبیعی، الهیات شفا - شناخت شهودی عرفا که در نفس آنان اثر می گذارد.

۲( مابعد الطبیعه، پزشکی، دانشنامه عالیی - شناخت عقالنی صفات خداوند که انسان را به او نزدیک می کند.
۳( فیزیک، فلسفه، قانون - شناخت تجربی که انسان را به شناسایی اسرار طبیعت و قدرت خدا می رساند.

۴( متافیزیک، فلسفه، شفا - شناخت وحیانی از زبان پیامبر که بر جان ایشان فرود آمد.

۴۵- به ترتیب کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ 
الف( مراحل شناخت تجربی در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ 

ب( شناخت تجربی درنهایت به کشف چه چیزی منتهی می شود؟ 
ج( کدام یک از موارد زیر پایه زندگی انسان در طبیعت است؟ 

۱( الف( یافتن داده های حسی  تحلیل عقالنی یافته ها  پی بردن به امور طبیعت  / ب( شناخت قوانین طبیعت ج( شناخت حسی
٢( الف( تفکر درباره طبیعت  شناخت طبیعت  کشف قوانین طبیعت  / ب( همکاری حس و عقل ج( تجربه گذشتگان

۳( الف( مطالعه قوانین طبیعت  کشف قوانین طبیعت  کمک گرفتن از حواس  / ب( راه های بهره گیری از طبیعت ج( شناخت حسی
۴( الف( یافتن داده های حسی  کشف قوانین طبیعت  شناخت طبیعت  / ب( همکاری حس و عقل ج( تجربه گذشتگان

۴۶- درباره قوه عقل عبارت نادرست را معین کنید و در مورد شناخت حسی کدام عبارت صحیح است؟
۱( فلسفه در شناخت های خود، با این قوه سروکار دارد - ما با این شناخت همه موجودات و ویژگی های آنان را می شناسیم.

۲( شناخت های آن منحصر به امور غیر محسوس است - به کمک این معرفت بسیاری از مادیات و خصایصشان را می شناسیم.
۳( فلسفه در شناخته های خود با این قوه سروکار دارد - به کمک این معرفت بسیاری از مادیات و خصایصشان را می شناسیم.
۴( شناخت های آن منحصر به امور غیر محسوس است - ما با این شناخت همه موجودات و ویژگی های آنان را می شناسیم.

۴۷- انسان چگونه میتواند علل پیدایش شادی و افسردگی را کشف کند و درباره آن ها توضیح دهد و به عنوان یکی از ابزارهای شناخت 
کدام عبارت بیان کننده ویژگی »حس« است؟

۱( به کمک قلب - قادر به تحلیل یافته های اولیه و دریافت قوانین کلی است.
۲( به کمک عقل - تا وقتی که ما در طبیعت زندگی میکنیم، اعتبار دارد. 

۳( به کمک حس - به کمک آن می توان معلومات را بدون واسطه درک کرد.
۴( به کمک وحی - به خودی خود می تواند تفاوت ها و تمایزهای اشیاء را تشخیص دهد.

۴۸- کدام گزینه به ترتیب پاسخ درست سؤاالت زیر است؟ 
الف( در وجود انسان ابزارهایی برای ............ وجود دارد. فیلسوفان تالش می کنند این ابزارها را شناسایی کنند و ............ آن 

ها را معین نمایند. 
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ابزار حسی  با  بیان شده است و کدام مفهوم در مورد شناخت  با شناخت عقلی در کدام گزاره  تفاوت اساسی شناخت تجربی   -۴۹
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کدام مورد نیازمند فرایندی تدریجی می باشد؟

۱( معرفت عقلی توسط عقل انسان به دست می آید، ولی معرفت وحیانی از طریق وحی و به واسطه پیامبران در اختیار انسان قرار میگیرد - معرفت وحیانی، شهود.
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که  این  یعنی  طبیعت  کردن  عمل  یکسان  اصل  و  است  سازگار  طبیعی  علوم  مبانی  درباره  سینا  ابن  دیدگاه  با  مطلب  کدام   -۵۳
..........................

۱( با کسب تجربه های گوناگون می توان به اصل علیت و انکار آن رسید - هر پدیده ای دارای علل مختلف    می باشد.
۲( کشف امور جزئی و شناخت حسی مختلف موجب شناخت تجربی می شود - از هرچیزی هر چیزی پدید   نمی آید.

۳( برای کشف قوانین طبیعت باید قواعد عقلی غیرتجربی داشته باشیم - هر علتی، در شرایط یکسان، معلول یکسانی دارد.

۴( شناخت تجربی بدون رسیدن به نتایج عقلی محض ممکن نیست - هر پدیده ای یک علت واحد بیشتر ندارد.
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۵۴- کدام مفهوم بر پایه اصول و قواعد شناخت تجربی درست است، و انسان چگونه به وجود قوه حافظه در وجود خود پی می برد؟

۱( هر پدیده خاص علتی خاص دارند - استفاده از درون نگری در یادآوری خاطرات 

۲( یک پدیده خاص می تواند معلول بی شمار علت باشد - رسیدن به حقایق با تأمل عقالنی صرف

۳( علیت همان، روال دائمی و همیشگی طبیعت است - درک حسی و استفاده از معلومات قلبی

۴( هر پدیده ای می تواند با هر پدیده دل خواهی رابطه علی برقرار کند - تأمل بر روی یافته های تجربی ذهن

۵۵- کدام یک از موارد زیر در آثار ارسطو دریافت می شوند و چنانچه گفته شود پدیده ای علت ندارد در مورد آن می توان اظهار داشت 
..........

۱( بنیان گذاری اصول شناخت تجربی، مبانی علوم حسی - شناخت آن در نوع خاصی از تجربه ممکن است.

۲( پایه گذاری مبانی ریاضی، اقسام علت و علیت - شناخت آن نیازمند عقل و حس است.

۳( بنیان گذار فلسفه ریاضیات، اقسام علوم طبیعی - قوانین طبیعی می توانند به آن اطالق شوند.

۴( پایه گذاری مبانی علوم تجربی، مبانی طبیعت شناسی - شناخت تجربی آن محال است.

۵۶- کدام مورد نشان دهنده تفاوت اساسی شناخت تجربی با شناخت عقلی است؟

۱( شناخت عقلی بر چند قاعده مهم متکی است که دانشمندان در هنگام بررسی داده های حسی، آن قواعد را در نظر میگیرند و از آن ها بهره می برند.

۲( دانستنی های شناخت عقلی ازطریق تعقل محض و نه از طریق حواس و تجربه به دست می آیند مانند ریاضی و فلسفه اولی

۳( در شناخت عقلی با استفاده از یافته های تجربی و نه صرفًا با تأمل، به حقایق می رسیم مانند دانستنی های ریاضی 

۴( شناخت عقلی با همکاری عقل و حس به دست می آید برخالف شناخت تجربی

۵۷- کدام گزینه به ترتیب مبین پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ 

الف( کدام عبارت در رابطه با معرفت حسی نادرست است؟ 

ب( یکی از نشانه های ارزش و اعتبار شناخت حسی ............ است. 

ج( شناخت های حسی متفاوت از اشیاء این امکان را به انسان می دهد که به کمک ............ خود از اشیاء متفاوت استفاده های 
متفاوت کند.

۱( الف( معرفت حسی آن قدر برای ما معتبر است که بر پایه آن زندگی می کنیم. - ب( اعتماد به آن - ج( عقل

۲( الف( توانایی ما در تمایز اشیاء از هم، نشانه اعتبار شناخت حسی است. - ب( اعتماد به آن - ج( ذهن

۳( الف( تفکر عقالنی به عنوان زمینه ای برای شناخت حسی محسوب می شود. - ب( تفکر عقلی - ج( عقل

۴( الف( خطای حسی موجب سلب اعتماد ما از حواس نمی شود. - ب( تفکر عقلی - ج( ذهن

۵۸- در رابطه با شناخت با ابزار وحی کدام عبارت صحیح نیست؟

۱( تدبر و اندیشه ورزی در وحی قواعدی دارد که باید توسط فرد محقق رعایت شود.

۲( دریافت کننده این نوع شناخت که حقایق بسیاری در بر دارد، همه انسان ها هستند. 

۳( قرآن کریم نمونه ای از کالم الهی است که خداوند از طریق وحی بر قلب آخرین پیامبر خود نازل کرده است. 

گاه شویم. ۴( ما با تأمل و تدبر در قرآن و به میزان توانایی و همت خود میتوانیم از بسیاری حقایق آ
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۵۹- تفاوت بین معرفت شهودی و معرفت وحیانی این است که اولی ............ بر ............ و دومی بر ............ اشاره دارد.

۱( معرفت بی واسطه و لزوم سیروسلوک و تهذیب نفس - نوعی شهود قلبی

۲( نوعی شهود قلبی - معرفت بی واسطه و لزوم سیروسلوک و تهذیب نفس

۳( معرفتی که از طریق تقویت ایمان و تعالی بخشیدن به نفس حاصل می شود - کمال طلبی همراه با عبادات خالصانه

۴( معرفت بی واسطه و لزوم سیروسلوک و تهذیب نفس - معرفتی که ازطریق وحی به واسطه پیامبران حاصل می شود.

۶۰- تفاوت میان »معرفت شهودی« و »معرفت وحیانی« در کدام گزینه بیان شده است و کتاب وحی یا شعور مرموز که توسط عالمه 
طباطبایی تألیف شده است با هدف شناخت چه چیزی نگاشته شده است؟

۱( معرفت وحیانی به واسطه پیامبران در اختیار بشر قرار می گیرد - شناخت شهود قلبی

۲( معرفت شهودی ازطریق تقویت ایمان حاصل می شود - شناخت تجربی

۳( معرفت وحیانی به واسطه پیامبران در اختیار بشر قرار می گیرد - شناخت تجربی

۴( معرفت شهودی ازطریق تقویت ایمان حاصل می شود - شناخت شهود قلبی

۶۱- در رابطه با شناخت عقلی کدام مفهوم درست است و وجه نامگذاری شناخت شهودی در ............ آن است.

۱( عقل از یافته های شناخت حسی استفاده می کند - کیفیت

۲( حس امور محسوس را می شناسد و عقل تنها امور فرامادی را - موضوع

۳( عقل تنها چیزهایی را می شناسد که حس قبل آن ها را شناخته است - کیفیت

۴( رموز طبیعت تنها از راه شناخت حسی ممکن است - موضوع

۶۲- کدام گزینه منشأ ایجاد شهود عارفانه است و محصول کدام دو مورد یکسان نیست؟

۱( عبادت خداوند - معرفت وحیانی و معرفت شهودی                     ۲( نفس انسان - معرفت عقالنی و معرفت وحیانی

۳( خداوند - معرفت شهودی و معرفت عقالنی                                ۴( قلب - معرفت عقالنی و معرفت تجربی

۶۳- کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ 

الف( کدام عبارت نادرست است؟ 

ب( کدام یک از موارد مختص پیامبران است و معرفتی که از آن حاصل می شود چه نام دارد؟

۱( الف( یکی از ابزارهای رسیدن به معرفت، در انسان وحی است ب( وحی - معرفت وحیانی

۲( الف( ذات و صفات خداوند را نمی توان با حس و تجربه درک کرد ب( وحی - معرفت شهودی

۳( الف( معرفتی که از قلب و دل حاصل می شود معرفتی بی واسطه است ب( قلب - معرفت شهودی

۴( بسیاری از دانستنی های ریاضی از قبیل شناخت عقلی هستند ب( وحی - معرفت شهودی

۶۴- کدام مورد ویژه گروهی خاص از انسان ها است و یکی از تفاوت های شناخت شهودی و وحیانی در ............ آن ها است.

۱( شناخت وحیانی - منشأ                                        ۲( معرفت وحیانی - مبنا

۳( شهود - منشأ                                                       ۴( شهود - مبنا
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۶۵- کدام گزینه مبین پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ 

الف( به وسیله آن می توان حقائق غیرمحسوس را شناخت؟        ب( جزء ابزارهای معرفت انسانی نیست؟ 

ج( کدام مفهوم از راه های رسیدن به معرفت شهودی نیست؟

۱( الف( قوه عقل ب( اراده ج( احساس تأثیر دین بر زندگی                     ۲( الف( قلب ب( یکنواخت بودن طبیعت ج( پاک کردن نفس

۳( الف( اراده ب( قوه وحی ج( قوی کردن باورها                                    ۴( الف( اراده ب( قوه عقل ج( احساس تأثیر دین بر زندگی

۶۶- کدام گزینه بیانگر پاسخ درست سؤاالت زیر است؟ 

الف( کدام مورد از حاالت درونی نفس محسوب نمی شود؟ 

ب( کدام مورد به ما امکان استفاده های مختلف از اشیای گوناگون را می دهد؟ 

ج( کدام یک از دانش های زیر ازطریق تعقل محض به دست نمی آید؟

۱( الف( چشم و گوش ب( تحلیل عقالنی داده های حسی ج( فیزیک

٢( الف( شادی و درد ب( شناخت های حسی متفاوت از اشیاء ج( ریاضی

۳( الف( محبت و دشمنی، ب( اصل یکسان بودن همیشگی عمل طبیعت ج( فلسفه

۴( الف( عصبانیت و خوشحالی ب( اعتماد به حواس به عنوان یکی از ابزارهای شناخت ج( ریاضی

۶۷- تفاوت بین معرفت شهودی و وحیانی این است که اولی بر .............. و دومی بر .............. اشاره دارد.

۱( معرفت بی واسطه و لزوم اسیروسلوک و تهذیب نفس - نوعی شهود قلبی

۲( نوعی شهود قلبی - معرفت بی واسطه و لزوم سیر و سلوک و تهذیب نفس 

۳( معرفت بی واسطه و لزوم سیروسلوک و تهذیب نفس - معرفتی که از طریق وحی و به واسطه پیامبران حاصل می شود. 

۴( معرفتی که از طریق تقویت ایمان و تعالی بخشیدن به نفس حاصل می شود - کمال طلبی همراه با عبادات خالصانه.

۶۸- باتوجه به مفاهیم زیر کدام عبارت جزء ویژگی های وحیانی محسوب نمی گردد؟

۱( نزول قرآن از جانب خداوند                                 ۲( نتیجه مشاهده قلبی خود پیامبر

۳( تفکر و تدبر در جهان                                        ۴( خطاپذیری در مراحل معرفت

۶۹- به ترتیب کدام گزینه مبین پاسخ سؤاالت زیر است؟ 

الف( باتوجه به مفاهیم ذکر شده در کدام مورد به ترتیب ویژگی معرفت وحیانی و شهودی عرفانی بیان نشده است؟ 

ب( عقل با ............ در جهان هستی و پدیده های آن و ............ در کتاب الهی به شناخت هایی می رسد. 

ج( معرفت وحیانی، معرفتی است که خداوند ازطریق ...........، و به واسطه ،،،،،،،،،،،، در اختیار بشر قرار       می دهد.

۱( الف( با واسطه پیامبر، مختص پیامبر - ب( تفکر - تدبر - ج( وحی - پیامبر

٢( الف( نازل شده از طرف خدا، مشاهده قلبی شخص - ب( تفکر - تدبر - ج( وحی، پیامبران و ائمه

۳( الف( متناسب با حکمت خدا، متناسب با ظرفیت فرد - ب( جستجو - تفکر - ج( شهود - پیامبر

۴( الف( مصون از خطا، در معرض خطا - ب( تدبر - جستجو - ج( تهذیب نفس - پیامبر
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۷۰- علت این نکته که شناخت حسی علی رغم بروز خطا برای ما اعتبار دارد در کدام گزینه بیان شده است و توانایی شناخت تمایزهای 
اشیا یکی از نشانه های ............ شناخت حسی است که ............ تفکر عقلی قرار       می گیرد.

۱( بدون حس نمی توان چیزی را شناخت و زندگی کرد - ضعف، نتیجه               ۲( ما بر پایه شناخت حسی در طبیعت زندگی می کنیم - اعتبار، زمینه

۳( بدون حس نمی توان چیزی را شناخت و زندگی کرد - اعتبار، زمینه                ۴( ما بر پایه شناخت حسی در طبیعت زندگی می کنیم - ارزش، در برابر

۷۱- در ارتباط با نیروی عقل کدام گزینه نادرست است و درک »ذات و صفات خداوند« از طریق کدام یک از راه های شناخت حاصل 
می شود؟

۱( عقل نمی تواند با حواس همکاری داشته باشد - تجربی                      ۲( این نیرو امور محسوس را درنمی یابد - شهودی

۳( عقل نمی تواند با حواس همکاری داشته باشد - عقلی                        ۴( این نیرو امور محسوس را درنمی یابد - تجربی

۷۲- در مورد شناخت با ابزار قلب کدام عبارت صحیح نیست و هریک از عبارت های »زمینه تفکر عقلی می گیرد - یافته های آن اساس 
دانش های انسان قرار می گیرند - به دور از استدالل عقلی حاصل         می شود.« به کدام ابزار شناخت مربوط می شود؟

۱( این شناخت به واسطه عبادت مخلصانه به تدریج و گام به گام حاصل می شود - حس، عقل، قلب

۲( از آن جهت شهودی نامیده شد که شناخت با قلب نظیر دیدن با چشم است - حس، عقل، حس

۳( عارف با این شناخت ممکن است آخرت و بهشت و جهنم را مشاهده نماید - وحی، حس، قلب

۴( تقویت و تعالی بخشیدن به نفس در آن تأثیر دارد - قلب، عقل، حس

۷۳- باتوجه به گزینه های زیر کدام مورد از نشانه های ارزش و اعتبار شناخت حسی محسوب می گردد و در تحصیل معرفت شهودی 
کدام مورد اثرگذار نیست؟

۱( بدیهی بودن شناخت حسی ما از امر واقع و بیرونی - تقویت ایمان                    ۲( توانایی ما در شناخت تفاوت های اشیا با شناخت حسی - کمال طلبی

۳( بدیهی بودن شناخت حسی ما از امر واقع و بیرونی - تهذیب نفس                     ۴( توانایی ما در شناخت تفاوت های اشیاء با شناخت حسی - عمل صالح

۷۴- کدام مفهوم از جمله سه قاعده عقلی مهم حاکم بر شناخت تجربی نیست و از اوصاف شناخت شهودی کدام مفهوم نادرست به 
شمار می رود؟

۱( تجربه و آزمایش روشی مناسب در شناخت علل است - متناسب با همت فرد است.

۲( هر پدیده ای نیازمند علت است - مستقل از تجربه و عقل است.

۳( هر پدیده علت ویژه دارد - گام به گام است. 

۴( طبیعت همواره یکسان عمل می کند - بی واسطه است.

۷۵- کدام مورد از قواعد اولیه تعقل است که در شناخت هر پدیده مورد استفاده قرار می گیرد و کدام عبارت یک استدالل عقلی صرف 
است؟

۱( واقعیت - رسیدن به صفات خداوند ازطریق صفات موجود در جهان

۲( بداهت - استدالل مبتنی بر بهترین بودن جهان با بیان بهترین بودن خالق آن

۳( علیت - قوانین تجربی را از دیدن وقایع طبیعی استنباط کردن

۴( علیت - استدالل مبتنی بر بهترین بودن جهان با بیان بهترین بودن خالق آن
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۷۶- کدام نتیجه از اینکه شناخت حسی شناختی خطاپذیر است حاصل نمی گردد و تمامی گزینه ها بیانگر اوصاف حواس انسان هستند 
به جز ................

۱( شناخت حسی یک شناخت جزئی است و باید با شناخت عقلی همراه گردد - معتبر اما جزئی

گاهی بخش  ۲( شناخت حسی نمی تواند شناختی کاماًل یقینی و پایدار به ما بدهد - آ

۳( خطاپذیری این شناخت بدان سبب است که حواس انسان ناپایدار است - ناپایدار و گذرا 

۴( شناخت حسی نمی تواند شناختی کامل یقینی و پایدار به ما بدهد - خطاپذیر

۷۷- کدام عبارت در مورد شهود قلبی درست است و کدام عبارت نادرست است؟

۱( از راه چشم به دست نمی آید - عقل انسان بدون استفاده از یافته های تجربی نمی تواند دانشی را پایه گذاری کند.

۲( از راه چشم و قلب به دست می آید - شناخت تجربی با همکاری حس در عقل به دست می آید.

٣( ابتدا از طریق چشم سپس قلب ایجاد می شود - ارسطو از اولین دانشمندانی است که مبانی علوم تجربی را پایه گذاری کرد. 

۴( ابتدا قلب آن را دریافت می کند و سپس دیده آن را می بیند - شناخت تجربی بر قواعد عقلی فهمی استوار است.

۷۸- اینکه عارف و سالک الی الله عالوه بر عالم طبیعت، بتواند سایر عوالم را مشاهده نماید، چنین مشاهده ای را چگونه می تواند انجام 
دهد و کدام عبارت درست است؟

۱( شهود عقلی - عقل بر خالف جس توانایی به وجود آوردن دانش را ندارد.

۲( شهود وحیانی - محاسبات ریاضی نیازمند مشاهده مصادیق آن ها در طبیعت هستند.

۳( شهود قلبی - عقل می تواند با صرف تفکر و بدون داده خاصی به دانش جدید برسد.

۴( شهود حسی - عقل برای رسیدن به نتایج جدید تنها از یافته های حسی استفاده می کند.

۷۹- نیروی عقل کدام امور را به عنوان حواس بیرونی مورد استفاده قرار می دهد و کدام مفهوم درباره معرفت شهودی درست است؟

۱( چشم و گوش - برای دریافت این معرفت، سیروسلوک و تهذیب نفس ضروری است.

۲( محبت و دشمنی - در معرفت شهودی، انسان حقیقت را با چشم خود می بیند.

۳( عصبانیت و خوشحالی - این معرفت پس از کسب معرفت علمی و عقلی و به تدریج و گام به گام حاصل     می شود.

۴( شادی و درد - در این نوع معرفت انسان می تواند، با همکاری حس و تجربه و عقل به نوعی شناخت دست یابد.

۸۰- کدام گزینه مبین پاسخ درست و کامل سواالت زیر است؟ 

الف( یکی از نشانه های ارزش و اعتبار شناخت حسی، توانایی انسان در شناخت ............ و ............ اشیاء است. 

ب( کدام عبارت در مورد شناخت با ابزار عقل صحیح نیست؟

۱( الف( تفاوت ها و تمایزها ب(  صرفًا مربوط به حقایقی است که درک آن ها از راه احساس ممکن نیست.

۲( الف( تمایزها و اشتراکات ب( نیروی عقل می تواند با تأمل در خود به شناخت هایی برسد.

۳( الف( اشتراکات و تفاوت ها ب( عقل می تواند با تأمل صرف دانش هایی را پایه گذاری کند.

۴( الف( اشتراکات و تمایزها ب( شناختی که با همکاری عقل و تجربه به دست می آید، شناخت تجربی نامیده می شود.



سواالت درس هفتم

571

۷۶- کدام نتیجه از اینکه شناخت حسی شناختی خطاپذیر است حاصل نمی گردد و تمامی گزینه ها بیانگر اوصاف حواس انسان هستند 
به جز ................

۱( شناخت حسی یک شناخت جزئی است و باید با شناخت عقلی همراه گردد - معتبر اما جزئی

گاهی بخش  ۲( شناخت حسی نمی تواند شناختی کاماًل یقینی و پایدار به ما بدهد - آ

۳( خطاپذیری این شناخت بدان سبب است که حواس انسان ناپایدار است - ناپایدار و گذرا 

۴( شناخت حسی نمی تواند شناختی کامل یقینی و پایدار به ما بدهد - خطاپذیر

۷۷- کدام عبارت در مورد شهود قلبی درست است و کدام عبارت نادرست است؟

۱( از راه چشم به دست نمی آید - عقل انسان بدون استفاده از یافته های تجربی نمی تواند دانشی را پایه گذاری کند.

۲( از راه چشم و قلب به دست می آید - شناخت تجربی با همکاری حس در عقل به دست می آید.

٣( ابتدا از طریق چشم سپس قلب ایجاد می شود - ارسطو از اولین دانشمندانی است که مبانی علوم تجربی را پایه گذاری کرد. 

۴( ابتدا قلب آن را دریافت می کند و سپس دیده آن را می بیند - شناخت تجربی بر قواعد عقلی فهمی استوار است.

۷۸- اینکه عارف و سالک الی الله عالوه بر عالم طبیعت، بتواند سایر عوالم را مشاهده نماید، چنین مشاهده ای را چگونه می تواند انجام 
دهد و کدام عبارت درست است؟

۱( شهود عقلی - عقل بر خالف جس توانایی به وجود آوردن دانش را ندارد.

۲( شهود وحیانی - محاسبات ریاضی نیازمند مشاهده مصادیق آن ها در طبیعت هستند.

۳( شهود قلبی - عقل می تواند با صرف تفکر و بدون داده خاصی به دانش جدید برسد.

۴( شهود حسی - عقل برای رسیدن به نتایج جدید تنها از یافته های حسی استفاده می کند.

۷۹- نیروی عقل کدام امور را به عنوان حواس بیرونی مورد استفاده قرار می دهد و کدام مفهوم درباره معرفت شهودی درست است؟

۱( چشم و گوش - برای دریافت این معرفت، سیروسلوک و تهذیب نفس ضروری است.

۲( محبت و دشمنی - در معرفت شهودی، انسان حقیقت را با چشم خود می بیند.

۳( عصبانیت و خوشحالی - این معرفت پس از کسب معرفت علمی و عقلی و به تدریج و گام به گام حاصل     می شود.

۴( شادی و درد - در این نوع معرفت انسان می تواند، با همکاری حس و تجربه و عقل به نوعی شناخت دست یابد.
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ب( کدام عبارت در مورد شناخت با ابزار عقل صحیح نیست؟

۱( الف( تفاوت ها و تمایزها ب(  صرفًا مربوط به حقایقی است که درک آن ها از راه احساس ممکن نیست.

۲( الف( تمایزها و اشتراکات ب( نیروی عقل می تواند با تأمل در خود به شناخت هایی برسد.
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۴( الف( اشتراکات و تمایزها ب( شناختی که با همکاری عقل و تجربه به دست می آید، شناخت تجربی نامیده می شود.
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۸۱- کدام مفهوم در مورد شناخت حسی نادرست است و علت نامیده شدن معرفت شهودی به این نام کدام است؟
۱( به کمک شناخت حسی می توان حقایق مربوط به امور محسوس و طبیعی با امور غیرمحسوس و غیرطبیعی را درک کرد - زیرا این شناخت مرتبه سالکان و 

عرفا است.
۲( یکی از نشانه های ارزشی و اعتبار شناخت حسی، که زمینه تفکر عقلی قرار می گیرد، توانایی ما در شناخت تفاوت های اشیا است - زیرا انسان همه حقایق 

را با چشم خود شاهد است. 
۳( به کمک شناخت حسی می توان حقایق مربوط به امور محسوس و طبیعی یا امور غیرمحسوس و غیرطبیعی را درک کرد - دریافتن حقیقت همانند دیدن با 

چشم است.
۴( یکی از نشانه های ارزش و اعتبار شناخت حسی، که زمینه تفکر عقلی قرار می گیرد، توانایی ما در شناخت تفاوت های اشیاء است - شهادت دادن خداوند و 

تمامی اولیای او به این شناخت.

۸۲- کدام مفهوم جزء قواعد عقلی مهم که شناخت تجربی بر آن ها متکی است، شمرده نمی شود؟
۱( طبیعت همواره یکسان عمل می کند                                                            ۲( شناخت هر پدیده با همکاری حس و عقل به دست می آید.

۳( هر پدیده علتی ویژه دارد، و از هرچیزی، هر چیزی پدید نمی آید.                ۴( پدیده ها خود به خود پدید نمی آیند، بلکه هر پدیده ای نیازمند علت است.

 عادت ذهنی است که از 
ً
۸۳- پی بردن به اسرار و رموز طبیعت چه نوع شناختی است، و اگر فیلسوفی مدعی باشد که علیت صرفا

مشاهده مکرر توالی دو پدیده به وجود می آید، چه اظهارنظر درباره این مطلب می توان بیان داشت؟
۱( شناخت عقلی - علیت قاعده ای عقلی است که از مشاهده روال طبیعت و از روش تجربی به دست می آید.

۲( شناخت تجربی - علیت را صرفًا بر اساس اصل یکسانی طبیعت تعریف کرده و با قواعد شناخت تجربی ناسازگار است.
۳( شناخت حسی - علیت قاعده ای عقلی است که از مشاهده روال طبیعت و از روش تجربی به دست می آید. 

۴( شناخت طبیعی - علیت را صرفًا بر اساس اصل یکسانی طبیعت تعریف کرده و با قواعد شناخت تجربی ناسازگار است.

۸۴- کدام گزینه به ترتیب پاسخ درست سؤاالت زیر است؟ 
الف( از این مطلب به ترتیب چه نوع شناخت های موردنظر است؟ »انسان ویژگی های رفتار ارادی را ابتدا درون خود می یابد و اگر 

مشابه این رفتار را در موجود دیگری مشاهده کند پی می برد که آن موجود نیز دارای اراده است« 
ب( کدام مفهوم درباره مبانی علوم طبیعی نادرست است؟

۱( الف( حسی - درونی - ب( هرگز در خود تجربه، اثبات یا انکار نمی شوند.
٢( الف( حسی - شهودی - ب( پیش فرض محققان تجربی محسوب می شوند.

۳( الف( عقلی - درون نگری - ب( شناخت تجربی و درک قوانین طبیعت را ممکن می سازند. 
۴( الف( درون نگری - حسی - ب( توسط دانشمندان علوم تجربی تبیین و توضیح داده می شود.

۸۵- کدام گزینه به ترتیب بیانگر پاسخ درست سؤاالت زیر است؟ 
الف( درباره قواعد شناخته تجربی باید گفت ............ 

ب( کدام یک از شناخت های زیر از طریق تعقل محض حاصل نمی شود؟ 
ج( فلسفه اولی نمونه ای از .............. است که در آن می توان به امور ................. شناخت پیدا کرد.
۱( الف( همان قواعد شناخت عقلی هستند - ب( مجموع زوایای داخلی مثلث برابر دو قائمه است - ج( استدالل درونی - کلی 

۲( الف( قواعد عقلی و غیرتجربی هستند - ب( هنگام مرگ روح از بدن جدا شده به برزخ می رود - ج( استدالل عقلی محض - تجربه ناپذیر
۳( الف( توسط شناخت حسی به دست می آید - ب( جهان ما بهترین جهان ممکن است - ج( تأملی عقالنی - تجربه ناپذیر

۴( الف( از تجربه بهره می گیرند - ب( جهان آغازی داشته و نهایتًا روزی نابود خواهد شد - ج( استدالل عقلی - محسوس
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۸۶- کدام مفهوم بر اساس نظر ابن لدینا درباره قانون علیت درست است، و درون نگری عبارت است از .............

۱( این قانون، از همکاری عقل و تجربه به دست می آید - یافتن علم حضوری در خود و تشخیص آن

۲( عقل بدون این قانون از هر شناختی ناتوان است - معرفت حضوری به اراده و اختیار خود

۳( قانون مورد نظر از سوی عقل برای تجربه تعیین می شود - شناخت از طریق تأمل بر یافته های درونی 

۴( قانون مذکور از تحلیل تجربی طبیعت حاصل می شود - درکه بدون واسطه معلومات پیشین در ذهن

۸۷- کدام مورد نادرست است؟

۱( ارسطو در طبیعیات خود، مبانی طبیعت شناسی را بیان کرد و درباره علیت و اقسام علت سخن گفت.

۲( یکی از قواعد شناخت تجربی این است که هر پدیده ممکن است دارای علت های متفاوتی باشد.

۳( ارسطو با اینکه شاگرد افالطون بود اما از پایه گذاران مبانی علوم تجربی نیز بود.

۴( دانشمندان هنگام بررسی داده های حسی، قواعد عقلی را نیز مدنظر دارند.

۸۸- کدام مورد را از طریق تعقل محض نمی توان درک نمود و اولین فیلسوفی که مبانی علوم طبیعی را تبیین کرد ................ بود 
که ......................

۱( ریاضی - افالطون، عالم مثل را مبنای طبیعت معرفی کرد.                       ۲( وجود موجودات جزئی - ارسطو، در حوزه ریاضیات نیز کتاب نوشته بود.

۳( کل هستی - افالطون، کتابی در زمینه طبیعیات نگاشته بود.                    ۴( صفات خداوند - ارسطو، شاگرد سقراط محسوب می شد.

۸۹- کدام مورد درباره شناخته تجربی درست است؟

۱( همان تجربه ای است که فرد به مرور زمان کسب می نماید.                       ۲( شناختی که از همکاری حس و عقل به دست می آید.

۳( شناختی که در آن تنها حس دخیل است.                                                     ۴( شناختی که در آن نقش تجربه از عقل بیشتر است.

۹۰- شناخت تجربی حاصل چیست و کدام مفهوم نظر ابن سینا را درباره قانون علیت توضیح می دهد؟

۱( کاربرد مس در طبیعت - حاصل همکاری حس و عقل است.                      ۲( همکاری حس و قوانین طبیعت - در هر پدیده ای یافت می شود.

۳( همکاری حس و عقل - این قانون از قواعد اولیه عقل است.                        ۴( کاربرد عقل در طبیعت - بر مبنای تجربه عقلی استوار است.

۹۱- کدام مفهوم درباره شناخت عقلی درست است و شناخت حسی در کدام زمینه الزم و مددرسان است؟

۱( شناخت تجربی، چیزی جز حاصل تأمل عقل بر کاربرد قواعد خود نیست - شناخت تجربی 

۲( با پیروی عقلی می توان حقایق را درک کرد که از راه حواس ممکن نیست - شناخت تجربی 

۳( دامنه حقایقی که عقل میتواند آن ها را دریابد، حوزه امور طبیعی و غیرمادی است - درک عقالنی

۴( عقل به کمک حواس خاص خود و تحلیل عقلی، می تواند به اسرار طبیعت پی ببرد - درک عقالنی

۹۲- پایه زندگی انسان به لحاظ معرفت شناسانه بر چه چیزی استوار است و چرا خطای حسی موجب سلب اعتماد از حواس نمی شود؟

۱( شهود - پیوند عقل و حس، خطاها را کاهش می دهد.                     ۲( حس - زیرا بر پایه آن زندگی می کنیم.

۳( عقل - خطا امری طبیعی است اما مداوم نیست.                              ۴( وحی - به کمک عقل می توان خطاها را اصالح کرد.
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۹۳- بشر چگونه قادر خواهد بود که از اشیاء استفاده های مختلف کند و یکی از نشانه های ارزش و اعتبار شناخت حس این است که 
زمینه ........................

۱( تغییر زاویه نگاه خود به اشیاء - تفکر قلبی قرار گیرد.                      ۲( شناخت حسی متفاوت از اشیاء - تفکر عقلی قرار گیرد.

۳( مهارت در کاربرد اشیاء - تفکر قلبی قرار گیرد.                              ۴( تغییر در ابزارهای موجود - تفکر عقلی قرار گیرد.

۹۴- کدام گزینه به ترتیب پاسخ درست سؤاالت زیر است؟ 

الف( انسان به کمک ............ با عالم طبیعت آشنا می شود و بسیاری از موجودات ............ و ویژگی های آن ها را می شناسد.

ب( شناختی که ازطریق ............ برای انسان حاصل می شود به قدری معتبر است که بر پایه آن در طبیعت زندگی می کند.

۱( الف( حس - مادی - ب( حس                                      ۲( الف( عقل – محسوس - ب( عقل

۳( الف( حس - مادی - ب( عقل                                       ۴( الف( عقل - محسوس - ب( قلب

۹۵- کدام گزینه از خطاهای حواس محسوب نمی شود؟

۱( تصور گالب به جای آب                                              ۲( عدم تشخیص مزه ها در هنگام بیماری

۳( مشاهده سراب در کویر                                               ۴( شنیدن رعد پس از برق

۹۶- به چه علت خطای در حواس نمی تواند ما را نسبت به آن ها بی اعتماد کند و کدام عبارت از طریق حس به دست می آید؟

۱( زیرا شناخت خطا نیز از راه حواس ممکن می شود - این کتاب کوچک تر از آن کتاب است. 

۲( به علت اینکه خطای حواس امری اجتناب ناپذیر است - خاک از آهن چگالی کمتری دارد. 

۳( زیرا خطای در حواس لزومًا به معنای خطای در شناخت نیست - آب را که حرارت دهیم بخار می شود.

۴( به دلیل اینکه بی اعتمادی به حواس هر نوع شناخت را ناممکن می سازد - در هوای گرم، گیاه به آب بیشتری نیاز دارد.

۹۷- ازآنجا که صداها و رنگ ها منحصر به آن چه حس می شوند نیستند، کدام مفهوم صحیح است؟

۱( حواس انسان بسیاری چیزها را درک نمی کند که به شیوه غیرحسی شناخته می شوند.

۲( شناخت حسی خطاپذیر است و برای شناخت ابزار کارآمدی محسوب نمی گردد.

۳( فناوری فعلی انسان برای تشخیص رنگ ها و صداها پیشرفته نیست.

۴( ابزارهای حسی ما قلمرو کاربرد محدود و مشخصی دارند.

۹۸- کدام مفهوم در ارتباط با شناخت حسی نادرست است؟

۱( به کمک شناخت حسی می توان حقایق مربوط به امور محسوس و طبیعی و یا امور غیرطبیعی و غیرمحسوس را درک نمود.

۲( شناخت های حسی متفاوت از اشیاء این امکان را به انسان می دهد که به کمک عقل خود، از اشیای متفاوت استفاده های مختلف بکند.

۳( یکی از نشانه های ارزش و اعتبار شناخت حسی، که زمینه تفکر عقلی قرار می گیرد، توانایی ما در شناخت تفاوتها و تمایزهای اشیا است.

۴( اگرچه گاهی در شناخت حسی خطا رخ می دهد، اما این شناخت به قدری برای ما معتبر است که بر پایه آن در طبیعت زندگی می کنیم، و نیازهای خود را 
برطرف می سازیم.
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۹۹- کدام گزینه به ترتیب پاسخ سؤاالت زیر است؟ 

الف( کدام مفهوم با روش درون نگری قابل درک نیست؟ 

ب( تأمل عقالنی قادر است ............ به دانستنی هایی همانند ............ دست یابد.

ج( ارسطو در طبیعیات خود درباره کدام مورد صحبت کرده است؟

۱( الف( اراده داشتن - ب( بدون تجربه - قواعد طبیعی - ج( روش شناخت تجربی

۲( الف( قوه حافظه - ب( به کمک تجربه - بی واسطه - ج( اقسام علت

۳( الف( شناختن روح و روان خویش – ب( به کمک تجربه - فلسفه اولی - ج( روش شناخت تجربی

۴( الف( اراده داشتن دیگری - ب( بدون تجربه - ریاضی - ج( اقسام علت
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سوال 1( گزینه ۳ پاسخ درست است. ارزش شناخت و میزان انطباق شناخت انسان با واقعیت از مسائلی بود که نظر فیلسوفان را به خود جلب کرده بود. 
تحیل گزینه های نادرست :  گزینه های ۱، ۲ و ۴: تعبیر کتاب درسی در مورد ویژگی های معرفت شناسی در دوره یونان باستان است.

سوال 2( گزینه ۱ پاسخ درست است. "قلب یا دل" یکی از ابزارهای معرفت انسان است که می تواند بی واسطه به حقایقی برسد و معرفت کسب کند و "ابزار 
وحی" در شناخت ویژه پیامبران است. ابن سینا توضیح داد که قانون علیت از تجربه و آزمایش به دست نمی آید، بلکه خودش پایه و اساس هر تجربه ای است 

و یکی از قواعد اولیه تعقل است. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۲: از نظر فالسفه مسلمان قانون علیت از قواعد اولیه تعقل انسانی است و با تجربه و آزمایش قابل درک نیست.

گزینه های ۴ و ۳: ایمان و وحی هر دو یکی هستند و ابزار شناخت دینی هستند.

سوال 3( گزینه ۲ پاسخ درست است. ارسطو که شاگرد افالطون بود از اولین دانشمندانی است که مبانی علوم تجربی را پایه گذاری کرد. 
تحلیل گزینه های نادرست:  گزینه ۱: ارسطو شاگرد افالطون بوده است.  گزینه های ۴ و ۳: ارسطو در مباحث طبیعیات خود مبانی طبیعت شناسی را بیان 

کرده و درباره علیت و اقسام علت سخن گفته است.

سوال 4( گزینه ۴ پاسخ درست است. اصول و مبانی شناخت تجربی، اصولی عقلی و فلسفی هستند که در فلسفه علوم طبیعی از آن ها بحث می شود. 
تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۱: به اصل علیت مربوط می شود که جزء مبانی عقلی و فلسفی علوم است. 

گزینه ۲: به اصل یکنواختی طبیعت مربوط می شود که اصلی عقلی و فلسفی است. 

گزینه ۳: به اصل سنخیت علت و معلول مربوط می شود که از اصول فرعیه اصل علیت است و جزء مبانی فلسفی علوم.

سوال 5( گزینه ۱ پاسخ درست است. اصل علیت، سنخیت و اصل یکنواخت عمل کردن طبیعت اصولی عقلی و فلسفی "غیرتجربی" هستند که جزء مبانی علوم 
تجربی بوده و ارسطو در فلسفه یونان باستان و ابن سینا در فلسفه اسالمی از اولین دانشمندانی هستند که به توضیح و تبیین عقالنی این قواعد عقلی پرداخته اند. 

تحلیل گزینه های نادرست:  گزینه ۲: عقلی و تجربی نادرست است، یک قاعده و اصل یا عقلی "فلسفی" است با تجربی "علمی" یعنی نسبت عقلی با تجربی 
نسبت تباین است و مصداق مشترک ندارند.  گزینه های ۴ و ۳: همه قسمت های ذکر شده در گزینه های مذکور نادرست است.

سوال 6( گزینه ۲ پاسخ درست است. شناخت حسی گاهی دچار خطا می شود که همواره، حواس انسان با وجود اینکه گاهی در شناخت دچار خطا می شوند، 
ولی این شناخت به قدری برای انسان معتبر است که بر پایه آن در طبیعت زندگی می کنیم. 

تحلیل گزینه های نادرست:  گزینه های ۱، ۳ و ۴: تعبیرهای کتاب درسی در مورد ابزار حس و شناخت حسی است.
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سوال 7( گزینه ۳ پاسخ درست است. شناخت تجربی بر چند قاعدة عقلی مهم استوار است و دانشمندان در هنگام بررسی داده های حسی، آن قاعده ها را در 
نظر دارد و از آنها بهره می برد؛ این قواعد عبارت اند از: 

۱- پدیده ها خود به خود پدید نمی آیند، بلکه هر پدیده ای نیازمند علت است. 

۲- هر پدیده علتی ویژه دارد و از هرچیزی، هرچیزی پدید نمی آید. 

۳- طبیعت همواره یکسان عمل می کند.

سوال 8( گزینه ۴ پاسخ درست است. 

سوال 9( گزینه ۱ پاسخ درست است. عقل بدون استفاده از یافته های تجربی با تفکر و چینش استداللی دانش هایی مانند ریاضی و فلسفه را پایه گذاری می 
کند که شناخت عقلی گویند.

سوال 10( گزینه ۴ پاسخ درست است. زیرا اینکه انسان واجد اراده آزاد است یا خیر مربوط به علوم تجربی نیست.

سوال 11( گزینه ۲ پاسخ درست است. معرفت وحیانی امری دفعی، خطاناپذیر، حقیقی و خاص پیامبران است. هیچ کس غیر از پیامبران نمی تواند آن را دریافت 
کند )رد گزینه ۳(، اما انسان می تواند بر اساس قواعد عقلی آن را تفسیر کند. حال ممکن است تفسیر ما از وحی اشتباه باشد.

سوال 12( گزینه ۱
چراکه احساس سرما و گرما در یک یا دو فرد متفاوت یک حس فیزیکی محسوب می شود و ارتباطی به مفاهیم شناختی ندارد )رد گزینه ۳(، در مسائل علمی 

تجربی می توان همه مفاهیم تجربی و قابل تعمیم را اثبات کنیم. )رد گزینه ۲(

سوال 13( گزینه ۲ پاسخ درست است. شناخت تجربی از همکاری حس به دست می آید و اینکه حس می تواند موجب شناخت تمایز اشیا شود، زمینه ای برای 
تفکر عقلی قرار می گیرد.

سوال 14( گزینه ۱ پاسخ درست است. معرفت شهودی به صورت تدریجی و گام به گام برای سالک به دست می آید نه به صورت دفعی.

سوال 15( گزینه ۲ پاسخ درست است. چراکه این دیدگاه مخالف نظر ارسطو و ابن سینا است و شناخت تجربی را زیر سوال می برد. در گزینه ۱ چه بخواهد و 
چه نخواهد شناخت تجربی را نفی کرده است. در گزینه ۳ قواعد شناخت تجربی باید عقلی باشد.

سوال 16( گزینه ۳ پاسخ درست است. همه موارد صحیح می باشد چراکه هم برای معرفت شهودی سیروسلوک واجب است هم انسان بدون واسطه به صورت 
حضوری معلومات قبلی خود را درک و در ذهن خود از آن ها استفاده می کند.

سوال 17( گزینه ۲ پاسخ درست است. برای اینکه هر پدیده ای می تواند علت های متعدد و مختلفی داشته باشد از قواعد علوم تجربی محسوب      نمی شود 
اصل سنخیت می گوید هر پدیده دارای علت خاص خود است و برای شناخته تجربی نیازمند یافته های حسی هستیم.

سوال 18( گزینه ۱ پاسخ درست است. نتیجه نادرست است؛ چراکه هراکلیتوس حس را معتبر می دانست. مورد "ج" نادرست می باشد.
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سوال 19( گزینه ۲ پاسخ درست است. ابن سینا می گوید که قانون علیت از تجربه و آزمایش به دست نمی آید )رد گزینه ۴(، بلکه خودش پایه و اساس هر 
تجربه ای است.

سوال 20( گزینه ۲ پاسخ درست است. عارف و سالک ممکن است بتواند در همین دنیا، آخرت و قسمت های مختلف آن را از قبیل بهشت و جهنم را مشاهده 
کند. این معرفت از طریق کمال طلبی همراه با عبادت خالصانه حاصل می شود. )رد گزینه های ۱ و ۳(

سوال 21( گزینه ۲ پاسخ درست است. اصل شناخت در انسان، حسی و عقالنی نیست، بلکه حس و عقل ابزار شناخت هستند.

سوال 22( گزینه ۲ پاسخ درست است. یک شناخت جزئی است، اما موارد دیگر شناخت کلی می باشند که حاصل داده های حس و شناخت عقالنی   می باشند.

سوال ۲۳( گزینه ۱ پاسخ درست است. کسی که به شکاکیت مطلق قائل است در اصل دانستن شک می کند که این تناقض با تحلیل عقالنی قابل حل است 
و نمی توان نشان داد کلیه باورهای او به مشکوک بودن همه معرفت ها را نقض می کند.

سوال 24( گزینه ۱ پاسخ درست است. اینکه روح انسان در روز قیامت مجددا وارد بدن می شود امری است که گرچه ممکن است از طریق عقلی هم اثبات 
شود، اما شناخت ما از آن طریق آیات و احادیث بوده است نه تفکر عقالنی محض.

سوال 25( گزینه ۴ پاسخ درست است. ابن سینا علیت را به حس پیوند نزد.

سوال 26( گزینه ۳ پاسخ درست است. ارسطو در کتاب طبیعیات خود از علت و اقسام آن سخن گفته است.

سوال 27( گزینه ۲ پاسخ درست است. در شناخت تجربی، تنها حواس انسان دخیل اند و هنوز تجربه شکل نگرفته و عقل وارد نشده است. )رد گزینه های ۱، ۳ و ۴(

سوال ۲8( گزینه ۳ پاسخ درست است. درست است که حواس دچار خطا می شوند؛ اما پی بردن به اشتباه و تصحیح آن نیز از طریق حس انجام       می شود.

سوال 29( گزینه ۲ پاسخ درست است. شناخت تجربی در اصل تحلیل عقالنی یافته های حس می باشد.

سوال ۳0( گزینه ۳ پاسخ درست است. شناخت حسی زمینه تفکر حسی است.

سوال ۳۱( گزینه ۲ پاسخ درست است. شناخت حسی، یک شناخت جزئی است و گزینه ۲ یک قضیه شخصیه مطرح کرده است، که موضوعش یک مفهوم جزئی است.

سوال ۳۲( گزینه ۱ پاسخ درست است. فیلسوف و دانشمندی که در توضیح و تبیین قواعد عقلی علوم طبیعی نقش به سزایی دارد، ابن سینا است. 
او در گسترش اندیشه های ارسطو درباره قانون علیت و ابعاد مختلف آن تأمالت عمیقی کرد.

سوال ۳۳( گزینه ۱ پاسخ درست است. درون نگری یکی از روش های عقل است.



579

پاسخنامۀ تشریحی درس هفتم

سوال 19( گزینه ۲ پاسخ درست است. ابن سینا می گوید که قانون علیت از تجربه و آزمایش به دست نمی آید )رد گزینه ۴(، بلکه خودش پایه و اساس هر 
تجربه ای است.

سوال 20( گزینه ۲ پاسخ درست است. عارف و سالک ممکن است بتواند در همین دنیا، آخرت و قسمت های مختلف آن را از قبیل بهشت و جهنم را مشاهده 
کند. این معرفت از طریق کمال طلبی همراه با عبادت خالصانه حاصل می شود. )رد گزینه های ۱ و ۳(

سوال 21( گزینه ۲ پاسخ درست است. اصل شناخت در انسان، حسی و عقالنی نیست، بلکه حس و عقل ابزار شناخت هستند.

سوال 22( گزینه ۲ پاسخ درست است. یک شناخت جزئی است، اما موارد دیگر شناخت کلی می باشند که حاصل داده های حس و شناخت عقالنی   می باشند.

سوال ۲۳( گزینه ۱ پاسخ درست است. کسی که به شکاکیت مطلق قائل است در اصل دانستن شک می کند که این تناقض با تحلیل عقالنی قابل حل است 
و نمی توان نشان داد کلیه باورهای او به مشکوک بودن همه معرفت ها را نقض می کند.

سوال 24( گزینه ۱ پاسخ درست است. اینکه روح انسان در روز قیامت مجددا وارد بدن می شود امری است که گرچه ممکن است از طریق عقلی هم اثبات 
شود، اما شناخت ما از آن طریق آیات و احادیث بوده است نه تفکر عقالنی محض.

سوال 25( گزینه ۴ پاسخ درست است. ابن سینا علیت را به حس پیوند نزد.

سوال 26( گزینه ۳ پاسخ درست است. ارسطو در کتاب طبیعیات خود از علت و اقسام آن سخن گفته است.

سوال 27( گزینه ۲ پاسخ درست است. در شناخت تجربی، تنها حواس انسان دخیل اند و هنوز تجربه شکل نگرفته و عقل وارد نشده است. )رد گزینه های ۱، ۳ و ۴(

سوال ۲8( گزینه ۳ پاسخ درست است. درست است که حواس دچار خطا می شوند؛ اما پی بردن به اشتباه و تصحیح آن نیز از طریق حس انجام       می شود.

سوال 29( گزینه ۲ پاسخ درست است. شناخت تجربی در اصل تحلیل عقالنی یافته های حس می باشد.

سوال ۳0( گزینه ۳ پاسخ درست است. شناخت حسی زمینه تفکر حسی است.

سوال ۳۱( گزینه ۲ پاسخ درست است. شناخت حسی، یک شناخت جزئی است و گزینه ۲ یک قضیه شخصیه مطرح کرده است، که موضوعش یک مفهوم جزئی است.

سوال ۳۲( گزینه ۱ پاسخ درست است. فیلسوف و دانشمندی که در توضیح و تبیین قواعد عقلی علوم طبیعی نقش به سزایی دارد، ابن سینا است. 
او در گسترش اندیشه های ارسطو درباره قانون علیت و ابعاد مختلف آن تأمالت عمیقی کرد.

سوال ۳۳( گزینه ۱ پاسخ درست است. درون نگری یکی از روش های عقل است.
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سوال 34( گزینه ۳ پاسخ درست است. انسان با کمک تفکر و تعقل می تواند حقایقی را درک کند که توانایی درک آن از طریق احساس ممکن نیست.

سوال 35( گزینه ۳ پاسخ درست است. عقل با کمک حواس و تحلیل عقالنی یافته های حس می تواند رموز طبیعت را بشناسد این نوع شناخت را شناخت 
تجربی می گویند.

سوال 36( گزینه ۱ پاسخ درست است. حس متفاوت از اشیا این امکان را به انسان می دهد که به کمک عقل خود از اشیا متفاوت استفاده های مختلف بکند.

سوال 37( گزینه ۱ پاسخ درست است. انسان گام به گام با پدیده های جهان آشنا می شود با تدریجی بودن شناخت و لزوم آموختن و یادگیری را نشان می دهد. 
می توانیم به اموری برتر از حواسمان هم فکر می کنیم، امکان شناخت جهان پیرامون مان را اثبات   می کند، علم و دانش آدمی هرگز با واقعیت مطابقت نمی یابد.

سوال 38( گزینه ۴ پاسخ درست است. چراکه در عبارت "ج" ابن سینا اصل علیت را پایه و اساس هر تجربه می دانست، اما همان طور که در عبارت گزینه ها 
بیان شده است.  گزینه ۱: بحث ارزش شناخت به این مسئله می پردازد که آیا فرآیند شناخت صحیح است یا خیر. 

گزینه ۲: زمانی که امری بی علت است، یعنی انسان توانایی شناخت آن یا عقل را دارد. 

گزینه ۴: کشف شناخت اراده آدمی درونی است.

سوال 39( گزینه ۳ پاسخ درست است. چراکه شناخت تجربی از همکاری حس و عقل به دست می آید.

سوال 40( گزینه ۲ پاسخ درست است. هر دو بیت را حافظ از شهود قلبی خود حکایت می کند که مربوط به مبحث قلب است. 
یادآوری: عارف و سالک، عالوه بر عالم طبیعت، سایر عوالم را مشاهده می کند و وجود فرشتگان را می یابد. این قبیل مشاهدات از نوع شهود قلبی است که از 

راه چشم به دست نمی آید.

سوال 41( گزینه ۱ پاسخ درست است. قلب یا دل یکی دیگر از ابزارهای معرفت انسان است که می تواند بی واسطه به حقایق برسد و معرفت کسب کند. 
معرفتی که از این طریق به دست می آید "معرفت شهودی" نامیده می شود. معرفت شهودی یک معرفت متجلی است که بدون استفاده از تجربه و آزمایش و بدون 

استدالل عقلی در قلب تجلی می کند. البته همان طوری که می دانیم برای دریافت چنین معرفتی سیروسلوک و تهذیب نفس ضروری است.

سوال 42( گزینه ۴ پاسخ درست است. در گزینه ۱: در دو قسمت نظریه هراکلیتوس ذکر شده است. 
در گزینه ۲: در هر دو قسمت نظریه پارمنیدس ذکر شده است. 

در گزینه ۳: بر اساس نظریه پارمنیدس قسمت اول صحیح بوده است، لیکن هراکلیتوس معتقد است، حرکت قابل مشاهده حسی است که در گزینه ۳ به اشتباه 
گفته شده ← حرکت قابل مشاهده حسی نیست.

سوال 43( گزینه ۴ پاسخ درست است. شناخت تجربی به چند قاعده عقلی مهم متکی است که دانشمند در هنگام بررسی داده های حسی، آن قاعده ها را 
در نظر دارد و از آن ها بهره می برد؛ که در گزینه های ۱، ۲ و۳ به کار رفته است، لیکن در گزینه ۴ به جای کلمه علت از "تابع" استفاده شده است که به معنی 

معلول است نه علت.

سوال 44( گزینه ۱ پاسخ درست است. ارسطو که شاگرد افالطون بود عالوه بر تبحر در فلسفه یک دانشمند علوم طبیعی نیز شمرده می شد. ابن سینا توضیح 
دادند که قانون علیت از تجربه و آزمایش به دست نمی آید، بلکه برعکس، خودش پایه و اساس هر تجربه ای است. این توضیحات در کتاب الهیات شفا آمده 

است. )پاورقی( 

- براساس صفحه ۵۵ کتاب درسی تمامی این غزل گزارش یک شهود عارفانه از حافظ است.
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سوال 45( گزینه ۱ پاسخ درست است. الف و ب( عقل با کمک حواس و تحلیل یافته های حسی می تواند به بسیاری از اسرار و رموز طبیعت پی ببرد و قوانین 
طبیعی را بشناسد. این نوع شناخت را که با همکاری عقل و حس به دست می آید "شناخت تجربی"   می گوییم. 

ج( "... شناخت حسی به قدری برای ما معتبر است که بر پایه آن در طبیعت زندگی می کنیم..."

سوال 46( گزینه ۲ پاسخ درست است. انسان با کمک نیروی عقل میتواند حقایقی را درک کند که توانایی درک آن از راه احساس ممکن نیست، این حقایق می 
تواند مربوط به امور محسوس و طبیعی غیرمحسوس و غیرطبیعی باشد. 

"بسیاری از موجودات مادی و ویژگی های آن را می شناسیم گرچه گاهی در شناخت حسی خطا رخ می دهد..."

سوال 47( گزینه ۲ پاسخ درست است. 
- انسان می تواند به کمک عقل خود، علل پیدایش شادی و افسردگی را کشف کند و درباره آن ها توضیح دهد. 

- حواس تا وقتی قابل استفاده و معتبر است که انسان زنده است و با مرگ عینی و پایان زندگی در طبیعت دیگر نمی توان از این ابزار برای شناخت استفاده کرد. 
توانایی های سایر گزینه ها فقط با استفاده از عقل و کمک آن به دست می آید.

سوال 48( گزینه ۱ پاسخ درست است. الف( در وجود انسان ابزارهایی برای شناخت وجود دارد، فیلسوفان تالش می کنند این ابزارها را شناسایی کنند و قلمرو 
کاربرد آن ها را معین نمایند.  ب( شناخت تفاوت ها و تمایزهای اشیاء از نشانه های ارزش و اعتبار شناخت حسی است. شناخت های حسی متفاوت از اشیاء این 

امکان را به انسان می دهد که به کمک عقل خود از اشیای متفاوت استفاده های مختلف بکند.

سوال 49( گزینه ۲ پاسخ درست است.
- عقل قادر است بدون استفاده از یافته های تجربی و صرفا با تفکر و چینش استدالل به حقایقی برسد و دانش هایی را پایه گذاری کند به این قبیل دانش ها 

"شناخت عقلی" می گوییم. بسیاری از دانستنی های ریاضی از این قبیل هستند. 

- عالم محسوسات محدود به جهانی نیست که ما با حواس خود درک می کنیم، بلکه برای درک بسیاری از این امور به ابزار و وسایل ویژه نیازمندیم. به هر صورت 
در نهایت که به وسیله حواس قابل ادراک هستند.

سوال 50( گزینه ۱ پاسخ درست است.
- معرفت وحیانی از جانب خداوند به انسان می رسد وحی که یکی از ابزارهای رسیدن به معرفت است ویژه پیامبران است و خداوند از طریق وحی به واسطه 

پیامبران این معرفت را در اختیار بشر قرار می دهد. 

- از میان معارف مختلف وحی معرفت وحیانی به پیامبران اختصاص دارد و شهود برخالف سایر انواع شناخت که بدون مقدمه برای انسان ها ممکن اند، نیازمند 
تهذیب نفس است که عارف به تدریج و گام به گام به معرفت شهودی می رسد.

سوال 51( گزینه ۱ پاسخ درست است. شناخت هایی که از راه تأمل به روی بافته های درونی عقل حاصل می شوند درون نگری گفته می شود. درون نگری 
به امور درون ذهن مربوط می شود و نه روابط بین اشخاص.

سوال 52( گزینه ۲ پاسخ درست است. الف( خطایی است که در تشخیص اندازه خورشید رخ می دهد، تنها نشان دهنده خطاپذیر بودن این نوع شناخت است، 
ولی با این حال ما به قوای حسی اعتماد داریم.  ب( هر پدیده نیازمند علت است، غیرتجربی می باشد.  ج( شناخت تجربی شناختی است که با همکاری تفکر و 

تعقل به دست می آید.

سوال 53( گزینه ۳ پاسخ درست است. ازنظر ابن سینا، مبانی علوم تجربی از راه عقالنی به دست می آیند نه تجربی - اصل یکسان عمل کردن طبیعت یعنی 
یک علت، در شرایط مشابه همواره معلول مشابه را به همراه دارد.
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سوال 45( گزینه ۱ پاسخ درست است. الف و ب( عقل با کمک حواس و تحلیل یافته های حسی می تواند به بسیاری از اسرار و رموز طبیعت پی ببرد و قوانین 
طبیعی را بشناسد. این نوع شناخت را که با همکاری عقل و حس به دست می آید "شناخت تجربی"   می گوییم. 

ج( "... شناخت حسی به قدری برای ما معتبر است که بر پایه آن در طبیعت زندگی می کنیم..."

سوال 46( گزینه ۲ پاسخ درست است. انسان با کمک نیروی عقل میتواند حقایقی را درک کند که توانایی درک آن از راه احساس ممکن نیست، این حقایق می 
تواند مربوط به امور محسوس و طبیعی غیرمحسوس و غیرطبیعی باشد. 

"بسیاری از موجودات مادی و ویژگی های آن را می شناسیم گرچه گاهی در شناخت حسی خطا رخ می دهد..."

سوال 47( گزینه ۲ پاسخ درست است. 
- انسان می تواند به کمک عقل خود، علل پیدایش شادی و افسردگی را کشف کند و درباره آن ها توضیح دهد. 

- حواس تا وقتی قابل استفاده و معتبر است که انسان زنده است و با مرگ عینی و پایان زندگی در طبیعت دیگر نمی توان از این ابزار برای شناخت استفاده کرد. 
توانایی های سایر گزینه ها فقط با استفاده از عقل و کمک آن به دست می آید.

سوال 48( گزینه ۱ پاسخ درست است. الف( در وجود انسان ابزارهایی برای شناخت وجود دارد، فیلسوفان تالش می کنند این ابزارها را شناسایی کنند و قلمرو 
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سوال 54( گزینه ۱ پاسخ درست است. گزینه "۲" منحصربه فرد بودن علت را رد می کند. گزینه "۳" دو اصل متفاوت علیت و یکنواختی را یکی گرفته و گزینه 
"۴" رابطه ضروری میان علت و معلول را نقض می کند. - انسان بدون واسطه و به صورت حضوری معلومات قلبی خود را درک می کند و در ذهن خود از آنها 

استفاده می کند و از این راه به قوة حافظه در وجود خود پی می برد.

سوال 55( گزینه ۴ پاسخ درست است. اولین دانشمندی است که مبانی علوم تجربی را پایه گذاری کرد وی که شاگرد افالطون بود، عالوه بر تبحر در فلسفه 
یک دانشمند علوم طبیعی نیز شمرده می شد. به همین دلیل او عالوه بر فلسفه در طبیعیات و ریاضیات هم کتاب نوشته است و در طبیعیات خود مبانی طبیعت 
شناسی را بیان کرده است. - پدیده ها خود به خود پدید نمی آیند، بلکه هر پدیده ای نیازمند علت است. این قاعده عقلی مبنای شناخت تجربی است که بدون 

آن شناخت تجربی ممکن نخواهد بود.

سوال 56( گزینه ۲ پاسخ درست است. دانستنی های شناخت عقلی از طریق تعقل محض و نه از طریق حواس و تجربه به دست می آیند مانند ریاضی و 
فلسفه اولی.

سوال 57( گزینه ۳ پاسخ درست است. الف( یکی از نشانه های ارزش و اعتبار حسی، این است که زمینه تفکر عقلی قرار می گیرد )نه برعکس( 
ب( یکی از نشانه های ارزش و اعتبار شناخت حسی تفکر عقلی است.  ج( شناخت های حسی متفاوت از اشیاء این امکان را به انسان می دهد که به کمک عقل 

خود از اشیاء متفاوت استفاده های متفاوت کند.

سوال 58( گزینه ۲ پاسخ درست است. دریافت کننده وحی پیامبران الهی هستند. آنان آنچه را که از راه وحی دریافت کرده اند به انسان های دیگر    می رسانند.

سوال 59( گزینه ۴ پاسخ درست است.
 معرفت شهودی ← معرفت بی واسطه و لزوم سیروسلوک و تهذیب نفس  

معرفت وحیانی ← معرفتی که از طریق وحی به واسطه پیامبر حاصل می شود.

سوال 60( گزینه ۱ پاسخ درست است.
- معرفت شهودی بی واسطه دریافت می شود، اما معرفت وحیانی به واسطه پیامبران به بشر می رسد. 

- برای شناخت بیشتر شهود قلبی کتاب وحی یا شعور مرموز توسط عالمه طباطبایی نوشته شد.

سوال 61( گزینه ۱ پاسخ درست است.
- او با کمک این نیرو می تواند حقایقی را درک کند که توانایی درک آن از راه احساس ممکن نیست. این حقایق می تواند مربوط به امور محسوس طبیعی با امور 
غیرمحسوس و غیرطبیعی باشد. عقل با کمک حواس و تحلیل عقالنی یافته های حسی می تواند به بسیاری از اسرار و رموز طبیعت پی ببرد، عقل در شناخت 

هم محسوسات و هم غیر آن ها را می شناسد، بنابراین گزینه های ۲، ۳ و ۴ نادرست است. 

- وجه نامگذاری شناخت شهودی در کیفیت آن است. ← زیرا شناخت شهودی را بدان جهت شهودی می گویند که قلب انسان حقیقت را چنان در می یابد که 
گویا با چشم می بیند.

سوال 62( گزینه ۴ پاسخ درست است.
- شهود عارفانه، مشاهده قلبی خود عارف است، درحالی که معرفت وحیانی از جانب خدا نازل شده است. 

- انسان دارای قوه ای است که با آن تفکر و تعقل می کند. او با کمک این نیرو می تواند حقایقی را درک کند که توانایی آن از راه احساس ممکن نیست. همچنین 
شناخت حسی داده های حسی در اختیار ما قرار می دهد که کسب آن از طریق عقل ناممکن است، بنابراین حاصل معرفت عقالنی و معرفت حسی نمی تواند 
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یکی باشد، اما در گزینه های دیگر ابزارهای مختلف شناخت ممکن است معرفت یکسانی در پی داشته باشد. ممکن است عقل ضرورت معاد را اثبات کند و وحی 
نیز از برپایی قیامت خبر دهد گزینه )۲( یا ممکن است وحی و شهود هر دو به وجود خداوند گواهی دهند )گزینه ۱( و یا امکان دارد در کنار اثبات عقالنی خدا از 

راه شهود نیز به وجود او پی ببریم )گزینه ۳(

سوال 63( گزینه ۱ پاسخ درست است.

سوال 64( گزینه ۱ پاسخ درست است.
- از میان معارف مختلف وحی معرفت وحیانی به پیامبران اختصاص دارد. 

- معرفت وحیانی از جانب خدا نازل شده است، اما شهود عارفانه مشاهده قلبی خود عارف است.

سوال 65( گزینه ۱ پاسخ درست است. الف و ب( ابزارهای معرفتی انسان حس، عقل، قلب است، به وسیله عقل می توان حقایق غیرمحسوس را شناخت. 
ج( این معرفت از طریق تقویت ایمان و تعالی بخشیدن به نفس و تهذیب آن و کمال طلبی همراه با عبادات خالصانه به تدریج گام به گام حاصل می شود.

سوال 66( گزینه ۱ پاسخ درست است. الف( چشم و گوش از حواس بیرونی محسوب می شوند سایر موارد از حاالت درونی نفس هستند. 
ب( شناخت های حسی متفاوت از اشیاء این امکان را به انسان می دهد که به کمک عقل خود از اشیای متفاوت استفاده های مختلف بکند. 

ج( بسیاری از دانستنی های ریاضی از این قبیل هستند، فلسفه نیز همین گونه است. دانستنی های این دانش از طریق حواس و تجربه به دست نمی آیند، بلکه 
فقط از طریق تعقل محض می توان به آن ها رسید.

سوال 67( گزینه ۳ پاسخ درست است. تفاوت بین معرفت شهودی و معرفت وحیانی این است که اولی بر معرفت بی واسطه و لزوم سیروسلوک و تهذیب نفس 
و دومی بر معرفتی که از طریق وحی و به واسطه پیامبران حاصل می شود اشاره دارد.

سوال 68( گزینه ۲ پاسخ درست است. شناخت وحیانی، نازل شده از جانب خداست و نه حاصل مشاهده قلبی خود پیامبر

سوال 69( گزینه ۱ پاسخ درست است. الف( شهود عرفانی مختص پیامبران نیست. 
ب( عقل با تفکر در جهان هستی و پدیده های آن در کتاب الهی به شناخت هایی می رسد. 

ج( معرفت وحیانی، معرفتی است که خداوند ازطریق وحی و به واسطه پیامبران در اختیار بشر قرار می دهد.

سوال 70( گزینه ۲ پاسخ درست است. گرچه گاهی در شناخت حسی خطا رخ می دهد، اما این شناخت به قدری برای معتبر است که بر پایه آن در طبیعت 
زندگی می کنیم.  از نشانه های ارزش و اعتبار شناخته حسی که زمینه تفکر عقلی قرار می گیرد، توانایی ما در شناخت تفاوت ها و تمایزهای اشیاء است.

سوال 71( گزینه ۳ پاسخ درست است.
- شناخت تجربی شناختی است که از همکاری حس و عقل به دست می آید. 

- ذات و صفات خداوند را نمی توان با حس و تجربه درک کرد و شناخت آن مستلزم بهره گیری از قواعد شناخت عقلی است.

سوال 72( گزینه ۱ پاسخ درست است. شناخت شهودی شناختی بی واسطه است، عواملی مانند تذهیب نفس و عبادت برای آن ضروری هستند و تأثیر دارند. 
به ترتیب : حس - عقل - قلب
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سوال 73( گزینه ۴ پاسخ درست است.
- یکی از نشانه های ارزش و اعتبار شناخت حسی، که در زمینه تفکر عقلی قرار می گیرد، توانایی ما در شناخت تفاوت ها و تمایزهای اشیاء است. 

- این معرفت از طریق تقویت ایمان و تعالی بخشیدن به نفس و تهذیب آن و کمال طلبی همراه با عبادت خالصانه به تدریج و گام به گام حاصل می شود.

سوال 74( گزینه ۱پاسخ درست است.
- شناخت تجربی بر چند قاعدة عقلی مهم متکی است که دانشمند در هنگام بررسی داده های حسی، آن قاعده ها را در نظر دارد و از آن ها بهره می برد، برخی 

از این قواعد عبارت اند از:

۱( پدیده ها خود به خود پدید نمی آید، بلکه هر پدیده ای نیازمند علت است ) اصل علیت( 

۲( هر پدیده علتی ویژه دارد و از هرچیزی هرچیز پدید نمی آید )اصل سنخیت علت و معلول( 

۳( طبیعت یکسان عمل می کند )اصل ضرورت علی و معلولی( 

- گزینه )۱( از ویژگی های شناخت از طریق وحی است.

سوال 75( گزینه ۴ پاسخ درست است.
به وسیله عقل میتوان حقایق غیرمحسوس را شناخت و قاعده علیت از قواعد اولیه تعقل است که انسان در شناخت هر پدیده از آن استفاده می کند. 

استدالل عقلی صرف، از یافته های دیگر شناخت ها استفاده نمی کند و تنها بر عقل مبتنی است.

سوال 76( گزینه ۳ پاسخ درست است. ویژگی "عدم پایداری" مربوط به عالم محسوسات است نه حواس انسان. ناپایداری و بی ثباتی عالم محسوسات نیز یقینی 
بودن شناخت حسی را زیر سؤال می برد نه اینکه خطاپذیر بودن آن را اثبات کند. 

ویژگی عدم پایداری مربوط به عالم محسوسات است نه حواس انسان.

سوال 77( گزینه ۱ پاسخ درست است.
- مشاهداتی که عارف و سالک الی الله ممکن است بتواند در همین دنیا آخرت را مشاهده کند یا عالوه بر همین عالم طبیعت، سایر عوالم را مشاهده نماید و 

وجود فرشتگان را هم واقعًا بیابد، این قبیل مشاهدات، از نوع شهود قلبی است و از راه چشم به دست نمی آید. 

- عقل قادر است بدون استفاده از یافته های تجربی و صرفا با تأمل، به حقایقی برسد و دانش هایی را پایه گذاری کند.

سوال 78( گزینه ۳ پاسخ درست است.
- عارف و سالک الی الله ممکن است بتواند در همین دنیا آخرت را مشاهده کند. عالوه بر عالم طبیعت، سایر عوالم را مشاهده نماید و وجود فرشتگان را هم واقعًا 

بیابد. این قبیل مشاهدات، از نوع شهود قلبی است و از راه چشم به دست نمی آید. 

- عقل قادر است بدون استفاده از یافته های تجربی و صرفًا با تأمل، به حقایقی برسد و دانش هایی را پایه گذاری کند، محاسبات ریاضی از طریق تجربه و مشاهده 
اشیا انجام نمی گیرد، بلکه به کمک یک محاسبه فکری و ذهنی صورت می پذیرد.

سوال 79( گزینه ۱ پاسخ درست است.
- نیروی عقل عالوه بر استفاده از حواس بیرونی، مانند چشم و گوش می تواند حاالت درونی نفس را شناسایی کند. 

- قلب انسان حقیقت را چنان در می یابد که گویا با چشم می بیند، این معرفت بدون استفاده از تجربه و استدالل عقلی حاصل می شود البته برای دریافت چنین 
معرفتی سیروسلوک نفس ضروری است.
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سوال 80( گزینه ۱ پاسخ درست است. الف( یکی از نشانه های ارزش و اعتبار شناخت حسی، توانایی انسان در شناخت تفاوت ها و تمایزهای اشیاء است. 
ب( انسان دارای قوه ای است که با آن تفکر و تعقل می کند. او با کمک این نیرو می تواند حقایقی را درک کند که توانایی درک آن از راه احساس ممکن نیست. 

این حقایق می تواند مربوط به امور محسوس و طبیعی یا امور غیرمحسوس و غیرطبیعی باشد .

سوال 81( گزینه ۳ پاسخ درست است.
- به کمک شناخت حسی می توان قایق مربوط به امور محسوس و طبیعی را درک نمود. 

- بدان جهت شهودی می گویند که قلب انسان حقیقت را چنان در می یابد که گویا با چشم می بیند.

سوال 82( گزینه ۲ پاسخ درست است. انسان دارای قوه ای است که با آن تفکر و تعقل می کند. او با کمک این نیرو می تواند حقایق را درک کند که توانایی 
درک آن از راه احساس ممکن نیست. این حقایق می تواند مربوط به امور محسوس و طبیعی یا امور غیرمحسوس و غیرطبیعی باشد، عقل با کمک حواس و 

تحلیل عقالنی یافته های حسی می تواند به بسیاری از اسرار و رموز طبیعت پی ببرد و قوانین طبیعی را بشناسد.

سوال 83( گزینه ۲ پاسخ درست است. پی بردن به اسرار و رموز طبیعت توسط بهره گیری عقل از حواس انجام می گیرد که همان شناخت تجربی است - علیت 
را صرفًا عادت ذهنی دانستن یعنی در جهان خارج بین پدیده ها رابطه علی برقرار نبوده و این با قاعده شناخت تجربی که می گوید "پدیده ها خودبه خود پدید نمی 

آیند، بلکه هر پدیده ای نیازمند علت است" در تضاد بوده و امکان شناخت تجربی را نفی می کند. 

ضمن اینکه اصل علیت اساسًا از تجربه و مشاهده به دست نیامده و اصل عقلی محض است در حالی که در این سؤال علیت از مشاهده و نه تفکر عقلی به دست 
می آید )رد گزینه ۱ و ۳(

سوال 84( گزینه ۴ پاسخ درست است. الف( یافتن رفتار ارادی درون خود نیازمند درون نگری و مشاهده رفتار مشابه در دیگران شناخت حسی است. الزم به 
تذکر است، پی بردن به اینکه آن موجود دیگر نیز دارای اراده است یک نتیجه گیری عقلی است که در سؤال مذکور موردنظر نیست. 

ب( از آنجایی که این مبانی کاماًل عقالنی و غیرتجربی هستند، توسط فیلسوفان تبیین شده اند و دانشمندان آن ها را پیش فرض گرفته اند.

سوال 85( گزینه ۲ پاسخ درست است. الف( قواعد شناخت تجربی قواعدی عقلی و غیرتجربی و حاصل همکاری حس و عقل هستند. 
ب( جدا شدن روح از بدن نه از قوانین بنیادی وجود است و نه قواعد ریاضی. این دانش البته از راه حس نیز به دست نمی آید و از طریق وحی معلوم می شود. 

ج( فلسفه اولی نمونه ای از استدالل عقلی محض است که در آن می توان به امور تجربه ناپذیر شناخت پیدا کرد.

سوال 86( گزینه ۳ پاسخ درست است. دانشمند دیگری که در توضیح و تبیین قواعد عقلی علوم طبیعی نقش بسزایی دارد ابن سینا است. او توضیح داد که 
قانون علیت از تجربه و آزمایش به دست نمی آید. بلکه برعکس، خودش پایه و اساس هر تجربه ای است. این قانون یکی از قواعد اولیه تعقل است که انسان 
در شناخت هر پدیده ای از آن استفاده می کند. - "نیروی عقل انسان می تواند بر یافته های درونی خود تأمل کند و از آن طریق به شناخت هایی برسد که به آن 

درون نگری می گوییم."

سوال 87( گزینه ۲ پاسخ درست است. یک پدیده خاص، علت ویژه خود را دارد. به همین علت هر پدیده ای علیتی خاص دارد و نمی تواند چند علت داشته 
باشد.

سوال 88( گزینه ۲ پاسخ درست است. عقل قادر است بدون استفاده از یافته های تجربی و با تأمل عقالنی صرف، به حقایقی برسد و دانش هایی را پایه گذاری کند. 
بسیاری از دانستنی های ریاضی از این قبیل هستند. فلسفه اولی نیز همین گونه است. خدا و صفات خداوند را نمی توان با حس و تجربه درک کرد، عقل به انسان این 
امکان را می دهد که درباره کل هستی، که هیچ گاه تجربه پذیر نیست، بتواند به یافته های سودمندی دسترسی پیدا کند؛ اما پی بردن به دیگر موجودات، مستلزم تجربه 

و مشاهده است. - ارسطو نخستین فیلسوفی است که مبانی علوم طبیعی را تبیین کرد و در حوزه طبیعیات و ریاضیات نیز کتاب نوشته بود.
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سوال 80( گزینه ۱ پاسخ درست است. الف( یکی از نشانه های ارزش و اعتبار شناخت حسی، توانایی انسان در شناخت تفاوت ها و تمایزهای اشیاء است. 
ب( انسان دارای قوه ای است که با آن تفکر و تعقل می کند. او با کمک این نیرو می تواند حقایقی را درک کند که توانایی درک آن از راه احساس ممکن نیست. 

این حقایق می تواند مربوط به امور محسوس و طبیعی یا امور غیرمحسوس و غیرطبیعی باشد .

سوال 81( گزینه ۳ پاسخ درست است.
- به کمک شناخت حسی می توان قایق مربوط به امور محسوس و طبیعی را درک نمود. 

- بدان جهت شهودی می گویند که قلب انسان حقیقت را چنان در می یابد که گویا با چشم می بیند.

سوال 82( گزینه ۲ پاسخ درست است. انسان دارای قوه ای است که با آن تفکر و تعقل می کند. او با کمک این نیرو می تواند حقایق را درک کند که توانایی 
درک آن از راه احساس ممکن نیست. این حقایق می تواند مربوط به امور محسوس و طبیعی یا امور غیرمحسوس و غیرطبیعی باشد، عقل با کمک حواس و 

تحلیل عقالنی یافته های حسی می تواند به بسیاری از اسرار و رموز طبیعت پی ببرد و قوانین طبیعی را بشناسد.

سوال 83( گزینه ۲ پاسخ درست است. پی بردن به اسرار و رموز طبیعت توسط بهره گیری عقل از حواس انجام می گیرد که همان شناخت تجربی است - علیت 
را صرفًا عادت ذهنی دانستن یعنی در جهان خارج بین پدیده ها رابطه علی برقرار نبوده و این با قاعده شناخت تجربی که می گوید "پدیده ها خودبه خود پدید نمی 

آیند، بلکه هر پدیده ای نیازمند علت است" در تضاد بوده و امکان شناخت تجربی را نفی می کند. 

ضمن اینکه اصل علیت اساسًا از تجربه و مشاهده به دست نیامده و اصل عقلی محض است در حالی که در این سؤال علیت از مشاهده و نه تفکر عقلی به دست 
می آید )رد گزینه ۱ و ۳(

سوال 84( گزینه ۴ پاسخ درست است. الف( یافتن رفتار ارادی درون خود نیازمند درون نگری و مشاهده رفتار مشابه در دیگران شناخت حسی است. الزم به 
تذکر است، پی بردن به اینکه آن موجود دیگر نیز دارای اراده است یک نتیجه گیری عقلی است که در سؤال مذکور موردنظر نیست. 

ب( از آنجایی که این مبانی کاماًل عقالنی و غیرتجربی هستند، توسط فیلسوفان تبیین شده اند و دانشمندان آن ها را پیش فرض گرفته اند.

سوال 85( گزینه ۲ پاسخ درست است. الف( قواعد شناخت تجربی قواعدی عقلی و غیرتجربی و حاصل همکاری حس و عقل هستند. 
ب( جدا شدن روح از بدن نه از قوانین بنیادی وجود است و نه قواعد ریاضی. این دانش البته از راه حس نیز به دست نمی آید و از طریق وحی معلوم می شود. 

ج( فلسفه اولی نمونه ای از استدالل عقلی محض است که در آن می توان به امور تجربه ناپذیر شناخت پیدا کرد.

سوال 86( گزینه ۳ پاسخ درست است. دانشمند دیگری که در توضیح و تبیین قواعد عقلی علوم طبیعی نقش بسزایی دارد ابن سینا است. او توضیح داد که 
قانون علیت از تجربه و آزمایش به دست نمی آید. بلکه برعکس، خودش پایه و اساس هر تجربه ای است. این قانون یکی از قواعد اولیه تعقل است که انسان 
در شناخت هر پدیده ای از آن استفاده می کند. - "نیروی عقل انسان می تواند بر یافته های درونی خود تأمل کند و از آن طریق به شناخت هایی برسد که به آن 

درون نگری می گوییم."

سوال 87( گزینه ۲ پاسخ درست است. یک پدیده خاص، علت ویژه خود را دارد. به همین علت هر پدیده ای علیتی خاص دارد و نمی تواند چند علت داشته 
باشد.

سوال 88( گزینه ۲ پاسخ درست است. عقل قادر است بدون استفاده از یافته های تجربی و با تأمل عقالنی صرف، به حقایقی برسد و دانش هایی را پایه گذاری کند. 
بسیاری از دانستنی های ریاضی از این قبیل هستند. فلسفه اولی نیز همین گونه است. خدا و صفات خداوند را نمی توان با حس و تجربه درک کرد، عقل به انسان این 
امکان را می دهد که درباره کل هستی، که هیچ گاه تجربه پذیر نیست، بتواند به یافته های سودمندی دسترسی پیدا کند؛ اما پی بردن به دیگر موجودات، مستلزم تجربه 

و مشاهده است. - ارسطو نخستین فیلسوفی است که مبانی علوم طبیعی را تبیین کرد و در حوزه طبیعیات و ریاضیات نیز کتاب نوشته بود.
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سوال 89( گزینه ۲ پاسخ درست است. شناخت تجربی شناختی است که از همکاری حس و عقل حاصل می آید.

سوال 90( گزینه ۳ پاسخ درست است. این سطح از شناخت را که با همکاری میان عقل و حس به دست می آید، شناخت تجربی می گوییم - ابن سینا بیان 
کرد که قانون علیت تجربه و آزمون به دست نمی آید، برعکس خود شی پایه و اساس هر تجربه ای است، این قانون، یکی از قواعد اولیه تعقل است که انسان 

در شناخت هر پدیده ای از آن استفاده می کند.

سوال 91( گزینه ۲ پاسخ درست است. انسان دارای قوه ای است که با آن تفکر و تعقل می کند او با کمک این نیرو می تواند حقایقی را درک کند که توانایی 
درک آن از راه احساس ممکن نیست، این حقایق هم می تواند مربوط به همین امور محسوس و طبیعی باشد )رد گزینه ۳( و هم امور دیگر، عقل به کمک همین 
حواس )رد گزینه ۴( و تحلیل عقالنی یافته های حسی، می تواند به بسیاری از اسرار و رموز طبیعت پی ببرد و قوانین طبیعی را شناسایی کند. این سطح از شناخت 
را که با همکاری میان عقل و حس به دست می آید شناخت تجربی می گوییم )رد گزینه ۱( - شناخت حسی به عقل کمک می کند تا به شناخت تجربی برسد، 

اما درک و شناخت عقالنی و تبیین مبانی علوم تجربی، نیازمند شناخت حس نیست.

سوال 92( گزینه ۲ پاسخ درست است. شناخت حسی به قدری معتبر است که بر پایه آن در طبیعت زندگی می کنیم - خطا سبب نمی شود که اعتماد خود را 
به حواس از دست بدهیم و دیگر آن ها را به کار بگیریم؛ زیرا آنقدر برای ما معتبر است که بر پایه آن زندگی می کنیم.

سوال 93( گزینه ۲ پاسخ درست است. با شناخت متفاوت حس از اشیاء - یکی از نشانه های ارزش و اعتبار شناخت حسی این است که زمینه تفکر عقلی 
قرار می گیرد.

سوال 94( گزینه ۱ پاسخ درست است. الف( انسان به کمک حس با عالم طبیعت آشنا می شود و بسیاری از موجودات مادی و ویژگی های آن ها را    می 
شناسد.  ب( شناختی که از طریق حس برای انسان حاصل می شود به قدری معتبر است که بر پایه آن در طبیعت زندگی می کند.

سوال 95( گزینه ۴ پاسخ درست است. خطا باعث نمی شود که اعتماد خود را به حواس از دست بدهیم و دیگر آن ها را به کار نگیریم، زیرا آن قدر برای ما 
دارای اعتبار است که بر پایه آن زندگی می کنیم.

سوال 96( گزینه ۱ پاسخ درست است. شناخت درستی و نادرستی حواس هر دو از خود حواس به دست می آید و از این جهت انسان چاره ای از آن ندارد - 
شناخت حسی به امور جزئی تعلق دارد و به شناخت حسی می رسد، نه شناخت تجربی که دارای کلیت است. بقیه گزینه ها از راه شناخت تجربی به دست می آیند.
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نگاهی به تاریخچه معرفت

درس هشتم

 تاریخ فلسفه را می توان به دوره های زیر تقسیم کرد:

 1-دورهیونانباستانکهشاملفیلسوفانپیشازسقراطوبعدازویازجملهافالطونوارسطووشاگردانایندومیشود.

 2-فیلسوفاناروپاییدورهقرونوسطیتاابتدایرنسانسوآغازدورهجدیداروپا

 3-دورشکوفاییفلسفهدرجهاناسالموایرانباظهورفیلسوفانیمانندفارابی،ابنسینا،ابنرشد،شیخاشراقومالصدرا.

 4-دورهجدیداروپاکهازرنسانسباظهورفیلسوفانیمانندفرانسیسبیکن،دکارت،کانتوهگلآغازمیشودوتاکنونادامهدارد.

درتمامایندورهها،دربارهمعرفتشناسیومیزانکارآمدیهریکازابزارهایمعرفتمباحثمختلفیصورتگرفتهاست.

درایندرسبهطوراختصارسهدورهیونانباستان،دورهشکوفاییفلسفهدرجهاناسالموایرانودورهجدیداروپامرورمیشود.

الف: دوره یونان باستان

  آغاز اختالف حس و عقل

دانشمندانومتفکرینپیشازسقراط،ازاولینکسانیبودندکهدربارهشناختدرانسانوارزشواعتبارآننظردادهاند.

درایندورهمعرفتشناسیبهبهصورتمستقلمطرحنبود؛امامسالهشناختومیزانانطباقآنباواقعیتموردتوجهدانشمندانپیشازسقراطقرار

گرفتهبود.

بیشتردانشمندانپیشازسقراطبهشناختحسیاهمیتمیدادندوتوجهکمتریبهشناختعقلیداشتند.

بااینتفاوتکههراکلیتوسهمشناختحسیرامعتبر ازمیاندانشمندانقبلازسقراط،هراکلیتوسوپارمنیدسبهشناختعقلیتوجهداشتند

میدانستوهمشناختعقلیراومعتقدبودکهماوجودحرکتدرجهانراازطریقحسدرمییابیم،اماپارمنیدس،فقطشناختعقلیرامعتبرمیدانست

وشناختحسیرابهدلیلوجودخطاهاییکهگاهدرحواسرخمیدهدمعتبرنمیدانست.بههمینجهتپارمنیدسمعتقدبودکهحرکتوجودنداردوهمه

اشیاءدرثباتوپایداریهستند.

پس:هراکلیتوسوپارمنیدسدراختالفعمدهداشتند

یکیاینکههراکلیتوسهمعقلوهمحسرامعتبرمیدانستاماپارمنیدس،حسرامعتبرنمیدانست.

ودیگراینکههراکلیتوسوجودحرکتدرجهانرامیپذیرفتومیگفتازراهحسدریافتمیشوداماپارمنیدسمعتقدبودکهحرکتوجودنداردوهمهاشیاء

درثباتوپایداریهستند.
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بی اعتباری کل معرفت

سوفسطائیاناصلامکانشناختومعرفترازیرسوالبردندوومدعیبودندکهنهازراهحسونهازراهعقلنمیتوان،بهحقیقترسیدواگرچیزیراحس

میکنیمبدانمعنانیستکهحسماازیکواقعیتبیرونیخبرمیدهدبهعبارتدیگرماچیزیجزاحساسنداریم.

  دو دلیل سوفسطائیان برای انکار اصل امکان شناخت و معرفت
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افرادیکسانگزارش بهآنگواهیمیدهدخواهحواس بود،میگفتحقیقتهمانچیزیاستکهحواسهرکس ازسوفسطائیان که پروتاگوراس 
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 اعتبار حس و عقل
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وحسوسوفیستهاییکهاصلمعرفترامنکرمیشدند،دورهسومتاریخفلسفهیونانباستانآغازمیشودوحکیمانیمثلسقراط،افالطونوارسطوظهور

کردندوکوششکردندراههایمعتبرشناختوروشهایرسیدنبهآنراتبیینکردهوراههایگریزازخطاراهمتوضیحدهند.

 ارسطو باتدوینمنطقگامیمهمدراینزمینهبرداشتوتوانستقواعداستداللوشیوههایمصونماندنازخطاومغالطهراآموزشدهدومانعرشد

سفسطهدرجامعهشود.

 افالطون بهعقلاهمیتمیدادوعقیدهداشتکهشناختعقلیبسیارمهمترازشناختحسیاستواموریراکهعقلدرکمیکند،ارزشبرتری

دارد.

اوباورداشتکهعقلمیتواندجهانیبرترازجهانطبیعترابشناسدوبرایآناستداللارائهنماید0ویناماینجهانبرترراعالممثلنامید.ازنظراو

عالمطبیعتسایهعالممثلاست؛

افالطونشهودقلبیراهمباورداشتومعتقدبودکهسقراطآنعالمبرتررامشاهدهکردهاست.

یادمانبماندکهافالطونهمعقلوهمحسرامعتبرمیدانستامابهعقلاهمیتوارزشبیشتریمیداد.

ارسطو نیزهمادراکحسیوهمادراکعقلیرامعتبرمیدانستامااستداللکردنرایککارعقلیمعتبرمیشمرد.بهنظراوعقلمیتواندبهاموریماورای

حسپیببردوآنهارااثباتنماید.)خوبدقتکنیدکهاستداللکارعقلاستکارحسنیست.(
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سیر اندیشه از پارمنیدس تا ارسطو را مطالعه کنید و به سوال های زیر پاسخ دهید:

 1- آیا تفاوتی میان نظر پارمنیدس و افالطون درباره ادراک حسی وجود دارد؟

بلهدیدگاهافالطونوپارمنیدستفاوتهاییدارند.پارمنیدسادراکحسیرامعتبرنمیداندولیافالطونمنکرادراکحسینیستوآنراپایینترین

نوعمعرفتتلقیمیکند

پارمنیدسمعتقدبهحرکتوتغییردرعالمنیستاماافالطونمعتقداستکهعالممحسوسعالمتغییروحرکتاستوبههمینجهتپایینترین

مرتبهعالماست.

 2- آیا افالطون و ارسطو اختالف نظری در معرفت شناسی دارند؟

افالطونوارسطو،هردو،معرفتانسانرادارایارزشواقعنماییمیدانندوباسوفسطائیانمخالفبودند،هردوهمبرایادراکحسیوهمعقلی

اعتبارقائلبودند.البتهافالطونادراکحسیرابسیارپایینترازادراکعقلیمیدانستومردمراتشویقبهادراکعقلیمیکرد.عالوهبراین،

افالطونادراکشهودیراهممعتبرمیدانست.

 3- آیا می توان میان دیدگاه پارمنیدس و افالطون وجه شباهتی پیدا کرد؟

وجهشباهتشانایناستکههردوفیلسوفبهعالممعقولکهعالمثابتاتاستاهمیتمیدادندوآنراجهانحقیقیتلقیمیکردند.

مقایسه صفحه 61

ب: دوره شکوفایی فلسفه در جهان اسالم و ایران

درایندورهفیلسوفانبزرگیظهورکردندکههمگیهرسهابزارشناختییعنیحسوعقلوقلبرامعتبرمیشمردند.

بااینتفاوتکه

برخیازآنهابیشتردربارهحسوعقلسخنگفتهاند،برخیبهشهودقلبیتوجهویژهکردهاندوبرخینیزمیانحسوعقلوقلبوشهودوحیانیپیوندبرقرار

ساختهوازهرسهبهرهبردهاند.

 تداوم اعتبار حس و عقل

حکیمابونصرفارابیوشیخالرییسابنسینا،کهازفیلسوفانبزرگاسالموجهانبهشمارمیآیند،مانندافالطونوارسطوهمحسوهمعقلرامعتبر

میدانستند.

ضمناایندوفیلسوفبرایشناختوحیانیهماعتبارخاصقائلبودندوآنرایکیازراههایشناختمیدانستندکهاختصاصبهپیامبراندارد.

ایندوفیلسوفبزرگشناختشهودیراهممعتبرمیدانستند،اماآنرادرتبیینفلسفیخودواردنمیکردند.

ابنسینادریکیازکتابهایخودبهتبیینعرفانمیپردازدوبهطوردقیقمعرفتشهودیراتوضیحمیدهداماازارتباطآنبافلسفهواستداللهای

فلسفیسخنینمیگوید.

 توجه به شهود در فلسفه

شیخ شهاب الدین سهروردی مشهوربهشیخاشراقبرمعرفتشهودیتاکیدبسیاریکردوکوشیدآنچهکهازطریقاشراقوبهصورتالهاماتشهودی

بهدستآوردهبود،تبییناستداللیکندودرنهایتنظامفلسفیخودرابرپایهآنشهودهابنانماید.
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 بهره مندی از همه ابزارهای معرفت
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ج: دوره جدید اروپا

منظورازدورهجدیددورهایاستکهازقرنشانزدهمآغازمیگرددوتاکنونادامهدارد.
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آنچهازایندورهموردبحثماستتحوالتیاستکهدربخش»معرفتشناسی«و»فلسفه«اتفاقافتادهاست.

 دو جریان فکری در دوره جدید اروپا

1-تجربهگرایی2-عقلگرایی

درایندورهبحثبرسراینبودکهدرکسبمعرفتایاحسوتجربهارزشواعتباربیشتریداردیااستداللعقلی؟

 تجربه گرایان: گروهیکهبرایتجربهاهمیتبیشتریقائلبودندوآنرااساسکسبمعرفتمیدانستندبه»تجربهگرایان«مشهورشدند.

فرانسیس بیکن ازنخستینفیلسوفانیبودکهبراهمیتحسوتجربهاصرارمیورزیدوبهاصالتتجربهمعتقدبود.

بهنظربیکنفیلسوفانگذشتهبادنبالهرویازارسطودرتکیهبراستداللعقلیباعثشدهاندعلومتجربیدرخرافاتوتعصبهایبیجامحصوربماندوپیشرفتنکند.

جان الک فیلسوفدیگرقرنهفدهمانگلستان،روشفرانسیسبیکنرادنبالکردوبرتجربهگراییتاکیدورزید.

اهمیت تاکید بر تجربه گرایی ازآنجهتبودکهدردورهقرونوسطیکمتربهتجربهتوجهشدوعلومتجربیازعقبماندگیفوقالعادهایرنجمیبرد.
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توجه به عقل

دکارت فیلسوفوریاضیدانبزرگفرانسویبهتفکرعقلیاهمیتبسیارمیدادومعتقدبودعقلبهطورفطریوذاتیمعرفتهاییراداردکهازتجربهبهدست

نیامدهاست.مانندمعرفتبهوجودنفسمجردووجودخدا.

البتهدکارتمخالفباتجربهعلمتجربینبودوخوداونقشموثریدرپیشرفتعلمدراروپاداشت.

 دلیل جدایی دکارت از تجربه گرایان

آنچهدکارتراازتجربهگرایانجداکرد،قبولگزارههاوقواعدعقالنیبودکهازطریقتجربهقابلدستیابینبودندوفقطمتکیبراستداللعقلیبودند.

کانت فیلسوفقرنهیجدهممیالدیتالشمیکردهماعتبارعقلوهماعتبارتجربهرااثباتکند.

ازنظرکانتمعرفتحاصلهمکاریعقلوحساست.

ازنظرکانتقوهادراکیانسانتصوراتیمثلزمانومکانومفاهیمیمانندعلیترانزدخودداردوآنهاراازراهحسوتجربهبهدستنمیآورداماانسانآنچه

راکهازطریقحسبهاومیرسددرقالباینمفاهیمدرکمیکند.

 حرکت به سوی تجربه گرایی مطلق

تجربهگرایانمطلقیاپوزیتیویستهایااثباتگرایانعالوهبراینکهتنهاراهرسیدنبهشناختومعرفتراتجربهمیدانستندمعتقدبودندکهاصوالآندستهاز

مفاهیموگزارههاکهتجربهپذیرنیستندوازطریقتجربهنمیتوانندموردارزیابیقراربگیرند،بیمعناهستند.

بنابرایندیدگاهمفاهیمیمانندخدا،اختیار،نفسوروحکهتجربهدربارهنفییااثباتآنهانمیتواندنظربدهدمعنایروشنیندارند،لذااصوالقابلبررسی

علمینیستند.

اگوست کنت، فیلسوففرانسویقرننوزدهمیکیازموسسانپوزیتیویسماستکهبرایاولینبارازایناصطالحاستفادهکرد.

رشد اندیشه نسبی گرایی دالیلی که باعث شد بار دیگر واقع نمایی دانش تجربی با اشکال روبرو شود:

  1-محدودیتهایروشتجربیکهنمیتوانستپاسخگویسوالهایمهمانسانباشد.مثالتجربهنمیتوانستدربارهنیازجهانبهمبدأوخداووجود

عوالمیغیرازعالمطبیعتواساسخوبوبدهایاخالقیاظهارنظرکند،چونابزارالزمبرایبررسیچنینمسائلیرادراختیارنداشت.

  2-ناتوانیتجربهدردستیابیبههمهخصوصیاتاشیاءواحتمالیبودنبسیاریازنتایجتجربیوتفاوتمیانتجربهانسانهامیتوانستقطعیتاحکام

تجربیراازمیانببرد.

کهایندالیلباعثظهورجریانهاینسبیگراییدرداخلتجربهگراییگردید.

دیدگاه نسبی گرایان

نسبیگرایانبراینباورندکههرفردمتناسبباویژگیهایخود،دربارهاموربهشناختیمیرسدکهباشناختافراددیگرمتفاوتاست.بنابراینشناختهرکس

برایخودشونسبتبهخودشاعتباردارد،مثالبراساسایندیدگاه،بهطورمطلقنمیتوانگفت»فلزبراثرحرارتانبساطپیدامیکند«؛بلکهفردحداکثر

میتواندبگوید»مندراینوضعیتفکرمیکنمفلزبراثرحرارتمنبسطمیشود.«

نسبیگراییدرمعرفتشناسی،بهتدریجدرحوزههاییمانندانسانشناسی،اخالق،حقوقودین،خودرابیشترنشاندادوبهنسبیگراییدرهویتانسان،

انجامید. اخالق،دینوحقوق
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گزلرههایزیررابخوانیدوابتدامشخصکنیدکدامگزارههامعنایمشترکدارند.سپستعیینکنیدکدامگزارهدیدگاهنسبیگراییدرمعرفترابیانمیکند.

1- به طور کلی شناخت هرکس برای خودش و نسبت به خودش اعتبار دارد و لزوما برای فردی دیگر معتبر نیست.

قید»بهطورکلی«و»نسبتبهخودش«حکایتگردیدگاهکلینسبیگراییاست.

2- در برخی موارد شناخت انسان ها نسبی است و شناخت هرکس برای خودش معتبر است، اما در برخی موارد، انسان ها 

بکنند. پیدا  به شناخت یکسان دست  می توانند 

اینگزارهباواقعگراییتضادنداردامابانسبیگراییناسازگاراست،زیراگریکفردنسبیگرابپذیردکهانسانهادربرخیمواردمیتوانندنظریکسان

داشتهباشند،دیگراختالفیباواقعگرانخواهدداشت.آنچهنسبیگراراازواقعگراجدامیکند،بیانمطلقاودربارهنسبیگراییاست.

موارد  برخی  در  است  ممکن  گرچه  برسند،  یکسانی  شناخت های  به  داردکه  وجود  انسان ها  برای  امکان  این  کلی  به طور   -3

باشند. نداشته  یکسانی  شناخت 

اینگزارهباگزارهدومیکساناست.

4- شناخت انسان ها در بسیاری موارد نسبی است، اما این سخن به معنای نسبی بودن همه معرفت ها نیست.

اینگزارهباگزارهدوموسومیکساناست.

5-انسانهاامکاناینراندارندکهبتواننددربارهیکچیزبهمعرفتییکساندستپیدابکنند؛دیدگاهانسانهادربارهپدیدهها،حتمامتفاوتاست.

اینگزارهبیاندیگریازنسبیگراییاستوباگزارهاواکامالسازگاراستوباگزارههایدوموسوموچهارماختالفدارد.

تشخیص صفحه 66

 ظهور پراگماتیسم

پراگماتیستهایااصالتعملیهایامصلحتعملیهامعتقدهستنداگرچهتنهاابزارشناختاشیاءحسوتجربهاستاماازطریقتجربهنمیتوانبهواقعیت

اشیاءرسید،بنابراینمانبایدهدفخودراکشفواقعیتقراردهیمچونقابلدسترسینیست.مانیازمندباورهاییهستیمکهدرعملبهکارمابیایندوسودمندی

خودرانشاندهند.

 معنای درست بودن از نظر پراگماتیست ها

درستبودنازنظرپراگماتیستهاآناستکهدرعملسودمندباشد.مثالاگرکسیباورداردکهآبدرحالجوشیدنبسیارداغاستدیگربراساساینباورش

دستبهآبنمیزندکهدستشبسوزدواینسودیاستکهازاینباوربهدستمیآوردوچوناینباوربرایشمفیداستپسدرستاست.

تجربهگراییامروزهدراروپاقالبهایجدیدییافتهوهمچنانبرعقلگراییغلبهدارد.

البتههنوزهمراههایدیگرمعرفتیعنیشهودعرفانیووحینیزهمچنانطرفدارانیدارند.

برخیازفیلسوفانمعاصردرحالیکهتجربهگراییراقبولدارندبهشهودمعنویوتجربهدینیبهعنواننوعیشناختقلبینیزمعتقدهستند.

ویلیام جیمز و هانری برگسون ازفیلسوفانتجربهگراییهستندکهبهشهودعرفانیوتجربهدینینیزمعتقدهستندوبهبعدمعنویانساناهمیتمیدهند.
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1-ویژگیبارزاندیشههریکازدانشمندانزیررادربارهمعرفتبنویسیدوسپسآنرابررسیکنید.

نقدوبررسیدیدگاهفیلسوففیلسوف

پارمنیدس

پارمنیدسادراکحسیرابهدلیلوجود

برخیخطاهامعتبرنمیدانستووجود

حرکتدرجهانراانکارمیکرد

تشخیصخطادریکابزارشناختیدلیلبراعتبارآناستیعنیوقتیمیگوییمخطاییراتشخیصدادیمیعنیقبال

خودحقیقتراشناختهایمکهمیگوییماینادراکماخطاست.مثالاگرکسیعکسدوستتانرابهشمانشانبدهداما

آنرابهعنوانعکسشخصدیگریمعرفیکندخواهیدگفتکهنهاشتباهمیکنیدچوناینعکسدوستمناست

نهعکسفالنی.چراتشخیصدادیدکهآنفردخطامیکندچونقبالحقیقتراشناختهایدوباشناختواقعیکهدارید

تشخیصمیدهیدکهآنشخصخطامیکندامااگرشماصاحبآنعکسراندیدهبودیدنمیتوانستیددرستبودنو

یااشتباهبودنحرفآنشخصراتشخیصدهید.پستشخیصخطاییکابزارشناختیدلیلبراعتبارآناست.

سوفسطائیان

سوفسطائیانبهطورکلیمنکر

واقعنماییهرادراکیشدندوگفتندکه

مابازایادراکماچیزینیست.

همینکهسوفسطائیانشروعبهحرفزدنواستداللکردنمیکنند،خودبهخودخیلیازواقعیاترا

پذیرفتهاند.واقعیتسخن،واقعیتتاثیرسخن،واقعیتاستدالل،واقعیتمخاطبوخیلیواقعیاتدیگرو

پذیرشضمنیهمهاینواقعیاتدلیلبرباطلبودنسخنآناناست.

افالطون

افالطونهمادراکحسیوهمعقلیو

همقلبی)شهود(رامعتبرمیدانستالبته

بهادراکحسیارزشکمتریقائلبود.

-

شیخاشراق

شیخاشراقهمهمراتبمعرفتراقبول

داشتامابهمعرفتشهودیتوجه

ویژهایداشت.اومعرفتعقلیبدون

شهودونیزمعرفتشهودیبدون

عقالنیتراردمیکرد.

-

مالصدرا

مالصدراهمهمراتبمعرفتراپذیرفت

وتالشکردسازگاریآنهابایکدیگر

رانشاندهد.

-

عالمه

طباطبایی

عالمهطباطبایینیزمانندمالصدرا

همهمراتبمعرفتراپذیرفت
-

بیکن

بیکنبرایمعرفتحسیوتجربی

اهمیتفوقالعادهایقائلبوداما

معرفتعقلیراکمفایدهمیدانست.

کمتوجهیبهعقلوبیمهرینسبتبهآنبسیاریازسوالهایبنیادینانسانرابیپاسخمیگذارد.

دکارت

دکارتفرانسویمعرفتعقلیرابرتراز

معرفتحسیوتجربیمیدانستضمنا

خودشانهمیکعالمتجربیهمبودند.

-

اوگوستکنت

اگوستکنتیکتجربهگرایمطلق

بودونظردادندربارههرمسالهکه

تجربهپذیرنباشدرابیمعنامیدانست.

بااینطرزتفکرسوالهایبنیادینانسانبهطورکلیبیپاسخمیمانند.
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1-ویژگیبارزاندیشههریکازدانشمندانزیررادربارهمعرفتبنویسیدوسپسآنرابررسیکنید.

نقدوبررسیدیدگاهفیلسوففیلسوف

پارمنیدس

پارمنیدسادراکحسیرابهدلیلوجود

برخیخطاهامعتبرنمیدانستووجود

حرکتدرجهانراانکارمیکرد

تشخیصخطادریکابزارشناختیدلیلبراعتبارآناستیعنیوقتیمیگوییمخطاییراتشخیصدادیمیعنیقبال

خودحقیقتراشناختهایمکهمیگوییماینادراکماخطاست.مثالاگرکسیعکسدوستتانرابهشمانشانبدهداما

آنرابهعنوانعکسشخصدیگریمعرفیکندخواهیدگفتکهنهاشتباهمیکنیدچوناینعکسدوستمناست

نهعکسفالنی.چراتشخیصدادیدکهآنفردخطامیکندچونقبالحقیقتراشناختهایدوباشناختواقعیکهدارید

تشخیصمیدهیدکهآنشخصخطامیکندامااگرشماصاحبآنعکسراندیدهبودیدنمیتوانستیددرستبودنو

یااشتباهبودنحرفآنشخصراتشخیصدهید.پستشخیصخطاییکابزارشناختیدلیلبراعتبارآناست.

سوفسطائیان

سوفسطائیانبهطورکلیمنکر

واقعنماییهرادراکیشدندوگفتندکه

مابازایادراکماچیزینیست.

همینکهسوفسطائیانشروعبهحرفزدنواستداللکردنمیکنند،خودبهخودخیلیازواقعیاترا

پذیرفتهاند.واقعیتسخن،واقعیتتاثیرسخن،واقعیتاستدالل،واقعیتمخاطبوخیلیواقعیاتدیگرو

پذیرشضمنیهمهاینواقعیاتدلیلبرباطلبودنسخنآناناست.

افالطون

افالطونهمادراکحسیوهمعقلیو

همقلبی)شهود(رامعتبرمیدانستالبته

بهادراکحسیارزشکمتریقائلبود.

-

شیخاشراق

شیخاشراقهمهمراتبمعرفتراقبول

داشتامابهمعرفتشهودیتوجه

ویژهایداشت.اومعرفتعقلیبدون

شهودونیزمعرفتشهودیبدون

عقالنیتراردمیکرد.

-

مالصدرا

مالصدراهمهمراتبمعرفتراپذیرفت

وتالشکردسازگاریآنهابایکدیگر

رانشاندهد.

-

عالمه

طباطبایی

عالمهطباطبایینیزمانندمالصدرا

همهمراتبمعرفتراپذیرفت
-

بیکن

بیکنبرایمعرفتحسیوتجربی

اهمیتفوقالعادهایقائلبوداما

معرفتعقلیراکمفایدهمیدانست.

کمتوجهیبهعقلوبیمهرینسبتبهآنبسیاریازسوالهایبنیادینانسانرابیپاسخمیگذارد.

دکارت

دکارتفرانسویمعرفتعقلیرابرتراز

معرفتحسیوتجربیمیدانستضمنا

خودشانهمیکعالمتجربیهمبودند.

-

اوگوستکنت

اگوستکنتیکتجربهگرایمطلق

بودونظردادندربارههرمسالهکه

تجربهپذیرنباشدرابیمعنامیدانست.

بااینطرزتفکرسوالهایبنیادینانسانبهطورکلیبیپاسخمیمانند.
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2-بهنظرشماچهعواملیباعثشدهاستواقعنماییدانشتجربیبااشکالمواجهشود؟

بهطورگروهیبادوستانخودبحثونتیجهرادرکالسارائهنمایید.

چونبرخیازنظریاتتجربیگذشتگانباطلشدوهمچنینگزارههاییازگزارههایتجربیاحتمالیهستندویقینعقالنیندارند.

3-هرکدامازدیدگاههایزیربهکدامفیلسوفیافیلسوفانمربوطاست؟

-امریکهقابلبررسیتجربینباشدبیمعناست.دیدگاهپوزیتیویستها

-معرفتتجربیحاصلهمکاریحسوعقلاست.دیدگاهفالسفهاسالمیمانندابنسیناوفارابیوهمچنینفیلسوفانیمانندارسطو

-درکحقیقتازراهعقلوشهودمعنوی،هردو،امکانپذیراست.دیدگاهشیخشهابالدینسهروردیاست.

البته بامعارفوحیانیتضادینیستوهردومویدیکدیگرند.دیدگاههمهفیلسوفاناسالمیاستکه -میاندادههایاستداللیوقطعیعقلی

تاکیدکردهاند. برآن مالصدراوعالمهطباطبایی

تبیین به البتهمالصدر ووحیانی،هرکدامدرجایخودمفیداست.دیدگاهعمومفالسفهمسلماناستکه -معرفتحسی،عقلی،شهودی

پرداخت. آن کامل
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۱- به ترتیب گزاره های »امری که قابل بررسی تجربی نباشد بی معنا است - شناخت هرکس برای خودش و نسبت به خودش اعتبار 
دارد - هدف شناخت کشف واقعیت نیست، بلکه مفید بودن در عمل است - عقل و دین در همه احکام خود باهم تطبیق دارند« به کدام 

فلسفه ها و فیلسوفان در زمینه شناخت شناسی مربوط می شوند؟

۱( نسبی گرایی - سوفسطائیان - اصالت عمل - مالصدرا                        ۲( سوفسطائیان - نسبی گرایی - تجربه گرایان - عالمه طباطبایی

گوست کنت - نسبی گرایی - مصلحت عملی ۔ مالصدرا                    ۴( پوزیتویسم - سوفسطائیان - تجربه گرایان - عالمه طباطبایی ۳( آ

۲- هرگاه بیان شود که »عقل و حس و شهود و وحی هرکدام در جای خود اعتبار دارند« و هرگاه بیان شود که »فایده داشتن به معنی 
درست بودن است« و عقیده ای که معتقد است »امری که قابل بررسی تجربی نباشد بی معنا است« و »تجربه گرایانی که به تجربه 
دینی در شناخت نیز معتقدند« به ترتیب به کدام نظریه های شناخت شناسی مربوط می شود؟ و در میان این نظریه ها، امروزه کدام 

جریان بر سایر نظریه ها غلبه دارد؟

۱( مالصدرا - پراگماتیسم - پوزیتیویسم - ویلیام جیمز و برگسون - تجربه گرایی 

گوست کنت - دکارت و کانت - عقل گرایی ۲( عالمه طباطبایی و مالصدرا - نتیجه گرایی - آ

۳( مالصدرا و عالمه طباطبایی - پراگماتیسم - پوزیتیویسم - ویلیام جیمز و برگسون - تجربه گرایی

۴( فالسفه مسلمان - عقل گرایی - تجربه گرایی - بیکن و کانت - عقل گرایی

۳- در مکتب پراگماتیسم کدام گزینه معیاری برای درستی گزاره می باشد؟

۱( سازگاری بیرونی با محیط                   ۲( سازگاری درونی با محیط                   ۳( مطابقت با واقع                   ۴( مفید بودن در زندگی

۴- به عقیده مالصدرا عقل و وحی چه رابطه ای با هم دارند؟

۱( هرکدام نظر و دیدگاه خود را دارند.                   ۲( تناقض                   ۳( تایید کننده همدیگرند.                   ۴( تضاد

۵- در اولین دوره معرفت شناسی در یونان معرفت شناسی به صورت مستقل مطرح .............. و ............ شناخت و میزان انطباق 
شناخت انسان با ............ از مسائلی بود که نظر فیلسوفان را به خود جلب کرد.

۱( بود - ارزش - حقیقت                   ۲( نبود - امکان - واقعیت                   ۳( نبود - ارزش - واقعیت                   ۴( بود – امکان - حقیقت

۶- »شناخت هرکس برای خودش و نسبت به خودش اعتبار دارد« دیدگاه کدامیک از جریان های فکری در دوره جدید است؟

۱( تجربه گرایی مطلق                   ۲( عقل گرایی مطلق                   ۳( عقل گرایی نسبی                   ۴( نسبی گرایی
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۱- به ترتیب گزاره های »امری که قابل بررسی تجربی نباشد بی معنا است - شناخت هرکس برای خودش و نسبت به خودش اعتبار 
دارد - هدف شناخت کشف واقعیت نیست، بلکه مفید بودن در عمل است - عقل و دین در همه احکام خود باهم تطبیق دارند« به کدام 

فلسفه ها و فیلسوفان در زمینه شناخت شناسی مربوط می شوند؟

۱( نسبی گرایی - سوفسطائیان - اصالت عمل - مالصدرا                        ۲( سوفسطائیان - نسبی گرایی - تجربه گرایان - عالمه طباطبایی

گوست کنت - نسبی گرایی - مصلحت عملی ۔ مالصدرا                    ۴( پوزیتویسم - سوفسطائیان - تجربه گرایان - عالمه طباطبایی ۳( آ

۲- هرگاه بیان شود که »عقل و حس و شهود و وحی هرکدام در جای خود اعتبار دارند« و هرگاه بیان شود که »فایده داشتن به معنی 
درست بودن است« و عقیده ای که معتقد است »امری که قابل بررسی تجربی نباشد بی معنا است« و »تجربه گرایانی که به تجربه 
دینی در شناخت نیز معتقدند« به ترتیب به کدام نظریه های شناخت شناسی مربوط می شود؟ و در میان این نظریه ها، امروزه کدام 

جریان بر سایر نظریه ها غلبه دارد؟

۱( مالصدرا - پراگماتیسم - پوزیتیویسم - ویلیام جیمز و برگسون - تجربه گرایی 

گوست کنت - دکارت و کانت - عقل گرایی ۲( عالمه طباطبایی و مالصدرا - نتیجه گرایی - آ

۳( مالصدرا و عالمه طباطبایی - پراگماتیسم - پوزیتیویسم - ویلیام جیمز و برگسون - تجربه گرایی

۴( فالسفه مسلمان - عقل گرایی - تجربه گرایی - بیکن و کانت - عقل گرایی

۳- در مکتب پراگماتیسم کدام گزینه معیاری برای درستی گزاره می باشد؟

۱( سازگاری بیرونی با محیط                   ۲( سازگاری درونی با محیط                   ۳( مطابقت با واقع                   ۴( مفید بودن در زندگی

۴- به عقیده مالصدرا عقل و وحی چه رابطه ای با هم دارند؟

۱( هرکدام نظر و دیدگاه خود را دارند.                   ۲( تناقض                   ۳( تایید کننده همدیگرند.                   ۴( تضاد

۵- در اولین دوره معرفت شناسی در یونان معرفت شناسی به صورت مستقل مطرح .............. و ............ شناخت و میزان انطباق 
شناخت انسان با ............ از مسائلی بود که نظر فیلسوفان را به خود جلب کرد.

۱( بود - ارزش - حقیقت                   ۲( نبود - امکان - واقعیت                   ۳( نبود - ارزش - واقعیت                   ۴( بود – امکان - حقیقت

۶- »شناخت هرکس برای خودش و نسبت به خودش اعتبار دارد« دیدگاه کدامیک از جریان های فکری در دوره جدید است؟

۱( تجربه گرایی مطلق                   ۲( عقل گرایی مطلق                   ۳( عقل گرایی نسبی                   ۴( نسبی گرایی
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۷- از دیدگاه پراگماتیسم مسیر شناخت و کشف واقعیت کدام یک از گزینه های زیر است؟

۱( باورهای مفیدی که در عمل به کار آیند و سودمند باشند.                      ۲( تالش های عقالنی و فلسفی

۳( تالش های عقالنی و علوم تجربی                                                       ۴( کنکاش فلسفی و شهود قلبی و وحی پیامبران

۸- تنها راه رسیدن به معرفت از نظر پوزیتیویست ها کدام یک از گزینه های زیر است؟

۱( همکاری حس و عقل                   ۲( تجربه                   ۳( عقل                   ۴( هر سه مورد

۹- کدام یک از فالسفه در قرن ۱۸ کوشش کرد که نشان دهد معرفت حاصل همکاری حس و عقل است؟

گوست کنت                   ۴( کانت ۱( فرانسیس بیکن                   ۲( جان الک                   ۳( آ

۱۰- کدام گزینه درباره نفس از نظر تجربه گرایان درست نیست؟

۱( نفس را از اثرات و لوازم بدن به حساب می آورند.                          ۲( اصواًل وجود نفس را انکار می کنند.

۳( نفس را یک مسئله فرعی نسبت به بدن می دانند.                       ۴( اساسًا نفس را مرکز و منشأ اندیشه و تفکر انسان می دانند.

۱۱- نظر پروتاگوس درباره حقیقت کدام است؟

۱( حقیقت یک امر مطلق و قابل دسترس است.                                                  ۲( حقیقت یک امر نسبی و قابل دسترس است.

۳( حقیقت یک امر یکسان نیست و نسبت به هرکس متفاوت است.                    ۴( حقیقت یک امر مطلق و قابل دسترسی نیست.

۱۲- نظر پارمنیدس درباره شناخت و حرکت کدام است؟

۱( شناخت حسی اعتبار ندارد و حرکت توسط عقل شناخته می شود.

۲( شناخت حسی اعتبار ندارد و حرکت وجود ندارد.

۳( شناخت حسی اعتبار دارد و حرکت به وسیله آن شناخته می شود.

۴( شناخت حسی اعتبار ندارد و حرکت قابل شناخت نیست.

۱۳- نطق از دیدگاه ارسطو به چه معنی است؟

۱( قدرت اندیشه ورزی انسان محدود است.                        ۲( توانایی انتقال تفکرات

۳( قوه استدالل کردن ضعیف                                            ۴( عدم قدرت سخن گفتن

۱۴- کدام یک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد؟

۱( سقراط به معرفت شهودی باور داشت و معتقد بود وظیفه بیدار ساختن مردم بر عهده اش قرار گرفته است.

گوست کنت پوزیتیویست است و می گوید امر غیرمادی که قابلیت بررسی تجربی ندارد معنادار است. ۲( آ

۳( سعادت امری قابل تجزیه و تحلیل از مسیر تجربه و حس نمی باشد.

۴( در دیدگاه حکمت متعالیه روح انسان آخرین درجه تکاملی موجودات زنده است.

سواالت درس هشتم
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۱۵- کدام گزینه از مشکالت تجربه گرایان محسوب نمی شود؟

۱( عدم پیشرفت برخی علوم تجربی                                ۲( تغییرات پی درپی در علوم تجربی

۳( تجربیات متفاوت انسان های مختلف                       ۴( عدم توانایی در تبیین برخی مسائل

۱۶- از نظر پروتاگوراس حقیقت چیست؟

۱( هرچه با استدالل به دست آمده باشد.                      ۲( شناخت حسی را از شناخت عقلی برتر می دانست.

۳( هرچه حواس هرکس بدان گواهی دهد.                  ۴( آنچه همه آن را احساس کرده باشند.

۱۷- درستی یا نادرستی عبارت های زیر را تعیین کنید؟ 

الف( دکارت معتقد است مفاهیمی مانند نفس مجرد و خداوند مفاهیم عقلی محض اند. 

ب( کانت مکان و زمان را عقلی می داند. 

ج( ارسطو و کانت هر دو بر شهود معنوی قائل بودند.

د( ارسطو برای اثبات خداوند از روش عقلی بهره برد و مقدمه استدالل وی برای اثبات غیرتجربی بود.

۱( درست - نادرست - نادرست - درست                     ۲( نادرست - درست - درست - درست

۳( درست - نادرست - درست - درست                       ۴( نادرست - نادرست - درست - نادرست

۱۸- را در کدام گزینه فیلسوفان به نوعی، کشف و شهود معنوی را معتبر دانسته اند؟

۱( افالطون، ابن سینا، فارابی، شیخ اشراق، جیمز، برگسون                                             ۲( افالطون، ارسطو، کانت، شیخ اشراق، مالصدرا، فرانسیس بیکن

۳( سقراط، ارسطو، ابن سینا، سهروردی، مالصدرا، دکارت، هانری برگسون                     ۴( افالطون، فارابی، سهروردی، مالصدرا، هنری برگسون، کانت

۱۹- کدام گزینه صحیح نیست؟

۱( اگر فلسفه بیکن نبود، کنت هم نمی توانست مکتب پوزیتیویسم را بر اساس آن بنا کند.

۲( تجربه گرایان نمی توانند امور غیرمادی را اثبات کنند.

۳( رویکرد غلط تجربه گرایان موجب عدم پیشرفت علم در غرب شد.

۴( علم تجربی با شناخت تجربی پیش می رود.

۲۰- از نظر سهروردی فیلسوف ناقص و کم عقل کیست؟

۱( کسی که اسرار و رموز الهی را نشناخته باشد.                         ۲( فیلسوفی که تنها به تهذیب نفس پرداخته باشد.

۳( کسی که معرفت عقلی را منکر باشد.                                     ۴( فیلسوفی که به شهود بی توجه باشد.

۲۱- برای آشنایی با نظریات معرفت شناسی افالطون باید به کدام یک از رساله های زیر مراجعه کرد؟

۱( طبیعیات - فنون                                                ۲( آپولوژی - جمهوری و فنون

۳( الهیات                                                                ۴( تئتتوس - جمهوری و فنون
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۱۵- کدام گزینه از مشکالت تجربه گرایان محسوب نمی شود؟

۱( عدم پیشرفت برخی علوم تجربی                                ۲( تغییرات پی درپی در علوم تجربی

۳( تجربیات متفاوت انسان های مختلف                       ۴( عدم توانایی در تبیین برخی مسائل

۱۶- از نظر پروتاگوراس حقیقت چیست؟

۱( هرچه با استدالل به دست آمده باشد.                      ۲( شناخت حسی را از شناخت عقلی برتر می دانست.

۳( هرچه حواس هرکس بدان گواهی دهد.                  ۴( آنچه همه آن را احساس کرده باشند.

۱۷- درستی یا نادرستی عبارت های زیر را تعیین کنید؟ 

الف( دکارت معتقد است مفاهیمی مانند نفس مجرد و خداوند مفاهیم عقلی محض اند. 

ب( کانت مکان و زمان را عقلی می داند. 

ج( ارسطو و کانت هر دو بر شهود معنوی قائل بودند.

د( ارسطو برای اثبات خداوند از روش عقلی بهره برد و مقدمه استدالل وی برای اثبات غیرتجربی بود.

۱( درست - نادرست - نادرست - درست                     ۲( نادرست - درست - درست - درست

۳( درست - نادرست - درست - درست                       ۴( نادرست - نادرست - درست - نادرست

۱۸- را در کدام گزینه فیلسوفان به نوعی، کشف و شهود معنوی را معتبر دانسته اند؟

۱( افالطون، ابن سینا، فارابی، شیخ اشراق، جیمز، برگسون                                             ۲( افالطون، ارسطو، کانت، شیخ اشراق، مالصدرا، فرانسیس بیکن

۳( سقراط، ارسطو، ابن سینا، سهروردی، مالصدرا، دکارت، هانری برگسون                     ۴( افالطون، فارابی، سهروردی، مالصدرا، هنری برگسون، کانت

۱۹- کدام گزینه صحیح نیست؟

۱( اگر فلسفه بیکن نبود، کنت هم نمی توانست مکتب پوزیتیویسم را بر اساس آن بنا کند.

۲( تجربه گرایان نمی توانند امور غیرمادی را اثبات کنند.

۳( رویکرد غلط تجربه گرایان موجب عدم پیشرفت علم در غرب شد.

۴( علم تجربی با شناخت تجربی پیش می رود.

۲۰- از نظر سهروردی فیلسوف ناقص و کم عقل کیست؟

۱( کسی که اسرار و رموز الهی را نشناخته باشد.                         ۲( فیلسوفی که تنها به تهذیب نفس پرداخته باشد.

۳( کسی که معرفت عقلی را منکر باشد.                                     ۴( فیلسوفی که به شهود بی توجه باشد.

۲۱- برای آشنایی با نظریات معرفت شناسی افالطون باید به کدام یک از رساله های زیر مراجعه کرد؟

۱( طبیعیات - فنون                                                ۲( آپولوژی - جمهوری و فنون

۳( الهیات                                                                ۴( تئتتوس - جمهوری و فنون
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۲۲- در کدام گزینه به ترتیب فیلسوفان کمترین و بیشترین اعتبار را برای شناخت حسی قائل اند؟

۱( پارمنیدس - هراکلیتوس - افالطون                         ۲( پارمنیدس - افالطون - ارسطو

۳( پارمنیدس - ارسطو - افالطون                                 ۴( پارمنیدس - هراکلیتوس - ارسطو

۲۳- افالطون معتقد بود عالم مثل چگونه است و چرا؟

۱( متغیر - حقیقت باید با اشیا محسوس مطابقت کند.                                ۲( متغیر - امر ثابت فاقد اعتبار و ارزش معرفتی است.

۳( ثابت - حرکت و تغییر تنها به امور محسوس برمی گردد.                         ۴( ثابت - شناخت حسی به امور ثابت تعلق می گیرد.

۲۴- چند مورد از عبارات زیر صحیح می باشد؟ 

الف( مبانی فلسفه اسالمی را باید استدالل برهانی و عقل دانست. 

ب( سهروردی نظام فلسفی خویش را بر الهامات شهودی بنا کرده بود. 

ج( سهروردی معتقد بود فیلسوف باید اهل سیروسلوک معنوی نیز باشد.

۱( دو مورد                  ۲( سه مورد                ۳( یک مورد              ۴( هیچ کدام

۲۵- عبارت »اگر چیزی را حس می کنیم، بدان معنا نیست که حس ما از یک واقعیت بیرونی خبر می دهد.« با کدام تفکر فلسفی در 
تضاد است؟

۱( سوفسطائیان                  ۲( هراکلیتوس                  ۳( پروتاگوراس                  ۴( پارمنیدس

۲۶- کدام گزینه با دیدگاه فلسفی و معرفتی دکارت تعارض دارد؟

۱( شناخت تجربی نمی تواند نقش موثری در پیشرفت علوم داشته باشد.

۲( استدالل های عقلی صرف میتواند برخی امور غیرحسی را برای ما اثبات کند.

۳( برخی معارف انسانی مانند معرفت به نفس عقالنی محض هستند.

۴( می توان بسیاری از گزاره های عقالنی را که غیرتجربی اند، با استدالل پذیرفت.

۲۷- عبارت »قواعد و گزاردهای عقالنی محض ما را به حقیقت نمی رساند« با تفکرات کدام فالسفه بیشتر سازگار است؟

۱( کانت، دکارت و بیکن                                        ۲( دکارت، جان الک و فرانسیس بیکن

گوست کنت، دکارت و کانت                           ۴( جان الک، بیکن و کنت ۳( آ

۲۸- درستی و نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید؟ 

الف( سوفیست ها معتقد بودند که تنها ابزار شناخت انسان حس است. 

ب( از نظر کانت به دلیل وجود مفاهیم فکری و عقلی بدون تجربه داده حسی می شود به معرفت رسید. 

ج( بیکن عقل گرا و دکارت تجربه گرا بود.

۱( درست - نادرست - نادرست                                        ۲( درست - نادرست - درست

۳( نادرست - درست - درست                                          ۴( نادرست - درست - نادرست
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۲۹- درستی و نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید؟ 

الف( از نظر سهروردی عارف ناقص فاقد نیروی حس و تجربه است. 

ب( مالصدرا در دستگاه فلسفی خویش از هر سه ابزار معرفتی استفاده کرده بود. 

ج( معرفت شناسی از همان آغاز کار فلسفه به شکل بخشی مستقل در فلسفه بود.

۱( درست - نادرست - درست                                        ۲( نادرست - درست - نادرست

۳( درست - درست - درست                                          ۴( نادرست - نادرست - نادرست

۳۰- حقیقت از منظر پروتاگوراس در کدام گزینه مشهود است؟

۱( هرچه با استدالل به دست آمده باشد.                            ۲( آنچه به وسیله تجربه حاصل شده باشد.

۳( هرچه حواس هرکس بدان گواهی دهد.                          ۴( آنچه همه آن را احساس کرده باشند.

۳۱- شیخ اشراق یافته های خود را از چه طریق دست می یافت و با چه آن ها را تبیین می کرد؟

۱( وحی - استدالل عقلی                                               ۲( عقل - منطق

۳( حس - وحی                                                              ۴( شهود و اشراق - استدالل عقلی

۳۲- سوفسطائیان از میان حس و عقل برای دستیابی به معرفت چه کردند؟

۱( برای هیچ کدام اعتباری قائل نبودند.                             ۲( برای حس اعتباری قائل نبودند.

۳( فقط حس را معتبر می دانستند.                                     ۴( عقل را ارزشمندتر می دانستند.

۳۳- کدام گزینه درباره دیدگاه معرفت شناسانه افالطون صحیح است؟

۱( بدون تجربه نمی توان به عالم مثل راه یافت.                       ۲( برای شناخت عالم سایه ها باید از عقل استفاده کنیم.

۳( حقیقت برتر تنها در عالم محسوسات میسر می شود.           ۴( شناخت حسی در مرتبه پایین تری از شناخت عقلی قرار می گیرد.

۳۴- کدام گزینه به دیدگاه پروتاگوراس نزدیک است؟

۱( شیء آن گونه که به نظر ما می رسد، حقیقت است.                      ۲( شیء آن گونه که در واقعیت هست، به نظر می رسد. 

۳( حقیقت اشیاء آن گونه که هستند به نظر نمی رسد.                       ۴( حقیقت همان چیزی است که شیء واقعًا هست.

۳۵- مهمترین دستاورد ارسطو در راستای رسیدن به شناخت معتبر کدام است؟

۱( تأسیس دستگاه فلسفی منسجم                           ۲( معتبر دانستن عقل و حس

۳( تدوین دانش منطق                                              ۴( آموزش فلسفه و ریاضیات به دیگران

۳۶- عبارت »ماه را از زمین اندازه یک گردو می بینم« گفته کدام فیلسوف است؟

۱( هراکلیتوس               ۲( پروتاگوراس                 ۳( کانت                 ۴( بیکن



سواالت درس هشتم

599

۲۹- درستی و نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید؟ 

الف( از نظر سهروردی عارف ناقص فاقد نیروی حس و تجربه است. 

ب( مالصدرا در دستگاه فلسفی خویش از هر سه ابزار معرفتی استفاده کرده بود. 

ج( معرفت شناسی از همان آغاز کار فلسفه به شکل بخشی مستقل در فلسفه بود.

۱( درست - نادرست - درست                                        ۲( نادرست - درست - نادرست

۳( درست - درست - درست                                          ۴( نادرست - نادرست - نادرست

۳۰- حقیقت از منظر پروتاگوراس در کدام گزینه مشهود است؟

۱( هرچه با استدالل به دست آمده باشد.                            ۲( آنچه به وسیله تجربه حاصل شده باشد.

۳( هرچه حواس هرکس بدان گواهی دهد.                          ۴( آنچه همه آن را احساس کرده باشند.

۳۱- شیخ اشراق یافته های خود را از چه طریق دست می یافت و با چه آن ها را تبیین می کرد؟

۱( وحی - استدالل عقلی                                               ۲( عقل - منطق

۳( حس - وحی                                                              ۴( شهود و اشراق - استدالل عقلی

۳۲- سوفسطائیان از میان حس و عقل برای دستیابی به معرفت چه کردند؟

۱( برای هیچ کدام اعتباری قائل نبودند.                             ۲( برای حس اعتباری قائل نبودند.

۳( فقط حس را معتبر می دانستند.                                     ۴( عقل را ارزشمندتر می دانستند.

۳۳- کدام گزینه درباره دیدگاه معرفت شناسانه افالطون صحیح است؟

۱( بدون تجربه نمی توان به عالم مثل راه یافت.                       ۲( برای شناخت عالم سایه ها باید از عقل استفاده کنیم.

۳( حقیقت برتر تنها در عالم محسوسات میسر می شود.           ۴( شناخت حسی در مرتبه پایین تری از شناخت عقلی قرار می گیرد.

۳۴- کدام گزینه به دیدگاه پروتاگوراس نزدیک است؟

۱( شیء آن گونه که به نظر ما می رسد، حقیقت است.                      ۲( شیء آن گونه که در واقعیت هست، به نظر می رسد. 

۳( حقیقت اشیاء آن گونه که هستند به نظر نمی رسد.                       ۴( حقیقت همان چیزی است که شیء واقعًا هست.

۳۵- مهمترین دستاورد ارسطو در راستای رسیدن به شناخت معتبر کدام است؟

۱( تأسیس دستگاه فلسفی منسجم                           ۲( معتبر دانستن عقل و حس

۳( تدوین دانش منطق                                              ۴( آموزش فلسفه و ریاضیات به دیگران

۳۶- عبارت »ماه را از زمین اندازه یک گردو می بینم« گفته کدام فیلسوف است؟

۱( هراکلیتوس               ۲( پروتاگوراس                 ۳( کانت                 ۴( بیکن
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۳۷- کدام گزینه با دیدگاه پروتاگوراس سازگاری دارد؟

۱( شناخت قطعًا از راه حس حاصل می شود.              ۲( عقل به ما توانایی شناخت مطلق می دهد. 

۳( نمی شود به حقیقت دست یافت.                            ۴( ادراک حسی افراد فاقد اعتبار است.

۳۸- کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

۱( مالصدرا یافته هایش را با معرفت وحیانی هماهنگ ساخته بود.

۲( از نظر مالصدرا هم فیلسوف می تواند به اسرار الهی دست یابد و هم عارف.

۳( مالصدرا نخستین فیلسوف مسلمان بود که معرفت را کشف و شهود را در نظام فلسفی خود وارد کرد.

۴( مهمترین دستاورد مالصدرا برای رسیدن به شناخت معتبر تدوین دانش منطق است.

۳۹- از نظر سهروردی عارف ناقص دارنده چه اوصافی است؟

۱( فاقد نیروی تفکر و تحلیل عقلی است.                      ۲( عدم توانایی در پی بردن به اسرار الهی

۳( درک بی واسطه از حقایق ندارد.                                ۴( نمی تواند حقایق را با چشم دل ببیند.

۴۰- کدام دانشمندان ادراک حسی را مطابق با واقعیت می دانستند؟

۱( پارمنیدس - ارسطو - افالطون                                 ۲( هراکلیتوس - ارسطو - افالطون

۳( پروتاگوراس - سوفسطاییان - ارسطو                        ۴( هراکلیتوس - پارمنیدس - افالطون

۴۱- عالم برتر افالطون نیست و از دیدگاه وی چه کسی آن عالم را مشاهده کرده است؟

۱( ُمُثل - سقراط                           ۲( مثال - ارسطو                           ۳( ُمُثل - خودش                           ۴( مثال - عقول

۴۲- کدام گزینه از دیدگاه هراکلیتوس سازگار نیست؟

۱( شناخت عقلی معتبر است و می توان به آن اعتماد کرد.                 ۲( شناخت حسی ثابت می کند که حرکت در عالم وجود دارد. 

۳( شناخت عقلی می تواند برخی حقایق جهان را مشخص کند.          ۴( نمی توان با استفاده از حس به شناخت حقیقت نائل شد.

۴۳- کدام گزینه با دیدگاه پوزیتیویست ها همخوان نیست؟

۱( سعادت چیزی جز زندگی بر پایه تجربه نیست.                                ۲( بررسی تجربی وجود خدا محال است.

۳( تجربه به وجود اعتبار اما احتمال خطا دارد.                                    ۴( صحبت از دانای مطلق بی معنا است.

۴۴- کدام گزینه با دیدگاه معرفت شناسانه ویلیام جیمز مطابقت دارد؟ و شناخت در نظر گانت چگونه است؟

۱( تجربه و شهود در ابزار معرفتی و معتبر انسان - شهودی               ۲( تنها تفکر عقالنی و معرفت شهودی ارزشمند است - شهودی

۳( تجربه گرایی مسیر انحرافی در تاریخ تفکر است - عقلی                 ۴( گرچه انسان فاقد بعد معنوی است، اما ارزشمند می باشد - عقلی
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۴۵- کدام یک از موارد زیر صحیح می باشد؟ درستی و نادرستی عبارت ها را مشخص کنید. 

الف( مبنای فلسفه اسالمی را باید استدالل برهانی و عقل دانست. 

ب( پروتاگوراس چون به شناخت علمی و حقیقت یکسان و ثابت اعتقاد داشت با افالطون همسو بود. 

ج( ویلیام جیمز هم به حس و تجربه هم به شهود عرفانی معتقد بود. 

 از طریق داده های حسی به ما رسیده است.
ً
د( از نظر کانت هر خیری که شناسایی شده باشد قطعا

۱( درست - درست - نادرست - درست                         ۲( درست - نادرست - درست - درست

۳( درست - درست - درست - درست                           ۴( درست - درست - نادرست - نادرست

۴۶- کدام گزینه درباره دیدگاه پارمنیدس نادرست است؟

۱( راه حس از راه عقل جدا است و ارزش و اعتباری ندارد.                    ۲( راه عقل است که می تواند ما را به حقیقت جهان برساند.

۳( عقل می گوید در جهان هستی ثبات و تغییر وجود دارد.                  ۴( حس می گوید در جهان هستی حرکت و دگرگونی وجود دارد.

۴۷- هریک از گزاره های زیر به ترتیب مربوط به کدام یک از فالسفه می باشد؟ 

الف( او معتقد است فلسفه صدرالمتالهین بر عقل استوار است.      ب( از نظر او دستیابی به حقیقت بدون شناخت عقلی ممکن است. 

ج( از نظر او تغییر فصل های سال حقیقت نیست.                                 د( در اندیشه او غلبه بر تجربه گرایی دیده نمی شود.

۱( عالمه طباطبایی - بیکن - پارمنیدس - کانت            ۲( عالمه طباطبایی - کنت - هراکلیتوس - کانت

۳( سهروردی - پارمنیدس - بیکن - کانت                      ۴( سهروردی - کنت - پارمنیدس - بیکن

۴۸- کدام گزینه با دیدگاه نسبی گرایی مطابقت دارد؟

۱( دیدگاه انسان ها در موارد بسیار زیادی فقط برای خودشان معتبر است نه دیگران

۲( گرچه آدمیان اختالف نظر دارند، اما می توانند به شناخت یکسان دست پیدا کنند.

۳( در برخی موارد شناخت انسان نسبی ولی در مواردی هم شناخت همه یکسان است.

۴( به طور کلی، شناخت هرکس فقط برای خودش و نسبت به خودش اعتبار دارد.

۴۹- کدام یک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد؟

۱( فیلسوفان مسلمان در دوره معاصر، مانند مالصدرا از چهار ابزار معرفتی بشر استفاده می کردند.

۲( از نظر سهروردی عارف ناقص فاقد نیروی تفکر و تحلیل عقلی است.

۳( دکارت بر خالف ارسطو، آنقدر جدایی میان ذهن و بدن انسان می اندازد که نمی توان تعامل نفس و بدن را تعیین کرد.

۴( ماتریالیست ها نمی توانند به راحتی از تفکر و تعقل در تصمیم گیری و انتخاب حرف بزنند.

۵۰- چند مورد از عبارت های زیر صحیح می باشد؟ 

الف( از نظر سوفسطائیان ادراک انسان واقع نما نیست، یعنی با واقعیت مطابقت ندارد. 

ب( فارابی و ابن سینا معرفت شهودی را وارد فلسفه خود کردند و آن را به عنوان یک ابزار معرفتی قبول داشتند. 

ج( شیخ اشراق آنچه را از طریق شهود و عقل به دست آورده بود با استدالل عقلی تبیین کرد. 

د( مالصدرا، در دستگاه فلسفی خویش از هر چهار ابزار معرفتی استفاده کرده بود.

۱( یک مورد                ۲( دو مورد              ۳( سه مورد              ۴( چهار مورد
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۴۵- کدام یک از موارد زیر صحیح می باشد؟ درستی و نادرستی عبارت ها را مشخص کنید. 

الف( مبنای فلسفه اسالمی را باید استدالل برهانی و عقل دانست. 

ب( پروتاگوراس چون به شناخت علمی و حقیقت یکسان و ثابت اعتقاد داشت با افالطون همسو بود. 

ج( ویلیام جیمز هم به حس و تجربه هم به شهود عرفانی معتقد بود. 

 از طریق داده های حسی به ما رسیده است.
ً
د( از نظر کانت هر خیری که شناسایی شده باشد قطعا

۱( درست - درست - نادرست - درست                         ۲( درست - نادرست - درست - درست

۳( درست - درست - درست - درست                           ۴( درست - درست - نادرست - نادرست

۴۶- کدام گزینه درباره دیدگاه پارمنیدس نادرست است؟

۱( راه حس از راه عقل جدا است و ارزش و اعتباری ندارد.                    ۲( راه عقل است که می تواند ما را به حقیقت جهان برساند.

۳( عقل می گوید در جهان هستی ثبات و تغییر وجود دارد.                  ۴( حس می گوید در جهان هستی حرکت و دگرگونی وجود دارد.

۴۷- هریک از گزاره های زیر به ترتیب مربوط به کدام یک از فالسفه می باشد؟ 

الف( او معتقد است فلسفه صدرالمتالهین بر عقل استوار است.      ب( از نظر او دستیابی به حقیقت بدون شناخت عقلی ممکن است. 

ج( از نظر او تغییر فصل های سال حقیقت نیست.                                 د( در اندیشه او غلبه بر تجربه گرایی دیده نمی شود.

۱( عالمه طباطبایی - بیکن - پارمنیدس - کانت            ۲( عالمه طباطبایی - کنت - هراکلیتوس - کانت

۳( سهروردی - پارمنیدس - بیکن - کانت                      ۴( سهروردی - کنت - پارمنیدس - بیکن

۴۸- کدام گزینه با دیدگاه نسبی گرایی مطابقت دارد؟

۱( دیدگاه انسان ها در موارد بسیار زیادی فقط برای خودشان معتبر است نه دیگران

۲( گرچه آدمیان اختالف نظر دارند، اما می توانند به شناخت یکسان دست پیدا کنند.

۳( در برخی موارد شناخت انسان نسبی ولی در مواردی هم شناخت همه یکسان است.

۴( به طور کلی، شناخت هرکس فقط برای خودش و نسبت به خودش اعتبار دارد.

۴۹- کدام یک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد؟

۱( فیلسوفان مسلمان در دوره معاصر، مانند مالصدرا از چهار ابزار معرفتی بشر استفاده می کردند.

۲( از نظر سهروردی عارف ناقص فاقد نیروی تفکر و تحلیل عقلی است.

۳( دکارت بر خالف ارسطو، آنقدر جدایی میان ذهن و بدن انسان می اندازد که نمی توان تعامل نفس و بدن را تعیین کرد.

۴( ماتریالیست ها نمی توانند به راحتی از تفکر و تعقل در تصمیم گیری و انتخاب حرف بزنند.

۵۰- چند مورد از عبارت های زیر صحیح می باشد؟ 

الف( از نظر سوفسطائیان ادراک انسان واقع نما نیست، یعنی با واقعیت مطابقت ندارد. 

ب( فارابی و ابن سینا معرفت شهودی را وارد فلسفه خود کردند و آن را به عنوان یک ابزار معرفتی قبول داشتند. 

ج( شیخ اشراق آنچه را از طریق شهود و عقل به دست آورده بود با استدالل عقلی تبیین کرد. 

د( مالصدرا، در دستگاه فلسفی خویش از هر چهار ابزار معرفتی استفاده کرده بود.

۱( یک مورد                ۲( دو مورد              ۳( سه مورد              ۴( چهار مورد
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۵۱- کدام یک از گزینه های زیر درست و یا نادرست است؟ مشخص کنید. 
الف( پارمنیدس و پروتاگوراس برای حس به معنایی که با واقعیت مطابق باشد، اعتباری قائل نبودند. 

ب( سوفسطائیان نه برای حس اعتباری قائل بودند و نه برای عقل. 
ج( ارسطو از طریق تدوین علم منطق کوشید تا شیوه های درست و نادرست بودن تفکر را تدوین و مشخص کند. 

د( افالطون معتقد بود که عالم مثل را هم با شهود و هم عقل نمی توان درک کرد.
۱( درست - نادرست - درست - نادرست                             ۲( درست - درست - درست - نادرست
۳( درست - درست - نادرست - نادرست                             ۴( درست - نادرست - درست - درست

۵۲- چند مورد از موارد زیر صحیح است؟ 
الف( هراکلیتوس و افالطون وجود تغییر و دگرگونی در عالم را می پذیرند. 

ب( هراکلیتوس و افالطون با وجود اعتراف و خطاپذیری حواس آن را در حیطه محسوسات معتبر می دانند. 
ج( غلبه تجربه گرایان در دوره جدید و بی مهری به تفکر عقلی یک سری اشکاالت نظری به وجود آورده بود. 

د( سقراط به معرفت شهودی باور داشت.
۱( یک مورد               ۲( چهار مورد                ۳( دو مورد               ۴( سه مورد

۵۳- از نظر ارسطو بهترین راه برای شناخت خداوند چه می تواند باشد؟
۱( همکاری سه ابزار حس، عقل و قلب برای درک عالم برتر                   ۲( استفاده از تجربه و تعمیم آن به امور غیرمادی

۳( استفاده از استدالل قیاسی یا صدفه غیرتجربی                                   ۴( سیروسلوک نفس و توسل به شهود قلبی

۵۴- با اینکه شیخ اشراق فلسفه خود را بر شهود استوار کرد، فیلسوف محسوب می شود؟ چرا؟
۱( از هر سه ابزار معرفتی در فلسفه اش بهره گرفته.                                ۲( مشاهدات چشم دل را با استدالل برهانی همراه کرد.

۳( باالترین نوع معرفت را شناخت عقلی می دانست.                               ۴( فیلسوف واقعی باید فلسفه را بر شهود بنا کند.

۵۵- اختالف افالطون و ارسطو در معرفت شناسی بر سر چه بود؟
۱( درباره کشف واقعیات از طریق حس و عقل نبود، بلکه بر سر میزان اهمیت مراتب هستی بود.

۲( بر سر اعتبار یا عدم اعتبار حسی نبود، بلکه بر سر ارزش شناخت عقلی بود.
۳( معتبر بودن شناخت عقلی نبود، بلکه بر سر میزان اعتبار شناخت عقلی در انسان بود.

۴( وجود تغییر در عالم هستی نبود، بلکه بر در ابزار شناخت و تغییرات و دگرگونی هایش بود.

۵۶- عبارت کدام گزینه در راستای نظر فالسفه ای چون پارمنیدس، هراکلیتوس و افالطون می باشد؟
۱( شناخت تجربی چیزی جزء تحلیل داده ها و دریافت های حسی توسط قوای عقالنی نیست. 

۲( تغییرات و دگرگونی اشیا و موجودات دریافتی است که از حواس انسان به دست آمده است. 
۳( حواس انسان خطا می کند همین خطا نشان دهنده بی اعتباری این ابزار شناختی است. 

۴( در عالم هستی تغییر و دگرگونی راه ندارد، زیرا دگرگونی خالف دریافت عقل است.

۵۷- درستی و نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید؟ 
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الف( ارسطو معتقد بود که عالم مثال ثابت است؛ زیرا حرکت تنها به امور محسوس برمی گردد. 
ب( هم افالطون و هم پارمنیدس معتقد بودند که تنها با عقل میتوان ثبات علم را نشان داد. 

ج( هراکلیتوس شناخت حسی را معتبر می دانست. 
د( مهم ترین دستاورد ارسطو برای شناخت و معرفت وحیانی تدوین منطق بود.

۱( درست - نادرست - نادرست - نادرست                    ۲( درست - درست - نادرست - نادرست 
۳( نادرست - درست - درست - نادرست                      ۴( نادرست - درست - نادرست - درست

۵۸- چند مورد از عبارات زیر صحیح می باشند؟ 
الف( پارمنیدس شناخت را منحصرا توسط عقل ممکن می دانست. 

ب( در نظر پروتاگوراس، حقیقت چیزی است که حواس هر فرد گواهی می دهد. 
ج( فارابی همه ابزارهای معرفتی را وارد فلسفه خود کرده بود. 

د( پایه نظام فلسفه اشراق بر کشف و شهود استوار بود.
۱( یک مورد                  ۲( سه مورد                 ۳( دو مورد                   ۴( چهار مورد

۵۹- کدام یک از گزینه های زیر به تقسیم بندی تاریخ فلسفه اشاره ندارد؟
۱( یونان باستان که شامل فیلسوفان پس از سقراط از جمله : افالطون، ارسطو و شاگردان این دو می شود.

۲( فیلسوفان اروپایی دوره قرون وسطی تا ابتدای رنسانس و آغاز دوره جدید در اروپا
۳( دوره شکوفایی فلسفه در جهان اسالم و ایران با ظهور فیلسوفانی مانند: فارابی، ابن سینا، ابن رشد

۴( دوره جدید اروپا که از رنسانس با ظهور فیلسوفانی مانند »بیکن، دکارت، کانت وهکل« آغاز شد و تاکنون ادامه دارد.

۶۰- کدام گزینه پاسخ صحیح سواالت زیر است؟ 
الف( نخستین اندیشمندی که اصطالح پوزیتیویسم را به کار برد چه کسی بود؟       ب( بنیان گذار مکتب فلسفی پراگماتیسم کیست؟ 

ج( هریک از فالسفه زیر به ترتیب کدام شناخت را قبول دارند؟ 
»برگسون، آگوست کنت، کانت، ویلیام جیمز«

گوست کنت ب( ویلیام جیمز ج( شهود، حس، شهود، حس                ۲( الف( ایمانوئل کانت ب( هانری برگسون ج( حس، عقل، شهود، عقل ۱( الف( آ
گوست کنت ب( ویلیام جیمز ج( عقل، شهود، حس، حس                  ۴( الف( ایمانوئل کانت ب( هانری برگسون ج( شهود، حس، عقل، حس ۳( الف( آ

۶۱- کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ 
الف( به اعتقاد پوزیتیویست ها ............              ب( کانت بر آن است که ...........               ج( عبارت زیر اعتقاد چه کسی است؟ 

»ما وقتی می توانیم بگوییم طلوع خورشید علت روشن شدن زمین است که به کمک مفهوم علت که خودش در دستگاه ادراکی موجود 
است و از خارج گرفته نشده، میان تصور طلوع خورشید و تصور روشن شدن رابطه برقرار کنیم«

۱( الف( تنها اموری ارزش تحقیق و پژوهش دارند که قابل ارزیابی حسی و تجربی باشند. ب( قوه ادراکی انسان مفاهیمی مثل زمان، مکان و علیت را نزد خود 
دارد و از راه حس و تجربه آن را به دست آورده است. ج( کانت

٢( الف( امور اگر از طریق تجربه اثبات شوند، معرفت به حساب می آیند. ب( قوه ادراکی انسان مفاهیمی مثل زمان، مکان و علیت را نزد خود دارد و از راه حس 
و تجربه به دست نمی آورد. ج( دیوید هیوم

۳( الف( انسان در فهم امور خود نیازی به حس و تجربه ندارد. ب( انسان به طور ذاتی معرفت هایی دارد که آن را با عقل درک می کند. ج( کانت
۴( الف( تنها اموری ارزش تحقیق و پژوهش دارند که قابل ارزیابی حسی و تجربی باشند، ب( انسان به طور ذاتی معرفت هایی دارد که آن را با عقل درک می 

کند. ج( دیوید هیوم
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الف( ارسطو معتقد بود که عالم مثال ثابت است؛ زیرا حرکت تنها به امور محسوس برمی گردد. 
ب( هم افالطون و هم پارمنیدس معتقد بودند که تنها با عقل میتوان ثبات علم را نشان داد. 

ج( هراکلیتوس شناخت حسی را معتبر می دانست. 
د( مهم ترین دستاورد ارسطو برای شناخت و معرفت وحیانی تدوین منطق بود.

۱( درست - نادرست - نادرست - نادرست                    ۲( درست - درست - نادرست - نادرست 
۳( نادرست - درست - درست - نادرست                      ۴( نادرست - درست - نادرست - درست

۵۸- چند مورد از عبارات زیر صحیح می باشند؟ 
الف( پارمنیدس شناخت را منحصرا توسط عقل ممکن می دانست. 

ب( در نظر پروتاگوراس، حقیقت چیزی است که حواس هر فرد گواهی می دهد. 
ج( فارابی همه ابزارهای معرفتی را وارد فلسفه خود کرده بود. 

د( پایه نظام فلسفه اشراق بر کشف و شهود استوار بود.
۱( یک مورد                  ۲( سه مورد                 ۳( دو مورد                   ۴( چهار مورد

۵۹- کدام یک از گزینه های زیر به تقسیم بندی تاریخ فلسفه اشاره ندارد؟
۱( یونان باستان که شامل فیلسوفان پس از سقراط از جمله : افالطون، ارسطو و شاگردان این دو می شود.

۲( فیلسوفان اروپایی دوره قرون وسطی تا ابتدای رنسانس و آغاز دوره جدید در اروپا
۳( دوره شکوفایی فلسفه در جهان اسالم و ایران با ظهور فیلسوفانی مانند: فارابی، ابن سینا، ابن رشد

۴( دوره جدید اروپا که از رنسانس با ظهور فیلسوفانی مانند »بیکن، دکارت، کانت وهکل« آغاز شد و تاکنون ادامه دارد.

۶۰- کدام گزینه پاسخ صحیح سواالت زیر است؟ 
الف( نخستین اندیشمندی که اصطالح پوزیتیویسم را به کار برد چه کسی بود؟       ب( بنیان گذار مکتب فلسفی پراگماتیسم کیست؟ 

ج( هریک از فالسفه زیر به ترتیب کدام شناخت را قبول دارند؟ 
»برگسون، آگوست کنت، کانت، ویلیام جیمز«

گوست کنت ب( ویلیام جیمز ج( شهود، حس، شهود، حس                ۲( الف( ایمانوئل کانت ب( هانری برگسون ج( حس، عقل، شهود، عقل ۱( الف( آ
گوست کنت ب( ویلیام جیمز ج( عقل، شهود، حس، حس                  ۴( الف( ایمانوئل کانت ب( هانری برگسون ج( شهود، حس، عقل، حس ۳( الف( آ

۶۱- کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ 
الف( به اعتقاد پوزیتیویست ها ............              ب( کانت بر آن است که ...........               ج( عبارت زیر اعتقاد چه کسی است؟ 

»ما وقتی می توانیم بگوییم طلوع خورشید علت روشن شدن زمین است که به کمک مفهوم علت که خودش در دستگاه ادراکی موجود 
است و از خارج گرفته نشده، میان تصور طلوع خورشید و تصور روشن شدن رابطه برقرار کنیم«

۱( الف( تنها اموری ارزش تحقیق و پژوهش دارند که قابل ارزیابی حسی و تجربی باشند. ب( قوه ادراکی انسان مفاهیمی مثل زمان، مکان و علیت را نزد خود 
دارد و از راه حس و تجربه آن را به دست آورده است. ج( کانت

٢( الف( امور اگر از طریق تجربه اثبات شوند، معرفت به حساب می آیند. ب( قوه ادراکی انسان مفاهیمی مثل زمان، مکان و علیت را نزد خود دارد و از راه حس 
و تجربه به دست نمی آورد. ج( دیوید هیوم

۳( الف( انسان در فهم امور خود نیازی به حس و تجربه ندارد. ب( انسان به طور ذاتی معرفت هایی دارد که آن را با عقل درک می کند. ج( کانت
۴( الف( تنها اموری ارزش تحقیق و پژوهش دارند که قابل ارزیابی حسی و تجربی باشند، ب( انسان به طور ذاتی معرفت هایی دارد که آن را با عقل درک می 

کند. ج( دیوید هیوم
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منطق و فلسفه جامع کنکور

۶۲- کدام گزینه از نتایج نظریه پروتاگوراس درباره معرفت و شناخت به شمار نمی رود و چرا هراکلیتوس وجود حرکت در عالم را قبول داشت؟
۱( بحث بی فایده است چون ادراک متضاد حقایق وجود ندارد - زیرا شناخت حسی را معتبر می دانست.

۲( میان آدمیان اصلی مشترک وجود ندارد - زیرا ازطریق حواس خود حرکت را درک می کرد.
۳( دست کم به تعداد انسان ها حقیقت وجود دارد - زیرا او تنها برای شناخت حسی ارزش قائل بود.

۴( تعلیم و آموزش امری بیهوده است - زیرا از طریق شناخت عقلی به آن رسیده بود.

۶۳- در کدام دوره علوم تجربی از عقب ماندگی فوق العاده ای رنج می برد و آنچه دکارت را از تجربه گرایان جدا کرد، قبول گزاره ها و 
قواعد ..........................

۱( قرون وسطی - عقالنی بود که از طریق تجربه قابل دستیابی نبودند و فقط متکی بر استدالل عقلی بودند.
۲( اوایل رنسانس - غیرعقالنی بود که از طریق تجربه قابل دستیابی بودند و فقط متکی بر استدالل تجربی بودند.

۳( اوایل قرون وسطی - غیرعقالنی بود که از طریق تجربه قابل دستیابی بودند و فقط متکی بر استدالل تجربی بودند.
۴( اواخر قرون وسطی - عقالنی بود که از طریق تجربه قابل دستیابی نبودند و فقط متکی بر استدالل عقلی بودند

۶۴- معیار مکتب پراگماتیسم برای درستی یک گزاره چیست و پراگماتیسم به چه معنا است؟
۱( مطابقت با واقع - اثبات گرایی                                   ۲( مفید بودن در زندگی - عملگرایی 

۳( سازگاری درونی با محیط - عقل گرایی                     ۴( سازگاری بیرونی با محیط - تجربه گرایی

۶۵- کدام گزینه پاسخ سواالت زیر است؟ 
الف( کدام مورد سبب رشد دانش هایی مانند فیزیک، شیمی، زیست شناسی و پزشکی شد که بر تجربه و آزمایش های تجربی استوار بودند؟ 

ب( کدامیک از مکاتب زیر از لحاظ فکری به سوفسطائیان نزدیک ترند؟
۱( الف( رشد اندیشه نسبی گرایی، توجه خاص به استدالل عقلی و جریان عقل گرایی، به حاشیه رفتن تجربه ب( عقل گرایان

۲( الف( رشد اندیشه نسبی گرایی، به حاشیه رفتن استدالل عقلی و جریان عقل گرایی، توجه خاص به مسئله تجربه ب( نسبی گرایی
۳( الف( رشد اندیشه مطلق گرایی، توجه خاص به استدالل عقلی و جریان عقل گرایی، به حاشیه رفتن تجربه ب( تجربه گرایان

۴( الف( رشد اندیشه مطلق گرایی، به حاشیه رفتن استدالل عقلی و جریان عقل گرایی، توجه خاص به مسئله تجربه ب( پراگماتیسم

۶۶- کدام مفهوم در مورد پراگماتیسم صحیح است و اعتقاد به اینکه انسان به طور ذاتی معرفت هایی دارد که آن را با عقل درک می 
کند مربوط به کدام فیلسوف است؟

۱( پراگماتیسم به دلیل اقبال اندک، نتوانست اثری در حوزه های مختلف زندگی بگذارد - کانت
۲( ویلیام جیمز را می توان هم از مدافعان اصلی و هم از بنیان گذاران این مکتب دانست - دکارت

۳( پراگماتیست ها از بین واقعیت ها، تنها گروه خاصی از آن ها را شایسته کشف کردن می دانند - بیکن
۴( طرفداران این نظریه، با در نظر گرفتن مالک های عقلی، درست را از نادرست تشخیص می دهند - ارسطو

توسط  گرایی  عقل  و  گرایی  تجربه  پیوند  برای  تالش  و  نیست  بیکن  فرانسیس  و  دکارت  رنه  نظرهای  اختالف  از  عبارت  کدام   -۶۷
............ صورت گرفت.

۱( انسان در شناخت از واقعیت های مسلم شروع می کند - کانت                    ۲( شناخت ما از جهان پیرامون با عقل به دست می آید - دکارت
۳( انسان در فهم نفس مجرد نیازی به حس و تجربه ندارد - کانت                   ۴( انسان به طور ذاتی معرفت هایی را با عقل درک می کند - دکارت
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۶۸- جان الک نظر کدام فیلسوف را دنبال می کرد و کدام گزینه درباره کانت پیرامون معرفت شناسی نادرست است؟

۱( بیکن - ادراک انسان مفهوم زمان را با حس و تجربه از تعاقب حوادث به دست می آورد.

گوست کنت - دریافت حسی با قرار گرفتن در قالب مفاهیم عقلی درک می شوند. ۲( آ

۳( دکارت - دریافت حسی با قرار گرفتن در قالب مفاهیم عقلی درک می شوند. 

۴( برگسون - وی کوشید بین تجربه گرایی و عقل گرایی پیوند برقرار کنند و نشان دهد معرفت، حاصل عقل و تجربه است.

۶۹- زمینه ساز ظهور مکتب پوزیتیویسم چه کسی بود و پوزیتیویست ها اموری که از طریق تجربه قابل بررسی و ارزیابی نیستند را 
اموری ............ می دانستند.

گوست کنت - بی فایده ۱( ایمانوئل کانت - بی فایده                                 ۲( آ

گوست کنت - بی معنا ۳( ایمانوئل کانت - بی معنا                                  ۴( آ

۷۰- دیدگاه غالب فالسفه اروپا در حال حاضر به اندیشه کدام یک از اندیشمندان زیر نزدیک تر است و چه چیزی دکارت را از تجربه 
گرایان جدا می کرد؟

۱( بیکن - قبول گزاره ها و قواعد عقالنی بود که از طریق تجربه قابل دستیابی نبودند.            ۲( دکارت - قبول گزاره ها و قواعد متکی بر استدالل عقلی بود.

۳( کانت - قبول گزاره ها و قواعد غیرعقالنی و حسی بود.                                                         ۴( جیمز - قبول گزاره ها و قواعد متکی بر استدالل عقلی بود.

۷۱- کدام گزینه پاسخ صحیح سواالت زیر است؟ 

الف( کدام گزینه از اختالف نظرهای پارمنیدس و هراکلیتوس نیست؟ 

ب( پروتاگوراس معتقد بود حقیقت ............ و سوفسطائیان ............ واقعیت را زیر سؤال برده بودند. 

ج( چرا پارمنیدس باور داشت که حرکت وجود ندارد؟

۱( الف( اعتبار شناخت حسی ب( واحد نیست - اصل امکان شناخت ج( زیرا او تنها برای شناخت عقلی ارزش قائل بود.

٢( الف( کلی و مطلق بودن شناخت حسی ب ( وجود ندارد - اصل امکان شناخت ج( زیرا معتقد بود حرکت را نمی توان حس کرد.

۳( الف( منحصر بودن شناخت به شناخت عقلی ب( واحد نیست - اصل وجود ج( زیرا عقل و حرکت را        نمی پذیرفت.

۴( الف( پذیرفتن وجود حرکت در جهان ب( وجود ندارد - اصل وجود ج( زیرا حرکت مستلزم وجود اشیاء است.

۷۲- به ترتیب هریک از عبارات زیر مربوط به کدام جریان کالمی هستند؟ 

- مقدم دانستن شهود قلبی بر برهان عقلی            - به کارگیری هر دو روش شهود قلبی و برهان عقلی با یکدیگر

۱( عرفان - حکمت اشراق                                               ۲( عرفان - حکمت صدرایی

۳( حکمت صدرایی - حکمت اشراق                                ۴( حکمت اشراق - حکمت صدرایی

۷۳- مالصدرا برای چه فلسفه ای افسوس می خورد و کدام گزینه از اقدامات مالصدرا نیست؟

۱( فلسفه ای که دین را برتر از عقل نداند - ادامه دادن و تکمیل مسیری که شیخ اشراق آن را آغاز کرد.

۲( فلسفه ای که دین و عقل باهم تعارض داشته باشد - او معرفت عقلی و شهودی را به بهترین نحو در کنار یکدیگر به کار برد.

۳( فلسفه ای که قوانین آن مطابق با کتاب و سنت نباشد - دستگاه فلسفی او همانند شیخ اشراق هویتی کامل شهودی داشت.

۴( فلسفه ای که با تجربه در تضاد نباشد - او معرفت عقلی و شهودی را به بهترین نحو در کنار یکدیگر به کار برد.
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۶۸- جان الک نظر کدام فیلسوف را دنبال می کرد و کدام گزینه درباره کانت پیرامون معرفت شناسی نادرست است؟

۱( بیکن - ادراک انسان مفهوم زمان را با حس و تجربه از تعاقب حوادث به دست می آورد.

گوست کنت - دریافت حسی با قرار گرفتن در قالب مفاهیم عقلی درک می شوند. ۲( آ

۳( دکارت - دریافت حسی با قرار گرفتن در قالب مفاهیم عقلی درک می شوند. 

۴( برگسون - وی کوشید بین تجربه گرایی و عقل گرایی پیوند برقرار کنند و نشان دهد معرفت، حاصل عقل و تجربه است.

۶۹- زمینه ساز ظهور مکتب پوزیتیویسم چه کسی بود و پوزیتیویست ها اموری که از طریق تجربه قابل بررسی و ارزیابی نیستند را 
اموری ............ می دانستند.

گوست کنت - بی فایده ۱( ایمانوئل کانت - بی فایده                                 ۲( آ

گوست کنت - بی معنا ۳( ایمانوئل کانت - بی معنا                                  ۴( آ

۷۰- دیدگاه غالب فالسفه اروپا در حال حاضر به اندیشه کدام یک از اندیشمندان زیر نزدیک تر است و چه چیزی دکارت را از تجربه 
گرایان جدا می کرد؟

۱( بیکن - قبول گزاره ها و قواعد عقالنی بود که از طریق تجربه قابل دستیابی نبودند.            ۲( دکارت - قبول گزاره ها و قواعد متکی بر استدالل عقلی بود.

۳( کانت - قبول گزاره ها و قواعد غیرعقالنی و حسی بود.                                                         ۴( جیمز - قبول گزاره ها و قواعد متکی بر استدالل عقلی بود.

۷۱- کدام گزینه پاسخ صحیح سواالت زیر است؟ 

الف( کدام گزینه از اختالف نظرهای پارمنیدس و هراکلیتوس نیست؟ 

ب( پروتاگوراس معتقد بود حقیقت ............ و سوفسطائیان ............ واقعیت را زیر سؤال برده بودند. 

ج( چرا پارمنیدس باور داشت که حرکت وجود ندارد؟

۱( الف( اعتبار شناخت حسی ب( واحد نیست - اصل امکان شناخت ج( زیرا او تنها برای شناخت عقلی ارزش قائل بود.

٢( الف( کلی و مطلق بودن شناخت حسی ب ( وجود ندارد - اصل امکان شناخت ج( زیرا معتقد بود حرکت را نمی توان حس کرد.

۳( الف( منحصر بودن شناخت به شناخت عقلی ب( واحد نیست - اصل وجود ج( زیرا عقل و حرکت را        نمی پذیرفت.

۴( الف( پذیرفتن وجود حرکت در جهان ب( وجود ندارد - اصل وجود ج( زیرا حرکت مستلزم وجود اشیاء است.

۷۲- به ترتیب هریک از عبارات زیر مربوط به کدام جریان کالمی هستند؟ 

- مقدم دانستن شهود قلبی بر برهان عقلی            - به کارگیری هر دو روش شهود قلبی و برهان عقلی با یکدیگر

۱( عرفان - حکمت اشراق                                               ۲( عرفان - حکمت صدرایی

۳( حکمت صدرایی - حکمت اشراق                                ۴( حکمت اشراق - حکمت صدرایی

۷۳- مالصدرا برای چه فلسفه ای افسوس می خورد و کدام گزینه از اقدامات مالصدرا نیست؟

۱( فلسفه ای که دین را برتر از عقل نداند - ادامه دادن و تکمیل مسیری که شیخ اشراق آن را آغاز کرد.
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۷۴- در قرن یازدهم هجری، کدام متفکر توانست، فلسفه اشراق را تکمیل کند و به نحو مطلوبی از معرفت شهودی در کنار معرفت 
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۸۰- باتوجه به عبارت های زیر کدام عبارت بیانگر نظر خاص پروتاگوراس است و کدام عبارت بیانگر نظر هراکلیتوس می باشد؟

۱( هرچیزی که انسان درک می کند، حقیقت است - او عالوه بر حس به عقل هم اهمیت می داد.

۲( انسان ها در مورد حقیقت با هم اختالف نظر دارند - او معتقد بود که شناخت حسی فاقد اعتبار است.

۳( ادراک حسی انسان ها را به امر ثابتی می رساند - او معتقد بود که شناخت حسی اعتبار دارد و ما وجود حرکت در این جهان را از طریق آن را درک می کنیم.

۴( اشیاء هر طوری که در هر نوبت به نظر می آیند برای تو نیز همان طور هستند - او معتقد بود که شناخت حسی به دلیل خطاهایی که گاه در حواس رخ می 
دهد، اعتباری ندارد.

۸۱- کدام مفهوم بیانگر اساس فلسفه پارمنیدس است و نظر افالطون در مورد شناخت عقلی چه بود؟

۱( شناخت حسی معتبر نیست، انکار حرکت - او عقیده داشت که شناخت عقلی بسیار مطمئن تر از شناخت حسی است.

۲( شناخت حسی معتبر است، پذیرش حرکت - اموری را که حس درک می کند ارزش برتری دارد. 

۳( شناخت حسی معتبر نیست، پذیرش حرکت - او باور داشت که عقل تا حدودی می تواند جهانی برتر از جهان طبیعت را بشناسد. 

۴( شناخت حسی معتبر است، انکار حرکت - او عقیده داشت که شناخت عقلی همانند شناخت حسی قابل اعتماد است.

۸۲- کدام عبارت به ترتیب تفاوت دیدگاه پارمنیدس و هراکلیتوس در مورد شناخت را به روشنی بیان      می دارد و کدام گزینه درباره 
نظر پروتاگوراس نادرست است؟

۱( شناخت حسی معتبر است، شناخت عقلی معتبر نیست - حقیقت همان چیزی است که حواس هرکس به آن گواهی می دهد. 

۲( شناخت حسی معتبر نیست، شناخت حسی معتبر است - شناختی که توسط حواس هر انسان به دست     می آید پایدار و یقینی است.

۳( شناخت حسی معتبر نیست، فقط شناخت عقلی معتبر است - حقیقت نسبت به هر چیزی می تواند متفاوت باشد و نسبی است. 

۴( شناخت حسی معتبر است، شناخت عقلی معتبر است - هر آنچه ما ادراک می کنیم فقط در همان زمان است که حقیقت دارد.

۸۳- کدام گزینه نادرست است؟

۱( در اوایل تاریخ فلسفه درباره معرفت شناسی و میزان کارآمدی هریک از ابزارهای معرفت مباحث مختلفی صورت گرفته است.

گاه باشد.  ۲( هرکس بخواهد در دانش فلسفه تبحر داشته باشد باید از مباحث تاریخ فلسفه آ

۳( دوره جدید اروپا در تاریخ فلسفه از رنسانس با ظهور فیلسوفانی مانند فرانسیس بیکن، دکارت و هگل آغاز   می شود.

۴( دوره دوم تاریخ فلسفه شامل فیلسوفان اروپایی دوره قرون وسطی تا ابتدای رنسانس و آغاز دوره جدید در اروپا است.

۸۴- کدام تقسیم بندی به ترتیبا مناسب تاریخ فلسفه است؟

الف( دوره یونان باستان                                                      ب( فیلسوفان اروپایی دوره قرون وسطی 

ج( دوره شکوفایی فلسفه در دوره رنسانس                  د( دوره جدید اروپا از رنسانس

۱( الف( دوره یونان باستان ب( فیلسوفان اروپایی دوره قرون وسطی ج( دوره شکوفایی فلسفه در دوره رنسانس د( دوره جدید اروپا از رنسانس

۲( الف( دوره یونان و روم باستان ب( فیلسوفان اروپایی دوره قرون وسطی تا ابتدای رنسانس ج( دوره شکوفایی فلسفه در جهان اسالم د( دوره معاصر اروپا

۳( الف( دوره یونان باستان ب( فیلسوفان اروپایی دوره قرون وسطی تا ابتدای رنسانس و آغاز دوره جدید در اروپا ج( دوره شکوفایی فلسفه در جهان اسالم د( 
دوره جدید اروپا

۴( الف( دوره پیش از اسالم ب( دوره یونان باستان ج( دوره قرون وسطی در اروپا د( دوره معاصر در اروپا
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۸۵- باتوجه به مفاهیم زیر کدام مورد در رابطه با تجربه گرایان صادق است؟

۱( معتقدند چون اموری مانند خدا قابل تجربه نیستند پس وجود ندارند.                           ۲( بیکن برای تجربه اصالت قائل بود و بر عقل نیز اصرار داشت.

۳( معتقدند همه شناخت های ما از طریق تجربه حاصل می شود به جز ریاضی.              ۴( معرفت های فلسفی ما همگی درواقع ریشه در حواس ما دارند.

۸۶- دو جریان اصلی فلسفه در آغاز دوره جدید چه بود و چرا ازنظر اثبات گرایان نمی توان خدا را اثبات یا انکار کرد؟

۱( تجربه گرایی و عقل گرایی - تنها ابزار شناخت انسان تجربه است. 

۲( پوزیتیویسم و پراگماتیسم - تنها ابزار شناخت انسان تجربه است.

۳( تجربه گرایی و عقلگرایی - وظیفه علم، بررسی حقایق فراتر از تجربه نیست.

۴( پوزیتیویسم و پراگماتیسم - وظیفه علم، بررسی حقایق فراتر از تجربه نیست.

۸۷- کدام گزینه به ترتیب پاسخ درست به سؤاالت زیر است؟ 

الف( کدام گزینه درباره حرکت نادرست است؟ 

ب( سوفسطائیان ............ را قبول نداشته و معتقد بودند ............ نمی توان حقیقت را شناخت.

۱( الف( سوفسطائیان حرکت را رد می کردند. - ب( اصل امکان شناخت - با حس و عقل 

۲( الف( ازنظر ارسطو، حرکت امری حقیقی است. - ب( معیارهای متعدد شناخت - با حس و عقل

۳( الف( ازنظر پارمنیدس، حرکت حقیقت ندارد. - ب( امکان شناخت حس - بدون مغالطه

۴( الف( افالطون، عالم مثل را فاقد حرکت می دانست. - ب( متغیر بودن شناخت - از راه عقل

۸۸- در کدام گزینه اساس تفکر فلسفی پارمنیدس بیان شده است؟

۱( شناخت حسی معتبر است - انکار حرکت                  ۲( شناخت حسی معتبر است - پذیرش حرکت 

۳( شناخت حسی معتبر نیست - انکار حرکت                 ۴( شناخت حسی معتبر نیست - پذیرش حرکت

۸۹- کدام مفهوم، تفاوت دیدگاه پارمنیدس و هراکلیتوس در مورد حرکت را به روشنی بیان می دارد؟

۱( هراکلیتوس وجود حرکت را در عالم قبول داشت چون حرکت امری عقلی است و شناخت عقلی معتبر است. 

۲( پارمنیدس منکر حرکت است، زیرا حرکت از طریق حس برای ما معلوم می شود و احتمال خطا در حس وجود دارد. 

۳( هراکلیتوس منکر حرکت است، زیرا از طریق حس برای ما معلوم می شود و احتمال خطا در حس وجود دارد. 

۴( پارمنیدس وجود حرکت را در عالم قبول داشت، چون حرکت قابل مشاهده حسی است و شناخت حسی معتبر است.

۹۰- پاسخ صحیح گزینه های زیر به ترتیب چیست؟ 

الف( به اعتقاد افالطون حس نسبت به عقل اهمیت ............ دارد زیرا ............ را نشان می دهد. 

ب( به نظر افالطون، ابزارهای معرفتی مناسب برای شناخت عالم مثل و عالم سایه ها به ترتیب، ............ و ............ هستند.

۱( الف( کمتر - جهان سایه ها - ب( عقل - حس                              ۲( الف( بیشتر - جهان برتر - ب( شهود - وحی

۳( الف( کمتر - جهان برتر - ب( وحی - حس                                    ۴( الف( بیشتر به جهان نشانه ها - ب( شهود - عقل
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۹۱- تفاوت معرفت شناسی افالطون و ارسطو چیست و ازنظر افالطون عالم طبیعت چیست؟

۱( اعتبار عقل و حس - عالم محسوس که با همکاری حس و عقل به تجربه در می آید.

۲( علم اعتبار شناخت حسی - عالم سایه ها که فقط می شود با استفاده از عقل، آن را شناخت.

۳( امکان شناخت حقیقی عالم محسوس توسط عقل - عالم غیرحقیقی که حیطه حواس است.

۴( ارزش بیشتر شناخت عقلی نسبت به شناخت حسی - عالم محسوس و فاقد اعتبار و ناشناختنی است.

۹۲- کدام عبارت نادرست است؟

۱( به طور کلی جریان تجربه گرایی، که امروزه قالب های جدیدی یافته، همچنان بر عقل گرایی غلبه دارد.

۲( وجود قالب های جدید امروزی، راه های دیگر معرفت مانند شهود عرفانی و وحی دیگر طرفدارانی ندارد.

۳( در ادامه تحوالت حوزه معرفت شناسی، از اواسط قرن بیستم، جریان های متعددی در اروپا و آمریکا پدید آمد که درواقع مکمل رخدادها و تحوالت قبلی به 
شمار می آید.

۴( پراگماتیسم وقتی به حوزه هایی مانند اخالق، حقوق، دین و حتی هنر وارد می شود، نتایج و تبعاتی دارد که امروزه در جوامع مختلف می توانیم آن تبعات را 
مشاهده کنیم.
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۱( به طور کلی جریان تجربه گرایی، که امروزه قالب های جدیدی یافته، همچنان بر عقل گرایی غلبه دارد.

۲( وجود قالب های جدید امروزی، راه های دیگر معرفت مانند شهود عرفانی و وحی دیگر طرفدارانی ندارد.

۳( در ادامه تحوالت حوزه معرفت شناسی، از اواسط قرن بیستم، جریان های متعددی در اروپا و آمریکا پدید آمد که درواقع مکمل رخدادها و تحوالت قبلی به 
شمار می آید.

۴( پراگماتیسم وقتی به حوزه هایی مانند اخالق، حقوق، دین و حتی هنر وارد می شود، نتایج و تبعاتی دارد که امروزه در جوامع مختلف می توانیم آن تبعات را 
مشاهده کنیم.
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سوال ۱( گزینه ۳ پاسخ درست است. مصلحت عملی تعبیر دیگری از اصالت عمل یا پراگماتیسم است.  تحلیل گزینه های دیگر: 
گوست کنت است.  گزینه های ۱ و ۲: قسمت اول گزینه نظر پو زیتویسم یا اثبات گرایان است که بنیان گذار آن آ

گزینه ۴: در قسمت دوم گزینه سوفسطائیان نادرست است؛ زیرا آنان اصل امکان شناخت را زیر سؤال می بردند و پروتاگوراس که معروف ترین آن ها است حقیقت 
را نسبی می دانست نه شناخت را، در قسمت چهارم نیز تعبیر آورده شده از مالصدرا است نه عالمه طباطبایی.

سوال ۲( گزینه ۳ پاسخ درست است. در میان فالسفه مسلمان، مالصدرا و عالمه طباطبایی که از مروجان حکمت متعالیه مالصدرا است برای همه ابزارهای 
شناخت ارزش و اعتبار در جای خود قائل اند. پراگماتیسم یا عمل گرایی در شناخت شناسی معتقد است که فایده داشتن به معنای درست بودن است و تجربه 
گرایانی که در دوره معاصر عالوه بر تجربه، برای شهود معنوی و تجربه دینی ارزش قایل اند ویلیام جیمز و برگسون هستند. امروزه تجربه گرایی در قالب های 

جدید بر سایر نظریه ها از جمله عقل گرایی غلبه دارد.  تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۱: مالصدرا و عالمه طباطبایی کامل تر است. 

گزینه ۲: قسمت های ۴ و ۵ گزینه نادرست است. 

گزینه ۴: فالسفه مسلمان برخی بر عقل گرایی تأکید دارند مانند ابن سینا و برخی بر شهودگرایی مانند سهروردی، بنابراین عام تر و کلی تر از نظریه مالصدرا و 
عالمه طباطبایی است.

سوال ۳( گزینه ۴ پاسخ درست است. پراگماتیست ها معتقدند که از طریق تجربه نمی توان واقعیت اشیا را شناخت؛ بنابراین ما نباید هدف خود را کشف واقعیت 
قرار دهیم، بلکه نیازمند باورهای مفیدی هستیم که در عمل به کار ما بیایند و سودمندی خود را نشان دهند.

سوال ۴( گزینه ۲ پاسخ درست است. مالصدرا میان فلسفه و معرفت وحیانی برقرار کرد و اثبات کرد که نه تنها تضاد و تناقضی میان داده های مستدل و یقینی 
عقل و معارف وحیانی وجود ندارد، بلکه عقل و وحی تایید کننده یکدیگرند.

سوال ۵( گزینه ۲ پاسخ درست است. دانشمندان و متفکرین پیش از سقراط از اولین کسانی بودند که درباره شناخت انسان و ارزش و اعتبار آن نظر داده اند، 
هرچند در این دوره "معرفت شناسی" به صورت مستقل مطرح نبود، اما "مسئله شناخت" و میزان انطباق آن با واقعیت مورد توجه دانشمندان پیش از سقراط قرار 

گرفته بود.

سوال ۶( گزینه ۴ پاسخ درست است.

سوال ۷( گزینه ۱ پاسخ درست است. پراگماتیسم ها معتقدند که از طریق تجربه نمیتوان واقعیت اشیا را شناخت؛ بنابراین نباید هدف خود را کشف واقعیت قرار 
دهیم، بلکه ما نیازمند باورهای مفیدی هستیم که در عمل به کار آیند و و سودمندی خود را نشان دهند.
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سوال ۱( گزینه ۳ پاسخ درست است. مصلحت عملی تعبیر دیگری از اصالت عمل یا پراگماتیسم است.  تحلیل گزینه های دیگر: 
گوست کنت است.  گزینه های ۱ و ۲: قسمت اول گزینه نظر پو زیتویسم یا اثبات گرایان است که بنیان گذار آن آ

گزینه ۴: در قسمت دوم گزینه سوفسطائیان نادرست است؛ زیرا آنان اصل امکان شناخت را زیر سؤال می بردند و پروتاگوراس که معروف ترین آن ها است حقیقت 
را نسبی می دانست نه شناخت را، در قسمت چهارم نیز تعبیر آورده شده از مالصدرا است نه عالمه طباطبایی.

سوال ۲( گزینه ۳ پاسخ درست است. در میان فالسفه مسلمان، مالصدرا و عالمه طباطبایی که از مروجان حکمت متعالیه مالصدرا است برای همه ابزارهای 
شناخت ارزش و اعتبار در جای خود قائل اند. پراگماتیسم یا عمل گرایی در شناخت شناسی معتقد است که فایده داشتن به معنای درست بودن است و تجربه 
گرایانی که در دوره معاصر عالوه بر تجربه، برای شهود معنوی و تجربه دینی ارزش قایل اند ویلیام جیمز و برگسون هستند. امروزه تجربه گرایی در قالب های 

جدید بر سایر نظریه ها از جمله عقل گرایی غلبه دارد.  تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۱: مالصدرا و عالمه طباطبایی کامل تر است. 

گزینه ۲: قسمت های ۴ و ۵ گزینه نادرست است. 

گزینه ۴: فالسفه مسلمان برخی بر عقل گرایی تأکید دارند مانند ابن سینا و برخی بر شهودگرایی مانند سهروردی، بنابراین عام تر و کلی تر از نظریه مالصدرا و 
عالمه طباطبایی است.

سوال ۳( گزینه ۴ پاسخ درست است. پراگماتیست ها معتقدند که از طریق تجربه نمی توان واقعیت اشیا را شناخت؛ بنابراین ما نباید هدف خود را کشف واقعیت 
قرار دهیم، بلکه نیازمند باورهای مفیدی هستیم که در عمل به کار ما بیایند و سودمندی خود را نشان دهند.

سوال ۴( گزینه ۲ پاسخ درست است. مالصدرا میان فلسفه و معرفت وحیانی برقرار کرد و اثبات کرد که نه تنها تضاد و تناقضی میان داده های مستدل و یقینی 
عقل و معارف وحیانی وجود ندارد، بلکه عقل و وحی تایید کننده یکدیگرند.

سوال ۵( گزینه ۲ پاسخ درست است. دانشمندان و متفکرین پیش از سقراط از اولین کسانی بودند که درباره شناخت انسان و ارزش و اعتبار آن نظر داده اند، 
هرچند در این دوره "معرفت شناسی" به صورت مستقل مطرح نبود، اما "مسئله شناخت" و میزان انطباق آن با واقعیت مورد توجه دانشمندان پیش از سقراط قرار 

گرفته بود.

سوال ۶( گزینه ۴ پاسخ درست است.

سوال ۷( گزینه ۱ پاسخ درست است. پراگماتیسم ها معتقدند که از طریق تجربه نمیتوان واقعیت اشیا را شناخت؛ بنابراین نباید هدف خود را کشف واقعیت قرار 
دهیم، بلکه ما نیازمند باورهای مفیدی هستیم که در عمل به کار آیند و و سودمندی خود را نشان دهند.
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منطق و فلسفه جامع کنکور

سوال ۸( گزینه ۲ پاسخ درست است. پوزیتیویست ها عالوه بر اینکه تنها راه رسیدن به شناخت و معرفت را تجربه می دانستند معتقد بودند که اصواًل آن دسته 
از مفاهیم و گزاره هایی که تجربه پذیر نیستند و از طریق تجربه نمی توانند بررسی و ارزیابی شوند بی معنا هستند.

سوال ۹( گزینه ۴ پاسخ درست است. کانت با طرح دیدگاهی جدید کوشش کرد هم اعتبار عقل و هم تجربه را اثبات کند و نشان دهد که معرفت حاصل 
همکاری عقل و حس است.

سوال ۱۰( گزینه ۴ پاسخ درست است. تجربه گرایان یا اصوال وجود نفس را انکار می کنند و انسان را یک موجود مادی می دانند و با نفس را چیزی فرعی نسبت 
به بدن تلقی می کنند و از آثار و لوازم بدن به شمار می آورند.

سوال ۱۱( گزینه ۳ پاسخ درست است. می گفت حقیقت همان چیزی است که حواس هرکس به آن گواهی می دهد خواه حواس افراد یکسان گزارش دهد 
با متفاوت.

سوال ۱۲( گزینه ۲ پاسخ درست است. معتقد بود شناخت حسی به دلیل خطاهایی که گاه در حواس رخ می دهد اعتبار ندارد و قابل اعتماد نیست به همین 
دلیل حرکت وجود ندارد.

سوال ۱۳( گزینه ۲ پاسخ درست است. نطق همان قدرت اندیشه ورزی، انتقال تفکرات ، قوه استدالل کردن قوی و قدرت سخن گفتن است.

گوست کنت می گوید امر غیرمادی که قابلیت بررسی تجربی را نداشته باشد، معنادار نیست. سوال ۱۴( گزینه ۲ پاسخ درست است. چراکه آ

سوال ۱۵( گزینه ۱ پاسخ درست است. چراکه رویکرد تجربه گرایان در غرب موجب پیشرفت علوم تجربی شد.

سوال ۱۶( گزینه ۳ پاسخ درست است. از نظر پروتاگوراس حقیقت در نظر افراد مختلف می تواند متفاوت باشد؛ زیرا حقیقت هرچیزی است که حواس هر فرد 
برای آن گواهی می دهد نه اینکه همه بدان گواهی دهند.

سوال ۱۷( گزینه ۱ پاسخ درست است. فیلسوفانی مانند ارسطو، بیکن، کانت و دکارت بر شهود معنوی قائل نبودند.

سوال ۱۸( گزینه ۱ پاسخ درست است. فیلسوفانی مانند ارسطو، بیکن، کانت به شهود معنوی قائل نبودند.

سوال ۱۹( گزینه ۳ پاسخ درست است. رویکرد تجربه گرایان موجب پیشرفت علم شد نه عدم پیشرفت.

سوال ۲۰( گزینه ۴ پاسخ درست است. از نظر شیخ اشراق فیلسوفی که به شهود بی توجه باشد و نتوانسته باشد اسرار الهی را بی واسطه تجربه کند فیلسوفی 
ناقص و کم عقل است.

سوال ۲۱( گزینه ۴ پاسخ درست است. برای آشنایی با نظریات دقیق افالطون با مضمون معرفت شناسی باید به رساله تئتتوس - جمهوری و فنون رجوع کرد.

سوال ۲۲( گزینه  ۲پاسخ درست است. به ترتیب پارمنیدس بیشترین و ارسطو کمترین اعتبار را برای شناخت حسی قائل بودند.

613

پاسخنامۀ تشریحی درس هشتم

سوال ۲۳( گزینه ۳ پاسخ درست است. زیرا افالطون معتقد بود حرکت و تغییر مختص امور محسوس است.

سوال ۲۴( گزینه ۲ پاسخ درست است. گزینه "۲" صحیح است، چراکه هم مبانی فلسفه اسالمی مطابق جمله ارائه شده در عبارت است هم سهروردی نظام 
فلسفی خویش را بر الهامات شهودی بنا کرد و معتقد بود فیلسوف باید سالک الله نیز باشد.

سوال ۲۵( گزینه ۲ پاسخ درست است. در نظر پروتاگوراس و سایر فیلسوف ها با اینکه معتقد بودند ما چیزی جز حواس برای شناخت در اختیار نداریم، معتقد 
بودند این حواس واقعیت بیرونی را به ما نشان می دهد.

سوال ۲۶( گزینه ۱  پاسخ درست است. از نظر دکارت بسیاری از معارف انسان در مورد امور غیرحسی و غیرتجربی می باشد و با عقل محض به دست می آید، 
اما این به معنای نفی تأثیر شناخت تجربی در پیشرفت علوم نیست و علوم تجربی تنها با شناخت تجربی پیش می روند.

سوال ۲۷( گزینه ۴ پاسخ درست است. فرانسیس بیکن، جان الک و کنت هر سه نفر تجربه گرا بودند و گزاره ها و قواعد عقالنی محض را معتبر      نمی دانستند.

سوال ۲۸( گزینه ۱ پاسخ درست است. مورد "ب" گوینده آن دکارت است نه کانت، در مورد "ج" بیکن تجربه گرا است نه عقل گرا، همچنین دکارت عقل گرا 
است نه تجربه گرا.

سوال ۲۹( گزینه ۲ پاسخ درست است. معرفت شناسی از قرن ۱۶ میالدی به شاخه مستقل تبدیل شد. )غلط بودن عبارت "ج"(  از نظر سهروردی عارفی که 
فاقد نیروی تفکر و تحلیل عقلی است، یک عارف ناقص است. )رد "الف"(

سوال ۳۰( گزینه ۳ پاسخ درست است. از منظر پروتاگوراس حقیقت در نظر افراد مختلف می تواند متفاوت باشد زیرا، حقیقت هرچیزی است که حواس هر فرد 
به آن گواهی دهد، نه اینکه همه بدان گواهی دهند.

سوال ۳۱( گزینه ۴ پاسخ درست است. شیخ اشراق آنچه را که از طریق شهود و اشراق به دست آورده بود با استدالل عقلی تبیین کرد.

سوال ۳۲( گزینه ۱ پاسخ درست است. سوفسطائیان نه برای حس و نه برای عقل اعتباری قائل نبودند و معتقد بودند که از راه حس و نه از راه عقل نمی توان 
به حقیقت رسید. )رد گزینه ۴(

سوال ۳۳( گزینه ۴ پاسخ درست است. از نظر افالطون شناخت عالم برتر یا همان عالم مثل با حس و تجربه امکان پذیر نمی باشد به همین جهت عقل را برتری 
می بخشد.  )رد گزینه های ۲ و ۳(: افالطون معتقد به عالمی برتر از عالم طبیعت به نام مثل است که جهان طبیعت سایه آن شهود می شود. از نظر افالطون 

ابزار حسی فقط توانایی درک جهان طبیعت را به انسان می دهد و درک جهان برتر تنها با عقل و شهود امکان پذیر است.

سوال ۳۴( گزینه ۱ پاسخ درست است. گزینه "۱": پروتاگور اس حقیقت را چیزی می داند که به نظر هرکس می رسد و آن را برای همان فرد حقیقت می داند. 
گزینه "۲": به آن اعتقادی نداشت. 

گزینه "۳": این گزینه اعتقاد او نیست. 

گزینه "۴": این گزینه تعریف درست حقیقت و شناخت است که پروتاگوراس به آن باور نداشت.



613

پاسخنامۀ تشریحی درس هشتم

سوال ۲۳( گزینه ۳ پاسخ درست است. زیرا افالطون معتقد بود حرکت و تغییر مختص امور محسوس است.

سوال ۲۴( گزینه ۲ پاسخ درست است. گزینه "۲" صحیح است، چراکه هم مبانی فلسفه اسالمی مطابق جمله ارائه شده در عبارت است هم سهروردی نظام 
فلسفی خویش را بر الهامات شهودی بنا کرد و معتقد بود فیلسوف باید سالک الله نیز باشد.

سوال ۲۵( گزینه ۲ پاسخ درست است. در نظر پروتاگوراس و سایر فیلسوف ها با اینکه معتقد بودند ما چیزی جز حواس برای شناخت در اختیار نداریم، معتقد 
بودند این حواس واقعیت بیرونی را به ما نشان می دهد.

سوال ۲۶( گزینه ۱  پاسخ درست است. از نظر دکارت بسیاری از معارف انسان در مورد امور غیرحسی و غیرتجربی می باشد و با عقل محض به دست می آید، 
اما این به معنای نفی تأثیر شناخت تجربی در پیشرفت علوم نیست و علوم تجربی تنها با شناخت تجربی پیش می روند.

سوال ۲۷( گزینه ۴ پاسخ درست است. فرانسیس بیکن، جان الک و کنت هر سه نفر تجربه گرا بودند و گزاره ها و قواعد عقالنی محض را معتبر      نمی دانستند.

سوال ۲۸( گزینه ۱ پاسخ درست است. مورد "ب" گوینده آن دکارت است نه کانت، در مورد "ج" بیکن تجربه گرا است نه عقل گرا، همچنین دکارت عقل گرا 
است نه تجربه گرا.

سوال ۲۹( گزینه ۲ پاسخ درست است. معرفت شناسی از قرن ۱۶ میالدی به شاخه مستقل تبدیل شد. )غلط بودن عبارت "ج"(  از نظر سهروردی عارفی که 
فاقد نیروی تفکر و تحلیل عقلی است، یک عارف ناقص است. )رد "الف"(

سوال ۳۰( گزینه ۳ پاسخ درست است. از منظر پروتاگوراس حقیقت در نظر افراد مختلف می تواند متفاوت باشد زیرا، حقیقت هرچیزی است که حواس هر فرد 
به آن گواهی دهد، نه اینکه همه بدان گواهی دهند.

سوال ۳۱( گزینه ۴ پاسخ درست است. شیخ اشراق آنچه را که از طریق شهود و اشراق به دست آورده بود با استدالل عقلی تبیین کرد.

سوال ۳۲( گزینه ۱ پاسخ درست است. سوفسطائیان نه برای حس و نه برای عقل اعتباری قائل نبودند و معتقد بودند که از راه حس و نه از راه عقل نمی توان 
به حقیقت رسید. )رد گزینه ۴(

سوال ۳۳( گزینه ۴ پاسخ درست است. از نظر افالطون شناخت عالم برتر یا همان عالم مثل با حس و تجربه امکان پذیر نمی باشد به همین جهت عقل را برتری 
می بخشد.  )رد گزینه های ۲ و ۳(: افالطون معتقد به عالمی برتر از عالم طبیعت به نام مثل است که جهان طبیعت سایه آن شهود می شود. از نظر افالطون 

ابزار حسی فقط توانایی درک جهان طبیعت را به انسان می دهد و درک جهان برتر تنها با عقل و شهود امکان پذیر است.

سوال ۳۴( گزینه ۱ پاسخ درست است. گزینه "۱": پروتاگور اس حقیقت را چیزی می داند که به نظر هرکس می رسد و آن را برای همان فرد حقیقت می داند. 
گزینه "۲": به آن اعتقادی نداشت. 

گزینه "۳": این گزینه اعتقاد او نیست. 

گزینه "۴": این گزینه تعریف درست حقیقت و شناخت است که پروتاگوراس به آن باور نداشت.
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سوال ۳۵( گزینه ۳ پاسخ درست است. مهمترین دستاورد ارسطو برای رسیدن به شناخت تدوین دانش منطق بود. 
رد گزینه ۱: تأسیس دستگاه فلسفی منسجم : مالصدرا شیرازی 

رد گزینه ۲: معتبر دانستن حس و عقل : افالطون، ارسطو، فارابی، ابن سینا 

رد گزینه ۴: آموزش فلسفه در ریاضیات: فیثاغورس

سوال ۳۶( گزینه ۲ پاسخ درست است. به گفته پروتاگوراس "ماه را از زمین اندازه یک گردو می بینم".

سوال ۳۷( گزینه ۳ پاسخ درست است. ادراک حسی هر فرد می تواند برای خودش معتبر و حقیقت باشد )رد گزینه ۴( اما نه حس و نه عقل ما را به شناخت 
واقعی نمی رساند )رد گزینه های ۱ و ۲(، پس نمی توان به حقیقت دست یافت.

سوال ۳۸( گزینه ۱ پاسخ درست است. رد گزینه "۴" به علت اینکه تدوین منطق دستاورد ارسطو بود و رد گزینه "۳" چون سهروردی معرفت را در نظام فلسفی 
خود وارد کرد.  از نظر مالصدرا با عقل + کشف )شهود( + وحی می توان به اسرار الهی دست یافت.

سوال ۳۹( گزینه ۱ پاسخ درست است. از نظر سهروردی عارف ناقص فاقد نیروی تفکر و تعقل است، اما به هر حال این عارف توانسته با شهود قلبی حقایق را 
دریابد. او بسیار به معرفت شهودی تأکید داشت و کوشید آنچه را که از طریق اشراق و به صورت الهامات شهودی به دست آورده بود تبیین استداللی کند و در 

نهایت نظام فلسفی خود را بر پایه آن شهود بنا نماید.

سوال ۴۰( گزینه ۲ پاسخ درست است. )رد گزینه ۳( پارمیندس و پروتاگوراس برای حس به معنایی که به واقعیت مطابق باشد اعتباری قائل نبودند.
هراکلیتوس: حس                               ارسطو و افالطون: عقل و حس                               سوفسطائیان: حس             )رد گزینه های ۴ و ۱( پارمیندس: عقل

سوال ۴۱( گزینه ۱پاسخ درست است. وی نام این جهان برتر را عالم "مثل" نامید. از نظر وی عالم طبیعت، سایه عالم مثل است؛ افالطون شهود قلبی را هم 
باور داشت و معتقد بود که سقراط، آن عالم برتر را مشاهده کرده است.

سوال ۴۲( گزینه ۴ پاسخ درست است. چراکه هراکلیتوس شناخت حسی را معتبر دانست.

سوال ۴۳( گزینه ۱ پاسخ درست است. اینکه بگوییم سعادت چیست امری نیست که با تجربه قابل بررسی باشد، پس این نسخن از نظر اثبات گرایان بی معنا است.

سوال ۴۴( گزینه ۱ پاسخ درست است. چراکه داده های حسی هیچ داده ای، علت یا معلول نیست و عقل این مفاهیم را به داده ها حس می کند و آن ها را 
تبدیل به علت و معلول و از میان چهار ابزار شناختی بشر ویلیام جیمز هم به حس و تجربه معتقد بود هم به شهود و عرفان.

سوال ۴۵( گزینه ۲ پاسخ درست است."ب" غلط است، چراکه پروتاگوراس چون به شناخت و حقیقت یکسان و ثابت اعتقاد نداشت با افالطون همسو نبود.

سوال ۴۶( گزینه ۳ پاسخ درست است. از نگاه پارمنیدس عقل می گوید در جهان هستی ثبات وجود دارد نه تغییر. 
درست است که پارمنیدس تغییر و حرکت در عالم را قبول ندارد، اما دلیل نپذیرفتن این مسئله این است که حرکت را شناخت حسی به ما داده و اما پارمنیدس 

شناخت حسی را به دلیل خطاپذیر بودن قبول ندارد.
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سوال ۴۷( گزینه ۱ پاسخ درست است. عالمه معتقد بود فلسفه صدرالمتألهین بر عقل و شهود روحی استوار است و بیکن نیز معتقد است که برای رسیدن به 
حقیقت تنها نیازمند تجربه هستیم.

سوال ۴۸( گزینه ۴ پاسخ درست است. نسبی گرایی معتقد است شناخت انسان ها یکسان نیست، ولی این امر مطلقا حاکم است؛ یعنی اگر حتی معتقد باشیم 
میتوانیم به شناخت یکسان در برخی امور هم دست یابیم.

سوال ۴۹( گزینه ۴ پاسخ درست است. چراکه ماتریالیست ها به راحتی اختیار و اراده را در امر تصمیم گیری و انتخاب دخالت می دادند.

سوال ۵۰( گزینه ۱ پاسخ درست است. چراکه فارابی و ابن سینا معرفت شهودی را در فلسفه خود وارد نکردند و آن را به عنوان یک ابزار معرفتی قبول داشتند.

سوال ۵۱( گزینه ۲ پاسخ درست است. چراکه افالطون معتقد بود که عالم مثل را هم با شهود می توان درک کرد هم با عقل.

سوال ۵۲( گزینه ۲ پاسخ درست است. تمامی موارد صحیح می باشد سقراط به معرفت شهودی باور داشت و معتقد بود بر اساس ندای غیبی سروش دلفی 
وظیفه بیدار انداختن مردم را بر عهده داشت.

سوال ۵۳( گزینه ۳ پاسخ درست است. ابتدا باید به صورت نوال توجه کنیم که می گوید اگر ارسطو می خواست خداوند را اثبات کند از چه روشی بهره می برد. 
می دانیم ارسطو حرفی از شهود قلبی نزده بلکه افالطون بود که بحث شهود را در پیش گرفت )رد گزینه های ۱ و ۴( حال با مراجعه به متن کتاب درمی یابیم که 

ارسطو روش عقلی را برای اثبات در پیش می گرفت.

سوال ۵۴( گزینه ۲ پاسخ درست است. شیخ اشراق مشاهدات چشم دل را با استدالل برهانی همراه کرده بود، یعنی شهودش را تبیینی استدالل       می کرد 
و به همین دلیل فیلسوف محسوب می شد.  گزینه "۱" دیدگاه خاص سهروردی است و دلیلی برای اینکه ما او را فیلسوف بدانیم، محسوب نمی شود.

سوال ۵۵( گزینه ۱ پاسخ درست است. افالطون و ارسطو در اینکه شناخت حسی و عقلی معتبرند هیچ اختالف نظری ندارند. در مورد میزان اعتبار شناخت 
عقلی نیز اختالفی ندارند. هر دوی این فیلسوف ها نیز معتقدند در عالم محسوسات و مادی تغییر و دگرگونی رخ می دهد و این تغییر توسط حواس ما درک می 

شوند تنها اختالف آن ها در این است که افالطون عالم حقیقی و برتر را یک عالم معقول و غیرمادی می داند.

سوال ۵۶( گزینه ۲ پاسخ درست است. شاید در نگاه اول صورت سوال هم عجیب باشد، زیرا در ظاهر این سه فیلسوف نقطه مشترکی ندارند. برای رسیدن به 
پاسخ گزینه ها را بررسی می کنیم.  گزینه "۱": هراکلیتوس و افالطون وجود تغییر و دگرگونی در عالم را می پذیرند، اما پارمیندس نه.  گزینه "۳": هر سه فیلسوف 

معتقدند که تغییر و دگرگونی اشیاء از حواس انسان به دست آمده است.

سوال ۵۷( گزینه ۴ پاسخ درست است. چراکه در عبارت "ب" و"ج" تمامی عبارت صحیح است، ولی در عبارت "الف" افالطون بود که عالم مثل را ثابت می 
دانست و در عبارت آخر نیز ارسطو برای رسیدن به شناخت معتبر به تدوین منطق پرداخت.

سوال ۵۸( گزینه ۲ پاسخ درست است. از همه عبارات فوق فقط عبارت "ج" نادرست است؛ زیرا فارابی تعالی ابزارهای شناخت را معتبر می دانست، اما وحی 
و شهود را وارد فلسفه خود نکرد.

سوال ۵۹( گزینه ۱ پاسخ درست است. تاریخ فلسفه را می توان به دوره های زیر تقسیم کرد: 
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سوال ۴۷( گزینه ۱ پاسخ درست است. عالمه معتقد بود فلسفه صدرالمتألهین بر عقل و شهود روحی استوار است و بیکن نیز معتقد است که برای رسیدن به 
حقیقت تنها نیازمند تجربه هستیم.

سوال ۴۸( گزینه ۴ پاسخ درست است. نسبی گرایی معتقد است شناخت انسان ها یکسان نیست، ولی این امر مطلقا حاکم است؛ یعنی اگر حتی معتقد باشیم 
میتوانیم به شناخت یکسان در برخی امور هم دست یابیم.

سوال ۴۹( گزینه ۴ پاسخ درست است. چراکه ماتریالیست ها به راحتی اختیار و اراده را در امر تصمیم گیری و انتخاب دخالت می دادند.

سوال ۵۰( گزینه ۱ پاسخ درست است. چراکه فارابی و ابن سینا معرفت شهودی را در فلسفه خود وارد نکردند و آن را به عنوان یک ابزار معرفتی قبول داشتند.

سوال ۵۱( گزینه ۲ پاسخ درست است. چراکه افالطون معتقد بود که عالم مثل را هم با شهود می توان درک کرد هم با عقل.

سوال ۵۲( گزینه ۲ پاسخ درست است. تمامی موارد صحیح می باشد سقراط به معرفت شهودی باور داشت و معتقد بود بر اساس ندای غیبی سروش دلفی 
وظیفه بیدار انداختن مردم را بر عهده داشت.

سوال ۵۳( گزینه ۳ پاسخ درست است. ابتدا باید به صورت نوال توجه کنیم که می گوید اگر ارسطو می خواست خداوند را اثبات کند از چه روشی بهره می برد. 
می دانیم ارسطو حرفی از شهود قلبی نزده بلکه افالطون بود که بحث شهود را در پیش گرفت )رد گزینه های ۱ و ۴( حال با مراجعه به متن کتاب درمی یابیم که 

ارسطو روش عقلی را برای اثبات در پیش می گرفت.

سوال ۵۴( گزینه ۲ پاسخ درست است. شیخ اشراق مشاهدات چشم دل را با استدالل برهانی همراه کرده بود، یعنی شهودش را تبیینی استدالل       می کرد 
و به همین دلیل فیلسوف محسوب می شد.  گزینه "۱" دیدگاه خاص سهروردی است و دلیلی برای اینکه ما او را فیلسوف بدانیم، محسوب نمی شود.

سوال ۵۵( گزینه ۱ پاسخ درست است. افالطون و ارسطو در اینکه شناخت حسی و عقلی معتبرند هیچ اختالف نظری ندارند. در مورد میزان اعتبار شناخت 
عقلی نیز اختالفی ندارند. هر دوی این فیلسوف ها نیز معتقدند در عالم محسوسات و مادی تغییر و دگرگونی رخ می دهد و این تغییر توسط حواس ما درک می 

شوند تنها اختالف آن ها در این است که افالطون عالم حقیقی و برتر را یک عالم معقول و غیرمادی می داند.

سوال ۵۶( گزینه ۲ پاسخ درست است. شاید در نگاه اول صورت سوال هم عجیب باشد، زیرا در ظاهر این سه فیلسوف نقطه مشترکی ندارند. برای رسیدن به 
پاسخ گزینه ها را بررسی می کنیم.  گزینه "۱": هراکلیتوس و افالطون وجود تغییر و دگرگونی در عالم را می پذیرند، اما پارمیندس نه.  گزینه "۳": هر سه فیلسوف 

معتقدند که تغییر و دگرگونی اشیاء از حواس انسان به دست آمده است.

سوال ۵۷( گزینه ۴ پاسخ درست است. چراکه در عبارت "ب" و"ج" تمامی عبارت صحیح است، ولی در عبارت "الف" افالطون بود که عالم مثل را ثابت می 
دانست و در عبارت آخر نیز ارسطو برای رسیدن به شناخت معتبر به تدوین منطق پرداخت.

سوال ۵۸( گزینه ۲ پاسخ درست است. از همه عبارات فوق فقط عبارت "ج" نادرست است؛ زیرا فارابی تعالی ابزارهای شناخت را معتبر می دانست، اما وحی 
و شهود را وارد فلسفه خود نکرد.

سوال ۵۹( گزینه ۱ پاسخ درست است. تاریخ فلسفه را می توان به دوره های زیر تقسیم کرد: 
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دوره یونان که شامل فیلسوفانی پیش از سقراط و بعد از وی از جمله افالطون، ارسطو و شاگردان این دو می شود که به اشتباه در گزینه ۱ تنها به فالسفه بعد از 
سقراط اشاره شده است.  گزینه های ۲ و۳ و ۴ دقیقا به صراحت، دوره های دیگر را دربرگرفته اند.

گوست کنت فیلسوف فرانسوی  سوال ۶۰( گزینه ۱ پاسخ درست است. الف( یکی از مؤسسان پو زیتیویسم که این اصطالح را نیز برای اولین بار استفاده کرده، آ
قرن هجدهم است.    ب( ویلیام جیمز از مدافعان اصلی پراگماتیسم و به عبارتی بنیان گذار این مکتب فلسفی بود.    ج( درباره شناخت های مورد قبول: 

برگسون: در کتاب تنها از او به عنوان پذیرنده شهود یاد شده است.           کنت: تنها حس را به عنوان پوزیتیویست قبول دارد. 

کانت: حس و عقل را قبول دارد.                                                                   جیمز: او حس را قبول دارد )فهم داغ بودن آب جوش در مثال هم نشان دهند؛ همین 
است( ولی آن را به عنوان وسیله کشف حقیقت قبول ندارد و شهود را هم همین طور.

سوال ۶۱( گزینه ۱ پاسخ درست است. الف( به اعتقاد پوزیتیویست ها تنها اموری ارزش تحقیق و پژوهش دارند که قابل ارزیابی حسی و تجربی باشند و اگر این 
امور از طریق تجربه اثبات شوند، معرفت به حساب می آیند.       ب( کانت بر آن است که قوه ادراکی انسان مفاهیم مثل زمان، مکان و علیت را نزد خود دارد و 

آن ها را از راه حس و تجربه به دست نمی آورد.                           ج( گفته مذکور از اعتقادات کانت است.

سوال ۶۲( گزینه ۱ پاسخ درست است.
- البته که از نتایج نظرات پروتاگوراس این است که هرگونه آموزش و بحث بی فایده است، اما از آنجاکه او حقیقت را نسبی می دانست و عقیده داشت که می تواند 

نسبت به هرکسی متفاوت باشد، پس دست کم به تعداد انسان ها حقیقت وجود دارد. از این رو حقیقتی می تواند نقیض حقیقتی دیگر باشد.  

- گروهی دیگر همچون هراکلیتوس چنین فکر می کردند که شناخت حسی معتبر است و به همین دلیل وجود حرکت را در عالم قبول داشتند. چون حرکت قابل 
مشاهده حسی است پس علت درست باور هراکلیتوس به معتبر بودن شناخت حسی است.

سوال ۶۳( گزینه ۱ پاسخ درست است.
- در دوره قرون وسطی کمتر به تجربه توجه می شد و علوم تجربی از عقب ماندگی فوق العاده ای رنج     می برد. 

- آنچه دکارت را از تجربه گرایان جدا کرد، قبول گزاره ها و قواعد عقالنی بود که از طریق تجربه قابل دستیابی نبودند و فقط متکی بر استدالل عقلی بودند. پس 
از دکارت، فیلسوفان دیگری پیدا شدند که نظر او را تأیید کردند. این گروه از فیلسوفان به عقل گرایان مشهور شدند.

سوال ۶۴( گزینه ۲ پاسخ درست است.
- پراگماتیست ها معتقدند که از طریق تجربه نمی توان واقعیت اشیاء را شناخت، بنابراین ما نباید هدف خود را کشف واقعیت قرار دهیم، بلکه ما نیازمند باورهای 

مفیدی هستیم که در عمل به کار ما بیایند و سودمندی خود را نشان دهند. 

- پراگماتیسم به معنای اصالت عمل )مصلحت عملی( است.

سوال ۶۵( گزینه ۲ پاسخ درست است. الف( عوامل رشد تجربه و آزمایش در اروپا عبارت بودند از:  ۱( رشد اندیشه نسبی گرایی ۲( به حاشیه رفتن استدالل 
عقلی و جریان عقل گرایی ۳( توجه خاص به مسئله تجربه                  ب( نسبی گرایان بر این باورند که هر فرد متناسب با ویژگی های خود درباره امور به شناخت 

می رسد که با شناخت افراد دیگر متفاوت است. )مانند اندیشه های پروتاگوراس(

سوال ۶۶( گزینه ۲ پاسخ درست است. جیمز از مدافعان اصلی پراگماتیسم و به عبارتی بنیانگذار این مکتب فلسفی بود. آن ها می گویند هدف ما کشف واقعیت 
نیست، بلکه ما نیازمند باورهای مفیدی هستیم که در عمل به کار ما بیایند و سودمندی خود را نشان دهند.  همین فایده به معنی درست بودن است )مالک درست 

بودن فایده داشتن است(، پراگماتیسم نیز وقتی به حوزه هایی مانند اخالق، حقوق، دین و حتی هنر وارد می شود، نتایج و تبعاتی دارد. 

- دکارت فیلسوف و ریاضیدان بزرگ فرانسوی، به تفکر عقلی اهمیت بسیار می داد و برعکس بیکن، معتقد بود عقل انسان به طور ذاتی معرفتهایی دارد که از 
تجربه به دست نیامده اند، مانند معرفت به وجود نفس مجرد و وجود خدا.
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سوال ۶۷( گزینه ۱ پاسخ درست است. توجه کنید که هر دو دسته عقل گرایان و تجربه گرایان معتقد هستند که انسان در شناخت از واقعیت های مسلم شروع 
می کند و سپس منطق را در ارتباط با آن ها به کار می گیرد، بحث سر این است که دکارت )عقل گرایان( می گفت بنا بر روش عقلی صرف میتوانیم به واقعیانی 

برسیم که مبنای شناخت ما قرار بگیرند، اما تجربه گرایان این را قبول نداشتند. 

- کانت با طرح دیدگاهی جدید کوشید بین این دو گرایش را آشتی دهد و نشان دهد که معرفت، حاصل همکاری عقل و حس است.

سوال ۶۸( گزینه ۱ پاسخ درست است. کانت با طرح دیدگاهی جدید کوشش کرد هم اعتبار عقل و هم اعتبار تجربه را اثبات کند و نشان دهد که معرفت، 
حاصل همکاری عقل و حس است. کانت بر آن است که قوه ادراکی انسان تصوراتی مثل زمان و مکان و مفاهیمی مانند علیت را نزد خود دارد و آن ها را از راه 

حس و تجربه به دست می آورد. 

- پس از بیکن فیلسوفان دیگری مانند جان الک فیلسوفان قرن هفدهم انگلستان نیز روش او را دنبال کردند و به تجربه گرایی تأکید ورزیدند.

سوال ۶۹( گزینه ۴ پاسخ درست است.
گوست کنت، فیلسوف فرانسوی قرن نوزدهم میالدی است.  - یکی از مؤنسدان پوزیتیویسم که از این اصطالح برای اولین بار استفاده کرد، آ

- پوزیتیویست ها عالوه بر اینکه تنها راه رسیدن به شناخت و معرفت را تجربه می دانستند، معتقد بودند که اصواًل آن دسته از مفاهیم و گزاردها که تجربه پذیر 
نیستند و از طریق تجربه نمی توانند مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرند، بی معنا هستند.

سوال ۷۰( گزینه ۱ پاسخ درست است.
- دیدگاه کانت گرچه مورد نقد بسیاری از اروپاییان قرار گرفت و امروزه دیدگاه های دیگری در برابر آن مطرح گردیده است، اما همچنان در اکثر این دیدگاه ها 

اصل و اساس تجربه گرایی )یعنی اندیشه ای که بیکن به آن معتقد بود( غلبه دارد و نظر غالب فالسفه اروپایی را تشکیل می دهد.  

- آنچه دکارت را از تجربه گرایان جدا کرد قبول گزاره ها و قواعد عقالنی بود که از طریق تجربه قابل دستیابی نبودند و فقط متکی بر استدالل عقلی بودند.

سوال ۷۱( گزینه ۱ پاسخ درست است. الف( هراکلیتوس هم مانند پارمنیدس تغییر و تحول در محسوسات را تأیید می کرد. او با این وجود ادراک و شناخت 
حسی را معتبر می دانست، ولی این مورد به معنای مطلق بودن و تغییرناپذیری این ادراک نیست. 

ب( سوفسطائیان اصل امکان شناخت واقعیت را زیر سؤال برده بودند. پروتاگوراس میگفت حقیقت همان چیزی است که حواس هرکس به آن گواهی میدهد، 
پس نمی توان گفت او معتقد بوده است حقیقت وجود ندارد. 

ج( پارمنیدس معتقد بود حرکت وجود ندارد، زیرا حرکت از طریق حس برای ما معلوم شده و احتمال خطا در حس وجود دارد.

سوال ۷۲( گزینه ۴ پاسخ درست است.
- سهروردی کوشید آنچه را که از طریق اشراق و به صورت الهامات شهودی به دست آورده بود تبیین استداللی کند، پس در واقع او شهود را بر برهان عقلی مقدم 

می دانست، اما مالصدرا هر دو روش عقل و شهود را باهم به کار برد و هیچ یک را بر دیگری مقدم نمی داند. 

توجه: جمله اول مربوط به عرفان نیست. آنها برهان عقلی را بی اعتبار می دانستند، نه اینکه شهود را بر آن مقدم بداند.

سوال ۷۳( گزینه ۳ پاسخ درست است.
- مالصدرا در کتاب "مبدأ و معاد" می گوید: عقل و دین در همه احکام خود باهم تطبیق دارند و حاشا که احکام شریعت أنور با معارف یقینی و ضروری عقلی 

تعارض داشته باشد و افسوس به حال فلسفه ای که قوانین آن مطابق با کتاب و سنت نباشد. 

- راه شیخ اشراق را تکمیل کرد و توانست به نحو مطلوبی از معرفت شهودی در کنار معرفت عقلی بهره ببرد. مالصدرا توانست یک دستگاه منسجم فلسفی بنا 
کند که در عین حال که کامال هویت فلسفی دارد بر استدالل و منطق استوار است، از شهود و اشراق نیز بهره مند است و همچین پیوند مستحکمی میان فلسفه 
و معرفت وحیانی برقرار کرد و اثبات کرد که تضاد و تناقضی میان داده های مستدل و یقینی عقل و معارف وحیانی وجود ندارد و بالعکس عقل و وحی تأیید کننده 

یکدیگرند. هویت اصلی دستگاه فلسفی او عقالنی بود.
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سوال ۶۷( گزینه ۱ پاسخ درست است. توجه کنید که هر دو دسته عقل گرایان و تجربه گرایان معتقد هستند که انسان در شناخت از واقعیت های مسلم شروع 
می کند و سپس منطق را در ارتباط با آن ها به کار می گیرد، بحث سر این است که دکارت )عقل گرایان( می گفت بنا بر روش عقلی صرف میتوانیم به واقعیانی 

برسیم که مبنای شناخت ما قرار بگیرند، اما تجربه گرایان این را قبول نداشتند. 

- کانت با طرح دیدگاهی جدید کوشید بین این دو گرایش را آشتی دهد و نشان دهد که معرفت، حاصل همکاری عقل و حس است.

سوال ۶۸( گزینه ۱ پاسخ درست است. کانت با طرح دیدگاهی جدید کوشش کرد هم اعتبار عقل و هم اعتبار تجربه را اثبات کند و نشان دهد که معرفت، 
حاصل همکاری عقل و حس است. کانت بر آن است که قوه ادراکی انسان تصوراتی مثل زمان و مکان و مفاهیمی مانند علیت را نزد خود دارد و آن ها را از راه 

حس و تجربه به دست می آورد. 

- پس از بیکن فیلسوفان دیگری مانند جان الک فیلسوفان قرن هفدهم انگلستان نیز روش او را دنبال کردند و به تجربه گرایی تأکید ورزیدند.

سوال ۶۹( گزینه ۴ پاسخ درست است.
گوست کنت، فیلسوف فرانسوی قرن نوزدهم میالدی است.  - یکی از مؤنسدان پوزیتیویسم که از این اصطالح برای اولین بار استفاده کرد، آ

- پوزیتیویست ها عالوه بر اینکه تنها راه رسیدن به شناخت و معرفت را تجربه می دانستند، معتقد بودند که اصواًل آن دسته از مفاهیم و گزاردها که تجربه پذیر 
نیستند و از طریق تجربه نمی توانند مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرند، بی معنا هستند.

سوال ۷۰( گزینه ۱ پاسخ درست است.
- دیدگاه کانت گرچه مورد نقد بسیاری از اروپاییان قرار گرفت و امروزه دیدگاه های دیگری در برابر آن مطرح گردیده است، اما همچنان در اکثر این دیدگاه ها 

اصل و اساس تجربه گرایی )یعنی اندیشه ای که بیکن به آن معتقد بود( غلبه دارد و نظر غالب فالسفه اروپایی را تشکیل می دهد.  

- آنچه دکارت را از تجربه گرایان جدا کرد قبول گزاره ها و قواعد عقالنی بود که از طریق تجربه قابل دستیابی نبودند و فقط متکی بر استدالل عقلی بودند.

سوال ۷۱( گزینه ۱ پاسخ درست است. الف( هراکلیتوس هم مانند پارمنیدس تغییر و تحول در محسوسات را تأیید می کرد. او با این وجود ادراک و شناخت 
حسی را معتبر می دانست، ولی این مورد به معنای مطلق بودن و تغییرناپذیری این ادراک نیست. 

ب( سوفسطائیان اصل امکان شناخت واقعیت را زیر سؤال برده بودند. پروتاگوراس میگفت حقیقت همان چیزی است که حواس هرکس به آن گواهی میدهد، 
پس نمی توان گفت او معتقد بوده است حقیقت وجود ندارد. 

ج( پارمنیدس معتقد بود حرکت وجود ندارد، زیرا حرکت از طریق حس برای ما معلوم شده و احتمال خطا در حس وجود دارد.

سوال ۷۲( گزینه ۴ پاسخ درست است.
- سهروردی کوشید آنچه را که از طریق اشراق و به صورت الهامات شهودی به دست آورده بود تبیین استداللی کند، پس در واقع او شهود را بر برهان عقلی مقدم 

می دانست، اما مالصدرا هر دو روش عقل و شهود را باهم به کار برد و هیچ یک را بر دیگری مقدم نمی داند. 

توجه: جمله اول مربوط به عرفان نیست. آنها برهان عقلی را بی اعتبار می دانستند، نه اینکه شهود را بر آن مقدم بداند.

سوال ۷۳( گزینه ۳ پاسخ درست است.
- مالصدرا در کتاب "مبدأ و معاد" می گوید: عقل و دین در همه احکام خود باهم تطبیق دارند و حاشا که احکام شریعت أنور با معارف یقینی و ضروری عقلی 

تعارض داشته باشد و افسوس به حال فلسفه ای که قوانین آن مطابق با کتاب و سنت نباشد. 

- راه شیخ اشراق را تکمیل کرد و توانست به نحو مطلوبی از معرفت شهودی در کنار معرفت عقلی بهره ببرد. مالصدرا توانست یک دستگاه منسجم فلسفی بنا 
کند که در عین حال که کامال هویت فلسفی دارد بر استدالل و منطق استوار است، از شهود و اشراق نیز بهره مند است و همچین پیوند مستحکمی میان فلسفه 
و معرفت وحیانی برقرار کرد و اثبات کرد که تضاد و تناقضی میان داده های مستدل و یقینی عقل و معارف وحیانی وجود ندارد و بالعکس عقل و وحی تأیید کننده 

یکدیگرند. هویت اصلی دستگاه فلسفی او عقالنی بود.
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سوال ۷۴( گزینه ۲ پاسخ درست است.
- مالصدرا در قرن یازدهم هجری توانست فلسفه اشراق را تکمیل کند و به نحو مطلوبی از معرفت شهودی در کنار معرفت عقلی بهره ببرد. 

- ابن سینا در یکی از کتاب های خود )االشارات و التنبیهات( که به تبیین عرفان می پردازد، به طور دقیق معرفت شهودی را توضیح می دهد، اما از ارتباط آن 
با فلسفه و استدالل های فلسفی سخنی نمی گوید.

سوال ۷۵( گزینه ۳ پاسخ درست است.
- ابزار شناخت ازنظر سهروردی بیشتر معرفت شهودی بود و سپس عقل. 

- ابن سینا هم حس و هم عقل را معتبر می دانست و نیم نگاهی به شناخت شهودی داشت، اما آن را در تبیین فلسفی خود وارد نمی کرد. مالصدرا توانست به 
نحو مطلوبی از معرفت شهودی در کنار معرفت عقلی بهره ببرد و دستگاه فلسفی او در عین حال که کامال هویت فلسفی دارد و بر استدالل و منطق استوار است، 

از شهود و اشراق نیز بهره مند است.

سوال ۷۶( گزینه ۴ پاسخ درست است.
- فارابی نیم نگاهی به شناخت شهودی داشت، اما آن را در تبیین فلسفی خود وارد نمی کرد. 

- صدرالمتألهین پایه بحث های علمی و فلسفی خود را روی پیوند میان عقل و کشف )شهود( و شرع )وحی و سنت( گذاشت و در راه کشف حقایق الهیات از 
مقدمات برهانی و مطالب کشفی )شهودی( و مواد قطعی دینی )آنچه از قرآن و حدیث به دست می آید( استفاده نمود. اگرچه ریشه این نظر در کلمات معلم ثانی 

)ابونصر فارابی(، ابن سینا، شیخ اشراق و خواجه نصیر طوسی نیز به چشم می خورد.

سوال ۷۷( گزینه ۱ پاسخ درست است.
- این دو فیلسوف برای شناخت وحیانی هم اعتبار خاصی قائل بودند و آن را هم یکی از راه های شناخت       می دانستند که اختصاص به پیامبران دارد. این دو 
فیلسوف نیم نگاهی هم به شناخت شهودی داشتند ← اما آن را در تبیین فلسفی خود وارد نمی کردند. ابن سینا در یکی از کتاب های خود که به تبیین عرفان می 

پردازد، به طور دقیق معرفت شهودی را توضیح می دهد، اما از ارتباط آن با فلسفه و استدالل های فلسفی سخنی نمی گوید. 

- سهروردی بر معرفت شهودی تأکید بسیاری کرد و کوشید، آنچه را که از طریق اشراق و به صورت الهامات شهودی به دست آورده بود، تببین استداللی کند و 
در نهایت نظام فلسفی خود را بر پایه آن شهودها بنا نماید.

سوال ۷۸( گزینه ۴ پاسخ درست است.
- در این دوره فیلسوفان بزرگی ظهور کردند که همگی سه ابزار حس و عقل و قلبا را معتبر می دانستند. 

- ابن سینا و فارابی نیم نگاهی به شناخت شهودی داشتند، اما آن را در تبیین فلسفی خود وارد نمی کردند. ابن سینا در یکی از کتاب های خود که به تبیین عرفان 
می پردازد به طور دقیق معرفت شهودی را توضیح می دهد، اما از ارتباط آن با فلسفه و استدالل های فلسفی سخن نمی گوید.

سوال ۷۹( گزینه ۱ پاسخ درست است.
- افالطون باور داشت که عقل می تواند جهان برتر از جهان طبیعت را بشناسد و برای آن استدالل ارائه نماید. وی نام این جهان برتر را عالم مثل نامید. ازنظر 

او عالم طبیعت سایه عالم مثل است. 

- پارمنیدس معتقد بود حرکت وجود ندارد، زیرا حرکت ازطریق حس برای ما معلوم شده و احتمال خطا در حس وجود دارد.

سوال ۸۰( گزینه ۱  پاسخ درست است.
- پروتاگوراس که از سوفسطائیان بود می گفت حقیقت همان چیزی است که حواس هرکس به آن گواهی می دهد خواه حواس افراد گزارشی دهد یا متفاوت. 

- باتوجه به دو طرف سؤال گزینه )۱( درست است، زیرا گزینه )۳( نیز نظر هراکلیتوس می باشد، ولی گزینه )۲( با نظر هراکلیتوس منافات دارد و گزینه )۴( نیز 
نظر پارمنیدس است.
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سوال ۸۱( گزینه ۱ پاسخ درست است.
- پارمنیدس معتقد بود که شناخت حسی به دلیل خطاهایی که گاه در حواس رخ می دهد، اعتباری ندارد و نمی توان بدان تکیه کرد به همین جهت پارمنیدس 

معتقد بود که حرکت وجود ندارد و همه اشیاء در ثبات و پایداری هستند. 

- افالطون به عقل اهمیت می داد، عقیده داشت که شناخت عقلی بسیار مطمئن تر از شناخت حسی است و اموری را که عقل درک می کند، ارزش برتری دارد. 
او باور داشت که عقل می تواند جهانی برتر از جهان طبیعت را بشناسد و برای آن استدالل ارائه نماید. وی نام این جهان برتر را عالم مثل نامید.

سوال ۸۲( گزینه ۲ پاسخ درست است.
- هراکلیتوس عالوه بر حس به عقل هم اهمیت می داد. او معتقد بود که شناخت حسی اعتبار دارد و ما وجود حرکت در این جهان را از طریق حس درمی یابیم 
و درک می کنیم، اما متفکری به نام "پارمنیدس" معتقد بود که شناخت حسی به دلیل خطاهایی که گاه در حواس رخ می دهد، اعتبار ندارد و نمی توان بدون تکیه 

کرد، به همین جهت پارمنیدس معتقد بود که حرکت وجود ندارد و همه اشیاء در ثبات و پایداری هستند. 

- پروتاگوراس میگفت حقیقت تابع ادراک انسان است، اما منکر عدم پایداری و یقینی نبودن )خطاپذیر بودن( شناخت حسی نبود. به عبارتی دیگر نمی توانیم 
بگوییم او آنچه از حواس به دست می آید را پایدار و یقینی می داند.

سوال ۸۳( گزینه ۱ پاسخ درست است. در تمام این دوره ها )تاریخ فلسفه(، درباره معرفت شناسی و میزان کارآمدی هریک از ابزارهای معرفت مباحث مختلفی 
صورت گرفته است.

سوال ۸۴( گزینه ۳ پاسخ درست است. تاریخ فلسفه را می توان به دوره های زیر تقسیم کرد: 
الف( دوره یونان باستان ب( فیلسوفان اروپایی دوره قرون وسطی تا ابتدای رنسانس و آغاز دوره جدید در اروپا  ج( دوره شکوفایی فلسفه در جهان اسالم و ایران 

د( دوره جدید اروپا که از رنسانس آغاز می شود و تاکنون ادامه دارد.

سوال ۸۵( گزینه ۴ پاسخ درست است. اموری مانند خدا باید با ابزار تجربه مورد بررسی قرار بگیرند و اگر امکان بررسی آن ها وجود داشت می توان درباره آن 
ها نظر دارد، حال چه نظر مثبت و تأیید و چه نظر رد و انکار )رد گزینه ۱(. بیکن از اولین فیلسوفانی بود که بر حس و تجربه اصرار می ورزید و برای تجربه اصالت 

قائل بود نه عقل )رد گزینه ۲(. همه شناخت های ما، حتی معرفت های ریاضی و فلسفی، ریشه در حواس ما دارند )رد گزینه ۳(

سوال ۸۶( گزینه ۱ پاسخ درست است. دو جریان اصلی فلسفه در آغاز دوره جدید عبارت بودند از تجربه گرایی و عقل گرایی - چون تنها ابزار شناخت و معرفت 
انسان حس و تجربه است اموری مانند خدا و ... باید با ابزار تجربه مورد بررسی قرار بگیرند و اگر امکان بررسی آن ها وجود داشت می توان درباره آن ها نظر داد 

حال چه نظر مثبت و تأیید و چه نظر رد و انکار.

سوال ۸۷( گزینه ۱ پاسخ درست است. الف( سوفسطائیان حقیقت را نسبی می دانستند و می گفتند حقیقت برای هرکس، همان چیزی است که درک کرده، 
پس درک و دریافت هرکس، برای خود او حقیقت بود.    ب( سوفسطائیان به سبب مغالطه هایی که برای آن ها رخ داده بود، اصل امکان شناخت و واقعیت را 

زیر سؤال برده و مدعی شدند که نه از راه حس و نه راه عقل نمی توان به حقیقت رسید.

سوال ۸۸( گزینه ۳ پاسخ درست است.   پارمنیدس از فیلسوفان پیش از سقراط در یونان باستان، از کسانی بود که شناخت حسی را، به دلیل خطاهایی که گاه 
در حواس رخ می دهد، معتبر نمی دانست و تنها برای شناخت عقلی ارزش قائل بود. به همین دلیل او معتقد بود که حرکت وجود ندارد، زیرا حرکت ازطریق حس 

برای ما معلوم شده و احتمال خطا در حس وجود دارد.

سوال ۸۹( گزینه ۲ پاسخ درست است. پارمنیدس حرکت حسی را قبول نداشت و معتقد بود که حرکت وجود ندارد، زیرا حرکت ازطریق حس برای ما معلوم 
شده و احتمال خطا در حس وجود دارد اما هراکلیتوس فکر میکرد شناخت حسی معتبر است به همین دلیل وجود حرکت را در عالم قبول داشت؛ چون حرکت 

قابل مشاهده حسی است.
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سوال ۸۱( گزینه ۱ پاسخ درست است.
- پارمنیدس معتقد بود که شناخت حسی به دلیل خطاهایی که گاه در حواس رخ می دهد، اعتباری ندارد و نمی توان بدان تکیه کرد به همین جهت پارمنیدس 

معتقد بود که حرکت وجود ندارد و همه اشیاء در ثبات و پایداری هستند. 

- افالطون به عقل اهمیت می داد، عقیده داشت که شناخت عقلی بسیار مطمئن تر از شناخت حسی است و اموری را که عقل درک می کند، ارزش برتری دارد. 
او باور داشت که عقل می تواند جهانی برتر از جهان طبیعت را بشناسد و برای آن استدالل ارائه نماید. وی نام این جهان برتر را عالم مثل نامید.

سوال ۸۲( گزینه ۲ پاسخ درست است.
- هراکلیتوس عالوه بر حس به عقل هم اهمیت می داد. او معتقد بود که شناخت حسی اعتبار دارد و ما وجود حرکت در این جهان را از طریق حس درمی یابیم 
و درک می کنیم، اما متفکری به نام "پارمنیدس" معتقد بود که شناخت حسی به دلیل خطاهایی که گاه در حواس رخ می دهد، اعتبار ندارد و نمی توان بدون تکیه 

کرد، به همین جهت پارمنیدس معتقد بود که حرکت وجود ندارد و همه اشیاء در ثبات و پایداری هستند. 

- پروتاگوراس میگفت حقیقت تابع ادراک انسان است، اما منکر عدم پایداری و یقینی نبودن )خطاپذیر بودن( شناخت حسی نبود. به عبارتی دیگر نمی توانیم 
بگوییم او آنچه از حواس به دست می آید را پایدار و یقینی می داند.

سوال ۸۳( گزینه ۱ پاسخ درست است. در تمام این دوره ها )تاریخ فلسفه(، درباره معرفت شناسی و میزان کارآمدی هریک از ابزارهای معرفت مباحث مختلفی 
صورت گرفته است.

سوال ۸۴( گزینه ۳ پاسخ درست است. تاریخ فلسفه را می توان به دوره های زیر تقسیم کرد: 
الف( دوره یونان باستان ب( فیلسوفان اروپایی دوره قرون وسطی تا ابتدای رنسانس و آغاز دوره جدید در اروپا  ج( دوره شکوفایی فلسفه در جهان اسالم و ایران 

د( دوره جدید اروپا که از رنسانس آغاز می شود و تاکنون ادامه دارد.

سوال ۸۵( گزینه ۴ پاسخ درست است. اموری مانند خدا باید با ابزار تجربه مورد بررسی قرار بگیرند و اگر امکان بررسی آن ها وجود داشت می توان درباره آن 
ها نظر دارد، حال چه نظر مثبت و تأیید و چه نظر رد و انکار )رد گزینه ۱(. بیکن از اولین فیلسوفانی بود که بر حس و تجربه اصرار می ورزید و برای تجربه اصالت 

قائل بود نه عقل )رد گزینه ۲(. همه شناخت های ما، حتی معرفت های ریاضی و فلسفی، ریشه در حواس ما دارند )رد گزینه ۳(

سوال ۸۶( گزینه ۱ پاسخ درست است. دو جریان اصلی فلسفه در آغاز دوره جدید عبارت بودند از تجربه گرایی و عقل گرایی - چون تنها ابزار شناخت و معرفت 
انسان حس و تجربه است اموری مانند خدا و ... باید با ابزار تجربه مورد بررسی قرار بگیرند و اگر امکان بررسی آن ها وجود داشت می توان درباره آن ها نظر داد 

حال چه نظر مثبت و تأیید و چه نظر رد و انکار.

سوال ۸۷( گزینه ۱ پاسخ درست است. الف( سوفسطائیان حقیقت را نسبی می دانستند و می گفتند حقیقت برای هرکس، همان چیزی است که درک کرده، 
پس درک و دریافت هرکس، برای خود او حقیقت بود.    ب( سوفسطائیان به سبب مغالطه هایی که برای آن ها رخ داده بود، اصل امکان شناخت و واقعیت را 

زیر سؤال برده و مدعی شدند که نه از راه حس و نه راه عقل نمی توان به حقیقت رسید.

سوال ۸۸( گزینه ۳ پاسخ درست است.   پارمنیدس از فیلسوفان پیش از سقراط در یونان باستان، از کسانی بود که شناخت حسی را، به دلیل خطاهایی که گاه 
در حواس رخ می دهد، معتبر نمی دانست و تنها برای شناخت عقلی ارزش قائل بود. به همین دلیل او معتقد بود که حرکت وجود ندارد، زیرا حرکت ازطریق حس 

برای ما معلوم شده و احتمال خطا در حس وجود دارد.

سوال ۸۹( گزینه ۲ پاسخ درست است. پارمنیدس حرکت حسی را قبول نداشت و معتقد بود که حرکت وجود ندارد، زیرا حرکت ازطریق حس برای ما معلوم 
شده و احتمال خطا در حس وجود دارد اما هراکلیتوس فکر میکرد شناخت حسی معتبر است به همین دلیل وجود حرکت را در عالم قبول داشت؛ چون حرکت 

قابل مشاهده حسی است.
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فل سوال ۹۰( گزینه ۱ پاسخ درست است. الف( به اعتقاد افالطون حس نسبت به عقل اهمیت کمتر دارد زیرا جهان نشانه ها را نشان می دهد. 
ب( ابزار حسی فقط توانایی درک این جهان را به انسان می دهد و درک جهان برتر با عقل و شهود معنوی امکان پذیر است.

سوال ۹۱( گزینه ۳ پاسخ درست است. افالطون و ارسطو در چند زمینه با هم اشتراک نظر داشتند؛ اول اینکه هم عقل و هم حس را معتبر می دانستند )رد 
گزینه های ۱ و ۲(، دوم اینکه شناخت عقلی، ارزشمندتر از شناخت حسی است )رد گزینه ۴( اما افالطون برخالف ارسطو، شناخت عالم طبیعت را شناخت حقیقی 
نمی دانست چون عالم طبیعت را عالم سایه ها می نامید. در حالی که ارسطو معتقد بود با استفاده از عقل می توان عالم طبیعت را شناخت. - عالم طبیعت از 
دیدگاه افالطون حوزه مادی و محسوس است و توسط حواس شناخته می شود. اما چون این عالم حقیقت نیست و فقط سایه ای از عالم معقول است، شناخت 

آن اعتبار چندانی ندارد.

سوال ۹۲( گزینه ۲ پاسخ درست است. به طور کلی جریان تجربه گرایی، که امروزه قالب های جدیدی یافته، همچنان بر عقل گرایی غلبه دارد. البته هنوز هم 
راه های دیگر معرفت یعنی شهود عرفانی و وحی نیز همچنان طرفدارانی دارد، برخی فیلسوفان معاصر، در حالی که تجربه گرایی را قبول دارند، به شهود معنوی 

و تجربه دینی نیز معتقد هستند.
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حقیقت انسان چیست؟

این سوال، یکی از سوال های مهم در فلسفه است که مورد توجه فیلسوفان از ابتدای شکل گیری فلسفه قرار گرفته و در طول تاریخ فلسفه در مورد انسان نظریات 

مختلفی از سوی فیلسوفان ابراز شده است که به طور مختصر دیدگاه فیلسوفان در طول تاریخ فلسفه را مطالعه می کنیم.

  الف: دوره یونان باستان

دیدگاه افالطون و ارسطو

نظر دقیق و روشن درباره انسان، در این دوره، اولین بار از جانب افالطون ابراز شد و از آن جا که مجموعه آثار افالطون منعکس کننده اندیشه های سقراط نیز 

هست، می توان گفت که دیدگاه افالطون، به میزان زیادی منعکس کننده دیدگاه استاد وی، سقراط نیز هست.

چیستی انسان از نظر افالطون

انسان عالوه بر بدن، دارای حقیقتی برتر است که محدودیت های بدن را ندارد. این حقیقت برتر همان نفس است که محدودیت های بدن را ندارد.

با ارزش ترین دارایی انسان از نظر افالطون

 نفس با ارزش ترین دارایی انسان است و توجه و مراقبت از نفس باید وظیفه اصلی هر انسانی باشد تا بدین وسیله نفس زیبا شود و به فضایل آراسته گردد.

 از نظر افالطون

»تنها موجودی که به طور خاص دارای عقل و خرد است، نفس است و این نفس چیزی نامرئی است«

وی هم چنین می گوید: »نفس جزء عقالنی انسان است که او را از حیوانات متمایز می کند و غیرفانی و جاوید است.«

  دیدگاه مشترک ارسطو با افالطون درباره انسان

ارسطو نظر استاد خود افالطون را پذیرفت که قوه نطق و قابلیت حیات، مربوط به نفس است نه بدن. بدِن بدون نفس، یک موجود مرده است.

ادامه دیدگاه ارسطو درباره انسان که مخالف با نظر افالطون است.)یعنی این دیدگاه، اختصاصی ارسطو است.(

از نظر ارسطو نفس انسان در هنگام تولد، حالت بالقوه دارد و هیچ چیز بالفعلی ندارد، نه علم، نه احساس، نه محبت و نه نفرت و نه هیچ چیز دیگر. نفس به تدریج 

این امور را کسب می کند و به »فعلیت« می رسد و کامل و کامل تر می شود.

معنی ناطق از نظر ارسطو در تعریف انسان به حیوان ناطق

مقصود از ناطق بودن انسان، صرفا سخن گفتن او نیست بلکه مقصود اصلی، قوه تفکر و تعقل است.
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  ب: دوره جدید اروپا

در این دوره همان طور که فیلسوفان اروپایی از جهت معرفت شناسی به دو گروه »عقل گرایان« و »تجربه گرایان« تقسیم شدند، از جهت انسان شناسی نیز به تدریج، 

دو تلقی از انسان پیدا کردند.

یک جریان همانند افالطون و ارسطو، همچنان معتقد به وجود »نفس« یا »روح« هستند و برای انسان دو بعد روحی و مادی قائلند و حقیقت انسان را همان روح 

و نفس وی می دانند.

جریان دیگر یا اصوال وجود »نفس« را انکار می کنند و انسان را یک موجود مادی می دانند و یا نفس را چیزی فرعی نسبت به بدن تلقی می کنند و از آثار و لوازم 

بدن به شمار می آورند.

 معتقدین به وجود نفس

1- دکارت فرانسوی    2- ایمانوئل کانت

  دکارت فرانسوی بدن را ماشینی پیچیده می داند که به طور خودکار فعالیت می کند. اما این بدن، حقیقت »من« انسان را تشکیل نمی دهد.

  از نظر دکارت »من« همان »روح« یا »نفس« است که مرکز اندیشه های ماست. این روح است که استدالل می کند، می پذیرد یا رد می کند.

  از نظر دکارت روح و بدن کامال از یکدیگر مجزا هستند و خاصیت های متفاوت دارند، گرچه با یکدیگر هستند و روح از بدن استفاده می کند.

از نظر دکارت روح از قوانین فیزیکی آزاد است ولی بدن مانند دیگر اجسام از قوانین فیزیکی تبعیت می کند و آزاد نیست. 

کانت،  به اثبات حقیقت نفسانی انسان و اراده و اختیار آن پرداخت. او از این راه، نفس مختار و اراده آزاد انسان را اثبات کرد و گفت انسان یک   

موجود اخالقی و برخوردار از وجدان اخالقی است و یک چنین ویژگی بدون وجود اختیار و اراده آزاد معنا ندارد. اختیار نیز ویژگی نفس است نه بدن که یک 

امر مادی است.

فیلسوفان عقل گرای دیگر عموما مانند دکارت و کانت، اعتقاد دارند که انسان عالوه بر بدن، یک حقیقت روحانی برتر دارد که اختیار و اراده مربوط به آن است.

  انسان تک ساحتی

1- ماتریالیست ها     2- داروینیست ها

توماس هابز یکی از ماتریالیست های اولیه است که در قرن هفدهم در انگلستان می زیست.

توماس هابز ذهن بشر را یک ماشین پیچیده مادی تلقی می کرد که شبیه یک دستگاه مکانیکی، مثل موتور اتومبیل کار می کند.

مارکس فیلسوف ماتریالیست قرن نوزدهم نیز انسان را فقط یک موجود مادی می دانست که نیازهای اصلی او را نیازهای مادی تشکیل می دهند و نیازهای مانند 

نیاز به اجتماع و قانون و نیاز به اخالق، همه به خاطر نیازهای مادی پیدا شده اند.

داروینیست ها عقایدی نزدیک به ماتریالیست ها دارند. فیلسوفانی هستند که از نظریه داروین درباره پیدایش حیات و تحول تدریجی موجودات زنده و پیدایش 

و  از سایر حیوانات پیچیده تر است  انسان  تفاوت که  این  با  انسان چیزی نیست جز یک حیوان راست قامت؛  نتایج فلسفی گرفتند و گفتند که  از حیوان  انسان 

همان طور که یک کرم با یک پرنده تفاوت ندارد و هر دو حیوان شمرده می شوند، انسان نیز به جز پیچیدگی بیشتر، تفاوت حقیقی با آن ها ندارد.

نکته: داروین خودش فیلسوف نبود بلکه یک زیست شناس بود و فرضیه تطور را ارائه داده است اما فیلسوف فیلسوفانی از این فرضیه داروین نتایج فلسفی 

گرفتند که به این فیلسوفان داروینیست می گویند.

 منشاء فضیلت گرایی و گرایش به فضایل اخالقی از نظر کاتریالیست ها و داروینیست ها

از نظر ماتریالیست ها و داروینیست ها، چون تفاوت واقعی میان انسان و سایر حیوانات وجود ندارد، نمی توان برای انسان ارزش ویژه ای قائل شد.

درس نهم: چیستی انسان )1(
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مثال اگر انسان به اخالق و فضایل اخالقی توجه می کند، به این دلیل نیست که فضیلت گرایی در روح و فطرت او وجود دارد، بلکه به این دلیل است که انسان ها، 

وارد زندگی اجتماعی و زیست اجتماعی شده اند و این زیست اجتماعی آن ها را وادار به ابداع اصول اخالقی و رعایت آن ها کرده است تا بتوانند باهم زندگی کنند.

دیدگاه معتقدین به روح و بدن را با دیدگاه ماتریالیست ها و داروینیست ها مقایسه کنید و نقاط قوت و ضعف این دو دیدگاه را بیان نمائید.

معتقدین به انسان تک ساحتیمعتقدین به روح و بدن

آن هایی که روح و بدن برای انسان قائل هستند، معتقدند که 

اموری مانند احساس اختیار، مسئولیت پذیری،، توجه به امور 

معنوی، توجه به خوبی و بدی های اخالقی و …. در زندگی 

بشر وجود دارد که برتر از خواست ها و تمایالت مادی انسان 

یعنی  انسان  در  متعالی تر  بعد  از یک  ناشی  امور  این  و  است 

روح مجرد است.

داروینیس ها و ماتریالیست ها معتقدند انسان تفاوتی با سایر حیوانات ندارد اما چون 

انسان حیوان پیچیده تری است و مغز کامل تری نسبت به سایر حیوانات دارد برای 

نیازهای مادی و حیوانی خود مانند حفظ بقا، تغذیه بهتر، امنیت کامل تر و نظایر آن 

راه حل های پیچیده تری پیدا کرده است. برای مثال این که انسان عدل را زیبا و ظلم 

را زشت پنداشته به خاطر این نبوده که واقعا عدل زیبا و ظلم زشت است بلکه چون 

او به دنبال امنیت بوده است و الزمه امنیت را در قبول این دو اصل دانسته، این دو 

اصل را قبول کرده است. بنابراین از نظر آنان انسان چیزی به نام روح مجرد ندارد.

مقایسه  صفحه 75

در این درس نظرات برخی فالسفه درباره انسان توضیح داده شد. نظرات این فیلسوفان را با نظرات ذکر شده درباره معرفت شناسی تطبیق دهید و ببینید 

این نظرات با کدام نظر در معرفت شناسی قرابت بیشتری دارد.

تطبیقفیلسوفان

افالطون و ارسطو
از آن جا که افالطون و ارسطو هم برای ادراک حسی و هم ادراک عقلی اعتبار قائل هستند، این امکان برای  آن ها وجود 

داشته که در مورد انسان نیز معتقد شوند که وجود وی هم دارای هم حقیقت جسمانی و حقیقت روحانی است.

دکارت
دکارت نیز مانند افالطون و ارسطو هم ادراک حسی را و هم ادراک عقلی را معتبر می داند بنابراین معتقد به دو بعد جسمی و 

روحی برای انسان بوده است.

کانت

هرچند کانت شناخت حسی و عقلی را فقط در حوزه جهان تجربی معتبر و همه براهین مستفاد از عقل محض را برای اثبات 

وجود روح نامعتبر می دانست ولی دالیل اخالقی را برای وجود روح معتبر دانسته و در این حوزه به استنتاج، رهنمون می شود 

که نفس جاویدان است.

ماتریالیست ها و 

داروینیست ها

داروینیست ها که بیشتر بر حس و تجربه تکیه کرده اند، لذا توجهی به جنبه ماورائی و روحانی وجود انسان نکرده و او را در حد 

حیوان تقلیل داده اند و ماتریالیست ها نیز ابزار حس و تجربه را تنها ابزار کسب معرفت می دانند و همان طور که معتقد هستند 

که هستی، چیزی جز ماده نیست، حیات انسانی نیز یک حیات مادی است و سخن از روح مجرد برای انسان یک سخن 

غیرعلمی و نادرست است.
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مثال اگر انسان به اخالق و فضایل اخالقی توجه می کند، به این دلیل نیست که فضیلت گرایی در روح و فطرت او وجود دارد، بلکه به این دلیل است که انسان ها، 

وارد زندگی اجتماعی و زیست اجتماعی شده اند و این زیست اجتماعی آن ها را وادار به ابداع اصول اخالقی و رعایت آن ها کرده است تا بتوانند باهم زندگی کنند.

دیدگاه معتقدین به روح و بدن را با دیدگاه ماتریالیست ها و داروینیست ها مقایسه کنید و نقاط قوت و ضعف این دو دیدگاه را بیان نمائید.

معتقدین به انسان تک ساحتیمعتقدین به روح و بدن

آن هایی که روح و بدن برای انسان قائل هستند، معتقدند که 

اموری مانند احساس اختیار، مسئولیت پذیری،، توجه به امور 

معنوی، توجه به خوبی و بدی های اخالقی و …. در زندگی 

بشر وجود دارد که برتر از خواست ها و تمایالت مادی انسان 

یعنی  انسان  در  متعالی تر  بعد  از یک  ناشی  امور  این  و  است 

روح مجرد است.

داروینیس ها و ماتریالیست ها معتقدند انسان تفاوتی با سایر حیوانات ندارد اما چون 

انسان حیوان پیچیده تری است و مغز کامل تری نسبت به سایر حیوانات دارد برای 

نیازهای مادی و حیوانی خود مانند حفظ بقا، تغذیه بهتر، امنیت کامل تر و نظایر آن 

راه حل های پیچیده تری پیدا کرده است. برای مثال این که انسان عدل را زیبا و ظلم 

را زشت پنداشته به خاطر این نبوده که واقعا عدل زیبا و ظلم زشت است بلکه چون 

او به دنبال امنیت بوده است و الزمه امنیت را در قبول این دو اصل دانسته، این دو 

اصل را قبول کرده است. بنابراین از نظر آنان انسان چیزی به نام روح مجرد ندارد.
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در این درس نظرات برخی فالسفه درباره انسان توضیح داده شد. نظرات این فیلسوفان را با نظرات ذکر شده درباره معرفت شناسی تطبیق دهید و ببینید 
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تطبیقفیلسوفان

افالطون و ارسطو
از آن جا که افالطون و ارسطو هم برای ادراک حسی و هم ادراک عقلی اعتبار قائل هستند، این امکان برای  آن ها وجود 

داشته که در مورد انسان نیز معتقد شوند که وجود وی هم دارای هم حقیقت جسمانی و حقیقت روحانی است.

دکارت
دکارت نیز مانند افالطون و ارسطو هم ادراک حسی را و هم ادراک عقلی را معتبر می داند بنابراین معتقد به دو بعد جسمی و 

روحی برای انسان بوده است.

کانت

هرچند کانت شناخت حسی و عقلی را فقط در حوزه جهان تجربی معتبر و همه براهین مستفاد از عقل محض را برای اثبات 

وجود روح نامعتبر می دانست ولی دالیل اخالقی را برای وجود روح معتبر دانسته و در این حوزه به استنتاج، رهنمون می شود 

که نفس جاویدان است.

ماتریالیست ها و 

داروینیست ها

داروینیست ها که بیشتر بر حس و تجربه تکیه کرده اند، لذا توجهی به جنبه ماورائی و روحانی وجود انسان نکرده و او را در حد 

حیوان تقلیل داده اند و ماتریالیست ها نیز ابزار حس و تجربه را تنها ابزار کسب معرفت می دانند و همان طور که معتقد هستند 

که هستی، چیزی جز ماده نیست، حیات انسانی نیز یک حیات مادی است و سخن از روح مجرد برای انسان یک سخن 

غیرعلمی و نادرست است.

تطبیق   صفحه 75



فه
س

فل

625

۱- کدام فالسفه معتقدند که "انسان در حالی موجود می شود که چیستی و ماهیت اش مشخص نشده است" و کدام گزینه بیان درستی 
از نظر داروینیسم در مورد اخالق و اصول اخالقی است؟

۱( مالصدرا و پیروان او در حکمت متعالیه - انسان ابداع کننده اخالق به سبب اجبار زیست اجتماعی است.

۲( فیلسوفان اگزیستانسیالیست اروپایی - انسان ابداع کننده اخالق به سبب اجبار زیست اجتماعی است.

۳( فیلسوفان اگزیستانسیالیست اروپایی - انسان ابداع کننده اخالق به سبب انتخاب در زندگی اجتماعی است.

۴( مالصدرا و پیروان او در حکمت متعالیه - انسان ابداع کننده اخالق به سبب انتخاب در زندگی اجتماعی است.

۲- اشتراک و تفاوت انسان با سایر موجودات از نظر ارسطو در چیست و هریک به ترتیب چه نام دارند؟

۱( حیوان و تفکر - فصل و جنس                           ۲( جسم و روح – جنس و فصل

۳( جسم و روح - فصل و جنس                             ۴( حیوان و تفکر - جنس و فصل

۳- طبق نظر دیوید هیوم فیلسوف ...................... مهم ترین برهان فیلسوفان الهی برای اثبات وجود خدا، برهان ................ 
است که از ................... گرفته شده و در مورد آن می توان گفت.

۱( تجربه گرا - نظم - تجربه - حداکثر می تواند یک ناظم و مدبر را اثبات کند.

۲( تجربه گرا - نظم - عقل - نمی تواند یک خالق نامتناهی را اثبات کند.

۳( عقل گرا - محرک اول - تجربه - حداکثر می تواند یک ناظم و مدبر را اثبات کند.

۴( عقل گرا - محرک اول - عقل - نمی تواند یک خالق نامتناهی را اثبات کند.

۴- اولین برهان های استداللی برای وجود خدا و مبدأ نخستین جهان از .................. بوده که در مورد این برهان ها می توان گفت 
......................

۱( افالطون - این استدالل ها از استحکام خاصی برخوردارند و زمینه ساز برهان های بعدی هستند.

۲( ارسطو - این استدالل ها فقط قدم های اولیه برای استفاده از استدالل برهانی در اثبات وجود خدا بوده است.

۳( افالطون - این استدالل ها فقط قدم های اولیه برای استفاده از استدالل برهانی در اثبات وجود خدا بوده است. 

۴( ارسطو - این استدالل ها از استحکام خاصی برخوردارند و زمینه ساز برهان های بعدی هستند.
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۱- کدام فالسفه معتقدند که "انسان در حالی موجود می شود که چیستی و ماهیت اش مشخص نشده است" و کدام گزینه بیان درستی 
از نظر داروینیسم در مورد اخالق و اصول اخالقی است؟

۱( مالصدرا و پیروان او در حکمت متعالیه - انسان ابداع کننده اخالق به سبب اجبار زیست اجتماعی است.

۲( فیلسوفان اگزیستانسیالیست اروپایی - انسان ابداع کننده اخالق به سبب اجبار زیست اجتماعی است.

۳( فیلسوفان اگزیستانسیالیست اروپایی - انسان ابداع کننده اخالق به سبب انتخاب در زندگی اجتماعی است.

۴( مالصدرا و پیروان او در حکمت متعالیه - انسان ابداع کننده اخالق به سبب انتخاب در زندگی اجتماعی است.

۲- اشتراک و تفاوت انسان با سایر موجودات از نظر ارسطو در چیست و هریک به ترتیب چه نام دارند؟

۱( حیوان و تفکر - فصل و جنس                           ۲( جسم و روح – جنس و فصل

۳( جسم و روح - فصل و جنس                             ۴( حیوان و تفکر - جنس و فصل

۳- طبق نظر دیوید هیوم فیلسوف ...................... مهم ترین برهان فیلسوفان الهی برای اثبات وجود خدا، برهان ................ 
است که از ................... گرفته شده و در مورد آن می توان گفت.

۱( تجربه گرا - نظم - تجربه - حداکثر می تواند یک ناظم و مدبر را اثبات کند.

۲( تجربه گرا - نظم - عقل - نمی تواند یک خالق نامتناهی را اثبات کند.

۳( عقل گرا - محرک اول - تجربه - حداکثر می تواند یک ناظم و مدبر را اثبات کند.

۴( عقل گرا - محرک اول - عقل - نمی تواند یک خالق نامتناهی را اثبات کند.

۴- اولین برهان های استداللی برای وجود خدا و مبدأ نخستین جهان از .................. بوده که در مورد این برهان ها می توان گفت 
......................

۱( افالطون - این استدالل ها از استحکام خاصی برخوردارند و زمینه ساز برهان های بعدی هستند.

۲( ارسطو - این استدالل ها فقط قدم های اولیه برای استفاده از استدالل برهانی در اثبات وجود خدا بوده است.

۳( افالطون - این استدالل ها فقط قدم های اولیه برای استفاده از استدالل برهانی در اثبات وجود خدا بوده است. 

۴( ارسطو - این استدالل ها از استحکام خاصی برخوردارند و زمینه ساز برهان های بعدی هستند.
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منطق و فلسفه جامع کنکور

۵- باتوجه به بحث "وجوب و امکان" و "علت و معلول" کدام نتیجه گیری در ارتباط با رابطه خدا با جهان مناسب تر است؟

۱( هر معلولی علتی دارد و خداوند علت پیدایش جهان است.

۲( هر حادثه ای علتی دارد و خداوند علت حوادث جهان است.

۳( موجودات ممکن به واسطه علل خود واجب الوجود شده و خداوند علت حقیقی و واجب الوجود بالذات موجودات است.

۴( جهان هستی ممتنع الوجود بالغیری است که به واسطه خداوند که واجب الوجود بالذات است وجود یافته است.

۶- کدام یک فالسفه زیر انسان را یک ماشین مکانیکی پیچیده تلقی می کرد؟

۱( مارکس                              ۲( چارلز داروین                              ۳( توماس هابز                              ۴( سقراط

۷- از نظر ارسطو نفس انسان در هنگام تولد ................. و در گذر زمان به حالت ................. خواهد رسید.

گاهی اولیه دارد - کمال خود                                    ۲( بالقوه است - فعلیت ۱( آ

۳( فقط، تصدیقات دارد - بعدًا به تکامل                          ۴( فقط تصدقات دارد - فعلیت

۸- نظر دقیق و روشن درباره انسان در یونان باستان اولین بار از طرف ................ ابراز شد و به طور خاص نفس دارای ............ 
است.

۱( افالطون - عقل و خرد                                           ۲( ارسطو - روح و فطرت

۳( فیثاغورس - درک علمی                                        ۴( تالس - استدالل ریاضی و هندسی

۹- کدام یک از گزینه های زیر ویژگی نفس نمی باشد؟

۱( با ارزش ترین دارایی انسان                                                                         ۲( فانی و غیرجاوید و نامرئی است.

۳( جزء عقالنی انسان است که او را از حیوانات متمایز می کند.                     ۴( تنها موجودی که به طور خاص دارای عقل و خرد است.

۱۰- چند مورد از جمالت زیر صحیح است؟ 

الف( مارکس انسان را موجودی می دانست که نیازهای مادی اش به دلیل نیازهایی مانند نیاز به اجتماع و قانون و نیاز به اخالق پیدا 
شده اند. 

ب( از نظر کانت وجدان اخالق بدون وجود اختیار و اراده آزاد معنا ندارد. 

ج( از نظر دکارت، وجود انسان مرکز اندیشه های اوست.

۱( دو مورد                                   ۲( یک مورد                                   ۳( هیچ موردی                                   ۴( سه مورد

۱۱- داروینیست ها از نظریة داروین چه نتیجه ای گرفتند؟

۱( انسان یک حیوان متفکر و مختار و دارای ویژگی های خاص اند.                ۲( انکار روح غیرمادی در انسان

۳( تنها تفاوت انسان با سایر حیوانات، مادی گرایی اوست.                               ۴( انسان یک حیوان مادی است.
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۱۲- به ترتیب کدام عبارت )نادرست - نادرست - درست - نادرست( می باشد؟ 

الف( از دیدگاه ارسطو، حیات بدن، معلول اتصال آن به نفس است. 

ب( از دیدگاه دکارت، روح و بدن مکمل یکدیگرند. 

ج( از نظر توماس هابز، انسان به مانند یک ماشین پیچیده مادی می باشد. 

د( از نظر ماتریالیست ها و داوینیست ها، ارزش ویژه قائل نشدن برای انسان علت عدم تفاوت واقعی میان انسان و سایر حیوانات است.

۱( الف - ج - ب - د                                        ۲( ج - ب - الف - د

۳( د - الف - ج - ب                                        ۴( ب - ج - د - الف

۱۳- کدام گزینه درباره دیدگاه ارسطو صحیح نمی باشد؟

۱( از نظر او بدن فانی است و دلیل حیات آن، هستی انسان است.                     ۲( ارسطو در رابطه با عدم قائل بودن به بدن، خود را پیرو افالطون می داند.

۳( در دیدگاه او، بدن بدون نفس، یک موجود روزمره است.                                 ۴( دارا بودن حالت بالقوه نفس در زمان تولد

۱۴- اینکه انسان با قوه تفکر خود استدالل می کند به چه معنا است؟

۱( یعنی گویا در هنگام استدالل با خود نطق می کند. 

۲( به این معنا که انسان تفکرش به طور بالقوه برای استدالل سازماندهی شده است.

۳( یعنی انسان به دلیل قوه تفکر بر حیوانات برتری دارد و به همین دلیل توانایی استدالل را دارد.

۴( یعنی از تصدیقات و تصورات خود کمک می گیرد و استدالل را سامان می دهد.

۱۵- درستی و نادرستی عبارت ها در کدام گزینه به درستی آمده است؟ 

الف( ارسطو بیان می دارد که نفس انسان در هنگام تولد حالت بالفعل دارد. 

ب( از نظر ارسطو نفس به تدریج اموری مثل محبت و نفرت و... را کسب می کند و کامل تر می شود. 

ج( از دیدگاه افالطون، نفس انسان قابلیت کسب فضایل را دارد.

۱( نادرست - درست - درست                                     ۲( درست - نادرست - درست

۳( درست - درست - نادرست                                     ۴( نادرست - نادرست - نادرست

۱۶- از نظر افالطون نفس چگونه به فضائل آراسته می شود؟

۱( دارا بودن نفس که او را از حیوانات متمایز کرده است.                    ۲( پی بردن به این موضوع که نفس، جزء عقالنی انسان است.

۳( توجه و مراقبت از نفس                                                                  ۴( دانستن اینکه نفس غیرفانی و جاوید است.

۱۷- چند مورد از جمالت زیر صحیح نیست؟ 

الف( از نظر افالطون، جزء متمایزکننده انسان از حیوانات قوه تعقل می باشد.

ب( ارسطو بیان کرد که انسان عالوه بر بدن، دارای حقیقتی برتر است به نام نفس 

ج( ارسطو بیان کرد که قوه عقل و قابلیت حیات مربوط به نفس است.

۱( دو مورد                              ۲( سه مورد                              ۳( یک مورد                              ۴( هیچ موردی
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۱۲- به ترتیب کدام عبارت )نادرست - نادرست - درست - نادرست( می باشد؟ 

الف( از دیدگاه ارسطو، حیات بدن، معلول اتصال آن به نفس است. 

ب( از دیدگاه دکارت، روح و بدن مکمل یکدیگرند. 

ج( از نظر توماس هابز، انسان به مانند یک ماشین پیچیده مادی می باشد. 

د( از نظر ماتریالیست ها و داوینیست ها، ارزش ویژه قائل نشدن برای انسان علت عدم تفاوت واقعی میان انسان و سایر حیوانات است.

۱( الف - ج - ب - د                                        ۲( ج - ب - الف - د

۳( د - الف - ج - ب                                        ۴( ب - ج - د - الف

۱۳- کدام گزینه درباره دیدگاه ارسطو صحیح نمی باشد؟

۱( از نظر او بدن فانی است و دلیل حیات آن، هستی انسان است.                     ۲( ارسطو در رابطه با عدم قائل بودن به بدن، خود را پیرو افالطون می داند.

۳( در دیدگاه او، بدن بدون نفس، یک موجود روزمره است.                                 ۴( دارا بودن حالت بالقوه نفس در زمان تولد

۱۴- اینکه انسان با قوه تفکر خود استدالل می کند به چه معنا است؟

۱( یعنی گویا در هنگام استدالل با خود نطق می کند. 

۲( به این معنا که انسان تفکرش به طور بالقوه برای استدالل سازماندهی شده است.

۳( یعنی انسان به دلیل قوه تفکر بر حیوانات برتری دارد و به همین دلیل توانایی استدالل را دارد.

۴( یعنی از تصدیقات و تصورات خود کمک می گیرد و استدالل را سامان می دهد.

۱۵- درستی و نادرستی عبارت ها در کدام گزینه به درستی آمده است؟ 

الف( ارسطو بیان می دارد که نفس انسان در هنگام تولد حالت بالفعل دارد. 

ب( از نظر ارسطو نفس به تدریج اموری مثل محبت و نفرت و... را کسب می کند و کامل تر می شود. 

ج( از دیدگاه افالطون، نفس انسان قابلیت کسب فضایل را دارد.

۱( نادرست - درست - درست                                     ۲( درست - نادرست - درست

۳( درست - درست - نادرست                                     ۴( نادرست - نادرست - نادرست

۱۶- از نظر افالطون نفس چگونه به فضائل آراسته می شود؟

۱( دارا بودن نفس که او را از حیوانات متمایز کرده است.                    ۲( پی بردن به این موضوع که نفس، جزء عقالنی انسان است.

۳( توجه و مراقبت از نفس                                                                  ۴( دانستن اینکه نفس غیرفانی و جاوید است.

۱۷- چند مورد از جمالت زیر صحیح نیست؟ 

الف( از نظر افالطون، جزء متمایزکننده انسان از حیوانات قوه تعقل می باشد.

ب( ارسطو بیان کرد که انسان عالوه بر بدن، دارای حقیقتی برتر است به نام نفس 

ج( ارسطو بیان کرد که قوه عقل و قابلیت حیات مربوط به نفس است.

۱( دو مورد                              ۲( سه مورد                              ۳( یک مورد                              ۴( هیچ موردی
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۱۸- کدام عبارت صحیح است؟

۱( از دیدگاه ارسطو روح دارای حقیقتی برتر است که این حقیقت برتر همان نفس است.

۲( نظر دقیق و روشن درباره انسان، در دوره یونان باستان، اولین بار از جانبا سقراط ابراز شد.

۳( افالطون عقیده دارد نفس، جزء عرفانی انسان است که غیرفانی و جاوید است.

۴( از نظر افالطون نفس، تنها موجودی است که به طور خاص دارای عقل و خرد است.

۱۹- یکی از مسائل موردتوجه فیلسوفان از ابتدای شکل گیری فلسفه چه چیزی بوده است؟

۱( هستی انسان                                             ۲( حقیقت انسان

۳( چیستی انسان                                           ۴( ماهیت انسان

۲۰- عبارت "یک کرم با یک پرنده تفاوتی ندارد و هر دو حیوان شمرده می شوند انسان نیز با پیچیدگی بیشتر تفاوت حقیقی بیشتری با 
آن ها ندارد." عقیده کدام یک از مکاتب زیر می باشد؟

۱( داروینیست ها                                            ۲( ماتریالیست ها

۳( گزینه های ۱ و ۲                                       ۴( اگزیستانسیالیسم ها

۲۱- چند مورد از عبارت های زیر صحیح می باشد؟ 

الف( افالطون و ارسطو برای انسان دو بعد قائل اند و حقیقت آن را همان روح و نفس وی می دانند. 

ب( فیلسوفان اروپایی در دوره جدید به دو دسته عقل گرایان و تجربه گرایان محض تقسیم شدند. 

ج( در جریان های فالسفه اروپایی گروهی کل نفس را انکار کردند.

د( دکارت فیلسوف فرانسوی بدن را ماشینی پیچیده می دانست.

۱( چهار مورد                               ۲( سه مورد                               ۳( دو مورد                               ۴( ۱ مورد

۲۲- کدام گزینه صحیح نیست؟

۱( زیست اجتماعی انسان را به عقیده داروینیست ها وادار به ابداع اصول اخالقی می کند.

۲( دکارت و کانت فیلسوفان عقل گرا معتقدند که عالوه بر بلن حقیقت برتر وجود دارد.

۳( ماتریالیست ها همه موجودات، حتی انسان را تک ساحتی نمی پندارند.

۴( داروینیست ها در بحث تمایز بدن و روح نظری نزدیک به ماتریالیست ها دارند.

۲۳- کدامین مکاتب فلسفی زندگی و زیست اجتماعی بیان می کند فضیلت گرایی در انسان وجود ندارد؟

۱( داروینیست ها - ماترتالیست ها                          ۲( ماتریالیست ها - اگزیستانسیالیسم ها

۳( ماتریالیست ها - سوفیست ها                            ۴( ناسیونالیست ها - سوفیست ها

۲۴- کدام یک از فالسفه زیر از اراده و اختیار در اثبات نفس بهره برد؟

۱( کانت                               ۲( کنت                               ۳( دکارت                               ۴( مارکس
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۲۵- کدام گزینه درباره روح و بدن از نظر دکارت صحیح است؟

۱( روح از قوانین فیزیکی آزاد است، ولی بدن مانند دیگر اجسام از قوانین فیزیکی تبعیت می کند.

۲( روح و جسم مشترکات زیادی دارند به طوری که قابل شناخت از یکدیگر نیستند.

۳( دکارت روح را عامل اندیشه نمی داند و آن را فقط به نفس بیا من معنا کرد. 

۴( دکارت بدن را موجود پیچیده و روح را آمیخته با جسم می داند.

۲۶- دکارت رابطه میان ذهن و بدن انسان را چگونه تبیین می کرد؟

۱( ارتباطی با هم ندارند.                                            ۲( درواقع یکی هستند.

۳( کاماًل مجزا هستند.                                             ۴( از قوانین کی پیروی می کنند.

۲۷- درستی و نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید. 

الف( وقتی می گوییم روح انسان ظرفیت بی پایان دارد، پس می تواند، ماهیتش را خودش تعیین کند. 

ب( روح عالی ترین مرتبه موجودات زنده است نه خود انسانیت 

ج( انسان از ابتدا همه ی ویژگی های کمال ویژگی ها را در خود ندارد. 

د( کانت معتقد بود ذهن و بدن دو چیز مجزا و متفاوت از یکدیگر هستند.

۱( درست - نادرست - درست - نادرست                           ۲( درست - درست - نادرست - نادرست 

۳( درست - درست - درست - نادرست                             ۴( نادرست - درست - درست - درست

۲۸- صحیح و غلط بودن همه عبارات زیر را مشخص کنید. 

الف( نظریه داروین درباره پیدایش انسان و تکامل تدریجی آن است. 

ب( داروینیست ها موجودات مخصوصا انسان را به حیوان مستوی القامه می شناخت. 

ج( ارسطو توانایی نطق و سخن گفتن را فصل ممیز انسان با سایر حیوانات می داند. 

د( از نظر دکارت انسان همان من است که می اندیشید و غیرمادی است.

۱( درست - نادرلنت - درست - درست                              ۲( نادرست - نادرست - درست - درست

۳( درست - نادرست - نادرست - درست                            ۴( نادرست - نادرست - نادرست - درست

۲۹- در تعریف ارسطو از انسان، مفهوم ............ همان مفهوم عام و ............ فصل ممیز انسان است.

۱( انسان - حیوان                                                       ۲( حیوان - انسانیت

۳( حیوان - نفس                                                        ۴( حیوان - نطق

۳۰- کدام گزینه صحیح نیست؟

۱( مالصدرا: روح انسان دارای ظرفیت بی نهایت است.                                     ۲( سنجش توانایی ذهن انسان را باید در حوزه علم تجربی بررسی کنیم.

۳( از نظر دکارت انسان همان من است که می اندیشد و مادی است.                 ۴( ماتریالیست ها معتقدند انسان ها صرفًا تک ساحتی اند نه چند ساحتی.
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۲۵- کدام گزینه درباره روح و بدن از نظر دکارت صحیح است؟

۱( روح از قوانین فیزیکی آزاد است، ولی بدن مانند دیگر اجسام از قوانین فیزیکی تبعیت می کند.

۲( روح و جسم مشترکات زیادی دارند به طوری که قابل شناخت از یکدیگر نیستند.

۳( دکارت روح را عامل اندیشه نمی داند و آن را فقط به نفس بیا من معنا کرد. 

۴( دکارت بدن را موجود پیچیده و روح را آمیخته با جسم می داند.

۲۶- دکارت رابطه میان ذهن و بدن انسان را چگونه تبیین می کرد؟

۱( ارتباطی با هم ندارند.                                            ۲( درواقع یکی هستند.

۳( کاماًل مجزا هستند.                                             ۴( از قوانین کی پیروی می کنند.

۲۷- درستی و نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید. 

الف( وقتی می گوییم روح انسان ظرفیت بی پایان دارد، پس می تواند، ماهیتش را خودش تعیین کند. 

ب( روح عالی ترین مرتبه موجودات زنده است نه خود انسانیت 

ج( انسان از ابتدا همه ی ویژگی های کمال ویژگی ها را در خود ندارد. 

د( کانت معتقد بود ذهن و بدن دو چیز مجزا و متفاوت از یکدیگر هستند.

۱( درست - نادرست - درست - نادرست                           ۲( درست - درست - نادرست - نادرست 

۳( درست - درست - درست - نادرست                             ۴( نادرست - درست - درست - درست

۲۸- صحیح و غلط بودن همه عبارات زیر را مشخص کنید. 

الف( نظریه داروین درباره پیدایش انسان و تکامل تدریجی آن است. 

ب( داروینیست ها موجودات مخصوصا انسان را به حیوان مستوی القامه می شناخت. 

ج( ارسطو توانایی نطق و سخن گفتن را فصل ممیز انسان با سایر حیوانات می داند. 

د( از نظر دکارت انسان همان من است که می اندیشید و غیرمادی است.

۱( درست - نادرلنت - درست - درست                              ۲( نادرست - نادرست - درست - درست

۳( درست - نادرست - نادرست - درست                            ۴( نادرست - نادرست - نادرست - درست

۲۹- در تعریف ارسطو از انسان، مفهوم ............ همان مفهوم عام و ............ فصل ممیز انسان است.

۱( انسان - حیوان                                                       ۲( حیوان - انسانیت

۳( حیوان - نفس                                                        ۴( حیوان - نطق

۳۰- کدام گزینه صحیح نیست؟

۱( مالصدرا: روح انسان دارای ظرفیت بی نهایت است.                                     ۲( سنجش توانایی ذهن انسان را باید در حوزه علم تجربی بررسی کنیم.

۳( از نظر دکارت انسان همان من است که می اندیشد و مادی است.                 ۴( ماتریالیست ها معتقدند انسان ها صرفًا تک ساحتی اند نه چند ساحتی.
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۳۱- از دیدگاه حکمت متعالیه روح انسان در چه تعریفی قرار دارد و کدام دیدگاه فلسفی توانایی اثبات اراده و اختیار انسان را دارند؟

۱( آخرین درجه تکامل موجودات زنده - ماتریالیسم                        ۲( آخرین درجه تکامل موجودات زنده - دکارتیسم

۳( آخرین درجه تکامل غیر موجودات زنده - ماتریالیسم                  ۴( ظاهر بدن جسم آدمی - اگزیستانسیالیسم

۳۲- چند مورد از عبارت های زیر صحیح است؟ 

الف( ارسطو نفس را وجه ممیز انسان نمی داند.

ب( ارسطو معتقد است همه موجودات زنده دارای نفس هستند. 

ج( ارسطو معتقد است نفس ناطقه مختص انسان است.

۱( دو مورد                               ۲( سه مورد                               ۳( یک مورد                               ۴( هیچ کدام

۳۳- کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

۱( اگزیستانسیالیسم معتقد است هویت انسان با اعمال در رفتارش هویت خویش را می سازد.

۲( ماتریالیست ها انسان را حیوان مستوی القامه تعریف کرده اند.

۳( در حکمت متعالیه روح انسان را آخرین درجه تکاملی موجودات زنده است.

۴( از نظر دکارت انسان همان من است که می اندیشد.

۳۴- دکارت و ارسطو در چه باب با یکدیگر اختالف نظر داشتند؟

۱( وجود غیرمادی در انسان                             ۲( نحوه تعامل نفس و بدن

۳( تک ساحتی بودن انسان                              ۴( فصل ممیز انسان از حیوان

۳۵- داروینیست ها بر اساس نظریه ای در باب ............... نتیجه گرفتند که انسان چیزی نیست جز ................

۱( تکامل تدریجی انسان - نفس ناطقه و در حال تکامل                        ۲( پیدایش انسان از حیوان - حیوانی مانند سایر حیوانات

۳( تحول تدریجی جهان - روحی غیرمادی و اندیشیده                            ۴( تحول تدریجی در موجودات زنده - ماشین پیچیده

۳۶- کدام گزینه با دیدگاه ماتریالیست ها همخوانی ندارد؟

۱( جسم انسان این توانایی را ندارد که بیش از یک مدت مشخص عمر کند و این یعنی مرگ

۲( آنچه که روح انسان می نامیم ناشی از فعل و انفعاالتی است که در مغز آدمی رخ می دهد.

۳( ساز و کار انسان آنقدر پیچیده است که کشف تمام جزئیات اکنون ممکن نیست.

گاهانه انتخاب می کند که در مسیر اخالقی گام بردارد یا از آن دوری جوید. ۴( هر انسانی آ

۳۷- کدام دیدگاه انسان شناسی انسان را "چیستی نامعین" می داند؟

۱( ماتریالیسیم                               ۲( اگزیستانسیالیسم                               ۳( داروینیسم                               ۴( دکارتیسم

۳۸- در دیدگاه پیروان مکتب داروینیست ها اخالق چگونه تعریف می شود؟

۱( فضیلتی انسانی                                                  ۲( مربوط به روح انسان

۳( ناشی از ضرورت زیستی                                      ۴( ذاتی و فطری
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۳۹- دیدگاه داروینیستی درباره انسان بر چه پایه ای شکل گرفته است؟

۱( اثبات فطری بودن برخی از ویژگی های انسان                     ۲( دیدگاه دکارتی درباره تمایز ذهن و بدن

۳( نفی روح و بعد غیرمادی و تاکید بر جسمانیت                      ۴( نظریه ای درباره تحول تدریجی موجودات

۴۰- دکارت معتقد بود که ذهن و بدن انسان ................

۱( ارتباطی با هم ندارند.                                   ۲( کاماًل از هم جدا هستند.

۳( در واقع یک چیز هستند.                              ۴( از قوانین واحد پیروی می کنند.

۴۱- به چه علت دکارت نتوانست رابطه میان ذهن و بدن را تبیین کند؟

۱( زیرا انسان صرفًا موجودی مادی در نظر گرفته شده است.                 ۲( چون انسان را در اصل ذهن می دانست.

۳( زیرا میان انسان و حیوان فرقی قائل نبود.                                          ۴( چون به ذهن متفکر و اندیشه قائل بود.

۴۲- درست و نادرست بودن عبارت های زیر را بررسی کنید؟ 

الف( در نظر فلسفه اسالمی روح انسان عالی ترین درجه تکامل موجودات زنده است نه خود انسان 

ب( روح انسان، روح غیرمادی، دارای ظرفیت نامحدود برای تعالی و کمال است. 

ج( دکارت، می گفت ذهن و بدن از یکدیگر مجزا هستند.

۱( درست - نادرست - درست                                   ۲( نادرست - درست - درست

۳( درست - نادرست - درست                                   ۴( درست - درست - درست

۴۳- در بحث خودشناسی مقصود از "خود" چه می باشد و در اصطالح انسان شناسی کدام یک از موارد ذیل مدنظر است؟

۱( انسان فردی - انسان نوعی                                      ۲( خصلت فردی - ویژگی های زیستی

۳( ویژگی های اخالقی - انسان اجتماعی                    ۴( خصلت های اجتماعی - خصلت های فردی

۴۴- دکارت، حقیقت انسان را چه چیزی می داند؟

۱( نفس نامعین                                                        ۲( اختالف حس ظاهری و روحانی در انسان

۳( تبعیت ذهن از بدن و بالعکس                             ۴( من اندیشنده

۴۵- "حیوان مستوی القامه" در تعریف انسان از دیدگاه کدام جریان فلسفی است؟ نظریه داروین درباره چیست؟

۱( حکمت متعالیه - انسان                                    ۲( ارسطوئیان - جهان

۳( داروینیست ها - انسان                                      ۴( ماتریالیست ها - انسان

۴۶- تعداد موارد صحیح عبارات زیر را مشخص کنید؟ 

الف( داروینیست ها انسان را هم ردیف، با حیوانات نمی دانستند.   ب( داروینیست ها معتقد بودند انسان ها با دیگر موجودات تفاوت جدی ندارند.                                                                                                               
ج( مکتب ماتریالیست به چندساحتی بودن انسان معتقد بودند.

۱( یک مورد                               ۲( دو مورد                               ۳( هیچ کدام                               ۴( سه مورد
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۳۹- دیدگاه داروینیستی درباره انسان بر چه پایه ای شکل گرفته است؟

۱( اثبات فطری بودن برخی از ویژگی های انسان                     ۲( دیدگاه دکارتی درباره تمایز ذهن و بدن

۳( نفی روح و بعد غیرمادی و تاکید بر جسمانیت                      ۴( نظریه ای درباره تحول تدریجی موجودات

۴۰- دکارت معتقد بود که ذهن و بدن انسان ................

۱( ارتباطی با هم ندارند.                                   ۲( کاماًل از هم جدا هستند.

۳( در واقع یک چیز هستند.                              ۴( از قوانین واحد پیروی می کنند.

۴۱- به چه علت دکارت نتوانست رابطه میان ذهن و بدن را تبیین کند؟

۱( زیرا انسان صرفًا موجودی مادی در نظر گرفته شده است.                 ۲( چون انسان را در اصل ذهن می دانست.

۳( زیرا میان انسان و حیوان فرقی قائل نبود.                                          ۴( چون به ذهن متفکر و اندیشه قائل بود.

۴۲- درست و نادرست بودن عبارت های زیر را بررسی کنید؟ 

الف( در نظر فلسفه اسالمی روح انسان عالی ترین درجه تکامل موجودات زنده است نه خود انسان 

ب( روح انسان، روح غیرمادی، دارای ظرفیت نامحدود برای تعالی و کمال است. 

ج( دکارت، می گفت ذهن و بدن از یکدیگر مجزا هستند.

۱( درست - نادرست - درست                                   ۲( نادرست - درست - درست

۳( درست - نادرست - درست                                   ۴( درست - درست - درست

۴۳- در بحث خودشناسی مقصود از "خود" چه می باشد و در اصطالح انسان شناسی کدام یک از موارد ذیل مدنظر است؟

۱( انسان فردی - انسان نوعی                                      ۲( خصلت فردی - ویژگی های زیستی

۳( ویژگی های اخالقی - انسان اجتماعی                    ۴( خصلت های اجتماعی - خصلت های فردی

۴۴- دکارت، حقیقت انسان را چه چیزی می داند؟

۱( نفس نامعین                                                        ۲( اختالف حس ظاهری و روحانی در انسان

۳( تبعیت ذهن از بدن و بالعکس                             ۴( من اندیشنده

۴۵- "حیوان مستوی القامه" در تعریف انسان از دیدگاه کدام جریان فلسفی است؟ نظریه داروین درباره چیست؟

۱( حکمت متعالیه - انسان                                    ۲( ارسطوئیان - جهان

۳( داروینیست ها - انسان                                      ۴( ماتریالیست ها - انسان

۴۶- تعداد موارد صحیح عبارات زیر را مشخص کنید؟ 

الف( داروینیست ها انسان را هم ردیف، با حیوانات نمی دانستند.   ب( داروینیست ها معتقد بودند انسان ها با دیگر موجودات تفاوت جدی ندارند.                                                                                                               
ج( مکتب ماتریالیست به چندساحتی بودن انسان معتقد بودند.

۱( یک مورد                               ۲( دو مورد                               ۳( هیچ کدام                               ۴( سه مورد
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۴۷- از نظر کدام مکتب انسان موجودی تک بعدی )تک ساحتی( محسوب می شود؟

۱( پیروان دکارت                                         ۲( ارسطوییان

۳( ماتریالیست ها                                        ۴( پیروان حکمت متعالیه

۴۸- کدام گزینه معنای مناسبی برای اصطالح خودشناسی نمی باشد؟

۱( شناخت متقابل انسان ها از یکدیگر معنای خودشناسی است.              ۲( شناختی که فرد از خودش دارد.

۳( شناخت ویژگی های فردی خود                                                            ۴( شناخت ماهیت و چیستی انسان از معنای خودشناسی است.

۴۹- از نظر ارسطو آنچه انسان را از موجودات دیگر جدا می کند چیست؟ و دکارت حقیقت انسان را چه       می داند؟

۱( حیات - ذهنی که تابع بدن است.                              ۲( نفس - من اندیشمند

۳( نطق - من اندیشمنده                                               ۴( احساس - ذهنی که تابع بدن است.

۵۰- کدام یک از گرینه های زیر در حوزه انسان شناسی جای ندارد؟

۱( می شود انسان را بدون بعد اجتماعی اش در نظر گرفت؟                                  ۲( آیا انسان به صورت فطری به خیر و خوبی تمایل دارد؟

۳( آیا توانایی مغز انسان از بقیه حیوانات بیشتر می باشد یا بالعکس؟                     ۴( آیا انسان با موجودات زنده دیگر تفاوت دارد؟

۵۱- کدام گزینه درباره مارکس صحیح نمی باشد؟

۱( فیلسوف مادی گرای قرن نوزدهم بود و نیاز به قانون در انسان را به علت نیازهای مادی می دید.

۲( انسان را فقط یک موجود مادی می دانست نه بیشتر 

۳( ذهن را مانند دستگاه مکانیکی با پیچیدگی باال می پنداشت.

۴( اصلی ترین نیازهای انسان را در دسته نیازهای مادی قرار می داد.

۵۲- کدام گزینه صحیح است؟

۱( هیچ گونه نقطه مشترکی در دیدگاه ماتریالیست ها و داروینیست ها وجود ندارد.

۲( دکارت و کنت اعتقاد دارند که انسان عالوه بر بدن، یک حقیقت روحانی برتر نیز دارد.

۳( در دیدگاه دکارت اختیار و اراده آدمی مربوط به حقیقت روحانی انسان ها است. 

۴( ماتریالیست ها )مادی گرایان( معتقدند همه موجودات به غیر از انسان تکساحتی می باشند. 

۵۳- کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

۱( مارکس، فیلسوف مادی گرایی قرن نوزدهم انسان را فقط یک موجود مادی می دانست.

۲( مارکس، معتقد بود که نیازهای اصلی انسان در تمام طول حیات خود مادی می باشد.

۳( توماس هابز یک ماتریالیست اولیه بود در قرن هجدهم به اوج نظریات خود رسید.

۴( توماس هابز ذهن انسان را یک ماشین پیچیده و مکانیکی تلقی می کرد.
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۵۴- کدام گزینه پاسخ صحیح سواالت زیر است؟ 

الف( داروین دانشمند ............ قرن ............ با بررسی فسیل های باقی مانده از حیوانات، نظریه ای تحت عنوان ............ ارائه کرد. 

ب( دکارت در کتاب ............ در ضمن ............ تأمل می کوشد تا .............

۱( الف( علوم طبیعی - نوزدهم - تحول تدریجی انواع ب( تأمالت - شش - معرفت عقلی را پایه گذاری کرد. 

۲( الف( علوم تجربی - هجدهم - اصالت ماده ب( کتاب منشاء - هشت - از نقطه آغاز تفکر شروع کند.

۳( الف( علوم طبیعی - هجدهم - تحول تدریجی انواع ب( تأمالت - شش - از نقطه آغاز تفکر شروع کند.

۴( الف( علوم تجربی - نوزدهم - اصالت ماده ب( کتاب منشاء - هشت - معرفت عقلی را پایه گذاری کند.

۵۵- در ارتباط با ماتریالیست ها کدام مفهوم نادرست است و "فکر می کنم پس هستم"، نشان دهنده ............ است.

۱( فیلسوفانی هستند که معتقدند همه موجودات به جز انسان فقط یک بعد و یک ساحت دارند - پایه تفکر عقالنی نزد دکارت

۲( ازنظر آنان انسان همچون ماشین بسیار پیچیده است، نه چیزی فراتر از آن - گرایش دکارت به مکتب اصالت وجود

۳( فیلسوفانی هستند که معتقدند همه موجودات به جز انسان فقط یک بعد و یک ساعت دارند - گرایش دکارت به مکتب اصالت وجود

۴( ازنظر آنان انسان همچون ماشین بسیار پیچیده است، نه چیزی فراتر از آن - پایه تفکر عقالنی نزد دکارت

۵۶- باتوجه به نظریه داروینیست ها کدام گزینه از نتایج تلقی عدم تفاوت انسان و حیوان در این مکتب نیست و کدام مفهوم مورد قبول 
فیلسوفان عقل گرا می باشد؟

۱( بی ارزش شدن وجود انسان - آن ها اعتقاد دارند که انسان عالوه بر بدن یک حقیقت روحانی برتر دارد که اختیار و اراده مربوط به آن است.

۲( بی ارزش شمردن حواس انسان - آن ها معتقدند همه موجودات و از جمله انسان فقط یک بعد و یک ساحت دارند که همان بعد مادی و جسمانی است.

۳( بی ارزش شدن وجود انسان - آن ها معتقدند همه موجودات و ازجمله انسان فقط یک بعد و یک ساحت دارند که همان بعد مادی و جسمانی است.

۴( بی ارزش شمردن حواس انسان - به آن ها اعتقاد دارند که انسان عالوه بر بدن یک حقیقت روحانی برتر دارد که اختیار و اراده مربوط به آن است.

۵۷- کدام گزینه نشانگر نظر ماتریالیست ها نیست و از نظر دکارت روح و بدن ...................

۱( کار ذهن ازنظر آنان ربطی به افکار که غیرمادی هستند، ندارد - همان "من" است. 

۲( انسان را موجودی مکانیکی میدانند هرچند پیچیدگی آن در حد ماشین ها نیست - از یکدیگر استفاده      می کنند. 

۳( کار ذهن ازنظر آنان ربطی به افکار که غیرمادی هستند، ندارد - کاماًل از یکدیگر مجزا هستند.

۴( انسان را موجودی مکانیکی می دانند هرچند پیچیدگی آن در حد ماشین ها نیست - از یکدیگر جدا        نمی شوند.

۵۸- محتوای کدام عبارت با نظریه داروینیست ها در مورد انسان سازگار است؟

۱( این نظریه که زیست اجتماعی انسان را وادار به ابداع اصول اخالقی و رعایت آن ها کرده است، درست نیست.

۲( هرچند فضیلت گرایی در نهاد انسان نیست، اما وی ناچار وارد زندگی اجتماعی و زیست اجتماعی شده است. 

۳( اگر انسان به اخالق و فضائل اخالقی توجه کرده، به این دلیل است که فضیلت گرایی در نهاد و فطرت او وجود دارد.

۴( چون تفاوت واقعی ای میان انسان و سایر حیوانات وجود ندارد، نمی توان برای انسان ارزش ویژه ای قائل شد.



سواالت درس نهم

633

۵۴- کدام گزینه پاسخ صحیح سواالت زیر است؟ 

الف( داروین دانشمند ............ قرن ............ با بررسی فسیل های باقی مانده از حیوانات، نظریه ای تحت عنوان ............ ارائه کرد. 

ب( دکارت در کتاب ............ در ضمن ............ تأمل می کوشد تا .............

۱( الف( علوم طبیعی - نوزدهم - تحول تدریجی انواع ب( تأمالت - شش - معرفت عقلی را پایه گذاری کرد. 

۲( الف( علوم تجربی - هجدهم - اصالت ماده ب( کتاب منشاء - هشت - از نقطه آغاز تفکر شروع کند.

۳( الف( علوم طبیعی - هجدهم - تحول تدریجی انواع ب( تأمالت - شش - از نقطه آغاز تفکر شروع کند.

۴( الف( علوم تجربی - نوزدهم - اصالت ماده ب( کتاب منشاء - هشت - معرفت عقلی را پایه گذاری کند.

۵۵- در ارتباط با ماتریالیست ها کدام مفهوم نادرست است و "فکر می کنم پس هستم"، نشان دهنده ............ است.

۱( فیلسوفانی هستند که معتقدند همه موجودات به جز انسان فقط یک بعد و یک ساحت دارند - پایه تفکر عقالنی نزد دکارت

۲( ازنظر آنان انسان همچون ماشین بسیار پیچیده است، نه چیزی فراتر از آن - گرایش دکارت به مکتب اصالت وجود

۳( فیلسوفانی هستند که معتقدند همه موجودات به جز انسان فقط یک بعد و یک ساعت دارند - گرایش دکارت به مکتب اصالت وجود

۴( ازنظر آنان انسان همچون ماشین بسیار پیچیده است، نه چیزی فراتر از آن - پایه تفکر عقالنی نزد دکارت

۵۶- باتوجه به نظریه داروینیست ها کدام گزینه از نتایج تلقی عدم تفاوت انسان و حیوان در این مکتب نیست و کدام مفهوم مورد قبول 
فیلسوفان عقل گرا می باشد؟

۱( بی ارزش شدن وجود انسان - آن ها اعتقاد دارند که انسان عالوه بر بدن یک حقیقت روحانی برتر دارد که اختیار و اراده مربوط به آن است.

۲( بی ارزش شمردن حواس انسان - آن ها معتقدند همه موجودات و از جمله انسان فقط یک بعد و یک ساحت دارند که همان بعد مادی و جسمانی است.

۳( بی ارزش شدن وجود انسان - آن ها معتقدند همه موجودات و ازجمله انسان فقط یک بعد و یک ساحت دارند که همان بعد مادی و جسمانی است.

۴( بی ارزش شمردن حواس انسان - به آن ها اعتقاد دارند که انسان عالوه بر بدن یک حقیقت روحانی برتر دارد که اختیار و اراده مربوط به آن است.

۵۷- کدام گزینه نشانگر نظر ماتریالیست ها نیست و از نظر دکارت روح و بدن ...................

۱( کار ذهن ازنظر آنان ربطی به افکار که غیرمادی هستند، ندارد - همان "من" است. 

۲( انسان را موجودی مکانیکی میدانند هرچند پیچیدگی آن در حد ماشین ها نیست - از یکدیگر استفاده      می کنند. 

۳( کار ذهن ازنظر آنان ربطی به افکار که غیرمادی هستند، ندارد - کاماًل از یکدیگر مجزا هستند.

۴( انسان را موجودی مکانیکی می دانند هرچند پیچیدگی آن در حد ماشین ها نیست - از یکدیگر جدا        نمی شوند.

۵۸- محتوای کدام عبارت با نظریه داروینیست ها در مورد انسان سازگار است؟

۱( این نظریه که زیست اجتماعی انسان را وادار به ابداع اصول اخالقی و رعایت آن ها کرده است، درست نیست.

۲( هرچند فضیلت گرایی در نهاد انسان نیست، اما وی ناچار وارد زندگی اجتماعی و زیست اجتماعی شده است. 

۳( اگر انسان به اخالق و فضائل اخالقی توجه کرده، به این دلیل است که فضیلت گرایی در نهاد و فطرت او وجود دارد.

۴( چون تفاوت واقعی ای میان انسان و سایر حیوانات وجود ندارد، نمی توان برای انسان ارزش ویژه ای قائل شد.
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۵۹- کدام عبارت در ارتباط با نظرات ماتریالیست ها نادرست می باشد و از دیدگاه داروینیست ها چه چیزی انسان را وادار به ابداع 
اصول اخالقی و رعایت آن ها کرده است؟

۱( ذهن تنها چیزی جز مغز و سلسله اعصاب نیست - تمایالت فطری

۲( انسان همانند ماشین است و بین آن دو هیچ تفاوتی وجود ندارد - زیست اجتماعی

۳( فعالیت های ذهنی و روحی مستقل از ماده وجود ندارند - ویژگی های متمایز روحی

۴( همه چیز از جمله انسان از نوعی ماده ساخته شده است - فضیلت گرانی فطری

۶۰- باتوجه به مفاهیم زیر کدام عبارت درباره نظرات ماتریالیست ها پیرامون چیستی انسان صحیح نیست؟

۱( ذهن و روان تنها یک برساخته از مغز و سلسله اعصاب است که وجود خارجی ندارد.

۲( نیازهایی مانند نیاز به اجتماع و قانون و نیاز به اخالق همه به خاطر نیازهای مادی پیدا شده اند.

۳( انسان همانند ماشینی است و تفاوتشان در میزان پیچیدگی شان است.

۴( انسان فقط یک موجود مادی است و نیازهای اصلی او نیازهای مادی می باشد.

۶۱- در ارتباط با نفس و بدن انسان ازنظر دکارت، کدام عبارت درست است و کدام یک عقیدة ماتریالیست ها را نشان می دهد؟

۱( آزادی نفس به معنای عدم پیروی آن از قوانین فیزیکی است - دوگانه انگاری دکارت، نادرست است.

۲( بدن در تفکر و کارهای استداللی از نفس استفاده می کند. بخش عمده نفس، همان مغز است.

۳( ذهن و بدن جدا از هم نیستند و با یکدیگر همکاری می کنند - میان انسان و رایانه هیچ نوع تفاوتی وجود ندارد.

۴( نفس در واقع مرکزیت شخصیت یا من است - انسان یک ماشین ساده است.

۶۲- درباره کتاب "تأمالت" کدام گزینه نادرست است؟

۱( جمله معروف دکارت که آغاز معرفت فلسفی اوستا، در این کتاب آمده است.

۲( این کتاب نوشته دکارت از رهبران فلسفه جدید اروپا است.

۳( هدف این کتاب همانند کتاب نقد عقل محض او، تعدیل مواضع حسی و عقلی به نفع حس است.

۴( این کتاب همان طور که از اسمش پیدا است، شامل تعدادی تامل فلسفی می باشد که شش تا هستند.

۶۳- کدام یک از موارد زیر ازنظر ارسطو مربوط به "نفس" است؟ 

الف( عامل مراوده فکری و علمی           ب( مکان تفکر، نطق و اندیشه ورزی             

ج( عامل حیات بخش بدن                     د( فصل ممیز و جداکننده انسان از سایر جانداران

۱( ب، ج                               ۲( ج، د                               ۳( الف، ج                               ۴( الف، د

به  متصل  که  است  زنده  جهت  آن  از  بدن  بود  معتقد  ارسطو  و  است  نفس  مورد  در  افالطون  نظر  کننده  بیان  عبارت  کدام   -۶۴
................... است.

۱( تنها موجودی که به طور خاص دارای عقل و خرد است، نفس است و این نفس چیزی نامرئی است. - قوه تفکر و تعقل

۲( نفس جزء عقالنی انسان است که او را از حیوانات متمایز می کند و غیرفانی و جاوید است. - نفس

۳( تنها موجودی که به طور خاص دارای عقل و خرد است، نفس است و این نفس چیزی نامرئی است. - نفس

۴( نفس جزء عقالنی انسان است که او را از حیوانات متمایز می کند و غیرفانی و جاوید است. - قوه تفکر و تعقل
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۶۵- از نظر ارسطو نفس انسان در هنگام تولد .................

۱( حالت بالقوه دارد و هیچ چیز بالفعلی ندارد. نه علم، نه احساس، نه محبت و نه نفرت و نه هیچ چیز دیگر.

۲( حالت بالفعل دارد و هیچ چیز بالقوه ای ندارد. نه علم، نه احساس، نه محبت و نه نفرت و نه هیچ چیز دیگر.

۳( به صورت نسبی هم حالت بالقوه دارد و هم حالت بالفعل و با رشد حالت بالفعلش افزایش می یابد.

۴( تا حدود زیادی حالت بالفعل دارد و هرچه انسان بیشتر رشد می کند این حالت بالفعل کاهش می یابد.

۶۶- چه کسی اولین بار در دوره یونان باستان نظر دقیق و روشن درباره انسان ابراز داشت و کتاب "درباره نفس" اثر کیست؟

۱( افالطون - ارسطو                                              ۲( ارسطو - افالطون

۳( سقراط - افالطون                                             ۴( ارسطو - سقراط

۶۷- کدام گزینه در مورد فلسفه ماتریالیسم درست نیست؟

۱( بر اساس اعتقاد به ماده انسان را نوعی ماشین می دانند.

۲( انسان نهایتًا مانند یک ماشین بسیار پیچیده است، نه چیزی فراتر از آن 

۳( میان انسان و رایانه تفاوت حقیقی ای وجود ندارد، تفاوت این دو فقط در میزان پیچیدگی شان است.

۴( من همان ذهن است که مجموعه ای از سلول های مغزی می باشد که فعالیت اثبات قضاوت و جمع کردن افکار را به عهده دارد.
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سوال۱( گزینه ۲ پاسخ درست است.  تحلیل گزینه های نادرست: 
گزینه های ۱ و ۴: مالصدرا ماهیت را امری اعتباری یعنی ساخته ذهن انسان می داند و برای آن اصالتی قائل نیست. 

گزینه ۳: قسمت دوم گزینه نادرست است.

سوال ۲( گزینه ۴ پاسخ درست است. حیوان جنس انسان )اشتراک انسان با سایر حیوانات در غرایز حیوانی( و تفكر فصل انسان )ممیز و جداکننده انسان از 
سایر حیوانات و افتراق و تفاوت انسان با سایر موجودات( است. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۱: در قسمت دوم گزینه ترتیب رعایت نشده است. 

گزینه های ۲ و ۳: قسمت اول گزینه نادرست است.

سوال ۳( گزینه ۱ پاسخ درست است. دیوید هیوم فیلسوف اسكاتلندی االصل انگلیسی قرن هجدهم است که در شناخت شناسی، حس و تجربه را تنها ابزار 
شناخت می داند و در رساله های خودش به نقد اصول و مبانی الهیات پرداخته است. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه های ۴ و ۳: هیوم جزء فالسفه آمپریست )تجربه گرا( است، نه فالسفه راشینالسیم )عقل گرا( 

گزینه ۲: از نظر هیوم منشأ شكل گیری برهان نظم مانند سایر شناخت های انسان تجربه است، هیوم فیلسوف تجربه گرایی است که عقل را به عنوان ابزار 
شناخت )عقل استداللی فلسفی( قبول ندارد و دالیلی که صرفًا متكی به عقل باشند را مردود می داند.

سوال ۴( گزینه ۴ پاسخ درست است. مطابق با مفاهیم درسی کتاب درسی است. 
تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه های ۳ و ۱: اگرچه افالطون را ابداع کننده خداشناسی فلسفی دانسته اند، ولی او بیشتر به توصیف خداوند پرداخته است و تالشهای ارسطو در تدوین 
منطق و استدالل، قدم های اولیه برای استفاده از روش استداللی در اثبات وجود خداوند است. 

گزینه ۲: لفظ فقط عبارت را نادرست نموده است.

سوال ۵( گزینه ۳ پاسخ درست است. هر ماهیتی ذاتًا ممكن الوجود است و نیازمند به علت به گونه ای که تا از ناحیه علت خودش واجب الوجود نشود وجود 
نمی یابد؛ بنابراین در سلسله ممكن الوجودها )جهان( واجب الوجودی است که وجودش ذاتی است و علت پیدایش و بقای جهان ممكنات است. 

تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه های ۲ و ۱: تعبیرهای ناقصی از رابطه خدا با جهان است که مبتنی بر برهان وجوب و امكان نمی باشد. 

گزینه ۴: جهان هستی ممكن الوجود بالذات است، نه ممتنع الوجود بالذات و نه ممتنع الوجود بالغیر؛ زیرا جهان هستی موجود است نه معدوم.
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سوال ۶( گزینه ۳ پاسخ درست است. هابز است که در قرن هفدهم در انگلستان می زیست. او ذهن بشر را یک ماشین پیچیده مادی تلقی می کرد که شبیه 
یک دستگاه مكانیكی یكی از ماتریالیست های اولیه توماس مثل موتور اتومبیل کار می کرد.

سوال ۷( گزینه ۲ پاسخ درست است. به تدریج این امور را کسب از نظر ارسطو نفس انسان در هنگام تولد حالت بالقوه دارد و هیچ چیز بالفعلی ندارد، نه علم، 
نه احساس، نه محبت و نه نفرت و نه هیچ چیز دیگر، نفس می کند و به فعلیت می رسد و کامل و کامل تر می شود.

سوال ۸( گزینه ۱ پاسخ درست است. در یونان باستان نظر دقیق و روشن درباره انسان اولین بار از جانب افالطون ابراز شد. او می گوید تنها موجودی که به 
طور خاص دارای عقل و خرد است، نفس است که قابل رویت نیست.

سوال ۹( گزینه ۲ پاسخ درست است. غیرفانی و غیرجاوید و نامرئی است.

سوال ۱۰( گزینه ۲ پاسخ درست است."ب" صحیح می باشد.

سوال ۱۱( گزینه ۴ پاسخ درست است. داروینیست ها از نظریه داروین فقط این نتیجه را گرفتند که انسان چیزی جز یک حیوان مادی نیست و تنها تفاوت او با 
حیوانات، پیچیدگی بیشتر بدن و خصوصیات زیستی اوست.

سوال ۱۲( گزینه ۲ پاسخ درست است.  ب( از نظر دکارت ، روح و بدن مجزا از هم هستند. 
ج( از نظر توماس هابز ذهن بشر مانند یک ماشین پیچیده مادی می باشد. 

د( ارزش ویژه قائل نشدن برای انسان معلول عدم تفاوت واقعی میان انسان و حیوانات است.

سوال ۱۳( گزینه ۱ پاسخ درست است. از نظر ارسطو بدن از آن جهت زنده است که متصل به نفس است.

سوال ۱۴( گزینه ۴ پاسخ درست است. انسان با قوه تفكر خود استدالل می کند: یعنی از تصدیقات و تصورات خود کمک می گیرد و استدالل را سامان می دهد.

سوال ۱۵( گزینه ۱ پاسخ درست است."الف" غلط است؛ زیرا نفس انسان در هنگام تولد حالت بالقوه دارد.

سوال ۱۶( گزینه ۳ پاسخ درست است. با ارزش ترین دارایی انسان است و توجه و مراقبت از نفس باید وظیفه اصلی هر انسانی باشد تا به این وسیله نفس زیبا 
شود و به فضایل آراسته گردد.

سوال ۱۷( گزینه ۲ پاسخ درست است.  الف( جزء متمایزکننده انسان از حیوانات، نفس است. 
ب( افالطون بیان کرد که انسان عالوه بر بلن، دارای حقیقتی برتر به نام نفس است.

ج( قوه نطق و قابلیت حیات، مربوط به نفس است.

سوال ۱۸( گزینه ۴ پاسخ درست است. از نظر افالطون، تنها موجودی که به طور خاص دارای عقل و خرد است، نفس است و این نفس چیزی نامرئی است. 
از دیدگاه افالطون انسان دارای حقیقتی برتر به نام نفس است. )رد گزینه ۱(
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سوال ۱۹( گزینه ۲ پاسخ درست است. یكی از مسائل مورد توجه فیلسوفان از ابتدای شكل گیری فلسفه حقیقت انسان بوده است.

سوال ۲۰( گزینه ۳ پاسخ درست است. به دلیل آنكه داروینیست ها نیز عقایدی نزدیک به ماتریالیست ها دارند.

سوال ۲۱( گزینه ۱ پاسخ درست است. افالطون و ارسطو هر دو بر دو بعد انسان و حقیقت وجودی او قائل اند و فیلسوفان در دوره جدید اروپا به دو دسته تقسیم 
شدند و دکارت، بدن را به ماشین پیچیده تشبیه کرد.

سوال ۲۲( گزینه ۳ پاسخ درست است. چون ماتریالیست ها همه موجودات حتی انسان را تک ساحتی و تک بعدی معرفی می کردند. ) ابطال گزینه ۳(

سوال ۲۳( گزینه ۱ پاسخ درست است. معتقد بودند تفاوتی واقعی میان انسان ها و سایر حیوانات وجود ندارد و اگر انسان به اخالق و فضائل توجه کند از 
فضیلت گرایی در روح و فطرت او نیست؛ بلكه بدلیل این است که انسان ها وارد زندگی اجتماعی و زیست اجتماعی شده اند.

سوال ۲۴( گزینه ۱ پاسخ درست است. این کانت بود که در اثبات نفس انسان اراده و اختیار را مالک قرار داد و نفس مختار و اراده انسان را اثبات کرد.

سوال ۲۵( گزینه ۱ پاسخ درست است. چراکه در متن کتاب صراحتًا به آن اشاره شده است. 
دکارت روح را کاماًل جدا از بدن می پنداشت. )رد گزینه های ۲ و ۴( و دکارت روح را عامل اندیشه و متعالی و اندیشه واال می دانست. )رد گزینه ۳(

سوال ۲۶( گزینه ۳ پاسخ درست است. دکارت نمی گفت ذهن و بدن با هم ارتباطی ندارند، بلكه این دو چیز کاماًل از هم جدا هستند و ذهن بر خالف جسم 
از قوانین فیزیكی تبعیت نمی کند.

سوال ۲۷( گزینه ۳ پاسخ درست است. دکارت معتقد بود ذهن و بدن دو چیز مجزا و متفاوت از یكدیگر هستند. )غلط بودن "د"(

سوال ۲۸( گزینه ۱ پاسخ درست است."ب" غلط است، چراکه داروینیست ها انسان را منحصر به حیوان مستوی القامه می شناسند نه همه موجودات را.

سوال ۲۹( گزینه ۴ پاسخ درست است. در تعریف ارسطو از انسان مفهوم حیوان همان مفهوم عام و نطق فصل ممیز انسان است.

سوال ۳۰( گزینه ۳ پاسخ درست است. از نظر دکارت انسان همان من است که می اندیشد و غیرمادی است. )غلط بودن عبارت گزینه ۳(

سوال ۳۱( گزینه ۱ پاسخ درست است. حكمت متعالیه روح انسان را آخرین درجه تكاملی موجودات زنده می داند و دیدگاه فلسفی ماتریالیسم توانایی اثبات 
اراده و اختیار انسان را ندارد.

سوال ۳۲( گزینه ۲ پاسخ درست است. هر سه مورد از عبارت های این سؤال همسان با اعتقادات و نظریات ارسطو می باشد.

سوال ۳۳( گزینه ۲ پاسخ درست است. چراکه داروینیست ها انسان را حیوان مستوی القامه تعریف کردند.
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سوال ۱۹( گزینه ۲ پاسخ درست است. یكی از مسائل مورد توجه فیلسوفان از ابتدای شكل گیری فلسفه حقیقت انسان بوده است.

سوال ۲۰( گزینه ۳ پاسخ درست است. به دلیل آنكه داروینیست ها نیز عقایدی نزدیک به ماتریالیست ها دارند.

سوال ۲۱( گزینه ۱ پاسخ درست است. افالطون و ارسطو هر دو بر دو بعد انسان و حقیقت وجودی او قائل اند و فیلسوفان در دوره جدید اروپا به دو دسته تقسیم 
شدند و دکارت، بدن را به ماشین پیچیده تشبیه کرد.

سوال ۲۲( گزینه ۳ پاسخ درست است. چون ماتریالیست ها همه موجودات حتی انسان را تک ساحتی و تک بعدی معرفی می کردند. ) ابطال گزینه ۳(

سوال ۲۳( گزینه ۱ پاسخ درست است. معتقد بودند تفاوتی واقعی میان انسان ها و سایر حیوانات وجود ندارد و اگر انسان به اخالق و فضائل توجه کند از 
فضیلت گرایی در روح و فطرت او نیست؛ بلكه بدلیل این است که انسان ها وارد زندگی اجتماعی و زیست اجتماعی شده اند.

سوال ۲۴( گزینه ۱ پاسخ درست است. این کانت بود که در اثبات نفس انسان اراده و اختیار را مالک قرار داد و نفس مختار و اراده انسان را اثبات کرد.

سوال ۲۵( گزینه ۱ پاسخ درست است. چراکه در متن کتاب صراحتًا به آن اشاره شده است. 
دکارت روح را کاماًل جدا از بدن می پنداشت. )رد گزینه های ۲ و ۴( و دکارت روح را عامل اندیشه و متعالی و اندیشه واال می دانست. )رد گزینه ۳(

سوال ۲۶( گزینه ۳ پاسخ درست است. دکارت نمی گفت ذهن و بدن با هم ارتباطی ندارند، بلكه این دو چیز کاماًل از هم جدا هستند و ذهن بر خالف جسم 
از قوانین فیزیكی تبعیت نمی کند.

سوال ۲۷( گزینه ۳ پاسخ درست است. دکارت معتقد بود ذهن و بدن دو چیز مجزا و متفاوت از یكدیگر هستند. )غلط بودن "د"(

سوال ۲۸( گزینه ۱ پاسخ درست است."ب" غلط است، چراکه داروینیست ها انسان را منحصر به حیوان مستوی القامه می شناسند نه همه موجودات را.

سوال ۲۹( گزینه ۴ پاسخ درست است. در تعریف ارسطو از انسان مفهوم حیوان همان مفهوم عام و نطق فصل ممیز انسان است.

سوال ۳۰( گزینه ۳ پاسخ درست است. از نظر دکارت انسان همان من است که می اندیشد و غیرمادی است. )غلط بودن عبارت گزینه ۳(

سوال ۳۱( گزینه ۱ پاسخ درست است. حكمت متعالیه روح انسان را آخرین درجه تكاملی موجودات زنده می داند و دیدگاه فلسفی ماتریالیسم توانایی اثبات 
اراده و اختیار انسان را ندارد.

سوال ۳۲( گزینه ۲ پاسخ درست است. هر سه مورد از عبارت های این سؤال همسان با اعتقادات و نظریات ارسطو می باشد.

سوال ۳۳( گزینه ۲ پاسخ درست است. چراکه داروینیست ها انسان را حیوان مستوی القامه تعریف کردند.
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سوال ۳۴( گزینه ۲ پاسخ درست است. دکارت بر خالف ارسطو آنقدر جدایی ذهن با بدن انسان می اندازد که نمی تواند مثل ارسطو تعامل بین نفس و بدن را تبیین کند.

سوال ۳۵( گزینه ۲ پاسخ درست است.  داروینیست ها بر اساس نظریه ای در باب پیدایش انسان از حیوان و تحول تدریجی موجودات زنده )رد گزینه های ۱ 
و ۳( نتیجه گرفتند که انسان چیزی نیست جز حیوان.

سوال ۳۶( گزینه ۴ پاسخ درست است.  ماتریالسیت ها نمی توانند به راحتی از اختیار و اراده در تصمیم گیری و انتخاب حرف بزنند، بنابراین این گزینه لزومًا 
مطابق دیدگاه آن ها نیست.

سوال ۳۷( گزینه ۲ پاسخ درست است.  مكتب اگزیستانسیالیسم معتقد است هویت و ماهیت انسان از بدو تولد مشخص نیست و او با اعمال و رفتارش هویت 
خویش را می سازد، به عبارت دیگر چیستی انسان نامعین است.

سوال ۳۸( گزینه ۳ پاسخ درست است.  داروینیسیت ها اخالق را ناشی از ضرورت زیستی می دانستند، نه اینكه آن را فطری و تجربی در نظر داشته باشند، 
زیرا معتقدند میان انسان و سایر موجودات تفاوت جدی وجود ندارد.

سوال ۳۹( گزینه ۴ پاسخ درست است. دقت کنید که سؤال از پایه و مبنای دیدگاه داروینیستی آمده است نه پیامدهای آن، بنابراین پاسخ باید میان گزینه های 
۱ و ۴ باشد حال می دانیم که داروینیست ها بر خالف دکارت میان انسان ها و حیوانات دیگر تفاوتی قائل نیستند، پس گزینه ۲ هم اشتباه است.

سوال ۴۰( گزینه ۲ پاسخ درست است. دکارت نمی گفت ذهن و بدن ارتباطی با هم ندارند، بلكه می گفت این دو چیز کاماًل از هم جدا هستند و ذهن بر خالف 
جسم از قوانین فیزیكی تبعیت نمی کند.

سوال ۴۱( گزینه ۲ پاسخ درست است. مشكل اصلی دکارت برای تبیین ارتباط و تعادل میان ذهن و بدن انسان را از یک طرف انسان را موجودی دوبعدی 
و دارای نفس و بدن گرفته بود و از طرف دیگر، همه چیز حقیقت انسان را به ذهن نسبت داده بود که غیرمادی است. برای همین توانایی تبیین آن را نداشت.

سوال ۴۲( گزینه ۴ پاسخ درست است. هر سه صحیح می باشد.

سوال ۴۳( گزینه ۱ پاسخ درست است. خودشناسی دو معنا دارد؛ اگر منظور از شناخت ویژگی های فردی انسان باشد باید در حوزه اخالق شناسی مورد بررسی 
قرار گیرد، اما اگر منظور ماهیت و چیستی انسان باشد همان انسان شناسی است.

سوال ۴۴( گزینه ۴ پاسخ درست است. رنه دکارت همواره از "من" به عنوان حقیقت انسان یاد کرده که درباره "من اندیشمند" می باشد.

سوال ۴۵( گزینه ۴ پاسخ درست است. نظریه داروین درباره پیدایش و تكامل تدریجی انسان است و ماتریالیست ها معتقدند که انسان و کل جهان هستی 
صرفًا از ماده تشكیل شده اند.

سوال ۴۶( گزینه ۱ پاسخ درست است. ماتریالیست به تك ساحتی بودن انسان اعتقاد داشتند. )رد گزینه ج( و داروینسیت ها انسان را هم ردیف با حیوانات 
می دانستند. )رد گزینه الف(

سوال ۴۷( گزینه ۳ پاسخ درست است.ماتریالیست ها معتقدند که انسان و کل جهان هستی صرفًا از ماده تشكیل شده است، پس انسان نیز تک ساحتی است 
نه چندساحتی.
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سوال ۴۸( گزینه ۱ پاسخ درست است. چراکه خودشناسی به معنای شناخت افراد از یكدیگر نمی باشد، خودشناسی به معنای شناخت فرد از ویژگی های 
خودش است. )رد گزینه های ۲ و ۳( یا به معنای شناخت چیستی و ماهیت خود انسان است. )رد گزینه ۴(

سوال ۴۹( گزینه ۳ پاسخ درست است. چراکه ارسطو نطق و توانایی آن را جداکننده انسان و تمایزبخش آن نسبت به سایر حیوانات می داند همچنین از نظر 
دکارت انسان همان من است که می اندیشد و غیرمادی است.

سوال ۵۰( گزینه ۳ پاسخ درست است. اینكه توانایی مغز انسان چقدر است در حوزه علوم تجربی مورد بررسی و پاسخ داده می شود.

سوال ۵۱( گزینه ۳ پاسخ درست است. چراکه آن توماس هابز بود که عقل را دستگاهی پیچیده می دانست و آن را به دستگاه مكانیكی و موتور اتومبیل تشبیه 
می کرد.

سوال ۵۲( گزینه ۳ پاسخ درست است. چراکه دکارت و کانت عالوه بر بعد جسمانی به حقیقت روحانی نیز اعتقاد نداشته اند. 
رد گزینه "۲": هرچند داروینیست ها و مادی گرایان هم دارای مشترکاتی هستند.

سوال ۵۳( گزینه ۳ پاسخ درست است. توماس هابز یک، ماتریالیست تمام عیار بود که جزء اولین آن ها بود و در قرن هفدهم در انگلستان می زیست.

سوال ۵۴( گزینه ۱ پاسخ درست است.

سوال ۵۵( گزینه ۱ پاسخ درست است. ماتریالیست ها فیلسوفانی هستند که معتقدند هرچیزی از جمله انسان از ماده ساخته شده است. 
او از این اصل به عنوان پایه تفكر عقلی خود استفاده می کند.

سوال ۵۶( گزینه ۴ پاسخ درست است. نمی توان برای انسان ارزش ویژه ای قائل شد، مثاًل اگر انسان ها به اخالق و فضائل اخالقی توجه کرده به این دلیل 
نبوده که فضیلت گرایی در نهاد و فطرت او وجود داشته، بلكه به این دلیل بوده که انسان ناچارًا وارد زندگی اجتماعی و زیست اجتماعی شده و این زیست اجتماعی 

او را وادار به ابداع اصول اخالقی و رعایت آن ها کرده است. 

فیلسوفان عقل گرا اعتقاد دارند که انسان عالوه بر بدن، یک حقیقت روحانی برتر دارد که اختیار و اراده مربوط به آن است.

سوال ۵۷( گزینه ۲ پاسخ درست است. معتقدند هرچیز از جمله انسان، از ماده ساخته شده است. آن ها می گویند ذهن و روان هم چیزی جز مغز و سلسله 
اعصاب انسان نیست. بر اساس این نظریه، انسان درنهایت مانند یک ماشین پیچیده است، نه چیزی فراتر از آن. 

ازنظر دکارت، وجود روح و بدن کاماًل از یكدیگر مجزا هستند و روح از بدن استفاده می کند.

سوال ۵۸( گزینه ۴ پاسخ درست است. ازنظر داروینیست ها چون تفاوت واقعی میان انسان و سایر حیوانات وجود ندارد، نمی توان برای انسان ارزش ویژه ای 
قائل شد، مثاًل اگر انسان به اخالق و فضائل اخالقی توجه می کند، به این دلیل نیست که فضیلت گرایی در روح و فطرت او وجود دارد، بلكه به این دلیل است 
که انسان ها، وارد زندگی اجتماعی و زیست اجتماعی شده اند و این زیست اجتماعی آن ها را وادار به ابداع اصول اخالقی و رعایت آن ها کرده است تا بتوانند با 

هم زندگی کنند.

سوال ۵۹( گزینه ۲ پاسخ درست است. ماتریالیست ها، انسان را یک ماشین مادی بسیار پیچیده می دانند. 
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سوال ۴۸( گزینه ۱ پاسخ درست است. چراکه خودشناسی به معنای شناخت افراد از یكدیگر نمی باشد، خودشناسی به معنای شناخت فرد از ویژگی های 
خودش است. )رد گزینه های ۲ و ۳( یا به معنای شناخت چیستی و ماهیت خود انسان است. )رد گزینه ۴(
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سوال ۵۶( گزینه ۴ پاسخ درست است. نمی توان برای انسان ارزش ویژه ای قائل شد، مثاًل اگر انسان ها به اخالق و فضائل اخالقی توجه کرده به این دلیل 
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سوال ۶۱( گزینه ۱ پاسخ درست است. منظور از من همان نفس است. همان جایی که مرکز اندیشه ها و افكار ما می باشد. نفس ما البته غیر از بدن ما است 
و ذهن و بدن دو چیز متفاوت اند و کاماًل از یكدیگر مجزا هستند؛ گرچه با یكدیگر هستند و نفس از بدن استفاده می کند. نفس آزاد است، ولی بدن مانند دیگر 

اجسام از قوانین فیزیكی پیروی می کند و آزاد نیست. 

نفس همان من است نه مرکز آن - نفس از بدن استفاده می کند. 

دکارت نفس را مجردی دانست و از این رو، جنس کاماًل متفاوتی با دیگر موجودات داشت، اما ماتریالیست ها هر دو را مادی و از یک جنس می دیدند.

سوال ۶۲( گزینه ۳ پاسخ درست است. یكی از کتاب های مهم دکارت کتاب تأمالت است؛ وی در این کتاب شش تأمل اساسی خود را بیان         می کند. او 
می کوشد از نقطه آغازین تفكر شروع کند و معرفت عقلی را پایه گذاری نماید. جمله مشهور "من فكر می کنم، پس هستم" که پایه تفكر عقالنی دکارت می باشد، 

در این کتاب آمده است.

سوال ۶۳( گزینه ۱ پاسخ درست است. ارسطو معتقد بود که تفكر و نطق مربوط به ُبعد غیرمادی وجود انسان یعنی نفس می باشد؛ نفس است که می اندیشد. 
ارسطو حیات را مربوط به نفس می دانست و معتقد بود انسان از آن جهت زنده است که متعلق به نفس می باشد. دو عبارت دیگر مرتبط با منطق است )یعنی 

الف و د(

سوال ۶۴( گزینه ۲ پاسخ درست است. افالطون می گوید: "تنها موجودی که به طور خاص دارای عقل و خرد است، نفس است و این نفس چیزی نامرئی 
است". او همچنین می گوید: "نفس جزء عقالنی انسان است که او را از حیوانات متمایز می کند و غیرفانی و جاوید است." 

ارسطو، کتابی به نام "درباره نفس" دارد که خود شامل سه کتاب است. وی در این کتاب خود را در مقابل کسانی که فقط به بلن قائل بودند، پیرو افالطون می داند 
که معتقد به نفس بود. وی حیات را مربوط به نفس می دانست و معتقد بود "بدن از آن جهت زنده است که متصل به نفس است."

سوال ۶۵( گزینه ۱ پاسخ درست است. ازنظر ارسطو نفس انسان در هنگام تولد، حالت بالقوه دارد و هیچ چیز بالفعلی ندارد، نه علم، نه احساس، نه محبت و 
نه نفرت و نه هیچ چیز دیگر.

سوال ۶۶( گزینه ۱ پاسخ درست است.- نظر دقیق و روشن درباره انسان در یونان باستان اولین بار از جانب افالطون ابراز شد.
 - کتاب "درباره نفس" اثر ارسطو است.

سوال ۶۷( گزینه ۴ پاسخ درست است. ماتریالیست می گویند ذهن تنها مجموعه ای از سلول های مغزی است که افكار را جمع و جور می کنند و به یكدیگر 
مرتبط می سازند.
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چیستی انسان )2(

درس دهم

دیدگاه فیلسوفان مسلمان درباره حقیقت انسان

دیدگاه و گام های بلند فیلسوفان مسلمان درباره حقیقت انسان از دو منبع تاثیر گرفته است:

  1- استفاده از آن چه از افالطون و ارسطو و پیروان آن به دستشان رسیده بود.

  2- الهام از آموزه های دینی خود یعنی دین اسالم

همه فیلسوفان مسلمان معتقد هستند که انسان دارای دو بعد جسم و روح است و نمی توان انسان را به یک موجود صرفا زمینی و مادی تقلیل داد.

چرا از نظر فیلسوفان مسلمان نمی توان انسان را به یک موجود صرفا زمینی و مادی تقلیل داد.

چون انسان دارای ویژگی های متعالی و ارزشمند مانند آزادگی، کرامت انسانی، نوع دوستی و فضایلی از این قبیل است که هیچ یک از این ویژگی ها نمی توانند 

ویژگی و خصوصیات ماده و جسم و بدن باشند. 

و هم چنین دینی را که با تفکر و تعمق پذیرفته اند به روشنی و وضوح از حقیقتی به نام روح سخن گفته و انسان را موجودی جاویدان و جانشین خدا در زمین و 

مسجود فرشتگان معرفی کرده که خداوند آسمان ها و زمین را برای او آفریده و آماده کرده است.

و هک چنین این فیلسوفان یا خود عارف بوده اند یا عارفانی را می شناختند که با قدم سلوک و پاکی نفس به مرحله ای رسیده بودند که مراتب برتر و مجرد هستی را 

شهود می کردند و می دانستند که چنین شهودی در توان بدن مادی انسان نیست.

به همین جهت  با این بیان مولوی هم دل و هم نظر بودند که:

چند روزی قفسی ساخـته اند از بدنم مرغ باغ ملکــــــــوتم، نیم از عـالم خاک    

به هوای ســـر کویش پر و بالی بزنم ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست    

پس همه فیلسوفان مسلمان بر این اعتقاد هستند که انسان دارای دو بعد جسم و روح است و شرافت انسانس انسان هم به روح اوست.

اما سوال این است که روح و بدن چگونه باهم یکی هستند؟

  ابن سینا اعتقاد دارد روح از جانب باال یعنی خداوند به انسان عطا شده است.

  سهروردی معتقد است که روح و نفس انسان همان جنبه نورانی وجود او است و جسم و بدن جنبه ظلمانی او است.

  مالصدرا معتقد است روح و جسم باهم وحدت حقیقی دارند که روح باطن جسم است.
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 توضیح نظر ابن سینا

ابن سینا نظر ارسطو درباره حقیقت انسان را پسندید و تالش کرد این دیدگاه را عمیق تر بیان کند.

ابن سینا معتقد است که وقتی بدن انسان دوره جنینی را در رحم مادر گذراند و به مرحله ای رسید که صاحب همه اندام های بدنی شد، خداوند روح انسانی را به 

او عطا می کند، 

ویژگی های روح از نظر ابن سینا

این روح جنبه غیرمادی دارد و از جنس موجودات مجرد است، استعداد کسب علم از طریق تفکر را دارد. این روح هم چنین می تواند اموری از قبیل اخالق، عشق، 

دوستی، نفرت، پرستش و معنویت را دریابد و آن ها را در خود پدید آورد.

فراتر از این ابن سینا هم چون عارفان برای روح جایگاهی بسیار رفیع در نظام خلقت قائل شد. 

  توضیح نظر شیخ شهاب الدین سهروردی

سهروردی عقیده داشت که نفس انسان، همان جنبه نورانی وجود او است و جسم و بدن او جنبه ظلمانی وجود او است.

 ویژگی های روح و نفس از نظر سهروردی

سهروردی عقیده داشت که نفس انسان، اگر نورانیت بیشتری کسب کند، حقایق هستی را بهتر رویت می کند و می تواند با کسب شایستگی و لیلقت بیشتر، مسیر 

کمال را طی کند.

سهروردی می گفت خدا یا همان نوراالنوار، مشرق عالم است و از خداست که انوار بعدی طلوع می کنند. آن جا که نور وجود به پایین ترین حد خود می رسد، مغرب 

عالم قرار گرفته است.

از نظر سهروردی نفس انسان حقیقتی است مربوط به مشرق عالم که از مشرق وجود دور افتاده و مشتاق بازگشت به آن جاست.

 تا بی نهایت

توضیح نظر مالصدرا

مالصدرا نیز مانند سایر فیلسوفان مسلمان، انسان را حقیقتی دو بعدی می داند اما روح در مکتب و نظر وی چیزی ضمیمه شده به بدن نیست، بلکه نتیجه رشد 

و تکامل خود جسم و بدن است.

از نظر مالصدرا روح و بدن دو چیز مجزا نیستند که کنار هم قرار گرفته باشند بلکه این ها وحدتی حقیقی دارند به گونه ای که یکی یعنی روح، باطن دیگری یعنی 

باطن بدن است. بنابر این هر اتفاقی که در روح بیفتد در بدن ظاهر می شود و هر اتفاقی در بدن بیفتد بر روح تاثیر می گذارد.

 ویژگی های روح از نظر مالصدرا

از نظر حکمت متعالیه روح انسانی آخرین درجه تکاملی است که موجودات زنده می توانند به آن برسند.

ظرفیت روح انسان پایان ندارد و روح می تواند به هر مرتبه کمالی در جهان مخلوقات دست یابد.

مراحل تکاملی طبیعت وقتی از گیاه و حیوان می گذرد و به انسان می رسد، ظرفیتی بی نهایت پیدا می کند و به هیچ درجه ای از کمال قانع نمی شود.

از نظر مالصدرا اگرچه انسان ظرفیت و استعداد بی نهایت دارد، اما این بدان معنا نیست که حتما و قطعا انسان بدان کمال نائل می شود بلکه انسان با اراده و 

اختیار خود می تواند مسیر کمال را طی نماید و یا برعکس مسیر انحطاط را. در ابتدای زندگی هر انسانی معلوم نیست که وی چه هویتی خواهد داشت بلکه خود 

وی هست که با اراده خود هویت و شخصیتش را می سازد.
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645

1- اکنون که دیدگاه های مختلف را درباره حقیقت و چیستی انسان مطالعه کردید، نکته اصلی هر دیدگاه را بیان کنید.

نظر ارسطو: از نظر ارسطو، انسان، عالوه بر جسم، دارای روح مجرد است که منشأ اندیشه ورزی و تفکر است و انسان در بدو تولد هیچ نمی داند.

نظر ابن سینا: از نظر ابن سینا روح در مرحله جنین به بدن ملحق می شود و انسان روح خود را بی واسطه درک می کند.

نظر دکارت: از نظر دکارت »من« یا »ذهن« که مرکز اندیشه هاست، چیزی جدای از بدن و ضمیمه شده به آن است.

نظر صدرائیان: روح و بدن یک واحد را پدید می آورند به طوری که روح، جنبه باطن و بدن جنبه ظاهر آن است. روح نتیجه رشد و تکامل خود جسم و 

بدن است. 

نظر داروینیست ها: انسان حیوانی است پیچیده تر از سایر حیوانات و تفاوت ذاتی با آن ها ندارد.

نظر ماتریالیست ها: چون عالم چیزی جز ماده و طبیعت نیست، انسان نیز یک موجود کامال مادی، اما پیچیده تر از سایر موجودات است و انسان چیزی 

به نام روح مجرد ندارد.

نظر سهروردی: از نظر سهروردی نفس انسان جنبه نورانی وجود او و جسم و بدن جنبه ظلمانی وجود اوست.

پاسخ به این سوال بستگی به مطالعه و دقت نظر  2- به نظر شما کدام دیدگاه حقیقت و چیستی انسان را بهتر بیان کرده است؟ 

دانش آموز دارد.

3- دیدگاه فالسفه اسالمی درباره انسان را با نظرات مختلف در معرفت شناسی مطابقت دهید و بگویید نظر این فالسفه با کدام 

دیدگاه معرفت شناسی نزدیکی بیشتر دارد؟ 

از فیلسوفان اسالمی، ابوعلی سینا از آن جا که هم برای ادراک حسی و هم عقلی، اعتبار قائل است، این امکان برای او بوده که در مورد انسان معتقد 

شود که وجود وی هم دارای حقیقت جسمانی است و هم دارای حقیقت روحانی. به عالوه ابن سینا به ابزاری دیگر یعنی شهود قلبی که وحی عالی ترین 

درجه آن است اعتقاد داشته و این ابزار برای وی این امکان را فراهم کرده که معرفت بیشتری درباره انسان به خصوص از بعد روحی او به دست آورد.

شیخ شهاب الدین سهروردی با بهره مندی از الهامات و اشراقات خود بسیاری از حقایق را از طریق شهود درونی به دست آورده و آن ها را با زبان عقل و 

استدالل بیان کرده است. او عقیده داشت که نفس انسان جنبه نورانی وجود او و جسم و بدن انسان جنبه ظلمانی وجود او است.

مالصدرا و پیروان او عالوه بر این که دو ابزار حس و عقل را قبول دارند، در ادراک شهودی و عرفانی و استفاده از وحی، از ابن سینا و سهروردی بسیار 

بسیار جلوتر رفته اند و به نکات دقیق تری درباره حقیقت روح و رابطه آن با جسم رسیده اند.
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۱- تفاوت دیدگاه مالصدرا و ابن سینا در کدام گزینه به درستی آمده؟

۱( جایگاه واال و بلند مقام روح در نظام آفرینش                    ۲( غيرمادی بودن روح

۳( دو بعدی بودن وجود                                                        ۴( متصل بودن روح به بدن

۲- چه کسی شعری درباره بی قراری روح برای رسیدن به جایگاهش سروده است؟

۱( مالصدرا                ۲( ابن سينا                 ۳( سهروردی                  ۴( موالنا

۳- ابن سینا از ............ برای بیان حالت روح در شعرش به زبان عربی بهره گرفته است.

۱( مشاعره                ۲( عرفان                     ۳( طنز                         ۴( تمثيل

۴- به نظر ............... در ابتدای زندگی هر انسان هویتی که خواهد داشت معلوم نیست.

۱( مالصدرا              ۲( ابن سينا                  ۳( شيخ اشراق                 ۴( فارابی

۵- در کدام گزینه نظر دین درباره حقیقت انسان صحیح نمی باشد؟

۱( جاودان نبودن حقيقت انسان                     ۲( جانشين خدا بودن انسان در زمين

۳( اعتقاد به روح در وجود انسان                     ۴( آفریده شدن آسمان و زمين توسط خدا برای انسان

۶- از نظر سهروردی وجود انسان دارای چند بعد است؟

۱( سه بعد                 ۲( دو بعد                ۳( چهار بعد                 ۴( یک بعد

۷- در کدام گزینه ویژگی های روح از منظر ابن سینا دیده نمی شود؟

۱( انسان متشکل از روح و جسم است.                     ۲( روح جنبه مادی دارد و جنس موجودات غير مجرد است.

۳( استعداد کسب علم از طریق تفکر را دارد.             ۴( جایگاه بسيار رفيع و بلند در نظام خلقت دارد.

۸- یکی از فیلسوفان بزرگ مسلمان و عارف و سالک الی الله ............ است.

۱( ابن سينا              ۲( مالصدرا                ۳( سهروردی                ۴( شيخ اشراق

پایۀ یازدهم
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منطق و فلسفه جامع کنکور

۹- به اعتقاد عارفان، چرا انسان باید زندگی اش را وقف سیر به سوی خداوند کند؟

۱( چون انسان دارای استعداد است و باید حقایق هستی را دریابد.                ۲( چون انسان هستی خود را از خداوند می گيرد.

۳( چون انسان خلق شده تا مظهر خداوند در خلقت باشد.                            ۴( چون انسان به هيچ درجه ای از کمال قانع نمی شود.

۱۰- ویژگی های خوب و بد که خودمان آن ها را در مسیر زندگی مان تعیین میکنیم به صورت ............ در وجود ما هست و ............ 
آن ها به ............ و ........... ما مربوط است.

۱( بالفعل - بالقوه شدن - گزینش ها و خواسته ها                        ۲( بالقوه - بالفعل شدن - خواسته ها و شيوه زندگی

۳( بالفعل - بالقوه شدن خواسته ها و شيوه زندگی                         ۴( بالقوه - بالفعل شدن - گزینش ها و شيوه زندگی

۱۱- اینکه انسان معلوم نیست در آینده عالم خواهد بود یا نادان به چه معنا است؟

۱( به این معنی است که انسان توانایی سير تکامل را ندارد.

۲( به این معنی است که معلوم نيست وی چه هویتی خواهد داشت.

۳( به این معنی است که اگرچه انسان ظرفيت و استعداد دارد، اما رسيدن او به کمال حقيقی نيست.

۴( به این معنی است که انسان به هيچ درجه ای از کمال قانع نمی شود.

۱۲- کدام عبارت درباره فیلسوفان مسلمان صحیح نیست؟

۱( تقليل انسان به موجودی زمينی و صرفًا مادی                                                            ۲( عدم شهود مراتب برتر و مجرد هستی در بدن مادی انسان

۳( قائل شدن ویژگی هایی از قبيل آزادگی، کرامت انسانی و ... برای انسان                    ۴( توضيح و تبيين حقيقت انسان با الهام از آموزه های دینی

۱۳- کدام عبارت درباره شهود مراتب برتر و مجرد هستی صحیح است؟

۱( انسان ها به دليل استعداد و ظرفيت وجودیشان توانایی این شهود را دارند.

۲( این بيت »مرغ بر باال پران و سایه اش         می دود بر خاک پران، مرغ وش« در ارتباط با شهود و مراتب برتر می باشد.

۳( شهود مراتب برتر و مجرد هستی در تون بکن مادی انسان نيست و عارفان با قدم سلوک و پاکی نفس به این مرحله رسيده بودند.

۴( گزینه های ۲ و ۳

۱۴- به ترتیب، دیدگاه های زیر مربوط به کدام فالسفه است؟ 

الف( تاثیر متقابل روح و جسم بر یکدیگر         ب( کسب حقایق از طریق شهود درونی             ج( جنبه غیرمادی روح و تجرد آن

۱( سهروردی - ارسطو - مالصدرا                             ۲( ابن سينا - مالصدرا - سهروردی

۳( ابن سينا - سهروردی - مالصدرا                          ۴( مالصدرا - سهروردی - ابن سينا

۱۵- کدام بیت بیانگر این است که حقیقت انسان مربوط به عالم برتر است؟

۱( تير اندازد به سوي سایه او                                            ترکشش خالی شود از جستجو

۲( ای خوش، آن روز که پرواز کنم تا بر دوست                به هوای سر کویش پر و بالی بزنم

۳( بار دیگر از ملک قربان شوم                                        آنچه اندرو هم ناید آن شوم 

۴( حمله دیگر بميرم از بشر                                              تا برآرم از مالئک پرو سر
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۱۶- کدام عبارت صحیح است؟

۱( از نظر ابن سينا روح را با بهره مندی از الهامات می توان شناخت و درک کرد.

۲( ابن سينا معتقد است اگر به عنوان مثال انسان در فضا معلق باشد و هيچ احساسی از بدن به او منتقل نشود، او باز هم حقيقت هستی را می شناسد.

۳( روح می تواند اموری از قبيل اخالق، عشق و... را دریابد و آن ها را در خود پدید آورد.

۴( سهروردی معتقد بود که نور، مراتب هستی است.

۱۷- کدام عبارت نادرست است؟

۱( به اعتقاد عارفان انسان باید زندگی اش را وقف سير معنوی کند. 

۲( در سفر در خلق با حق، عارف تالش می کند با کمک خداوند، در صفات و اسمای او سير کند.

۲( دیدگاه صدرایيان با دیدگاه عرفا نزدیکی زیادی دارد.

۴( از نظر حکمت متعاليه روح انسان می تواند به هر مرتبه کمال در جهان مخلوقات دست یابد.

۱۸- را در کدام سفر سالک ذات حق را در همه چیز مشاهده می کند؟

۱( سفر در خلق با حق                                       ۲( سفر از حق به خلق با حق

۳( سفر در حق با حق                                        ۴( سفر از خلق به سوی حق

۱۹- چرا انسان ها در ابتدای زندگی شان معلوم نیست چه هویتی خواهند داشت؟

۱( به دليل اینکه هویت انسان ها انتسابی است و در آن نقشی ندارند.

۲( زیرا در ابتدای زندگی هنوز حقيقت هستی را درک نکرده اند.

۳( زیرا با وجود اینکه استعداد و ظرفيت بی نهایت دارند، اما هویتشان را خودشان تعيين نمی کنند.

۴( زیرا او اختيار دارد که مسيرهای دیگری غير از مسير تکامل را برگزیند.

۲۰- درستی یا نادرستی عبارت ها در کدام گزینه به درستی آمده است؟ 

الف( از نظر حکمت متعالیه، روح انسان آخرین درجه تکاملی است که موجودات زنده می توانند به آن برسند. 

ب( عارفان معتقدند که انسان خلق شده است تا حقیقت هستی را درک کند. 

ج( از منظر حکمت متعالیه، انسان با استعداد و ظرفیتش، توانایی رسیدن به کماالت را دارد.

۱( درست - نادرست - نادرست                                     ۲( نادرست - نادرست - درست

۳( درست - درست - درست                                         ۴( نادرست - درست - نادرست

۲۱- این بیت »حمله دیگر بمیرم از بشر/تا برآرم از مالئک پر و سر« چه مفهومی را بیان می کند؟

۱( هجران روح جداشده از بارگاه کبریایی                                                                  ۲( حقيقت انسان مربوط به عالم برتر است.

۳( مراحل تکامل طبيعت که به هيچ درجه ای از کمال قانع نمی شود.                     ۴( نفس انسان حقيقتی است مربوط به مشرق عالم
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۱۶- کدام عبارت صحیح است؟

۱( از نظر ابن سينا روح را با بهره مندی از الهامات می توان شناخت و درک کرد.

۲( ابن سينا معتقد است اگر به عنوان مثال انسان در فضا معلق باشد و هيچ احساسی از بدن به او منتقل نشود، او باز هم حقيقت هستی را می شناسد.

۳( روح می تواند اموری از قبيل اخالق، عشق و... را دریابد و آن ها را در خود پدید آورد.

۴( سهروردی معتقد بود که نور، مراتب هستی است.

۱۷- کدام عبارت نادرست است؟

۱( به اعتقاد عارفان انسان باید زندگی اش را وقف سير معنوی کند. 

۲( در سفر در خلق با حق، عارف تالش می کند با کمک خداوند، در صفات و اسمای او سير کند.

۲( دیدگاه صدرایيان با دیدگاه عرفا نزدیکی زیادی دارد.

۴( از نظر حکمت متعاليه روح انسان می تواند به هر مرتبه کمال در جهان مخلوقات دست یابد.

۱۸- را در کدام سفر سالک ذات حق را در همه چیز مشاهده می کند؟

۱( سفر در خلق با حق                                       ۲( سفر از حق به خلق با حق

۳( سفر در حق با حق                                        ۴( سفر از خلق به سوی حق

۱۹- چرا انسان ها در ابتدای زندگی شان معلوم نیست چه هویتی خواهند داشت؟

۱( به دليل اینکه هویت انسان ها انتسابی است و در آن نقشی ندارند.

۲( زیرا در ابتدای زندگی هنوز حقيقت هستی را درک نکرده اند.

۳( زیرا با وجود اینکه استعداد و ظرفيت بی نهایت دارند، اما هویتشان را خودشان تعيين نمی کنند.

۴( زیرا او اختيار دارد که مسيرهای دیگری غير از مسير تکامل را برگزیند.

۲۰- درستی یا نادرستی عبارت ها در کدام گزینه به درستی آمده است؟ 

الف( از نظر حکمت متعالیه، روح انسان آخرین درجه تکاملی است که موجودات زنده می توانند به آن برسند. 

ب( عارفان معتقدند که انسان خلق شده است تا حقیقت هستی را درک کند. 

ج( از منظر حکمت متعالیه، انسان با استعداد و ظرفیتش، توانایی رسیدن به کماالت را دارد.

۱( درست - نادرست - نادرست                                     ۲( نادرست - نادرست - درست

۳( درست - درست - درست                                         ۴( نادرست - درست - نادرست

۲۱- این بیت »حمله دیگر بمیرم از بشر/تا برآرم از مالئک پر و سر« چه مفهومی را بیان می کند؟

۱( هجران روح جداشده از بارگاه کبریایی                                                                  ۲( حقيقت انسان مربوط به عالم برتر است.

۳( مراحل تکامل طبيعت که به هيچ درجه ای از کمال قانع نمی شود.                     ۴( نفس انسان حقيقتی است مربوط به مشرق عالم
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۲۲- در دیدگاه حکمت متعالیه مراحل تکاملی طبیعت چگونه می باشد؟
۱( مراحل تکاملی طبيعت، از نظر انسان به گياه و حيوان نهایت دارد.                 ۲( مراحل تکامل گياهان هم مانند انسان پایان ندارد.

۳( مراحل تکاملی در انسان محدودیت هایی دارد.                                              ۴( مراحل تکاملی در همه انسان ها یکسان نيست.

۲۳- کدام گزینه در رابطه با حکمت متعالیه غلط است؟
۱( روح و بدن دو چيز مجزا نيستند و حقيقتی واحد دارند.                                                         ۲( روح و جسم کنار هم قرار نمی گيرند.

۳( روح نتيجه رشد و تکامل خودش می باشد، و چيزی ضميمه شده به بدن نيست.                 ۴( طبق این دیدگاه، حقيقت انسان، حقيقتی دوبعدی است.

۲۴- کدام گزاره غلط نیست؟
۱( به نظر مالصدرا روح و جسم وحدتی حقيقی ندارد و روح نتيجه رشد و تکامل خود جسم است.

۲( از نظر مالصدرا روح و جسم متقابل بر یکدیگر اثر می گذارند.
۳( در حکمت متعاليه، حقيقت انسان، حقيقتی تک بعدی می باشد.

۴( سهروردی نفس انسان را حقيقتی مربوط به مشرق عالم می داند که این نفس در مشرق وجود سير     می کند.

۲۵- به ترتیب کدام عبارت )درست - نادرست - نادرست - درست( می باشد؟
الف( ابن سینا نظر سهروردی را درباره حقیقت انسان پسندید و سعی کرد این دیدگاه را عمیق تر بیان کند. 

ب( ابن سینا قصیده عینیه را برای توصیف بی قراری و کوشش روح برای رسیدن به جایگاه اصلی اش سروده است. 
 زمینی تقلیل داد. 

ً
ج( از نظر فیلسوفان مسلمان نمیتوان انسان را به موجودی صرفا

د( به عقیده سهروردی نفس انسان اگر نوراالنوار را بشناسد و مسیر کمال را طی کند حقایق هستی را بهتر رویت می کند.
۱( الف - ج - د - ب                                          ۲( د- ب - الف - ج

۳( ب - الف - د - ج                                          ۴( ج - د - ب - الف

۲۶- کدام گزینه درباره نوراالنوار صحیح نیست؟

۱( نوراالنوار خداوند است.                                                               ۲( نوراالنوار چين نور کامل نيست، ترکيبی از نور و ظلمت است.
۳( سایر مراتب وجود نور خود را از نور االنوار می گيرند.                    ۴( گزینه های ۱ و ۲

۲۷- به نظر ابن سینا هستی و وجود انسان به واسطه چه چیزی می باشد؟
۱( قدرت تفکر و تعقل                                         ۲( احساس و ادراک 

گاهی ۳( خودبازبينی                                                     ۴( خودآ

۲۸- درستی یا نادرستی عبارت ها در کدام گزینه به درستی آمده است؟ 
الف( از نظر ابن سینا انسان پس از طی مراحل نوجوانی، روح انسانی در او دمیده می شود. 

ب( ابن سینا در قصیده عینیه، روح را کبوتری گرانمایه توصیف می کند که از زمین به آسمان عروج می کند. 
 زمینی و مادی تقلیل داد.

ً
ج( به اعتقاد سهروردی، نمی توان انسان را به یک موجود صرفا

۱( نادرست - نادرست - درست                             ۲( درست - نادرست - درست

۳( درست - درست - نادرست                               ۴( نادرست - درست - نادرست
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۲۹- کدام گزینه صحیح نیست؟

۱( ابن سينا عقيده ارسطو درباره حقيقت انسان را پسندید.

۲( در قصيده عينيه از هجران روح جداشده از بارگاه کبریایی سخن گفته شده است.

گاهی دارد. ۳( به اعتقاد ابن سينا، انسان چون فکر می کند، بدن خود را حس می کند و می بيند و نسبت به خود آ

۴( به اعتقاد فيلسوفان مسلمان نمی توان انسان را به موجودی مادی تقليل داد.

۳۰- خودآگاهی از نظر ابن سینا یعنی چه؟ 

گاهی دارد. ۱( یعنی انسان به واسطه خدا آ

گاهی دارد. ۲( یعني نفس انسان بی واسطه خود را می یابد و به خود آ

گاهی دارد. ۳( یعني اگر انسان در جایی باشد که احساس و ادراک از بدن به وی منتقل شود نسبت به خود آ

گاهی دارد. ۴( یعنی چون انسان قوه تفکر و تعقل دارد خودآ

۳۱- کدام بیت مراحل تکامل را توصیف می کند؟

١( ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست                  به هوای سر کویش پر و بالی بزنم 

۲( مرغ بر بالز پران و سایه اش                                        می دود بر خاک، پرلن، مرغ وش 

۳( مرغ باغ ملکوتم، نيم از عالم خاک                             چند روزی قفسی ساخته ام از بدنم

۴( مردم از حيوانی و آدم شدم                                           پس چه ترسم کی زمرکن کم شدم

۳۲- به اعتقاد ابن سینا وقتی بدن انسان دوره جنینی را در رحم مادر گذراند و به مرحله ای رسید که صاحب همه اندام های بدنی شد 
خداوند روح انسان را به آن عطا می کند. این جمله مربوط به کدام بعد انسان است؟

۱( روح انسان                                                  ۲( مراحل رشد انسان و رسيدن به روح

۳( حقيقت انسان                                            ۴( ابعاد وجودی انسان

۳۳- کدام گزینه صحیح است؟

۱( فارابی معتقد است که وقتی بدن انسان دوره جنينی را در رحم مادر گذرانده و به مرحله ای رسيده که صاحب همه اندام های بدنی شد خداوند روح انسانی را 
به آن عطا می کند.

۲( قصيده عينيه ابن سينا دربردانده مفاهيم و مضامين بلند فلسفی است.

۳( انسان ها می توانند به خودی خود مراتب برتر و مجرد هستی را شهود کنند.

۴( به اعتقاد ابن سينا روح استعداد کسب دانش از طریق تفکر را دارد.

۳۴- فیلسوفان مسلمان در رابطه با حقیقت انسان چه دینی را قبول کرده بودند؟

۱( دینی که در کتاب آسمانی به وضوح از روح سخن گفته است.                                                 ۲( دینی که حقيقت انسان را ارزشمند شمرده است.

۳( دینی که انسان را به عنوان موجودی عاقل بر سایر موجودات برتری داده است.                      ۴( دینی که از حقيقت انسان سخن گفته است.
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۲۹- کدام گزینه صحیح نیست؟

۱( ابن سينا عقيده ارسطو درباره حقيقت انسان را پسندید.

۲( در قصيده عينيه از هجران روح جداشده از بارگاه کبریایی سخن گفته شده است.

گاهی دارد. ۳( به اعتقاد ابن سينا، انسان چون فکر می کند، بدن خود را حس می کند و می بيند و نسبت به خود آ

۴( به اعتقاد فيلسوفان مسلمان نمی توان انسان را به موجودی مادی تقليل داد.

۳۰- خودآگاهی از نظر ابن سینا یعنی چه؟ 

گاهی دارد. ۱( یعنی انسان به واسطه خدا آ

گاهی دارد. ۲( یعني نفس انسان بی واسطه خود را می یابد و به خود آ

گاهی دارد. ۳( یعني اگر انسان در جایی باشد که احساس و ادراک از بدن به وی منتقل شود نسبت به خود آ

گاهی دارد. ۴( یعنی چون انسان قوه تفکر و تعقل دارد خودآ

۳۱- کدام بیت مراحل تکامل را توصیف می کند؟

١( ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست                  به هوای سر کویش پر و بالی بزنم 

۲( مرغ بر بالز پران و سایه اش                                        می دود بر خاک، پرلن، مرغ وش 

۳( مرغ باغ ملکوتم، نيم از عالم خاک                             چند روزی قفسی ساخته ام از بدنم

۴( مردم از حيوانی و آدم شدم                                           پس چه ترسم کی زمرکن کم شدم

۳۲- به اعتقاد ابن سینا وقتی بدن انسان دوره جنینی را در رحم مادر گذراند و به مرحله ای رسید که صاحب همه اندام های بدنی شد 
خداوند روح انسان را به آن عطا می کند. این جمله مربوط به کدام بعد انسان است؟

۱( روح انسان                                                  ۲( مراحل رشد انسان و رسيدن به روح

۳( حقيقت انسان                                            ۴( ابعاد وجودی انسان

۳۳- کدام گزینه صحیح است؟

۱( فارابی معتقد است که وقتی بدن انسان دوره جنينی را در رحم مادر گذرانده و به مرحله ای رسيده که صاحب همه اندام های بدنی شد خداوند روح انسانی را 
به آن عطا می کند.

۲( قصيده عينيه ابن سينا دربردانده مفاهيم و مضامين بلند فلسفی است.

۳( انسان ها می توانند به خودی خود مراتب برتر و مجرد هستی را شهود کنند.

۴( به اعتقاد ابن سينا روح استعداد کسب دانش از طریق تفکر را دارد.

۳۴- فیلسوفان مسلمان در رابطه با حقیقت انسان چه دینی را قبول کرده بودند؟

۱( دینی که در کتاب آسمانی به وضوح از روح سخن گفته است.                                                 ۲( دینی که حقيقت انسان را ارزشمند شمرده است.

۳( دینی که انسان را به عنوان موجودی عاقل بر سایر موجودات برتری داده است.                      ۴( دینی که از حقيقت انسان سخن گفته است.



652

منطق و فلسفه جامع کنکور

۳۵- درستی یا نادرستی عبارت ها در کدام گزینه به درستی آمده است؟ 

الف( فیلسوفان مسلمان با الهام از آموزه های یونان باستان در توضیح و تبیین حقیقت انسان گام های بلندی برداشتند. 

 معنوی تقلیل داد. 
ً
ب( فیلسوفان مسلمان تاکید می کنند که نمی توان انسان را به یک موجود صرفا

ج( موالنا معتقد است که حقیقت انسان مربوط به عالم برقرار است.

۱( نادرست - درست - نادرست                               ۲( درست - نادرست - درست

۳( نادرست - نادرست - درست                               ۴( درست - درست - درست

۳۶- کدام یک از فالسفه بهترین و کامل ترین تبیین را در مورد یکی بودن نفس و بتن و تبیین وحدت ارائه کرد؟

۱( شيخ اشراق               ۲( مالصدرا                ۳( ارسطو                    ۴( سقراط

۳۷- کدام یک از گزینه های زیر نظر ابن سینا در ارتباط با روح و جسم می شود؟

۱( بعد غيرمادی است، اما به جسم ضميمه نشده است.                     ۲( همانند دکارت روح و بدن را دو چيز کامال متفاوت و مجزا می پندارد.

۳( پس از تولد خداوند روح انسان را به ما عطا کرده است.                   ۴( انسان در ابتدای به وجود آمدنش فاقد روح انسانی است.

 ................ و  الهی  را هدیه ای  و آن  ................... سخن گفته  نام  به  از حقیقتی  به روشنی و وضوح  ۳۸- در کتاب آسمانی 
شمرده است و در این کتاب کدام ویژگی برای انسان ذکر شده است؟

۱( روح، غير زمينی - جاوید بودن انسان                           ۲( فطرت، غيرمادی - جانشين بودن خدا در زمين

۳( روح، غيرمادی - مسجود فرشتگان بودن                    ۴( فطرت، غير زمينی - آفریده شدن آسمان و زمين برای او

۳۹- از موارد زیر کدام یک درباره نظر صدرائیان درباره حقیقت نادرست است؟ و در سفرهای چهارگانه عرفا در کدام مرحله، عارف 
صفات الهی را در خود محقق می سازد؟

۱( روح و جسم از یکدیگر جدا نيستند و وحدتی حقيقی دارند - مرحله چهارم

۲( روح و جسم دو بعد متفاوت وجود انسان هستند - مرحله دوم

۳( روح انسانی آخرین درجه ممکن کمال برای موجود انسان است - مرحله اول

۴( دليل تأثير متقابل روح و بدن این است که روح کامل به بدن متصل است - مرحله چهارم

۴۰- در چه صورتی نمی توان برای انسان ویژگی های متعالی و ارزشمند قائل شد؟

۱( او را صرفًا به یک موجود زمينی و مادی تقليل بدهيم.                ۲( معتقد باشيم انسان موجودی دو بعدی است.

۳( در شناخت انسان و حقيقت آن قدم هایی برداریم.                     ۴( به آراء و افکار ارسطو و افالطون و پيروان آن دو رجوع کنيم.

۴۱- منظور سهروردی از نور، کدام است؟

۱( هستی مطلق               ۲( حقایق مجرده                ۳( واقعيت اشياء              ۴( ذات باری تعالی
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۴۲- باتوجه به بیت زیر: 
»بار دیگر از ملک قربان شوم/آنچه در وهم ناید آن شوم«  از اشعار مولوی کدام فیلسوف آموزه های هماهنگ با بیت مذکور را دارد و در 

ارتباط با چیستی انسان در حکمت متعالیه کدام عبارت نادرست است؟
۱( دکارت - همه صفات به صورت بالقوه در انسان وجود دارد.

۲( مالصدرا - روح انسان با پيمودن درجات کمال، نهایت ظرفيت خود را تحقق می بخشد.
۳( ابن سينا - روح و بدن وحدتی حقيقی دارند و روح، باطن بدن است. 

۴( ارسطو - روح انسانی آخرین درجه تکاملی است که موجودات زمانه می توانند به آن برسند.

۴۳- کدام گزینه به ترتیب پاسخ درک سواالت زیر است؟ 
الف( به اعتقاد مالصدرا روح و بدن ................. بلکه ....................... 

ب( باتوجه به شاخصه تفکر انسان شناختی مالصدرا کدام مورد باعث می شود که بگوییم هر اتفاق در بدن بیفتد بر روح تأثیر می گذارد؟
۱( نه وحدت انضمامی، وحدت حقيقی دارند - یگانگی روح و بدن

۲( نه دو بعد انسان، یک وحدت حقيقی - دوبعدی بودن حقيقت انسان
۳( نه دو چيز مجزا، دو چيز منضم به هم هستند - نامحدود بودن ظرفيت روح
۴( نه دو بعد انسان، یک چيز واحد هستند - تدریجی بودن سير تکامل انسان

۴۴- باتوجه به نظر مالصدرا پیرامون ماهیت انسان، کدام گزینه صحیح است؟ 
و از نظر مالصدرا بر خالف .............. روح و بدن دو چیز مجزا از یکدیگر نیستند که کنار هم قرار گرفته باشند؛ بلکه این ها وحدتی 

.............. دارند، به گونه ای که یکی )روح( باطن دیگری )بدن( است.
۱( ظرفيت و استعداد بی نهایت انسان علت تامه رسيدن انسان به کماالت نيست - دکارت، حقيقی 

۲( روح واجد جایگاهی بسيار رفيع در نظام خلقت است که به اصل خود بازمی گردد - مارکس، واقعی
۳( ظرفيت روح انسان در مقابل فرشتگان درگاه خداوند است - دکارت، واقعی

۴( روح واجد جایگاهی بسيار رفيع در نظام خلقت است که به اصل خود بازمی گردد - مارکس، حقيقی

۴۵- مطلب زیر به چه معنایی است؟ 
»در سفر از حق به خلق با حق، عارف از خداوند جدا نمی شود و خداوند با اوست.«

۱( روح عارف تنها به سوی کمال سير می کند و به عالم طبيعت بازنخواهد گشت.
۲( عارف در ذات حق وحدت می یابد و دیگر تباینی در کار نخواهد بود.

۳( درجات عارف والیتناهی او نزد خداوند حفظ می شود.
۴( عارف ذات حق را در همه چيز مشاهده می کند.

۴۶- در ارتباط با سفرهای چهارگانه عرفا کدام یک از مفاهیم زیر نادرست است؟
۱( در سفر از حق به خلق با حق، سالک برای راهنمایی خلق بازمی گردد و از خداوند دور می شود.

۲( در سفر خلق با حق، عارف به کمک مردم می آید و آنها را به سمت خداوند پيش می برد. 
۳( در سفر از خلق به سوی حق، سالک می کوشد از عالم طبيعت و منيت خود بگذرد. 

۴( در سفر در حق با حق، عارف تالش می کند در صفات و اسمای خداوند سير کند.
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۴۲- باتوجه به بیت زیر: 
»بار دیگر از ملک قربان شوم/آنچه در وهم ناید آن شوم«  از اشعار مولوی کدام فیلسوف آموزه های هماهنگ با بیت مذکور را دارد و در 

ارتباط با چیستی انسان در حکمت متعالیه کدام عبارت نادرست است؟
۱( دکارت - همه صفات به صورت بالقوه در انسان وجود دارد.

۲( مالصدرا - روح انسان با پيمودن درجات کمال، نهایت ظرفيت خود را تحقق می بخشد.
۳( ابن سينا - روح و بدن وحدتی حقيقی دارند و روح، باطن بدن است. 

۴( ارسطو - روح انسانی آخرین درجه تکاملی است که موجودات زمانه می توانند به آن برسند.

۴۳- کدام گزینه به ترتیب پاسخ درک سواالت زیر است؟ 
الف( به اعتقاد مالصدرا روح و بدن ................. بلکه ....................... 

ب( باتوجه به شاخصه تفکر انسان شناختی مالصدرا کدام مورد باعث می شود که بگوییم هر اتفاق در بدن بیفتد بر روح تأثیر می گذارد؟
۱( نه وحدت انضمامی، وحدت حقيقی دارند - یگانگی روح و بدن

۲( نه دو بعد انسان، یک وحدت حقيقی - دوبعدی بودن حقيقت انسان
۳( نه دو چيز مجزا، دو چيز منضم به هم هستند - نامحدود بودن ظرفيت روح
۴( نه دو بعد انسان، یک چيز واحد هستند - تدریجی بودن سير تکامل انسان

۴۴- باتوجه به نظر مالصدرا پیرامون ماهیت انسان، کدام گزینه صحیح است؟ 
و از نظر مالصدرا بر خالف .............. روح و بدن دو چیز مجزا از یکدیگر نیستند که کنار هم قرار گرفته باشند؛ بلکه این ها وحدتی 

.............. دارند، به گونه ای که یکی )روح( باطن دیگری )بدن( است.
۱( ظرفيت و استعداد بی نهایت انسان علت تامه رسيدن انسان به کماالت نيست - دکارت، حقيقی 

۲( روح واجد جایگاهی بسيار رفيع در نظام خلقت است که به اصل خود بازمی گردد - مارکس، واقعی
۳( ظرفيت روح انسان در مقابل فرشتگان درگاه خداوند است - دکارت، واقعی

۴( روح واجد جایگاهی بسيار رفيع در نظام خلقت است که به اصل خود بازمی گردد - مارکس، حقيقی

۴۵- مطلب زیر به چه معنایی است؟ 
»در سفر از حق به خلق با حق، عارف از خداوند جدا نمی شود و خداوند با اوست.«

۱( روح عارف تنها به سوی کمال سير می کند و به عالم طبيعت بازنخواهد گشت.
۲( عارف در ذات حق وحدت می یابد و دیگر تباینی در کار نخواهد بود.

۳( درجات عارف والیتناهی او نزد خداوند حفظ می شود.
۴( عارف ذات حق را در همه چيز مشاهده می کند.

۴۶- در ارتباط با سفرهای چهارگانه عرفا کدام یک از مفاهیم زیر نادرست است؟
۱( در سفر از حق به خلق با حق، سالک برای راهنمایی خلق بازمی گردد و از خداوند دور می شود.

۲( در سفر خلق با حق، عارف به کمک مردم می آید و آنها را به سمت خداوند پيش می برد. 
۳( در سفر از خلق به سوی حق، سالک می کوشد از عالم طبيعت و منيت خود بگذرد. 

۴( در سفر در حق با حق، عارف تالش می کند در صفات و اسمای خداوند سير کند.



654

منطق و فلسفه جامع کنکور

۴۷- هریک از عبارت های زیر به ترتیب مربوط به کدام یک از سفرهای چهارگانه عرفانی است »بردن باقی مردم به سفری که خودش 
رفته بود - رها کردن طبیعت و منیت خویش«؟

۱( در خلق با حق - از خلق به سوی حق                    ۲( در حق با حق - از خلق به سوی حلق

۳( از خلق به سوی حق - در حق با حق                     ۴( از حق به خلق با حق - در خلق با حق

۴۸- ماتریالیست ها، ارسطو، صدراییان و دکارت به ترتیب هریک درباره روح چه نظری دارند؟

۱( وجود ندارد - متصل به جسم است - باطن جسم است - جدای از جسم است.

۲( وحدت با جسم دارد - فرقی با جسم ندارد - وحدت حقيقی دارد - فرمانده بر جسم است.

۳( جدای از جسم است - مستقل از جسم است - یکی با جسم است - جدا از جسم است.

۴( فرقی با جسم ندارد - در عمل استقالل دارد - درون جسم است - با جسم یکی است.

۴۹- به ترتیب کدام گزینه پاسخ صحیح سواالت زیر است؟ 

الف( به ترتیب هریک از مفاهیم زیر مربوط به کدام یک از سفرهای چهارگانه عرفان است؟ 

»بازگشت به محل آغاز سفر با همراهی خداوند - تحقق صفات الهی در فرد« 

ب( عارف در کدام مرحله ذات حق را در همه چیز مشاهده می کند؟

۱( الف( از حق به خلق با حق - در حق با حق ب( مرحله سوم                 ۲( الف( در حق با حق - از خلق به سوی حق ب( مرحله دوم 

۳( الف( در حق با حق – از حق به خلق با حق ب( مرحله اول                   ۴( الف( از حق به خلق با حق - در خلق با حق ب( مرحله چهارم

۵۰- اذن خداوند در سفر عارف و سالک مربوط به چه مرحله ای است و طی کردن مراتب کمال مربوط به کدام مرحله از سیر معنوی 
عارف می باشد؟

۱( سفر از خلق به حق - مرحله دوم                        ۲( سفر در خلق با حق - مرحله اول 

۳( سفر از خلق به حق - مرحله سوم                       ۴( سفر در خلق با حق - مرحله چهارم

۵۱- باتوجه به مراحل چهارگانه سفر عرفا هریک از موارد »از حلق به سوی حق - سفر در حلق با حق - سفر در حق با حق - سفر از حق 
به خلق با حق« مربوط به کدام مرحله است )به ترتیب( و عارف سالک در کدام مرحله از سیر معنوی خود از خداوند کمک می گیرد؟

۱( اول، چهارم، دوم، سوم - سفر در حق با حق                      ۲( چهارم، دوم، سوم، اول - سفر از حق به خلق با حق

۳( دوم، سوم، اول، چهارم - سفر در حق با حق                      ۴( سوم، اول، چهارم، دوم - سفر از حق به خلق با حق

۵۲- از دیدگاه عرفا، سیر به سوی خداوند چند مرحله دارد و نظر کدام فیلسوف در باب رابطه نفس و بدن با دیگر موارد متفاوت است؟

۱( سه مرحله - ارسطو                                           ۲( چهار مرحله - ابن سينا

۳( سه مرحله - دکارت                                           ۴( چهار مرحله - مالصدرا

۵۳- کدام فیلسوفان معتقدند ماهیت انسان به اختیارش وابسته است و از دیدگاه عرفا دلیل آنکه انسان باید زندگی خود را وقف سیر 
به سوی خداوند کند، چیست؟

۱( صدرانيان - توانایی آموختن علم در انسان                ۲( عرفا - هدف خاص خلقت انسان

۳( صدرائيان - هدف خاص خلقت انسان                      ۴( عرفا - توانایی آموختن علم در انسان
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۵۴- ازنظر مالصدرا روح انسانی ............ و در بیت زیر به کدام یک از نظرات مکتب متعالیه نزدیک تر می باشد؟ »بار دیگر از ملک 
قربان شوم آنچه اندر وهم ناید آن شوم«

۱( باطن نفس است - ظرفيت روح انسان پایان ندارد و روح می تواند به هر مرتبه و کمالی در جهان دست پيدا کند.

۲( آخرین درجه تکاملی مخلوقات است - در ابتدای زندگی معلوم نيست هر انسانی چه هویتی پيدا می کند.

۳( باطن نفس است - در ابتدای زندگی معلوم نيست هر انسانی چه هویتی پيدا می کند.

۴( آخرین درجه تکاملی مخلوقات است - ظرفيت روح انسان پایان ندارد و روح می تواند به هر مرتبه کمالی در جهان دست پيدا کند.

۵۵- باتوجه به نظریه حکمت متعالیه کدام یک از نظرات زیر مورد پذیرش این مکتب نیست؟

۱( در ابتدای زندگی معلوم نيست هر انسانی چه هویتی خواهد داشت. 

۲( انسان باید مسير تکاملی به سوی خدا را انتخاب نماید و با ایمان و عمل این مسير را طی کند. 

۳( انسان ظرفيت و استعداد بی نهایت دارد، این استعداد ضرورت ميتواند وی را به کماالت برساند. 

۴( ظرفيت های بالقوه در وجود انسان هست و بالفعل شدن هرکدام از آن ها، به گزینش و شيوه زندگی انسان مربوط است.

۵۶- باتوجه به عبارت های زیر کدام مورد بر دوگانگی روح و بدن نزد مالصدرا دقیق تر اشاره می کند؟

۱( روح و بدن دو چيز متفاوت اند و کاماًل از یکدیگر مجزا هستند. 

۲( روح چيزی ضميمه شده به بدن و نتيجه رشد و تکامل خود جسم و بدن است. 

۳( هم روح و هم بدن مانند دیگر اجسام از قوانين فيزیکی پيروی می کند و آزاد نيستند.

۴( روح و بدن دو چيز مجزا نيستند که کنار هم قرار گرفته باشند، بلکه این ها وحدتی حقيقی دارند و روح، باطن بدن است.

۵۷- کدام گزینه به ترتیب پاسخ صحیح سواالت زیر است؟ 

الف( باتوجه به مفاهیم زیر کدام عبارت به دیدگاه های خاص مالصدرا در مورد چیستی انسان مربوط می شود؟ ب( کدام عبارت جمله 
زیر را به درستی کامل می کند؟  »ازنظر حکمت متعالیه روح انسان ............«

۱( روح نتيجه رشد و تکامل بدن است - آخرین درجه تکاملی است که موجودات زنده می توانند به آن برسند.

۲( روح از جنس موجودات مجرد است - به بدن ضميمه شده و این دو در کنار هم قرار گرفته اند.

۳( انسان با ارتباط خود با خدا، ماهيت خود را رقم می زند - برای برگزیدن مسير دیگری غير از مسير تکامل، مختار نيست.

۴( انسان با اختيار و عمل خود، ماهيت خود را رقم می زند - حتما به مراحل تکاملی خود خواهد رسيد.

۵۸- مقصود از این مطلب در حکمت متعالیه چیست که انسان باید با اختیار و اراده خود ظرفیتش را به فعلیت برساند و ازنظر مالصدرا 
بر خالف ............ روح چیزی ضمیمه شده به بدن نیست؛ بلکه نتیجه رشد و تکامل خود جسم و بدن است.

۱( از نقطه آغازین تفکر شروع کند و معرفت عقلی را پایه گذاری کند - داروین                 ۲( مسير الهی را انتخاب و با ایمان و عمل آن را طی کند - دکارت

۳( از نقطه آغازین تفکر شروع کند و معرفت عقلی را پایه گذاری کند - مولوی                 ۴( مسير الهی را انتخاب و با ایمان و عمل آن را طی کند - ابن سينا

۵۹- چرا در نظر عارفان، انسان باید زندگی خود را وقف سیر به سوی خدا نماید و طبق نظر .......................... روح نتیجه رشد و 
تکامل خود جسم و بدن است.

۱( زیرا انسان خلق شده تا مظهر خداوند در خلقت باشد - ابن سينا              ۲( زیرا بی نهایت بودن استعداد و ظرفيت او در گرو نزدیکی به خداست - مالصدرا

۳( زیرا انسان خلق شده تا مظهر خداوند در خلقت باشد - مالصدرا             ۴( زیرا بی نهایت بودن استعداد و ظرفيت او در گرو نزدیکی به خداست - ابن سينا
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۵۴- ازنظر مالصدرا روح انسانی ............ و در بیت زیر به کدام یک از نظرات مکتب متعالیه نزدیک تر می باشد؟ »بار دیگر از ملک 
قربان شوم آنچه اندر وهم ناید آن شوم«

۱( باطن نفس است - ظرفيت روح انسان پایان ندارد و روح می تواند به هر مرتبه و کمالی در جهان دست پيدا کند.

۲( آخرین درجه تکاملی مخلوقات است - در ابتدای زندگی معلوم نيست هر انسانی چه هویتی پيدا می کند.

۳( باطن نفس است - در ابتدای زندگی معلوم نيست هر انسانی چه هویتی پيدا می کند.

۴( آخرین درجه تکاملی مخلوقات است - ظرفيت روح انسان پایان ندارد و روح می تواند به هر مرتبه کمالی در جهان دست پيدا کند.

۵۵- باتوجه به نظریه حکمت متعالیه کدام یک از نظرات زیر مورد پذیرش این مکتب نیست؟

۱( در ابتدای زندگی معلوم نيست هر انسانی چه هویتی خواهد داشت. 

۲( انسان باید مسير تکاملی به سوی خدا را انتخاب نماید و با ایمان و عمل این مسير را طی کند. 

۳( انسان ظرفيت و استعداد بی نهایت دارد، این استعداد ضرورت ميتواند وی را به کماالت برساند. 

۴( ظرفيت های بالقوه در وجود انسان هست و بالفعل شدن هرکدام از آن ها، به گزینش و شيوه زندگی انسان مربوط است.

۵۶- باتوجه به عبارت های زیر کدام مورد بر دوگانگی روح و بدن نزد مالصدرا دقیق تر اشاره می کند؟

۱( روح و بدن دو چيز متفاوت اند و کاماًل از یکدیگر مجزا هستند. 

۲( روح چيزی ضميمه شده به بدن و نتيجه رشد و تکامل خود جسم و بدن است. 

۳( هم روح و هم بدن مانند دیگر اجسام از قوانين فيزیکی پيروی می کند و آزاد نيستند.

۴( روح و بدن دو چيز مجزا نيستند که کنار هم قرار گرفته باشند، بلکه این ها وحدتی حقيقی دارند و روح، باطن بدن است.

۵۷- کدام گزینه به ترتیب پاسخ صحیح سواالت زیر است؟ 

الف( باتوجه به مفاهیم زیر کدام عبارت به دیدگاه های خاص مالصدرا در مورد چیستی انسان مربوط می شود؟ ب( کدام عبارت جمله 
زیر را به درستی کامل می کند؟  »ازنظر حکمت متعالیه روح انسان ............«

۱( روح نتيجه رشد و تکامل بدن است - آخرین درجه تکاملی است که موجودات زنده می توانند به آن برسند.

۲( روح از جنس موجودات مجرد است - به بدن ضميمه شده و این دو در کنار هم قرار گرفته اند.

۳( انسان با ارتباط خود با خدا، ماهيت خود را رقم می زند - برای برگزیدن مسير دیگری غير از مسير تکامل، مختار نيست.

۴( انسان با اختيار و عمل خود، ماهيت خود را رقم می زند - حتما به مراحل تکاملی خود خواهد رسيد.

۵۸- مقصود از این مطلب در حکمت متعالیه چیست که انسان باید با اختیار و اراده خود ظرفیتش را به فعلیت برساند و ازنظر مالصدرا 
بر خالف ............ روح چیزی ضمیمه شده به بدن نیست؛ بلکه نتیجه رشد و تکامل خود جسم و بدن است.

۱( از نقطه آغازین تفکر شروع کند و معرفت عقلی را پایه گذاری کند - داروین                 ۲( مسير الهی را انتخاب و با ایمان و عمل آن را طی کند - دکارت

۳( از نقطه آغازین تفکر شروع کند و معرفت عقلی را پایه گذاری کند - مولوی                 ۴( مسير الهی را انتخاب و با ایمان و عمل آن را طی کند - ابن سينا

۵۹- چرا در نظر عارفان، انسان باید زندگی خود را وقف سیر به سوی خدا نماید و طبق نظر .......................... روح نتیجه رشد و 
تکامل خود جسم و بدن است.

۱( زیرا انسان خلق شده تا مظهر خداوند در خلقت باشد - ابن سينا              ۲( زیرا بی نهایت بودن استعداد و ظرفيت او در گرو نزدیکی به خداست - مالصدرا

۳( زیرا انسان خلق شده تا مظهر خداوند در خلقت باشد - مالصدرا             ۴( زیرا بی نهایت بودن استعداد و ظرفيت او در گرو نزدیکی به خداست - ابن سينا
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۶۰- این مطلب که »روح بانشاط، جسم را به فعالیت و کار می کشاند و روح افسرده، جسم را زمین گیر می کند« نشانگر کدام مطلب است؟

۱( جسم و روح هيچ گونه وحدتی با یکدیگر ندارند.                                         ۲( نمایانگر تک ساحتی بودن انسان است.

۳( نشانگر این است که روح و بدن دو چيز مجزا از یکدیگر هستند.               ۴( نشان می دهد که وحدتی حقيقی ميان روح و بدن وجود دارد.

۶۱- اینکه بدن بیمار، روح را هم کسل و بیمار می کند و بدن شاداب به روح هم شادابی می بخشد بیانگر کدام مفهوم است؟ و بنا بر 
باور عرفا، انسان آفریده شده است تا .........

۱( پيوند حقيقی روح و بدن - مظهر خدا در خلقت باشد.                             ۲( مجزا نبودن روح از بدن به کمال وجودی خود برسد.

٣( بدن باطن دیگری یعنی روح است - به سوی پروردگارش بازگردد.          ۴( تك ساحتی بودن انسان - مظهر خدا در خلقت باشد.

۶۲- به اعتقاد کدام فیلسوف رابطه روح و بدن به گونه ای است که یکی روح باطن دیگری بدن است و شباهت نظر ابن سینا و مالصدرا 
درباره ماهیت انسان کدام است؟

۱( مالصدرا - دوساحتی بودن انسان                           ۲( ابن سينا - عينيت من و ذهن آدمی

۳( مالصدرا - عينيت من و ذهن آدمی                        ۴( ابن سينا - واجد بعد غيرمادی بودن

۶۳- از نظر مالصدرا روح و بدن ............

۱( دو چيز مجزا نيستند، بلکه آن ها وحدتی حقيقی دارند.                   ۲( دو چيز مجزا هستند و هيچ وحدتی با یکدیگر ندارند.

۳( دو چيز مجزا هستند، ولی هيچ وحدتی با یکدیگر ندارند.                 ۴( دو چيز مجزا نيستند، ولی با یکدیگر هيچ گونه وحدت حقيقی ندارند.

۶۴- کدام یک از فالسفه زیر در تبیین نظرات خود در زمینه انسان شناسی به عرفا نزدیک شد؟

۱( دکارت               ۲( ارسطو                ۳( مالصدرا                ۴( ابن سينا

۶۵- در کتاب »قصة غربة الغربیة« سهروردی هریک از اصطالحات زیر به ترتیب بیانگر کدام مفهوم است؟ 

»دیار غربت - کودک - مشرق - آمدن پرنده«

۱( دنيای مادی - نوع بشر - عالم نور - آغاز بيداری                                          ۲( عالم طبيعت - فرشتگان - دیار فرشتگان - اتمام دنيا

۳( سرزمين های دور - انسان بيگانه - عالم مادی - آغاز بيداری                      ۴( سرای دیگر - نوع بشر - عالم رستاخيز - پایان دنيا

۶۶- کتاب »قصة غزة الغربیة« تألیف کیست؟

۱( ابن سينا                  ۲( مالصدرا                 ۳( فارابی                  ۴( سهروردی

۶۷- کدام گزینه نادرست است؟

۱( سهروردی نفس انسان را حقيقتی مربوط به مشرق عالم می داند.

۲( او معتقد است که نفس از مشرق وجود دور افتاده و مشتاق بازگشت به آنجا است.

۳( سهروردی عقيده داشت که وجود انسان همان جنبه نورانی نفس.

۴( سهروردی معتقد است سایر مراتب وجود، نور هستی خود را از نور االنوار دریافت می کنند.
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۶۸- سهروردی به جای مفهوم ............ بیشتر از مفهوم ............ استفاده کرد و عقیده داشت که مشرق عالم همان ............ 
است و نفس انسانی را حقیقتی مربوط به ............ عالم می دانست.

۱( وجود - نور - نوراالنوار - مشرق                              ۲( نور - وجود - واجب الوجود - مشرق

۳( نور - وجود - نوراالنوار - مغرب                               ۴( وجود - نور - واجب الوجود - مغرب

۶۹- کدام مفهوم با اندیشه های سهروردی در رابطه با نفس انسان ناسازگار است؟

۱( اگر نفس انسان نورانيت بيشتری کسب کند، حقایق هستی را بهتر رؤیت می کند.

۲( نفس انسان همان جنبه نورانی وجود و جسم و بدن او، همان جنبه ظلمانی اوست.

۳( نفس چيزی ضميمه شده به بدن و نتيجه رشد و تکامل خود جسم و بدن است.

۴( نفس انسانی را حقيقتی مربوط به مشرق عالم می داند که از مشرق وجود خود دور افتاده و مشتاق بازگشت به آنجا است.

۷۰- با بهره مندی از الهامات و اشراق معنوی خود، بسیاری از حقایق را از طریق .......................... به دست می آورد و تالش کرد 
آن ها را به زبان ....................... بیان کند.

۱( سهروردی - سيروسلوک قلبی - اشراق و عرفان          ۲( ابن سينا - شهود درونی - فلسفه و استدالل

۳( سهروردی - شهود درونی - فلسفه و استدالل             ۴( ابن سينا - سيروسلوک قلبی - اشراق و عرفان

۷۱- کدام گزینه به ترتیب پاسخ صحیح سواالت زیر است؟ 

الف( کدام مورد اعتقاد سهروردی در رابطه با هستی بود؟                                       ب( سهروردی خداوند را چه می نامید؟ 

ج( کدام مورد از ویژگی های سایر مراتب وجود از دیدگاه سهروردی است؟

۱( هستی مراتب نور است - نوراالنوار - ترکيبی از نور و ظلمت هستند.

۲( هستی درجات تفکر است - علت العلل - ظلمت کامل که باید به سمت نور حرکت کند.

۳( هستی مراتب نور است - واجب الوجود - ترکيبی از نور و ظلمت هستند.

۴( هستی درجات تفکر است - نور االنوار - نور کامل نيستند.

۷۲- کدام مورد به اعتقاد سهروردی از ویژگی های سایر مراتب وجود نیست؟

۱( نور هستی خود را از نور االنوار دریافت می کنند.                                    ۲( آن ها نور کامل نيستند.

۳( ویژگی سایر مراتب وجود این است که ترکيبی از نور و ظلمت اند.            ۴( سایر مراتب وجود با تالش می توانند به مرتبه نوراالنوار برسند.

۷۳- به اعتقاد سهروردی چرا خداوند »نوراالنوار« است و او به جای کدام مفهوم از مفهوم »نور« استفاده می کرد؟

۱( زیرا خداوند نور محض است - وجود                 ۲( زیرا هيچ ظلمتی در خداوند راه ندارد - تفکر

۳( زیرا خداوند آفریننده جهان است - نفس           ۴( زیرا خداوند قدرت مطلق عالم هستی است - روح

۷۴- کدام عبارت و تفکر در مورد سهروردی نادرست است؟

۱( او به جای مفهوم »وجود« بيشتر از مفهوم نور استفاده می کرد.    ۲( او معتقد بود که هستی، مراتب نور است.

٣( او عقيده داشت که نفس انسان، همان جنبه نورانی وجود است.      ۴( ازنظر او روح انسانی آخرین درجه تکاملی است که موجودات زنده می توانند به آن برسند.
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۶۸- سهروردی به جای مفهوم ............ بیشتر از مفهوم ............ استفاده کرد و عقیده داشت که مشرق عالم همان ............ 
است و نفس انسانی را حقیقتی مربوط به ............ عالم می دانست.

۱( وجود - نور - نوراالنوار - مشرق                              ۲( نور - وجود - واجب الوجود - مشرق

۳( نور - وجود - نوراالنوار - مغرب                               ۴( وجود - نور - واجب الوجود - مغرب

۶۹- کدام مفهوم با اندیشه های سهروردی در رابطه با نفس انسان ناسازگار است؟

۱( اگر نفس انسان نورانيت بيشتری کسب کند، حقایق هستی را بهتر رؤیت می کند.

۲( نفس انسان همان جنبه نورانی وجود و جسم و بدن او، همان جنبه ظلمانی اوست.

۳( نفس چيزی ضميمه شده به بدن و نتيجه رشد و تکامل خود جسم و بدن است.

۴( نفس انسانی را حقيقتی مربوط به مشرق عالم می داند که از مشرق وجود خود دور افتاده و مشتاق بازگشت به آنجا است.

۷۰- با بهره مندی از الهامات و اشراق معنوی خود، بسیاری از حقایق را از طریق .......................... به دست می آورد و تالش کرد 
آن ها را به زبان ....................... بیان کند.

۱( سهروردی - سيروسلوک قلبی - اشراق و عرفان          ۲( ابن سينا - شهود درونی - فلسفه و استدالل

۳( سهروردی - شهود درونی - فلسفه و استدالل             ۴( ابن سينا - سيروسلوک قلبی - اشراق و عرفان

۷۱- کدام گزینه به ترتیب پاسخ صحیح سواالت زیر است؟ 

الف( کدام مورد اعتقاد سهروردی در رابطه با هستی بود؟                                       ب( سهروردی خداوند را چه می نامید؟ 

ج( کدام مورد از ویژگی های سایر مراتب وجود از دیدگاه سهروردی است؟

۱( هستی مراتب نور است - نوراالنوار - ترکيبی از نور و ظلمت هستند.

۲( هستی درجات تفکر است - علت العلل - ظلمت کامل که باید به سمت نور حرکت کند.

۳( هستی مراتب نور است - واجب الوجود - ترکيبی از نور و ظلمت هستند.

۴( هستی درجات تفکر است - نور االنوار - نور کامل نيستند.

۷۲- کدام مورد به اعتقاد سهروردی از ویژگی های سایر مراتب وجود نیست؟

۱( نور هستی خود را از نور االنوار دریافت می کنند.                                    ۲( آن ها نور کامل نيستند.

۳( ویژگی سایر مراتب وجود این است که ترکيبی از نور و ظلمت اند.            ۴( سایر مراتب وجود با تالش می توانند به مرتبه نوراالنوار برسند.

۷۳- به اعتقاد سهروردی چرا خداوند »نوراالنوار« است و او به جای کدام مفهوم از مفهوم »نور« استفاده می کرد؟

۱( زیرا خداوند نور محض است - وجود                 ۲( زیرا هيچ ظلمتی در خداوند راه ندارد - تفکر

۳( زیرا خداوند آفریننده جهان است - نفس           ۴( زیرا خداوند قدرت مطلق عالم هستی است - روح

۷۴- کدام عبارت و تفکر در مورد سهروردی نادرست است؟

۱( او به جای مفهوم »وجود« بيشتر از مفهوم نور استفاده می کرد.    ۲( او معتقد بود که هستی، مراتب نور است.

٣( او عقيده داشت که نفس انسان، همان جنبه نورانی وجود است.      ۴( ازنظر او روح انسانی آخرین درجه تکاملی است که موجودات زنده می توانند به آن برسند.
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او، همان جنبۀ   ............ ................. انسان، همان جنبه نورانی وجود و  الدین سهروردی عقیده داشت که  ۷۵- شیخ شهاب 
ظلمانی اوست.

۱( نفس - جسم                         ۲( عقل - بدن                         ۳( روح - نفس                         ۴( اندیشه - جسم

۷۶- شیخ شهاب الدین سهروردی معتقد بود که انسان چگونه می تواند به حقایق دست یابد؟

۱( نورانيت نفس                         ۲( استدالل عقلی                         ۳( خودشناسی                         ۴( تفکر عميق

۷۷- مطلب زیر در مورد کدام یک از فالسفه است؟ 
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۸۲- باتوجه به گزینه های زیر کدام موارد به ترتیب بیانگر اشتراک و شباهت نظر ابن سینا با ارسطو و با عرفا پیرامون چیستی انسان است؟

۱( وجود بعد غيرمادی در انسان - انسان خلق شده است تا مظهر خداوند در خلقت باشد.

۲( حيات حقيقی از آن نفس آدمی است - انسان خلق شده است تا مظهر خداوند در خلقت باشد.

۳( وجود بعد غيرمادی در انسان - طایر روح روزی به سرمنزل نخستين بازمی گردد.

۴( حيات حقيقی از آن نفس آدمی است - طایر روح روزی به سرمنزل نخستين بازمی گردد.

۸۳- تمثیل انسان معلق را کدام فیلسوف و به چه منظور مطرح ساخت؟

گاهی بی واسطه نفس از خودش گاهی بی واسطه نفس از خودش              ۲( دکارت - آ ۱( ابن سينا - آ

۳( دکارت - تجرد نفس                                                     ۴( ابن سينا - تجرد نفس

کدام  و  بکشد  تصویر  به  حقیقی اش  جایگاه  به  رسیدن  برای  را  آن  کرده  کوشش  و  سروده  شعر  نفس  مورد  در  فیلسوف  کدام   -۸۴
فیلسوف برای روح، جایگاه بسیار رفیع در نظام خلقت قائل شد؟

۱( ابن سينا - مالصدرا                         ۲( ابن سينا - ابن سينا                         ۳( مالصدرا - ابن سينا                         ۴( مولوی - مالصدرا

۸۵- نظر کدام فیلسوف درباره نفس به دیدگاه عرفا نزدیک بود و ازنظر ............ درک انسان از خود بی واسطه است.

۱( ابن سينا - ابن سينا                         ۲( افالطون - مولوی                         ۳( ارسطو - مولوی                         ۴( فارابی - ابن سينا

۸۶- باتوجه به دیدگاه و نظرات ابن سینا پیرامون ماهیت انسان کدام عبارت نادرست است؟

۱( این روح است که با درک و دریافت، پرستش را در خود پدید می آورد.

۲( برخی از آموزه های عرفا در نظرات او مورد استفاده قرار گرفته است.

۳( روح و بدن وحدتی حقيقی دارند و هر اتفاقی در روح بيفتد در بدن ظاهر می شود.

۴( روح انسان استعداد کسب علم از طریق تفکر را دارند.

۸۷- ابن سینا نظر چه کسی را درباره حقیقت انسان را پسندید و او معتقد بود که اخالقیات به حوزه ............ مربوط هستند.

۱( ارسطو - روح                         ۲( افالطون - روح                         ۳( ارسطو - وجدان                         ۴( افالطون - وجدان

۸۸- قصیده عینیه بیانگر ............ بوده و از جمله قابلیت های روح ازنظر ابن سینا عبارت اند از .............

۱( چگونگی شکل گرفتن روح در طبيعت - درک عشق و هنر، جداشدن از بدن 

۲( گرفتاری روح در طبيعت - استعداد کسب علم، درک و دریافت پرستش 

۳( چگونگی شکل گرفتن روح در طبيعت - توانایی تفکر، توانایی درک معقوالت 

۴( گرفتاری روح در طبيعت - استعداد درک علم، رسيدن به کماالت معنوی

۸۹- چه هنگام از نظر ابن سینا روح به انسان عطا می شود و او بر این اعتقاد نبود که نفس .......................

۱( پس از شکل گرفتن گرفتن نطفه - بی واسطه درک می شود.                    ۲( هنگام شکل گرفتن جنين - از جانب خداوند است.

۳( بعد از شکل گيری اندام ها - تکامل بدن حاصل می شود.                        ۴( در بدو خروج از شکم مادر - جایگاه رفيعی در نظام خلقت دارد.
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منطق و فلسفه جامع کنکور

۹۰- کدام مورد بیانگر هدف و تالش فالسفه مسلمان است؟

۱( شناخت حقيقت متعالی انسان و جایگاه برتر او در هستی                     ۲( بيان مفاهيم و اصطالحات فلسفی نوین

۳( تأکيد بر ارزش روابط علت و معلولی و جایگاه آن                                   ۴( بيان اصل معرفت شناسی و نگرش اصل دین بر آن

۹۱- شعر زیر بیانگر کدام مفهوم است؟ 

»مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک/چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم«

۱( هدیه الهی بودن روح                         ۲( ناتوانی بدن از شهود                         ۳( بهشتی بودن روح                         ۴( عدم توانایی بدن در نگهداری روح

۹۲- کدام مفهوم بیانگر افکار مولوی است؟

۱( وی معتقد است که وقتی انسان دوره جنينی را در رحم مادر بگذراند و به مرحله ای رسيد که صاحب همه اندام های بدنی شد، خداوند روح انسانی را به او 
عطا می کند.

۲( وی معتقد است که حقيقت انسان مربوط به عالم برتر است، در حالی که بسياری این بدن را که سایه حقيقت است، اصل تلقی کرده اند.

۳( او معتقد است که این روح، که جنبه غيرمادی دارد و از جنس موجودات مجرد است، استعداد کسب علم از طریق تفکر را دارد.

۴( او اعتقاد داشت که روح می تواند اموری از قبيل: اخالق، عشق، دولتی، نفرت، پرستش و معنویت را دریابد و آن ها را در خود پدید آورد.

۹۳- کدام مفهوم در رابطه با فالسفه مسلمان نادرست است؟

۱( فالسفه مسلمان معتقد بودند شهود را بدن مادی نيز می تواند انجام دهد.

۲( فالسفه مسلمان عرفان را می شناختند که مراتب برتر و مجرد هستی را شهود می کردند.

۳( برخی از فالسفه مسلمان خود عارف بودند.

۴( به اعتقاد فالسفه مسلمان نمی توان انسان را به یک موجود صرفًا عادی نقليل داد.

۹۴- در کتاب آسمانی چه چیزی را هدیه ای الهی شمرده است و کدام مورد جزء ویژگی های متعالی و ارزشمند انسان محسوب نمی شود؟

۱( فطرت - آزادگی                         ۲( جسم - کرامت انسان                         ۳( روح - نوع دوستی                         ۴( بهشت - کسب مواهب مادی

۹۵- چه زمانی می توانیم برای انسان ویژگی هایی متعالی و ارزشمند مانند آزادگی، کرامت انسانی، نوع دوستی و فضایلی از این قبیل 
قائل شویم؟

۱( معتقد به بعد مادی انسان باشيم.                          ۲( انسان را به یک موجود صرفًا زمينی و مادی تقليل ندهيم. 

۳( روش شناخت حقيقت را به او بياموزیم.                 ۴( در شناخت بعد معنوی انسان موفق باشيم.

۹۶- فیلسوفان مسلمان بر کدام مفهوم در رابطه با انسان تأکید دارند؟

۱( نمی توان انسان را به یک موجود صرفًا زمينی و مادی تقليل داد و در همان حال برای وی ویژگی های متعالی و ارزشمند قائل شد.

۲( می توان هم برای انسان ویژگی های متعالی و ارزشمند قائل شد در عين حال انسان را موجودی زمينی و مادی نيز شناخت. 

۳( تعارض ميان صرف مادی دانستن انسان و در عين حال برای بشر ویژگی های متعالی قائل شدن وجود ندارد.

۴( انسان موجودی مادی و زمينی است و در عين حال می توان برای او ویژگی هایی متعالی و ارزشمند نيز قائل شد.
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۹۷- کدام گزینه نادرست است؟

۱( فالسفه مسلمان از آراء و افکار فالسفه یونان، افالطون و ارسطو و پيروان آن ها برای بيان حقيقت انسان بهره بردند.

۲( فالسفه مسلمان با الهام از آموزه های دینی خود درصدد توضيح و تبيين حقيقت انسان بودند.

۳( فيلسوفان مسلمان در توضيح و تبيين حقيقت انسان قدم های بلندی برداشتند و آثاری از خود باقی گذاشتند.

۴( فالسفه مسلمان همه عارفانی بودند که با قدم سلوک و پاکی نفس به مرحله ای رسيده بودند که مراتب برتر و مجرد هستی را شهود می کردند.

۹۸- هدف فالسفه مسلمان از مطالعه آثار افالطون و ارسطو و آموزه های دینی توضی یه چیزی بود؟

۱( اثبات وجود خداوند                         ۲( توضيح و تبيين حقيقت انسان                         ۳( معرفت شناسی                                         ۴( شناخت نوراالنوار

۹۹- فالسفه مسلمان برای توضیح و تبیین حقیقت انسان از چه منابعی یاری گرفتند؟

۱( آراء و افکار افالطون و ارسطو و پيروان آن دو - الهام از آموزه های دینی خود           ۲( الهام از آموزه های دینی خود - آراء و افکار فالسفه غرب

۳( مباحث فلسفی پيشين - آراء و افکار سقراط و افالطون                                              ۴( ذوق فلسفی و علمی خود - الهام از آموزه های دینی خود

۱۰۰- فیلسوفان مسلمان اغلب از آراء کدام فالسفه استفاده می کردند و اغلب فالسفه اسالمی در کدام سرزمین زندگی می کردند؟

۱( افالطون و ارسطو - ایران                                    ۲( افالطون و ارسطو - مصر

۳( سقراط و ارسطو - ایران                                     ۴( افالطون و سقراط - مصر



سواالت درس دهم

661
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۹۸- هدف فالسفه مسلمان از مطالعه آثار افالطون و ارسطو و آموزه های دینی توضی یه چیزی بود؟

۱( اثبات وجود خداوند                         ۲( توضيح و تبيين حقيقت انسان                         ۳( معرفت شناسی                                         ۴( شناخت نوراالنوار

۹۹- فالسفه مسلمان برای توضیح و تبیین حقیقت انسان از چه منابعی یاری گرفتند؟

۱( آراء و افکار افالطون و ارسطو و پيروان آن دو - الهام از آموزه های دینی خود           ۲( الهام از آموزه های دینی خود - آراء و افکار فالسفه غرب

۳( مباحث فلسفی پيشين - آراء و افکار سقراط و افالطون                                              ۴( ذوق فلسفی و علمی خود - الهام از آموزه های دینی خود

۱۰۰- فیلسوفان مسلمان اغلب از آراء کدام فالسفه استفاده می کردند و اغلب فالسفه اسالمی در کدام سرزمین زندگی می کردند؟

۱( افالطون و ارسطو - ایران                                    ۲( افالطون و ارسطو - مصر

۳( سقراط و ارسطو - ایران                                     ۴( افالطون و سقراط - مصر
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سوال ۱( گزینه ۴ پاسخ درست است. مالصدرا به ضمیمه بودن روح به بدن اعتقاد ندارد. گزینه های ۱، ۲ و ۳: مورد نظر همه فیلسوفان مسلمان است.

سوال ۲( گزینه ۲ پاسخ درست است. ابن سینا شعر عینیه را به زبان عربی در وصف بیقراری روح در راه رسیدن جایگاهش سروده است.

سوال ۳( گزینه ۴ پاسخ درست است. در قصیده عینیه ابن سینا برای توصیف بی قراری روح در راه رسیدن به جایگاهش از بیان تمثیلی اشاره شده است.

سوال ۴( گزینه ۱ پاسخ درست است. بر اساس نظریه مالصدرا چون انسان استعداد ظرفیت بی نهایت دارد و با اختیار مسیر تکاملی طی می کند    می تواند 
مسیرهای دیگری را هم برگزیند، پس در ابتدای زندگی هر انسانی معلوم نیست هویت آن چه خواهد بود.

سوال ۵( گزینه ۱ پاسخ درست است. جاودان بودن حقیقت انسان

سوال ۶( گزینه ۲ پاسخ درست است. وجود انسان دو بعد دارد: 
۱( نفس: جنبه نورانی وجود                         ۲( جسم: جنبه ظلمانی و تاریک وجود

سوال ۷( گزینه ۲ پاسخ درست است. روح جنبه غیرمادی دارد و جنس موجودات مجرد است.

سوال ۸( گزینه ۳ پاسخ درست است. شیخ شهاب الدین سهروردی یکی از فیلسوفان بزرگ مسلمان و عارف و سالک الی ا... است.

سوال ۹( گزینه ۳ پاسخ درست است. انسان خلق شده تا مظهر خداوند در خلقت باشد. لذا هر انسانی باید زندگی خود را وقف سیر به سوی خداوند کند.

سوال ۱۰( گزینه ۴ پاسخ درست است. ویژگی های خوب و بد که خودمان آن ها را در مسیر زندگیمان تعیین می کنیم به صورت بالقوه در وجود ما هست و 
بالفعل شدن آن ها به گزینش ها و شیوه زندگی ما مربوط است.

سوال ۱۱( گزینه ۲ پاسخ درست است. انسان در ابتدای زندگی معلوم نیست چه هویتی خواهد داشت شجاع خواهد بود با ترسو، بخشنده یا بخیل، عالم یا نادان.

سوال ۱۲( گزینه ۱ پاسخ درست است. عدم تقلیل انسان به موجودی زمینی و صرفًا مادی درست می باشد.

سوال ۱۳( گزینه ۲ پاسخ درست است. گزینه "۱": اشتباه است. به دلیل اینکه این شهود در توان بدن مادی انسان نیست. 
گزینه "۲": این بیت در رابطه با حقیقت هستی می باشد.
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سوال ۱( گزینه ۴ پاسخ درست است. مالصدرا به ضمیمه بودن روح به بدن اعتقاد ندارد. گزینه های ۱، ۲ و ۳: مورد نظر همه فیلسوفان مسلمان است.

سوال ۲( گزینه ۲ پاسخ درست است. ابن سینا شعر عینیه را به زبان عربی در وصف بیقراری روح در راه رسیدن جایگاهش سروده است.

سوال ۳( گزینه ۴ پاسخ درست است. در قصیده عینیه ابن سینا برای توصیف بی قراری روح در راه رسیدن به جایگاهش از بیان تمثیلی اشاره شده است.

سوال ۴( گزینه ۱ پاسخ درست است. بر اساس نظریه مالصدرا چون انسان استعداد ظرفیت بی نهایت دارد و با اختیار مسیر تکاملی طی می کند    می تواند 
مسیرهای دیگری را هم برگزیند، پس در ابتدای زندگی هر انسانی معلوم نیست هویت آن چه خواهد بود.

سوال ۵( گزینه ۱ پاسخ درست است. جاودان بودن حقیقت انسان

سوال ۶( گزینه ۲ پاسخ درست است. وجود انسان دو بعد دارد: 
۱( نفس: جنبه نورانی وجود                         ۲( جسم: جنبه ظلمانی و تاریک وجود

سوال ۷( گزینه ۲ پاسخ درست است. روح جنبه غیرمادی دارد و جنس موجودات مجرد است.

سوال ۸( گزینه ۳ پاسخ درست است. شیخ شهاب الدین سهروردی یکی از فیلسوفان بزرگ مسلمان و عارف و سالک الی ا... است.

سوال ۹( گزینه ۳ پاسخ درست است. انسان خلق شده تا مظهر خداوند در خلقت باشد. لذا هر انسانی باید زندگی خود را وقف سیر به سوی خداوند کند.

سوال ۱۰( گزینه ۴ پاسخ درست است. ویژگی های خوب و بد که خودمان آن ها را در مسیر زندگیمان تعیین می کنیم به صورت بالقوه در وجود ما هست و 
بالفعل شدن آن ها به گزینش ها و شیوه زندگی ما مربوط است.

سوال ۱۱( گزینه ۲ پاسخ درست است. انسان در ابتدای زندگی معلوم نیست چه هویتی خواهد داشت شجاع خواهد بود با ترسو، بخشنده یا بخیل، عالم یا نادان.

سوال ۱۲( گزینه ۱ پاسخ درست است. عدم تقلیل انسان به موجودی زمینی و صرفًا مادی درست می باشد.

سوال ۱۳( گزینه ۲ پاسخ درست است. گزینه "۱": اشتباه است. به دلیل اینکه این شهود در توان بدن مادی انسان نیست. 
گزینه "۲": این بیت در رابطه با حقیقت هستی می باشد.

پاسخنامۀ درس دهم فه
س

فل

پایۀ یازدهم

چیستی انسان 2



664

منطق و فلسفه جامع کنکور

سوال ۱۴( گزینه ۴ پاسخ درست است.                  الف( مالصدرا                               ب( سهروردی                               ج( ابن سینا

سوال ۱۵( گزینه ۱پاسخ درست است. این بیت سروده موالنا است که معتقد می باشد، حقیقت انسان مربوط به عالم برتر است، در حالی که بسیاری این بدن 
را که سایه آن حقیقت است، اصلی تلقی کرده اند.

سوال ۱۶( گزینه ۳ پاسخ درست است. از نظر ابن سینا، روح می تواند اموری از قبیل اخالق، عشق، دوستی، نفرت، پرستش و معنویت را دریابد و آن ها را در 
خود پدید آورد.

سوال ۱۷( گزینه ۲ پاسخ درست است. در سفر در حق با حق، عارف تالش می کند به کمک خداوند، در صفات و اسمای او سیر کند و صفات الهی را در خود 
محقق سازد.

سوال ۱۸( گزینه ۲ پاسخ درست است. در سفر از حق به خلق با حق، سالک ذات حق را در همه چیز مشاهده می کند.

سوال ۱۹( گزینه ۴ پاسخ درست است. انسان اختیار دارد که مسیرهای دیگری غیر از مسیر تکامل را برگزیند.

سوال ۲۰( گزینه ۱ پاسخ درست است.  ب( عارفان معتقدند که انسان خلق شده تا مظهر خداوند در خلقت باشد. 
ج( از منظر حکمت متعالیه گرچه انسان ظرفیت و استعداد بی نهایت دارد، اما این استعداد به معنای رسیدن حتمی وی به کماالت نیست.

سوال ۲۱( گزینه ۳ پاسخ درست است. این بیت سروده مولوی می باشد، که در آن مراحل تکامل را توصیف کرده است.

سوال ۲۲( گزینه ۱ پاسخ درست است. مراحل تکاملی طبیعت، وقتی از گیاهان و حیوان می گذرد و به انسان می رسد ظرفیت بی نهایت پیدا      می کند، پس 
به هیچ درجه ای از کمال قانع نمی شود.

سوال ۲۳( گزینه ۳ پاسخ درست است. روح چیزی ضمیمه شده به بدن نیست، بلکه نتیجه رشد و تکامل خود جسم و بدن است.

سوال ۲۴( گزینه ۲ پاسخ درست است. از نظر مالصدرا، هر اتفاق در روح بیفتد، در بدن ظاهر می شود و هر اتفاقی در بدن رخ دهد، بر روح تاثیر      می گذارد. 
بررسی گزینه های دیگر: 

۱( از نظر مالصدرا روح و بدن دو چیز مجزا نیستند که کنار هم قرار گرفته باشند، بلکه این ها وحدتی حقیقی دارند. 

۳( در حکمت متعالیه، حقیقت انسان، حقیقتی دو بعدی است. 

۴( سهروردی نفس انسانی را حقیقتی مربوط به مشرق عالم می داند که از مشرق وجود دورافتاده و مشتاق بازگشت به آنجا است.

سوال ۲۵( گزینه ۳ پاسخ درست است. الف( ابن سینا نظر ارسطو را درباره حقیقت پسندید. 
د( به عقیده سهروردی، نفس انسان اگر نورانیت بیشتری کسب کند، حقایق هستی را بهتر رویت می کند و    می تواند با کسب شایستگی و لیاقت بیشتر مسیر 

کمال را طی کند.

سوال ۲۶( گزینه ۲ پاسخ درست است.سایر مراتب وجود، نور هستی خود را از نوراالنوار دریافت می کنند، اما چون نور کامل نیستند، ترکیبی از نور و ظلمت اند.
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گاهی دارد. سوال ۲۷( گزینه ۴ پاسخ درست است. ابن سینا معتقد است که نفس انسانی، بی واسطه خود را می یابد و نسبت به خود، آ

سوال ۲۸( گزینه ۱ پاسخ درست است. الف( پس از طی دوره جسمی در رحم مادر 
ب( ابن سینا در قصیده عینیه روح را کبوتری گرانمایه توصیف می کند که از آسمانی به زمین فرود آمده است. 

ج( فیلسوفان مسلمان و به خصوص فارابی، ابن سینا، لندهروردی، خواجه نصیر، میرداماد، مالصدرا، سبزواری و بسیاری از فیلسوفان مسلمان دوره معاصر تاکید 
می کنند که نمی توان انسان را به یک موجود صرفًا زمینی و مادی تقلیل داد. 

سوال ۲۹( گزینه ۳ پاسخ درست است. اعتقاد ابن سینا این نیست که چون فکر می کنم، یا چون خود را حس می کنم و می بینم پس هستم. از نظر او نفس 
گاهی دارد. انسانی، بی واسطه خود را می یابد و نسبت به خود آ

گاهی بی واسطه دارد. سوال ۳۰( گزینه ۲ پاسخ درست است. ابن سینا معتقد است که نفس انسانی بی واسطه خود را می یابد و نسبت به خود آ

سوال ۳۱( گزینه ۴ پاسخ درست است. در این بیت مولوی مراحل تکامل را توصیف کرده است.

سوال ۳۲( گزینه ۳ پاسخ درست است. این جمله مربوط به حقیقت انسان می باشد.

سوال ۳۳( گزینه ۴ پاسخ درست است. گزینه ۱( این جمله از ابن سینا است.     گزینه ۲( قصیده عینیه ابن سینا دربردارنده مفاهیم و مضامین بلند عرفانی است. 
گزینه ۳( فیلسوفان مسلمان یا خود عارف بودند با عارفانی را می شناختند که با قدم و سلوک و پاکی نفس، به مرحله ای رندیده بودند که مراتب برتر و مجرد هستی 

را شهود می کردند و می دانستند چنین شهودی در توان بدن مادی انسان نیست.

سوال ۳۴( گزینه ۱پاسخ درست است. آنان، با تفکر و تعلق فکری، دینی را قبول کرده بودند که در کتاب آسمانی به روشنی و وضوح از حقیقتی به نام روح سخن 
گفته و آن را هدیه ای الهی و غیر زمینی شمرده است.

سوال ۳۵( گزینه ۳ پاسخ درست است. الف( فیلسوفان مسلمان با الهام از آموزه های دینی خود، در توضیح و تبیین حقیقت انسان گام های بلندی برداشتند. 
ب( فیلسوفان مسلمان تاکید می کنند که نمی توان انسان را به یک موجود صرفًا زمینی و مادی تقلیل داد.

سوال ۳۶( گزینه ۲ پاسخ درست است. مالصدرا با اعتقاد به یکی بودن نفس و بدن و تبیین وحدت حقیقی این دو بهترین و کامل ترین تبیین را در آن مورد 
ارائه کرد.

سوال ۳۷( گزینه ۴ پاسخ درست است. از نظر ابن سینا جنین انسان در ابتدا فاقد روح است و وقتی به مرحله ای از رشد می رسد که دارای اندام های انسانی 
می شود خداوند روح را به او عطا می کند.

سوال ۳۸( گزینه ۱ پاسخ درست است. در کتاب آسمانی به روشنی و وضوح از حقیقتی به نام "روح" سخن گفته و آن را هدیه ای الهی و غیر زمینی شمرده است. 
همچنین، این کتاب آسمانی، انسان را موجودی جاویدان، جانشین خدا در زمین و مسجود فرشتگان محسوب کرده که آسمان ها و زمین را خداوند برای او 

آفریده و آماده ساخت.
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گاهی دارد. سوال ۲۷( گزینه ۴ پاسخ درست است. ابن سینا معتقد است که نفس انسانی، بی واسطه خود را می یابد و نسبت به خود، آ

سوال ۲۸( گزینه ۱ پاسخ درست است. الف( پس از طی دوره جسمی در رحم مادر 
ب( ابن سینا در قصیده عینیه روح را کبوتری گرانمایه توصیف می کند که از آسمانی به زمین فرود آمده است. 

ج( فیلسوفان مسلمان و به خصوص فارابی، ابن سینا، لندهروردی، خواجه نصیر، میرداماد، مالصدرا، سبزواری و بسیاری از فیلسوفان مسلمان دوره معاصر تاکید 
می کنند که نمی توان انسان را به یک موجود صرفًا زمینی و مادی تقلیل داد. 

سوال ۲۹( گزینه ۳ پاسخ درست است. اعتقاد ابن سینا این نیست که چون فکر می کنم، یا چون خود را حس می کنم و می بینم پس هستم. از نظر او نفس 
گاهی دارد. انسانی، بی واسطه خود را می یابد و نسبت به خود آ

گاهی بی واسطه دارد. سوال ۳۰( گزینه ۲ پاسخ درست است. ابن سینا معتقد است که نفس انسانی بی واسطه خود را می یابد و نسبت به خود آ

سوال ۳۱( گزینه ۴ پاسخ درست است. در این بیت مولوی مراحل تکامل را توصیف کرده است.

سوال ۳۲( گزینه ۳ پاسخ درست است. این جمله مربوط به حقیقت انسان می باشد.

سوال ۳۳( گزینه ۴ پاسخ درست است. گزینه ۱( این جمله از ابن سینا است.     گزینه ۲( قصیده عینیه ابن سینا دربردارنده مفاهیم و مضامین بلند عرفانی است. 
گزینه ۳( فیلسوفان مسلمان یا خود عارف بودند با عارفانی را می شناختند که با قدم و سلوک و پاکی نفس، به مرحله ای رندیده بودند که مراتب برتر و مجرد هستی 

را شهود می کردند و می دانستند چنین شهودی در توان بدن مادی انسان نیست.

سوال ۳۴( گزینه ۱پاسخ درست است. آنان، با تفکر و تعلق فکری، دینی را قبول کرده بودند که در کتاب آسمانی به روشنی و وضوح از حقیقتی به نام روح سخن 
گفته و آن را هدیه ای الهی و غیر زمینی شمرده است.

سوال ۳۵( گزینه ۳ پاسخ درست است. الف( فیلسوفان مسلمان با الهام از آموزه های دینی خود، در توضیح و تبیین حقیقت انسان گام های بلندی برداشتند. 
ب( فیلسوفان مسلمان تاکید می کنند که نمی توان انسان را به یک موجود صرفًا زمینی و مادی تقلیل داد.

سوال ۳۶( گزینه ۲ پاسخ درست است. مالصدرا با اعتقاد به یکی بودن نفس و بدن و تبیین وحدت حقیقی این دو بهترین و کامل ترین تبیین را در آن مورد 
ارائه کرد.

سوال ۳۷( گزینه ۴ پاسخ درست است. از نظر ابن سینا جنین انسان در ابتدا فاقد روح است و وقتی به مرحله ای از رشد می رسد که دارای اندام های انسانی 
می شود خداوند روح را به او عطا می کند.

سوال ۳۸( گزینه ۱ پاسخ درست است. در کتاب آسمانی به روشنی و وضوح از حقیقتی به نام "روح" سخن گفته و آن را هدیه ای الهی و غیر زمینی شمرده است. 
همچنین، این کتاب آسمانی، انسان را موجودی جاویدان، جانشین خدا در زمین و مسجود فرشتگان محسوب کرده که آسمان ها و زمین را خداوند برای او 

آفریده و آماده ساخت.
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سوال ۳۹( گزینه ۴ پاسخ درست است. حقیقتی دو بعدی است : روح و بدن؛ اما روح، بر اساس این مکتب چیزی ضمیمه شده به بدن نیست، بلکه نتیجه رشد 
و تکامل خود جسم و بدن است. به عبارت دیگر از نظر این گروه روح و بدن دو چیز مجزا نیستند که کنار هم قرار گرفته باشند، بلکه اینها وحدتی حقیقی دارند به 
گونه ای که یکی )روح( باطن دیگری )بدن( است، بنابراین هر اتفاقی در روح بیفتد، در بدن ظاهر می شود و هر اتفاقی در بدن رخ دهد، بر روح تأثیر می گذارد. 

ازنظر حکمت متعالیه روح انسانی آخرین درجه تکاملی است که موجودات زنده می توانند به آن برسند. دلیل تأثیر متقابل به دلیل وجدت آن دو است. 

سفر مرحله دوم، سفر در حق با حق، در این سفر عارف تالش می کند به کمک خداوند در صفات و اسمای او سیر کند و صفات الهی را در خود محقق سازد.

سوال ۴۰( گزینه ۱ پاسخ درست است. نمی توان انسان را به یک موجود صرفًا زمینی و مادی تقلیل داد و در همان حال برای وی ویژگی هایی متعالی و ارزشمند 
مانند آزادگی، کرامت انسانی، نوع دوستی و فضایلی از این قبیل قائل شد.

سوال ۴۱( گزینه ۳ پاسخ درست است. سهروردی از واقعیت اشیا به نور تعبیر می کند، البته منظور تور مطلق نیست بلکه درجه ای از نور است.

سوال ۴۲( گزینه ۲ پاسخ درست است.
- چون این بیت از شعر مولوی، ظرفیت بی پایان تکامل انسان را نشان می دهد که مالصدرا هم بر آن تأکید کرده است. 

- ازنظر حکمت متعالیه روح انسان آخرین درجه تکاملی است که موجودات زنده می توانند به آن برسند. ظرفیت روح انسان پایان ندارد و روح می تواند به هر مرتبه 
کمالی در جهان دست پیدا کند. مراحل تکامل طبیعت، وقتی از گیاه و حیوان می گذرد و به انسان می رسد، ظرفیتی بی نهایت پیدا می کند و به هیچ درجه ای 

از تکامل قانع نمی شود.

سوال ۴۳( گزینه ۱ پاسخ درست است. الف( گزینه ۲ و ۴ نادرست اند، چون آنها دو بعد وجود انسان محسوب می شوند، گزینه ۳ نادرست است، چون روح و 
بدن نه منضم به یکدیگر، بلکه دارای وحدت حقیقی هستند.  ب( روح و بدن دو چیز مجزا نیستند که کنار هم قرار گرفته باشند، بلکه این ها وحدتی حقیقی دارند 
به گونه ای که یکی )روح( باطن دیگری )بدن( است؛ بنابراین هر اتفاقی در روح بیفتد در بدن ظاهر می شود و هر اتفاقی در بدن رخ دهد، بر روح تأثیر می گذارد.

سوال ۴۴( گزینه ۱پاسخ درست است. منظور از علت تامه علتی است که معلول را به ضرورت و به طور حتم رقم می زند. ازنظر این مکتب فلسفی اگرچه انسان 
ظرفیت و استعداد بی نهایت دارد، اما این استعداد به معنای رسیدن حتمی وی به کماالت نیست. انسان باید با اختیار و اراده خود این ظرفیت را به فعلیت برنداند.

سوال ۴۵( گزینه ۴ پاسخ درست است. در سفر از حق به خلق با حق )مرحله سوم(، سالک به سوی خلق می آید تا آنان را به حلق راهنمایی کند. البته در این 
بازگشت، خداوند با اوست، یعنی او ذات حق را در همه چیز مشاهده می کند.

سوال ۴۶( گزینه ۱ پاسخ درست است.  در مرحله سوم )سفر از حق به خلق با حق( سالک به سوی خلق می آید تا آنان را به حق راهنمایی کند. البته در این 
بازگشت خداوند با اوست، یعنی او ذات حق را در همه چیز مشاهده می کند؛ بنابراین عارف از خداوند جدا یا حتی دور نمی شود.

سوال ۴۷( گزینه ۱ پاسخ درست است. سفر چهارم: در خلق با حق. در این سفر به کمک مردم می آید تا به اذن خداوند آنان را به سوی حق سیر دهد و به 
سمت خداوند پیش ببرد.  سفر اول: از خلق به سوی حق )خداوند(. در این سفر سالک می کوشد از این عالم طبیعت و امنیت خود بگذرد و مراتب کمال را طی 

کند تا به خدا واصل شود.

سوال ۴۸( گزینه ۱ پاسخ درست است.

سوال ۴۹( گزینه ۱ پاسخ درست است. الف( سفر سوم: از حق به خلق با حق. در این مرحله سالک سوی خلق می آید تا آنان را به حق راهنمایی کند. البته در 
این بازگشت، خداوند با اوست. یعنی او ذات حق را در همه چیز مشاهده می کند. 
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سفر دوم: سفر در حق با حق. در این سفر عارف تالش می کند با کمک خداوند در صفات و اسمای او سیر کند و صفات الهی را در خود محقق سازد. 

ب( سفر سوم: سفر از حق به خلق با حق. رجوع به توضیح مطلب در مباحث )قسمت الف(

سوال ۵۰( گزینه ۲ پاسخ درست است. در سفر در خلق با حق )سفر چهارم( عارف به کمک مردم می آید تا به اذن خداوند، آنان را به سوی حق مسیر دهد و 
به سمت خدا پیش ببرد.  در مرحله اول )سفر از خلق به سوی حق( سالک می کوشد از این عالم طبیعت و منیت خود بگذرد و مراتب کمال را طی کند تا به خدا 

واصل شود.

سوال ۵۱( گزینه ۱ پاسخ درست است. اول : فسفری از خلق به سوی حق )خداوند( در این سفر سالک می کوشد از این عالم طبیعت و منیت خود بگذرد و 
مراتب کمال را طی کند تا به خدا و اصل شود. 

دوم: سفر در حق با حق، در این سفر عارف تالش می کند با کمک خداوند در صفات و اسمای او سیر کند و صفات الهی را در خود محقق سازد. 

سوم: سفر از حق به خلق با حق، در این مرحله سالک سوی خلق می آید تا آنان را به حق راهنمایی کند. البته در این بازگشت خداوند با اوست، یعنی او ذات حق 
را همه چیز مشاهده می کند. 

چهارم: سفر در خلق با حق، در این سفر به کمک مردم می آید تا به اذن خداوند، آنان را به سوی حق سیر دهد و به سمت خداوند پیش ببرد. 

- در سفر در حق با حق )سفر دوم( عارف تالش می کند با کمک خداوند در صفات و اسمای او سیر کند و صفات الهی را در خود محقق سازد.

سوال ۵۲( گزینه ۴ پاسخ درست است. از دیدگاه عرفا سیر به سوی خداوند چهار مرحله دارد. 
دیگر فیلسوفان در این مورد به رابطه انضمامی نفس و بدن معتقدند و مالصدرا به وحدت حقیقی آن دو.

سوال ۵۳( گزینه ۳ پاسخ درست است. صدرائیان معتقدند ماهیت انسان به اختیارش وابسته است. 
به اعتقاد عارفان، انسان خلق شده تا مظهر خداوند در خلقت باشد؛ لذا هر انسانی باید زندگی خود را وقف سیر به سوی خداوند کند.

سوال ۵۴( گزینه ۴ پاسخ درست است. ازنظر مالصدرا، روح باطن بدن )نفس( دارای ظرفیتی بی پایان، آخرین مرحله تکاملی مخلوقات است. 
این شعر مولوی، در تایید نامحدود بودن ظرفیت روح انسان آمده است؛ مراحل تکاملی طبیعت تا وقتی از گیاه و حیوان می گذرد و به انسان می رسد ظرفیتی بی 

نهایت پیدا می کند و به هیچ درجه ای از کمال قانع نمی شود.

سوال ۵۵( گزینه ۳ پاسخ درست است.از منظر این مکتب فلسفی، اگرچه انسان ظرفیت و استعداد بی نهایت دارد؛ اما این استعداد به معنای رسیدن حتمی 
وی به کماالت نیست. انسان باید با اختیار و اراده خود این ظرفیت را به فعلیت برساند.

سوال ۵۶( گزینه ۴ پاسخ درست است. به اعتقاد مالصدرا، روح و بدن دو چیز مجزا نیستند که کنار هم قرار گرفته باشند، بلکه این ها وحدتی حقیقی دارند به 
گونه ای که یکی )روح( باطن دیگری )بدن( است.

سوال ۵۷( گزینه ۱ پاسخ درست است. الف( همه عبارت های داده شده، مورد اعتقاد مالصدرا هستند، اما نظری که مالصدرا را ابداع کننده آن است، این 
است که روح از دامان جسم برمی خیزد و به بیان دیگر، روح پس از نوعی روند تکاملی در بین زاده می شود. 

ب( روح انسان آخرین درجه تکاملی است که موجودات زنده می توانند به آن برسند.

سوال ۵۸( گزینه ۴ پاسخ درست است. از منظر حکمت متعالیه اگرچه انسان ظرفیت و استعداد بی نهایت دارد، اما این استعداد، به معنای رسیدن حتمی وی 
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سفر دوم: سفر در حق با حق. در این سفر عارف تالش می کند با کمک خداوند در صفات و اسمای او سیر کند و صفات الهی را در خود محقق سازد. 

ب( سفر سوم: سفر از حق به خلق با حق. رجوع به توضیح مطلب در مباحث )قسمت الف(

سوال ۵۰( گزینه ۲ پاسخ درست است. در سفر در خلق با حق )سفر چهارم( عارف به کمک مردم می آید تا به اذن خداوند، آنان را به سوی حق مسیر دهد و 
به سمت خدا پیش ببرد.  در مرحله اول )سفر از خلق به سوی حق( سالک می کوشد از این عالم طبیعت و منیت خود بگذرد و مراتب کمال را طی کند تا به خدا 

واصل شود.

سوال ۵۱( گزینه ۱ پاسخ درست است. اول : فسفری از خلق به سوی حق )خداوند( در این سفر سالک می کوشد از این عالم طبیعت و منیت خود بگذرد و 
مراتب کمال را طی کند تا به خدا و اصل شود. 

دوم: سفر در حق با حق، در این سفر عارف تالش می کند با کمک خداوند در صفات و اسمای او سیر کند و صفات الهی را در خود محقق سازد. 

سوم: سفر از حق به خلق با حق، در این مرحله سالک سوی خلق می آید تا آنان را به حق راهنمایی کند. البته در این بازگشت خداوند با اوست، یعنی او ذات حق 
را همه چیز مشاهده می کند. 

چهارم: سفر در خلق با حق، در این سفر به کمک مردم می آید تا به اذن خداوند، آنان را به سوی حق سیر دهد و به سمت خداوند پیش ببرد. 

- در سفر در حق با حق )سفر دوم( عارف تالش می کند با کمک خداوند در صفات و اسمای او سیر کند و صفات الهی را در خود محقق سازد.

سوال ۵۲( گزینه ۴ پاسخ درست است. از دیدگاه عرفا سیر به سوی خداوند چهار مرحله دارد. 
دیگر فیلسوفان در این مورد به رابطه انضمامی نفس و بدن معتقدند و مالصدرا به وحدت حقیقی آن دو.

سوال ۵۳( گزینه ۳ پاسخ درست است. صدرائیان معتقدند ماهیت انسان به اختیارش وابسته است. 
به اعتقاد عارفان، انسان خلق شده تا مظهر خداوند در خلقت باشد؛ لذا هر انسانی باید زندگی خود را وقف سیر به سوی خداوند کند.

سوال ۵۴( گزینه ۴ پاسخ درست است. ازنظر مالصدرا، روح باطن بدن )نفس( دارای ظرفیتی بی پایان، آخرین مرحله تکاملی مخلوقات است. 
این شعر مولوی، در تایید نامحدود بودن ظرفیت روح انسان آمده است؛ مراحل تکاملی طبیعت تا وقتی از گیاه و حیوان می گذرد و به انسان می رسد ظرفیتی بی 

نهایت پیدا می کند و به هیچ درجه ای از کمال قانع نمی شود.

سوال ۵۵( گزینه ۳ پاسخ درست است.از منظر این مکتب فلسفی، اگرچه انسان ظرفیت و استعداد بی نهایت دارد؛ اما این استعداد به معنای رسیدن حتمی 
وی به کماالت نیست. انسان باید با اختیار و اراده خود این ظرفیت را به فعلیت برساند.

سوال ۵۶( گزینه ۴ پاسخ درست است. به اعتقاد مالصدرا، روح و بدن دو چیز مجزا نیستند که کنار هم قرار گرفته باشند، بلکه این ها وحدتی حقیقی دارند به 
گونه ای که یکی )روح( باطن دیگری )بدن( است.

سوال ۵۷( گزینه ۱ پاسخ درست است. الف( همه عبارت های داده شده، مورد اعتقاد مالصدرا هستند، اما نظری که مالصدرا را ابداع کننده آن است، این 
است که روح از دامان جسم برمی خیزد و به بیان دیگر، روح پس از نوعی روند تکاملی در بین زاده می شود. 

ب( روح انسان آخرین درجه تکاملی است که موجودات زنده می توانند به آن برسند.

سوال ۵۸( گزینه ۴ پاسخ درست است. از منظر حکمت متعالیه اگرچه انسان ظرفیت و استعداد بی نهایت دارد، اما این استعداد، به معنای رسیدن حتمی وی 
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به کماالت نیست. باید با اختیار و اراده خود این ظرفیت را به فعلیت برساند، یعنی باید مسیر تکامل به سوی خدا را انتخاب نماید و با ایمان و عمل این مسیر را طی 
کند.  بر خالف ابن سینا، مالصدرا معتقد است روح چیزی ضمیمه شده به بتن نیست، بلکه نتیجه رشد و تکامل خود جسم و بدن است.

سوال ۵۹( گزینه ۳ پاسخ درست است. به اعتقاد عارفان، انسان خلق شده تا مظهر خداوند در خلقت باشد، لذا هر انسانی باید زندگی خود را وقف سیر به سوی 
خداوند کند.  از دیدگاه مکتب مالصدرا )حکمت متعالیه( حقیقت انسان همان گونه که افالطون، ارسطو، ابن سینا، دکارت و بسیاری دیگر از فیلسوفان گفته اند، 

حقیقتی دوبعدی است : روح و بدن. اما روح بر اساس این مکتب چیزی ضمیمه شده به بدن نیست، بلکه نتیجه رشد و تکامل خود بدن است.

سوال ۶۰( گزینه ۴ پاسخ درست است. از دیدگاه مالصدرا وحدت میان روح و بدن، وحدتی حقیقی است. به گونه ای که یکی )روح( باطن دیگری )بدن( 
است؛ بنابراین هر اتفاقی در روح بیفتد در بدن ظاهر می شود و هر اتفاقی در بدن رخ دهد، بر روح تأثیر می گذارد. به طور مثال، بدن بیماری روح را هم کسل و 
بیمار می کند و بدن شاداب به روح هم شادابی می بخشد. همچنین روح بانشاط، جسم را به فعالیت و کار می کشاند و روح افسرده، جسم را زمین گیر می کند.

سوال ۶۱( گزینه ۱ پاسخ درست است. ازنظر مالصدرا روح و بدن دو چیز مجزا نیستند که کنار هم قرار گرفته باشند، بلکه این ها وحدتی حقیقی دارند به 
گونه ای که یکی )روح( باطن دیگری )بدن( است؛ بنابراین هر اتفاقی در روح بیفتد در بدن ظاهر می شود و هر اتفاقی در بدن رخ دهد، بر روح تأثیر می گذارد. 

به اعتقاد عارفان، انسان خلق شده تا مظهر خداوند در خلقت باشد، لذا هر انسانی باید زندگی خود را وقف سیر به سوی خداوند کند.

سوال ۶۲( گزینه ۱ پاسخ درست است. مالصدرا معتقد بود وحدت روح و بدن حقیقی است، به گونه ای که یکی )روح( باطن دیگری )بدن( است. 
ازنظر ابن سینا و مالصدرا حقیقت انسان حقیقتی دوبعدی است: روح و بدن. انسان نه موجودی تک ساحتی )همانند آنچه ماتریالیست ها می گویند(، بلکه 

دوساحتی است. او عالوه بر بعد مادی یک بعد غیرمادی نیز دارد.

سوال ۶۳( گزینه ۱ پاسخ درست است. ازنظر مالصدرا روح و بدن دو چیز مجزا نیستند که کنار هم قرار گرفته باشند؛ بلکه این ها وحدتی حقیقی دارند به گونه 
ای که یکی )روح( باطن دیگری )بدن( است.

سوال ۶۴( گزینه ۴ پاسخ درست است. ابن سینا از این توصیف نیز فراتر رفت و همچون عارفان برای روح جایگاهی بسیار رفیع در نظام خلقت قائل شد. او برای 
توصیف بی قراری و کوشش روح برای رسیدن به جایگاه روحی اش، شعری به زبان عربی سرود و وضعیت روح را با بیانی تمثیلی در آن شرح داد.

سوال ۶۵( گزینه ۱ پاسخ درست است. دیار غربت )دنیای مادی و عالم طبیعت( - کودک )نوع بشر( - مشرق )عالم نور، وطنی در اقلیم نور و دیار فرشتگان( 
- آمدن پرنده )آغاز بیداری(

سوال ۶۶( گزینه ۴ پاسخ درست است. سهروردی کتابی به نام "قصه غربة الغربیة" دارد که دارای داستانی تمثیلی است.

سوال ۶۷( گزینه ۳ پاسخ درست است. سهروردی عقیده داشت که نفس انسان همان جنبه نورانی وجود و جسم و بدن او، همان جنبه ظلمانی اوست.

سوال ۶۸( گزینه ۱ پاسخ درست است. سهروردی به جای مفهوم وجود بیشتر از مفهوم نور استفاده کرد و عقیده داشت که مشرق عالم همان نوراالنوار است 
و نفس انسانی را حقیقتی مربوط به مشرق عالم می دانست.

سوال ۶۹( گزینه ۳ پاسخ درست است. چنین نظری از جانب سهروردی مطرح نیست؛ او عقیده داشت که نفس انسان، همان جنبه نورانی وجود اوست و 
معتقد بود که اگر نفس نورانیت بیشتری کسب کند، حقایق هستی را بهتر رؤیت میکند و می تواند با کسب شایستگی و لیاقت بیشتر، مسیر کمال را طی کند.
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سوال ۷۰( گزینه ۳ پاسخ درست است. سهروردی با بهره مندی از الهامات و اشراق معنوی خود بسیاری از حقایق را از طریق شهود درونی به دست   می آورد 
و تالش کرد آن ها را به زبان فلسفه و استدالل بیان کند.

سوال ۷۱( گزینه ۱پاسخ درست است. الف( سهروردی معتقد بود که هستی، مراتب نور است. 
ب( او معتقد بود که خداوند نور محض است و هیچ ظلمتی در او راه ندارد و "نوراالنوار" است. 

ج( سایر مراتب وجود، نور هستی خود را از نوراالنوار دریافت می کنند، اما چون نور کامل نیستند، ترکیبی از نور و ظلمت اند.

سوال ۷۲( گزینه ۴پاسخ درست است. سهروردی معتقد بود که هستی، مراتب نور است. خداوند که نور محض است و هیچ ظلمتی در او راه ندارد "نوراالنوار" 
است. سایر مراتب وجود، نور هستی خود را از نوراالنوار دریافت می کنند، اما چون نور کامل نیستند، ترکیبی از نور و ظلمت اند.

سوال ۷۳( گزینه ۱ پاسخ درست است. سهروردی به جای مفهوم "وجود" بیشتر از مفهوم "نور" استفاده می کرد. او معتقد بود که هستی مراتب نور است، خداوند 
که نور محض است و هیچ ظلمتی در او راه ندارد "نورالالنوار" است.

سوال ۷۴( گزینه ۴ پاسخ درست است. نظر مذکور مربوط به مالصدرا است.

سوال ۷۵( گزینه ۱ پاسخ درست است. او عقیده داشت که نفس انسان همان جنبه نورانی وجود و جسم و بدن او، همان جنبه ظلمانی اوست.

سوال ۷۶( گزینه ۱ پاسخ درست است. او عقیده داشت که نفس انسان اگر نورانیت بیشتری کسب کند، حقایق هستی را بهتر رؤیت می کند.

سوال ۷۷( گزینه ۴ پاسخ درست است. توضیح مذکور در رابطه با شیخ شهاب الدین سهروردی است. او معتقد بود که چنانچه درون انسان نورانی شود، انسان 
می تواند به حقیقت دست یابد. البته به استدالل عقلی نیز معتقد بود، اما در مقایسه با نورانیت نفس نقش آن را کمتر می دانست.

سوال ۷۸( گزینه ۱ پاسخ درست است. هجران روح جداشده از بارگاه کبریایی و گرفتار در دامن طبیعت و دنیا را شرح می دهد. وی روح را کبوتری گران مایه 
توصیف می کند که از آسمانی رفیع به زمین دنیا فرود آمده است. این کبوتر اکنون در قفس تن محبوس است.  روح استعداد کسب علم ازطریق تفکر را دارد .

گاهی دارد. اعتقاد او این نیست  سوال ۷۹( گزینه ۲ پاسخ درست است. ابن سینا معتقد است که نفس انسانی بی واسطه خود را می یابد و نسبت به خود، آ
که من چون فکر می کنم )نظریه دکارت(، یا چون بدن خود را حس می کنم و می بینم، یا چون خاطراتم را می یابم، پس هستم. هر دو این دیدگاه ها عقلی 
مطرح شده اند. دکارت با شک آغاز می کند، اما به نظر خودش به یقین می رسد. هر دو آنان به دنبال اثبات وجود خود انسان هستند. ازنظر ابن سینا جنس روح 

غیرمادی و مجرد است.

سوال ۸۰( گزینه ۲ پاسخ درست است. ابن سینا نظر ارسطو درباره حقیقت انسان را پسندید و کوشید این دیدگاه را عمیق تر بیان کند و ابعاد دیگر آن را روشن 
نماید. ابن سینا معتقد است که وقتی بدن دوره جنینی را در رحم مادر گذراند و به مرحله ای رسید که صاحب همه اندام های بدنی شد، خداوند روح انسانی را به 
او عطا می کند. این روح که جنبه غیرمادی دارد و از جنس موجودات مجرد و غیرمادی است، استعداد کسب علم ازطریق تفکر را دارد. این روش همچنین می 
تواند اموری از قبیل اخالق، عشق، دوستی، نفرت، پرستش و معنویت را در بیابد و آن ها را در خود پدید آورد. ابن سینا نظریه ارسطو را عمیق تر بیان کرد و نه 

مشابه - روح در پایان دوره جنین اعطا می شود - روح احساسات مختلف را در خود پدید می آورد - جنس روح غیرمادی و مجرد است و مانند فرشتگان است.

سوال ۸۱( گزینه ۱ پاسخ درست است. ابن سینا قصیده ای دارد به نام قصیده عینیه که به زبان عربی سروده شد و دربردارنده مفاهیم و مضامین بلند عرفانی است.
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سوال ۷۰( گزینه ۳ پاسخ درست است. سهروردی با بهره مندی از الهامات و اشراق معنوی خود بسیاری از حقایق را از طریق شهود درونی به دست   می آورد 
و تالش کرد آن ها را به زبان فلسفه و استدالل بیان کند.

سوال ۷۱( گزینه ۱پاسخ درست است. الف( سهروردی معتقد بود که هستی، مراتب نور است. 
ب( او معتقد بود که خداوند نور محض است و هیچ ظلمتی در او راه ندارد و "نوراالنوار" است. 

ج( سایر مراتب وجود، نور هستی خود را از نوراالنوار دریافت می کنند، اما چون نور کامل نیستند، ترکیبی از نور و ظلمت اند.

سوال ۷۲( گزینه ۴پاسخ درست است. سهروردی معتقد بود که هستی، مراتب نور است. خداوند که نور محض است و هیچ ظلمتی در او راه ندارد "نوراالنوار" 
است. سایر مراتب وجود، نور هستی خود را از نوراالنوار دریافت می کنند، اما چون نور کامل نیستند، ترکیبی از نور و ظلمت اند.

سوال ۷۳( گزینه ۱ پاسخ درست است. سهروردی به جای مفهوم "وجود" بیشتر از مفهوم "نور" استفاده می کرد. او معتقد بود که هستی مراتب نور است، خداوند 
که نور محض است و هیچ ظلمتی در او راه ندارد "نورالالنوار" است.

سوال ۷۴( گزینه ۴ پاسخ درست است. نظر مذکور مربوط به مالصدرا است.

سوال ۷۵( گزینه ۱ پاسخ درست است. او عقیده داشت که نفس انسان همان جنبه نورانی وجود و جسم و بدن او، همان جنبه ظلمانی اوست.

سوال ۷۶( گزینه ۱ پاسخ درست است. او عقیده داشت که نفس انسان اگر نورانیت بیشتری کسب کند، حقایق هستی را بهتر رؤیت می کند.

سوال ۷۷( گزینه ۴ پاسخ درست است. توضیح مذکور در رابطه با شیخ شهاب الدین سهروردی است. او معتقد بود که چنانچه درون انسان نورانی شود، انسان 
می تواند به حقیقت دست یابد. البته به استدالل عقلی نیز معتقد بود، اما در مقایسه با نورانیت نفس نقش آن را کمتر می دانست.

سوال ۷۸( گزینه ۱ پاسخ درست است. هجران روح جداشده از بارگاه کبریایی و گرفتار در دامن طبیعت و دنیا را شرح می دهد. وی روح را کبوتری گران مایه 
توصیف می کند که از آسمانی رفیع به زمین دنیا فرود آمده است. این کبوتر اکنون در قفس تن محبوس است.  روح استعداد کسب علم ازطریق تفکر را دارد .

گاهی دارد. اعتقاد او این نیست  سوال ۷۹( گزینه ۲ پاسخ درست است. ابن سینا معتقد است که نفس انسانی بی واسطه خود را می یابد و نسبت به خود، آ
که من چون فکر می کنم )نظریه دکارت(، یا چون بدن خود را حس می کنم و می بینم، یا چون خاطراتم را می یابم، پس هستم. هر دو این دیدگاه ها عقلی 
مطرح شده اند. دکارت با شک آغاز می کند، اما به نظر خودش به یقین می رسد. هر دو آنان به دنبال اثبات وجود خود انسان هستند. ازنظر ابن سینا جنس روح 

غیرمادی و مجرد است.

سوال ۸۰( گزینه ۲ پاسخ درست است. ابن سینا نظر ارسطو درباره حقیقت انسان را پسندید و کوشید این دیدگاه را عمیق تر بیان کند و ابعاد دیگر آن را روشن 
نماید. ابن سینا معتقد است که وقتی بدن دوره جنینی را در رحم مادر گذراند و به مرحله ای رسید که صاحب همه اندام های بدنی شد، خداوند روح انسانی را به 
او عطا می کند. این روح که جنبه غیرمادی دارد و از جنس موجودات مجرد و غیرمادی است، استعداد کسب علم ازطریق تفکر را دارد. این روش همچنین می 
تواند اموری از قبیل اخالق، عشق، دوستی، نفرت، پرستش و معنویت را در بیابد و آن ها را در خود پدید آورد. ابن سینا نظریه ارسطو را عمیق تر بیان کرد و نه 

مشابه - روح در پایان دوره جنین اعطا می شود - روح احساسات مختلف را در خود پدید می آورد - جنس روح غیرمادی و مجرد است و مانند فرشتگان است.

سوال ۸۱( گزینه ۱ پاسخ درست است. ابن سینا قصیده ای دارد به نام قصیده عینیه که به زبان عربی سروده شد و دربردارنده مفاهیم و مضامین بلند عرفانی است.



670

منطق و فلسفه جامع کنکور

سوال ۸۲( گزینه ۳ پاسخ درست است.ارسطو معتقد بود که تفکر و نطق مربوط به بعد غیرمادی انسان یعنی "روح" است. او خود در مقابل کسانی که فقط به 
بدن قائل بودند پیرو افالطون می داند که معتقد به نفس بود. ابن سینا نیز معتقد است که وقتی انسان دوره جنینی را در رحم مادر گذراند و به مرحله ای رسید 
که صاحب همه اندام های بدنی شد، خداوند روح انسانی را به آن عطا می کند. این روح که جنبه غیرمادی دارد و از جنس موجودات مجرد و غیرمادی است، 
استعداد کسب علم ازطریق تفکر را دارد ابن سینا از این توصیف نیز فراتر رفت و همچون عارفان برای روح جایگاهی بسیار رفیع در نظام خلقت قائل شد. وی روح 
را کبوتری گران مایه توصیف می کند که از آسمانی رفیع به زمین فرود آمده است. این کبوتر روزی قفس تن را رها می کند و به سرمنزل نخستین برمی گردد. 

)مطابق با شعر ابتدای درس ۱۰(

گاهی بی واسطه نفس به خودش را توضیح دهد. سوال ۸۳( گزینه ۱ پاسخ درست است. ابن سینا این تمثیل را مطرح ساخت تا آ

سوال ۸۴( گزینه ۲ پاسخ درست است. البته در این زمینه مولوی نیز شعر سروده است، ولی باید توجه داشت که مولوی عارف بوده است نه فیلسوف ابن سینا 
همچون عارفان برای روح جایگاهی بسیار رفیع در نظام خلقت قائل شد. )و باتوجه به قسمت اول سوال گزینه )۲( صحیح خواهد بود.(

سوال ۸۵( گزینه ۱ پاسخ درست است. ابن سینا دیدگاهی شبیه عرفا داشته و شعری هم درباره نفس و جایگاه حقیقی آن سروده است.  ابن سینا معتقد است 
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سوال ۹۱( گزینه ۲ پاسخ درست است. فالسفه مسلمان یا خود عارف بودند با عارفانی را می شناختند که با قدم سلوک و پاکی نفس به مرحله ای رسیده بودند 
که مراتب برتر و مجرد هستی را شهود می کردند و می دانستند که چنین شهودی در توان بدن مادی انسان نیست. به همین جهت مولوی با این بیت، این مطلب 

را بیان می دارد.
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سوال ۹۲( گزینه ۲ پاسخ درست است. مولوی معتقد است که حقیقت انسان مربوط به عالم برتر است، در حالی که بسیاری این بدن را که سایه آن حقیقت 
است، اصل تلقی می کنند.  سایر گزینه ها بیانگر نظر ابن سینا در مورد روح انسان است.

سوال ۹۳( گزینه ۱ پاسخ درست است. به اعتقاد فالسفه مسلمان نمی توان چنین شهودی را با بدن مادی انجام داد. درواقع آن ها معتقد بودند چنین شهودی 
در توان بدن مادی انسان نیست.

سوال ۹۴( گزینه ۳ پاسخ درست است. در کتاب آسمانی به روشنی و وضوح از حقیقتی به نام روح سخن گفته و آن را هدیه ای الهی و غیر زمینی شمرده است. 
ویژگی های متعالی و ارزشمند عبارت اند از: آزادگی، کرامت انسانی، نوع دوستی و...

سوال ۹۵( گزینه ۲ پاسخ درست است. نمی توان انسان را به یک موجود صرفًا زمینی و مادی تقلیل داد و در همان حال برای وی ویژگی هایی متعالی و 
ارزشمند قائل شد.

سوال ۹۶( گزینه ۱ پاسخ درست است. فیلسوفان مسلمان به خصوص فارابی، ابن سینا، خواجه نصیر، سهروردی، میرداماد، مالصدرا، سبزواری و نیز بسیاری 
از فیلسوفان مسلمان دوره معاصر تأکید می کنند که نمی توان انسان را به یک موجود صرفًا زمینی و مادی تقلیل داد و در همان حال برای وی ویژگی هایی 

متعالی و ارزشمند مانند: آزادگی، کرامت انسانی، نوع دوستی و فضایلی از این قبیل قائل شد.

سوال ۹۷( گزینه ۴ پاسخ درست است. فالسفه مسلمان یا خود عارف بودند یا عارفان را می شناختند که با قدم سلوک و پاکی نفس به مرحله ای رسیده بودند 
که مراتب برتر و مجرد هستی را شهود می کردند؛ بنابراین استفاده از عبارت "همه" نادرست است و باید بگوییم "برخی از فالسفه مسلمان" این ویژگی را داشتند.

سوال ۹۸( گزینه ۲ پاسخ درست است. هدف آنان توضیح و تبیین حقیقت انسان بود که در این راه قدم های بلندی برداشتند و آثاری از خود باقی گذاشتند.

سوال ۹۹( گزینه ۱ پاسخ درست است. فیلسوفان مسلمان با استفاده از آنچه از افالطون و ارسطو و پیروان آن دو به دستشان رسیدن بود و نیز با الهام از آموزه 
های دینی خود، در توضیح و تبیین حقیقت انسان قدم های بلندی برداشتند و آثاری از خود باقی گذاشتند.

سوال ۱۰۰( گزینه ۱ پاسخ درست است. فیلسوفان مسلمان که بیشتر آنان در سرزمین ما زندگی می کردند با استفاده از آنچه افالطون و ارسطو و پیروان آن 
دو به دستشان رسیده بود.
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 کارها و افعال انسان بر دو نوع است:  1- فعل طبیعی  2-  فعل اخالقی

  1- فعل طبیعی: کارهایی که انسان آن ها را برای رفع نیازهای خود انجام می دهد فعل طبیعی می گویند. مثل: خرید مایحتاج روزانه، داشتن شغل برای 

کسب درآمد، استراحت، آشپزی، ورزش و تفریح و ….

  2- فعل اخالقی: به کارها و افعالی می گویند که مورد ستایش م تحسین یا مورد سرزنش و تقبیح قرار می گیرند. مثل: احسان، گذشت، ایثار، وفاداری 

و مبارزه با ظلم و نابرابری و …..

برخی دیدگاه ها در معیار فعل اخالقی

الف: فیلسوفان یونان باستان

 1- معیار فعل اخالقی از نظر افالطون: از نظر افالطون فعل اخالقی با سعادت و نیک بختی حقیقی آدمی رابطه دارد.

معنای فضیلت از نظر افالطون فعل اخالقی اگر در جهت سعادت حقیقی انسان باشذ، فضیلت شمرده می شود.

معنای رذیلت از نظر افالطون اگر فعل اخالقی برخالف سعادت حقیقی انسان باشد و باعث شقاوت گردد، رذیلت و بدی شمرده می شود.

از نظر افالطون درچه صورتی عمل انسان در جهت سعادت است؟

از نظر افالطون، درصورتی عمل انسان در جهت سعادت است که بنا به فرمان و راهنمایی عقل انجام پذیرد. یعنی قوه غضب و قوه شهوت، تحت کنترل و حکومت 

عقل باشند و با راهنمایی عقل عمل کنند.

اگر عقل که از فضیلت حکمت برخوردار است، حاکم باشد:

قوه شهوت »خویشت داری« پیش می گیرد.

قوه غضب متصف به »شجاعت« می شود.

برایند و نتیجه چنین سامانی »عدالت« میان قوای عقل و شهوت و غضب و در سراسر شخصیت انسان است.

انسان سعادتمند از نظر افالطون انسانی است که آراسته به چهار فضیلت »حکمت«، »خویشتن داری«، »شجاعت« و »عدالت« باشد.

این معیارها میان همه انسان ها مشترک و ثابت است و با گذشت زمان تغییر نمی کند.

 2- معیار فعل اخالقی از نظر ارسطو

ارسطو درباره معیار فعل اخالقی معتقد است که اگر عقل بر قوای دیگر حاکم شود، انسان به اعتدال در قوا می رسد و همین اعتدال، عامل سعادت و نیک بختی 

انسان است.

به اعتقاد ارسطو شهوت و غضب همواره در معرض افراط و تفریط هستند اما عقل می تواند مانع این افراط و تفریط شود، البته شرط الزم برای چنین امری این 

است که خود عقل رشد کرده و به درجات مناسبی از معرفت دست یابد تا خودش دچار افراط و تفریط نشود.



673

فه
س

فل

انسان موجود اخالق گرا

درس یازدهم

 کارها و افعال انسان بر دو نوع است:  1- فعل طبیعی  2-  فعل اخالقی

  1- فعل طبیعی: کارهایی که انسان آن ها را برای رفع نیازهای خود انجام می دهد فعل طبیعی می گویند. مثل: خرید مایحتاج روزانه، داشتن شغل برای 

کسب درآمد، استراحت، آشپزی، ورزش و تفریح و ….

  2- فعل اخالقی: به کارها و افعالی می گویند که مورد ستایش م تحسین یا مورد سرزنش و تقبیح قرار می گیرند. مثل: احسان، گذشت، ایثار، وفاداری 

و مبارزه با ظلم و نابرابری و …..

برخی دیدگاه ها در معیار فعل اخالقی

الف: فیلسوفان یونان باستان

 1- معیار فعل اخالقی از نظر افالطون: از نظر افالطون فعل اخالقی با سعادت و نیک بختی حقیقی آدمی رابطه دارد.

معنای فضیلت از نظر افالطون فعل اخالقی اگر در جهت سعادت حقیقی انسان باشذ، فضیلت شمرده می شود.

معنای رذیلت از نظر افالطون اگر فعل اخالقی برخالف سعادت حقیقی انسان باشد و باعث شقاوت گردد، رذیلت و بدی شمرده می شود.

از نظر افالطون درچه صورتی عمل انسان در جهت سعادت است؟

از نظر افالطون، درصورتی عمل انسان در جهت سعادت است که بنا به فرمان و راهنمایی عقل انجام پذیرد. یعنی قوه غضب و قوه شهوت، تحت کنترل و حکومت 

عقل باشند و با راهنمایی عقل عمل کنند.

اگر عقل که از فضیلت حکمت برخوردار است، حاکم باشد:

قوه شهوت »خویشت داری« پیش می گیرد.

قوه غضب متصف به »شجاعت« می شود.

برایند و نتیجه چنین سامانی »عدالت« میان قوای عقل و شهوت و غضب و در سراسر شخصیت انسان است.

انسان سعادتمند از نظر افالطون انسانی است که آراسته به چهار فضیلت »حکمت«، »خویشتن داری«، »شجاعت« و »عدالت« باشد.

این معیارها میان همه انسان ها مشترک و ثابت است و با گذشت زمان تغییر نمی کند.

 2- معیار فعل اخالقی از نظر ارسطو

ارسطو درباره معیار فعل اخالقی معتقد است که اگر عقل بر قوای دیگر حاکم شود، انسان به اعتدال در قوا می رسد و همین اعتدال، عامل سعادت و نیک بختی 

انسان است.

به اعتقاد ارسطو شهوت و غضب همواره در معرض افراط و تفریط هستند اما عقل می تواند مانع این افراط و تفریط شود، البته شرط الزم برای چنین امری این 

است که خود عقل رشد کرده و به درجات مناسبی از معرفت دست یابد تا خودش دچار افراط و تفریط نشود.



674

منطق و فلسفه جامع کنکور

 سعادت از نظر ارسطو 

از نظر ارسطو اگر قوای وجودی انسان در خط اعتدال باشند، انسان به سعادت می رسد.

ارسطو هم مثل افالطون معتقد است این معیار، مشترک میان همه انسان هاست و عقل هر انسانی این اعتدال را درک می کند و آن را به عنوان امری درست 

می پذیرد.

ب: فیلسوفان دوره جدید اروپا

 1- کانت عقیده دارد که معیار فعل اخالقی را باید در »وجدان اخالقی« جست وجو کرد. به عقیده وی هر انسانی در درون خود حقیقتی به نام وجدان 

اخالقی دارد که او را به سوی عمل خیر اخالقی دعوت می کند.

خیر اخالقی از نظر کانت هرکاری که انسان صرفا و فقط برای اطاعت از وجدان و بدون هیچ غرض دیگری انجام بدهد خیر اخالقی شمرده می شود.
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ج- فیلسوفان مسلمان

از نظر فیلسوفان مسلمان عقل منبع شناخت فضیلت ها و رذیلت هاست و این عقل را از آن جهت که رفتار خوب و بد انسان ها را تشخیص می دهد، »عقل عملی 

می نامند.« عقل انسان تشخیص می دهد که فضایل اخالقی باعث رشد و کمال روح می شود و رذیلت های اخالقی به روح انسان صدمه می زند و از سیر به سوی 

کمال باز می دارد.

از نظر فلسفه مسلمان علیرغم این که فضایل و رذایل را تشخیص می دهد اما انتخاب و عمل به آن ها چندان هم آسان نیست،

چون انسان دو دسته تمایالت دارد: 1- تمایالت مربوط به بعد مادی و حیوانی انسان مثل تمایل به ثروت و لذت های مادی 2- تمایالت مربوط به بعد روحی و 

معنوی انسان مثل تمایل به عدالت و سخاوت که تمایالتی برتر هستند و فضیلت شمرده می شوند.

انسان گاهی بین دو راهی دو تمایل مادی و حیوانی و روحی و معنوی قرار می گیرد که اگر در این میان، تمایل مادی و حیوانی، قوی باشد انسان تسلیم تمایل مادی 

و حیوانی شده و به رذیلت روی می آورد اما اگر تمایل روحی و معنوی قوی باشد، انسان دستور عقل را پذیرفته و فضایل اخالقی را انتخاب می کند.

پشتوانه افعال اخالقی از دیدگاه فیلسوفان مسلمان

با این که انسان می تواند فضایل و رذایل را بشناسد و حتی به آن ها عالقه بورزد، اما این عالقه به تنهایی نمی تواند باعث ترک رذیلت و کسب فضیلت شود. فیلسوفان 

مسلمان می گویند عالوه بر این تمایل ذاتی، پشتوانه ای دیگر الزم است تا هنگام تضاد میان تمایالت حیوانی و فضایل اخالقی، انسان بتواند فضایل را بر رذایل، 

ترجیح دهد که این پشتوانه ایمان به خداوند و حاضر و ناظر دیدن اوست.

در نهایت عمل به فضایل و ترک رذایل کامال وابسته به انتخاب خود انسان است و شناخت عقالنی فضایل و رذایل و ایمان به خداوند فقط تمایل انسان به فضیلت و 

تنفر او از رذیلت را تقویت می کند اما انسان را مجبور به انتخاب فضیلت و ترک رذیلت نمی کند که کال و در نهایت خود انسان است که فضیلت یا رذیلت را انتخاب می کند.

دیدگاه ابن سینا و فالسفه مسلمان را بر نظر آنان در انسان شناسی تطبیق داده و توضیح بدهید که آیا نظر آنان در این دو بخش با یکدیگر سازگارند یا نه.

از آن جا که فالسف مسلمان، همگی معتقدند که انسان دارای روح است و روح نیز کماالت ویژه خود را طلب می کند ، در فلسفه اخالق نیز عقیده دارند 

که فضایل اخالقی صرفا برای حل مسائل زندگی نیست؛ بلکه این فضایل، روح را کمال می بخشد و به مراتب عالی انسانی می رساند.

تطبیق صفحه 91

1- هرکدام از گزاره های زیر به کدام فیلسوف ارتباط دارد؟

- معیار فعل اخالقی، جستجوی سعادت و نیک بختی انسان است. این نظر با دیدگاه افالطون مرتبط است.

- معیار فعل اخالقی، در رعایت حد اعتدالل است.  این نظر با دیدگاه ارسطو مرتبط است.

- معیار فعل اخالقی، در اطاعت از وجدان است.  این نظر با دیدگاه کانت مرتبط است.

2- کدام معیار را شما می پسندید؟ چرا؟ این سوال بستگی به تحقیق و بررسی کامل خود دانش آموز دارد.

3- رابطه عقل با اخالق از نظر افالطون و ارسطو و فیلسوفان مسلمان را با دوستان خود به بحث بگذارید و نتیجه را درکالس گزارش نمایید.

از نظر افالطون و ارسطو و عموم فالسفه مسلمان، آن گاه انسان ها به سوی فضایل اخالقی حرکت خواهند کرد که عقل خود را حاکم بر شهوت و 

غضب قرار دهند و آن ها را تابع عقل کنند.

به کار ببندیم  صفحه 93



درسیازدهم:انسانموجوداخالقگرا

675

ج- فیلسوفان مسلمان

از نظر فیلسوفان مسلمان عقل منبع شناخت فضیلت ها و رذیلت هاست و این عقل را از آن جهت که رفتار خوب و بد انسان ها را تشخیص می دهد، »عقل عملی 

می نامند.« عقل انسان تشخیص می دهد که فضایل اخالقی باعث رشد و کمال روح می شود و رذیلت های اخالقی به روح انسان صدمه می زند و از سیر به سوی 

کمال باز می دارد.

از نظر فلسفه مسلمان علیرغم این که فضایل و رذایل را تشخیص می دهد اما انتخاب و عمل به آن ها چندان هم آسان نیست،

چون انسان دو دسته تمایالت دارد: 1- تمایالت مربوط به بعد مادی و حیوانی انسان مثل تمایل به ثروت و لذت های مادی 2- تمایالت مربوط به بعد روحی و 

معنوی انسان مثل تمایل به عدالت و سخاوت که تمایالتی برتر هستند و فضیلت شمرده می شوند.

انسان گاهی بین دو راهی دو تمایل مادی و حیوانی و روحی و معنوی قرار می گیرد که اگر در این میان، تمایل مادی و حیوانی، قوی باشد انسان تسلیم تمایل مادی 

و حیوانی شده و به رذیلت روی می آورد اما اگر تمایل روحی و معنوی قوی باشد، انسان دستور عقل را پذیرفته و فضایل اخالقی را انتخاب می کند.

پشتوانه افعال اخالقی از دیدگاه فیلسوفان مسلمان

با این که انسان می تواند فضایل و رذایل را بشناسد و حتی به آن ها عالقه بورزد، اما این عالقه به تنهایی نمی تواند باعث ترک رذیلت و کسب فضیلت شود. فیلسوفان 

مسلمان می گویند عالوه بر این تمایل ذاتی، پشتوانه ای دیگر الزم است تا هنگام تضاد میان تمایالت حیوانی و فضایل اخالقی، انسان بتواند فضایل را بر رذایل، 

ترجیح دهد که این پشتوانه ایمان به خداوند و حاضر و ناظر دیدن اوست.

در نهایت عمل به فضایل و ترک رذایل کامال وابسته به انتخاب خود انسان است و شناخت عقالنی فضایل و رذایل و ایمان به خداوند فقط تمایل انسان به فضیلت و 

تنفر او از رذیلت را تقویت می کند اما انسان را مجبور به انتخاب فضیلت و ترک رذیلت نمی کند که کال و در نهایت خود انسان است که فضیلت یا رذیلت را انتخاب می کند.

دیدگاه ابن سینا و فالسفه مسلمان را بر نظر آنان در انسان شناسی تطبیق داده و توضیح بدهید که آیا نظر آنان در این دو بخش با یکدیگر سازگارند یا نه.

از آن جا که فالسف مسلمان، همگی معتقدند که انسان دارای روح است و روح نیز کماالت ویژه خود را طلب می کند ، در فلسفه اخالق نیز عقیده دارند 

که فضایل اخالقی صرفا برای حل مسائل زندگی نیست؛ بلکه این فضایل، روح را کمال می بخشد و به مراتب عالی انسانی می رساند.

تطبیق صفحه 91

1- هرکدام از گزاره های زیر به کدام فیلسوف ارتباط دارد؟

- معیار فعل اخالقی، جستجوی سعادت و نیک بختی انسان است. این نظر با دیدگاه افالطون مرتبط است.

- معیار فعل اخالقی، در رعایت حد اعتدالل است.  این نظر با دیدگاه ارسطو مرتبط است.

- معیار فعل اخالقی، در اطاعت از وجدان است.  این نظر با دیدگاه کانت مرتبط است.

2- کدام معیار را شما می پسندید؟ چرا؟ این سوال بستگی به تحقیق و بررسی کامل خود دانش آموز دارد.

3- رابطه عقل با اخالق از نظر افالطون و ارسطو و فیلسوفان مسلمان را با دوستان خود به بحث بگذارید و نتیجه را درکالس گزارش نمایید.

از نظر افالطون و ارسطو و عموم فالسفه مسلمان، آن گاه انسان ها به سوی فضایل اخالقی حرکت خواهند کرد که عقل خود را حاکم بر شهوت و 

غضب قرار دهند و آن ها را تابع عقل کنند.

به کار ببندیم  صفحه 93



677

۱- اولین قانون اخالقی از نظر فیلسوفان طبیعت گرا قاعده اخالقی ............ است که بر اثر ............ شکل     می گیرد و از نظر 
کانت عملی خیر اخالقی محسوب می شود که .............

۱( آنچه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند. - اجبار زندگی اجتماعی - هیچگونه هدف و منفعت شخصی در آن دنبال نشود. 

۲( تو هرگز نخواهی کشت. - اجبار زندگی اجتماعی - انسان آن را صرفا برای اطاعت از وجدان خود انجام دهد. ۳( تو هرگز نخواهی کشت. - غریزه انسان در 
بقا و خویشتن دوستی - انسان آن را صرفًا برای اطاعت از وجدان خود انجام دهد. 

۴( آنچه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند - غریزه انسان در بقا و خویشتن دوستی - هیچگونه هدف و منفعت شخصی در آن دنبال نشود.

۲- باتوجه به نظر فالسفه مسلمان در مورد فعل اخالقی و معیار آن، کدام عبارت درست نیست؟

۱( دیدگاه فالسفه مسلمان به دیدگاه افالطون و ارسطو نزدیک است.                         ۲( همه انسان ها فضیلت ها را دوست دارند و از رذایل اخالقی گریزان اند.

۳( ابزار تشخیص رفتار خوب و بد انسان از نظر فالسفه مسلمان عقل است.             ۴( انسان با کسب فضایل اخالقی احساس نشاط و لذت می کند.

۳- باتوجه به نظر فالسفه طبیعت گرا در مورد فعل اخالقی نمی توان گفت ...........

۱( همه کسانی که بعد روحی و معنوی را باور ندارند ریشه های فعل اخالقی را در رفتار طبیعی انسان جستجو می کنند.

۲( انسان مانند سایر موجودات هر کاری را برای منافع طبیعی خودش انجام می دهد. 

۳( خوب و بد عناوینی هستند که انسان آن ها را برای سود و زیان اش به کار می برد. 

۴( انسان به اقتضای زندگی اجتماعی و زیست اجتماعی ناگزیر از رعایت منافع دیگران است.

۴- کدام گزینه دربرگیرنده فضایل اصلی و بنیادین سعادت انسان از نظر افالطون بوده و از نظر ارسطو درک کننده اعتدال قوای وجودی 
انسان چه چیزی است و تفریط در آن چه چیزی را به بار می آورد؟

۱( حکمت، خویشتن داری، شجاعت و عدالت - عقل انسان - نادانی انسان             ۲( حکمت، خویشتن داری، شجاعت و عدالت - روح انسان - نادانی انسان

۳( شجاعت و عفت و حکمت و عدالت - روح انسان - سفاهت انسان                      ۴( شجاعت و عفت و حکمت و عدالت - عقل انسان - سفاهت انسان

۵- از نظر کانت و توماس هانبر در دوره جدید درباره معیار فعل اخالقی کدام یک از گزینه ها محسوب نمی شود؟

۱( وجدان اخالقی - منفعت دیگران است. 

۲( اصول عقالنی - دریافت های علمی تجربی

۳( اینکه دیگران هم همان کار را در مورد وی انجام دهند - به دیگران حق بدهد.

۴( منفعت شخصی نداشته فقط برای اطاعت از وجدان باشد - نفع او در گرو نفع دیگران است.
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۶- در یونان باستان، از نظر افالطون فعل اخالقی با کدام یک از گزینه های زیر رابطه دارد و فضیلت محسوب می شود؟

۱( با شناختن و درک از هستی رابطه دارد.                                   ۲( با حواس و درک از زندگی روزانه رابطه دارد و فضیلت به حساب می آید.

۳( با عقل رابطه دارد و فضیلت محسوب می گردد.                     ۴( اگر در جهت سعادت حقیقی باشد فضیلت محسوب می گردد.

۷- باتوجه به دیدگاه ارسطو قوه غضبیه در سه حالت "حد وسط - حد افراط - حد تفریط" به ترتیب چه نام دارد؟

۱( شجاعت - تهور - ترس                                         ۲( شجاعت - ترس - تهور

۳( تهور - شجاعت - ترس                                         ۴( ترس - تهور - شجاعت

۸- باتوجه به نظریه اخالقی افالطون کدام مطلب را نمی توان برداشت کرد؟

۱( اگر عقل که از فضیلت حکمت برخوردار است حاکم باشد قوه شهوت خویشتن داری پیش می گیرد.

۲( قوه عقل خوب را از بد تشخیص می دهد و سعادت واقعی را شناسایی می کند.

۳( اگر عقل که از فضیلت اخالقی برخوردار است حاکم باشد قوه غضب متصف به حکمت می شود.

۴( انسانی که آراسته با چهار فضیلت خویشتن داری - شجاع است و نیک بخت.

۹- از نظر کانت معیار فضیلت اخالقی کدام یک از گزینه های زیر محسوب می گردد؟

۱( عمل به هدف رسیدن به سعادت و خوشبختی                        ۲( عمل بر اساس استدالل و برهان

۳( عمل به خاطر تشویق و تعریف، دیگران                                  ۴( عمل بر پایه وجدان

۱۰- کدام تعریف افالطون از فضیلت دقیق تر است؟

۱( اگر فعل اخالقی در ردیف شقاوت ابدی باشد.                        ۲( اگر فعل اخالقی در جهت وجدان بیدار باشد. 

۳( اگر فعل اخالقی در جهت سعادت حقیقی باشد.                     ۴( هرگاه فرد دریابد که نفع او در گرو نفع دیگران است.

۱۱- افالطون برای این پرسش که در چه صورتی یک عمل در جهت سعادت است چه پاسخ مناسب تری را بیان می کند؟

۱( هرگاه بنا به فرمان و راهنمایی عقل انجام پذیرد.                    ۲( هرگاه به احساس نشاط و لذت و رضایت درونی برسد.

۳( هرگاه دریابد که نفع او در گرو نفع دیگران است.                    ۴( اگر معیار عمل اخالق و وجدان باشد.

۱۲- کدام یک از گزینه های زیر دیدگاه دکارت را دقیق تر بیان می کند.

۱( روح و بدن کاماًل مجزا هستند. روح از قوانین فیزیک آزاد است و بدن از آن پیروی می کند. 

۲( ذهن تنها مجموعه ای از سلول های مغزی تشکیل شده است که مانند افکار را شکل می دهد.

۳( روح و بدن هر دو از قوانین فیزیکی تبعیت می کنند.

۴( روح و بدن کامال ًمتفاوت هستند، اما از یکدیگر مجزا نیستند.

۱۳- درستی یا نادرستی عبارت های زیر مشخص کنید؟ 

الف( کانت می گوید طبق قاعده ای عمل کن که بتواند آن قاعده تبدیل به قانون عمومی شود. 

ب( کانت می گوید هر انسان در درون خود حقیقتی به نام وجدان اخالقی دارد که او را به سوی خیر اخالقی دعوت می کند. 
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ج( فالسفه مسلمان معتقدند شناخت فضائل و رذائل به تنهایی نمی تواند باعث ترک رذائل شود. 

د( ارسطو معتقد است در صورتی عمل انسان در جهت سعادت است که بنا به فرمان و راهنمایی عقل باشد.

۱( درست - نادرست - درست - درست                               ۲( درست - درست - نادرست - درست

۳( درست - درست - درست - نادرست                               ۴( درست - درست - نادرست - نادرست

۱۴- اگر از افالطون بپرسیم چرا دروغ گفتن کار ناپسندی است، چه جوابی به ما می دهد؟

۱( چون موجب دوری انسان از اصل خویش می شود.                       ۲( زیرا منافع خود ما را هم به خطر می اندازد.

۳( چون وجدان بر خالف چنین کاری امر می کند.                            ۴( زیرا آدمی را به سوی شقاوت می برد.

۱۵- معیار اخالقی کدام دو فیلسوف بهم نزدیک تر است و کدام فیلسوف به فضیلت مندی افعال اخالقی قائل نیست؟

۱( کانت و هابز - ارسطو                                         ۲( افالطون و کانت - ارسطو

۳( هابز و ارسطو - هابز                                           ۴( افالطون و ارسطو - هابز

۱۶- چند مورد از عبارت های زیر صحیح می باشد؟ مشخص کنید. 

الف( سه قوه اصلی فعال در آدمی عبارت اند از: شهوت و غضب و عقل می باشد. 

ب( از دیدگاه ارسطو فعل اخالقی اگر در جهت سعادت حقیقی باشد فضیلت محسوب می گردد. 

ج( از عوامل مهم وجود تمایز میان انسان و سایر حیوانات توانایی درک خوب و بد اخالقی توسط آدمی است. 

د( افالطون معتقد است اگر عقل بر قوای دیگر حاکم شود انسان به اعتدال در قوا می رسد.

۱( یک مورد                                  ۲( دو مورد                                  ۳( سه مورد                                  ۴( چهار مورد

۱۷- کدام گزینه درباره نظر فالسفه مسلمان در ارتباط با فضائل و اخالق داشتی می باشد؟

۱( ابن سینا و دیگر فالسفه مسلمان دیدگاه نزدیکی به افالطون و ارسطو را داشتند.

۲( فالسفه مسلمان عقل را منبع شناخت فضیلت ها و رذیلت ها نمی دانند.

۳( فضایل اخالقی نقطه مقابل رذایل اخالقی است که روح را صدمه زده و آن را به کمال می رساند.

۴( از تمایالت انسان مربوط به بعد روحی و معنوی می توان تمایل به لذت های دنیوی و مادی اشاره کرد.

۱۸- این جمله "آنچه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند" مربوط به کدام معیار فعل اخالقی می باشد؟

۱( رعایت حد اعتدال                                                   ۲( اطاعت از وجدان

۳( حفظ مصالح و منافع افراد در جامعه                       ۴( سعادت و نیک بختی انسان

۱۹- از نظر کدام فیلسوفان انسان، مانند سایر موجودات، هر کاری را برای منافع طبیعی خود انجام می دهد؛ و از نظر آنان خوب و بد 
چه چیزی هستند؟

۱( فیلسوفان مسلمان - خوب و بد عناوینی هستند که دیگران به کار ما می دهند.

۲( فیلسوفان طبیعت گرا و ماتریالیست - خوب و بد عناوینی هستند که خود ما به هر کار می دهیم.

۳( فیلسوفان مسلمان - خوب و بد عناوینی هستند که خود ما به هر کار می دهیم.

۴( فیلسوفان طبیعت گرا و ماتریالیست - خوب و بد عناوینی هستند که دیگران به کار ما می دهند.
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۲۰- از نظر ارسطو، عامل سعادت و نیک بختی انسان چیست؟

۱( عقل رشد کرده و به درجات مناسبی از معرفت دست یابد، و همین عامل سعادت و نیک بختی است.

۲( اگر انسان آراسته به چهار فضیلت حکمت، خویشتن داری، شجاعت و عدالت باشد، عامل سعادت و نیک بختی است.

۳( زمانی که عدالت میان قوای عقل و شهوت و غضب و در سراسر شخصیت انسان باشد، عامل سعادت و نیک بختی است.

۴( اگر عقل بر قوای دیگر حاکم باشد، انسان به اعتدال در قوا می رسد و همین اعتدال، عامل سعادت و نیک بختی است.

۲۱- درستی یا نادرستی عبارت ها در کدام گزینه به درستی آمده است؟ 

الف( شجاعت، عبارت است از: نترسیدن و در مواردی که ترس سزاوار است. 

ب( از نظر افالطون، فعل طبیعی با سعادت و نیک بختی حقیقی آدمی رابطه دارد. 

ج( به اعتقاد ارسطو، عقل می تواند مانع افراط و تفریط شهوت و غضب شود.

۱( نادرست - نادرست - درست                                  ۲( درست - درست - نادرست

۳( درست - نادرست - درست                                    ۴( نادرست - درست - نادرست

۲۲- از نظر افالطون اگر عقل که از ............ برخوردار است، حاکم باشد قوه شهوت ............ پیش می گیرد و قوه غضب متصف 
به ............ می شود برآیند و نتیجه چنین سامانی برقراری ............ بیان قوای عقل و شهوت و غضب و در سراسر شخصیت 

انسان است.

۱( فضیلت – خمودی - شجاعت - حکمت                            ۲( فضیلت عصمت - خویشتن داری - جربزه - عدالت

۳( فضیلت - خمودی - جربزه - حکمت                              ۴( فضیلت حکمت - خویشتن داری - شجاعت - عدالت

۲۳- از نظر افالطون انسان نیک بخت چه انسانی است؟

۱( انسانی که قوای وجودی اش در اعتدال باشد.

۲( انسانی که قوه غضب او از قوه شهوتش پیشی گیرد.

۳( انسانی که آراسته به چهار فضیلت حکمت، خویشتن داری شجاعت و عدالت است.

۴( انسانی که عمل او در جهت سعادت است و بنا به قوه عقل انجام می گیرد.

۲۴- کدام گزینه صحیح نیست؟

۱( اموری مانند عدالت صداقت، ارزش حقیقی ندارد، اما به دلیل اهمیت آن ها در زندگی اجتماعی باید آن ها را رعایت کرد.

۲( فیلسوفان طبیعت گرا و ماتریالیست و عموم کسانی که بعد مادی را باور ندارند ریشه های فعل اخالقی را در همان رفتار طبیعی انسان جستجو می کنند. 

۳( اولین قانون اخالقی از نظر فیلسوفان طبیعت گرا آنچه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند. 

۴( انسان از زمانی که دریافته نفع او در گرو نفع دیگران است، قواعد اخالقی را ابداع کرده است.

۲۵- دیدگاه فالسفه مسلمان نزدیک به دیدگاه کدام فالسفه است؟

۱( فیلسوفان طبیعت گرا                                     ۲( فیلسوفان دوره جدید اروپا

۳( ماتریالیست ها                                               ۴( فیلسوفان دوره یونان باستان
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۲۶- درستی یا نادرستی عبارت ها در کدام گزینه به درستی آورده شده است؟ 

الف( از نظر ارسطو، معیار فعل اخالقی، در اطاعت از وجدان است. 

ب( معیار فعل اخالقی از نظر کانت، برای حفظ مصالح و منافع افراد در جامعه است. 

ج( از نظر افالطون، معیار فعل اخالقی در رعایت حد اعتدال است. 

د( از نظر فالسفه مسلمان، معیار فعل اخالقی، جستجوی سعادت و نیک بختی انسان است.

۱( درست - نادرست - نادرست - نادرست                      ۲( نادرست - نادرست - نادرست - نادرست

۳( درست - درست - نادرست - درست                          ۴( نادرست - نادرست - نادرست - درست

۲۷- حالت تفریط غضب، اعتدال شهوت، اعتدال عقل و افراط عقل کدام است؟

۱( ترس - خویشتن داری - حکمت - جربزه                    ۲( خمودی - شجاعت - حکمت - تهور

۳( ترس - خویشتن داری - شجاعت - شره                     ۴( خمودی - شجاعت به خویشتن داری - تهور

۲۸- از نظر ارسطو، معیار فعل اخالقی چیست؟

۱( معیار فعل اخالقی، در اطاعت از وجدان است.                  ۲( معیار فعل اخالقی برای حفظ مصالح و منافع افراد در جامعه است.

۳( معیار فعل اخالقی در رعایت و اعتدال است.                     ۴( معیار اخالقی، جستجوی معارف و نیک بختی انسان است.

۲۹- در چه صورت میل به فضایل در انسان تقویت می شود؟

۱( انسان موجودی مختار و با تمایالت قوی و شدید است.

۲( انسان رذایل و فضایل را می تواند بشناسد و به آن ها عالقه بورزد.

۳( اگر خداوند ما را به فضایل ترغیب و از رذایل منع کند و برای آن ها پاداش و مجازات معین فرماید.

۴( در صورت سرپیچی نکردن از فرمان خداوند

۳۰- کدام گزاره صحیح است؟

۱( اعتقاد به خداوند عامل تقویت کننده است و به این معنا است که عمل به فضیلت قطعی و حتمی می شود.

۲( انسان موجودی مختار و با تمایالت قوی و شدید است و برای رسیدن به آن تمایالت از فرمان خدا سرپیچی نمی کند.

۳( به دلیل وجود دو دسته از تمایالت )مادی - معنوی( انتخاب فضایل و عمل به آن ها آسان است. 

۴( عقل، فضیلت هایی مانند عدل، احسان را کماالتی می داند که باعث رشد و کمال روح می شود.

۳۱- ............. به تنهایی نمی تواند باعث ترک رذیلت و کسب فضیلت شود و پشتوانه دیگری می خواهد که ................ است.

۱( عالقه - عقل                                           ۲( انتخاب - عقل

۳( انتخاب - خدا                                          ۴( عالقه - خدا

۳۲- به ترتیب کدام عبارت )درست - نادرست - نادرست( است؟ 

الف( دیدگاه فالسفه مسلمان در فلسفه اخالق به حسن تبع ذاتی مشهور است.       ب( از نظر فالسفه مسلمان عالقه باعث ترک رذیلت 
و کسب فضیلت نمی شود. 
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۲۶- درستی یا نادرستی عبارت ها در کدام گزینه به درستی آورده شده است؟ 

الف( از نظر ارسطو، معیار فعل اخالقی، در اطاعت از وجدان است. 

ب( معیار فعل اخالقی از نظر کانت، برای حفظ مصالح و منافع افراد در جامعه است. 

ج( از نظر افالطون، معیار فعل اخالقی در رعایت حد اعتدال است. 

د( از نظر فالسفه مسلمان، معیار فعل اخالقی، جستجوی سعادت و نیک بختی انسان است.

۱( درست - نادرست - نادرست - نادرست                      ۲( نادرست - نادرست - نادرست - نادرست

۳( درست - درست - نادرست - درست                          ۴( نادرست - نادرست - نادرست - درست

۲۷- حالت تفریط غضب، اعتدال شهوت، اعتدال عقل و افراط عقل کدام است؟

۱( ترس - خویشتن داری - حکمت - جربزه                    ۲( خمودی - شجاعت - حکمت - تهور

۳( ترس - خویشتن داری - شجاعت - شره                     ۴( خمودی - شجاعت به خویشتن داری - تهور

۲۸- از نظر ارسطو، معیار فعل اخالقی چیست؟

۱( معیار فعل اخالقی، در اطاعت از وجدان است.                  ۲( معیار فعل اخالقی برای حفظ مصالح و منافع افراد در جامعه است.

۳( معیار فعل اخالقی در رعایت و اعتدال است.                     ۴( معیار اخالقی، جستجوی معارف و نیک بختی انسان است.

۲۹- در چه صورت میل به فضایل در انسان تقویت می شود؟

۱( انسان موجودی مختار و با تمایالت قوی و شدید است.

۲( انسان رذایل و فضایل را می تواند بشناسد و به آن ها عالقه بورزد.

۳( اگر خداوند ما را به فضایل ترغیب و از رذایل منع کند و برای آن ها پاداش و مجازات معین فرماید.

۴( در صورت سرپیچی نکردن از فرمان خداوند

۳۰- کدام گزاره صحیح است؟

۱( اعتقاد به خداوند عامل تقویت کننده است و به این معنا است که عمل به فضیلت قطعی و حتمی می شود.

۲( انسان موجودی مختار و با تمایالت قوی و شدید است و برای رسیدن به آن تمایالت از فرمان خدا سرپیچی نمی کند.

۳( به دلیل وجود دو دسته از تمایالت )مادی - معنوی( انتخاب فضایل و عمل به آن ها آسان است. 

۴( عقل، فضیلت هایی مانند عدل، احسان را کماالتی می داند که باعث رشد و کمال روح می شود.

۳۱- ............. به تنهایی نمی تواند باعث ترک رذیلت و کسب فضیلت شود و پشتوانه دیگری می خواهد که ................ است.

۱( عالقه - عقل                                           ۲( انتخاب - عقل

۳( انتخاب - خدا                                          ۴( عالقه - خدا

۳۲- به ترتیب کدام عبارت )درست - نادرست - نادرست( است؟ 

الف( دیدگاه فالسفه مسلمان در فلسفه اخالق به حسن تبع ذاتی مشهور است.       ب( از نظر فالسفه مسلمان عالقه باعث ترک رذیلت 
و کسب فضیلت نمی شود. 
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ج( از نظر فالسفه مسلمانان، انتخاب فضایل و عمل به آنها چندان آسان نیست، زیرا انسان دو دسته تمایالت دارد.

۱( ب - ج - الف                                        ۲( الف - ج - ب

۳( ج - الف - ب                                        ۴( ب - الف - ج

۳۳- از نظر فالسفه مسلمان، علت انجام رذایل اخالقی چیست؟

گاهانه انسان                                                                                    ۲( تالقی میان فضیلت ها و منافع و تمایالت مادی و حیوانی انسان ۱( انتخاب ناآ

۳( عدم ارتباط میان فضیلت ها و منافع و تمایالت مادی و حیوانی انسان             ۴( گزینه های ۱ و ۲

۳۴- به ترتیب کتب و نقد عقل عملی - التنبیه علی سبیل السعادة - عناصر مابعد الطبیعی نظریه فضیلت - اخالق نیکوماخوس برای 
کدام فالسفه است؟

۱( کانت - فارابی - کانت - ارسطو                             ۲( توماس هابز - ابن سینا - فارابی - افالطون 

۳( ارسطو - فارابی - توماس هابز - افالطون            ۴( فارابی - ابن سینا - افالطون - ارسطو

۳۵- کدام جمله غلط است؟ 

۱( بر اساس نظر فیلسوفان طبیعت گرا؛ اموری مانند صداقت، عدالت و امانت داری در واقع ارزش حقیقی دارند و برای زندگی اجتماعی ضروری هستند.

۲( از آنجا که انسان زندگی اجتماعی دارد، ناچار است منفعت دیگران را رعایت کند.

۳( فالسفه مسلمان عقل را منبع شناخت فضیلت ها و رذیلت ها می دانند.

۴( از نظر کانت معیار فعل اخالقی را باید در وجدان اخالقی جستجو کرد.

۳۶- بنا به دیدگاه فیلسوفان طبیعت گرا، انسان از چه زمان قواعد اخالقی را وضع کرد؟

۱( از زمانی که دریافت انسان در درون خود حقیقی به نام وجدان اخالقی دارد.

۲( از زمانی که دریافته نفع او در گرو نفع دیگران است.

۳( از نظر زمانی که دریافت؛ عقل، خوب و بد رفتار را تشخیص می دهد.

۴( از زمانی که دریافت اگر فعل اخالقی در جهت سعادت حقیقی باشد، فضیلت محسوب می شود.

۳۷- در چه صورت منفعت انسان به خطر می افتد؟

۱( عدم رعایت منفعت دیگران                                      ۲( عدم زیستن با دیگران

۳( زیستن با دیگران                                                     ۴( رعایت منفعت دیگران

۳۸- کدام گزاره صحیح است؟

۱( از نظر فالسفه مسلمان، انسان مانند سایر موجودات، هر کاری را برای منافع طبیعی خود انجام می دهد.

۲( عناصر مابعد الطبیعی نظریه حقوق اثر کانت است.

۳( طبق نظر فیلسوفان طبیعت گرا و ماتریالیست "خوب و بد" عناوینی هستند که در هر کاری نهفته شده اند. 

۴( حالت افراد در غضب، جربزه است.
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۳۹- فیلسوفان طبیعت گرا و ماتریالیست ریشه های فعل ................ را در همان ........... جستجو می کنند.

۱( اخالق - رفتار اخالقی انسان                                   ۲( طبیعی - رفتار طبیعی انسان

۳( اخالقی - رفتار طبیعی انسان                                  ۴( طبیعی - رفتار اخالقی انسان

۴۰- درستی یا نادرستی عبارت ها در کدام گزینه به درستی مطرح شده است؟ 

الف( توماس هابز دو کتاب مهم در فلسفه اخالق دارد به نام های: "نقد عقل عملی" و "بنیاد مابعد الطبیعه اخالق". 

ب( شره عبارت است از: نترسینن در مواردی که ترس سزاوار است. 

ج( کانت، فیلسوف قرن ۱۸ آلمان معتقد است که معیار فعل اخالقی را باید در وجدان اخالقی جستجو کرد. 

د( فیلسوفان طبیعت گرا و ماتریالیست و عموم کسانی که بعد روحی و معنوی را باور دارند، ریشه های فعل اخالقی را در همان رفتار 
طبیعی انسان جستجو می کنند.

۱( درست - نادرست - درست - درست                            ۲( نادرست - درست - نادرست - درست

۳( درست - درست - نادرست - نادرست                          ۴( نادرست - نادرست - درست - نادرست

۴۱- طبق جمله مشهور کانت: "دو چیز همواره مرا به شگفتی وا می دارد" آن دو چیز چیست؟

۱( عقل - وجدان                                                       ۲( آسمان - وجدان

۳( عقل - آسمان                                                       ۴( وجدان - اخالق

۴۲- از نظر کانت هر انسانی در درون خود حقیقتی به نام ............ دارد که او را به سوی ............ دعوت       می کند.

۱( عمل خیر اخالقی - فلسفه اخالق                                ۲( وجد ان اخالقی - فلسفه اخالقی

۳( وجدان اخالقی - عمل خیر اخالقی                              ۴( فلسفه اخالق - عمل خیر اخالقی

۴۳- حالت افراط غضب، تفریط عقل، تفریط قوه شهوت کدام است؟

۱( جربزه - خمودی - تهور                                           ۲( تهور - خمودی - سفاهت

۳( جربزه - شره - سفاهت                                            ۴( تهور - سفاهت - خمودی

۴۴- کدام گزینه صحیح است؟

۱( ماتریالیست ها به همراهی فعل اخالقی با اعتدال معتقد بودند. 

۲( از نظر ارسطو اگر عقل بر قوای دیگر حاکم نشود، انسان به اعتدال در قوا می رسد و همین اعتدال، عامل سعادت و خوشبختی است. 

۳( از نظر افالطون، اگر عقل حاکم باشد، قوه شهوت "شجاعت" پیش می گیرد و قوه غضب متصف به     خویشتن داری می شود. 

۴( ارسطو، شاگرد افالطون، درباره معیار فعل اخالقی نظری نزدیک به استاد خود دارد.

۴۵- بنا به گفته افالطون اگر عقل که از فضیلت حکمت برخوردار است، حاکم باشد، قوه شهوت ............ پیش گیرد و قوه غضب 
متصف به ............ می شود.

۱( خویشتن داری - عدالت                                    ۲( شجاعت - خویشتن داری

۳( شجاعت - عدالت                                             ۴( خویشتن داری - شجاعت
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۳۹- فیلسوفان طبیعت گرا و ماتریالیست ریشه های فعل ................ را در همان ........... جستجو می کنند.

۱( اخالق - رفتار اخالقی انسان                                   ۲( طبیعی - رفتار طبیعی انسان

۳( اخالقی - رفتار طبیعی انسان                                  ۴( طبیعی - رفتار اخالقی انسان

۴۰- درستی یا نادرستی عبارت ها در کدام گزینه به درستی مطرح شده است؟ 

الف( توماس هابز دو کتاب مهم در فلسفه اخالق دارد به نام های: "نقد عقل عملی" و "بنیاد مابعد الطبیعه اخالق". 

ب( شره عبارت است از: نترسینن در مواردی که ترس سزاوار است. 

ج( کانت، فیلسوف قرن ۱۸ آلمان معتقد است که معیار فعل اخالقی را باید در وجدان اخالقی جستجو کرد. 

د( فیلسوفان طبیعت گرا و ماتریالیست و عموم کسانی که بعد روحی و معنوی را باور دارند، ریشه های فعل اخالقی را در همان رفتار 
طبیعی انسان جستجو می کنند.

۱( درست - نادرست - درست - درست                            ۲( نادرست - درست - نادرست - درست

۳( درست - درست - نادرست - نادرست                          ۴( نادرست - نادرست - درست - نادرست

۴۱- طبق جمله مشهور کانت: "دو چیز همواره مرا به شگفتی وا می دارد" آن دو چیز چیست؟

۱( عقل - وجدان                                                       ۲( آسمان - وجدان

۳( عقل - آسمان                                                       ۴( وجدان - اخالق

۴۲- از نظر کانت هر انسانی در درون خود حقیقتی به نام ............ دارد که او را به سوی ............ دعوت       می کند.

۱( عمل خیر اخالقی - فلسفه اخالق                                ۲( وجد ان اخالقی - فلسفه اخالقی

۳( وجدان اخالقی - عمل خیر اخالقی                              ۴( فلسفه اخالق - عمل خیر اخالقی

۴۳- حالت افراط غضب، تفریط عقل، تفریط قوه شهوت کدام است؟

۱( جربزه - خمودی - تهور                                           ۲( تهور - خمودی - سفاهت

۳( جربزه - شره - سفاهت                                            ۴( تهور - سفاهت - خمودی

۴۴- کدام گزینه صحیح است؟

۱( ماتریالیست ها به همراهی فعل اخالقی با اعتدال معتقد بودند. 

۲( از نظر ارسطو اگر عقل بر قوای دیگر حاکم نشود، انسان به اعتدال در قوا می رسد و همین اعتدال، عامل سعادت و خوشبختی است. 

۳( از نظر افالطون، اگر عقل حاکم باشد، قوه شهوت "شجاعت" پیش می گیرد و قوه غضب متصف به     خویشتن داری می شود. 

۴( ارسطو، شاگرد افالطون، درباره معیار فعل اخالقی نظری نزدیک به استاد خود دارد.

۴۵- بنا به گفته افالطون اگر عقل که از فضیلت حکمت برخوردار است، حاکم باشد، قوه شهوت ............ پیش گیرد و قوه غضب 
متصف به ............ می شود.

۱( خویشتن داری - عدالت                                    ۲( شجاعت - خویشتن داری

۳( شجاعت - عدالت                                             ۴( خویشتن داری - شجاعت
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۴۶- کدام گزینه غلط است؟

۱( از نظر افالطون فعل اخالقی با سعادت و نیک بختی حقیقی آدمی رابطه دارد.

۲( کارهایی که انسان آن ها را برای رفع نیازهایش انجام می دهد، فعل طبیعی نام دارد.

۳( افالطون دیدگاه های فلسفی خود را در آثاری مانند جمهوری، قوانین، پروتاگوراس و گرگیاس بیان کرده است. 

۴( از نظر افالطون، در صورتی عمل انسان در جهت سعادت است که بنا به فرمان و راهنمایی عقل انجام پذیرد.

۴۷- از نظر افالطون، در چه صورت عمل انسان در جهت سعادت است؟

۱( بنا به فرمان و راهنمایی اخالق انجام بگیرد.                                           ۲( با راهنمایی عقل عمل کند.

۳( قوه شهوت تحت کنترل و حکومت قوه غضب باشد.                               ۴( قوه عقل تحت کنترل شهوت قرار گیرد.

۴۸- افالطون در پاسخ به چه سوالی می گوید "در وجود انسان سه قوه اصلی )شهوت، غضب، عقل( فعال هستند"؟

 ۱( آیا هرکس مطابق سلیقه و دیدگاه خود می تواند قاعده اخالقی وضع کند؟                 ۲( در چه صورتی یک عمل در جهت اخالق است؟
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۲( به اعتقاد سقراط، فعل طبیعی اگر در جهت سعادت حقیقی باشد، فضیلت محسوب می شود. 
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۵۰- کدام سوال در حوزه متفاوت بین فعل اخالقی و فعل طبیعی نمی گنجد؟

۱( چه ویژگی هایی در افعال طبیعی یا اخالقی وجود دارد که باعث می شود آن ها را این گونه بدانم. 

۲( چرا فعل طبیعی بر فعل اخالقی برتری دارد؟ 

۳( چرا قواعد اخالقی مورد قبول عموم واقع می شوند؟ 

۴( اساس معیار فعل اخالقی چیست و از کجا نشئت می گیرد؟

۵۱- کدام در تعریف در مورد فعل اخالقی صحیح می باشد؟

۱( کارهایی که مورد ستایش و تحسین قرار می گیرند.                                    ۲( کارهایی که انسان آن ها را برای رفع نیازهای خود انجام می دهد.

۳( کارهایی که مورد سرزنش و تقبیح قرار می گیرند.                                      ۴( کارهایی که مورد ستایش و تحسین یا مورد سرزنش و تقبیح قرار می گیرد.

۵۲- درستی و نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید؟ 

الف( طبیعت گرایان به وجود عالم غیرمادی قائل نیستند. 

ب( هابز معتقد است منافع مردم باهم در تضاد نیست، بلکه می گوید ما باید منافع جمع را در نظر بگیریم. 

ج( از نظر متکلمان دینی خوب و بد اخالقی را شرع و دین مشخص کرده و کاری به عقل ندارد. 

د( هابز عمل بر طبق منفعت و مصلحت اجتماعی را اخالق می داند.
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۱( درست - درست - نادرست - درست                            ۲( نادرست - درست - درست - نادرست

۳( درست - درست - درست - درست                               ۴( نادرست - نادرست - درست - درست

۵۳- کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

۱( ماتریالیست ها معتقدند که انسان تک ساحتی است نه دو ساحتی

۲( انسان موجودی اخالقی است چراکه خوب و بد را تشخیص می دهد.

۳( ارسطو معتقد است عقل می تواند ملتی را از افراط و تفریط دور نگه دارد.

۴( کنت معتقد است که فعلی را می توان بی اخالق دانست که مطابق با وجدان انسان نباشد.

۵۴- کدام گزینه با فلسفه اخالقی هابز مطابقت دارد؟

۱( گرچه تضاد منافع وجود دارد، منفعت جمعی بر مصلحت فردی ارجح است.                 ۲( منفعت هرکس همان منافعی است که دیگران در اطرافش دارند.

۳( منافع مادی و معنوی انسان لزومًا باهم تعارضی ندارند.                                                ۴( اگر انسان از منافع مادی اش بگذرد به منافع معنوی می رسد.

۵۵- کدام گزینه درباره نظریات اخالقی فیلسوفان درست است؟

۱( از نظر کانت آنکه که با عذاب وجدان دروغ می گوید، انسانی اخالق مدار است.

۲( طبق دیدگاه فیلسوفان مسلمان صداقت موجب نشاط و لذت روح آدمی است.

۳( افالطون و ارسطو "خویشتن داری" را حالت اعتدال قوه غصب می دانند.

۴( طبیعت گرایان برای صداقت در رفتار هیچ ارزشی قائل نیستند.

۵۶- کدام گزینه در حیطه فلسفه اخالق جایی نمی گیرد؟

۱( چگونه کودکان را برای انجام کارهای اخالقی و فضیلت تشویق کنیم؟             ۲( آیا اصول اخالقی بسته به هر فرهنگ و هر دوره متفاوت خواهند بود؟

۳( آیا می شود هرکس مطابق با سلیقه خودش، قواعد اخالقی وضع کند؟                 ۴( چه چیزی باعث می شود مردم معیارهای اخالقی بودن یک فرد را بپذیرند؟

۵۷- باتوجه به عبارت های زیر کدام مورد دیدگاه فالسفه اسالمی در خصوص فلسفه اخالق نیست و کدام گزینه از دیدگاه فالسفه 
مسلمان از کارهای عقل ........................

۱( اگر تمایالت انسان قوی باشند، می توانند مانع رسیدن او به فضیلت ها شوند - مالک عقل در تشخیص، کمال یا صدمه خوردن روح است.

۲( مالک اصلی فعل اخالقی خداوند است و اوست که احکام اخالقی را وضع می کند - دلیل نامیده شدن به "عقل عملی" تشخیص رفتار خوب و بد انسان است.

۳( اگر تمایالت انسان قوی باشند، می توانند مانع رسیدن او به فضیلت ها شوند - شناخت فضائل و رذائل را به عهده می گیرد.

۴( مالک اصلی فعل اخالقی خداوند است و اوست که احکام اخالقی را وضع می کند - وجدان، کماالت را شناسایی می کند و عقل شیوه رسیدن به آن ها را 
نشان می دهد.

۵۸- کدامیک از مفاهیم با آراء فالسفه اسالمی قرابت ندارد و علت انجام رذائل اخالقی این است که گاه میان ....................

۱( انسانی که به رذائل اخالقی عالقمند است عقل عملی معیوب دارد - فضیلت ها و منافع و تمایالت مادی و حیوانی انسان تالقی پیدا می شود.

۲( کسب فضیلت ها ممکن است با نیازهای طبیعی انسان در تضاد باشد - رذیلت ها و منافع و تمایالت مادی و حیوانی انسان تالقی پیدا می شود.

۳( رفتن به سوی فضائل اخالقی چندان آسان نیست - فضیلت و منافع و تمایالت معنوی و روحی انسان تالقی پیدا می شود.

۴( انسانی نیست که به دنبال کسب فضائل نباشد، زیرا کسب فضیلت موجب نشاط است - رذیلت ها و منافع و تمایالت مادی و حیوانی انسان تالقی پیدا می شود.
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۵۹- در رابطه با "عقل عملی" کدام توضیح درست است و دو عبارت "خداوند کار قبیح انجام نمی دهد" و "هر کاری خدا انجام دهد حسن 
است" مربوط به کدام دسته از دیدگاه های رایج میان متفکرین مسلمان بود؟

۱( عقلی عملی جزء مشترکات فالسفه مسلمان با افالطون و ارسطو در فلسفه اخالق است - معتزله، اشاعره

۲( عقل عملی از آن جهت به این نام شناخته می شود که رفتار خوب و بد را تشخیص می دهد - اشاعره، معتزله 

۳( عقل عملی منبع شناخت فضیلت ها است، در مقابل عقل نظری که رذیلت ها را می شناسد - اشاعره، معتزله

۴( عقل عملی از آن جهت به این نام شناخته می شود که رفتار خوب و بد را تشخیص می دهد - معتزله، اشاعره

۶۰- فیلسوفان مسلمان مباحث اخالقی را در آثار خود ذیل ............ قرار داده اند. کتاب ............ از جمله کتاب های مستقل در 
حوزه اخالق است که .............. آن را تألیف کرده است و نقش خدا در اخالق نزد فیلسوفان مسلمان در کدام عبارت به صورت کامل 

بیان شده است؟

۱( عقل عملی، آراء اهل المدینه الفاضله، فارابی - تقویت میل به کسب فضائل، طوری که با کمک او تحقق فضیلت قطعی نخواهد بود.

۲( عقل نظری، التنبیه علی سبیل السعاده، سهروردی - کمک به کسب فضائل با تعیین پاداش، طوری که با کمک او تحقق فضیلت قطعی خواهد بود.

۳( عقل عملی، آراء اهل المدینة الفاضله، فارابی - کمک به شناخت فضائل و اقدام به تحصیل آن ها، طوری که با کمک او تحقق فضیلت آسان تر خواهد شد.

۴( عقل نظری، التنبیه علی سبیل السعاده، سهروردی - تقویت میل به کسب فضائل، طوری که با کمک او تحقق فضیلت قطعی نخواهد بود.

۶۱- کدام عبارت درست است و ازنظر فیلسوفان مسلمان .................

۱( فالسفه مسلمان معتقدند که همه انسان ها فضیلت ها را دوست دارند - انسان ها با کسب فضیلت به لذت دست می یابند. 

۲( تمایالت انسان همواره می توانند مانع رسیدن انسان به فضیلت ها شوند - فضائل اخالقی نزد انسان های با وجدان خوب و زیبا است. 

۳( ابن سینا و دیگر فالسفه مسلمان دیدگاهی نزدیک افالطون و ارسطو دارند و شناخت را منبع فضیلت ها و رذیلت ها می دانند - قلب منبع شناخت فضیلت 
ها و رذیلت ها است. 

۴( ابن سینا می گوید: "عقل و دین در همه احکام خود باهم تطبیق دارند" - فقط افراد با ایمان از رذایل اخالقی گریزان اند.

۶۲- به ترتیب کدام نظریه مربوط به "ابن سینا و مالصدرا" است؟ 

الف( هر کاری که هیچ گونه منفعت شخصی در آن نباشد، خیر اخالقی شمرده می شود. 

ب( استعداد کسب علم، ازطریق تفکر در بعد غیرمادی انسان وجود دارد. 

ج( عقل و دین در همه احکام خود با هم تطبیق دارند. 

د( فعل اخالقی با سعادت و نیک بختی حقیقی آدمی رابطه دارد. 

ه( اگر عقل بر قوای دیگر حاکم شود، انسان به اعتدال در میان قوا می رسد.

۱( الف، ب                                                   ۲( ب، ج                                                   ۳( ج، ب                                                   ۴( د، ه

۶۳- در مورد دیدگاه های اخالقی فیلسوفان طبیعت گرا کدام مورد نادرست می باشد و کدام یک از عبارات بیان شده درست است؟

۱( قواعد اخالقی در نظر آنان ساخته ذهن انسان ها است - کانت فیلسوف قرن هجدهم فرانسه، عقیده دارد که معیارهای اخالقی را باید در وجدان اخالقی جستجو کرد.

۲( اساسی ترین مسئله برای آن ها حفظ منفعت شخصی است - توماس هابز معتقد است عمل هر انسانی باید به گونه ای باشد که اگر دیگران هم همان کار را در مورد 
وی انجام دادند، او آن کار را بپسندد.

۳( آن ها قائل به ارزشمندی صفات اخالقی و لزوم رعایت آن نیستند. کسانی که بعد روحی و معنوی را باور ندارند، عمومًا ریشه های فعل اخالقی را در رفتار طبیعی انسان 
جستجو می کنند.

۴( این افراد ریشه های فعل اخالقی را در رفتار طبیعی انسان جستجو می کنند - ازنظر فیلسوفان طبیعت گرا انسان بر خالف سایر موجودات کاری را انجام می دهد که 
منفعت خود را در پی داشته باشد.

سواالت درس یازدهم

687

معنایی  و عمومی شود." چه  قانون کلی  قاعده مزبور  اراده کنید که  بتوانید  قاعده ای عمل کنید که  "بر طبق  کانت  این جمله  از   -۶۴
برداشت نمی شود و استدالل طبیعت گرایان در بیان جمله "آنچه برای خود    می پسندی برای دیگران هم بپسند" چیست؟

۱( تنها کاری را باید انجام داد که تمام افراد جامعه آن را بپذیرند - رعایت منفعت دیگران در جهت حفظ منفعت خویش

۲( فرد باید بتواند عملی که خود انجام داده است را تحسین کند - طبیعت خلقت انسان رعایت اصول اخالقی است.

۳( احتمال انجام عملی مشابه عمل خود فرد بر روی او وجود دارد - الگو گرفتن از رفتار دیگران در زمینه اخالقی

۴( فرد باید بتواند عملی که خود انجام داده است را تحسین کند - حکم عقل انسان برای رسیدن به سعادت این جمله است.

۶۵- کدام گزینه درباره هدف مطرح شده برای نظریه اخالقی توسط هابز درست است و کدام عقیده با دیدگاه فیلسوفان طبیعت گرا 
سازگاری ندارد؟

۱( رسیدن به اعتدال - انسان مانند سایر موجودات، هر کاری را برای منافع طبیعی خود انجام می دهد.

۲( حفظ منافع جامع - معیار فعل اخالقی باید وجدان باشد زیرا، در غیر این صورت، منفعت انسان نادیده   گرفته می شود.

۳( کسب سعادت حقیقی - ریشه های فعل اخالقی را باید در رفتار طبیعی انسان جستجو کرد.

۴( کسب رضایت درونی - "خوب" و "بد" عناوینی هستند که ما به هر کار می دهیم، بسته به اینکه آن کار به سودمان باشد یا به ضررمان

۶۶- به ترتیب کدام موارد از اعتقادات کنت، کانت و هابز است؟ 

الف( افکار نیز مانند بدن از نوعی ماده ساخته شده اند. 

ب( اموری که از طریق تجربه قابل اثبات نیستند، اموری بی معنا هستند.

ج( بر طبق قاعده ای عمل کنید که بتوانید اراده کنید قاعده مزبور قانونی کلی و عمومی شود.

۱( ب، ج، الف                                        ۲( الف، ب، ج                                        ۳( ج، الف، ب                                        ۴( ب، الف، ج

۶۷- جمله "با دیگران چنان رفتار کن که برای تو هدف باشند؛ نه وسیله" مطابق با نظریه اخالقی کیست و یک کتاب کانت در فلسفه 
اخالق ............ است و بخش هایی از فلسفه اخالق خود را در کتاب ............ آورده است.

۱( ارسطو - بنیاد مابعد الطبیعه اخالق، نقد عقل عملی

۲( ایمانوئل کانت - بنیاد مابعد الطبیعه اخالق، عناصر مابعد الطبیعی نظریه فضیلت

۳( فیلسوفان طبیعت گرا - نقد عقل عملی، بنیاد مابعد الطبیعه اخالق

۴( ابن سینا - عناصر مابعد الطبیعی نظریه فضیلت، بنیاد مابعد الطبیعه اخالق

۶۸- کدام مفهوم درباره دیدگاه اخالقی فیلسوفان طبیعت گرا نادرست است و معیار فعل اخالقی از نظر کانت و هابز به ترتیب کدام 
است؟

۱( قواعد اخالقی مربوط به زمانی است که فرد دریافته نفع دیگران در گرو نفع اوست - اطاعت از وجدان، حفظ منافع افراد

۲( فعل اخالقی صرفًا برساخته ای از فعل طبیعی است - جستجوی سعادت، رعایت حد اعتدال

۳( اخالقیات نه بر فضیلت، بلکه بر منفعت استوار شده است - حفظ منافع افراد، اطاعت از وجدان 

۴( فعل اخالقی صرفًا برساخته ای از فعل طبیعی است - رعایت حد اعتدال، جستجوی سعادت
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معنایی  و عمومی شود." چه  قانون کلی  قاعده مزبور  اراده کنید که  بتوانید  قاعده ای عمل کنید که  "بر طبق  کانت  این جمله  از   -۶۴
برداشت نمی شود و استدالل طبیعت گرایان در بیان جمله "آنچه برای خود    می پسندی برای دیگران هم بپسند" چیست؟

۱( تنها کاری را باید انجام داد که تمام افراد جامعه آن را بپذیرند - رعایت منفعت دیگران در جهت حفظ منفعت خویش

۲( فرد باید بتواند عملی که خود انجام داده است را تحسین کند - طبیعت خلقت انسان رعایت اصول اخالقی است.

۳( احتمال انجام عملی مشابه عمل خود فرد بر روی او وجود دارد - الگو گرفتن از رفتار دیگران در زمینه اخالقی

۴( فرد باید بتواند عملی که خود انجام داده است را تحسین کند - حکم عقل انسان برای رسیدن به سعادت این جمله است.

۶۵- کدام گزینه درباره هدف مطرح شده برای نظریه اخالقی توسط هابز درست است و کدام عقیده با دیدگاه فیلسوفان طبیعت گرا 
سازگاری ندارد؟

۱( رسیدن به اعتدال - انسان مانند سایر موجودات، هر کاری را برای منافع طبیعی خود انجام می دهد.

۲( حفظ منافع جامع - معیار فعل اخالقی باید وجدان باشد زیرا، در غیر این صورت، منفعت انسان نادیده   گرفته می شود.

۳( کسب سعادت حقیقی - ریشه های فعل اخالقی را باید در رفتار طبیعی انسان جستجو کرد.

۴( کسب رضایت درونی - "خوب" و "بد" عناوینی هستند که ما به هر کار می دهیم، بسته به اینکه آن کار به سودمان باشد یا به ضررمان

۶۶- به ترتیب کدام موارد از اعتقادات کنت، کانت و هابز است؟ 

الف( افکار نیز مانند بدن از نوعی ماده ساخته شده اند. 

ب( اموری که از طریق تجربه قابل اثبات نیستند، اموری بی معنا هستند.

ج( بر طبق قاعده ای عمل کنید که بتوانید اراده کنید قاعده مزبور قانونی کلی و عمومی شود.

۱( ب، ج، الف                                        ۲( الف، ب، ج                                        ۳( ج، الف، ب                                        ۴( ب، الف، ج

۶۷- جمله "با دیگران چنان رفتار کن که برای تو هدف باشند؛ نه وسیله" مطابق با نظریه اخالقی کیست و یک کتاب کانت در فلسفه 
اخالق ............ است و بخش هایی از فلسفه اخالق خود را در کتاب ............ آورده است.

۱( ارسطو - بنیاد مابعد الطبیعه اخالق، نقد عقل عملی

۲( ایمانوئل کانت - بنیاد مابعد الطبیعه اخالق، عناصر مابعد الطبیعی نظریه فضیلت

۳( فیلسوفان طبیعت گرا - نقد عقل عملی، بنیاد مابعد الطبیعه اخالق

۴( ابن سینا - عناصر مابعد الطبیعی نظریه فضیلت، بنیاد مابعد الطبیعه اخالق

۶۸- کدام مفهوم درباره دیدگاه اخالقی فیلسوفان طبیعت گرا نادرست است و معیار فعل اخالقی از نظر کانت و هابز به ترتیب کدام 
است؟

۱( قواعد اخالقی مربوط به زمانی است که فرد دریافته نفع دیگران در گرو نفع اوست - اطاعت از وجدان، حفظ منافع افراد

۲( فعل اخالقی صرفًا برساخته ای از فعل طبیعی است - جستجوی سعادت، رعایت حد اعتدال

۳( اخالقیات نه بر فضیلت، بلکه بر منفعت استوار شده است - حفظ منافع افراد، اطاعت از وجدان 

۴( فعل اخالقی صرفًا برساخته ای از فعل طبیعی است - رعایت حد اعتدال، جستجوی سعادت
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منطق و فلسفه جامع کنکور

کانت  نظر  از  و  است.  ها  انسان  منافع  اخالقی،  ریشه  که  دارد  گرایان  طبیعت  دیدگاه  این  از  را  فاصله  بیشترین  فیلسوف  کدام   -۶۹
قواعد اخالقی باید صورتی .............................. داشته باشند و آنچه او درباره امر اخالقی در آستانه کار فلسفی قرار می دهد 

..................... است.

۱( افالطون – یک جانبه و وجدانی، خیر اخالقی مجرد از منفعت شخصی                       ۲( ارسطو - دوسویه و عمومی، خیر اخالقی مجرد از منفعت شخصی

۳( فیلسوفان مسلمان - یک جانبه و وجدانی، وجدان اخالقی درون آدمی                      ۴( کانت - دوسویه و عمومی، وجدان اخالقی درون آدمی

۷۰- محیط جستجوی معیار فعل اخالقی ازنظر کانت ............ می باشد و علت جستجوی ریشه های فعل اخالقی در رفتار طبیعی 
انسان توسط طبیعت گرایان ............ است.

۱( وجدان اخالقی - باور نداشتن به ساحت معنوی انسان                               ۲( منفعت همنوعان - وجدان اخالقی

۳( قوه عقل انسان - وجدان اخالقی                                                               ۴( فرامین و دستورات خداوند - باور نداشتن به تفکیک فعل اخالقی از طبیعی

۷۱- کدام عبارت درست است و انکار وجود فعل مستقل اخالقی معلول .................... است که به مکتب ..................... بازمی 
گردد.

۱( فیلسوفان طبیعت گرا و عموم کسانی که بعد روحی و معنوی را باور ندارند، ریشه های فعل طبیعی را در اخالق انسان جستجو می کنند - اعتقاد به وجود 
حقیقتی به نام وجدان، ماتریالیسم

۲( کانت فیلسوف قرن شانزدهم آلمان، عقیده دارد که معیار فعل اخالقی را باید در وجدان اخالقی جستجو کرد - عدم اعتقاد به ساحت معنوی انسان، داروینیسم

۳( کسانی که بعد روحی و معنوی را باور ندارند، عموما ریشه های فعل اخالقی را در رفتار طبیعی انسان جستجو می کنند - عدم اعتقاد به ساحت معنوی انسان 
ماتریالیسم 

۴( ازنظر فیلسوفان طبیعت گرا انسان بر خالف سایر موجودات کاری را انجام می دهد که منفعت خود را در پی داشته باشد - اعتقاد به حقیقتی به نام وجدان، 
مارکسیسم

۷۲- معیار فعل اخالقی ازنظر افالطون و ارسطو به ترتیب کدام است و کدام عبارت نادرست است؟

۱( جستجوی سعادت، رعایت حد اعتدال - ازنظر افالطون اگر قوای وجودی در خط اعتدال باشد، انسان به سعادت می رسد.

۲( رعایت اعتدال، جستجوی سعادت - انسانی که آراسته به چهار فضیلت "حکمت"، "خویشتن داری"، "شجاعت" و "عدالت" است نیک بخت است.

۳( جستجوی سعادت، رعایت حد اعتدال - انسانی که آراسته به چهار فضیلت "حکمت"، "خویشتن داری"، "شجاعت" و"عدالت" است نیک بخت است.

۴( رعایت حد اعتدال، جستجوی سعادت - ازنظر افالطون اگر قوای وجودی در خط اعتدال باشد، انسان به سعادت می رسد.

۷۳- کدام گزینه به ترتیب پاسخ درست سؤاالت زیر است؟ 

الف( اعتدال قوا نزد ارسطو کدام ویژگی را ندارد؟ 

ب( به نظر ارسطو عقل در چه صورتی قادر به جلوگیری از افراط و تفریط دیگر قوا خواهد بود؟ 

ج( کدام گزینه بیانگر نظر افالطون درباره معیار فعل اخالقی است؟

۱( الف( تمام انسان ها آن را درک می کنند ب( دستیابی به نظم منطقی ج( مالک فعل اخالقی سود و زیانی است که در اثر آن به اجتماع می رسد.

۲( الف( ازنظر تمام انسان ها درست است ب( رسیدن به فضیلت اخالقی ج( فعل اخالقی فعلی است که از وجدان انسان ناشی می شود.

۳( الف( تمام انسان ها به آن دست می یابند ب( رسیدن به رشد و بلوغ ج( فعلی که با نیک بختی انسان نوعی رابطه داشته باشد فعل اخالقی شمرده می شود.

۴( الف( معیار سعادت تمام انسان ها است ب( رسیدن به فضیلت حکمت ج( هر فعلی که با غرایز ارتباط داشته باشد طبیعی است و در غیر این صورت اخالقی 
شمرده می شود.
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۷۴- کدام گزینه به ترتیب پاسخ کامل و درست سؤال زیر است؟ 

الف( ازنظر افالطون، عقل پرورش یافته به صفت ............ می رسد، غضب کنترل شده به صفت ............ و شهوت کنترل شده 
به صفت ............ 

ب( واژه "شره" در کدام دو حوزه به معنای افراط در شهوات مختلف استفاده می شود؟

۱( الف( خویشتن داری، عدالت، شجاعت ب( حکمت و فقه                      ٢( الف( شجاعت، عدالت، خویشتن داری ب( فلسفه و کالم

۳( الف( حکمت، شجاعت، خویشتن داری ب( حکمت و اخالق                ۴( الف( عدالت، شجاعت، خویشتن داری ب( کالم و اصول

۷۵- از دیدگاه افالطون کدام عبارت در مورد "عقل" نادرست است و در ارتباط با نظریه افالطون در مورد معیار فعل اخالقی کدام عبارت 
درست می باشد؟

۱( در برابر دشواری ها به ایستادگی دعوت می کند - ازنظر افالطون آنچه باعث شقاوت می گردد، رذیلت است.

۲( یکی از قوای اصلی انسان است - فعل اخالقی در هر جهت در راستای سعادت انسان رقم می خورد.

۳( خوب را از بد تشخیص می دهد. با تأثیر قوای عقلی، "غضب" فروکش می کند و خویشتن داری نمود       می یابد.

۴( سعادت را می شناسد - اینکه عمل انسان باید به راهنمایی عقل صورت گیرد به معنای سلطه و غلبه عقل بر سایر قوا نیست.

۷۶- کدام مفهوم در ارتباط با انسان و اخالق نادرست است ؟ و عبارت ............ در فلسفه مطرح نمی شود.

۱( انسان ها تنها درک اخالقی را می آموزند - اخالقی بودن یا نبودن دروغ گفتن، در حالی که شرایط آن را ایجاب می کند.

۲( تمام انسان ها خوب و بد اعمال را درک می کنند - تفاوت و عامل ایجاد تمایز بین فعل طبیعی و فعل اخالقی

۳( فقط انسان است که بر اساس درک اخالقی اعمال انجام می دهد - نسبی یا مطلق بودن اصول اخالقی 

۴( انسان موجودی اخالقی است - چگونه مورد قبول مردم واقع شدن قواعد اخالقی

۷۷- درباره اخالق کدام مفهوم نادرست است و اعمال انسان ها به دو دسته تقسیم میشوند که یکی ................ است و دیگری 
............

۱( شناخت اخالق به معنای درک خوب و بد است - جسمانی، روحانی

۲( اخالق از تفاوت های کلیدی انسان با دیگر موجودات است - در راستای رفع نیازهای طبیعی، قابل تحسین و سرزنش

۳( انسان مفهوم اخالق را به تدریج و با تالش علمی می شناسد - در راستای رفع نیازهای طبیعی، قابل تحسین و سرزنش

۴( انسان مفهوم اخالق را به تدریج و با تالش علمی می شناسد - در راستای منافع طبیعی، در راستای نیازهای معنوی

۷۸- باتوجه به پرسش های مطرح شده کدام مورد در رابطه با اخالق در فلسفه مطرح نمی شود و کدام عبارت در مورد فعل طبیعی و 
اخالقی نادرست است؟

۱( چه کارهایی در شرایطی که در تنگنا قرار می گیریم می توانند اخالقی تلقی شوند؟ - فعل طبیعی هیچ گاه از ارزش اخالقی برخوردار نیست.

۲( آیا هرکس می تواند مطابق سلیقه و دیدگاه خود قاعده اخالقی وضع کند؟ - فعل اخالقی هیچ گاه از ارزش اخالقی برخوردار نیست.

۳( چه کارهایی در شرایطی که در تنگنا قرار می گیریم میتوانند اخالقی تلقی شوند؟ - فعل اخالقی هیچ گاه از ارزش اخالقی برخوردار نیست.

۴( آیا هرکس می تواند مطابق سلیقه و دیدگاه خود قاعده اخالقی وضع کند؟ - فعل طبیعی هیچ گاه از ارزش اخالقی برخوردار نیست.
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۷۴- کدام گزینه به ترتیب پاسخ کامل و درست سؤال زیر است؟ 

الف( ازنظر افالطون، عقل پرورش یافته به صفت ............ می رسد، غضب کنترل شده به صفت ............ و شهوت کنترل شده 
به صفت ............ 

ب( واژه "شره" در کدام دو حوزه به معنای افراط در شهوات مختلف استفاده می شود؟

۱( الف( خویشتن داری، عدالت، شجاعت ب( حکمت و فقه                      ٢( الف( شجاعت، عدالت، خویشتن داری ب( فلسفه و کالم

۳( الف( حکمت، شجاعت، خویشتن داری ب( حکمت و اخالق                ۴( الف( عدالت، شجاعت، خویشتن داری ب( کالم و اصول

۷۵- از دیدگاه افالطون کدام عبارت در مورد "عقل" نادرست است و در ارتباط با نظریه افالطون در مورد معیار فعل اخالقی کدام عبارت 
درست می باشد؟

۱( در برابر دشواری ها به ایستادگی دعوت می کند - ازنظر افالطون آنچه باعث شقاوت می گردد، رذیلت است.

۲( یکی از قوای اصلی انسان است - فعل اخالقی در هر جهت در راستای سعادت انسان رقم می خورد.

۳( خوب را از بد تشخیص می دهد. با تأثیر قوای عقلی، "غضب" فروکش می کند و خویشتن داری نمود       می یابد.

۴( سعادت را می شناسد - اینکه عمل انسان باید به راهنمایی عقل صورت گیرد به معنای سلطه و غلبه عقل بر سایر قوا نیست.

۷۶- کدام مفهوم در ارتباط با انسان و اخالق نادرست است ؟ و عبارت ............ در فلسفه مطرح نمی شود.

۱( انسان ها تنها درک اخالقی را می آموزند - اخالقی بودن یا نبودن دروغ گفتن، در حالی که شرایط آن را ایجاب می کند.

۲( تمام انسان ها خوب و بد اعمال را درک می کنند - تفاوت و عامل ایجاد تمایز بین فعل طبیعی و فعل اخالقی

۳( فقط انسان است که بر اساس درک اخالقی اعمال انجام می دهد - نسبی یا مطلق بودن اصول اخالقی 

۴( انسان موجودی اخالقی است - چگونه مورد قبول مردم واقع شدن قواعد اخالقی

۷۷- درباره اخالق کدام مفهوم نادرست است و اعمال انسان ها به دو دسته تقسیم میشوند که یکی ................ است و دیگری 
............

۱( شناخت اخالق به معنای درک خوب و بد است - جسمانی، روحانی

۲( اخالق از تفاوت های کلیدی انسان با دیگر موجودات است - در راستای رفع نیازهای طبیعی، قابل تحسین و سرزنش

۳( انسان مفهوم اخالق را به تدریج و با تالش علمی می شناسد - در راستای رفع نیازهای طبیعی، قابل تحسین و سرزنش

۴( انسان مفهوم اخالق را به تدریج و با تالش علمی می شناسد - در راستای منافع طبیعی، در راستای نیازهای معنوی

۷۸- باتوجه به پرسش های مطرح شده کدام مورد در رابطه با اخالق در فلسفه مطرح نمی شود و کدام عبارت در مورد فعل طبیعی و 
اخالقی نادرست است؟

۱( چه کارهایی در شرایطی که در تنگنا قرار می گیریم می توانند اخالقی تلقی شوند؟ - فعل طبیعی هیچ گاه از ارزش اخالقی برخوردار نیست.

۲( آیا هرکس می تواند مطابق سلیقه و دیدگاه خود قاعده اخالقی وضع کند؟ - فعل اخالقی هیچ گاه از ارزش اخالقی برخوردار نیست.

۳( چه کارهایی در شرایطی که در تنگنا قرار می گیریم میتوانند اخالقی تلقی شوند؟ - فعل اخالقی هیچ گاه از ارزش اخالقی برخوردار نیست.

۴( آیا هرکس می تواند مطابق سلیقه و دیدگاه خود قاعده اخالقی وضع کند؟ - فعل طبیعی هیچ گاه از ارزش اخالقی برخوردار نیست.
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۷۹- کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ 

الف( کدام یک از تعاریف زیر تعریف دقیق تری از "فضیلت" از دیدگاه افالطون است؟ 

ب( در رابطه با پرسش "در چه صورتی یک عمل در جهت سعادت است؟" افالطون چه پاسخی ارائه می کند؟

۱( الف( اگر فعل اخالقی در جهت سعادت حقیقی باشد. - ب( هرگاه بنا به فرمان و راهنمای عقل انجام پذیرد. 

۲( الف( هرگاه فرد دریابد که نفع در گرو نفع دیگران است. - ب( هرگاه به احساس نشاط و لذت و رضایت درونی برسد. 

۳( الف( اگر فعل اخالقی در جهت وجدان بیدار باشد. - ب( هرگاه دریابد که نفع او در گرو نفع دیگران است.

۴( الف( اگر فعل اخالقی در ردیف شقاوت ابدی نباشد. - ب( اگر معیار فعل اخالقی وجدان باشد.

۸۰- چه فعلی ازنظر کانت اخالقی است و از نظر او وجدان اخالقی چیست؟

۱( از روی اطاعت از وجدان انسانی انجام پذیرد - معیار فعل اخالقی، حقیقتی که انسان را به سوی عمل خیر دعوت می کند. 

۲( از روی عدالت انجام شود و نه چیز دیگر - معیار فعل اخالقی، قوه ای که هدف و منافع شخصی و همگانی را هماهنگ می کند.

۳( به خاطر تشویق و تمجید دیگران انجام نشود - معیار سعادت، حقیقتی که انسان را به سوی عمل خیر دعوت می کند.

۴( به خاطر تقرب به خیر و دوری از شر انجام پذیرد - معیار سعادت، قوه ای که هدف و منافع شخصی و همگانی را هماهنگ می کند.

۸۱- افالطون و ارسطو در چه چیزی در فلسفه اخالق اشتراک نظر داشتند، و معیارهای اخالقی که افالطون ارائه می دهد ازنظر او 
کدام ویژگی زیر را ندارند؟

۱( دوری از افراط و تفریط - مشترک میان تمام انسان ها                           ۲( تحقق زیبایی وجودی - معتبر برای همه زمان ها 

۳( شاخص بودن عقل - هم جهت بودن با اقتضائات جامعه                      ۴( هماهنگی و اعتدال میان قوا - همواره ثابت و تغییرناپذیرند

۸۲- باتوجه به دیدگاه ارسطو به ترتیب "قوه غضب" و "قوه شهوت" در سه حالت )حد وسط - حد افراط -     حد تفریط( به ترتیب چه 
نام دارد؟

۱( شجاعت، تهور، ترس - خویشتن داری، شره، خمودی                          ۲( تهور، شجاعت، ترس - خویشتن داری، خمودی، شره

۳( تهور، شجاعت، ترس - شره، خویشتن داری، خمودی                          ۴( ترس، تهور، شجاعت - شره، خمودی، خویشتن داری

۸۳- کدام گزینه مبین پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ 

الف( نظریه قوای سه گانه از دیدگاه افالطون به دنبال پاسخ به چه پرسشی است؟ 

ب( کدام مورد مصداق فعل قبیح اخالقی است؟

۱( الف( چگونه در راستای سعادت عمل کنیم؟ - ب( پیمان شکنی به خاطر تأمین منافع 

۲( الف( چگونه فضایل اخالقی را در خود تقویت کنیم؟ - ب( زیر فشار شکنجه دروغ گفتن 

۳( الف( سرچشمه امیال مختلف در انسان چیست؟ - ب( پیمان شکنی به خاطر تأمین منافع

۴( الف مبنای تشخیص اخالقی بودن عمل چیست؟ - ب( زیر فشار شکنجه دروغ گفتن
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سوال ۱( گزینه ۱ پاسخ درست است. از نظر کانت، عملی غیراخالقی است که انسان صرفًا برای اطاعت از وجدان خود و بدون هیچگونه هدف و منفعت 
شخصی آن را انجام دهد.  تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه های ۲ و ۳: این بیان، اولین اصل اخالقی است از نظر فروید. 

گاهانه )نه غریزی( ناگزیر است که به خاطر منافع  گزینه ۴: قسمت دوم گزینه نادرست است؛ زیرا از نظر طبیعت گرایان، انسان به واسطه زندگی اجتماعی و آ
خودش، منافع دیگران را نیز رعایت کند.

پاسخ درست است. ابن سینا و دیگر فالسفه مسلمان "عقل" را "منبع شناخت فضیلت ها و رذیلت ها" می دانند و "عقل عملی" را "ابزار  سوال ۲( گزینه ۳ 
تشخیص رفتار خوب و بد انسان" دانسته اند. عقل عام تر و کلی تر از عقل عملی است و به نظری و عملی تقسیم می شود.  تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه های ۱، ۲ و ۴: تعبیرهای کتاب درسی در مورد نظر ابن سینا و فالسفه مسلمان در مورد فعل اخالقی و معیار آن است.

سوال ۳( گزینه ۱ پاسخ درست است. فیلسوفان طبیعت گرا و "عموم کسانی که بعد روحی و معنوی را باور ندارند" ریشه های فعل اخالقی را در همان رفتار 
طبیعی انسان جستجو می کنند.  تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۲، ۳ و ۴: تعبیر کتاب درسی در مورد معیار فعل اخالقی از نظر فالسفه طبیعت گرا است.

سوال ۴( گزینه ۴پاسخ درست است. از نظر افالطون انسانی که آراسته به چهار فضیلت "حکمت و خویشتن داری )عفت( و شجاعت و عدالت" است نیک بخت 
است و این معیار میان همه انسان ها مشترک و ثابت است و با گذشت زمان تغییر نمی کند.  تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۱: قسمت سوم گزینه نادرست است؛ زیرا سفاهت به معنای حماقت است نه نادانی. 

گزینه ۲: قسمت دوم و سوم گزینه نادرست است. 

گزینه ۳: قسمت دوم گزینه نادرست است.

سوال ۵( گزینه ۲ پاسخ درست است.

سوال ۶( گزینه ۴پاسخ درست است. به اعتقاد او فعل اخالقی اگر در جهت سعادت حقیقی باشد فضیلت محسوب می گردد و اگر بر خالف سعادت باشد و 
باعث شقاوت شود رذیلت و بدی شمرده می شود.

سوال ۷( گزینه ۱ پاسخ درست است.

سوال ۸( گزینه ۲ پاسخ درست است.

پاسخنامۀ درس 
یازدهم فه

س
فل

پایۀ یازدهم

انسان، موجود اخالق گرا
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شخصی آن را انجام دهد.  تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه های ۲ و ۳: این بیان، اولین اصل اخالقی است از نظر فروید. 

گاهانه )نه غریزی( ناگزیر است که به خاطر منافع  گزینه ۴: قسمت دوم گزینه نادرست است؛ زیرا از نظر طبیعت گرایان، انسان به واسطه زندگی اجتماعی و آ
خودش، منافع دیگران را نیز رعایت کند.

پاسخ درست است. ابن سینا و دیگر فالسفه مسلمان "عقل" را "منبع شناخت فضیلت ها و رذیلت ها" می دانند و "عقل عملی" را "ابزار  سوال ۲( گزینه ۳ 
تشخیص رفتار خوب و بد انسان" دانسته اند. عقل عام تر و کلی تر از عقل عملی است و به نظری و عملی تقسیم می شود.  تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه های ۱، ۲ و ۴: تعبیرهای کتاب درسی در مورد نظر ابن سینا و فالسفه مسلمان در مورد فعل اخالقی و معیار آن است.

سوال ۳( گزینه ۱ پاسخ درست است. فیلسوفان طبیعت گرا و "عموم کسانی که بعد روحی و معنوی را باور ندارند" ریشه های فعل اخالقی را در همان رفتار 
طبیعی انسان جستجو می کنند.  تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۲، ۳ و ۴: تعبیر کتاب درسی در مورد معیار فعل اخالقی از نظر فالسفه طبیعت گرا است.

سوال ۴( گزینه ۴پاسخ درست است. از نظر افالطون انسانی که آراسته به چهار فضیلت "حکمت و خویشتن داری )عفت( و شجاعت و عدالت" است نیک بخت 
است و این معیار میان همه انسان ها مشترک و ثابت است و با گذشت زمان تغییر نمی کند.  تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۱: قسمت سوم گزینه نادرست است؛ زیرا سفاهت به معنای حماقت است نه نادانی. 

گزینه ۲: قسمت دوم و سوم گزینه نادرست است. 

گزینه ۳: قسمت دوم گزینه نادرست است.

سوال ۵( گزینه ۲ پاسخ درست است.

سوال ۶( گزینه ۴پاسخ درست است. به اعتقاد او فعل اخالقی اگر در جهت سعادت حقیقی باشد فضیلت محسوب می گردد و اگر بر خالف سعادت باشد و 
باعث شقاوت شود رذیلت و بدی شمرده می شود.

سوال ۷( گزینه ۱ پاسخ درست است.

سوال ۸( گزینه ۲ پاسخ درست است.
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سوال ۹( گزینه ۴ پاسخ درست است. کانت فیلسوف قرن ۱۸ آلمان عقیده دارد که معیار فعل اخالقی را باید در "وجدان اخالقي" جستجو کرد.

سوال ۱۰( گزینه ۳ پاسخ درست است. از نظر افالطون فعل اخالقی با سعادت و نیک بختی حقیقی آدمی رابطه دارد. به اعتقاد او فعل اخالقی اگر در جهت 
سعادت حقیقی باشد، فضیلت محسوب می گردد و اگر بر خالف سعادت باشد و باعث شقاوت گردد رذیلت و بدی شمرده می شود.

سوال ۱۱( گزینه ۱ پاسخ درست است. از نظر افالطون در صورتی که عمل انسان در جهت سعادت است که بنا به فرمان و راهنمایی عقل انجام پذیرد.

سوال ۱۲( گزینه ۱ پاسخ درست است.

سوال ۱۳( گزینه ۳ پاسخ درست است. غلط است؛ زیرا افالطون معتقد بود در صورتی عمل انسان در جهت سعادت است که بنا به فرمان و راهنمایی عقل باشد.

سوال ۱۴( گزینه ۴ پاسخ درست است. چراکه افالطون می گوید هر عملی که بر خالف جهت سعادت باشد و ما را به سمت شقاوت برد، رذیلت و از نظر اخالقی 
فعلی بد است.

سوال ۱۵( گزینه ۳ پاسخ درست است. هابز معتقد است فعل ارزشی اخالق خوب حقیقت ندارد )رد گزینه های ۱ و ۲( و هابز معیار فعل اخالقی را منفعت و 
عمل بر طبق وجدان می دانست و نظر هابز و ارسطو در معیار اخالقی نزدیکی دارد.

سوال ۱۶( گزینه ۲  پاسخ درست است. چراکه این ارسطو بود که می گفت اگر عقل بر قوای دیگر حاکم شود انسان به اعتدال می رسد و این افالطون بود که 
معتقد بود فعل اخالقی اگر در جهت سعادت حقیقی باشد فضیلت محسوب می گردد.

سوال ۱۷( گزینه ۱ پاسخ درست است. فضائل بر خالف رذائل روح را جال می دهد و آن را به کمال می رساند )رد گزینه ۳( و همچنین تمایالت روحی و معنوی 
انسان مانند عدالت خواهی است نه امور دنیوی )رد گزینه ۴(

سوال ۱۸( گزینه ۳ پاسخ درست است. از آنجا که انسان زندگی اجتماعی دارد، ناگزیر است منفعت دیگران را رعایت کند، زیرا در غیر این صورت منفعت خودش 
حفظ نمی شود؛ بنابراین اولین قانون اخالق این است که "به آنچه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند".

سوال ۱۹( گزینه ۲ پاسخ درست است. از نظر فیلسوفان طبیعت گرا و ماتریالیست، انسان مانند سایر موجودات هر کاری را برای منافع خود انجام می دهد؛ 
بنابراین، خوب و بد عناوینی هستند که خود ما به هر کار می دهیم.

سوال ۲۰( گزینه ۴ پاسخ درست است. اگر عقل بر قوای دیگر حاکم باشد، انسان به اعتدال در قوا می رسد و همین اعتدال، عامل سعادت و نیک بختی است.

سوال ۲۱( گزینه ۱  پاسخ درست است. الف( این تعریف مربوط به تهور است.  ب( از نظر افالطون، فعل اخالقی با سعادت و نیک بختی حقیقی آدمی رابطه 
دارد.

سوال ۲۲( گزینه ۴ پاسخ درست است. از نظر افالطون اگر عقل که از حکمت برخوردار است، حاکم باشد، قوه شهوت "خویشتن داری" پیش می گیرد و قوه 
غضب متصف به شجاعت می شود. برآیند و نتیجه چنین سامانی برقراری عدالت میان قوای عقل و شهوت و غضب و در سراسر شخصیت انسان است.
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سوال ۲۳( گزینه ۳ پاسخ درست است. از نظر افالطون؛ انسانی که آراسته به چهار فضیلت حکمت، خویشتن داری شجاعت و عدالت است، نیک بخت است، 
این معیار میان همه انسان ها مشترک و ثابت است و با گذشت زمان تغییر نمی کند.

سوال ۲۴( گزینه ۲ پاسخ درست است. فیلسوفان طبیعت گرا و ماتریالیستی و عموم کسانی که بعد روحی و معنوی را باور ندارد، ریشه های فعل اخالقی را در 
همان رفتار طبیعی انسان جستجو می کنند.

سوال ۲۵( گزینه ۴ پاسخ درست است. ابن سینا و دیگر فالسفه مسلمان، دیدگاهی نزدیک به افالطون و ارسطو دارد.

سوال ۲۶( گزینه ۲ پاسخ درست است. الف( از نظر کانت ب( از نظر فیلسوفان طبیعت گرا ج( از نظر ارسطو د( از نظر افالطون

سوال ۲۷( گزینه ۱ پاسخ درست است.      
تفریط غضب ← ترس                                              اعتدال شهوت ← خویشتن داری 

اعتدال عقل ← حکمت                                           افراط عقل ← جربزه

سوال ۲۸( گزینه ۳ پاسخ درست است. از نظر ارسطو اگر قوای وجودی در خط اعتدال باشد انسان به سعادت می رسد.

سوال ۲۹( گزینه ۳ پاسخ درست است. اگر خداوند ما را به کسب فضایل ترغیب و از رذایل منع نماید و برای آن ها پاداش و مجازات معین فرماید، میل به 
فضایل در انسان تقویت می شود.

سوال ۳۰( گزینه ۴ پاسخ درست است. فضیلت هایی مانند: عدل، احسان ، خویشتن داری و شجاعت را کماالتی می داند که باعث رشد و کمال روح  می شود.

سوال ۳۱( گزینه ۴ پاسخ درست است. عالقه به فضیلت ها به تنهایی نمی تواند باعث ترک رذیلت و کسب فضیلت شود. عالوه براین تمایل ذاتی، پشتوانه 
ای دیگر هم الزم است تا هنگام تضاد میان تمایالت شخصی و فضایل اخالقی، انسان بتواند فضائل را بر تمایالت ترجیح دهد. این پشتوانه به اعتقاد فالسفه 

مسلمان، خداست.

سوال ۳۲( گزینه ۳  پاسخ درست است.

سوال ۳۳( گزینه ۲ پاسخ درست است. علت انجام رذایل اخالقی این است که گاه میان فضیلت ها و منافع و تمایالت مادی و حیوانی انسان تالقی پیدا می 
شود.

سوال ۳۴( گزینه ۱ پاسخ درست است.
نقد عقل عملی ← کانت                                                                       التنبیه علی سبیل السعاده ← فارابی 

عناصر مابعد الطبیعی نظریه فضیلت ← کانت                                      اخالق نیکوماخوس ← ارسطو

سوال ۳۵( گزینه ۱ پاسخ درست است. بر اساس دیدگاه فیلسوفان طبیعت گرا؛ اموری مانند صداقت عدالت و امانت داری در واقع ارزش حقیقی ندارد و حقیقت 
فضیلت شمرده نمی شود؛ اما چون برای زندگی اجتماعی ضروری هستند و منفعت افراد در رعایت آن ها است، باید آن ها را مراعات کند.
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سوال ۲۳( گزینه ۳ پاسخ درست است. از نظر افالطون؛ انسانی که آراسته به چهار فضیلت حکمت، خویشتن داری شجاعت و عدالت است، نیک بخت است، 
این معیار میان همه انسان ها مشترک و ثابت است و با گذشت زمان تغییر نمی کند.

سوال ۲۴( گزینه ۲ پاسخ درست است. فیلسوفان طبیعت گرا و ماتریالیستی و عموم کسانی که بعد روحی و معنوی را باور ندارد، ریشه های فعل اخالقی را در 
همان رفتار طبیعی انسان جستجو می کنند.

سوال ۲۵( گزینه ۴ پاسخ درست است. ابن سینا و دیگر فالسفه مسلمان، دیدگاهی نزدیک به افالطون و ارسطو دارد.

سوال ۲۶( گزینه ۲ پاسخ درست است. الف( از نظر کانت ب( از نظر فیلسوفان طبیعت گرا ج( از نظر ارسطو د( از نظر افالطون

سوال ۲۷( گزینه ۱ پاسخ درست است.      
تفریط غضب ← ترس                                              اعتدال شهوت ← خویشتن داری 

اعتدال عقل ← حکمت                                           افراط عقل ← جربزه

سوال ۲۸( گزینه ۳ پاسخ درست است. از نظر ارسطو اگر قوای وجودی در خط اعتدال باشد انسان به سعادت می رسد.

سوال ۲۹( گزینه ۳ پاسخ درست است. اگر خداوند ما را به کسب فضایل ترغیب و از رذایل منع نماید و برای آن ها پاداش و مجازات معین فرماید، میل به 
فضایل در انسان تقویت می شود.

سوال ۳۰( گزینه ۴ پاسخ درست است. فضیلت هایی مانند: عدل، احسان ، خویشتن داری و شجاعت را کماالتی می داند که باعث رشد و کمال روح  می شود.

سوال ۳۱( گزینه ۴ پاسخ درست است. عالقه به فضیلت ها به تنهایی نمی تواند باعث ترک رذیلت و کسب فضیلت شود. عالوه براین تمایل ذاتی، پشتوانه 
ای دیگر هم الزم است تا هنگام تضاد میان تمایالت شخصی و فضایل اخالقی، انسان بتواند فضائل را بر تمایالت ترجیح دهد. این پشتوانه به اعتقاد فالسفه 

مسلمان، خداست.

سوال ۳۲( گزینه ۳  پاسخ درست است.

سوال ۳۳( گزینه ۲ پاسخ درست است. علت انجام رذایل اخالقی این است که گاه میان فضیلت ها و منافع و تمایالت مادی و حیوانی انسان تالقی پیدا می 
شود.

سوال ۳۴( گزینه ۱ پاسخ درست است.
نقد عقل عملی ← کانت                                                                       التنبیه علی سبیل السعاده ← فارابی 

عناصر مابعد الطبیعی نظریه فضیلت ← کانت                                      اخالق نیکوماخوس ← ارسطو

سوال ۳۵( گزینه ۱ پاسخ درست است. بر اساس دیدگاه فیلسوفان طبیعت گرا؛ اموری مانند صداقت عدالت و امانت داری در واقع ارزش حقیقی ندارد و حقیقت 
فضیلت شمرده نمی شود؛ اما چون برای زندگی اجتماعی ضروری هستند و منفعت افراد در رعایت آن ها است، باید آن ها را مراعات کند.
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سوال ۳۶( گزینه ۲ پاسخ درست است. انسان از زمانی که دریافت نفع او در گرو نفع دیگران است، قواعد اخالقی را ابداع کرده است.

سوال ۳۷( گزینه ۱ پاسخ درست است. از آنجا که انسان زندگی اجتماعی دارد، ناگزیر است منفعت دیگران را نیز رعایت کند، زیرا در غیر این صورت، منفعت 
خودش نیز حفظ نمی شود.

سوال ۳۸( گزینه ۲ پاسخ درست است. عناصر مابعد الطبیعی نظریه حقوق، یکی از کتب کانت است که بخش هایی از فلسفه اخالق را می توان در آن دید.

سوال ۳۹( گزینه ۳ پاسخ درست است. فیلسوفان طبیعت گرا و ماتریالیستی و عموم کسانی که بعد روحی و معنوی را باور ندارند، ریشه های فعل اخالقی را در 
همان رفتار طبیعی انسان جستجو می کنند.

سوال ۴۰( گزینه ۴ پاسخ درست است. گزینه ۴ صحیح است.

سوال ۴۱( گزینه ۲ پاسخ درست است. ۲ چیز همواره مرا به شگفتی وا می دارد یکی آسمانی که باالی سر ما است دیگر وجدانی که درون ما قرار دارد.

سوال ۴۲( گزینه ۳  پاسخ درست است. کانت می گوید هر انسان در درون خود حقیقتی به نام وجدان اخالقی دارد )رد گزینه های ۱ و ۴( که او را به سوی 
عمل خیراخالقی دعوت می کند. )رد گزینه ۲(

سوال ۴۳( گزینه ۴  پاسخ درست است.
افراط غضب ← تهور                                                              تفریط عقل ← سفاهت                                                              تفریط شهوت ← خمودی

سوال ۴۴( گزینه ۴  پاسخ درست است. اگر عقل بر قوای دیگر حاکم نشود انسان به اعتدال در قوا نمی رسد، )رد گزینه ۲( 
از نظر افالطون اگر عقل حاکم باشد قوه شهوت خویش داری پیش می گیرد و قوه غضب متصف به شجاعت   می شود. )رد گزینه ۳( 

ماتریالیست ها به جستجوی فعل اخالقی در رفتار طبیعی می پرداختند. )رد گزینه ۱(

سوال ۴۵( گزینه ۴ پاسخ درست است. افالطون معتقد بود اگر عقل از حکمت برخوردار شود قوه شهوت خویشتن داری را پیش گیرد و قوه غضب متصف به 
شجاعت می شود.

سوال ۴۶( گزینه ۳ پاسخ درست است. افالطون دیدگاه های اخالقی خود را در آثاری مانند جمهوری، قوانین، پروتاگوراس و گرگیاس بیان کرده است.

سوال ۴۷( گزینه ۲ پاسخ درست است. بنا به فرمان و راهنمایی عقل باشد )رد گزینه ۱( یعني قوه غضب و قوه شهوت، تحت کنترل و حکومت عقل باشند و 
قوه عقل تحت کنترل شهوت قرار نگیرد. )رد گزینه های ۳ و ۴( و با راهنمایی عقل عمل کنند.

سوال ۴۸( گزینه ۴ پاسخ درست است. افالطون در پاسخ به سوال "در چه صورت یک عمل در جهت سعادت است؟ می گوید: در وجود انسان سه قوه اصلی 
)شهوت، غضب، عقل( فعال است."

سوال ۴۹( گزینه ۳ پاسخ درست است.به اعتقاد افالطون، فعل اخالقی اگر در جهت سعادت حقیقی باشد، فضیلت محسوب می شود و اگر بر خالف سعادت 
باشد و باعث شقاوت گردد، رذیلت و بدی شمرده می شود.
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سوال ۵۰( گزینه ۲ پاسخ درست است. یکی از مسائل مورد توجه فالسفه، تفاوت بین این دو دسته کار است. پرسش اصلی این است که چه ویژگی هایی در 
افعال طبیعی وجود دارد که باعث می شود آن ها را فعل طبیعی بدانیم؟ در مورد دسته دوم چطور؟ چه ویژگی هایی این قبیل کارها را به فعل اخالقی تبدیل 
کرده است؟ اساسًا معیار فعل اخالقی چیست و از کجا نشئت می گیرد؟ چرا قواعد اخالقی مورد قبول عمومی واقع می شود؟ آیا هرکس می تواند مطابق سلیقه و 
دیدگاه خود قاعده اخالقي وضع کند و از دیگران بخواهد آن را رعایت نمایند؟ آیا اصول اخالقی بسته به تحول و تفاوت فرهنگ ها و جوامع متغیر و متفاوت اند؟

سوال ۵۱( گزینه ۴ پاسخ درست است. کارهایی که مورد ستایش و تحسین یا مورد سرزنش و تقبیح قرار می گیرند را فعل اخالقی می گویند. 
مانند؛ احسان، کمک به همدیگر )رد گزینه ۲( فعل طبیعی: کارهایی که انسان به صورت عادی انجام می دهد.

سوال ۵۲( گزینه ۳ پاسخ درست است. همه عبارت ها صحیح می باشند.

سوال ۵۳( گزینه ۴ پاسخ درست است. چراکه کانت معتقد است که فعل اخالقی، فعلی است که مطابق با وجدان انسان باشد.

سوال ۵۴( گزینه ۱ پاسخ درست است. هابز نمی گوید منافع مردم با هم در تضاد نیست، بلکه می گوید ما باید منافع جمعی را در نظر بگیریم؛ بنابراین، از نظر 
او منافع جمع بر منافع فردی ارجحیت دارد.

سوال ۵۵( گزینه ۲ پاسخ درست است. طبیعت گرایان برای امور اخالقی ارزش قائل اند، خویشتن داری اعتدال قوه شهوت است نه غضب، صداقت هم 
فضیلت اخالقی است.

سوال ۵۶( گزینه ۱ پاسخ درست است. اینکه با چه روش هایی کودکان را به انجام افعال اخالقی سوق دهیم در حوزه تربیت و روانشناسی است نه فلسفه 
اخالق، فراموش نکنید فلسفه قرار است به پرسش های بنیادی هر علم پاسخ دهد.

سوال ۵۷( گزینه ۴ پاسخ درست است.
- این ذات انسان است که به انسان می گوید چه عملی اخالقی است و چه عملی غیر اخالقی، حال آنکه خداوند نیز ما را به کسب فضائل ترغیب و از رذائل 

منع می کند. 

- "آنان نیز عقل را منبع شناخت فضیلت ها و رذیلت ها می دانند و این عقل را از آن جهت که رفتار خوب و بد انسان را تشخیص می دهد، "عقل عملی" می 
نامند، عقل فضیلت هایی مانند عدل، احسان، خویشتن داری و شجاعت را کماالتی می داند که باعث رشد و کمال روح می شود، درست مانند: آب و غذا و 
اموری از این قبیل که جسم انسان را رشد می دهند عقل است که کماالت را می شناسد. - عقل کمال روح را در نظر می گیرد و بر اساس آن تصمیم می گیرد.

سوال ۵۸( گزینه ۱ پاسخ درست است.
- از منظر فالسفه اسالمی عقل فضیلت هایی مانند عدل، احسان و ... را کماالت می داند که باعث رشد و کمال روح می شود، بنابراین هر انسانی فضیلت ها را 

دوست دارد و از رذائل اخالقی گریزان است، پس در نظر این فالسفه انسانی نیست که در درون خود عالقه مند به رذائل باشد. 

- علت انجام رذائل اخالقی این است که گاه میان فضیلت ها و منافع و تمایالت مادی و حیوانی انسان تالقی پیدا می شود.

سوال ۵۹( گزینه ۴ پاسخ درست است.
- گزینه )۱( آرای افالطون به عقل عملی مربوط نمی شود گزینه )۳( عقل عملی هم منبع شناخت فضیلت ها و هم منبع شناخت رذیلت ها است. 

- جمله اول بیانگر حسن و قبح ذاتی است که در میان معتزله رواج داشت و عبارت دوم حسن و قبح شرعی نام دارد که در میان اشاعره رایج بوده است.
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سوال ۵۰( گزینه ۲ پاسخ درست است. یکی از مسائل مورد توجه فالسفه، تفاوت بین این دو دسته کار است. پرسش اصلی این است که چه ویژگی هایی در 
افعال طبیعی وجود دارد که باعث می شود آن ها را فعل طبیعی بدانیم؟ در مورد دسته دوم چطور؟ چه ویژگی هایی این قبیل کارها را به فعل اخالقی تبدیل 
کرده است؟ اساسًا معیار فعل اخالقی چیست و از کجا نشئت می گیرد؟ چرا قواعد اخالقی مورد قبول عمومی واقع می شود؟ آیا هرکس می تواند مطابق سلیقه و 
دیدگاه خود قاعده اخالقي وضع کند و از دیگران بخواهد آن را رعایت نمایند؟ آیا اصول اخالقی بسته به تحول و تفاوت فرهنگ ها و جوامع متغیر و متفاوت اند؟

سوال ۵۱( گزینه ۴ پاسخ درست است. کارهایی که مورد ستایش و تحسین یا مورد سرزنش و تقبیح قرار می گیرند را فعل اخالقی می گویند. 
مانند؛ احسان، کمک به همدیگر )رد گزینه ۲( فعل طبیعی: کارهایی که انسان به صورت عادی انجام می دهد.

سوال ۵۲( گزینه ۳ پاسخ درست است. همه عبارت ها صحیح می باشند.

سوال ۵۳( گزینه ۴ پاسخ درست است. چراکه کانت معتقد است که فعل اخالقی، فعلی است که مطابق با وجدان انسان باشد.

سوال ۵۴( گزینه ۱ پاسخ درست است. هابز نمی گوید منافع مردم با هم در تضاد نیست، بلکه می گوید ما باید منافع جمعی را در نظر بگیریم؛ بنابراین، از نظر 
او منافع جمع بر منافع فردی ارجحیت دارد.

سوال ۵۵( گزینه ۲ پاسخ درست است. طبیعت گرایان برای امور اخالقی ارزش قائل اند، خویشتن داری اعتدال قوه شهوت است نه غضب، صداقت هم 
فضیلت اخالقی است.

سوال ۵۶( گزینه ۱ پاسخ درست است. اینکه با چه روش هایی کودکان را به انجام افعال اخالقی سوق دهیم در حوزه تربیت و روانشناسی است نه فلسفه 
اخالق، فراموش نکنید فلسفه قرار است به پرسش های بنیادی هر علم پاسخ دهد.

سوال ۵۷( گزینه ۴ پاسخ درست است.
- این ذات انسان است که به انسان می گوید چه عملی اخالقی است و چه عملی غیر اخالقی، حال آنکه خداوند نیز ما را به کسب فضائل ترغیب و از رذائل 

منع می کند. 

- "آنان نیز عقل را منبع شناخت فضیلت ها و رذیلت ها می دانند و این عقل را از آن جهت که رفتار خوب و بد انسان را تشخیص می دهد، "عقل عملی" می 
نامند، عقل فضیلت هایی مانند عدل، احسان، خویشتن داری و شجاعت را کماالتی می داند که باعث رشد و کمال روح می شود، درست مانند: آب و غذا و 
اموری از این قبیل که جسم انسان را رشد می دهند عقل است که کماالت را می شناسد. - عقل کمال روح را در نظر می گیرد و بر اساس آن تصمیم می گیرد.

سوال ۵۸( گزینه ۱ پاسخ درست است.
- از منظر فالسفه اسالمی عقل فضیلت هایی مانند عدل، احسان و ... را کماالت می داند که باعث رشد و کمال روح می شود، بنابراین هر انسانی فضیلت ها را 

دوست دارد و از رذائل اخالقی گریزان است، پس در نظر این فالسفه انسانی نیست که در درون خود عالقه مند به رذائل باشد. 

- علت انجام رذائل اخالقی این است که گاه میان فضیلت ها و منافع و تمایالت مادی و حیوانی انسان تالقی پیدا می شود.

سوال ۵۹( گزینه ۴ پاسخ درست است.
- گزینه )۱( آرای افالطون به عقل عملی مربوط نمی شود گزینه )۳( عقل عملی هم منبع شناخت فضیلت ها و هم منبع شناخت رذیلت ها است. 

- جمله اول بیانگر حسن و قبح ذاتی است که در میان معتزله رواج داشت و عبارت دوم حسن و قبح شرعی نام دارد که در میان اشاعره رایج بوده است.
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سوال ۶۰( گزینه ۱ پاسخ درست است.
- فالسفه مسلمان عالوه بر اینکه در ذیل مبحث "عقل عملی" آثارشان برخی مسائل مربوط به فلسفه اخالق را طرح و آرای خود را درباره آن تبیین کرده اند، 
گاه کتاب های مستقلی هم در این حوزه تألیف کرده اند، مانند "آراء أهل المدینة الفاضلة" و "التنبیه علی سبیل السعادة" از فارابی، فیلسوف اسالمی قرون سوم 

و چهارم 

- گزینه )۲( نادرست است، چون بنا بر متن کتاب خدا با وضع پاداش به تشویق برای عمل به فضائل کمک    می کند به شناخت آن ها، گزینه )۳( نادرست است 
چون کمک خداوند به معنای قطعی بودن کسب فضائل نیست وگرنه اختیار انسان تقف می شود.

سوال ۶۱( گزینه ۱ پاسخ درست است.
- فالسفه مسلمان معتقدند که همه انسان ها فضیلت ها را دوست دارند. 

- گزینه )۲ و ۴( نادرست اند چون خوب بودن فضائل و گریز از رذائل نه فقط برای افراد با وجدان و با ایمان بلکه برای تمام انسان ها صادق است و گزینه )۳( 
نیز نادرست است، زیرا فالسفه مسلمان عقل را منبع شناخت فضیلت ها و رذیلت ها می دانند نه عقل.

سوال ۶۲( گزینه ۲ پاسخ درست است.
- ابن سینا معتقد است روح که جنبه غیرمادی دارد، استعداد کسب علم ازطریق تفکر را دارد. 

- مالصدرا در کتاب "مبدأ و معاد" خود می گوید: "عقل و دین در همه احکام خود با هم تطبیق دارند."

سوال ۶۳( گزینه ۳ پاسخ درست است.
- طبیعت گرایان، اگرچه ارزشمندی صفات اخالقی را زیر سؤال می برند، رعایت آن ها را به جهت ملزومات زندگی اجتماعی و حفاظت از نفع شخصی ضروری 

می دانند.

- گزینه )۱( کانت فیلسوف قرن هجدهم آلمان است گزینه )۲( نظریه مذکور توسط کانت مطرح شده است گزینه )۳( ازنظر فیلسوفان طبیعت گرا انسان مانند 
سایر موجودات هر کاری را برای منافع طبیعی خود انجام  می دهد.

سوال ۶۴( گزینه ۱ پاسخ درست است.
- "عمل هر انسانی باید به گونه ای باشد که اگر دیگران هم همان کار را در مورد وی انجام دادند، او آن کار را بپسندد و عامالن آن را تحسین کند." 

- "ازآنجاکه انسان زندگی اجتماعی دارد، ناگزیر است منفعت دیگران را نیز رعایت کند، زیرا در غیر این صورت منفعت خودش نیز حفظ نمی شود."

سوال ۶۵( گزینه ۲ پاسخ درست است.
- طبق نظر هابز و طبیعت گرایان فضائل اخالقی "چین برای زندگی اجتماعی ضروری هستند و منفعت افراد در رعایت آن ها است، باید آن ها را مراعات کرد."

سوال ۶۶( گزینه ۱ پاسخ درست است.
الف( افکار نیز مانند بدن از نوعی ماده ساخته شده اند. ← هابز 

ب( اموری که از طریق تجربه قابل اثبات نیستند، اموری بی معنا هستند. ← کنت 

ج( بر طبق قاعده ای عمل کنید که بتوانید اراده کنید قاعده مزبور قانونی کلی و عمومی شود. ← کانت

سوال ۶۷( گزینه ۲ پاسخ درست است.
- ازنظر کانت هر کاری که انسان آن را صرفًا برای اطاعت از وجدان خود انجام می دهد و هیچگونه هدف و منفعت شخصی در آن نداشته باشد، خیر اخالقی 
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شمرده می شود. فعل اخالقی از نظر کانت، زمانی تحقق پیدا می کند که به دور از فایده اندیشی و فقط بنا بر خیر و نیکی محض انجام گیرد. 

- کتاب های مهم فلسفه اخالق کانت: نقد عقل عملی، بنیاد مابعد الطبیعه اخالق 

کتاب های کم اهمیت تر وی: عناصر مابعد الطبیعی، نظریه حقوق و فضیلت

سوال ۶۸( گزینه ۱ پاسخ درست است.
- عبارت اول، انسان زمانی قواعد اخالقی را ابداع کرد، که فهمید نفع او در گرو نفع دیگران است نه نفع دیگران در گرو نفع او )عبارت دوم( طبیعت گرایان ریشه 
های فعل اخالقی را در همان رفتار طبیعی انسان جستجو می کنند. ازنظر این گروه، انسان مانند سایر موجودات هر کاری را برای منافع طبیعی خود انجام  می 
دهد. بنابراین، "خوب" و "بد" عناوینی هستند که خود ما به هر کار می دهیم، بسته به اینکه آن کار به سودمان باشد یا به ضررمان )عبارت سوم( بر اساس این 
نظریه اموری مانند: صداقت، عدالت و امانت داری، در واقع ارزش حقیقی ندارند و فضیلت محسوب نمی شوند، اما چون برای زندگی اجتماعی، ضروری هستند 

و منفعت افراد در رعایت آنها است، باید آن ها را مراعات کرد. 

- ازنظر کانت معیار فعل اخالق باید طبق اطاعت از وجدان انجام گرفته باشد و ازنظر هابز آنکه در راستای حفظ منافع افراد باشد.

سوال ۶۹( گزینه ۴ پاسخ درست است.
- کانت معتقد است حتی منافع بزرگی چون سعادت هم معیار فعل اخالقی نیست، اما دیگر فیلسوفان سعادت را به عنوان منفعتی می شناسند که تضادی با 

اخالقی بودن عمل ندارد. 

- کانت می گوید: "بر طبق قاعده ای عمل کنید که بتوانید اراده کنید که قاعده مزبور قانون کلی و عمومی شود." 

مقصود کانت این است که هر عمل انسانی باید به گونه ای باشد که اگر دیگران هم همان کار را در مورد وی انجام دادند، او آن کار را بپسندد و عامالن آن را 
تحسین کند، پس می توان گفت که از نظر کانت، قواعد اخالقی باید شکلی دوسویه و عمومی داشته باشد. 

منشأ و آغاز کار فلسفی و به عبارتی دیگر، آنچه فیلسوفان را در آستانه کار فلسفی قرار می دهد همانا "حیرت و شگفتی" است. این جمله از کانت مشهور است که: 
"دو چیز همواره مرا به شگفتی و امیدارد: یکی آسمانی که باالی سر ما است، دیگر وجدانی که در درون ما قرار دارد."

سوال ۷۰( گزینه ۱ پاسخ درست است.
- محیط جستجوی فعل اخالقی ازنظر کانت وجدان اخالقی می باشد و علت جستجوی ریشه های فعل اخالقی در رفتار طبیعی انسان توسط طبیعت گرایان 

باور نداشتن به مساحت معنوی انسان است.

سوال ۷۱( گزینه ۳ پاسخ درست است.
- فیلسوفان طبیعت گرا و ماتریالیست و عمومًا کسانی که بعد روحی و معنوی را باور ندارند، ریشه های فعل اخالقی را در همان رفتار طبیعی انسان جستجو می 

کنند. ازنظر این دسته از فالسفه، گروه انسان مانند: سایر موجودات هر کاری را برای منافع طبیعی خود انجام می دهد. 

- ماتریالیست ها فیلسوفانی هستند که معتقدند هر چیزی ازجمله انسان، از نوعی ماده ساخته شده است و انسان موجودی تک ساحتی است. فیلسوفان طبیعت 
گرا عمومًا کسانی هستند که بعد روحی و معنوی را باور ندارند، ریشه های فعل اخالقی را در همان رفتار طبیعی انسان جستجو می کنند.

سوال ۷۲( گزینه ۳ پاسخ درست است.
- ازنظر افالطون فعل اخالقی آن است که در راستای سعادت بشر باشد، ازنظر ارسطو آنکه رعایت اعتدال کرده باشد. 

- از نظر ارسطو اگر قوای وجودی در خط اعتدال باشد، انسان به سعادت می رسد.

سوال ۷۳( گزینه ۳ پاسخ درست است. الف( همه موارد درست است.                                                    ب( رسیدن به رشد و درجاتی از معرفت صحیح است. 
ج( از نظر افالطون فعل اخالقی با سعادت و نیک بختی حقیقی آدمی رابطه دارد، به اعتقاد او فعل اخالقی اگر در جهت سعادت حقیقی باشد، فضیلت محسوب 

می گردد و اگر بر خالف سعادت باشد و باعث شقاوت گردد رذیلت و بدی شمرده می شود.
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شمرده می شود. فعل اخالقی از نظر کانت، زمانی تحقق پیدا می کند که به دور از فایده اندیشی و فقط بنا بر خیر و نیکی محض انجام گیرد. 

- کتاب های مهم فلسفه اخالق کانت: نقد عقل عملی، بنیاد مابعد الطبیعه اخالق 

کتاب های کم اهمیت تر وی: عناصر مابعد الطبیعی، نظریه حقوق و فضیلت

سوال ۶۸( گزینه ۱ پاسخ درست است.
- عبارت اول، انسان زمانی قواعد اخالقی را ابداع کرد، که فهمید نفع او در گرو نفع دیگران است نه نفع دیگران در گرو نفع او )عبارت دوم( طبیعت گرایان ریشه 
های فعل اخالقی را در همان رفتار طبیعی انسان جستجو می کنند. ازنظر این گروه، انسان مانند سایر موجودات هر کاری را برای منافع طبیعی خود انجام  می 
دهد. بنابراین، "خوب" و "بد" عناوینی هستند که خود ما به هر کار می دهیم، بسته به اینکه آن کار به سودمان باشد یا به ضررمان )عبارت سوم( بر اساس این 
نظریه اموری مانند: صداقت، عدالت و امانت داری، در واقع ارزش حقیقی ندارند و فضیلت محسوب نمی شوند، اما چون برای زندگی اجتماعی، ضروری هستند 

و منفعت افراد در رعایت آنها است، باید آن ها را مراعات کرد. 

- ازنظر کانت معیار فعل اخالق باید طبق اطاعت از وجدان انجام گرفته باشد و ازنظر هابز آنکه در راستای حفظ منافع افراد باشد.

سوال ۶۹( گزینه ۴ پاسخ درست است.
- کانت معتقد است حتی منافع بزرگی چون سعادت هم معیار فعل اخالقی نیست، اما دیگر فیلسوفان سعادت را به عنوان منفعتی می شناسند که تضادی با 

اخالقی بودن عمل ندارد. 

- کانت می گوید: "بر طبق قاعده ای عمل کنید که بتوانید اراده کنید که قاعده مزبور قانون کلی و عمومی شود." 

مقصود کانت این است که هر عمل انسانی باید به گونه ای باشد که اگر دیگران هم همان کار را در مورد وی انجام دادند، او آن کار را بپسندد و عامالن آن را 
تحسین کند، پس می توان گفت که از نظر کانت، قواعد اخالقی باید شکلی دوسویه و عمومی داشته باشد. 

منشأ و آغاز کار فلسفی و به عبارتی دیگر، آنچه فیلسوفان را در آستانه کار فلسفی قرار می دهد همانا "حیرت و شگفتی" است. این جمله از کانت مشهور است که: 
"دو چیز همواره مرا به شگفتی و امیدارد: یکی آسمانی که باالی سر ما است، دیگر وجدانی که در درون ما قرار دارد."

سوال ۷۰( گزینه ۱ پاسخ درست است.
- محیط جستجوی فعل اخالقی ازنظر کانت وجدان اخالقی می باشد و علت جستجوی ریشه های فعل اخالقی در رفتار طبیعی انسان توسط طبیعت گرایان 

باور نداشتن به مساحت معنوی انسان است.

سوال ۷۱( گزینه ۳ پاسخ درست است.
- فیلسوفان طبیعت گرا و ماتریالیست و عمومًا کسانی که بعد روحی و معنوی را باور ندارند، ریشه های فعل اخالقی را در همان رفتار طبیعی انسان جستجو می 

کنند. ازنظر این دسته از فالسفه، گروه انسان مانند: سایر موجودات هر کاری را برای منافع طبیعی خود انجام می دهد. 

- ماتریالیست ها فیلسوفانی هستند که معتقدند هر چیزی ازجمله انسان، از نوعی ماده ساخته شده است و انسان موجودی تک ساحتی است. فیلسوفان طبیعت 
گرا عمومًا کسانی هستند که بعد روحی و معنوی را باور ندارند، ریشه های فعل اخالقی را در همان رفتار طبیعی انسان جستجو می کنند.

سوال ۷۲( گزینه ۳ پاسخ درست است.
- ازنظر افالطون فعل اخالقی آن است که در راستای سعادت بشر باشد، ازنظر ارسطو آنکه رعایت اعتدال کرده باشد. 
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سوال ۷۸( گزینه ۱ پاسخ درست است. درواقع فلسفه می خواهد از ریشه ایجاد امر اخالقی پرده بردارد. تفاوت دو فعل طبیعی و اخالقی و سرچشمه ایجاد تمایز 
بین این دو، از مسائل مهمی است که ذهن فیلسوفان را به خود مشغول کرده است اما سؤال مطرح شده در گزینه های ۲ و ۴ مربوط به اینکه چه امری اخالقی 
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سوال ۷۹( گزینه ۱ پاسخ درست است. الف( ازنظر افالطون فعل اخالقی با سعادت و نیک بختی حقیقی آدمی رابطه دارد. به اعتقاد او، فعل اخالقی اگر در 
جهت سعادت حقیقی باشد، فضیلت محسوب می گردد و اگر برخالف سعادت باشد و باعث شقاوت گردد، رذیلت و بدی شمرده می شود. 
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سوال ۸۰( گزینه ۱ پاسخ درست است. هر کاری را که انسان به حکم اطاعت از وجدان و نه به خاطر رسیدن به منفعت و هدفی انجام دهد، آن فعل، خیر 
اخالقی شمرده می شود - معیار فعل اخالقی، حقیقتی است که انسان را به سوی عمل خیر دعوت می کند.
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سوال ۸۱( گزینه ۳ پاسخ درست است. از نظر افالطون فعلی فضیلت دارد که به زیبایی وجودی انسان و تناسب و هماهنگی میان قوای وی منجر شود و این 
را عقل انسان می تواند تشخیص دهد. از نظر ارسطو، حد وسط و تعادل قوا، خیر محسوب می گردد و این را هم عقل انسان می تواند تشخیص دهد - هم جهت 

بودن با اقتضائات جامعه

سوال ۸۲( گزینه ۱ پاسخ درست است.
 

سوال ۸۳( گزینه ۱ پاسخ درست است. الف( افالطون در پاسخ به این سؤال که "در چه صورتی یک عمل درجهت سعادت است؟" نظریه قوای سه گانه را مطرح 
می کند.  ب( فعل طبیعی آن است که انسان "برای رفع نیازهای طبیعی انجام می دهد" حفظ جان در مواقع خطر اساسی ترین نیاز طبیعی انسان است، بنابراین 
دروغ گفتن، زیر فشار شکنجه و برای دفاع از خود مرتکب قتل شدن همگی برای حفظ جان بوده و اساسًا فعلی طبیعی به شمار می آیند و غیر اخالقی نیستند.
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هستی و چیستی )وجود و ماهیت(

 پیرامون واقعیت و هستی

آن چه در کتاب فلسفه یازدهم یاد گرفتیم:

در بخش اول کتاب سال یازدهم، چیستی دانش فلسفه و رابطه آن با زندگی تبیین شد. در آن جا توضیح دادیم که موضوع دانش فلسفه »وجود« است و فلسفه، 

مسائل بنیادین و اساسی پیرامون »وجود« را بررسی می کند. در بخش دوم همان کتاب، یکی از مباحث اساسی فلسفه، یعنی »علم و معرفت«، مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت و در یک نگاه تاریخی، نظر برخی فالسفه اروپایی و اسالمی، در این باره بیان گردید و مقایسه هایی هم صورت گرفت.

اکنون، در بخش اول این کتاب به مباحِث اصلی پیرامون حقیقت وجود، یعنی رابطه هستی و چیستی، جهان ممکنات و مفاهیم امکان و ضرورت و امتناع، علت 

و معلول و رابطه علیت در جهان می پردازیم.

درس اول هستی و چیستی )وجود و ماهیت(

بحث از دو مفهوم »هستی« و »چیستی« به عبارت دیگر »وجود« و »ماهیت« و تعیین نسبت میان آن ها از مباحث اولیه فلسفه است. )منظور از نسبت دو مفهوم 

در این جا نسبت مفهومی است نه مصداقی یعنی آیا این دو مفهوم باهم نسبت ذاتی دارند یا عرضی(

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

چهار قدم برای شناخت بیشتر دو مفهوم وجود و ماهیت و نسبت میان آن ها

 قدم نخست: اصل واقعیت

 قدم دوم: ذهن در مواجهه با هر واقعیت یگانه، دو مفهوم نزد خود می سازد یکی »مفهوم وجود» و دیگری »مفهوم ماهیت«.

 قدم سوم: دو مفهوم وجود و ماهیت با هم مغایرت دارند.

 قدم چهارم: دلیل مغایرت مفهوم وجود و ماهیت.

توضیح قدم نخست یعنی اصل واقعیت

تصور نکنید قرار است با مطلبی پیچیده و بغرنج مواجه بشوید بلکه برعکس، اصل واقعیت، مطلبی بسیار ساده و روان است و آن این است که جهانی که ما در آن 

زندگی می کنیم واقعیت دارد و خواب و خیال و تهی و واهی نیست.  

هستند کسانی که در مقام بحث و نظر واقعیت جهان را انکار می کنند و می گویند همان گونه که ما خواب می بینیم و در هنگام خواب دیدن، خوابی را که می بینیم 

واقعی می دانیم اما بعد از بیدار شدن متوجه می شویم آن چه را که می دیده ایم فقط خواب بوده و واقعیت نداشته، این جهان هم مثل خواب است و واقعیت ندارد و 

همه آن چه را واقعی می دانیم، واقعی نیستند و ساخته و پرداخته ذهن ماهستند. به این گروه از اندیشمندان که در مقام بحث و نظر، منکر اصل واقعیت هستند، 

سوفیست یا سوفسطائی می گویند.
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سوفیست یا سوفسطائی می گویند.
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 این که می گویم سوفسطائیان در مقام بحث و نظر منکر اصل واقعیت هستند به این دلیل است که این گروه از اندیشمندان فقط در مقام بحث و نظر است 

که منکر اصل واقعیت هستند اما در مقام عمل هیچ انسانی که ذهن سالم دارد منکر اصل واقعیت نیست.

 اما یک فیلسوف، واقعیت را قبول دارد و با قبول این اصل، راه خودش را از سوفیست ها جدا می کند یعنی پذیرفتن و نپذیرفتن اصل واقعیت، مرز جدائی 

فلسفه از سوفسطائی گری است. دلیل فیلسوفان در پذیرش اصل واقعیت این است که انسان با واقعیات زندگی می کند، وقتی تشنه می شود سراغ آب می رود و 

با نوشیدن آب، تشنگی خود را برطرف می کند، یعنی واقعیت تشنگی را قبول دارد، واقعیت آب را قبول دارد، واقعیت رفع تشنگی در اثر نوشیدن آب را قبول دارد؛ 

هم چنین وقتی انسان گرسنه می شود سراغ غذا می رود و با خوردن غذا رفع گرسنگی می کند هیچ وقت برای رفع تشنگی به غذا یا مطالعه یا ورزش یا خواب و یا 

چیز دیگر روی نمی آورد چون ضمن پذیرفتن واقعیت آن ها، واقعیت آثار آن ها را هم می داند یعنی می داند که ورزش رفع تشنگی و گرسنگی نمی کند. هیچ انسانی 

گاهانه با پای برهنه روی خار و شیشه خرده با این تصور که این ها واقعیت ندارند راه نمی رود.  گاهانه زهر نمی خورد با این تصور که زهر واقعیت ندارد، هیچ انسانی آ آ
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 به این نکته خوب دقت کنید: خطا در مورد هیچ موضوعی معنا ندارد مگر این که قبال در خصوص آن موضوع به حقیقت رسیده باشیم. خطا یعنی 
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ما انسان ها می دانیم که اشیاء و موجوداتی پیرامون ما وجود دارند و می توانیم به آن ها علم پیدا بکنیم

پس اصل واقعیت یعنی:

 توضیح قدم دوم

ساخته شدن دو مفهوم وجود و ماهیت در ذهن از یک واقعیت یگانه

  در قدم دوم ، ذهن انسان در مواجهه با یک واقعیت یگانه، از آن واقعیت یگانه، دو مفهوم در نزد خود می سازد یکی مفهوم وجود و دیگری مفهوم ماهیت. 

این هر دو مفهوم بر یک واقعیت یگانه با تمام واقعیتش منطبق می شود. مثال وقتی می گوییم میز هست؛ میز به عنوان ماهیت بر تمام واقعیت میز منطبق می شود 

نه بر جزئی از آن میز و وقتی می گوییم میز وجود دارد و هست ، مفهوم وجود هم دقیقا بر تمام واقعیت میز منطبق می شود نه بر جزئی از آن.

  حاال ممکن است ما از وجود چیزی خبر داشته باشیم ولی ماهیتش را نشناسیم در این صورت دنبال آن هستیم که ماهیت آن را هم بفهمیم، مثال وقتی 

از دور یک سیاهی ببینیم، می فهمیم که در آن نقطه دور چیزی هست یعنی به وجود آن چیز پی بردیم اما نمی دانیم آم چیزی که در آن نقطه دور وجود دارد، 

چیست، یعنی ماهیت آن سباهی را نمی دانیم و سعی می کنیم با نزدیک شدن و دقت کردن و یا پرسیدن از کسی ماهیتش را هم بفهمیم و مثال می فهمیم آن 

چیزی که هست، درخت است. گاهی هم ممکن است ماهیتی در ذهنمان باشد ولی وجود نداشته باشد مثل کوه طال یا انسان بالدار و یا ممکن است ماهیتی در 

ذهنمان باشد ولی ندانیم که وجود دارد یا ندارد.
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مثالی که در کتاب آمده است بر مبنای همین توضیح است. کودک با استفاده از کلمه »این« و »آن« نشان می دهد که به »وجود« حیوانات پی برده است و می داند 

گاه شود و تفاوت و تمایز آن ها را از دسته های  گاه نیست. او می خواهد از ماهیت و چیستی حیوانات آ که آن ها موجودند و هستند اما از ماهیت و چیستی آن ها آ

دیگر موجودات بداند و ویژگی های مخصوص هرکدام از آن ها را بشناسد.

توجه  کنید: در منطق و فلسفه، به ویژگی های مخصوص یک شئ، ذاتیات آن شئ می گویند. ماهیت و چیستی هر شئ، بیان کننده ذاتیات آن شئ است. 

1-  انسان در هر چیزی که مشاهده می کند، دوجنبه می یابد و برای هر جنبه یک مفهوم می سازد: یکی مفهوم وجود و دیگری مفهوم ماهیت 

2-  وجود، وجه مشترک موجودات است و ماهیت وجه اختصاصی آن ها.

درخت

خورشید

کبوتر                          هست

دیوار

میز و …. 

دقت کنید همه واقعیات مندرج در جدول سمت راست، در هستی و وجود باهم 

یکی هستند یعنی به تک تک آن ها می گوییم هست یعنی در هستی و وجود باهم 

اشتراک دارند اما در ماهیت باهم مختلف هستند که یکی درخت و یکی خورشید 

و یکی کبوتر و یکی دیوار و یکی میز و  ........ است.

وجه مشترک واقعیاتوجه اختصاصی واقعیات

توضیح قدم سوم

مغایرت مفهوم وجود و مفهوم ماهیت

مفهوم وجود و مفهوم ماهیت، دو مفهوم مختلف و متفاوت از یک واقعیت یگانه و واحد است.

 به عنوان مثال، ما از یک واقعیت یگانه، مفهوم میز را می فهمیم و مفهوم وجود را، سپس می گوییم میز وجود دارد، مفهوم میز بر تمام واقعیت میز منطبق 

می شود نه بر جزئی از آن و هم چنین مفهوم وجود هم بر تمام واقعیت میز منطبق می شود نه بر جزئی از آن. این گونه نیست که میز در عالم و اقع دارای دو جزء 

باشد که بر یک جزئش میز بگوئیم و بر جزء دیگرش وجود، بلکه از جنبه چیستی و ماهیت ، مفهوم میز بر تمام واقعیت میز و از جنبه وجود و هستی، مفهوم وجود 

بر تمام واقعیت میز داللت می کند.

 فارابی فیلسوف بزرگ مسلمان، به نسبت میان »وجود« و »ماهیت« توجه ویژه ای کرد و در تمایز میان این دو مفهوم، نکاتی را مطرح نمود. ابن سینا دیگر 

فیلسوف مسلمان، راه فارابی را ادامه داد و بیان کرد که وقتی می گوییم »هستی« و »چیستی«، دو مفهوم از یک چیزند، به این معنا نیست که آن ها دو جزء از یک 

موجودند که باهم ترکیب یا جمع شده اند؛ آن گونه که اکسیژن و هیدروژن دو جزء تشکیل دهنده آب هستند.  

 از نگاه علم شیمی، آب، ترکیبی از دو عنصر اکسیژن و هیدروژن است و این نکته را از طریق یک آزمایش ساده به دست می آوریم. اما از نگاه فلسفی، آب 

موجودی واحد است که انسان، دو معنا و دو مفهوِم مختلف چیستی )آب( و هستی )وجود داشتن آب( را از همین یک موجود به دست می آورد؛ یعنی در خارج، 

دو امر جداگانه به نام »آب« و »وجود« نداریم. به عبارت دیگر:

»آب« و »وجود« دو مفهوم مختلف و متفاوت از یک موجودند.

  توضیح: مطلب خیلی خیلی ساده است و نیاز به توضیح زیاد ندارد. 
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  توضیح: مطلب خیلی خیلی ساده است و نیاز به توضیح زیاد ندارد. 
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دو مفهوم ماهیت و وجود، دو مفهوم مختلف هستند از یک واقعیت یگانه البته از دو جنبه متفاوت. این گونه نیست که واقعیت یگانه در بیرون، دو جزء دارد که به 

یک جزئش وجود و به یک جزئش ماهیت می گوییم. نمی شود که واقعیتی یگانه مثل واقعیت آهو را دو جزء نمود و گفت که این جزِء این واقعیِت یگانه، ماهیت آهو 

بودن است و این جزئش هم، وجود آهو است. چنین چیزی محال است. وقتی به واقعیتی می گوییم آهو، مفهوم آهو به تمام آن واقعیت منطبق می شود و وقتی 

به همان واقعیت می گوییم وجود، مفهوم وجود دقیقا بر تمام همان واقعیتی که مفهوم آهو به آن تعلق گرفت، تعلق می گیرد. 

دو مفهوِم وجود و ماهیت، دو مفهوم مغایر و متفاوت از هم هستند که ذهن، آن ها را از یک واقعیت یگانه می سازد.

1- در اطراف ما اشیای فراوانی وجود دارندکه هم »چیستی« آن ها را می شناسیم و هم از »هستی«شان خبر داریم؛ مانند:  آب – میوه ها –   

حیوانات – درخت – سنگ - ……. که هم می دانیم هستند و هم ماهیتشان را می شناسیم.

 2- برخی امور وجود دارند که از »هستی«شان خبر داریم اما »چیستِی« آن ها هنوز چندان برای ما روشن نیست؛ مانند: جاذبه – انرژی – روح – نور 

و …… که می دانیم هستند ولی ماهیت آن ها چندان برای ما روشن نیست.

 3- »چیستی«های فراوانی را هم می توانیم در ذهن خود حاضر کنیم؛ در حالی که می دانیم این امور، حداقل تا کنون در خارج موجود نشده اند؛ 

مانند: پری دریایی – اسب بالدار – انسان پنج سر و … که ماهیت آن ها نزد ذهن ما هست ولی وجود ندارند.

تکمیل گزاره ها، صفحه 4

گزاره های فوق، گرچه به مسائل روزمره ما مربوط می شوند و قضایای فلسفی نیستند، اما یک تبیین فلسفی دارند و می بینیم که فارابی و ابن سینا این تبیین فلسفی 

را از همین نوع گزاره ها ارائه کرده اند.

  توضیح قدم چهارم

دلیل مغایرت مفهوم وجود و مفهوم ماهیت)صفحه 5 کتاب را بعد از خواندن این توضیح بخوانید(

در واقع قدم چهارم یک سوال است و یک جواب و آن سوال این است:

  چرا مفهوم وجود با مفهوم ماهیت مغایرت دارد؟ )مغایرت یعنی غیر از هم بودن و ذاتی هم نبودن(

و جوابش هم این است: چون مفهوم وجود نه جرء مفهوم ماهیت است و نه عین مفهوم ماهیت، پس نسبت دادن و حمل مفهوم وجود به مفهوم ماهیت، نیازمند 

دلیل است

  منظور از »عین ماهیت«  چیست؟

هر ماهیتی را که در نظر بگیرید تعریفی منطقی دارد و آن تعریف هم از چند مفهوم تشکیل شده است. کل تعریِف یک ماهیت، عین مفهوم ماهیت است مثل: 

»شکل سه ضلعی«، عین مفهوم »مثلث« است. یا »حیوان ناطق«، عین مفهوم »انسان« است. البته ممکن است یک مفهومی، با لفظی دیگر  معادل باشد که 

در آن صورت آن دو مفهوم عین هم هستند مثل: انسان و بشر

 پس کِل تعریِف هر ماهیتی، عیِن مفهوم آن ماهیت است. و نسبت دادن و حمِل تعریف یک ماهیت بر آن بی نیاز از دلیل است.

 می گوییم، مثلث، شکل سه ضلعی است. اگر بگویند چرا مثلث شکل سه ضلعی است، می گوییم چون مثلث است و نیازی به دلیل ندارد و همیشه و هر جا 

که مثلث را تصور بکنیم حتما و الزاما، شکل سه ضلعی بودنش را هم تصور کرده ایم. نمی توانیم مثلث را تصور بکنیم اما شکل سه ضلعی بودنش را تصور نکنیم؛ 

چون شکل سه ضلعی ذاتی مثلث و عین مثلث است. 
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و یا وقتی می گوییم انسان، حیوان ناطق است، اگر کسی بپرسد چرا انسان حیوان ناطق است می گوییم چون انسان است  و حیوان ناطق بودن آن نیازی به دلیل 

ندارد و همیشه و هرجا که انسان را تصور بکنیم حتما و الزاما، حیوان ناطق بودنش را هم تصور کرده ایم. نمی توانیم انسان را تصور بکنیم اما حیوان ناطق بودنش 

را تصور نکنیم؛ چون حیوان ناطق،  ذاتی انسان و عین انسان است.

  پس اگر مفهومی، عین مفهوم دیگر بود، هرگاه یکی را تصور کردیم حتما آن دیگری هم تصور شده است و محال است که تصور نشود.

  منظور از»جزء ماهیت«  چیست؟

به تک تک مفاهیم و تصورهایی که از آن ها برای تعریف یک ماهیت استفاده می شود، اجزای مفهوم آن ماهیت می گویند. مثال: تعریف مثلث، شکل سه ضلعی 

است، که »شکل سه ضلعی« عین مفهوم مثلث است اما مفهوم »شکل« به تنهایی و مفهوم »سه ضلعی« به تنهایی، جزء مفهوم مثلث هستند.

و یا تعریف انسان، حیوان ناطق است، که »حیوان ناطق« عین مفهوم انسان است اما مفهوم »حیوان« به تنهایی و مفهوم »ناطق« به تنهایی، جزء مفهوم انسان 

هستند و حمِل جزء یک مفهوم بر آن مفهوم، ضروری و وجوبی است و هیچ نیازی به دلیل ندارد.  

 می گوییم، مثلث، شکل است. اگر بگویند چرا مثلث شکل است، می گوییم چون مثلث است و نیازی به دلیل ندارد و همیشه و هر جا که مثلث را تصور 

بکنیم حتما و الزاما، شکل بودنش را هم تصور کرده ایم. نمی توانیم مثلث را تصور بکنیم اما شکل بودنش را تصور نکنیم؛ چون شکل، ذاتی مثلث و جزء مفهوم 

مثلث است. همین طور است اگر بگوییم مثلث، سه ضلعی است.

و یا وقتی می گوییم انسان، حیوان است، اگر کسی بپرسد چرا انسان حیوان است می گوییم چون انسان است و و حیوان بودن آن نیازی به دلیل ندارد و همیشه و 

هرجا که انسان را تصور بکنیم حتما و الزاما، حیوان بودنش را هم تصور کرده ایم. نمی توانیم انسان را تصور بکنیم اما حیوان بودنش را تصور نکنیم؛ چون حیوان،  

ذاتی انسان و جزء مفهوم انسان است.

 پس اگر مفهومی، جزء مفهوم دیگر بود، هرگاه یکی را تصور کردیم حتما آن دیگری هم تصور شده است و محال است که مفهوم و ماهیتی تصور بشود 

اما اجزای آن تصور نشود.

 خوب دقت کنید: مفهوم وجود، نه عین مفهوم ماهیت است و نه جزء مفهوم ماهیت، پس مفهوم وجود با مفهوم ماهیت مغایرت دارند و حمل 

مفهوم وجود بر ماهیت نیازمند دلیل است.

باشد. مثال  پیدا کرد که معنای وجود داشته  را نمی توان در عالم هستی  یعنی هیچ ماهیتی  نیست  این که می گوییم مفهوم وجود عین مفهوم ماهیت   

نمی توانیم بگوییم، مثلث یعنی وجود و یا وجود یعنی مثلث و نمی توانیم بگوییم انسان یعنی وجود و وجود یعنی انسان. و هر ماهیت دیگر هم همین طور است. 

پس مفهوم وجود عین مفهوم ماهیت نیست. وقتی ماهیتی را تصور کنیم حتما و الزاما، عین آن و جزء آن را تصور کرده ایم.

این که می گوییم مفهوم وجود جزء مفهوم ماهیت نیست یعنی در تعریف هیچ ماهیتی در عالم هستی از مفهوم وجود به عنوان یکی از تصورهای معلوم در تعریف 

ماهیت استفاده نمی کنیم. مثال می گوئیم مثلث = شکل سه ضلعی  و یا  انسان = حیوان ناطق و …..

در تعریف هیچ ماهیتی از مفهوم وجود استفاده نمی شود پس مفهوم وجود جزء مفهوم ماهیت نیست. وقتی ماهیتی را تصور کنیم، الزاما و قطعا جزء های آن 

مفهوم هم تصور شده است یعنی نمی شود مفهوم مثلث را تصور بکنیم اما سه ضلعی بودنش را یا شکل بودنش را تصور نکنیم اما در تعریف هیچ ماهیتی از مفهوم 

وجود استفاده نمی کنیم.

 پس وجود و ماهیت باهم رابطه ذاتی ندارند و به طور کلی حمل وجود بر ماهیت نیازمند دلیل است و به این دلیل مفهوم وجود و مفهوم ماهیت باهم 

دارند. مغایرت 
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و یا وقتی می گوییم انسان، حیوان ناطق است، اگر کسی بپرسد چرا انسان حیوان ناطق است می گوییم چون انسان است  و حیوان ناطق بودن آن نیازی به دلیل 

ندارد و همیشه و هرجا که انسان را تصور بکنیم حتما و الزاما، حیوان ناطق بودنش را هم تصور کرده ایم. نمی توانیم انسان را تصور بکنیم اما حیوان ناطق بودنش 

را تصور نکنیم؛ چون حیوان ناطق،  ذاتی انسان و عین انسان است.

  پس اگر مفهومی، عین مفهوم دیگر بود، هرگاه یکی را تصور کردیم حتما آن دیگری هم تصور شده است و محال است که تصور نشود.

  منظور از»جزء ماهیت«  چیست؟

به تک تک مفاهیم و تصورهایی که از آن ها برای تعریف یک ماهیت استفاده می شود، اجزای مفهوم آن ماهیت می گویند. مثال: تعریف مثلث، شکل سه ضلعی 

است، که »شکل سه ضلعی« عین مفهوم مثلث است اما مفهوم »شکل« به تنهایی و مفهوم »سه ضلعی« به تنهایی، جزء مفهوم مثلث هستند.

و یا تعریف انسان، حیوان ناطق است، که »حیوان ناطق« عین مفهوم انسان است اما مفهوم »حیوان« به تنهایی و مفهوم »ناطق« به تنهایی، جزء مفهوم انسان 

هستند و حمِل جزء یک مفهوم بر آن مفهوم، ضروری و وجوبی است و هیچ نیازی به دلیل ندارد.  

 می گوییم، مثلث، شکل است. اگر بگویند چرا مثلث شکل است، می گوییم چون مثلث است و نیازی به دلیل ندارد و همیشه و هر جا که مثلث را تصور 

بکنیم حتما و الزاما، شکل بودنش را هم تصور کرده ایم. نمی توانیم مثلث را تصور بکنیم اما شکل بودنش را تصور نکنیم؛ چون شکل، ذاتی مثلث و جزء مفهوم 

مثلث است. همین طور است اگر بگوییم مثلث، سه ضلعی است.

و یا وقتی می گوییم انسان، حیوان است، اگر کسی بپرسد چرا انسان حیوان است می گوییم چون انسان است و و حیوان بودن آن نیازی به دلیل ندارد و همیشه و 

هرجا که انسان را تصور بکنیم حتما و الزاما، حیوان بودنش را هم تصور کرده ایم. نمی توانیم انسان را تصور بکنیم اما حیوان بودنش را تصور نکنیم؛ چون حیوان،  

ذاتی انسان و جزء مفهوم انسان است.

 پس اگر مفهومی، جزء مفهوم دیگر بود، هرگاه یکی را تصور کردیم حتما آن دیگری هم تصور شده است و محال است که مفهوم و ماهیتی تصور بشود 

اما اجزای آن تصور نشود.

 خوب دقت کنید: مفهوم وجود، نه عین مفهوم ماهیت است و نه جزء مفهوم ماهیت، پس مفهوم وجود با مفهوم ماهیت مغایرت دارند و حمل 

مفهوم وجود بر ماهیت نیازمند دلیل است.

باشد. مثال  پیدا کرد که معنای وجود داشته  را نمی توان در عالم هستی  یعنی هیچ ماهیتی  نیست  این که می گوییم مفهوم وجود عین مفهوم ماهیت   

نمی توانیم بگوییم، مثلث یعنی وجود و یا وجود یعنی مثلث و نمی توانیم بگوییم انسان یعنی وجود و وجود یعنی انسان. و هر ماهیت دیگر هم همین طور است. 

پس مفهوم وجود عین مفهوم ماهیت نیست. وقتی ماهیتی را تصور کنیم حتما و الزاما، عین آن و جزء آن را تصور کرده ایم.

این که می گوییم مفهوم وجود جزء مفهوم ماهیت نیست یعنی در تعریف هیچ ماهیتی در عالم هستی از مفهوم وجود به عنوان یکی از تصورهای معلوم در تعریف 

ماهیت استفاده نمی کنیم. مثال می گوئیم مثلث = شکل سه ضلعی  و یا  انسان = حیوان ناطق و …..

در تعریف هیچ ماهیتی از مفهوم وجود استفاده نمی شود پس مفهوم وجود جزء مفهوم ماهیت نیست. وقتی ماهیتی را تصور کنیم، الزاما و قطعا جزء های آن 

مفهوم هم تصور شده است یعنی نمی شود مفهوم مثلث را تصور بکنیم اما سه ضلعی بودنش را یا شکل بودنش را تصور نکنیم اما در تعریف هیچ ماهیتی از مفهوم 

وجود استفاده نمی کنیم.

 پس وجود و ماهیت باهم رابطه ذاتی ندارند و به طور کلی حمل وجود بر ماهیت نیازمند دلیل است و به این دلیل مفهوم وجود و مفهوم ماهیت باهم 

دارند. مغایرت 
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اگر مفهوم »وجود« عین مفهوم »ماهیت« یا جزء آن بود، آیا مشکل و مساله ای پیش می آمد؟ پاسخ مثبت یا منفی خود را توضیح 

دهید.  اگر مفهوم وجود عین مفهوم ماهیت و یا جزء آن بود، سلب و نفی وجود از ماهیت امکان نداشت و محال بود یعنی به محض تصور ماهیت باید 

وجود هم داشته باشند در صورتی که چنین نیست یعنی ما ماهیات بسیاری را تصور می کنیم اما وجود ندارند پس مفهوم وجود نه عین مفهوم ماهیت 

است و نه جزء مفهوم ماهیت. ضمنا اگر مفهوم وجود عین مفهوم ماهیت بود الزاما  همه ماهیات هم عین هم می شدند.

بررسی، صفحه 6

به فعالیت تکمیل کنید برگردید و با توجه به بیان ابن سینا، به سوال های زیر پاسخ دهید.

1- آیا سه گزاره طرح شده، با بیان ابن سینا هماهنگ اند؟ سه گزاره داده شده، با بیان ابن سینا هماهنگ است چون ابن سینا حمل وجود بر ماهیت را 

نیازمند دلیل می داند یعنی مفهوم وجود نه عین مفهوم ماهیت است و نه جزء مفهوم ماهیت پس حمل مفهوم وجود بر ماهیت ضروری و وجوبی نیست 

یعنی ممکن است وجودی باشد اما ماهیت نداشته باشد و یا ما از وجود آن با خبر باشیم ولی اما ماهیتش را نشناسیم و یا ماهیتی در ذهن ما باشد ولی 

وجود نداشته باشد و یا ماهیتی در ذهن ما باشد و وجود هم داشته باشد.

2- کدام گزاره نظر ابن سینا را بیشتر تایید می کند؟ همه گزاره ها منطبق با دیدگاه ابن سینا است و هیچ کدام از گزاره ها تضادی با دیدگاه ابن سینا ندارند 

و از همه گزاره ها باهم و یک جا می توانیم به مغایرت مفهوم وجود و ماهیت پی ببریم ولی در گزاره دوم و سوم مغایرت وجود و ماهیت وضوح کامل دارد.

بازبینی، صفحه 6

گذری تاریخی:

به علت توجه خاص ابن سینا، این بحث با عنوان »مغایرت وجود و ماهیت« و یا با عنوان هایی مشابه، مقدمه طرح مباحث جدیدی قرار گرفت به گونه ای که 

گفته اند»فرق بین ماهیت و وجود بی تردید یکی از اساسی ترین آرا و عقاید فلسفی در تفکر اسالمی است.«

»مغایرت وجود و ماهیت« پایه برهان »وجوب و امکان« ابن سینا است که در اثبات وجود خدا اقامه شده است.
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زمینه  ساز  و  داد  گسترش  اروپا  در  را  ماهیت  و  وجود  مغایرت  اصل  بود،  آشنا  ابن سینا  فلسفه  با  که  کوئیناس«  آ »توماس  نام  به  اروپا  بزرگ  فیلسوفان  از  یکی 

گفت و گوهای فراوانی در آن جا شد. او همچون ابن سینا این نظریه را پایه برهان های خود در خداشناسی قرار داد و پایه گذار مکتب فلسفی »تومیسم« در اروپا شد 

که هنوز هم به نام وی در جریان است.

او که در قرن 13 میالدی زندگی می کرد، فلسفه ای را در اروپا پایه گذاری نمود که بیشتر متکی به دیدگاه های ابن سینا و تا حدودی »ابن  رشد«، دیگر فیلسوف 

مسلمان بود. همین امر فرصتی را فراهم کرد تا فالسفه غرب با اندیشه های فلسفی و عقلی ابن سینا و ابن رشد آشنا شوند و از این طریق، مجددا با فلسفه ارسطویی 

ارتباط برقرار کنند.

نکات قابل توجه در متن فوق: 

 1-  بحث »مغایرت وجود و ماهیت«، مقدمه طرح مباحث جدیدی در فلسفه اسالمی قرار گرفت به گونه ای که گفته اند»فرق بین ماهیت و وجود بی تردید 

یکی از اساسی ترین آرا و عقاید فلسفی در تفکر اسالمی است.«

 2- »مغایرت وجود و ماهیت« پایه برهان »وجوب و امکان« ابن سینا است که در اثبات وجود خدا اقامه شده است.

کوئیناس، از آشنایان با فلسفه ابن سینا، اصل مغایرت وجود و ماهیت را در اروپا گسترش داد و زمینه  ساز گفت و گوهای فراوانی در آن جا شد. او   3- توماس آ

همچون ابن سینا این نظریه را پایه برهان های خود در خداشناسی قرار داد و پایه گذار مکتب فلسفی »تومیسم« در اروپا شد که هنوز هم به نام وی در جریان است.

کوئیناس که در قرن سیزدهم مکتب تومیسم را در اروپا پایه گذاری نمود، بیشتر متکی به دیدگاه های ابن سینا و تا حدودی »ابن  رشد«، دیگر   4- توماس آ

فیلسوف مسلمان بود. )به قیدهای بیشتر در مورد ابن سینا و تا حدودی در مورد ابن رشد، دقت کنید.(

کوئیناس با پایه گذاری مکتب فلسفی تومیسم، فرصتی را فراهم کرد تا فالسفه غرب با اندیشه های فلسفی و عقلی ابن سینا و ابن رشد آشنا   5- توماس آ

شوند و از این طریق، مجددا با فلسفه ارسطویی ارتباط برقرار کنند.)به طریق ارتباط فیلسوفان غرب با فلسفه ابن سینا و ابن رشد و همچنین به طریق آشنایی مجدد 

آن ها با فلسفه ارسطویی دقت کنید.(

1- قضیه انسان موجود است را با کدام یک از قضایای زیر می توان مقایسه کرد؟

مفهوم موجود نه عین مفهوم انسان است و نه جزء آن پس حمل موجود بر انسان نیازمند دلیل است و در میان سه گزینه، گزینه »ج« یعنی انسان 

مخلوق است با این قضیه قابل مقایسه است. یعنی از جهت نیاز حمل محمول به موضوع به دلیل، مثل هم هستند.

 الف: انسان بشر است.    مفهوم بشر عین مفهوم انسان و ذاتی آن است و حمل آن بر انسان بی نیاز از دلیل است.   

 ب: انسان حیوان است.    مفهوم حیوان جزء مفهوم انسان و ذاتی آن است چون انسان »حیوان ناطق« است و حمل حیوان بر انسان بی نیاز از دلیل است.       

ج: انسان مخلوق است.  مفهوم مخلوق نه عین مفهوم انسان است و جزء مفهوم انسان پس حمل مخلوق بر انسان، نیازمند دلیل است.

2- شبی علی و محمد در حال گفت وگو بودند. از دور، سایه چیزی شبیه یک حیوان نشسته را دیدند. علی گفت: آن یک »سگ« است. 

ولی محمد گفت: آن یک »گرگ« است. وقتی کمی نزدیک تر شدند، دیدند نه سگ است و نه گرگ، بلکه یک تخته سنگ است.

به نظر شما چه نتیجه ای می توان در مورد نسبت میان چیستی و هستی گرفت؟

این گفت وگو گویای آن است که انسان میان وجود و ماهیت، تمایز قائل می شود، یعنی با این که می داند موجودی هست ولی نمی داند که آن موجود 

چیست. و نیز انسان برای وجود، یک معنا در ذهن دارد و با این که نسبت به ماهیت آن موجود شک و تردید دارد که چه ماهیتی است، اما این شک و 

تردید را به وجود آن موجود سرایت نمی دهد. 
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تردید را به وجود آن موجود سرایت نمی دهد. 
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3- به گزاره های زیر توجه کنید و بگوئید حمل کدام یک از محمول ها به موضوع نیاز به دلیل دارد؟ چرا؟

الف: انسان حیوان است.  مفهوم حیوان جزء مفهوم انسان و ذاتی آن است و حمل آن بر انسان نیازمند دلیل نیست.  

 ب: انسان شیر است.         مفهوم شیر نه جزء مفهوم انسان است و نه عین مفهوم انسان بلکه باهم نسبت تباین دارند و حمل شیر بر انسان ممتنع است.   

ج: انسان عجول است.     مفهوم عجول نه عین مفهوم انسان است و جزء مفهوم انسان پس حمل عجول بر انسان، نیازمند دلیل است.

د: انسان ناطق است.       مفهوم ناطق جزء مفهوم انسان و ذاتی آن است و حمل آن بر انسان نیازمند دلیل نیست.

هـ: انسان موجود است.   مفهوم موجود نه عین مفهوم انسان است و جزء مفهوم انسان پس حمل موجود بر انسان، نیازمند دلیل است.

4- آیا در قضیه »مثلث سه ضلعی است« حمل محمول بر موضوع نیاز به دلیل دارد؟ چرا؟ بی نیاز از دلیل است.

چون مفهوم سه ضلعی جزء مفهوم مثلث و ذاتی آن است و حمل آن بر مثلث نیازمند دلیل نیست.
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 کدام یک از مباحث زیر بدون تردید یکی از اساسی ترین آراء و عقاید فلسفی در تفکر اسالمی است و این نظر پایه کدام یک از -  
براهین اثبات وجود خدا بوده و توسط چه کسی مطرح شده است؟

۲( نسبت میان وجود و ماهیت - برهان اسد و اخضر - فارابی  ۱( فرق بین ماهیت و وجود - برهان وجوب و امکان - ابن سینا  

۴( نسبت میان وجود و ماهیت - نیازمندی حمل وجود بر ماهیت به دلیل - فارابی ۳( فرق بین ماهیت و وجود - مغایرت وجود و ماهیت - ابن سینا  

 از کدام برهان در کتاب های فلسفی تحت عنوان نیازمندی حمل وجود بر ماهیت به دلیل یاد شده است و این برهان توسط کدام -  
فیلسوف مطرح شده و در دوران متأخر توسط کدام فیلسوف شرح داده شده است؟

۲( نسبت وجود و ماهیت - فارابی - عالمه طباطبائی ۱( مغایرت وجود و ماهیت - ابن سینا - عالمه طباطبائی  

۴( نسبت وجود و ماهیت - فارابی - مالهادی سبزواری ۳( مغایرت وجود و ماهیت - ابن سینا - مالهادی سبزواری   

چه کسی فلسفه اروپا در قرن    میالدی پایه گذاری کرد؟ و عالوه بر ابن سینا دیدگاه هایش متأثر از نظرات کدام فیلسوف مسلمان -  
بود؟ و اندیشه های او به رشد چه امری در اروپا کمک کرد؟ 

۲( آلبرت کبیر - فارابی - تجربه گرایی  کوئیناس - ابن رشد - تجربه گرایی    ۱( توماس آ

۴( آلبرت کبیر - فارابی - عقل گرایی کوئیناس - ابن رشد - عقل گرایی    ۳( توماس آ

بی تردید یکی از اساسی ترین آراء و عقاید فلسفی در تفکر اسالمی چیست؟ و این امر پایه کدام برهان مطرح و مشهور فلسفی -  
می باشد؟

۲( تاکید بر عقالنی بودن اصل علیت - امکان ذاتی  ۱( فرق بین ماهیت و وجود - وجوب و امکان    

۴( تاکید بر عقالنی بودن اصل علیت - وجوب و امکان ۳( فرق بین وجود و ماهیت - امکان ذاتی   

برهان -   پایه  و  گرفت  قرار  جدیدی  مباحث  مقدمه  بحث  این  ماهیت  و  وجود  مغایرت  بحث  به   ............... خاص  توجه  علت  به 
............ در جهت اثبات خداوند بوده و توماس آکوئیناس با طرح اصل مغایرت وجود و ماهیت در اروپا باعث ............ شد.

۲( فارابی - مغایریت وجود و ماهیت - به وجود آمدن مناقشات فلسفی  ١( ابن سینا - وجوب و امکان - حل مناقشات فلسفی   

۴( فارابی - مغایرت وجود و ماهیت - حل مناقشات فلسفی ۳( ابن سینا - وجوب و امکان به وجود آمدن مناقشات فلسفی  
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 در کدام گزینه زیر به درستی و به ترتیب چهار قدمی که برای شناخت دو مفهوم وجود و ماهیت و نسبت بین آن ها برداشته می -  
شود آمده است؟

۱( ما انسان ها می دانیم که اشیاء پیرامون ما وجود دارند که باید به آن ها علم پیدا کنیم. - انسان در هرچیزی مشاهده می کند دو جنبه می یابد: موجود بودن 
و چیستی داشتن - با تأکید بر مغایرت وجود و ماهیت دو نوع حمل ضروری و غیرضروری مطرح می شود. - هستی و چیستی دو مفهومی چیزند، و باید به نسبت 

میان وجود و ماهیت توجه کرد.

۲( ما انسان ها می دانیم که اشیاء پیرامون ما وجود دارند که باید به آن ها علم پیدا کنیم. - انسان در هر چیزی مشاهده می کند دو جنبه می یابد: موجود بودن 
و چیستی داشتن - هستی و چیستی دو مفهوم یک چیزند، و باید به نسبت میان وجود و ماهیت توجه کرد. - با تأکید بر مغایرت وجود و ماهیت دو نوع حمل 

ضروری و غیرضروری مطرح می شود.

۳( وجود وجه مشترک میان موجودات است و ماهیت وجه اختصاصی آن ها است. - هستی و چیستی دو مفهوم یک چیزند و باید به نسبت میان وجود و ماهیت 
توجه کرد. - ما انسان ها می دانیم که اشیاء پیرامون ما وجود دارند که باید به آن ها علم پیدا کنیم. - با تاکید بر مغایرت وجود و ماهیت دو نوع حمل ضروری و 

غیرضروری مطرح می شود.

۴( با تاکید بر مغایرت وجود و ماهیت دو نوع حمل ضروری و غیرضروری مطرح می شود. - وجود وجه مشترک میان موجودات است و ماهیت وجه اختصاصی 
آن هاست. - ما انسان ها میدانیم که اشیاء پیرامون ما وجود دارند که باید به آن ها علم پیدا کنیم. - هستی و چیستی دو مفهوم یک چیزند، و باید به نسبت میان 

وجود و ماهیت توجه کرد.

 به ترتیب مشخص کنید کدام یک از گزاره های زیر درست و کدام یک غلط می باشد. -  

- فارابی در قدم سوم درک نسبت میان وجود و ماهیت این نظر خود را با عنوان مغایرت وجود و ماهیت مطرح می کند.

- در قدم سوم درک نسبت میان وجود و ماهیت می گوییم هستی و چیستی دو جنبه از یک چیزند به این معنا که آن دو جزء از یک چیزند 
که باهم ترکیب شده اند. 

- توماس آکوئیناس با استفاده از برهان وجوب و ماهیت ابن سینا در خداشناسی بر پایه گسترش اصل مغایرت وجود و ماهیت در اروپا 
باعث مناقشات فراوانی شد. 

با سؤال »این چیست؟« و »آن  یابد: »موجود بودن« و »چیستی داشتن« که  - انسان در هرچیزی که مشاهده می کند، دو جنبه می 
چیست؟« به دنبال درک ماهیت پدیده ها و امور پیرامون خود است.

۴( غ - ن - غ - ص ۳( غ - ص- غ - ص   ۲( غ - غ - ص - ص    ۱( ص - ص - ع - غ   

 به ترتیب مشخص کنید در هریک از مثال های زیر حمل ضروری )حمل اول ذاتی( و حمل غیرضروری )حمل شایع صناعی( کدام اند؟  - 

ب( انسان حیوان نامی حساس می باشد.  الف( مربع شکل هندسی می باشد. 

د( واجب الوجود موجود است. ج( انسان هست.    

۱( حمل ضروری - حمل ضروری - حمل غیرضروری - حمل غیرضروری 

۲( حمل ضروری - حمل غیرضروری - حمل غیرضروری - حمل ضروری 

۳( حمل غیرضروری - حمل ضروری - حمل ضروری - حمل غیرضروری 

۴( حمل ضروری - حمل غیرضروری - حمل ضروری - حمل ضروری 

وجه اختصاصی میان موجودات چیست و انسان موجود است چه نوع رابطه ای از نظر ابن سینا در مغایرت وجود و ماهیت می باشد؟-  

۴( ماهیت - رابطه غیرضروری ۳( وجود - رابطه ضروری  ۲( وجود - رابطه غیرضروری   ۱( ماهیت - رابطه ضروری  
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و کدام -    نمود؟  را مطرح  نکاتی  این دو مفهوم  تمایز  در  و  ویژه ای کرد  توجه  ماهیت  و  میان وجود  به نسبت  بزرگ  فیلسوف  کدام 
فیلسوف مسلمان می گوید: »هستی« و »چیستی« دو جنبه یک چیزند به این معنا نیست که آن دو جز از یک چیزند...

۴( ابن سینا - فارابی ۳( فارابی - ابن سینا   ۲( ابن سینا - ابن سینا   ۱( فارابی - فارابی  

 به ترتیب وجه اختصاصی و وجه مشترک موجودات بر چه اساسی درک می شود و این امر در کدام یک از قدم هایی که در این زمینه   - 
برداشت می شود استنباط می گردد؟

۴( وجود - ماهیت - قدم دوم ۳( ماهیت - وجود - قدم دوم  ۲( ماهیت - وجود - قدم اول   ۱( وجود - ماهیت - قدم اول  

توماس آکوئیناس که با فلسفه ابن سینا آشنا شد اصل ............ را در اروپا گسترش داد و باعث ........... فراوان در اروپا شد و -   
همچون ابن سینا این نظر را پایه برهان های خود در ............ قرار داد.

۲( وجوب و امکان - وحدت نظر - خداشناسی  ۱( مغایرت وجود و ماهیت - مناقشات - وجودشناسی   

۴( وجوب و امکان - وحدت نظر - وجودشناسی ۳( مغایرت وجود و ماهیت - مناقشات - خداشناسی  

 در هریک از مثال های زیر به کدام حمل در درک قدم چهارم بین وجود و ماهیت اشاره شده است؟ -   

مثال دوم = سه ضلعی بودن برای مثلث  مثال اول = شیهه کننده بودن برای اسب  

مثال چهارم = موحد بودن یک مسلمان  مثال سوم = موجود بودن برای درخت سرو  

مثال پنجم = هنرمند بودن یک نقاش

۱( حمل اول ذاتی - حمل اول ذاتی - حمل شایع صناعی - حمل اول ذاتی - حمل شایع صناعی 

۲( حمل شایع صناعی - حمل اول ذاتی - حمل شایع صناعی - حمل شایع صناعی - حمل اول ذاتی 

۳( حمل شایع صناعی - حمل شایع صناعی - حمل اول ذاتی - حمل شایع صناعی - حمل اول ذاتی 

۴( حمل اول ذاتی - حمل اول ذاتی - حمل شایع صناعی - حمل اول ذاتی - حمل اول ذاتی

 می شود؟-   
ً
 مهم ترین و جامع ترین اثر ابن سینا چیست و شامل چه معارفی دقیقا

۲( شفا - منطق، طبیعیات، ریاضیات، الهیات  ۱( اشارات و تنبیهات - منطق، طبیعیات، نجوم، الهیات   

۴( شفا - منطق، اخالق، طبیعیات، ریاضیات  ۳( اشارات و تنبیهات - منطق، ریاضیات، اخالق، طبیعیات  

 در کدام گزینه زیر به درستی قدم هایی که هریک از مثال ها در جهت شناخت دو مفهوم هستی و چیستی مطرح کرده اند را تبیین -   
می کند؟

مثال اول = وقتی دانش آموزان به موزه مردم شناسی می روند و بعضی اشیاء قدیمی را می بینند، ولی می دانند کاربرد آن ها چیست؟ 

مثال دوم = وقتی دخترخانمی در حین آشپزی مادرش از او خواص و کارکردهای هریک از مواد اولیه بکار رفته در خوراک در حال تهیه 
را می پرسد که با آن ها آشنایی ندارد؟ 

مثال سوم = وقتی عزیزانمان را که با آن ها دیدار تازه می کنیم، بغل کرده و در آغوش می گیریم تا به آرامش روحی برسیم؟ 

مثال چهارم = وقتی به این درک برسیم که سرکه تولید شده از انگور خواص جدیدی دارد که متفاوت از خواص انگور می باشد؟

۲( قدم اول - قدم سوم - قدم سوم - قدم سوم  ۱( قدم اول - قدم دوم - قدم سوم - قدم چهارم    

۴( قدم دوم - قدم دوم - قدم اول - قدم سوم ۳( قدم دوم - قدم سوم - قدم اول - قدم چهارم   
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و کدام -    نمود؟  را مطرح  نکاتی  این دو مفهوم  تمایز  در  و  ویژه ای کرد  توجه  ماهیت  و  میان وجود  به نسبت  بزرگ  فیلسوف  کدام 
فیلسوف مسلمان می گوید: »هستی« و »چیستی« دو جنبه یک چیزند به این معنا نیست که آن دو جز از یک چیزند...

۴( ابن سینا - فارابی ۳( فارابی - ابن سینا   ۲( ابن سینا - ابن سینا   ۱( فارابی - فارابی  

 به ترتیب وجه اختصاصی و وجه مشترک موجودات بر چه اساسی درک می شود و این امر در کدام یک از قدم هایی که در این زمینه   - 
برداشت می شود استنباط می گردد؟

۴( وجود - ماهیت - قدم دوم ۳( ماهیت - وجود - قدم دوم  ۲( ماهیت - وجود - قدم اول   ۱( وجود - ماهیت - قدم اول  

توماس آکوئیناس که با فلسفه ابن سینا آشنا شد اصل ............ را در اروپا گسترش داد و باعث ........... فراوان در اروپا شد و -   
همچون ابن سینا این نظر را پایه برهان های خود در ............ قرار داد.

۲( وجوب و امکان - وحدت نظر - خداشناسی  ۱( مغایرت وجود و ماهیت - مناقشات - وجودشناسی   

۴( وجوب و امکان - وحدت نظر - وجودشناسی ۳( مغایرت وجود و ماهیت - مناقشات - خداشناسی  

 در هریک از مثال های زیر به کدام حمل در درک قدم چهارم بین وجود و ماهیت اشاره شده است؟ -   

مثال دوم = سه ضلعی بودن برای مثلث  مثال اول = شیهه کننده بودن برای اسب  

مثال چهارم = موحد بودن یک مسلمان  مثال سوم = موجود بودن برای درخت سرو  

مثال پنجم = هنرمند بودن یک نقاش

۱( حمل اول ذاتی - حمل اول ذاتی - حمل شایع صناعی - حمل اول ذاتی - حمل شایع صناعی 

۲( حمل شایع صناعی - حمل اول ذاتی - حمل شایع صناعی - حمل شایع صناعی - حمل اول ذاتی 

۳( حمل شایع صناعی - حمل شایع صناعی - حمل اول ذاتی - حمل شایع صناعی - حمل اول ذاتی 

۴( حمل اول ذاتی - حمل اول ذاتی - حمل شایع صناعی - حمل اول ذاتی - حمل اول ذاتی

 می شود؟-   
ً
 مهم ترین و جامع ترین اثر ابن سینا چیست و شامل چه معارفی دقیقا

۲( شفا - منطق، طبیعیات، ریاضیات، الهیات  ۱( اشارات و تنبیهات - منطق، طبیعیات، نجوم، الهیات   

۴( شفا - منطق، اخالق، طبیعیات، ریاضیات  ۳( اشارات و تنبیهات - منطق، ریاضیات، اخالق، طبیعیات  

 در کدام گزینه زیر به درستی قدم هایی که هریک از مثال ها در جهت شناخت دو مفهوم هستی و چیستی مطرح کرده اند را تبیین -   
می کند؟

مثال اول = وقتی دانش آموزان به موزه مردم شناسی می روند و بعضی اشیاء قدیمی را می بینند، ولی می دانند کاربرد آن ها چیست؟ 

مثال دوم = وقتی دخترخانمی در حین آشپزی مادرش از او خواص و کارکردهای هریک از مواد اولیه بکار رفته در خوراک در حال تهیه 
را می پرسد که با آن ها آشنایی ندارد؟ 

مثال سوم = وقتی عزیزانمان را که با آن ها دیدار تازه می کنیم، بغل کرده و در آغوش می گیریم تا به آرامش روحی برسیم؟ 

مثال چهارم = وقتی به این درک برسیم که سرکه تولید شده از انگور خواص جدیدی دارد که متفاوت از خواص انگور می باشد؟

۲( قدم اول - قدم سوم - قدم سوم - قدم سوم  ۱( قدم اول - قدم دوم - قدم سوم - قدم چهارم    

۴( قدم دوم - قدم دوم - قدم اول - قدم سوم ۳( قدم دوم - قدم سوم - قدم اول - قدم چهارم   
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منطق و فلسفه جامع کنکور

 از برهان مغایرت وجود و ماهیت در کتاب های فلسفی با چه عنوانی یاد شده است و چه کسی به توضیح آن در کتاب شرح منظومه -   
پرداخته است؟

۲( نیازمندی حمل وجود بر ماهیت به دلیل - ابن سینا  ۱( نیازمندی حمل وجود بر ماهیت به دلیل - حاج مالهادی سبزواری   

۴( ترجیح بال مرجح محال است. - ابن سینا ۳( ترجیح بال مرجح محال است. - حاج مالهادی سبزواری    

 اگر مفهوم وجود عین مفهوم ماهیت یا جزء آن بود چه مشکل یا مسئله ای پیش می آمد؟-   

۱( هیچ چیز واقعی وجود نداشت. 

۲( هیچ ماهیتی معنا پیدا نمی کرد و شناخته نمیشد. 

۳( همه ماهیات مانند یکدیگر می شدند و هیچ وجه تمیزی بین موجودات نبود. 

۴( صرف تصور هر ماهیتی برای به وجود آمدن آن کافی بود و وجود خیالی معنا نداشت.

 نظر ابن سینا مبتنی بر تاکید به مغایرت وجود و ماهیت پایه ارائه کدام برهان از سوی این فیلسوف قرار گرفت؟ و هدف این برهان -   
چه بود؟

۲( وجوب و امکان - اثبات وجود خدا  ۱( فقر وجودی - اثبات وجود خدا      

۴( فقر وجودی - اثبات مغایرت ذهنی وجود و ماهیت نه عینی ۳( وجوب و امکان - اثبات مغایرت ذهنی وجود و ماهیت نه عینی   

 کدام یک از قضایای حملی زیر، حمل اول ذاتی نیست یا به عبارت دیگر حمل ضروری در آن مطرح     نمی باشد؟-   

۲( خدا واجب الوجود است. ۱( خدا هست   

۴( انسان موجود است. ۳( حیوان جسم نامی احساس است.  

 مغایرت وجود و ماهیت در کجا معنا پیدا می کند؟ کدام فیلسوف بر این اساس نظر خود را در تکمیل نسبت وجود و ماهیت ارائه -   
کرد؟

۲( مصداق عینی - ابن سینا  ۱( مصداق عینی - فارابی   

۴( مصداق انتزاعی و ذهنی - ابن سینا ۳( مصداق انتزاعی و ذهنی - فارابی  

در مصداق بیرونی و عینی انسان در هرچیزی که مشاهده می کند چند جنبه می یابد؟-   

۱( یک جنبه - وجود به عنوان وجه مشترک میان موجودات 

۲( یک جنبه - ماهیت به عنوان وجه اختصاصی میان موجودات 

۳( دو جنبه - وجود به عنوان وجه مشترک میان موجودات و ماهیت به عنوان وجه اختصاصی میان آن ها 

۴( سه جنبه - ماهیت به عنوان وجه اختصاصی میان موجودات، وجود به عنوان وجه مشترک و جنبه انتزاعی تصور

وقتی در قدم دوم برای درک رابطه دو مفهوم وجود و ماهیت از انسان پرسیده می شود، این چیست؟ و آن چیست؟ و او اگر به -   
پرسش ها پاسخ یکسان و مشابه بدهد بیانگر چیست؟ اگر به این پرسش ها پاسخ های متنوع و متفاوت بدهد بیانگر چیست؟ )به ترتیب 

راست به چپ(

۱( تاکید بر وجود به عنوان وجه مشترک میان موجودات - تاکید بر ماهیت به عنوان وجه اختصاصی میان موجودات 

۲( تاکید بر اصالت وجود بر ماهیت - تاکید بر وجود به عنوان وجه مشترک میان پدیده ها 
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۳( تاکید بر ماهیت به عنوان وجه مشترک میان موجودات - تاکید بر وجود به عنوان وجه اختصاصی میان موجودات 

۴( تاکید بر اصالت ماهیت بر وجود - تاکید بر ماهیت به عنوان وجه اختصاصی میان موجودات

 تفاوت موجودات و پدیده های را بر اساس مفهوم ............... و وحدت میان پدیده ها و موجودات را بر اساس مفهوم ............ -   
شناخته می شوند. بر این اساس هستی بیانگر وجه ............ و چیستی بیانگر وجه ............. می باشد.

۲( ماهیت - وجود - تمایز - تشابه  ۱( وجود - ماهیت - تمایز - تشابه   

۴( ماهیت - وجود - تشابه - تمایز ۳( وجود - ماهیت - تشابه - تمایز  

 از پدر می پرسد این چیست؟ یا آن چیست؟ -   
ً
در مثال کودکی که به همراه پدرش به باغ وحش می رود و با دیدن حیوانات متعدد دائما

دلیل این پرسش ها را چگونه میتوان تبیین کرد؟

۱( کودک به درک چیستی رسیده است و می خواهد به درک هستی نیز برسد.

۲( کودک به درک درستی از چیستی و هستی حیوانات نرسیده است. 

۳( این کودک به درک وجود پی برده، ولی درک درستی از ابعاد ماهیتی حیوانات موردنظر ندارد. 

۴( این کودک به درک درستی از وجود و ماهیت حیوانات رسیده و میخواهد نسبت بین این دو مفهوم را درک کند.

 اینکه انسان سراب را آب تصور می کند و در ادامه وقتی به آنجا می رسد به خطای خود پی می برد در کدام قدم درک شناخت دو -   
مفهوم وجود و ماهیت مطرح می شود؟ و این امر بر چه اساسی در این راستا شکل می گیرد؟ 

۲( قدم اول - بر حسب رفع نیاز  ۱( قدم اول - به درک وجود رسیده، ولی به درک ماهیت نرسیده است.   

۴( قدم دوم - بر حسب رفع نیاز  ۳( قدم دوم - به درک وجود رسیده، ولی به درک ماهیت نرسیده است.  

 در کتاب الهیات شفا ابن سینا که دایره المعارف فلسفی اوست به کدام یک از معارف توجهی نشده است؟ و فرض مدور بودن و -   
حمل آن برای دایره چگونه حملی توصیف می شود؟

۲( ریاضیات - حمل شایع صناعی  ۱( ریاضیات - حمل اول ذاتی   

۴( علم اخالق - حمل اول ذاتی ۳( علم اخالق - حمل شایع صناعی  

کدام یک از براهین ابن سینا در جهت اثبات وجود خدا مطرح شد؟ و مکتب فلسفی که بر این اساس در قرون وسطی گسترش -   
یافت با چه نامی مشهور شد؟

۲( مغایرت وجود و ماهیت - تومیسم ۱( وجوب و امکان - پوزیتویسم  

۴( وجوب و امکان - تومیسم ۳( مغایرت وجود و ماهیت - پوزیتویسم 

در قرن    م. کدام فیلسوف قرن فرصتی فراهم کرد تا فالسفه اروپایی مجددا با فلسفه ارسطویی آشنا شوند و این روند در قرن -   
   م به چه دلیل متوقف شد و فرصت رشد و گسترش بیشتر پیدا نکرد؟

کوئیناس - رشد تجربه گرایی  ۲( توماس آ کوئیناس - مناقشات فراوان میان فالسفه     ۱( توماس آ

۴( آلبرت کبیر - رشد تجربه گرایی ۳( آلبرت کبیر - مناقشات فراوان میان فالسفه    
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۳( تاکید بر ماهیت به عنوان وجه مشترک میان موجودات - تاکید بر وجود به عنوان وجه اختصاصی میان موجودات 
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ً
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در قرن    م. کدام فیلسوف قرن فرصتی فراهم کرد تا فالسفه اروپایی مجددا با فلسفه ارسطویی آشنا شوند و این روند در قرن -   
   م به چه دلیل متوقف شد و فرصت رشد و گسترش بیشتر پیدا نکرد؟

کوئیناس - رشد تجربه گرایی  ۲( توماس آ کوئیناس - مناقشات فراوان میان فالسفه     ۱( توماس آ
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 بی تردید کدام یک از اصول زیر از اساسی ترین آراء و عقاید فلسفی در تفکر اسالمی است و بر این اساس توماس آکوئیناس -   
فلسفه خود را تا حدودی بر پایه نظریات کدام فیلسوف اسالمی مطرح کرده است؟

۲( بحث مغایرت وجود و ماهیت - ابن سینا  ۱( بحث مغایرت وجود و ماهیت - ابن رشد   

۴( بحث برهان وجوب و امکان - ابن رشد ۳( بحث برهان وجوب و امکان - ابن سینا  

 در بحث درک دو مفهوم هستی و چیستی ابن سینا به کدام بحث توجه خاص داشته و آن بحث را پایه کدام نظر خود در اثبات -   
وجود خدا قرار می دهد.

۲( برهان وجوب و امکان - مغایرت وجود و ماهیت  ۱( مغایرت وجود و ماهیت - برهان وجوب و امکان  

۴( مغایرت وجود و ماهیت - فرق بین ماهیت و وجود ۳( فرق بین ماهیت و وجود - مغایرت وجود و ماهیت  

 در هریک از مثال های زیر کدام نوع حمل شایع صناعی یا حمل اول ذاتی مطرح شده است؟ -   

- انسان مهندس است.  - انسان موجود است.    - مثلث سه ضلعی است.  

- مثلث دارای زاویه قائمه است. - انسان ناطق است.   

۱( حمل اول ذاتی - حمل اول ذاتی - حمل شایع صناعی - حمل شایع صناعی - حمل شایع صناعی 

۲( حمل اول ذاتی - حمل شایع صناعی - حمل شایع صناعی - حمل شایع صناعی - حمل اول ذاتی 

۳( حمل شایع صناعی - حمل شایع صناعی - حمل اول ذاتی - حمل اول ذاتی - حمل اول ذاتی 

۴( حمل شایع صناعی - حمل اول ذاتی - حمل اول ذاتی - حمل اول ذاتی - حمل شایع صناعی

 در هریک از قضایای زیر بر چه نوع حملی در بحث مغایرت وجود و ماهیت تاکید شده است؟ -   

- خدا موجود است.    - اتومبیل موجود است.  

- برف سیاه نیست. - عدد دو کوچکترین عدد زوج است.  

۱( حمل غیرضروری - حمل ضروری - حمل ضروری - حمل غیرضروری 

۲( حمل غیرضروری - حمل ضروری - حمل ضروری - حمل ضروری 

۳( حمل ضروری - حمل غیرضروری - حمل ضروری - حمل غیرضروری 

۴( حمل ضروری - حمل غیرضروری - حمل غیرضروری - حمل ضروری

 در بحث شناخت دو مفهوم وجود و ماهیت به ترتیب کدام فیلسوف به طور اجمالی، کدام فیلسوف به درک نسبت میان این دو   - 
مفهوم و کدام فیلسوف به ارائه اصل مغایرت وجود و ماهیت پرداختند؟

۲( ارسطو - فارابی - ابن سینا  ۱( افالطون - ارسطو - فارابی   

۴( فارابی - ابن سینا - ابن رشد  ۳( فارابی - ابن سینا - مالصدرا    

 صحیح یا غلط بودن گزاره های زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟ -   

- مکتب فلسفی تومیسم در اروپا امروزه جزء مکاتب مطرح می باشد.

- برهان وجوب و امکان پایه و اساس اصل مغایرت وجود و ماهیت در جهت اثبات وجود خدا می باشد. 

- توماس آکوئیناس که با فلسفه ابن سینا آشنا بود، با گسترش عقل گرایی به حل مناقشات فلسفی در اروپا پرداخت. 
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 در کنار هم به کار می روند.
ً
- دو مفهوم وجود و ماهیت از پرکاربردترین مفاهیم میان فالسفه می باشد و معموال

۴( ص - ص - ع - غ ۳( غ - ص - غ - ص   ۲( ص - غ - ص - غ    ۱( ص- غ - ع - غ   

 توماس آکوئیناس براساس آشنایی با فلسفه کدام فیلسوف مسلمان فلسفه تومیسم را پایه گذاری کرد؟ و کدام اصل فلسفی را -   
در اروپا گسترش داد؟

۲( ابن سینا - برهان وجوب و امکان  ۱( فارابی - برهان وجوب و امکان    

۴( فارابی - بحث مغایرت وجود و ماهیت ۳( ابن سینا - بحث مغایرت وجود و ماهیت  

کدام عبارت زیر در مورد گزاره های مطرح شده درست می باشد؟ -   

»در اطراف ما اشیاء فراوانی هستند که هم چیستی آن ها را می شناسیم و هم از هستی آنها باخبریم« یا »برخی امور هستند که از هستی 
شان باخبریم، اما چیستی آن ها برای ما روشن نیست« یا »چیستی های فراوانی هم در ذهن ما مطرح می شوند که این امور حداقل 

تاکنون وجود ندارند.«

۱( گزاره های فوق به مسائل روزمره مربوط می شوند و تفکر غیرفلسفی و قضایای فلسفی نیستند و به این علت یک تبیین فلسفی به حساب نمی آیند.

۲( گزاره های فوق به مسائل روزمره مربوط می شوند، اما نیاز به درک با تفکر فلسفی دارند و قضایای فلسفی به حساب آمده و یک تبیین فلسفی دارد.

۳( گزاره های فوق به مسائل روزمره ما مربوط میشوند و از این لحاظ در تفکر غیرفلسفی مطرح شده، اما به قضایای فلسفی منتج گردیده و یک تبیین فلسفی دارد.

۴( گزاره های فوق به مسائل روزمره ما مربوط می شوند، در تفکر غیرفلسفی مطرح شده و قضایای فلسفی نیستند، یک تبیین فلسفی دارند.

 مهم ترین و جامع ترین اثر ابن سینا چیست؟ و در این کتاب ابن سینا بر چه امری تاکید کرده است؟-   

۲( اشارات و تنبیهات - نیازمندی حمل ماهیت بر وجود به دلیل  ۱( شفا - نیازمندی حمل ماهیت بر وجود به دلیل   

۴( اشارات و تنبیهات - مغایرت وجود و ماهیت ۳( شفا - مغایرت وجود و ماهیت    

 ابن سینا در کدامیک از آثار خود به تشریح حمل ضروری و غیرضروری وجود و ماهیت پرداخته است؟ و کدام فیلسوف به شرح -   
این نظریه همت گمارده است؟

۲( شفا - خواجه نصیرالدین طوسی ۱( شفا - حاج مالهادی سبزواری   

۴( اشارات و تنبیهات - حاج مالهادی سبزواری ۳( اشارات و تنبیهات - خواجه نصیرالدین طوسی  

 از کدام برهان در کتابهای فلسفی تحت عنوان نیازمندی حمل وجود بر ماهیت به دلیل یاده شده است؟ این برهان توسط کدام -   
فیلسوف مسلمان مطرح شده است؟

۲( مغایرت وجود و ماهیت - ابن سینا  ۱( مغایرت وجود و ماهیت - فارابی   

۴( برهان وجوب و امکان - فارابی  ۳( برهان وجوب و امکان - ابن سینا   

 کدام یک از فالسفه به تشریح مغایرت وجود و ماهیت به طور کامل پرداخت و این امر را در کدام اثر فلسفی ثبت نمود؟-   

۲( ابن سینا - شفا ۱( ارسطو - مابعدالطبیعیه   

۴( مالصدرا - اسفار اربعه ۳( فارابی - فصوص الحکم   
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 ............ فیلسوف بزرگ به نسبت میان وجود و ماهیت توجه ویژه ای کرد و در تمایز میان این دو مفهوم نکاتی را مطرح نمود و -   
............ راه این فیلسوف را ادامه داد و برای نظر خود عنوان ............ را انتخاب کرد.

۲( ارسطو - فارابی - برهان وجوب و امکان  ۱( ارسطو - فارابی - مغایرت وجود و ماهیت  

۴( فارابی - ابن سینا - برهان وجوب و امکان ۳( فارابی - ابن سینا - مغایرت وجود و ماهیت  

 به ترتیب مشخص کنید در هریک از مثال های زیر به کدام یک از قدم های طی شده برای شناخت دو مفهوم وجود و ماهیت اشاره -   
شده است؟

- وقتی نمی دانستیم منظور از چوگان بازی چیست و پدر ما را به مسابقه این ورزش برد و برایمان توضیح داد. 

- وقتی مطرح می شود انسان با درک وجود به وجه مشترک موجودات و با درک ماهیت به درک وجه اختصاصی موجودات می رسد. 

- وقتی اسید به عنوان یک موجود واحد و غیرمرکب و دارای جوانب مختلف می شناسیم. 

۲( قدم دوم - قدم دوم - قدم سوم  ۱( قدم اول - قدم دوم - قدم سوم   

۴( قدم دوم - قدم سوم - قدم دوم ۳( قدم سوم - قدم دوم - قدم سوم   

 هریک از مثال های زیر بیانگر کدام قدم طی شده برای شناخت هر دو مفهوم وجود و ماهیت می باشند؟ -   

- آزمون و خطا بر رفع گرسنگی و تشنگی - دیدار با عزیزان و صله رحم برای رسیدن به آرامش روحی 

- بردن کودکان با دانش آموزان توسط والدین یا اولیای مدرسه به گردش علمی

۲( قدم اول - قدم دوم - قدم دوم  ۱( قدم اول - قدم سوم - قدم دوم    

۴( قدم اول - قدم اول - قدم دوم ۳( قدم سوم - قدم اول - قدم دوم   

به ترتیب موارد زیرهر کدام اشاره به چه قدمی در جهت شناخت دو مفهوم وجود و ماهیت دارند؟ -   

- وقتی با استاد خود به آزمایشگاه رفته ایم و ترکیبات و عناصر شیمیایی می بینیم که تاکنون ندیده ایم و می خواهیم آن ها را بشناسیم. 

- وقتی پی می بریم وجود و ماهیت دو جنبه یک چیزند، اما آن ها دو جزء از یک چیز نیستند که باهم ترکیب شدند. 

- در مرور خاطرات کودکی موجوداتی را واقعی می پنداشتیم و از آن ها می ترسیدیم و بعدها فهمیدیم که خیالی بودند و واقعیت نداشتند.

۲( قدم سوم - قدم دوم - قدم اول  ۱( قدم اول - قدم دوم - قدم سوم    

۴( قدم دوم - قدم سوم - قدم اول ۳( قدم دوم - قدم دوم - قدم اول   

 از کدام قدم درک مفاهیم وجود و ماهیت به بعد تفکر فلسفی شکل می گیرد و ابن سینا نظر خود را در بحث مفاهیم اولیه هستی -   
و چیستی با چه عنوان مطرح می کند؟

۲( قدم سوم - مغایرت وجود و ماهیت  ۱( قدم دوم - مغایرت وجود و ماهیت   

۴( قدم سوم - برهان وجوب و امکان ۳( قدم دوم - برهان وجوب و امکان   

 در قدم سوم شناخت مفاهیم وجود و ماهیت بر کدام یک از موارد زیر تاکید شده است؟-   

۱( پاسخ به سؤاالت با محتوای »این چیست؟« »آن چیست؟«   

۲( به درک وجود رسیده ایم می خواهیم به درک ماهیت هم برسیم. 

۳( به دنبال آرامش روحی می گردیم.   

۴( درک کردیم هستی و چیستی دو جنبه یک چیزند، ولی به این معنا نیست که آن ها دو جزء از یک چیزند.
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در قدم دوم شناخت دو مفهوم وجود و ماهیت بر کدام یک از موارد زیر تاکید شده است؟-   

۱( پاسخ به سؤاالت با محتوای این چیست؟« - »آن چیست؟«

۲( به درک ماهیت رسیده ایم به دنبال شناخت وجودی هستیم. 

۳( به دنبال آرامش روحی می گردیم. 

۴( درک کردیم هستی و چیستی دو جنبه یک چیزند، ولی به این معنا نیست که آن ها دو جزء از یک چیزند.

در قدم نخست شناخت دو مفهوم هستی و چیستی به دنبال کدام یک از مفاهیم زیر هستیم؟-   

۲( به درک وجود رسیده ایم می خواهیم به درک ماهیت هم برسیم.  ۱( پاسخ به سؤاالت با محتوای این چیست؟« »آن چیست؟«   

۴( به دنبال آرامش روحی می گردیم . ۳( به درک ماهیت رسیده ایم به دنبال شناخت وجودی هستیم.  

مفهوم فلسفی: »وحدت در عین کثرت« و »کثرت در عین وحدت« بیانگر تاکید بر کدام رابطه در میان دو مفهوم وجود و ماهیت -   
به ترتیب می باشد؟

۲( ماهیت، وجود - وجود، ماهیت ۱( وجود، ماهیت - ماهیت، وجود    

۴( ماهیت و چیستی - وجود و هستی ۳( وجود و هستی - ماهیت و چیستی   

 در کدام قدم طی شده برای درک شناخت و نسبت میان دو مفهوم وجود و ماهیت به وجه اشتراک و وجه اختصاصی موجودات -   
تاکید می شود؟ بیانگر وجه اشتراک و وجه اختصاصی موجودات به ترتیب کدام مفاهیم می باشند؟

۲( قدم سوم - وجود و ماهیت ۱( قدم دوم - وجود و ماهیت    

۴( قدم سوم - ماهیت و وجود ۳( قدم دوم - ماهیت و وجود    

 در کنار هم به کار می روند کدام اند و در شناخت این دو مفهوم چه نوع تفکری مطرح -   
ً
دو مفهوم پرکاربرد میان انسان ها که معموال

است. و بر اساس کدام یک مفهوم به درک کثرت میان موجودات می رسیم؟

۲( وجود و ماهیت - تفکر فلسفی - وجود  ١( هستی و چیستی - تفکر غیرفلسفی - ماهیت    

۴( علت و معلول - تفکر فلسفی - ماهیت ۳( علت و معلول - تفکر غیرفلسفی - وجود   

 از مباحث اولیه فلسفه درک دو مفهوم ................ و ............. می باشد که نیاز به تفکر ............ دارد.-   

۲( وجود و ماهیت - غیرفلسفی  ۱( علت و معلول - غیرفلسفی    

۴( علت و معلول - فلسفی ۳( هستی و چیستی - فلسفی    

 در بحث درک دو مفهوم هستی و چیستی »وجود و ماهیت«، تقدم با شناخت این دو مفهوم است یا درک نسبت میان آن ها و در -   
قدم آخر نتیجه مطلوب چیست؟

۲( نسبت - فهم نسبت تغایر ذهنی وجود و ماهیت  ۱( شناخت - فهم نسبت تغایر ذهنی وجود و ماهیت  

۴( نسبت به ارائه برهان وجوب و امکان  ۳( شناخت - ارائه برهان وجوب و امکان   
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در قدم دوم شناخت دو مفهوم وجود و ماهیت بر کدام یک از موارد زیر تاکید شده است؟-   

۱( پاسخ به سؤاالت با محتوای این چیست؟« - »آن چیست؟«

۲( به درک ماهیت رسیده ایم به دنبال شناخت وجودی هستیم. 

۳( به دنبال آرامش روحی می گردیم. 

۴( درک کردیم هستی و چیستی دو جنبه یک چیزند، ولی به این معنا نیست که آن ها دو جزء از یک چیزند.

در قدم نخست شناخت دو مفهوم هستی و چیستی به دنبال کدام یک از مفاهیم زیر هستیم؟-   

۲( به درک وجود رسیده ایم می خواهیم به درک ماهیت هم برسیم.  ۱( پاسخ به سؤاالت با محتوای این چیست؟« »آن چیست؟«   

۴( به دنبال آرامش روحی می گردیم . ۳( به درک ماهیت رسیده ایم به دنبال شناخت وجودی هستیم.  

مفهوم فلسفی: »وحدت در عین کثرت« و »کثرت در عین وحدت« بیانگر تاکید بر کدام رابطه در میان دو مفهوم وجود و ماهیت -   
به ترتیب می باشد؟

۲( ماهیت، وجود - وجود، ماهیت ۱( وجود، ماهیت - ماهیت، وجود    

۴( ماهیت و چیستی - وجود و هستی ۳( وجود و هستی - ماهیت و چیستی   

 در کدام قدم طی شده برای درک شناخت و نسبت میان دو مفهوم وجود و ماهیت به وجه اشتراک و وجه اختصاصی موجودات -   
تاکید می شود؟ بیانگر وجه اشتراک و وجه اختصاصی موجودات به ترتیب کدام مفاهیم می باشند؟

۲( قدم سوم - وجود و ماهیت ۱( قدم دوم - وجود و ماهیت    

۴( قدم سوم - ماهیت و وجود ۳( قدم دوم - ماهیت و وجود    

 در کنار هم به کار می روند کدام اند و در شناخت این دو مفهوم چه نوع تفکری مطرح -   
ً
دو مفهوم پرکاربرد میان انسان ها که معموال

است. و بر اساس کدام یک مفهوم به درک کثرت میان موجودات می رسیم؟

۲( وجود و ماهیت - تفکر فلسفی - وجود  ١( هستی و چیستی - تفکر غیرفلسفی - ماهیت    

۴( علت و معلول - تفکر فلسفی - ماهیت ۳( علت و معلول - تفکر غیرفلسفی - وجود   

 از مباحث اولیه فلسفه درک دو مفهوم ................ و ............. می باشد که نیاز به تفکر ............ دارد.-   

۲( وجود و ماهیت - غیرفلسفی  ۱( علت و معلول - غیرفلسفی    

۴( علت و معلول - فلسفی ۳( هستی و چیستی - فلسفی    

 در بحث درک دو مفهوم هستی و چیستی »وجود و ماهیت«، تقدم با شناخت این دو مفهوم است یا درک نسبت میان آن ها و در -   
قدم آخر نتیجه مطلوب چیست؟

۲( نسبت - فهم نسبت تغایر ذهنی وجود و ماهیت  ۱( شناخت - فهم نسبت تغایر ذهنی وجود و ماهیت  

۴( نسبت به ارائه برهان وجوب و امکان  ۳( شناخت - ارائه برهان وجوب و امکان   
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منطق و فلسفه جامع کنکور

 پاسخ سؤاالت زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟ -   

- وجه اختصاصی موجودات چیست؟  - وجه مشترک موجودات چیست؟   

- شناخت دو مفهوم وجود و ماهیت به چه نوع تفکری نیاز دارد؟

۲( ماهیت - وجود - تفکر غیرفلسفی ۱( وجود - ماهیت - تفکر غیرفلسفی   

۴( ماهیت - وجود - تفکر فلسفی ۳( وجود - ماهیت - تفکر فلسفی   

 در کدام گزینه پاسخ به سؤاالت زیر به درستی آمده است؟   - 

- انسان در هرچیزی که مشاهده می کند چه جوانبی را می یابد؟ 

- در کدام قدم درک دو مفهوم هستی و چیستی سؤاالتی با مضمون »این چیست؟« و »آن چیست« مطرح می شود؟

۲( موجود بودن و چیستی داشتن - قدم اول  ۱( علت و معلول - قدم اول    

۴( موجود بودن و چیستی داشتن - قدم دوم ۳( علت و معلول - قدم دوم   

 اگر مفهوم وجود عین مفهوم ماهیت یا جزء آن بود چه مشکل یا مسئله ای پیش می آمد؟-   

۱( هیچ چیز واقعی وجود نداشت. 

۲( هیچ ماهیتی معنا پیدا نمی کرد و شناخته نمی شد. 

۳( همه ماهیات مانند یکدیگر می شدند و به هیچ وجه تمیزی بین موجودات نبود. 

۴( صرف تصور هر ماهیتی برای به وجود آمدن آن کافی بود و وجود خیالی معنا نداشت.

 کدام یک از قضایای حملی زیر، حمل اول ذاتی نیست یا به عبارت دیگر حمل ضروری در آن مطرح نمی باشد؟-   

۲( خدا واجب الوجود است.  ا( خدا هست.    

۴( انسان موجود است. ۳( حیوان جسم نامی احساس است.   

 مغایرت وجود و ماهیت در کجا معنا پیدا می کند؟ کدام فیلسوف بر این اساس نظر خود را در تکمیل نسبت وجود و ماهیت ارائه -   
کرد؟

۲( مصداق عینی - ابن سینا  ۱( مصداق عینی - فارابی    

۴( مصداق انتزاعی و ذهنی - ابن سینا ۳( مصداق انتزاعی و ذهنی - فارابی   

 در مصداق بیرونی و عینی انسان در هرچیزی که مشاهده می کند چند جنبه می یابد؟-   

۱( یک جنبه - وجود به عنوان وجه مشترک میان موجودات 

۲( یک جنبه - ماهیت به عنوان وجه اختصاصی میان موجودات 

۳( دو جنبه - وجود به عنوان وجه مشترک میان موجودات و ماهیت به عنوان وجه اختصاصی میان آن ها 

۴( سه جنبه - ماهیت به عنوان وجه اختصاصی میان موجودات، وجود به عنوان وجه مشترک و جنبه انتزاعی تصور
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 وقتی در قدم دوم برای درک رابطه دو مفهوم وجود و ماهیت از انسان پرسیده می شود، این چیست؟ و آن چیست؟ و او اگر به -   
پرسش ها پاسخ یکسان و مشابه بدهد بیانگر چیست؟ اگر به این پرسش ها پاسخ های متنوع و متفاوت بدهد بیانگر چیست؟ )به ترتیب 

راست به چپ( 

۱( تاکید بر وجود به عنوان وجه مشترک میان موجودات - تاکید بر ماهیت به عنوان وجه اختصاصی میان موجودات 

۲( تاکید بر اصالت وجود بر ماهیت - تاکید بر وجود به عنوان وجه مشترک میان پدیده ها 

۳( تاکید بر ماهیت به عنوان وجه مشترک میان موجودات - تاکید بر وجود به عنوان وجه اختصاصی میان موجودات 

۴( تاکید بر اصالت ماهیت بر وجود - تاکید بر ماهیت به عنوان وجه اختصاصی میان موجودات

تفاوت موجودات و پدیده های را بر اساس مفهوم ............ و وحدت میان پدیده ها و موجودات را بر اساس مفهوم ............ -   
شناخته می شوند. بر این اساس هستی بیانگر وجه ............ و چیستی بیانگر وجه ............ می باشد.

۲( ماهیت - وجود - تمایز - تشابه ۱( وجود - ماهیت - تمایز - تشابه   

۴( ماهیت - وجود - تشابه - تمایز ۳( وجود - ماهیت - تشابه - تمایز   

در مثال کودکی که به همراه پدرش به باغ وحش می رود و با دیدن حیوانات متعدد دائما از پدر می پرسد این چیست؟ یا آن چیست؟ -   
دلیل این پرسش ها را چگونه می توان تبیین کرد؟

۱( کودک به درک چیستی رسیده است و می خواهد به درک هستی نیز برسد. 

۲( کودک به درک درستی از چیستی و هستی حیوانات نرسیده است. 

۳( این کودک به درک وجود پی برده، ولی درک درستی از ابعاد ماهیتی حیوانات موردنظر ندارد. 

۴( این کودک به درک درستی از وجود و ماهیت حیوانات رسیده و میخواهد نسبت بین این دو مفهوم را درک کند. 

 اینکه انسان سراب را آب تصور می کند و در ادامه وقتی به آنجا می رسد به خطای خود پی می برد در کدام قدم درک شناخت دو -   
مفهوم وجود و ماهیت مطرح می شود؟ و این امر بر چه اساسی در این راستا شکل می گیرد؟

۱( قدم اول - به درک وجود رسیده، ولی به درک ماهیت نرسیده است. 

۲( قدم اول - برحسب رفع نیاز 

۳( قدم دوم – به درک وجود رسیده، ولی به درک ماهیت نرسیده است. 

۴( قدم دوم - برحسب رفع نیاز

در کتاب الهیات شفا ابن سینا که دایره المعارف فلسفی اوست به کدام یک از معارف توجهی نشده است؟ و فرض مدور بودن و -   
حمل آن برای دایره چگونه حملی توصیف می شود؟

۲( ریاضیات - حمل شایع صناعی  ۱( ریاضیات - حمل اول ذاتی   

۴( علم اخالق - حمل اول ذاتی ۳( علم اخالق - حمل شایع صناعی   

 کدام یک از براهین ابن سینا در جهت اثبات وجود خدا مطرح شد؟ و مکتب فلسفی که بر این اساس در قرون وسطی گسترش -   
یافت با چه نامی مشهور شد؟

۲( مغایرت وجود و ماهیت - تومیسم  ۱( وجوب و امکان - پوزیتویسم    

۴( وجوب و امکان - تومیسم ۳( مغایرت وجود و ماهیت - پوزیتویسم  
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 وقتی در قدم دوم برای درک رابطه دو مفهوم وجود و ماهیت از انسان پرسیده می شود، این چیست؟ و آن چیست؟ و او اگر به -   
پرسش ها پاسخ یکسان و مشابه بدهد بیانگر چیست؟ اگر به این پرسش ها پاسخ های متنوع و متفاوت بدهد بیانگر چیست؟ )به ترتیب 

راست به چپ( 

۱( تاکید بر وجود به عنوان وجه مشترک میان موجودات - تاکید بر ماهیت به عنوان وجه اختصاصی میان موجودات 

۲( تاکید بر اصالت وجود بر ماهیت - تاکید بر وجود به عنوان وجه مشترک میان پدیده ها 

۳( تاکید بر ماهیت به عنوان وجه مشترک میان موجودات - تاکید بر وجود به عنوان وجه اختصاصی میان موجودات 

۴( تاکید بر اصالت ماهیت بر وجود - تاکید بر ماهیت به عنوان وجه اختصاصی میان موجودات

تفاوت موجودات و پدیده های را بر اساس مفهوم ............ و وحدت میان پدیده ها و موجودات را بر اساس مفهوم ............ -   
شناخته می شوند. بر این اساس هستی بیانگر وجه ............ و چیستی بیانگر وجه ............ می باشد.

۲( ماهیت - وجود - تمایز - تشابه ۱( وجود - ماهیت - تمایز - تشابه   

۴( ماهیت - وجود - تشابه - تمایز ۳( وجود - ماهیت - تشابه - تمایز   

در مثال کودکی که به همراه پدرش به باغ وحش می رود و با دیدن حیوانات متعدد دائما از پدر می پرسد این چیست؟ یا آن چیست؟ -   
دلیل این پرسش ها را چگونه می توان تبیین کرد؟

۱( کودک به درک چیستی رسیده است و می خواهد به درک هستی نیز برسد. 

۲( کودک به درک درستی از چیستی و هستی حیوانات نرسیده است. 

۳( این کودک به درک وجود پی برده، ولی درک درستی از ابعاد ماهیتی حیوانات موردنظر ندارد. 

۴( این کودک به درک درستی از وجود و ماهیت حیوانات رسیده و میخواهد نسبت بین این دو مفهوم را درک کند. 

 اینکه انسان سراب را آب تصور می کند و در ادامه وقتی به آنجا می رسد به خطای خود پی می برد در کدام قدم درک شناخت دو -   
مفهوم وجود و ماهیت مطرح می شود؟ و این امر بر چه اساسی در این راستا شکل می گیرد؟

۱( قدم اول - به درک وجود رسیده، ولی به درک ماهیت نرسیده است. 

۲( قدم اول - برحسب رفع نیاز 

۳( قدم دوم – به درک وجود رسیده، ولی به درک ماهیت نرسیده است. 

۴( قدم دوم - برحسب رفع نیاز

در کتاب الهیات شفا ابن سینا که دایره المعارف فلسفی اوست به کدام یک از معارف توجهی نشده است؟ و فرض مدور بودن و -   
حمل آن برای دایره چگونه حملی توصیف می شود؟

۲( ریاضیات - حمل شایع صناعی  ۱( ریاضیات - حمل اول ذاتی   

۴( علم اخالق - حمل اول ذاتی ۳( علم اخالق - حمل شایع صناعی   

 کدام یک از براهین ابن سینا در جهت اثبات وجود خدا مطرح شد؟ و مکتب فلسفی که بر این اساس در قرون وسطی گسترش -   
یافت با چه نامی مشهور شد؟

۲( مغایرت وجود و ماهیت - تومیسم  ۱( وجوب و امکان - پوزیتویسم    

۴( وجوب و امکان - تومیسم ۳( مغایرت وجود و ماهیت - پوزیتویسم  
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 در قرن    م. کدام فیلسوف قرن فرصتی فراهم کرد تا فالسفه اروپایی مجددا با فلسفه ارسطویی آشنا شوند و این روند در قرن   - 
  م به چه دلیل متوقف شد و فرصت رشد و گسترش بیشتر پیدا نکرد؟

کوئیناس - رشد تجربه گرایی  ۲( توماس آ کوئیناس - مناقشات فراوان میان فالسفه    ۱( توماس آ

۴( آلبرت کبیر - رشد تجربه گرایی ۳( آلبرت کبیر - مناقشات فراوان میان فالسفه   

 بی تردید کدام یک از اصول زیر از اساسی ترین آراء و عقاید فلسفی در تفکر اسالمی است و بر این اساس توماس آکوئیناس -   
فلسفه خود را تا حدودی بر پایه نظریات کدام فیلسوف اسالمی مطرح کرده است؟

۲( بحث مغایرت وجود و ماهیت - ابن سینا  ۱( بحث مغایرت وجود و ماهیت - ابن رشد    

۴( بحث برهان وجوب و امکان - ابن رشد ۳( بحث برهان وجوب و امکان - ابن سینا   

در بحث درک دو مفهوم هستی و چیستی ابن سینا به کدام بحث توجه خاص داشته و آن بحث را پایه کدام نظر خود در اثبات -   
وجود خدا قرار میدهد؟

۲( برهان وجوب و امکان - مغایرت وجود و ماهیت  ۱( مغایرت وجود و ماهیت - برهان وجوب و امکان   

۴( مغایرت وجود و ماهیت - فرق بین ماهیت و وجود ۳( فرق بین ماهیت و وجود - مغایرت وجود و ماهیت   

 در هریک از مثال های زیر کدام نوع حمل شایع صناعی یا حمل اول ذاتی مطرح شده است؟ -   

- انسان مهندس است.  - انسان موجود است.    - مثلث سه ضلعی است.   

- مثلث دارای زاویه قائمه است. - انسان ناطق است.   

۱( حمل اول ذاتی - حمل اول ذاتی - حمل شایع صناعی - حمل شایع صناعی - حمل شایع صناعی 

۲( حمل اول ذاتی - حمل شایع صناعی - حمل شایع صناعی - حمل شایع صناعی - حمل اول ذاتی 

۳( حمل شایع صناعی - حمل شایع صناعی - حمل اول ذاتی - حمل اول ذاتی - حمل اول ذاتی

۴( حمل شایع صناعی - حمل اول ذاتی - حمل اول ذاتی - حمل اول ذاتی - حمل شایع صناعی 

در هریک از قضایای زیر بر چه نوع حملی در بحث مغایرت وجود و ماهیت تاکید شده است؟ -   

- خدا موجود است.     - اتومبیل موجود است.  

- برف سیاه نیست. - عدد دو کوچکترین عدد زوج است.  

۱( حمل غیرضروری - حمل ضروری - حمل ضروری - حمل غیرضروری 

۲( حمل غیرضروری - حمل ضروری - حمل ضروری - حمل ضروری 

۳( حمل ضروری - حمل غیرضروری - حمل ضروری - حمل غیرضروری 

۴( حمل ضروری - حمل غیرضروری - حمل غیرضروری - حمل ضروری

 در بحث شناخت دو مفهوم وجود و ماهیت به ترتیب کدام فیلسوف به طور اجمالی، کدام فیلسوف به درک نسبت میان این دو -   
مفهوم و کدام فیلسوف به ارائه اصل مغایرت وجود و ماهیت پرداختند؟

۲( ارسطو - فارابی - ابن سینا  ۱( افالطون - ارسطو - فارابی    

۴( فارابی - ابن سینا - ابن رشد ۳( فارابی - ابن سینا - مالصدرا   
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 صحیح یا غلط بودن گزاره های زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟ -   

- مکتب فلسفی تومیسم در اروپا امروزه جزء مکاتب مطرح می باشد.

- برهان وجوب و امکان پایه و اساس اصل مغایرت وجود و ماهیت در جهت اثبات وجود خدا می باشد. 

- توماس آکوئیناس که با فلسفه ابن سینا آشنا بود، با گسترش عقل گرایی به حل مناقشات فلسفی در اروپا پرداخت. 

 در کنار هم به کار می روند.
ً
- دو مفهوم وجود و ماهیت از پرکاربردترین مفاهیم میان فالسفه می باشد و معموال

۲( ص - غ - ص - غ  ۱( ص - غ - ع - غ     

۴( ص - ص - ع - غ ۳( غ - ص - غ - ص    

 توماس آکوئیناس بر اساس آشنایی با فلسفه کدام فیلسوف مسلمان فلسفه تومیسم را پایه گذاری کرد؟ و کدام اصل فلسفی را -   
دراروپا گسترش داد؟

۲( ابن سینا - برهان وجوب و امکان  ۱( فارابی - برهان وجوب و امکان    

۴( فارابی - بحث مغایرت وجود و ماهیت ۳( ابن سینا - بحث مغایرت وجود و ماهیت  

کدام عبارت زیر در مورد گزاره های مطرح شده درست می باشد؟ -   

»در اطراف ما اشیاء فراوانی هستند که هم چیستی آن ها را می شناسیم و هم از هستی آن ها با خبریم« یا »برخی امور هستند که از 
هستی شان با خبریم، اما چیستی آن ها برای ما روشن نیست« یا »چیستی های فراوانی هم در ذهن ما مطرح می شوند که این امور 

حداقل تاکنون وجود ندارند.«

۱( گزاره های فوق به مسائل روزمره مربوط می شوند و تفکر غیرفلسفی و قضایای فلسفی نیستند و به این علت یک تبیین فلسفی به حساب نمی آیند.

۲( گزاره های فوق به مسائل روزمره مربوط می شوند، اما نیاز به درک با تفکر فلسفی دارند و قضایای فلسفی به حساب آمده و یک تبیین فلسفی دارد.

۳( گزاره های فوق به مسائل روزمره ما مربوط می شوند و از این لحاظ در تفکر غیرفلسفی مطرح شده، اما به قضایای فلسفی منتج گردیده و یک تبیین فلسفی 
دارد.

۴( گزاره های فوق به مسائل روزمره ما مربوط می شوند، در تفکر غیرفلسفی مطرح شده و قضایای فلسفی نیستند، یک تبیین فلسفی دارند.

 مهم ترین و جامع ترین اثر ابن سینا چیست؟ و در این کتاب ابن سینا بر چه امری تاکید کرده است؟-   

۲( اشارات و تنبیهات - نیازمندی حمل ماهیت بر وجود به دلیل  ۱( شفا - نیازمندی حمل ماهیت بر وجود به دلیل   

۴( اشارات و تنبیهات - مغایرت وجود و ماهیت ۳( شفا - مغایرت وجود و ماهیت    

 ابن سینا در کدام یک از آثار خود به تشریح حمل ضروری و غیرضروری وجود و ماهیت پرداخته است؟ و کدام فیلسوف به شرح -   
این نظریه همت گمارده است؟   

۲( شفا - خواجه نصیرالدین طوسی  ۱( شفا - حاج مالهادی سبزواری    

۴( اشارات و تنبیهات - حاج مالهادی سبزواری ۳( اشارات و تنبیهات - خواجه نصیرالدین طوسی  

 از برهان مغایرت وجود و ماهیت در کتاب های فلسفی با چه عنوانی یاد شده است و چه کسی به توضیح آن در کتاب شرح منظومه   - 
پرداخته است؟

۲( نیازمندی حمل وجود بر ماهیت به دلیل - ابن سینا  ۱( نیازمندی حمل وجود بر ماهیت به دلیل - حاج مالهادی سبزواری   

۴( ترجیح بال مرجح محال است. - ابن سینا ۳( ترجیح بال مرجح محال است. - حاج مالهادی سبزواری    
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 صحیح یا غلط بودن گزاره های زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟ -   

- مکتب فلسفی تومیسم در اروپا امروزه جزء مکاتب مطرح می باشد.

- برهان وجوب و امکان پایه و اساس اصل مغایرت وجود و ماهیت در جهت اثبات وجود خدا می باشد. 

- توماس آکوئیناس که با فلسفه ابن سینا آشنا بود، با گسترش عقل گرایی به حل مناقشات فلسفی در اروپا پرداخت. 

 در کنار هم به کار می روند.
ً
- دو مفهوم وجود و ماهیت از پرکاربردترین مفاهیم میان فالسفه می باشد و معموال

۲( ص - غ - ص - غ  ۱( ص - غ - ع - غ     

۴( ص - ص - ع - غ ۳( غ - ص - غ - ص    

 توماس آکوئیناس بر اساس آشنایی با فلسفه کدام فیلسوف مسلمان فلسفه تومیسم را پایه گذاری کرد؟ و کدام اصل فلسفی را -   
دراروپا گسترش داد؟

۲( ابن سینا - برهان وجوب و امکان  ۱( فارابی - برهان وجوب و امکان    

۴( فارابی - بحث مغایرت وجود و ماهیت ۳( ابن سینا - بحث مغایرت وجود و ماهیت  

کدام عبارت زیر در مورد گزاره های مطرح شده درست می باشد؟ -   

»در اطراف ما اشیاء فراوانی هستند که هم چیستی آن ها را می شناسیم و هم از هستی آن ها با خبریم« یا »برخی امور هستند که از 
هستی شان با خبریم، اما چیستی آن ها برای ما روشن نیست« یا »چیستی های فراوانی هم در ذهن ما مطرح می شوند که این امور 

حداقل تاکنون وجود ندارند.«

۱( گزاره های فوق به مسائل روزمره مربوط می شوند و تفکر غیرفلسفی و قضایای فلسفی نیستند و به این علت یک تبیین فلسفی به حساب نمی آیند.

۲( گزاره های فوق به مسائل روزمره مربوط می شوند، اما نیاز به درک با تفکر فلسفی دارند و قضایای فلسفی به حساب آمده و یک تبیین فلسفی دارد.

۳( گزاره های فوق به مسائل روزمره ما مربوط می شوند و از این لحاظ در تفکر غیرفلسفی مطرح شده، اما به قضایای فلسفی منتج گردیده و یک تبیین فلسفی 
دارد.

۴( گزاره های فوق به مسائل روزمره ما مربوط می شوند، در تفکر غیرفلسفی مطرح شده و قضایای فلسفی نیستند، یک تبیین فلسفی دارند.

 مهم ترین و جامع ترین اثر ابن سینا چیست؟ و در این کتاب ابن سینا بر چه امری تاکید کرده است؟-   

۲( اشارات و تنبیهات - نیازمندی حمل ماهیت بر وجود به دلیل  ۱( شفا - نیازمندی حمل ماهیت بر وجود به دلیل   

۴( اشارات و تنبیهات - مغایرت وجود و ماهیت ۳( شفا - مغایرت وجود و ماهیت    

 ابن سینا در کدام یک از آثار خود به تشریح حمل ضروری و غیرضروری وجود و ماهیت پرداخته است؟ و کدام فیلسوف به شرح -   
این نظریه همت گمارده است؟   

۲( شفا - خواجه نصیرالدین طوسی  ۱( شفا - حاج مالهادی سبزواری    

۴( اشارات و تنبیهات - حاج مالهادی سبزواری ۳( اشارات و تنبیهات - خواجه نصیرالدین طوسی  

 از برهان مغایرت وجود و ماهیت در کتاب های فلسفی با چه عنوانی یاد شده است و چه کسی به توضیح آن در کتاب شرح منظومه   - 
پرداخته است؟

۲( نیازمندی حمل وجود بر ماهیت به دلیل - ابن سینا  ۱( نیازمندی حمل وجود بر ماهیت به دلیل - حاج مالهادی سبزواری   

۴( ترجیح بال مرجح محال است. - ابن سینا ۳( ترجیح بال مرجح محال است. - حاج مالهادی سبزواری    
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 از کدام برهان در کتابهای فلسفی تحت عنوان نیازمندی حمل وجود بر ماهیت به دلیل یاده شده است؟ این برهان توسط کدام -   
فیلسوف مسلمان مطرح شده است؟

۲( مغایرت وجود و ماهیت - ابن سینا  ۱( مغایرت وجود و ماهیت - فارابی     

۴( برهان وجوب و امکان - فارابی ۳( برهان وجوب و امکان - ابن سینا    

کدام یک از فالسفه به تشریح مغایرت وجود و ماهیت به طور کامل پرداخت و این امر را در کدام اثر فلسفی ثبت نمود؟-   

۲( ابن سینا - شفا  ۱( ارسطو - مابعدالطبیعیه     

۴( مالصدرا - اسفار اربعه ۳( فارابی - فصوص الحکم    

 به .............................. فیلسوف بزرگ به نسبت میان وجود و ماهیت توجه ویژه ای کرد و در تمایز میان این دو مفهوم نکاتی -   
را مطرح نمود و ................. راه این فیلسوف را ادامه داد و برای نظر خود عنوان ............ را انتخاب کرد.

۲( ارسطو - فارابی - برهان وجوب و امکان  ۱( ارسطو - فارابی - مغایرت وجود و ماهیت    

۴( فارابی - ابن سینا - برهان وجوب و امکان ۳( فارابی - ابن سینا - مغایرت وجود و ماهیت   

به ترتیب مشخص کنید در هریک از مثال های زیر به کدام یک از قدم های طی شده برای شناخت دو مفهوم وجود و ماهیت اشاره -   
شده است؟ 

- وقتی نمی دانستیم منظور از چوگان بازی چیست و پدر ما را به مسابقه این ورزش برد و برایمان توضیح داد. 

- وقتی مطرح می شود انسان با درک وجود به وجه مشترک موجودات و با درک ماهیت به درک وجه اختصاصی موجودات می رسد. 

- وقتی اسید به عنوان یک موجود واحد و غیرمرکب و دارای جوانب مختلف می شناسیم.
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- وقتی با استاد خود به آزمایشگاه رفته ایم و ترکیبات و عناصر شیمیایی می بینیم که تاکنون ندیده ایم و می خواهیم آن ها را بشناسیم. 

- وقتی پی می بریم وجود و ماهیت دو جنبه یک چیزند، اما آن ها دو جزء از یک چیز نیستند که باهم ترکیب شدند. 
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 از کدام قدم درک مفاهیم وجود و ماهیت به بعد تفکر فلسفی شکل می گیرد و ابن سینا نظر خود را در بحث مفاهیم اولیه هستی -   
و چیستی با چه عنوان مطرح می کند؟

۲( قدم سوم - مغایرت وجود و ماهیت  ۱( قدم دوم - مغایرت وجود و ماهیت   

۴( قدم سوم - برهان وجوب و امکان ۳( قدم دوم - برهان وجوب و امکان   

 در قدم سوم شناخت مفاهیم وجود و ماهیت بر کدام یک از موارد زیر تاکید شده است؟-   

۱( پاسخ به سؤاالت با محتوای »این چیست؟« و »آن چیست؟« 

۲( به درک وجود رسیده ایم می خواهیم به درک ماهیت هم برسیم. 

۳( به دنبال آرامش روحی می گردیم. 

۴( درک کردیم هستی و چیستی دو جنبه یک چیزند، ولی به این معنا نیست که آن ها دو جزء از یک چیزند.

 در قدم دوم شناخت دو مفهوم وجود و ماهیت بر کدام یک از موارد زیر تاکید شده است؟-   

۱( پاسخ به سؤاالت با محتوای »این چیست؟« و »آن چیست؟«

۲( به درک ماهیت رسیده ایم به دنبال شناخت وجودی هستیم. 

۳( به دنبال آرامش روحی می گردیم. 

۴( درک کردیم هستی و چیستی دو جنبه یک چیزند، ولی به این معنا نیست که آن ها دو جزء از یک چیزند.

 در قدم نخست شناخت دو مفهوم هستی و چیستی به دنبال کدام یک از مفاهیم زیر هستیم؟-   

۲( به درک وجود رسیده ایم میخواهیم به درک ماهیت هم برسیم.  ۱( پاسخ به سؤاالت با محتوای »این چیست؟« و »آن چیست؟«  

۴( به دنبال آرامش روحی می گردیم . ۳( به درک ماهیت رسیده ایم به دنبال شناخت وجودی هستیم.  

مفهوم فلسفی: »وحدت در عین کثرت« و »کثرت در عین وحدت« بیانگر تاکید بر کدام رابطه در میان دو مفهوم وجود و ماهیت -   
به ترتیب می باشد؟

۲( ماهیت، وجود - وجود، ماهیت ۱( وجود، ماهیت - ماهیت، وجود    

۴( ماهیت و چیستی - وجود و هستی ۳( وجود و هستی - ماهیت و چیستی   

 در کدام قدم طی شده برای درک شناخت و نسبت میان دو مفهوم وجود و ماهیت به وجه اشتراک و وجه اختصاصی موجودات -   
تاکید می شود؟ بیانگر وجه اشتراک و وجه اختصاصی موجودات به ترتیب کدام مفاهیم می باشند؟

۲( قدم سوم - وجود و ماهیت ۱( قدم دوم - وجود و ماهیت    

۴( قدم سوم - ماهیت و وجود ۳( قدم دوم - ماهیت و وجود    

 در کنار هم به کار می روند کدام اند و در شناخت این دو مفهوم چه نوع تفکری مطرح -   
ً
 دو مفهوم پرکاربرد میان انسان ها که معموال

است؟ و بر اساس کدام یک مفهوم به درک کثرت میان موجودات می رسیم؟

۲( وجود و ماهیت - تفکر فلسفی - وجود  ۱( هستی و چیستی - تفکر غیرفلسفی - ماهیت   

۴( علت و معلول - تفکر فلسفی - ماهیت  ۳( علت و معلول - تفکر غیرفلسفی - وجود   
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منطق و فلسفه جامع کنکور

 از مباحث اولیه فلسفه درک دو مفهوم ............ و .. .......... می باشد، که نیاز به تفکر .............. دارد.-   

۲( وجود و ماهیت - غیرفلسفی  ۱( علت و معلول - غیرفلسفی   

۴( علت و معلول - فلسفی  ۳( هستی و چیستی - فلسفی   

 در بحث درک دو مفهوم هستی و چیستی »وجود و ماهیت«، تقدم با شناخت این دو مفهوم است یا درک نسبت میان آن ها و در -   
قدم آخر نتیجه مطلوب چیست؟

۲( نسبت - فهم نسبت تغایر ذهنی وجود و ماهیت  ۱( شناخت - فهم نسبت تغایر ذهنی وجود و ماهیت 

۴( نسبت به ارائه برهان وجوب و امکان  ۳( شناخت - ارائه برهان وجوب و امکان  

پاسخ سؤاالت زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟ -   

- وجه مشترک موجودات چیست؟ 

- وجه اختصاصی موجودات چیست؟ 

- شناخت دو مفهوم وجود و ماهیت به چه نوع تفکری نیاز دارد؟

۲( ماهیت - وجود - تفکر غیرفلسفی ۱( وجود - ماهیت - تفکر غیرفلسفی   

۴( ماهیت - وجود - تفکر فلسفی ۳( وجود - ماهیت - تفکر فلسفی   

در کدام گزینه پاسخ به سؤاالت زیر به درستی آمده است؟ -   

- انسان در هرچیزی که مشاهده می کند چه جوانبی را می یابد؟ 

- در کدام قدم درک دو مفهوم هستی و چیستی سؤاالتی با مضمون »این چیست؟« و »آن چیست« مطرح می شود؟

۲( موجود بودن و چیستی داشتن - قدم اول  ۱( علت و معلول - قدم اول    

۴( موجود بودن و چیستی داشتن - قدم دوم ۳( علت و معلول - قدم دوم   

کدام اصل فلسفی مبنای برهان خداشناسی سینوی و کدام اصل پایه برهان خداشناسی توماس آکوئیناس است؟-   

۲( اصل وجوب و امکان - مغایرت وجود و ماهیت ۱( مغایرت وجود و ماهیت - اصل علیت  

۴( مغایرت وجود و ماهیت - مغایرت وجود و ماهیت ۳( اصل وجوب و امکان - اصل علیت  

کدام عبارت بیانگر دلیل مغایرت مفهوم وجود با ماهیت است؟-   

۲( چیزهایی وجود دارند که دارای ماهیت نیستند.  ۱( مفهوم وجود را می توان بر ماهیات حمل کرد.   

۴( سلب وجود از ماهیت، در ذهن و در خارج امکان پذیر است. ۳( می توان ماهیاتی را تصور کرد که موجود نیستند.  

 در کدام گزاره، نمی توان از دلیل حمل سؤال کرد؟-   

۴( پالتین فلز است. ۳( خدا جاودانه است.   ۲( انسان فانی است.   ۱( زمستان سرد است.  
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موضوع -    و  محمول  زیرا  است؛   ...................... حمل  موضوع،  بر  محمول  حمل  است«  مخلوق  »انسان  قضیه  در   
............................... داشته و محمول برای موضوع نیاز به دلیل ............ زیرا ............ .

۱( اولی ذاتی - اتحاد مصداقی و وجودی - ندارد - محمول ذاتی موضوع است. 

۲( اولی ذاتی - اتحاد مفهومی - ندارد - محمول ذاتی موضوع است. 

۳( شایع صناعی - اتحاد مصداقی و وجودی - دارد - محمول ضروری موضوع نیست. 

۴( شایع صناعی - اختالف مفهومی - ندارد - محمول ضروری موضوع است.

 در گستردگی مفهوم آن ها است؟ و کدام مثال در مورد آن درست است؟  - 
ً
 در کدام نوع حمل، تفاوت موضوع و محمول صرفا

۲( حمل شایع صناعی - انسان باسواد است. ۱( حمل اولی ذاتی - انسان انسان است.   

۴( حمل اولی ذاتی - اسب حیوان شیهه کشنده است. ۳( حمل شایع صناعی - اسب حیوان مسابقه است.  

 معدوم، یک ماهیت مشکوک به وجود و عدم به درستی ذکر -    
ً
 موجود، یک ماهیت قطعا

ً
 ما در کدام گزینه به ترتیب یک ماهیت قطعا

شده است؟

۲( گیاه - اژدهای هفت سر - ماوراء الطبیعه  ۱( خدا - دریای جیوه - شیطان    

۴( گیاه - شریک الباری - کوه قاف ۳( خدا - شریک الباری - کوه الماس   
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هستی و چیستی
پایۀ دوازدهم
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 گزینه ۱ گزینه صحیح است.  به دلیل توجه خاص ابن سینا، این بحث با عنوان )مغایرت وجود و ماهیت( یا عناوین مشابه، مقدمه طرح مباحث جدیدی ( سوال
قرار گرفت، که گفته اند: "فرق بین ماهیت و وجود بی تردید یکی از اساسی ترین آراء و عقاید فلسفی در تفکر اسالمی است. این نظر، پایه یکی از برهان های 
ابن سینا در اثبات وجود خدا به نام برهان وجوب و امکان نیز می باشد. )به تله تست گزینه ۳ دقت کنید: مغایرت وجود و ماهیت برهان اثبات وجود خدا نیست(.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. ابن سینا برای بیان قدم چهارم شناخت وجود )هستی(، ماهیت )چیستی( نظر خود را با عنوان مغایرت وجود و ماهیت ( سوال
مطرح می کند که این برهان در کتاب های فلسفی تحت عنوان نیازمندی حمل وجود بر ماهیت به دلیل یاد می شود و در شرح منظوم حاج مالهادی سبزواری 

پرداخته شده است.

کوئیناس که در قرن ۱۳م. زندگی می کرد فلسفه ای را در اروپا پایه گذاری کرد که بیشتر متکی به دیدگاههای ( سوال گزینه ۳ گزینه صحیح است.  توماس آ
ابن سینا و تا حدودی ابن رشد بود و این فرصت را فراهم کرد تا فالسفه غرب با فلسفه ارسطوئی )عقل گرایی( آشنا شوند. گرچه این روند از قرن ۱۶ م. با رشد 

تجربه گرایی متوقف شد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. “فرق بین ماهیت و وجود بی تردید یکی از اساسی ترین آراء و عقاید فلسفی در تفکر اسالمی می باشد. این نظر پایه یکی ( سوال
از برهان های ابن سینا در اثبات وجود خدا به نام برهان "وجوب و امکان" نیز می باشد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. به علت توجه خاص ابن سینا به بحث مغایرت وجود و ماهیت این بحث مقدمه مباحث جدیدی قرار گرفت و پایه برهان ( سوال
کوئیناس با طرح اصل مغایرت وجود و ماهیت در اروپا باعث به وجود آمدن مناقشات فلسفی شد. وجوب و امکان در جهت اثبات خداوند بوده و توماس آ

گزینه ۲ گزینه صحیح است. ما انسان ها میدانیم که اشیاء و موجوداتی پیرامون ما وجود دارند و ما میتوانیم به آنها علم پیدا کنیم ⬅قدم اول ( سوال
انسان در هرچیزی که مشاهده می کند دو جنبه می یابد: “موجود بودن” و “چیستی داشتن"؛ وجود وجه مشترک میان موجودات است و ماهیت وجه اختصاصی 

آنها است ⬅قدم دوم 
وقتی می گوییم هستی و چیستی دو مفهوم از یک چیزند بدان معنا نیست که آنها دو جزء از یک موجودند که باهم ترکیب یا جمع شده اند؛ آن گونه که اکسیژن 
و هیدروژن دو جزء تشکیل دهنده آب هستند. فارابی به نسبت میان وجود و ماهیت توجه ویژه ای کرد و نکاتی میان پیرامون تمایز این دو مفهوم مطرح کرد. 

⬅قدم سوم 
ابن سینا برای این نظر خود که آن را "مغایرت وجود و ماهیت” نامید، دالیلی مطرح کرد و دو نوع حمل را مورد تاکید قرار داد. حمل اول ذاتی )ضروری( حمل 

شایع صناعی )حمل غیر ضروری( ⬅قدم چهارم

گزینه ۲ گزینه صحیح است.ابن سینا در قدم سوم درک نسبت میان وجود و ماهیت این نظر خود را با عنوان مغایرت وجود و ماهیت مطرح می کند. ( سوال
کوئیناس با استفاده از برهان وجوب و ماهیت ابن سینا در خداشناسی بر پایه گسترش اصل مغایرت وجود و ماهیت در اروپا باعث مناقشات فراوانی شد.  توماس آ
در قدم سوم درک نسبت میان وجود و ماهیت می گوییم هستی و چیستی دو جنبه از یک چیزند به این معنا نیست که آن دو جزء از یک یزند که باهم ترکیب 

شده اند. 
انسان در هرچیزی که مشاهده می کند دو جنبه می یابد: “موجود بودن” و “چیستی داشتن" که با سؤال "این چیست؟” و “آن چیست؟ برای درک ماهیت پدیده 

ها و امور مطرح می شود.
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 گزینه ۱ گزینه صحیح است.  به دلیل توجه خاص ابن سینا، این بحث با عنوان )مغایرت وجود و ماهیت( یا عناوین مشابه، مقدمه طرح مباحث جدیدی ( سوال
قرار گرفت، که گفته اند: "فرق بین ماهیت و وجود بی تردید یکی از اساسی ترین آراء و عقاید فلسفی در تفکر اسالمی است. این نظر، پایه یکی از برهان های 
ابن سینا در اثبات وجود خدا به نام برهان وجوب و امکان نیز می باشد. )به تله تست گزینه ۳ دقت کنید: مغایرت وجود و ماهیت برهان اثبات وجود خدا نیست(.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. ابن سینا برای بیان قدم چهارم شناخت وجود )هستی(، ماهیت )چیستی( نظر خود را با عنوان مغایرت وجود و ماهیت ( سوال
مطرح می کند که این برهان در کتاب های فلسفی تحت عنوان نیازمندی حمل وجود بر ماهیت به دلیل یاد می شود و در شرح منظوم حاج مالهادی سبزواری 

پرداخته شده است.

کوئیناس که در قرن ۱۳م. زندگی می کرد فلسفه ای را در اروپا پایه گذاری کرد که بیشتر متکی به دیدگاههای ( سوال گزینه ۳ گزینه صحیح است.  توماس آ
ابن سینا و تا حدودی ابن رشد بود و این فرصت را فراهم کرد تا فالسفه غرب با فلسفه ارسطوئی )عقل گرایی( آشنا شوند. گرچه این روند از قرن ۱۶ م. با رشد 

تجربه گرایی متوقف شد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. “فرق بین ماهیت و وجود بی تردید یکی از اساسی ترین آراء و عقاید فلسفی در تفکر اسالمی می باشد. این نظر پایه یکی ( سوال
از برهان های ابن سینا در اثبات وجود خدا به نام برهان "وجوب و امکان" نیز می باشد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. به علت توجه خاص ابن سینا به بحث مغایرت وجود و ماهیت این بحث مقدمه مباحث جدیدی قرار گرفت و پایه برهان ( سوال
کوئیناس با طرح اصل مغایرت وجود و ماهیت در اروپا باعث به وجود آمدن مناقشات فلسفی شد. وجوب و امکان در جهت اثبات خداوند بوده و توماس آ

گزینه ۲ گزینه صحیح است. ما انسان ها میدانیم که اشیاء و موجوداتی پیرامون ما وجود دارند و ما میتوانیم به آنها علم پیدا کنیم ⬅قدم اول ( سوال
انسان در هرچیزی که مشاهده می کند دو جنبه می یابد: “موجود بودن” و “چیستی داشتن"؛ وجود وجه مشترک میان موجودات است و ماهیت وجه اختصاصی 

آنها است ⬅قدم دوم 
وقتی می گوییم هستی و چیستی دو مفهوم از یک چیزند بدان معنا نیست که آنها دو جزء از یک موجودند که باهم ترکیب یا جمع شده اند؛ آن گونه که اکسیژن 
و هیدروژن دو جزء تشکیل دهنده آب هستند. فارابی به نسبت میان وجود و ماهیت توجه ویژه ای کرد و نکاتی میان پیرامون تمایز این دو مفهوم مطرح کرد. 

⬅قدم سوم 
ابن سینا برای این نظر خود که آن را "مغایرت وجود و ماهیت” نامید، دالیلی مطرح کرد و دو نوع حمل را مورد تاکید قرار داد. حمل اول ذاتی )ضروری( حمل 

شایع صناعی )حمل غیر ضروری( ⬅قدم چهارم

گزینه ۲ گزینه صحیح است.ابن سینا در قدم سوم درک نسبت میان وجود و ماهیت این نظر خود را با عنوان مغایرت وجود و ماهیت مطرح می کند. ( سوال
کوئیناس با استفاده از برهان وجوب و ماهیت ابن سینا در خداشناسی بر پایه گسترش اصل مغایرت وجود و ماهیت در اروپا باعث مناقشات فراوانی شد.  توماس آ
در قدم سوم درک نسبت میان وجود و ماهیت می گوییم هستی و چیستی دو جنبه از یک چیزند به این معنا نیست که آن دو جزء از یک یزند که باهم ترکیب 

شده اند. 
انسان در هرچیزی که مشاهده می کند دو جنبه می یابد: “موجود بودن” و “چیستی داشتن" که با سؤال "این چیست؟” و “آن چیست؟ برای درک ماهیت پدیده 

ها و امور مطرح می شود.
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گزینه ۱ گزینه صحیح است. مربع شکل هندسی است. ⬅شکل هندسی برای مربع حمل ضروری )ذاتی اولیه( به حساب می آید. و چون ذاتی مربع ( سوال
محسوب می شود نیاز به دلیل ندارد. 

حیوان نامی حساس بودن نیز برای انسان حمل ضروری به حساب می آید )ذاتی اولیه( و حیوان نامی حساس بودن ذاتی انسان بوده و نیاز به دلیل ندارد. 
انسان هست ⬅حمل هستی با وجود برای انسان یا هر ممکن الوجودی حمل غیرضروری بوده )شایع صناعی( و نیاز به دلیل دارد. که ثابت شود این ممکن 

الوجود االن وجود دارد. )توضیح اینکه حمل وجود فقط برای خداوند حمل اول ذاتی یا ضروری محسوب می شود(.
 حمل موجود بودن برای واجب الوجود )چون مشخص نشده است واجب الوجود بالذات یا بالغیر حمل غیرضروری یا شایع صناعی به حساب می آید(، توضیح 

اینکه حمل وجود برای واجب الوجود بالذات حمل اول ذاتی یا ضروری می باشد.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. وجود وجه مشترک موجودات است و ماهیت وجه اختصاصی آنها است. ( سوال
حمل وجود برای انسان یک حمل غیرضروری )شایع صناعی( است. چرا که انسان ممکن الوجود است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. فارابی فیلسوف بزرگ مسلمان به نسبت میان وجود و ماهیت توجه ویژه ای کرد و در تمایز میان این دو مفهوم نکاتی را (  سوال
مطرح نمود. ابن سینا دیگر فیلسوف مسلمان راه فارابی را ادامه داد و بیان کرد وقتی می گوییم هستی و چیستی دو جنبه یک چیزند به این معنا نیست که آنها 

دو جز از یک چیزند که باهم ترکیب یا جمع شده اند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. در قدم دوم برای درک رابطه وجود و ماهیت مطرح است انسان در هرچیزی که مشاهده می کند دو حیثیت می یابد: (  سوال
حیثیت موجود بودن و حیثیت چیستی داشتن )رد گزینه های ۱ و ۲( 

بر این اساس وجود وجه مشترک موجودات است و ماهیت وجه اختصاصی آنها. 

کوئیناس که با فلسفه ابن سینا آشنا شد اصل مغایرت وجود و ماهیت را در اروپا گسترش داد و باعث مناقشات (  سوال گزینه ۳ گزینه صحیح است. توماس آ
فراوان در اروپا شد و همچون ابن سینا این نظر را پایه برهانهای خود در خداشناسی قرار داد.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. اگر حمل محمول نسبت به موضوع در هر قضیهای قطعی و واجب باشد حمل اول ذاتی است، که مثال اول، مثال دوم، (  سوال
مثال چهارم و مثال پنجم حمل اول ذاتی می باشند. 

اگر حمل محمول نسبت به موضوع اش در قضیه قطعی و واجب نباشد و ممکن باشد در این حالت حمل شایع صناعی مطرح می شود که در تست فوق فقط 
مثال سوم بر این اساس حمل شایع صناعی است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. کتاب شفا مهم ترین و جامع ترین اثر ابن سینا بوده و یک دائره المعارف فلسفی است که شامل: منطق، طبیعیات، (  سوال
ریاضیات و الهیات

 گزینه ۱ گزینه صحیح است. در مثال اول ⬅تاکید بر قدم دوم شناخت مفهوم هستی و چیستی شده است، دقیقا مانند مثال کتاب که پدری فرزندش (  سوال
را به باغ وحش می برد. در این قدم انسان به درک هستی رسیده است، اما برای درک چیستی تالش می کند؛ مثال دوم ⬅نیز مانند مثال اول می باشد چرا که 
دختر در تالش است از مادر یاد بگیرد خواص مواد اولیه ای را که نمی شناسد یعنی به درک هستی و وجود رسیده ولی به درک چیستی و ماهیت نرسیده و برای 

این شناخت تالش می کند. 
مثال سوم ⬅به یاد می آوریم که از همان کودکی وقتی گرسنه و تشنه می شدیم به سراغ آب و غذا میرفتیم تا نیازمان برآورده سازیم، وقتی غمگین میشدیم و 

دلمان می گرفت، و در کنار یکی از عزیزانمان پهلو می گرفتیم تا روحمان آرامش یابد و... قدم اول درک دو مفهوم هستی و چیستی را برداشته ایم. 
مثال چهارم ⬅تاکیدی است که فارابی مطرح می کند و ابن سینا راه او را ادامه می دهد که وقتی عناصر مختلف ترکیب و جمع شده اند )مثل هیدروژن و اکسیژن 

در به وجود آوردن آب که در کتاب به آن اشاره شده است( جوانب یک چیزند که باهم ترکیب شده اند و به این معنا نیست که آنها یک چیزند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. از برهان مغایرت وجود و ماهیت که ابن سینا برای بیان نظر خود مطرح می کند در کتابهای فلسفی با عنوان "نیازمندی (  سوال
حمل وجود بر ماهیت به دلیل” یاد می شود. و در اثر منظومه حاج مالهادی سبزواری به توضیح آن پرداخته است.
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گزینه ۴ گزینه صحیح است. اگر مفهوم وجود عین مفهوم ماهیت یا جزء آن بود مشکل و مسئله ای که پیش می آمد این بود که هرچیزی که خیال (  سوال
می کردیم واقعا وجود می یافت و تصور هر ماهیتی برای به وجود آمدن آن کافی بود. )تایید گزینه ۴( 

در شرایط نفی کامل وجود هیچ چیز واقعی تحقق نمی یافت. )رد گزینه ۱( 
در شرایطی هیچ ماهیتی معنا پیدا نمی کند که انسان فقط به وجه تشابه وحدت موجودات توجه می کرد و به شناخت می رسید و تفاوت موجودات را درک نمی 

کرد. )رد گزینه ۲( 
وقتی انسان فقط بر مفهوم وجود تاکید کند و به تفاوت و کثرت موجودات و درک این مطلب نرسد، همه ماهیات مانند یکدیگر می شوند و هیچ وجه تمیزی بین 

موجودات نبود. )رد گزینه ۳(

پایه یکی از (  سوال گزینه ۲ گزینه صحیح است. توجه خاص ابن سینا به بحث مغایرت وجود و ماهیت مقدمه طرح مباحث جدید قرار گرفت و این نظر 
برهانهای ابن سینا در جهت اثبات وجود خدا" به نام برهان "وجوب و امکان" می باشد. 

دقت کنید: برهان فقر وجودی از اصول حکمت متعالیه بوده و توسط مالصدرا ارائه شده است. )رد گزینه های ۱ و ۴( 
ضمنا توجه کنید: مغایرت وجود و ماهیت ذهنی )انتزاعی( می باشد ولی به عنوان هدف برهان وجوب و امکان مطرح نیست، بلکه مقدمه ارائه این برهان بوده 

است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. حمل وجود برای خداوند )هستی برای باری تعالی( یک حمل ضروری و ذاتی اولیه است. )رد گزینه ۱( (  سوال
اما حمل وجود برای هر چیزی غیرخدا نیاز به دلیل دارد و حمل اول ذاتی یا ضروری نیست و حمل شایع صناعی به حساب می آید. مثل: حمل موجود بودن برای 

انسان به این دلیل حمل اول ذاتی نست )تائید گزینه ۴( 
حمل واجب الوجود برای خداوند ضروری بوده و نیاز به دلیل ندارد. )حمل اول ذاتی به حساب می آید( ⬅رد گزینه ۲ 

حمل جسم نامی حساس برای حیوان ضروری بوده و تمام حیوانات این وژگی را باید داشته باشند. )حمل اول ذاتی( ⬅رد گزینه ۳ گزینه صحیح است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. مغایرت وجود و ماهیت انتزاعی )ذهنی( است وگرنه در عالم عینی و مصداق بیرونی دو امر جداگانه وجود )هستی( و (  سوال
ماهیت )چیستی( مطرح نمی باشد و ابن سینا برای این نظر خود )مغایرت وجود و ماهیت دالیل متقنی مطرح کرد و راه فارابی را ادامه داد و در بیان نسبت وجود 

ماهیت تکمیل کرد.

 گزینه ۳ گزینه صحیح است. انسان در هرچیزی که مشاهده می کند و مصداق بیرونی و عینی آن را درک می کند دو جنبه می یابد:(  سوال
 ۱- موجود بودن ۲- چیستی داشتن 

وجود وجه مشترک موجودات است - ماهیت وجه اختصاصی موجودات است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. در قدم دوم برای شناخت دو مفهوم وجود و ماهیت وقتی در پاسخ سؤاالت "آن چیست؟” و “این چیست؟” انسانها (  سوال
پاسخ یکسان و مشابه دهند بر وجود به عنوان وجه مشترک میان پدیده ها تاکید کردند، اما وقتی پاسخ های متفاوت و متنوع می دهند بر ماهیت به عنوان وجه 

اختصاصی میان پدیده ها تاکید کرده اند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. در قدم دوم برای درک شناخت دو مفهوم وجود و ماهیت مطرح می شود: (  سوال
تفاوت موجودات و پدیده ها را بر اساس مفهوم وجود و وحدت میان پدیده ها و موجودات را بر اساس می شوند. بر این اساس هستی بیانگر وجه تشابه و چیستی 

بیانگر وجه تمایز می باشد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. در قدم دوم برای درک شناخت دو مفهوم وجود و ماهیت )هستی و چیستی( مطرح می شود که انسان به شناخت وجود (  سوال
)هستی( اشیاء و پدیده هایی برده و می خواهد به درک چیستی )ماهیت( پدیده ها و امور نیز واقف شود. برای این منظور مثال: کودکی که به همراه پدرش به 
باغ وحش میرود و حیواناتی می بیند، در کتاب مطرح شده است. چرا که این کودک وجود این حیوانات را بصورت عینی و مصداقی درک می کند، ولی چیستی 

)ماهیت( این حیوانات را نمی شناسد و پرسش و سؤاالت پیرامون این مطلب "این چیست؟”، “آن چیست؟” بر این اساس مطرح می شود. 

گزینه ۲ گزینه صحیح است. در قدم اول مطرح می شود که انسان برای رفع نیازهایش دست به آزمون و خطا می زند و سعی در شناخت دو مفهوم (  سوال
هستی )وجود( و چیستی )ماهیت( دارد؛ که بر این اساس به عنوان مثال چیزهایی را واقعیت در نظر گرفته که وجود دارند، اما در ادامه به اشتباه خود پی برده 

است. مثال سراب را آب تصور کرده، ولی وقتی به آنجا رسیده است به تصور غلط خود پی برده است.
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گزینه ۴ گزینه صحیح است. اگر مفهوم وجود عین مفهوم ماهیت یا جزء آن بود مشکل و مسئله ای که پیش می آمد این بود که هرچیزی که خیال (  سوال
می کردیم واقعا وجود می یافت و تصور هر ماهیتی برای به وجود آمدن آن کافی بود. )تایید گزینه ۴( 

در شرایط نفی کامل وجود هیچ چیز واقعی تحقق نمی یافت. )رد گزینه ۱( 
در شرایطی هیچ ماهیتی معنا پیدا نمی کند که انسان فقط به وجه تشابه وحدت موجودات توجه می کرد و به شناخت می رسید و تفاوت موجودات را درک نمی 

کرد. )رد گزینه ۲( 
وقتی انسان فقط بر مفهوم وجود تاکید کند و به تفاوت و کثرت موجودات و درک این مطلب نرسد، همه ماهیات مانند یکدیگر می شوند و هیچ وجه تمیزی بین 

موجودات نبود. )رد گزینه ۳(

پایه یکی از (  سوال گزینه ۲ گزینه صحیح است. توجه خاص ابن سینا به بحث مغایرت وجود و ماهیت مقدمه طرح مباحث جدید قرار گرفت و این نظر 
برهانهای ابن سینا در جهت اثبات وجود خدا" به نام برهان "وجوب و امکان" می باشد. 

دقت کنید: برهان فقر وجودی از اصول حکمت متعالیه بوده و توسط مالصدرا ارائه شده است. )رد گزینه های ۱ و ۴( 
ضمنا توجه کنید: مغایرت وجود و ماهیت ذهنی )انتزاعی( می باشد ولی به عنوان هدف برهان وجوب و امکان مطرح نیست، بلکه مقدمه ارائه این برهان بوده 

است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. حمل وجود برای خداوند )هستی برای باری تعالی( یک حمل ضروری و ذاتی اولیه است. )رد گزینه ۱( (  سوال
اما حمل وجود برای هر چیزی غیرخدا نیاز به دلیل دارد و حمل اول ذاتی یا ضروری نیست و حمل شایع صناعی به حساب می آید. مثل: حمل موجود بودن برای 

انسان به این دلیل حمل اول ذاتی نست )تائید گزینه ۴( 
حمل واجب الوجود برای خداوند ضروری بوده و نیاز به دلیل ندارد. )حمل اول ذاتی به حساب می آید( ⬅رد گزینه ۲ 

حمل جسم نامی حساس برای حیوان ضروری بوده و تمام حیوانات این وژگی را باید داشته باشند. )حمل اول ذاتی( ⬅رد گزینه ۳ گزینه صحیح است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. مغایرت وجود و ماهیت انتزاعی )ذهنی( است وگرنه در عالم عینی و مصداق بیرونی دو امر جداگانه وجود )هستی( و (  سوال
ماهیت )چیستی( مطرح نمی باشد و ابن سینا برای این نظر خود )مغایرت وجود و ماهیت دالیل متقنی مطرح کرد و راه فارابی را ادامه داد و در بیان نسبت وجود 

ماهیت تکمیل کرد.

 گزینه ۳ گزینه صحیح است. انسان در هرچیزی که مشاهده می کند و مصداق بیرونی و عینی آن را درک می کند دو جنبه می یابد:(  سوال
 ۱- موجود بودن ۲- چیستی داشتن 

وجود وجه مشترک موجودات است - ماهیت وجه اختصاصی موجودات است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. در قدم دوم برای شناخت دو مفهوم وجود و ماهیت وقتی در پاسخ سؤاالت "آن چیست؟” و “این چیست؟” انسانها (  سوال
پاسخ یکسان و مشابه دهند بر وجود به عنوان وجه مشترک میان پدیده ها تاکید کردند، اما وقتی پاسخ های متفاوت و متنوع می دهند بر ماهیت به عنوان وجه 

اختصاصی میان پدیده ها تاکید کرده اند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. در قدم دوم برای درک شناخت دو مفهوم وجود و ماهیت مطرح می شود: (  سوال
تفاوت موجودات و پدیده ها را بر اساس مفهوم وجود و وحدت میان پدیده ها و موجودات را بر اساس می شوند. بر این اساس هستی بیانگر وجه تشابه و چیستی 

بیانگر وجه تمایز می باشد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. در قدم دوم برای درک شناخت دو مفهوم وجود و ماهیت )هستی و چیستی( مطرح می شود که انسان به شناخت وجود (  سوال
)هستی( اشیاء و پدیده هایی برده و می خواهد به درک چیستی )ماهیت( پدیده ها و امور نیز واقف شود. برای این منظور مثال: کودکی که به همراه پدرش به 
باغ وحش میرود و حیواناتی می بیند، در کتاب مطرح شده است. چرا که این کودک وجود این حیوانات را بصورت عینی و مصداقی درک می کند، ولی چیستی 

)ماهیت( این حیوانات را نمی شناسد و پرسش و سؤاالت پیرامون این مطلب "این چیست؟”، “آن چیست؟” بر این اساس مطرح می شود. 

گزینه ۲ گزینه صحیح است. در قدم اول مطرح می شود که انسان برای رفع نیازهایش دست به آزمون و خطا می زند و سعی در شناخت دو مفهوم (  سوال
هستی )وجود( و چیستی )ماهیت( دارد؛ که بر این اساس به عنوان مثال چیزهایی را واقعیت در نظر گرفته که وجود دارند، اما در ادامه به اشتباه خود پی برده 

است. مثال سراب را آب تصور کرده، ولی وقتی به آنجا رسیده است به تصور غلط خود پی برده است.
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گزینه ۴ گزینه صحیح است. کتاب شفا مهم ترین و جامع ترین اثر ابن سینا شامل: ۴ علم منطق، طبیعیات، ریاضیات، الهیات است، پس علم (  سوال
اخالق را در بر نمی گیرد و به آن نپرداخته است. 

فرض و حمل مدور بودن برای موضوع دایره یک حمل ضروری بوده و نیاز به دلیل ندارد و به این علت در اینجا حمل اول ذاتی مطرح است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. دقت کنید بحث مغایرت وجود و ماهیت توسط ابن سینا پایه یکی از برهان های او در اثبات وجود خدا به نام برهان (  سوال
کوئیناس مطرح شد با عنوان مکتب فلسفی تومیسم معروف  وجوب و امکان می باشد و مکتب فلسفی که بر این اساس در قرون وسطی در اروپا توسط توماس آ

شد.

کوئیناس فلسفه تومیسم را در اروپا پایه گذاری کرد و بر این اساس فرصتی را فراهم کرد تا فالسفه (  سوال گزینه ۲ گزینه صحیح است. در قرن ۱۳ م. توماس آ
غرب مجددا با فلسفه ارسطوئی آشنا شوند. گرچه از قرن ۱۶ م با رشد تجربه گرایی این دیدگاه فرصت گسترش بیشتر پیدا نکرد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. فرق بین ماهیت و وجود بی تردید یکی از اساسی ترین آراء و عقاید فلسفی در تفکر اسالمی می باشد. که ابن سینا از (  سوال
کوئیناس که در قرن ۱۳ م. زندگی می کرد، فلسفه ای را در اروپا پایه گذاری کرد که بیشتر متکی  این بحث با عنوان مغایرت وجود و ماهیت یاد می کند.  توماس آ

بر دیدگاههای ابن سینا و تا حدودی ابن رشد بود.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. ابن سینا به بحث مغایرت وجود و ماهیت توجه خاص داشت و بر این اساس گفته اند فرق بین ماهیت و وجود بی تردید (  سوال
یکی از اساسی ترین آراء فلسفی در تفکر اسالمی است.  بحث مغایرت وجود و ماهیت پایه برهان وجوب و امکان در اثبات وجود خدا می باشد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال
مثلث سه ضلعی است ⬅حمل سه ضلعی برای مثلث ضروری بوده و نیاز به دلیل نداشته، سپس حمل اول ذاتی است. 

انسان ناطق است ⬅حمل ناطق بودن برای انسان ضروری است ⬅حمل اول ذاتی 
انسان موجود است ⬅حمل موجود بودن برای انسان امکانی است و نیاز به دلیل دارد ⬅حمل شایع صناعی 

مثلث دارای زاویه قائمه است ⬅حمل قائم الزاویه بودن برای مثلث امکانی است ⬅حمل شایع صناعی 
انسان مهندس است ⬅حمل مهندس بودن برای انسان امکانی است، پس نیاز به دلیل نداشته ⬅حمل شایع صناعی

گزینه ۲ گزینه صحیح است.(  سوال
- اتومبیل موجود است. ⬅حمل موجود بودن برای هر موضوعی به جز خدا نیازمند دلیل است. )امکانی است و حمل غیرضروری یا شایع صناعی می باشد(. 

- عدد دو کوچکترین عدد زوج است. ⬅حمل کوچکترین عدد زوج برای دو حمل ضروری بود، نیازمند به دلیل نیست و حمل اول ذاتی می باشد. 
- خدا موجود است. ⬅حمل موجود بودن برای خدا نیازمند به دلیل نیست و خداوند واجب الوجود بالذات بود و حمل اول ذاتی به حساب می آید. 

- برف سیاه نیست. ⬅حمل سلبی هر رنگی به جز سفید برای برف ضرورت دارد و حمل اول ذاتی به حساب می آید.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. در بحث درک دو مفهوم هستی و چیستی: (  سوال
ارسطو: به طور اجمالی و کلی به این دو مفهوم اشاره می کند. 

فارابی: به نسبت میان وجود و ماهیت توجه ویژه ای کرد. 
ابن سینا: با تکمیل راه فارابی به ارائه اصل مغایرت وجود و ماهیت می پردازد.

کوئیناس که پایه گذار مکتب فلسفی )تومیسم( در اروپا شد و به گسترش اصل مغایرت وجود و ماهیت در اروپا (  سوال گزینه ۱ گزینه صحیح است. توماس آ
پرداخت که هنوز هم مکتب فلسفی وی در اروپا در جریان است. 

اصل مغایرت وجود و ماهیت پایه و اساس برهان وجوب و امکان می باشد. 
کویناس با گسترش عقل گرایی )اصل مغایرت وجود و ماهیت( اتفاق باعث مناقشات فراوانی در اروپا شد.  توماس آ

دو مفهوم وجود و ماهیت از پرکاربردترین مفاهیم میان انسان ها می باشد. )نه فقط فالسفه(

کوئیناس، که با فلسفه ابن سینا آشنا بود و از رهبران برجسته (  سوال گزینه ۳ گزینه صحیح است. یکی از فالسفه بزرگ اروپا در قرن ۱۳م. به نام توماس آ
کلیسای کاتولیک دوره قرون وسطی به حساب می آید، اصل مغایرت وجود و ماهیت را در اروپا گسترش داد و موجب مناقشات فراوانی در آنجا شد. او مانند ابن 
سینا این نظر را پایه برهان های خود در خداشناسی قرار داد و پایه گذار مکتب فلسفی تومیسم در اروپا شد. دقت کنید: برهان وجوب و امکان در ادامه اصل وجود 

و ماهیت برای اثبات خداشناسی مطرح شده است و اصل مغایرت وجود و ماهیت پایه و اساس برهان وجوب و امکان می باشد.
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گزینه ۴ گزینه صحیح است. در پایان قدم سوم، برای درک شناخت و نسبت دو مفهوم وجود و ماهیت به این امر تاکید می شود که در ارتباط هستی (  سوال
و چیستی اشیاء و امور پیرامون ما سه حالت برقرار است:

 در اطراف ما اشیای فراوانی هستند که هم چیستی و هم هستی آنها را می شناسیم مثل: آب، اسب، مثلث، اتومبیل ها و انواع ماشین آالت، گیاهان، 	 
جانوران شناخته شده و...؛

برخی امور هستند که از هستی شان خبر داریم، اما چیستی آنها روشن نیست. مثل: خداوند، عامل درمان بیماری های صعب العالج، فرشتگان و جهان 	 
ماوراء )برای موحدین( و...؛

چیستی های فراوانی که در ذهن مطرح می شوند، ولی تاکنون وجود ندارند. مثل: انواع تخیالت، طرح های ذهنی که هنوز تحقق نیافته اند، اتومبیل 	 
سواری پرنده، ماشین زمان، انسان با سرعت نور و... 

گزاره های فوق گرچه به مسائل روزمره ما مربوط می شوند و قضایای فلسفی نیستند، یک تبیین فلسفی دارند. که ابن سینا به آن توجه می کند و نظر مغایرت 
وجود و ماهیت را مطرح می کند. دقت کنید: مسائل روزمره که قضایای فلسفی نیستند با تفکر غیرفلسفی پردازش می شوند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. مهم ترین و جامع ترین اثر ابن سینا کتاب شفا می باشد که دایره المعارف فلسفی در چهار بخش: منطق، طبیعیات، (  سوال
ریاضیات و الهیات است. و در این اثر نظر خود را در بحث هستی و چیستی با عنوان مغایرت وجود و ماهیت مطرح می کند. 

دقت کنید: کتاب اشارات و تنبیهات بیانگر آخرین دیدگاه های ابن سینا با رنگ و بوی عرفانی است که در آن به تشریح "حمل اول ذاتی - حمل شایع صناعی" 
پرداخته شده است. 

ضمنا: برهان مغایرت وجود و ماهیت در کتب فلسفی با عنوان "نیازمندی حمل وجود در ماهیت به دلیل” یاد شده که در گزینه های او ۲ جهت نیازمندی برعکس 
معرفی شده است. )رد گزینه های ۱ و ۲(

گزینه ۳ گزینه صحیح است. در کتاب اشارات و تنبیهات ابن سینا که بیانگر آخرین دیدگاه های فلسفی اوست در بخش الهیات نمط چهارم به (  سوال
توضیح درباره حمل ضروری )حمل ذاتی اولیه( و حمل غیرضروری )حمل شایع صناعی( تاکید شده است. که خواجه نصیرالدین طوسی به تشریح آن می پردازد.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. از برهان مغایرت وجود و ماهیت که ابن سینا برای بیان نظر خود انتخاب کرده بود در کتاب های فلسفی تحت عنوان (  سوال
"نیازمندی حمل وجود بر ماهیت به دلیل” یاد شده است. که این برهان تاکید دارد مغایرت وجود و ماهیت انتزاعی )ذهنی( بوده و در مصداق عینی و واقعی هیچ 

تغایری نیست و در شرح منظوم حاج مالهادی سبزواری به توضیح آن پرداخته است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. ابن سینا در کتاب شفا به تشریح مغایرت وجود و ماهیت به طور کامل پرداخته است، که این برهان در کتابهای فلسفی (  سوال
تحت عنوان نیازمندی حمل وجود بر ماهیت به دلیل نیز یاد شده است و حاج مالهادی سبزواری در کتاب شرح منظومه به تشریح آن پرداخته است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. فارابی فیلسوف بزرگ مسلمان به نسبت میان وجود و ماهیت توجه ویژه ای کرد و در تمایز میان این دو مفهوم نکاتی را (  سوال
مطرح نمود. ابن سینا دیگر فیلسوف مسلمان راه فارابی را ادامه داد و برای نظر خود که آن را "مغایرت وجود و ماهیت” نامیده است، دالیلی ذکر کرد.

گزینه ۲ گزینه صحیح است.(  سوال
- وقتی نمی دانستیم منظور از چوگان بازی چیست و پدر ما را به مسابقه این ورزش برد و برایمان توضیح داد. ⬅قدم دوم 

- وقتی مطرح می شود انسان با درک وجود به وجه مشترک موجودات و با درک ماهیت به درک وجه اختصاصی موجودات میرسد. ⬅ قدم دوم 
- وقتی اسید را به عنوان یک موجود واحد و غیرمرکب و دارای جوانب مختلف می شناسیم. ⬅قدم سوم

گزینه ۴ گزینه صحیح است.(  سوال
- آزمون و خطا بر رفع گرسنگی و تشنگی ⬅قدم اول 

- دیدار با عزیزان و صله رحم برای رسیدن به آرامش روحی ⬅قدم اول 
- بردن کودکان یا دانش آموزان توسط والدین یا اولیای مدرسه به گردش علمی ⬅قدم دوم

گزینه ۴ گزینه صحیح است.(  سوال
- وقتی با استاد خود به آزمایشگاه رفته ایم و ترکیبات و عناصر شیمیایی می بینیم که تاکنون ندیده ایم و می خواهیم آنها را بشناسیم⬅، قدم دوم 

- وقتی پی می بریم وجود و ماهیت دو جنبه یک چیزند، اما آنها دو جزء از یک چیز نیستند که باهم ترکیب شدند. ⬅قدم سوم 
- در مرور خاطرات کودکی موجوداتی را واقعی می پنداشتیم و از آنها می ترسیدیم و بعدها فهمیدیم که خیالی بودند و واقعیت نداشتند. ⬅قدم اول
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گزینه ۴ گزینه صحیح است. در پایان قدم سوم، برای درک شناخت و نسبت دو مفهوم وجود و ماهیت به این امر تاکید می شود که در ارتباط هستی (  سوال
و چیستی اشیاء و امور پیرامون ما سه حالت برقرار است:

 در اطراف ما اشیای فراوانی هستند که هم چیستی و هم هستی آنها را می شناسیم مثل: آب، اسب، مثلث، اتومبیل ها و انواع ماشین آالت، گیاهان، 	 
جانوران شناخته شده و...؛

برخی امور هستند که از هستی شان خبر داریم، اما چیستی آنها روشن نیست. مثل: خداوند، عامل درمان بیماری های صعب العالج، فرشتگان و جهان 	 
ماوراء )برای موحدین( و...؛

چیستی های فراوانی که در ذهن مطرح می شوند، ولی تاکنون وجود ندارند. مثل: انواع تخیالت، طرح های ذهنی که هنوز تحقق نیافته اند، اتومبیل 	 
سواری پرنده، ماشین زمان، انسان با سرعت نور و... 

گزاره های فوق گرچه به مسائل روزمره ما مربوط می شوند و قضایای فلسفی نیستند، یک تبیین فلسفی دارند. که ابن سینا به آن توجه می کند و نظر مغایرت 
وجود و ماهیت را مطرح می کند. دقت کنید: مسائل روزمره که قضایای فلسفی نیستند با تفکر غیرفلسفی پردازش می شوند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. مهم ترین و جامع ترین اثر ابن سینا کتاب شفا می باشد که دایره المعارف فلسفی در چهار بخش: منطق، طبیعیات، (  سوال
ریاضیات و الهیات است. و در این اثر نظر خود را در بحث هستی و چیستی با عنوان مغایرت وجود و ماهیت مطرح می کند. 

دقت کنید: کتاب اشارات و تنبیهات بیانگر آخرین دیدگاه های ابن سینا با رنگ و بوی عرفانی است که در آن به تشریح "حمل اول ذاتی - حمل شایع صناعی" 
پرداخته شده است. 

ضمنا: برهان مغایرت وجود و ماهیت در کتب فلسفی با عنوان "نیازمندی حمل وجود در ماهیت به دلیل” یاد شده که در گزینه های او ۲ جهت نیازمندی برعکس 
معرفی شده است. )رد گزینه های ۱ و ۲(

گزینه ۳ گزینه صحیح است. در کتاب اشارات و تنبیهات ابن سینا که بیانگر آخرین دیدگاه های فلسفی اوست در بخش الهیات نمط چهارم به (  سوال
توضیح درباره حمل ضروری )حمل ذاتی اولیه( و حمل غیرضروری )حمل شایع صناعی( تاکید شده است. که خواجه نصیرالدین طوسی به تشریح آن می پردازد.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. از برهان مغایرت وجود و ماهیت که ابن سینا برای بیان نظر خود انتخاب کرده بود در کتاب های فلسفی تحت عنوان (  سوال
"نیازمندی حمل وجود بر ماهیت به دلیل” یاد شده است. که این برهان تاکید دارد مغایرت وجود و ماهیت انتزاعی )ذهنی( بوده و در مصداق عینی و واقعی هیچ 

تغایری نیست و در شرح منظوم حاج مالهادی سبزواری به توضیح آن پرداخته است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. ابن سینا در کتاب شفا به تشریح مغایرت وجود و ماهیت به طور کامل پرداخته است، که این برهان در کتابهای فلسفی (  سوال
تحت عنوان نیازمندی حمل وجود بر ماهیت به دلیل نیز یاد شده است و حاج مالهادی سبزواری در کتاب شرح منظومه به تشریح آن پرداخته است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. فارابی فیلسوف بزرگ مسلمان به نسبت میان وجود و ماهیت توجه ویژه ای کرد و در تمایز میان این دو مفهوم نکاتی را (  سوال
مطرح نمود. ابن سینا دیگر فیلسوف مسلمان راه فارابی را ادامه داد و برای نظر خود که آن را "مغایرت وجود و ماهیت” نامیده است، دالیلی ذکر کرد.

گزینه ۲ گزینه صحیح است.(  سوال
- وقتی نمی دانستیم منظور از چوگان بازی چیست و پدر ما را به مسابقه این ورزش برد و برایمان توضیح داد. ⬅قدم دوم 

- وقتی مطرح می شود انسان با درک وجود به وجه مشترک موجودات و با درک ماهیت به درک وجه اختصاصی موجودات میرسد. ⬅ قدم دوم 
- وقتی اسید را به عنوان یک موجود واحد و غیرمرکب و دارای جوانب مختلف می شناسیم. ⬅قدم سوم

گزینه ۴ گزینه صحیح است.(  سوال
- آزمون و خطا بر رفع گرسنگی و تشنگی ⬅قدم اول 

- دیدار با عزیزان و صله رحم برای رسیدن به آرامش روحی ⬅قدم اول 
- بردن کودکان یا دانش آموزان توسط والدین یا اولیای مدرسه به گردش علمی ⬅قدم دوم

گزینه ۴ گزینه صحیح است.(  سوال
- وقتی با استاد خود به آزمایشگاه رفته ایم و ترکیبات و عناصر شیمیایی می بینیم که تاکنون ندیده ایم و می خواهیم آنها را بشناسیم⬅، قدم دوم 

- وقتی پی می بریم وجود و ماهیت دو جنبه یک چیزند، اما آنها دو جزء از یک چیز نیستند که باهم ترکیب شدند. ⬅قدم سوم 
- در مرور خاطرات کودکی موجوداتی را واقعی می پنداشتیم و از آنها می ترسیدیم و بعدها فهمیدیم که خیالی بودند و واقعیت نداشتند. ⬅قدم اول
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گزینه ۲ گزینه صحیح است. قدم اول و دوم در جهت شناخت دو مفهوم وجود و ماهیت بر اساس تفکر غیرفلسفی توسط مردم برداشته می شود و (  سوال
از قدم سوم فالسفه )فارابی، ابن سینا و...( در جهت اصالح نقد و تعمیق این مفاهیم با تفکر فلسفی وارد شده و به تشریح نسبت دو مفهوم وجود و ماهیت می 

پردازند. 
ابن سینا برای بیان نظر خود در زمینه نسبت میان وجود و ماهیت عنوان مغایرت وجود و ماهیت را مطرح می کند. 

دقت کنید: ابن سینا برهان وجوب و امکان را در نتیجه نهایی این مباحث در جهت خداشناسی و اثبات وجود خدا مطرح کرده است. )رد گزینه های ۳ و ۴(

گزینه ۴ گزینه صحیح است. در قدم سوم برای درک وجود و ماهیت فارابی فیلسوف بزرگ مسلمان، به نسبت میان )وجود( و )ماهیت( توجه ویژه ای (  سوال
کرد و تمایز میان این دو مفهوم، نکاتی را مطرح نمود و ابن سینا دیگر فیلسوف مسلمان راه فارابی را ادامه داد و بیان کرد وقتی می گوییم )هستی( و )چیستی( دو 
جنبه از یک چیزند، به این معنا نیست که آنها دو جزء از یک چیزند، که باهم ترکیب یا جمع شده اند. توضیح اینکه: گزینه ۱ و ۲ بیانگر قدم دوم و گزینه ۳ بیانگر 

قدم اول شناخت مفاهیم وجود و ماهیت می باشند. )رد گزینه های ۱، ۲ و3(

گزینه ۱ گزینه صحیح است.در قدم دوم شناخت دو مفهوم هستی و چیستی )وجود و ماهیت( مطرح می شود )کودک( انسان به درک وجود رسیده (  سوال
و می خواهد به درک ماهیت هم برسد که این امر با پرسش های: )این چیست؟( و “آن چیست؟” نمود می کند. 

توضیح اینکه: گزینه ۲ و ۴ در قدم سوم درک می شوند و گزینه ۳ بیانگر قدم اول شناخت این دو مفهوم است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. در قدم نخست برای شناخت دو مفهوم وجود و ماهیت انسان بر حسب رفع نیاز )مادی و معنوی عمل می کند( بر این (  سوال
اساس مثال یکی از عزیزانمان را پهلو می گرفتیم تا روحمان آرامش یابد و اندوهمان برطرف شود. 

توضیح اینکه: گزینه های او ۲ موارد مطرح شده به قدم دوم برای شناخت دو مفهوم وجود و ماهیت اشاره دارد. گزینه ۳ نیز وقتی مطرح می شود که ما به درک 
چیستی و چگونگی پدیده ها رسیده باشیم و می خواهیم پی ببریم اکنون وجود دارند یا نه که با شناخت نسبت تغایر ذهنی وجود و ماهیت به چنین درکی می 

رسیم. )قدم سوم(

 گزینه ۱ گزینه صحیح است. بر اساس اینکه در قدم دوم شناخت دو مفهوم وجود و ماهیت تاکید می شود: وجود وجه مشترک )وحدت( موجودات (  سوال
را متبلور است و ماهیت وجه اختصاصی )کثرت( موجودات را نشان می دهد، پس رابطه مفهوم فلسفی فوق به صورت زیر معنا میدهد: 

وحدت )وجود( در عین کثرت )ماهیت( - کثرت )ماهیت( در عین وحدت )وجود(  که این مفهوم فلسفی در آموزه های قرآنی بیانگر: إنا لله و إنا إلیه راجعون 
می باشد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. بر اساس قدم دوم که برای شناخت دو مفهوم وجود و ماهیت طی می شود، تاکید شده است انسان در هرچیزی که (  سوال
مشاهده می کند، دو جنبه می یابد: )موجود بودن( و )چیستی داشتن(  وجود، وجه مشترک موجودات است و ماهیت وجه اختصاصی آنها می باشد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. یکی از مباحث اولیه فلسفه، درک دو مفهوم هستی و چیستی )وجود و ماهیت( و تعیین نسبت میان آن دو است. این (  سوال
دو مفهوم از پرکاربردترین مفاهیم میان انسانها )تفکر غیرفلسفی( هستند و معموال در کنار هم به کار می روند. 

وجود وجه مشترک موجودات است و وحدت میان آنها را مطرح می کند و ماهیت وجه اختصاصی موجودات بوده و بیانگر کثرت تفاوت میان موجودات است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است.  یکی از مباحث اولیه فلسفه، درک دو مفهوم هستی و چیستی )وجود و ماهیت( و تعیین نسبت میان آن دو است. که (  سوال
شناخت این دو مفهوم در گام های نخست برای همه انسانها مطرح می باشد و نیازی به تفکر فلسفی ندارد و در حوزه تفکر غیرفلسفی مطرح می شود، اما درک 

نسبت این دو مفهوم نیاز به تفکر فلسفی دارد. 
توضیح اینکه: رابطه علیت یکی از کهن ترین مسائل فلسفی می باشد )نه مباحث فلسفی( ⬅تله تست ⬅رد گزینه های ۱ و ۴

گزینه ۳ گزینه صحیح است. یکی از مباحث اولیه فلسفه، درک دو مفهوم )هستی( و )چیستی( “وجود و ماهیت" و تعیین نسبت میان آن دو است. (  سوال
این دو مفهوم از پرکاربردترین مفاهیم میان انسان ها هستند و معموال در کنار هم به کار می روند. و برای شناخت این دو مفهوم و نسبت میان آنها چند قدم 
برداشته می شود تا در قدم آخر به نتیجه مطلوب ارائه برهان وجوب و امکان در جهت اثبات خداوند )توسط ابن سینا( برسیم. توضیح اینکه: در گام های طی شده 
برای درک دو مفهوم وجود و ماهیت ابتدا باید )گام اول و دوم( به شناخت این دو مفهوم رسید و در ادامه گام سوم( درک نسبت وجود و ماهیت مطرح می شود. 
ضمنا: فهم نسبت تغایر ذهنی وجود و ماهیت در قدم سوم ایجاد می شود و مقدمه نهایی نتیجه مطلوب )ارائه برهان توسط ابن سینا( می باشد. شناخت وجود و 

ماهیت )مقدم بر درک نسبت این دو مفهوم می باشد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. وجود، وجه مشترک موجودات است. (  سوال
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ماهیت، وجه اختصاصی موجودات می باشد. 
شناخت دو مفهوم وجود و ماهیت که از پرکاربردترین مفاهیم میان انسان ها است، در ابتدا نیاز به تفکر فلسفی ندارد و از گام سوم به بعد درک نسبت میان این 

دو مفهوم نیازمند تفکر فلسفی می باشد. 
توضیح اینکه: قدم اول و دوم برای شناخت دو مفهوم وجود و ماهیت )هستی و چیستی( توسط عوام )تمام مردم( طی می شود "تفکر غیرفلسفی”، و از قدم سوم 

تفکر فلسفی مطرح شده و فارابی به معرفی نسبت میان وجود و ماهیت می پردازد.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. انسان در هرچیزی مشاهده می کند، دو جنبه می یابد: “موجود بودن” و “چیستی داشتن" (  سوال
در قدم دوم برای شناخت دو مفهوم "هستی و چیستی” که کودک به درک وجود رسیده و میخواهد به درک چیستی برسد با استفاده از کلمه این یا آن چنین 

شناختی را نشان میدهد و بر این اساس پرسش مطرح شده در این مرحله عبارت است از: "این چیست؟”، “ آن چیست؟”

گزینه ۴ گزینه صحیح است. اگر مفهوم وجود عین مفهوم ماهیت یا جزء آن بود مشکل و مسئله ای که پیش می آمد این بود که هرچیزی که خیال (  سوال
می کردیم واقعا وجود می یافت و تصور هر ماهیتی برای به وجود آمدن آن کافی بود. )تایید گزینه ۴( 

در شرایط نفی کامل وجود هیچ چیز واقعی تحقق نمی یافت. )رد گزینه ۱( 
در شرایطی هیچ ماهیتی معنا پیدا نمی کند که انسان فقط به وجه تشابه وحدت موجودات توجه می کرد و به شناخت می رسید و تفاوت موجودات را درک نمی 

کرد. )رد گزینه ۲( 
وقتی انسان فقط بر مفهوم وجود تاکید کند و به تفاوت و کثرت موجودات و درک این مطلب نرسد، همه ماهیات مانند یکدیگر می شوند و هیچ وجه تمیزی بین 

موجودات نبود. )رد گزینه ۳(

گزینه ۴ گزینه صحیح است. حمل وجود برای خداوند )هستی برای باری تعالی( یک حمل ضروری و ذاتی اولیه است. )رد گزینه ۱( (  سوال
اما حمل وجود برای هرچیزی غیر خدا نیاز به دلیل دارد و حمل اول ذاتی یا ضروری نیست و حمل شایع صناعی به حساب می آید. مثال: حمل موجود بودن برای 

انسان به این دلیل حمل اول ذاتی نست )تائید گزینه ۴( 
حمل واجب الوجود برای خداوند ضروری بوده و نیاز به دلیل ندارد. )حمل اول ذاتی به حساب می آید( ⬅ رد گزینه ۲ 

حمل جسم نامی حساس برای حیوان ضروری بوده و تمام حیوانات این وژگی را باید داشته باشند. )حمل اول ذاتی( ⬅رد گزینه ۳ گزینه صحیح است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. مغایرت وجود و ماهیت انتزاعی )ذهنی( است وگرنه در عالم عینی و مصداق بیرونی دو امر جداگانه وجود )هستی( (  سوال
و ماهیت )چیستی( مطرح نمی باشد و ابن سینا برای این نظر خود )مغایرت وجود و ماهیت( دالیل متقنی مطرح کرد و راه فارابی را ادامه داد و در بیان نسبت 

وجود ماهیت تکمیل کرد. 

گزینه ۳ گزینه صحیح است. انسان در هرچیزی که مشاهده می کند و مصداق بیرونی و عینی آن را درک می کند دو جنبه می یابد: -۱ موجود (  سوال
بودن -۲ چیستی داشتن

وجود وجه مشترک موجودات است. - ماهیت وجه اختصاصی موجودات است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. در قدم دوم برای شناخت دو مفهوم وجود و ماهیت وقتی در پاسخ سؤاالت "آن چیست؟” و “این چیست؟” انسان ها (  سوال
پاسخ یکسان و مشابه دهند بر وجود به عنوان وجه مشترک میان پدیده ها تاکید کردند، اما وقتی پاسخ های متفاوت و متنوع می دهند بر ماهیت به عنوان وجه 

اختصاصی میان پدیده ها تاکید کرده اند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. در قدم دوم برای درک شناخت دو مفهوم وجود و ماهیت مطرح می شود: (  سوال
تفاوت موجودات و پدیده ها را بر اساس مفهوم وجود و وحدت میان پدیده ها و موجودات را بر اساس می شوند. بر این اساس هستی بیانگر وجه تشابه و چیستی 

بیانگر وجه تمایز می باشد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. در قدم دوم برای درک شناخت دو مفهوم وجود و ماهیت )هستی و چیستی( مطرح می شود که انسان به شناخت وجود (  سوال
)هستی( اشیاء و پدیده هایی برده و می خواهد به درک چیستی )ماهیت( پدیده ها و امور نیز واقف شود. برای این منظور مثال: کودکی که به همراه پدرش به باغ 
وحش می رود و حیواناتی می بیند، در کتاب مطرح شده است، چراکه این کودک وجود این حیوانات را به صورت عینی و مصداقی درک می کند، ولی چیستی 

)ماهیت( این حیوانات را نمی شناسد و پرسش و سؤاالت پیرامون این مطل "این چیست؟”، “آن چیست؟ بر این اساس مطرح می شود.
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ماهیت، وجه اختصاصی موجودات می باشد. 
شناخت دو مفهوم وجود و ماهیت که از پرکاربردترین مفاهیم میان انسان ها است، در ابتدا نیاز به تفکر فلسفی ندارد و از گام سوم به بعد درک نسبت میان این 

دو مفهوم نیازمند تفکر فلسفی می باشد. 
توضیح اینکه: قدم اول و دوم برای شناخت دو مفهوم وجود و ماهیت )هستی و چیستی( توسط عوام )تمام مردم( طی می شود "تفکر غیرفلسفی”، و از قدم سوم 

تفکر فلسفی مطرح شده و فارابی به معرفی نسبت میان وجود و ماهیت می پردازد.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. انسان در هرچیزی مشاهده می کند، دو جنبه می یابد: “موجود بودن” و “چیستی داشتن" (  سوال
در قدم دوم برای شناخت دو مفهوم "هستی و چیستی” که کودک به درک وجود رسیده و میخواهد به درک چیستی برسد با استفاده از کلمه این یا آن چنین 

شناختی را نشان میدهد و بر این اساس پرسش مطرح شده در این مرحله عبارت است از: "این چیست؟”، “ آن چیست؟”

گزینه ۴ گزینه صحیح است. اگر مفهوم وجود عین مفهوم ماهیت یا جزء آن بود مشکل و مسئله ای که پیش می آمد این بود که هرچیزی که خیال (  سوال
می کردیم واقعا وجود می یافت و تصور هر ماهیتی برای به وجود آمدن آن کافی بود. )تایید گزینه ۴( 

در شرایط نفی کامل وجود هیچ چیز واقعی تحقق نمی یافت. )رد گزینه ۱( 
در شرایطی هیچ ماهیتی معنا پیدا نمی کند که انسان فقط به وجه تشابه وحدت موجودات توجه می کرد و به شناخت می رسید و تفاوت موجودات را درک نمی 

کرد. )رد گزینه ۲( 
وقتی انسان فقط بر مفهوم وجود تاکید کند و به تفاوت و کثرت موجودات و درک این مطلب نرسد، همه ماهیات مانند یکدیگر می شوند و هیچ وجه تمیزی بین 

موجودات نبود. )رد گزینه ۳(

گزینه ۴ گزینه صحیح است. حمل وجود برای خداوند )هستی برای باری تعالی( یک حمل ضروری و ذاتی اولیه است. )رد گزینه ۱( (  سوال
اما حمل وجود برای هرچیزی غیر خدا نیاز به دلیل دارد و حمل اول ذاتی یا ضروری نیست و حمل شایع صناعی به حساب می آید. مثال: حمل موجود بودن برای 

انسان به این دلیل حمل اول ذاتی نست )تائید گزینه ۴( 
حمل واجب الوجود برای خداوند ضروری بوده و نیاز به دلیل ندارد. )حمل اول ذاتی به حساب می آید( ⬅ رد گزینه ۲ 

حمل جسم نامی حساس برای حیوان ضروری بوده و تمام حیوانات این وژگی را باید داشته باشند. )حمل اول ذاتی( ⬅رد گزینه ۳ گزینه صحیح است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. مغایرت وجود و ماهیت انتزاعی )ذهنی( است وگرنه در عالم عینی و مصداق بیرونی دو امر جداگانه وجود )هستی( (  سوال
و ماهیت )چیستی( مطرح نمی باشد و ابن سینا برای این نظر خود )مغایرت وجود و ماهیت( دالیل متقنی مطرح کرد و راه فارابی را ادامه داد و در بیان نسبت 

وجود ماهیت تکمیل کرد. 

گزینه ۳ گزینه صحیح است. انسان در هرچیزی که مشاهده می کند و مصداق بیرونی و عینی آن را درک می کند دو جنبه می یابد: -۱ موجود (  سوال
بودن -۲ چیستی داشتن

وجود وجه مشترک موجودات است. - ماهیت وجه اختصاصی موجودات است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. در قدم دوم برای شناخت دو مفهوم وجود و ماهیت وقتی در پاسخ سؤاالت "آن چیست؟” و “این چیست؟” انسان ها (  سوال
پاسخ یکسان و مشابه دهند بر وجود به عنوان وجه مشترک میان پدیده ها تاکید کردند، اما وقتی پاسخ های متفاوت و متنوع می دهند بر ماهیت به عنوان وجه 

اختصاصی میان پدیده ها تاکید کرده اند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. در قدم دوم برای درک شناخت دو مفهوم وجود و ماهیت مطرح می شود: (  سوال
تفاوت موجودات و پدیده ها را بر اساس مفهوم وجود و وحدت میان پدیده ها و موجودات را بر اساس می شوند. بر این اساس هستی بیانگر وجه تشابه و چیستی 

بیانگر وجه تمایز می باشد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. در قدم دوم برای درک شناخت دو مفهوم وجود و ماهیت )هستی و چیستی( مطرح می شود که انسان به شناخت وجود (  سوال
)هستی( اشیاء و پدیده هایی برده و می خواهد به درک چیستی )ماهیت( پدیده ها و امور نیز واقف شود. برای این منظور مثال: کودکی که به همراه پدرش به باغ 
وحش می رود و حیواناتی می بیند، در کتاب مطرح شده است، چراکه این کودک وجود این حیوانات را به صورت عینی و مصداقی درک می کند، ولی چیستی 

)ماهیت( این حیوانات را نمی شناسد و پرسش و سؤاالت پیرامون این مطل "این چیست؟”، “آن چیست؟ بر این اساس مطرح می شود.
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گزینه ۲ گزینه صحیح است. در قدم اول مطرح می شود که انسان برای رفع نیازهایش دست به آزمون و خطا می زند و سعی در شناخت دو مفهوم (  سوال
هستی )وجود( و چیستی )ماهیت( دارد که بر این اساس به عنوان مثال چیزهایی را واقعیت در نظر گرفته که وجود دارند، اما در ادامه به اشتباه خود پی برده 

است. مثال سراب را آب تصور کرده، ولی وقتی به آنجا رسیده است به تصور غلط خود پی برده است.

گزینه ۴  گزینه صحیح است. کتاب شفا مهم ترین و جامع ترین اثر ابن سینا شامل: ۴ علم منطق، طبیعیات، ریاضیات، الهیات است، پس علم (  سوال
اخالق را در بر نمی گیرد و به آن نپرداخته است. 

فرض و حمل مدور بودن برای موضوع دایره یک حمل ضروری بوده و نیاز به دلیل ندارد و به این علت در اینجا حمل اول ذاتی مطرح است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. دقت کنید بحث مغایرت وجود و ماهیت توسط ابن سینا پایه یکی از برهان های او در اثبات وجود خدا به نام برهان (  سوال
کوئیناس مطرح شد با عنوان مکتب فلسفی تومیسم معروف  وجوب و امکان می باشد و مکتب فلسفی که بر این اساس در قرون وسطی در اروپا توسط توماس آ

شد.

کوئیناس فلسفه تومیسم را در اروپا پایه گذاری کرد و بر این اساس فرصتی را فراهم کرد تا فالسفه (  سوال گزینه ۳ گزینه صحیح است. در قرن ۱۳ م. توماس آ
غرب مجددا با فلسفه ارسطوئی آشنا شوند. گرچه از قرن ۱۶ م با رشد تجربه گرایی این دیدگاه فرصت گسترش بیشتر پیدا نکرد. 

گزینه ۱ گزینه صحیح است. فرق بین ماهیت و وجود بی تردید یکی از اساسی ترین آراء و عقاید فلسفی در تفکر اسالمی می باشد، که ابن سینا از (  سوال
این بحث با عنوان مغایرت وجود و ماهیت یاد می کند. 

کوئیناس که در قرن ۱۳ م. زندگی می کرد، فلسفه ای را در اروپا پایه گذاری کرد که بیشتر متکی بر دیدگاه های ابن سینا و تا حدودی ابن رشد بود. توماس آ

گزینه ۱ گزینه صحیح است. ابن سینا به بحث مغایرت وجود و ماهیت توجه خاص داشت و بر این اساس گفته اند فرق بین ماهیت و وجود بی تردید (  سوال
یکی از اساسی ترین آراء فلسفی در تفکر اسالمی است. 

بحث مغایرت وجود و ماهیت پایه برهان وجوب و امکان در اثبات وجود خدا می باشد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال
مثلث سه ضلعی است. ⬅حمل سه ضلعی برای مثلث ضروری بوده و نیاز به دلیل نداشته، سپس حمل اول ذاتی است. 

انسان ناطق است. ⬅حمل ناطق بودن برای انسان ضروری است. ⬅حمل اول ذاتی 
انسان موجود است. ⬅حمل موجود بودن برای انسان امکانی است و نیاز به دلیل دارد. ⬅حمل شایع صناعی 

مثلث دارای زاویه قائمه است. ⬅حمل قائم الزاویه بودن برای مثلث امکانی است. ⬅حمل شایع صناعی 
انسان مهندس است. ⬅حمل مهندس بودن برای انسان امکانی است، پس نیاز به دلیل نداشته ⬅حمل شایع صناعی

گزینه ۲ گزینه صحیح است.(  سوال
اتومبیل موجود است. ⬅حمل موجود بودن برای هر موضوعی به جز خدا نیازمند دلیل است. )امکانی است و حمل غیرضروری یا شایع صناعی می باشد(. 

عدد دو کوچکترین عدد زوج است. ⬅حمل کوچکترین عدد زوج برای دو حمل ضروری بود، نیازمند به دلیل نیست و حمل اول ذاتی می باشد. 
خدا موجود است. ⬅حمل موجود بودن برای خدا نیازمند به دلیل نیست و خداوند واجب الوجود بالذات بود و حمل اول ذاتی به حساب می آید. 

برف سیاه نیست. ⬅حمل سلبی هر رنگی به جز سفید برای برف ضرورت دارد و حمل اول ذاتی به حساب می آید.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. در بحث درک دو مفهوم هستی و چیستی: (  سوال
ارسطو: به طور اجمالی و کلی به این دو مفهوم اشاره می کند. 

فارابی: به نسبت میان وجود و ماهیت توجه ویژه ای کرد. 
ابن سینا: با تکمیل راه فارابی به ارائه اصل مغایرت وجود و ماهیت می پردازد.

کوئیناس که پایه گذار مکتب فلسفی )تومیسم( در اروپا شد و به گسترش اصل مغایرت وجود و ماهیت در اروپا (  سوال گزینه ۱ گزینه صحیح است. توماس آ
پرداخت که هنوز هم مکتب فلسفی وی در اروپا در جریان است. 

اصل مغایرت وجود و ماهیت پایه و اساس برهان وجوب و امکان می باشد. 
کوئیناس با گسترش عقل گرایی )اصل مغایرت وجود و ماهیت( اتفاق باعث مناقشات فراوانی در اروپا شد.  توماس آ

دو مفهوم وجود و ماهیت از پرکاربردترین مفاهیم میان انسان ها می باشد. )نه فقط فالسفه(
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کوئیناس، که با فلسفه ابن سینا آشنا بود و از رهبران برجسته (  سوال گزینه ۳ گزینه صحیح است. یکی از فالسفه بزرگ اروپا در قرن ۱۳م. به نام توماس آ
کلیسای کاتولیک دوره قرون وسطی به حساب می آید، اصل مغایرت وجود و ماهیت را در اروپا گسترش داد و موجب مناقشات فراوانی در آنجا شد. او مانند ابن 
سینا این نظر را پایه برهان های خود در خداشناسی قرار داد و پایه گذار مکتب فلسفی تومیسم در اروپا شد. دقت کنید: برهان وجوب و امکان در ادامه اصل وجود 

و ماهیت برای اثبات خداشناسی مطرح شده است و اصل مغایرت وجود و ماهیت پایه و اساس برهان وجوب و امکان می باشد.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. در پایان قدم سوم، برای درک شناخت و نسبت دو مفهوم وجود و ماهیت به این امر تاکید می شود که در ارتباط هستی (  سوال
و چیستی اشیاء و امور پیرامون ما سه حالت برقرار است:

در اطراف ما اشیای فراوانی هستند که هم چیستی و هم هستی آنها را می شناسیم؛ مثل: آب، اسب، مثلث، اتومبیل ها و انواع ماشین آالت، گیاهان، 	 
جانوران شناخته شده و ...،

برخی امور هستند که از هستی شان خبر داریم، اما چیستی آنها روشن نیست؛ مثل: خداوند، عامل درمان بیماری های صعب العالج، فرشتگان و جهان 	 
ماوراء )برای موحدین( و...

چیستی های فراوانی که در ذهن مطرح می شوند، ولی تاکنون وجود ندارند؛ مثل: انواع تخیالت، طرح های ذهنی که هنوز تحقق نیافته اند، اتومبیل 	 
سواری پرنده، ماشین زمان، انسان با سرعت نور و... 

گزاره های فوق گرچه به مسائل روزمره ما مربوط می شوند و قضایای فلسفی نیستند، یک تبیین فلسفی دارند. که ابن سینا به آن توجه می کند و نظر مغایرت 
وجود و ماهیت را مطرح می کند. 

دقت کنید: مسائل روزمره که قضایای فلسفی نیستند با تفکر غیرفلسفی پردازش می شوند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. مهم ترین و جامع ترین اثر ابن سینا کتاب شفا می باشد که دایره المعارف فلسفی در چهار بخش: منطق، طبیعیات، (  سوال
ریاضیات و الهیات است و در این اثر نظر خود را در بحث هستی و چیستی با عنوان مغایرت وجود و ماهیت مطرح می کند. 

دقت کنید: کتاب اشارات و تنبیهات بیانگر آخرین دیدگاه های ابن سینا با رنگ و بوی عرفانی است که در آن به تشریح "حمل اول ذاتی - حمل شایع صناعی" 
پرداخته شده است. 

ضمنا: برهان مغایرت وجود و ماهیت در کتب فلسفی با عنوان "نیازمندی حمل وجود در ماهیت به دلیل” یاد شده که در گزینه های او ۲ جهت نیازمندی برعکس 
معرفی شده است. )رد گزینه های ۱ و ۲(

به (  سوال الهیات نمط چهارم  بیانگر آخرین دیدگاههای فلسفی اوست در بخش  تنبیهات ابن سینا که  گزینه ۳ گزینه صحیح است. در کتاب اشارات و 
توضیح درباره حمل ضروری )حمل ذاتی اولیه( و حمل غیرضروری )حمل شایع صناعی( تاکید شده است. که خواجه نصیرالدین طوسی به تشریح آن می پردازد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. از برهان مغایرت وجود و ماهیت که ابن سینا برای بیان نظر خود مطرح می کند در کتابهای فلسفی با عنوان "نیازمندی (  سوال
حمل وجود بر ماهیت به دلیل” یاد می شود و در اثر منظومه حاج مالهادی سبزواری به توضیح آن پرداخته است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. از برهان مغایرت وجود و ماهیت که ابن سینا برای بیان نظر خود انتخاب کرده بود در کتاب های فلسفی تحت عنوان (  سوال
"نیازمندی حمل وجود بر ماهیت به دلیل” یاد شده است. که این برهان تاکید دارد مغایرت وجود و ماهیت انتزاعی )ذهنی( بوده و در مصداق عینی و واقعی هیچ 

تغایری نیست و در شرح منظوم حاج مالهادی سبزواری به توضیح آن پرداخته است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. ابن سینا در کتاب شفا به تشریح مغایرت وجود و ماهیت به طور کامل پرداخته است، که این برهان در کتاب های (  سوال
فلسفی تحت عنوان نیازمندی حمل وجود بر ماهیت به دلیل نیز یاد شده است و حاج مالهادی سبزواری در کتاب شرح منظومه به تشریح آن پرداخته است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. فارابی فیلسوف بزرگ مسلمان به نسبت میان وجود و ماهیت توجه ویژه ای کرد و در تمایز میان این دو مفهوم نکاتی را (  سوال
مطرح نمود. ابن سینا دیگر فیلسوف مسلمان راه فارابی را ادامه داد و برای نظر خود که آن را "مغایرت وجود و ماهیت” نامیده است، دالیلی ذکر کرد.

گزینه ۲ گزینه صحیح است.(  سوال
وقتی نمی دانستیم منظور از چوگان بازی چیست و پدر ما را به مسابقه این ورزش برد و برایمان توضیح داد. ⬅قدم دوم 

وقتی مطرح می شود انسان با درک وجود به وجه مشترک موجودات و با درک ماهیت به درک وجه اختصاصی موجودات می رسد. ⬅ قدم دوم
وقتی اسید به عنوان یک موجود واحد و غیرمرکب و دارای جوانب مختلف می شناسیم. ⬅قدم سوم
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کوئیناس، که با فلسفه ابن سینا آشنا بود و از رهبران برجسته (  سوال گزینه ۳ گزینه صحیح است. یکی از فالسفه بزرگ اروپا در قرن ۱۳م. به نام توماس آ
کلیسای کاتولیک دوره قرون وسطی به حساب می آید، اصل مغایرت وجود و ماهیت را در اروپا گسترش داد و موجب مناقشات فراوانی در آنجا شد. او مانند ابن 
سینا این نظر را پایه برهان های خود در خداشناسی قرار داد و پایه گذار مکتب فلسفی تومیسم در اروپا شد. دقت کنید: برهان وجوب و امکان در ادامه اصل وجود 

و ماهیت برای اثبات خداشناسی مطرح شده است و اصل مغایرت وجود و ماهیت پایه و اساس برهان وجوب و امکان می باشد.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. در پایان قدم سوم، برای درک شناخت و نسبت دو مفهوم وجود و ماهیت به این امر تاکید می شود که در ارتباط هستی (  سوال
و چیستی اشیاء و امور پیرامون ما سه حالت برقرار است:

در اطراف ما اشیای فراوانی هستند که هم چیستی و هم هستی آنها را می شناسیم؛ مثل: آب، اسب، مثلث، اتومبیل ها و انواع ماشین آالت، گیاهان، 	 
جانوران شناخته شده و ...،

برخی امور هستند که از هستی شان خبر داریم، اما چیستی آنها روشن نیست؛ مثل: خداوند، عامل درمان بیماری های صعب العالج، فرشتگان و جهان 	 
ماوراء )برای موحدین( و...

چیستی های فراوانی که در ذهن مطرح می شوند، ولی تاکنون وجود ندارند؛ مثل: انواع تخیالت، طرح های ذهنی که هنوز تحقق نیافته اند، اتومبیل 	 
سواری پرنده، ماشین زمان، انسان با سرعت نور و... 

گزاره های فوق گرچه به مسائل روزمره ما مربوط می شوند و قضایای فلسفی نیستند، یک تبیین فلسفی دارند. که ابن سینا به آن توجه می کند و نظر مغایرت 
وجود و ماهیت را مطرح می کند. 

دقت کنید: مسائل روزمره که قضایای فلسفی نیستند با تفکر غیرفلسفی پردازش می شوند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. مهم ترین و جامع ترین اثر ابن سینا کتاب شفا می باشد که دایره المعارف فلسفی در چهار بخش: منطق، طبیعیات، (  سوال
ریاضیات و الهیات است و در این اثر نظر خود را در بحث هستی و چیستی با عنوان مغایرت وجود و ماهیت مطرح می کند. 

دقت کنید: کتاب اشارات و تنبیهات بیانگر آخرین دیدگاه های ابن سینا با رنگ و بوی عرفانی است که در آن به تشریح "حمل اول ذاتی - حمل شایع صناعی" 
پرداخته شده است. 

ضمنا: برهان مغایرت وجود و ماهیت در کتب فلسفی با عنوان "نیازمندی حمل وجود در ماهیت به دلیل” یاد شده که در گزینه های او ۲ جهت نیازمندی برعکس 
معرفی شده است. )رد گزینه های ۱ و ۲(

به (  سوال الهیات نمط چهارم  بیانگر آخرین دیدگاههای فلسفی اوست در بخش  تنبیهات ابن سینا که  گزینه ۳ گزینه صحیح است. در کتاب اشارات و 
توضیح درباره حمل ضروری )حمل ذاتی اولیه( و حمل غیرضروری )حمل شایع صناعی( تاکید شده است. که خواجه نصیرالدین طوسی به تشریح آن می پردازد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. از برهان مغایرت وجود و ماهیت که ابن سینا برای بیان نظر خود مطرح می کند در کتابهای فلسفی با عنوان "نیازمندی (  سوال
حمل وجود بر ماهیت به دلیل” یاد می شود و در اثر منظومه حاج مالهادی سبزواری به توضیح آن پرداخته است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. از برهان مغایرت وجود و ماهیت که ابن سینا برای بیان نظر خود انتخاب کرده بود در کتاب های فلسفی تحت عنوان (  سوال
"نیازمندی حمل وجود بر ماهیت به دلیل” یاد شده است. که این برهان تاکید دارد مغایرت وجود و ماهیت انتزاعی )ذهنی( بوده و در مصداق عینی و واقعی هیچ 

تغایری نیست و در شرح منظوم حاج مالهادی سبزواری به توضیح آن پرداخته است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. ابن سینا در کتاب شفا به تشریح مغایرت وجود و ماهیت به طور کامل پرداخته است، که این برهان در کتاب های (  سوال
فلسفی تحت عنوان نیازمندی حمل وجود بر ماهیت به دلیل نیز یاد شده است و حاج مالهادی سبزواری در کتاب شرح منظومه به تشریح آن پرداخته است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. فارابی فیلسوف بزرگ مسلمان به نسبت میان وجود و ماهیت توجه ویژه ای کرد و در تمایز میان این دو مفهوم نکاتی را (  سوال
مطرح نمود. ابن سینا دیگر فیلسوف مسلمان راه فارابی را ادامه داد و برای نظر خود که آن را "مغایرت وجود و ماهیت” نامیده است، دالیلی ذکر کرد.

گزینه ۲ گزینه صحیح است.(  سوال
وقتی نمی دانستیم منظور از چوگان بازی چیست و پدر ما را به مسابقه این ورزش برد و برایمان توضیح داد. ⬅قدم دوم 

وقتی مطرح می شود انسان با درک وجود به وجه مشترک موجودات و با درک ماهیت به درک وجه اختصاصی موجودات می رسد. ⬅ قدم دوم
وقتی اسید به عنوان یک موجود واحد و غیرمرکب و دارای جوانب مختلف می شناسیم. ⬅قدم سوم
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گزینه ۴ گزینه صحیح است.(  سوال
آزمون و خطا بر رفع گرسنگی و تشنگی ⬅قدم اول 

دیدار با عزیزان و صله رحم برای رسیدن به آرامش روحی ⬅قدم اول 
بردن کودکان با دانش آموزان توسط والدین یا اولیای مدرسه به گردش علمی ⬅قدم دوم

گزینه ۴ گزینه صحیح است.(  سوال
وقتی با استاد خود به آزمایشگاه رفته ایم و ترکیبات و عناصر شیمیایی می بینیم که تاکنون ندیده ایم و می خواهیم آنها را بشناسیم. ⬅قدم دوم 

وقتی پی می بریم وجود و ماهیت دو جنبه یک چیزند، اما آنها دو جزء از یک چیز نیستند که باهم ترکیب شدند. ⬅قدم سوم 
در مرور خاطرات کودکی موجوداتی را واقعی می پنداشتیم و از آنها می ترسیدیم و بعدها فهمیدیم که خیالی بودند و واقعیت نداشتند. ⬅قدم اول

گزینه ۲ گزینه صحیح است. قدم اول و دوم در جهت شناخت دو مفهوم وجود و ماهیت بر اساس تفکر غیر فلسفی توسط مردم برداشته می شود و از (  سوال
قدم سوم فالسفه )فارابی، ابن سینا و...( در جهت اصالح نقد و تعمیق این مفاهیم با تفکر فلسفی وارد شده و به تشریح نسبت دو مفهوم وجود و ماهیت می پردازند. 

ابن سینا برای بیان نظر خود در زمینه نسبت میان وجود و ماهیت عنوان مغایرت وجود و ماهیت را مطرح می کند. 
دقت کنید: ابن سینا برهان وجوب و امکان را در نتیجه نهایی این مباحث در جهت خداشناسی و اثبات وجود خدا مطرح کرده است. )رد گزینه های ۳ و ۴(

گزینه ۴ گزینه صحیح است. در قدم سوم برای درک وجود و ماهیت؛ فارابی فیلسوف بزرگ مسلمان، به نسبت میان )وجود( و )ماهیت( توجه ویژه ای (  سوال
کرد و تمایز میان این دو مفهوم، نکاتی را مطرح نمود و ابن سینا دیگر فیلسوف مسلمان راه فارابی را ادامه داد و بیان کرد وقتی می گوییم )هستی( و )چیستی( 
دو جنبه از یک چیزند، به این معنا نیست که آنها دو جزء از یک چیزند، که باهم ترکیب یا جمع شده اند. توضیح اینکه: گزینه های ۱ و ۲ بیانگر قدم دوم و گزینه 

۳ بیانگر قدم اول شناخت مفاهیم وجود و ماهیت می باشند. )رد گزینه های ۱، 2 و3(

گزینه ۱ گزینه صحیح است. در قدم دوم شناخت دو مفهوم هستی و چیستی )وجود و ماهیت مطرح می شود )کودک( انسان به درک وجود رسیده (  سوال
و می خواهد به درک ماهیت هم برسد که این امر با پرسش های: )این چیست؟( و “آن چیست؟” نمود می کند. 

توضیح اینکه: گزینه های ۲ و ۴ در قدم سوم درک می شوند و گزینه ۳ بیانگر قدم اول شناخت این دو مفهوم است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. در قدم نخست برای شناخت دو مفهوم وجود و ماهیت انسان برحسب رفع نیاز )مادی و معنوی عمل می کند( بر این (  سوال
اساس مثال یکی از عزیزانمان را پهلو می گرفتیم تا روحمان آرامش یابد و اندوهمان برطرف شود. 

توضیح اینکه: گزینه های ۱ و ۲ موارد مطرح شده به قدم دوم برای شناخت دو مفهوم وجود و ماهیت اشاره دارد. گزینه ۳ نیز وقتی مطرح می شود که ما به 
درک چیستی و چگونگی پدیده ها رسیده باشیم و می خواهیم پی ببریم اکنون وجود دارند یا نه که با شناخت نسبت تغایر ذهنی وجود و ماهیت به چنین درکی 

میرسیم. )قدم سوم( 

گزینه ۱ گزینه صحیح است. بر اساس اینکه در قدم دوم شناخت دو مفهوم وجود و ماهیت تاکید می شود: وجود وجه مشترک )وحدت( موجودات (  سوال
را متبلور است و ماهیت وجه اختصاصی )کثرت( موجودات را نشان میدهد، پس رابطه مفهوم فلسفی فوق به صورت زیر معنا می دهد: 

وحدت )وجود( در عین کثرت )ماهیت( - کثرت )ماهیت( در عین وحدت )وجود( 
که این مفهوم فلسفی در آموزه های قرآنی بیانگر: }إنا لله و إنا إلیه راجعون{ می باشد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. بر اساس قدم دوم که برای شناخت دو مفهوم وجود و ماهیت طی می شود، تاکید شده است انسان در هرچیزی که (  سوال
مشاهده می کند، دو جنبه می یابد: )موجود بودن( و )چیستی داشتن( 

وجود، وجه مشترک موجودات است و ماهیت وجه اختصاصی آنها می باشد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. یکی از مباحث اولیه فلسفه، درک دو مفهوم هستی و چیستی )وجود و ماهیت( و تعیین نسبت میان آن دو است. این (  سوال
دو مفهوم از پرکاربردترین مفاهیم میان انسانها )تفکر غیر فلسفی( هستند و معموال در کنار هم به کار می روند. 

وجود وجه مشترک موجودات است و وحدت میان آنها را مطرح می کند و ماهیت وجه اختصاصی موجودات بوده و بیانگر کثرت )تفاوت( میان موجودات است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. یکی از مباحث اولیه فلسفه، درک دو مفهوم هستی و چیستی )وجود و ماهیت( و تعیین نسبت میان آن دو است. که (  سوال
شناخت این دو مفهوم در گام های نخست برای همه انسان ها مطرح می باشد و نیازی به تفکر فلسفی ندارد و در حوزه تفکر غیر فلسفی مطرح می شود، اما 

درک نسبت این دو مفهوم نیاز به تفکر فلسفی دارد. 
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توضیح اینکه رابطه علیت یکی از کهن ترین مسائل فلسفی می باشد )نه مباحث فلسفی( ⬅تله تست ⬅رد گزینه های ۱و ۴

گزینه ۳ گزینه صحیح است. یکی از مباحث اولیه فلسفه، درک دو مفهوم )هستی( و )چیستی( “وجود و ماهیت" و تعیین نسبت میان آن دو است. این (  سوال
دو مفهوم از پرکاربردترین مفاهیم میان انسان ها هستند و معموال در کنار هم به کار می روند و برای شناخت این دو مفهوم و نسبت میان آنها چند قدم برداشته 

می شود تا در قدم آخر به نتیجه مطلوب ارائه برهان وجوب و امکان در جهت اثبات خداوند )توسط ابن سینا( برسیم. 
توضیح اینکه: در گامهای طی شده برای درک دو مفهوم وجود و ماهیت ابتدا باید )گام اول و دوم( به شناخت این دو مفهوم رسید و در ادامه گام سوم( درک 

نسبت وجود و ماهیت مطرح می شود. 
ضمنا: فهم نسبت تغایر ذهنی وجود و ماهیت در قدم سوم ایجاد می شود و مقدمه نهایی نتیجه مطلوب )ارائه برهان توسط ابن سینا( می باشد. شناخت وجود و 

ماهیت )مقدم بر( درک نسبت این دو مفهوم می باشد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. وجود، وجه مشترک موجودات است. (  سوال
ماهیت، وجه اختصاصی موجودات می باشد. 

شناخت دو مفهوم وجود و ماهیت که از پرکاربردترین مفاهیم میان انسان ها است، در ابتدا نیاز به تفکر فلسفی ندارد و از گام سوم به بعد درک نسبت میان این 
دو مفهوم نیازمند تفکر فلسفی می باشد. 

توضیح اینکه: قدم اول و دوم برای شناخت دو مفهوم وجود و ماهیت )هستی و چیستی( توسط عوام )تمام مردم( طی می شود "تفکر غیر فلسفی”، و از قدم سوم 
تفکر فلسفی مطرح شده و فارابی به معرفی نسبت میان وجود و ماهیت می پردازد.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. انسان در هرچیزی مشاهده می کند، دو جنبه می یابد: “موجود بودن” و “چیستی داشتن" (  سوال
در قدم دوم برای شناخت دو مفهوم "هستی و چیستی” که کودک به درک وجود رسیده و می خواهد به درک چیستی برسد با استفاده از کلمه این یا آن چنین 

شناختی را نشان می دهد و بر این اساس پرسش مطرح شده در این مرحله عبارت است از: "این چیست؟”، “آن چیست؟”

کوئیناس متأثر از فلسفه ابن (  سوال گزینه ۴ گزینه صحیح است. برهان ابن سینا بر پایه و مبتنی بر مغایرت و جدایی مفهوم وجود و ماهیت است. توماس آ
سینا بود و نظر ابن سینا را مبنای برهان خداشناسی اش قرار داد. پس براهین هر دو مبتنی بر مغایرت وجود و ماهیت اند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. می توانیم ماهیاتی را بدون این که وجود داشته باشند تصور کنیم. یعنی وجود و ماهیت دو چیز کامال متفاوت هستند (  سوال
و با یکدیگر مغایرت دارند. 

به عنوان مثال: ققنوس )ماهیت( هست )وجود( وقتی وارد ذهن انسان می شود، اگرچه ما در عالم خارج هستی را به ققنوس حمل کرده ایم، ولی این عبارت 
وقتی وارد ذهن می شود ذهن از پذیرش آن ابا دارد و نمی پذیرد که ققنوس وجود داشته باشد و اینجا به این مطلب می رسیم که ماهیت و وجود، دو چیز مختلف 

هستند و کامال از یکدیگر جدا هستند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. انواع حمل وجود دارد، حمل "حیوان ناطق" بر "انسان" یک حمل ضروری است و به دلیل نیاز ندارد، یعنی نمی توان (  سوال
پرسید چه عاملی باعث شد که شما "حیوان ناطق" را بر انسان حمل کنید، اما در عبارت "انسان موجود است" مفهوم "وجود" از مفهوم "انسان" جدا است و جزء 
تعریف آن قرار نمی گیرد، بنابراین میان انسان، به عنوان یک "چیستی” و “وجود" رابطه ضروری برقرار نیست، به همین سبب انسان می تواند موجود باشد و می 
تواند موجود نباشد. بنابراین حمل "وجود" بر هر چیستی” از جمله انسان، نیازمند دلیل است. حال این دلیل ممکن است حسی تجربی باشد یا عقلی محض. از 

آنجا که بحث حمل وجود باید بر ماهیت باشد، خداوند علت العلل و واجب الوجود است و ماهیت ندارد که بخواهیم وجود چیزی را بر آن حمل کنیم.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. در قضیه "انسان مخلوق است" موضوع، محمول اختالف مفهومی و اتحاد مصداقی و وجودی دارند؛ بنابراین حمل (  سوال
محمول بر موضوع به حمل شایع صناعی است.

در حمل شایع صناعی چون مفهوم محمول خارج از ذات مفهوم موضوع است برای آن ضروری نیست و اثبات یا سلب آن از موضوع، نیاز به دلیل دارد. 
تحلیل گزینه های نادرست:

گزینه های ۱ و ۲: قضیه به حمل شایع صناعی است نه اولی ذاتی 
گزینه ۴: در حمل شایع صناعی وجود محمول برای موضوع یا سلب آن از موضوع نیاز به دلیل دارد؛ زیرا محمول ضروری و ذاتی موضوع نیست..

گزینه ۴ گزینه صحیح است. در حمل اولی ذاتی موضوع و محمول اتحاد مفهومی و مصداقی دارند و تفاوت آنها در اجمال و تفصیل و گستردگی (  سوال
است و در حمل شایع صناعی موضوع و محمول اختالف مفهومی و اتحاد مصداقی و وجودی دارند. 
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توضیح اینکه رابطه علیت یکی از کهن ترین مسائل فلسفی می باشد )نه مباحث فلسفی( ⬅تله تست ⬅رد گزینه های ۱و ۴

گزینه ۳ گزینه صحیح است. یکی از مباحث اولیه فلسفه، درک دو مفهوم )هستی( و )چیستی( “وجود و ماهیت" و تعیین نسبت میان آن دو است. این (  سوال
دو مفهوم از پرکاربردترین مفاهیم میان انسان ها هستند و معموال در کنار هم به کار می روند و برای شناخت این دو مفهوم و نسبت میان آنها چند قدم برداشته 

می شود تا در قدم آخر به نتیجه مطلوب ارائه برهان وجوب و امکان در جهت اثبات خداوند )توسط ابن سینا( برسیم. 
توضیح اینکه: در گامهای طی شده برای درک دو مفهوم وجود و ماهیت ابتدا باید )گام اول و دوم( به شناخت این دو مفهوم رسید و در ادامه گام سوم( درک 

نسبت وجود و ماهیت مطرح می شود. 
ضمنا: فهم نسبت تغایر ذهنی وجود و ماهیت در قدم سوم ایجاد می شود و مقدمه نهایی نتیجه مطلوب )ارائه برهان توسط ابن سینا( می باشد. شناخت وجود و 

ماهیت )مقدم بر( درک نسبت این دو مفهوم می باشد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. وجود، وجه مشترک موجودات است. (  سوال
ماهیت، وجه اختصاصی موجودات می باشد. 

شناخت دو مفهوم وجود و ماهیت که از پرکاربردترین مفاهیم میان انسان ها است، در ابتدا نیاز به تفکر فلسفی ندارد و از گام سوم به بعد درک نسبت میان این 
دو مفهوم نیازمند تفکر فلسفی می باشد. 

توضیح اینکه: قدم اول و دوم برای شناخت دو مفهوم وجود و ماهیت )هستی و چیستی( توسط عوام )تمام مردم( طی می شود "تفکر غیر فلسفی”، و از قدم سوم 
تفکر فلسفی مطرح شده و فارابی به معرفی نسبت میان وجود و ماهیت می پردازد.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. انسان در هرچیزی مشاهده می کند، دو جنبه می یابد: “موجود بودن” و “چیستی داشتن" (  سوال
در قدم دوم برای شناخت دو مفهوم "هستی و چیستی” که کودک به درک وجود رسیده و می خواهد به درک چیستی برسد با استفاده از کلمه این یا آن چنین 

شناختی را نشان می دهد و بر این اساس پرسش مطرح شده در این مرحله عبارت است از: "این چیست؟”، “آن چیست؟”

کوئیناس متأثر از فلسفه ابن (  سوال گزینه ۴ گزینه صحیح است. برهان ابن سینا بر پایه و مبتنی بر مغایرت و جدایی مفهوم وجود و ماهیت است. توماس آ
سینا بود و نظر ابن سینا را مبنای برهان خداشناسی اش قرار داد. پس براهین هر دو مبتنی بر مغایرت وجود و ماهیت اند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. می توانیم ماهیاتی را بدون این که وجود داشته باشند تصور کنیم. یعنی وجود و ماهیت دو چیز کامال متفاوت هستند (  سوال
و با یکدیگر مغایرت دارند. 

به عنوان مثال: ققنوس )ماهیت( هست )وجود( وقتی وارد ذهن انسان می شود، اگرچه ما در عالم خارج هستی را به ققنوس حمل کرده ایم، ولی این عبارت 
وقتی وارد ذهن می شود ذهن از پذیرش آن ابا دارد و نمی پذیرد که ققنوس وجود داشته باشد و اینجا به این مطلب می رسیم که ماهیت و وجود، دو چیز مختلف 

هستند و کامال از یکدیگر جدا هستند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. انواع حمل وجود دارد، حمل "حیوان ناطق" بر "انسان" یک حمل ضروری است و به دلیل نیاز ندارد، یعنی نمی توان (  سوال
پرسید چه عاملی باعث شد که شما "حیوان ناطق" را بر انسان حمل کنید، اما در عبارت "انسان موجود است" مفهوم "وجود" از مفهوم "انسان" جدا است و جزء 
تعریف آن قرار نمی گیرد، بنابراین میان انسان، به عنوان یک "چیستی” و “وجود" رابطه ضروری برقرار نیست، به همین سبب انسان می تواند موجود باشد و می 
تواند موجود نباشد. بنابراین حمل "وجود" بر هر چیستی” از جمله انسان، نیازمند دلیل است. حال این دلیل ممکن است حسی تجربی باشد یا عقلی محض. از 

آنجا که بحث حمل وجود باید بر ماهیت باشد، خداوند علت العلل و واجب الوجود است و ماهیت ندارد که بخواهیم وجود چیزی را بر آن حمل کنیم.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. در قضیه "انسان مخلوق است" موضوع، محمول اختالف مفهومی و اتحاد مصداقی و وجودی دارند؛ بنابراین حمل (  سوال
محمول بر موضوع به حمل شایع صناعی است.

در حمل شایع صناعی چون مفهوم محمول خارج از ذات مفهوم موضوع است برای آن ضروری نیست و اثبات یا سلب آن از موضوع، نیاز به دلیل دارد. 
تحلیل گزینه های نادرست:

گزینه های ۱ و ۲: قضیه به حمل شایع صناعی است نه اولی ذاتی 
گزینه ۴: در حمل شایع صناعی وجود محمول برای موضوع یا سلب آن از موضوع نیاز به دلیل دارد؛ زیرا محمول ضروری و ذاتی موضوع نیست..

گزینه ۴ گزینه صحیح است. در حمل اولی ذاتی موضوع و محمول اتحاد مفهومی و مصداقی دارند و تفاوت آنها در اجمال و تفصیل و گستردگی (  سوال
است و در حمل شایع صناعی موضوع و محمول اختالف مفهومی و اتحاد مصداقی و وجودی دارند. 
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تحلیل گزینه های نادرست: 
گزینه ۱: قضیه “انسان انسان است” حمل محمول بر موضوع به حمل اولی ذاتی است، ولی محمول صرفا تکرار موضوع است و گسترده تر از موضوع نیست؛ 
بنابراین مثال درستی برای حمل اولی ذاتی هست، ولی برای محمول گسترده تر از موضوع نه. گزینه های ۲ و ۳: سؤال در مورد حمل اولی ذاتی است نه حمل 

شایع صناعی

گزینه ۲ گزینه صحیح است. برخی ماهیات هستند که به وجود آنها یقین داریم مانند همه پدیده های طبیعی اعم از جاندار و بی جان مثل انسان، (   سوال
حیوان، گیاه، سنگ، کوه و... 

برخی ماهیات هستند که می دانیم این امور حداقل تاکنون به صورت قطعی وجود ندارند، مانند دیو - اژده های هفت سر - غول شاخدار و کوه قاف و دریای 
جیوه و... 

برخی ماهیت هستند که در مورد وجود داشتن یا نداشتن آنها اختالف نظر وجود دارد و محل بحث و مناقشه هستند، مانند پدیده های ماوراءطبیعی مثل روح و 
فرشته و... 

تحلیل گزینه های نادرست:
گزینه های ۳ و ۱: خداوند ماهیت ندارد و وجود محض است. 

گزینه ۴: شریک الباری نیز ماهیت ندارد، چون ممکن الوجود نیست و کوه قاف ماهیتی است که قطعا معدوم است نه مشکوک.
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جهان ممکنات

درس دوم

در درس قبل تا این جا پیش  آمدیم که دانستیم مفهوِم »وجود« از مفهوم ماهیات و چیستی ها جداست و از ذاتیاِت آن ها شمرده نمی شود. در این درس می خواهیم 

از این آموخته ها استفاده کنیم و آن را مبنای بحث دیگری قرار دهیم که در فلسفه اهمیت فراوانی دارد.

 نکته اول: وجود، ذاتی ماهیت نیست بلکه وجود، عرضی ماهیت است؛ یعنی وقتی ماهیتی وجود پیدا می کند در واقع وجود بر آن ماهیت، عارض می شود.

 نکته دوم: نسبت مفهوم وجود و مفهوم ماهیت از نسبت های چهارگانه، نسبت عموم و خصوص من وجه است.

بعضی وجودها دارای ماهیت هستند. مثل: درخت 0 میوه 0 سنگ و …

بعضی وجود دارای ماهیت نیست.    مثل خدا

بعضی ماهیت ها وجود دارند. مثل: درخت 0 میوه 0 سنگ و …

بعضی ماهیت ها وجود ندارند. مثل: اسب بالدار . مربع دایره . مولود خورشید و ……

   

علم در جهت شناخت موجودات ماکروسکوپی)ابرموجودات( و در جهت شناخت موجودات میکروسکوپی)ریزموجودات( پیشرفت های چشمگیری کرده است.

چه آن روز که دانشمندان تصورات محدودتری از موجودات طبیعی داشتند و چه امروز که دانسته اند طبیعت گستردگی بسیار زیادی دارد، اما بسیاری از مسئله های 

بنیادی و اساسی وجود دارند که همچنان ثابت مانده اند و اندیشمندان و متفکران درباره آن ها بحث و گفت وگو می کنند و کتاب می نویسند.

از جمله این که: 

 جهان متناهی است یا نامتناهی؟

 این جهان همواره بوده است یا آغازی مانند »مه بانگ« دارد؟

 هستی منحصر به طبیعت است یا عوالم دیگری هم وجود دارد؟

 آیا عالوه بر موجودات جسمانی، موجودات غیرجسمانی نیز هستند؟

 آیا موجودات این جهان می توانستند نباشند یا موجود شدن برای آن ها ضروری بوده است؟

این درس درباره سوال آخر است. ما در این درس می خواهیم با نظر فیلسوفان درباره امکان و ضرورت این جهان آشنا شویم و برخی دیدگاه ها را درباره این سوال 

با هم مقایسه کنیم.

 نسبت های سه گانه در قضایا

به سه قضیه زیر توجه کنید:

عدد هشت فرد است. دیوار خانه ما سفید است.    مثلث شکلی سه ضلعی است.  
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منطق و فلسفه جامع کنکور

 توضیح: دقت کنید که نسبت های سه گانه مربوط به نسبت و رابطه »محمول« با »موضوع« در یک قضیه است که نسبت محمول با موضوع خودش 

یکی از سه حالت را دارد: 1- نسبت و رابطه وجوبی  2- نسبت و رابطه امکانی  3- نسبت و رابطه امتناعی

 رابطه وجوبی: یعنی در یک قضیه اگر دقت کنیم، بعضی وقت ها نسبت محمول با موضوع قطعی و حتمی و اجتناب ناپذیر است و عقل، خالف آن را 

قبول نمی کند. مثل: مثلث شکل سه ضلعی است. که نسبت دادِن شکِل سه ضلعی به مثلث، قطعی و حتمی و اجتناب ناپذیر است و عقل، خالف آن را قبول 

نمی کند. به چنین نسبت و رابطه ای که یک محمول با موضوع خودش دارد، »رابطه وجوبی« می گویند.

 رابطه امکانی: یعنی در یک قضیه اگر دقت کنیم، بعضی وقت ها نسبت محمول با موضوع،  قطعی و حتمی و اجتناب ناپذیر نیست و عقل، هم بودن 

نسبت و رابطه را هم نبودن نسبت و رابطه را می پذیرد. مثل: دیوار خانه ما سفید است. که نسبت دادِن سفید به دیوار خانه ما ، قطعی و حتمی و اجتناب ناپذیر نیست 

و عقل، هم بودن آن نسبت و هم نبودن آن نسبت را می پذیرد. به چنین نسبت و رابطه ای که یک محمول با موضوع خودش دارد، »رابطه امکانی« می گویند.

 رابطه امتناعی: یعنی در یک قضیه اگر دقت کنیم، بعضی وقت ها نسبت محمول با موضوع خودش امکان ندارد و محال است و عقل، به هیچ وجه 

وجود آن نسبت و رابطه را نمی پذیرد.. مثل: عدد هشت فرد است. که نسبت دادِن فرد به عدد هشت ، امکان ندارد و محال است و عقل، به هیچ وجه وجود آن 

نسبت و رابطه را نمی پذیرد. به چنین نسبت و رابطه  یک محمول با موضوع خودش، »رابطه امتناعی« می گویند.

الف: در سه قضیه هندسی زیر، رابطه کدام موضوع با محمول خود  واجب، کدام ممکن و کدام ممتنع است؟

1- مجموع دو ضلع مثلث، بزرگ تر از ضلع سوم است.     رابطه وجوبی

مثال اگر اندازه ضلع 1 و ضلع دو را باهم جمع کنیم بزرگتر از ضلع 3 خواهد شد و یا اگر اندازه های 

ضلع 2 و 3 را باهم جمع کنیم بزرگتر از ضلع یک خواهد شد و محال است مساوی و یا کوچکتر باشد.

2- ارتفاع و میانه در مثلث یکی است.                             رابطه امکانی

3- مجموع زوایای مثلث برابر با سه قائمه است.             رابطه امتناعی

ب: شما نیز برای هریک از روابط سه گانه چند مثال ذکر کنید:

رابطه وجوبی مثل: مربع شکل چهارضلعی است.   انسان حیوان است.   جسم دارای سه بعد است.   انسان متفکر است.

رابطه امکانی مثل: دفتر صدبرگ است.   صندلی آهنی است.     مدرسه 12 کالسی است.    انسان موجود است.

رابطه امتناعی مثل: مربع سه ضلعی است.   مثلِث دایره، موجود است.     زاویه قائمه 91 درجه است.  این جسم، سفیِد سیاه است.

تمرین -  صفحه 10

  واجب الوجود: اگر در یک قضیه، نسبت وجود به عنوان محمول با موضوعش، نسبت و رابطه وجوبی باشد، موضوع آن قضیه، واجب الوجود خواهد بود. 

مثل: خداوند موجود است.  چون رابطه موجود با خداوند، رابطه وجوبی است پس خداوند که موضوع قضیه است، واجب الوجود است.

  ممکن الوجود: اگر در یک قضیه، نسبت وجود به عنوان محمول با موضوعش، نسبت و رابطه امکانی باشد، موضوع آن قضیه، ممکن الوجود خواهد 

بود. مثل: انسان موجود است. چون رابطه موجود با انسان، رابطه امکانی است پس انسان که موضوع قضیه است، ممکن الوجود است.

  ممتنع الوجود: اگر در یک قضیه، نسبت وجود به عنوان محمول با موضوعش، نسبت و رابطه امتناعی باشد، موضوع آن قضیه، ممتنع الوجود خواهد 

بود. مثل: مربِع دایره، موجود است. چون رابطه موجود با مربِع دایره، رابطه امتناعی است پس مربِع دایره که موضوع قضیه است، ممتنع الوجود است.

درس دوم: جهان ممکنات
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یا  بود  خواهد  »ضرورت«  نوع  از  موضوعات،  این  با  وجود  میان  رابطه  شما  نظر  به  بدهیم،  قرار  زیر  موضوعات  محمول  را  وجود  بخواهیم  اگر 

»امتناع«؟ و  »امکان« 

مربع پنج ضلعیانرژیپرندهروحدریایی از جیوهفرشتگانخداونددیوسیاهِ  سفیدسوختنمهربانیخاک
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تعیین رابطه  صفحه 11

همان طور که مشاهده می کنید، برخی از این موضوع ها با »وجود«، رابطه امکانی، و رابطه برخی، رابطه وجوبی و برخی نیز رابطه امتناعی دارند و نمی توانند موجود 

باشند.)همان گونه که در باال توضیح داده شد(دسته اول را »ممکن الوجود«، دسته دوم را »واجب الوجود« و دسته سوم را »ممتنع الوجود« می نامند.

  موضوع هایی که با »وجود« رابطه امکانی دارند، چگونه موجود شده اند و جهان موجودات را تشکیل داده اند؟

فارابی و ابن سینا به این پرسش پاسخ داده اند و گفته اند: چون این قبیل موجودات در ماهیت و ذات خود، ممکن الوجود هستند و با وجود رابطه امکانی دارند، 

همین رابطه امکانی به ذات و ماهیت آن ها اجازه می دهد که اگر علت وجود آن ها فراهم شود، آن ها نیز موجود شوند و در خارج تحقق یابند و اگر علت وجود 

آن ها فراهم نشود نمی توانند ایجاد شوند. برای فهم بهتر مطلب توضیح زیر را با دقت بخوانید:

 توضیحی در باره ممکن الوجود بالذات و واجب الوجود بالغیر و ممتنع الوجود بالغیر

 ممکن الوجود بالذات با توجه به ذاتش نه اقتضای وجود دارد و نه اقتضای عدم. اما با توجه به واقعیت، در عالم واقع دو حالت بیشتر ندارد، یا هست یا 

نیست. یا وجود دارد یا معدوم است.

 اما وقتی که نیست، خودش نمی تواند با تکیه به ذاتش، خودش را ایجاد کند؛ و وقتی که هست، خودش نمی تواند با تکیه به ذاتش، خودش را نابود کند. 

نه وجودش وابسته به ذاتش هست نه عدمش. به چنین ذاتی، ممکن الوجود بالذات می گویند.

یک مثال:  فرض کنید المپی کامال سالم، در جایی هست که شما نمی بینید.  

به نظر شما این المِپ کامال سالم، روشن است یا خاموش؟

از این که می دانیم آن المپ، کامال سالم است و ذاتش را هم به خوبی  یا خاموش. اما  یا روشن است  قطعا خواهید گفت، خارج از یکی از دو حالت نیست، 

می شناسیم ولی نمی توانیم با توجه به ذات آن، به روشن یا خاموش بودن آن برسیم. چون ذات المپ سالم، نه ایجاب می کند روشن باشد و نه ایجاب می کند 

خاموش باشد، بلکه فقط امکان روشن و خاموش بودن را دارد.

اگر بگوییم که این المپ سالم را به برق وصل کردیم، حاال جوابتان در مقابل این پرسش چیست؟ آیا المپ روشن است یا خاموش؟

خواهید گفت قطعا روشن است و نمی تواند روشن نباشد. یعنی روشن شدن برای المپ، ضرورت و وجوب پیدا کرد. اما این ضرورتا روشن بودن، از ذات خود المپ 

نیست بلکه از ناحیه ای غیر از ذات المپ است که آن »غیر«، برق است.

اگر بگوییم که برِق این المپ سالم را قطع کردیم، حاال جوابتان در مقابل این پرسش چیست؟ آیا المپ روشن است یا خاموش؟

خواهید گفت قطعا خاموش است و روشن نیست و نمی تواند روشن باشد. یعنی روشن بودن برای المپ، حالت امتناع پیدا کرد.

اما این حالت امتناع برای روشن بودن، از ذات خود المپ نیست بلکه از ناحیه ای غیر از ذات المپ است که آن »غیر«، برق است.
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یعنی اگر المپ سالم، وصل به برق باشد حتما و ضرورتا روشن است و قطع از برق باشد ضرورتا و حتما خاموش است. روشن بودنش وابسته به اتصالش به برق 
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ممکن الوجود بالذات هم، مثل المِپ کامال سالم است یعنی ذاتش نه اقتضای وجود دارد و نه اقتضای عدم، وجودش وابسته به وجود علت تامه اش است و 

عدمش هم وابسته به عدم علت تامه اش، که اگر علت تامه اش حاضر باشد ضرورت و وجوب وجود پیدا کرده و موجود می شود و نمی تواند موجود نشود یعنی 

می شود واجب الوجود، اما واجب الوجود بالغیر. یعنی این ضرورت و وجوب وجود را به خاطر حضور علت تامه اش دارد و از ذات خودش ناشی نمی شود.

همچنین اگر ممکن الوجود بالذات، علت تامه اش حاضر نباشد نمی تواند و محال است که ایجاد بشود یعنی می شود ممتنع الوجود، اما ممتنع الوجود بالغیر. یعنی 

این امتناع از وجود را به خاطر نبودن علت تامه اش دارد و از ذات خودش ناشی نمی شود.

توضیح دیگر: حالت ممکن الوجود مانند ترازویی است که دو کفه آن در حالت تعادل قرار دارند و هیچ کفه ای بر دیگری ترجیحی ندارد. حال اگر 

ببینیم یکی از کفه ها به سمت پایین کشیده شده و بر دیگری فزونی یافته، می گوییم حتما علتی در کار بوده که یک کفه را پایین آورده است. زیرا عقال محال است 

که خودبه خود، یک کفه بر کفه دیگر سنگینی کند و به سمت پایین حرکت نماید.

  پس وقتی می گوییم ماهیت »انسان« با »وجود«، یک رابطه امکانی است، منظور این است که انسان می تواند باشد و می تواند نباشد. ذات وی به گونه ای 

نیست که حتما باشد و همچنین ذات وی به گونه ای نیست که حتما نباشد. با بودن علت، »وجود« برای انسان ضروری می شود و انسان واجب الوجود می گردد 

و موجود می شود؛ یعنی در حال حاضر، همه پدیده هایی که موجودند، »واجب الوجود« هستند، اما به واسطه علت هایشان، نه به واسطه خودشان. به عبارت دیگر 

این ها »واجب الوجود بالغیر« هستند.

1- آیا می توان اموری پیدا کرد که رابطه ذاتی آن ها با »وجود« رابطه امتناعی بوده، اما علتی برای آن ها پیدا شود و اکنون موجود 

باشند؟ نخیر، چون چنین چیزی متناقض و محال است. چون وقتی رابطه ذاتی امری با وجود امتناعی باشد، ایجادش محال است.

2- اگر حقیقتی رابطه اش با »وجود« ضروری باشد، آیا می شود که چنین حقیقتی تا کنون به وجود نیامده باشد؟ نخیر چون چنین 

چیزی متناقض و محال است، چون اگر حقیقتی رابطه اش با وجود، ضروی و وجوبی باشد، محال است که نباشد تا بعدا به وجود بیاید.

3- تکمیل کنید: 

الف: موضوعی را که نسبت به محموِل وجود، رابطه حتمی دارد »واجب الوجود« گویند.

ب: موضوعی را که نسبت به محمول وجود، رابطه امکانی دارد »ممکن الوجود« گویند.

ج: موضوعی را که نسبت به محمول وجود، رابطه امتناعی و محال دارد »ممتنع الوجود« گویند.
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1- مفاهیم دو ردیف زیر را که به هم مرتبط هستند، مشخص کنید و با آن ها قضیه موجبه یا سالبه بسازید. سپس، رابطه میان 

موضوع و محمول را از حیث وجوب، امکان و امتناع مشخص کنید.

مثلث ، مربع ، پیراهن حسن ، عدد سه

چهارضلع ، سه ضلع ، آبی ، زوج

1- مثلث چهار ضلعی نیست.  رابطه محمول با موضوع در حالت ایجابی رابطه امتناعی است. یعنی محال است مثلث چهارضلعی باشد.

2-  مثلث سه ضلعی است.  رابطه محمول با موضوع، رابطه وجوبی است. یعنی محال است مثلث سه ضلعی نباشد.   

3- مربع چهار ضلعی است.  رابطه محمول با موضوع، رابطه وجوبی است.  یعنی محال است مربع چهارضلعی نباشد.    

4- مربع سه ضلعی نیست.  رابطه محمول با موضوع، در حالت ایجابی رابطه امتناعی است. یعنی محال است مربع سه ضلعی باشد.

5- پیراهن حسن آبی است.   رابطه محمول با موضوع، رابطه امکانی است. یعنی هم در حالت ایجابی ممکن است درست باشد و هم در حالت سلبی.

6- عدد سه زوج نیست.    رابطه محمول با موضوع در حالت ایجابی، رابطه امتناعی است. یعنی محال است عدد سه زوج باشد.

2- آیا موجودات عالم را می توان به واجب و ممکن تقسیم کرد؟ اگر تقسیم به واجب و ممکن مناسب نیست، کدام تقسیم 

مناسب است؟ به موجودات جهان از دو جهت می توان توجه کرد 1- به ذاِت موجودات  2- به واقعیِت موجودات.

با توجه به ذات؛ موجودات جهان، بالذات یا واجب الوجودند یا ممکن الوجود.

با توجه به واقعیت، همه موجوداتی که در عالم هستند، واجب الوجوند اما یا واجب الوجود بالذات هستند و یا واجب الوجود بالغیر.

3- چند حالت از حالت های زیر صحیح است؟

اگر مفهومی را در نظر بگیریم اما مصداق آن را در جهان نیابیم، معلوم می شود که:

الف: این مفهوم ذاتا نمی تواند موجود شود. با توجه به شرایط تعریف درست، این تعریف از »مفهوم بدون مصداق در خارج« جامع نیست پس 

نادرست است چون جامِع ممتنع الوجودهای بالغیر نیست؛ یعنی آن چیزی که هنوز در جهان نیست دو حالت دارد یا ممتنع الوجود بالذات است و محال 

است که ایجاد شود و یا ممتنع الوجود بالغیر است که علتش موجود نیست، اما اگر علتش حاضر شود آن هم ایجاد می شود. و این تعریف فقط شامل 

ممتنع الوجودهای بالذات است و ممتنع الوجودهای بالغیر، خارج از تعریف مانده است.)این گزاره می تواند درست و یا نادرست باشد.(

ب: این مفهوم هنوز از حالت امکانی خارج نشده است. با توجه به شرایط تعریف درست، این تعریف از»مفهوم بدون مصداق در خارج« 

جامع نیست پس نادرست است چون جامع ممتنع الوجودهای بالذات نیست؛ یعنی آن چیزی که هنوز در جهان نیست دو حالت دارد یا  ممتنع الوجود 

بالذات است و محال است که ایجاد شود و یا ممتنع الوجود بالغیر است که علتش موجود نیست اما اگر علتش حاضر شود آن هم ایجاد می شود و این 

تعریف فقط شامل ممتنع الوجودهای بالغیر است و ممتنع الوجودهای بالذات خارج از تعریف مانده است. )این گزاره می تواند درست و یا نادرست باشد.(

ج: علتی نیست که بتواند آن را به وجود آورد. درست است. آن مفهومی که نیست و وجود ندارد،  دو حالت دارد یا ممتنع الوجود بالذات است یا 

ممتنع الوجود بالغیر. اگر ممتنع الوجود بالذات باشد، محال است که ایجاد شود پس علتی نیست و نمی تواند باشد که ممتنع الوجود بالذات را ایجاد کند و 

اگر ممتنع الوجود بالغیر باشد، ممکن است ایجاد شود اما چون هنوز علتی نیست که آن را ایجاد کند هنوز به وجود نیامده است.
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کدام عبارت درباره رابطه امکانی با وجود نادرست است؟-  

۱( چنین موجودی نه از وجود ابا دارد و نه از عدم 

۲( می توان آن را هم به نحو مثبت و هم منفی مالحظه کرد. 

۳( موضوع به صورت بالقوه هم می تواند محمول را بپذیرد و هم نپذیرد. 

۴( قضیه با موضوع و محمول ثابت، هم در حالت موجبه و هم سالبه صادق است.

 مصداق تبدیل یک رابطه امکانی به وجوبی کدام گزینه است؟ - 

۳( هوای جنوب کشور گرم است.      ۴( گیاه وجود دارد. ۲( خربزه میوه شیرینی است.   ۱( دیوار خانه ما سفید شد. 

 کدام یک از روابط میان قضایای زیر ضروری است؟ - 

۲( انار میوه ای ترش است. - مثلث خط مدور است. ۱( گیاه موجود شد. - جوجه از تخم خارج شد.    

۴( گربه پشمالو است. - تعداد موجودات روی زمین بی نهایت است. ۳( عدد شش زوج است. - هوا امشب خنک است.   

کدام عبارت بیانگر ضرورت برای پدید آمدن اشیاء است؟-  

ا( ضرورت از ناحیه خود ذات است نه از ناحیه یک امر بیرونی 

۲( ضرورت از ناحیه خود ذات نیست و از ناحیه یک امر بیرونی می باشد. 

۳( ضرورت از ناحیه خود ذات است که یک عامل بیرونی به آن کمک می نماید. 

۴( ضرورت یافتن برای یک شیء ذاتی نیست و عامل بیرونی نیز دخالتی ندارد.

کدام گزینه صحیح است؟-  

۱( بی نهایت شدن تعداد اشیاء جهان، نیازشان را به واجب الوجود بالذات برطرف نمی سازد، بلکه آن ها را همچنان نیازمند نگه می دارد.

۲( بی نهایت شدن تعداد اشیاء جهان، نیازشان را به واجب الوجود بالذات تا حدی برطرف می سازد و از نیازمندی آن ها می کاهد.

۳( بی نهایت شدن تعداد اشیاء جهان، نیازشان را به واجب الوجود بالغیر برطرف می سازد ولی نیازشان را همچنان به واجب الوجود بالذات افزایش می دهد.

۴( بی نهایت شدن تعداد اشیاء جهان، ارتباطی به واجب الوجود بالذات ندارد بلکه این مطلب نیازمندی اشیاء را به واجب الوجود بالغیر مربوط می باشد.
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کدام عبارت درباره رابطه امکانی با وجود نادرست است؟-  

۱( چنین موجودی نه از وجود ابا دارد و نه از عدم 

۲( می توان آن را هم به نحو مثبت و هم منفی مالحظه کرد. 

۳( موضوع به صورت بالقوه هم می تواند محمول را بپذیرد و هم نپذیرد. 

۴( قضیه با موضوع و محمول ثابت، هم در حالت موجبه و هم سالبه صادق است.

 مصداق تبدیل یک رابطه امکانی به وجوبی کدام گزینه است؟ - 

۳( هوای جنوب کشور گرم است.      ۴( گیاه وجود دارد. ۲( خربزه میوه شیرینی است.   ۱( دیوار خانه ما سفید شد. 

 کدام یک از روابط میان قضایای زیر ضروری است؟ - 

۲( انار میوه ای ترش است. - مثلث خط مدور است. ۱( گیاه موجود شد. - جوجه از تخم خارج شد.    

۴( گربه پشمالو است. - تعداد موجودات روی زمین بی نهایت است. ۳( عدد شش زوج است. - هوا امشب خنک است.   

کدام عبارت بیانگر ضرورت برای پدید آمدن اشیاء است؟-  

ا( ضرورت از ناحیه خود ذات است نه از ناحیه یک امر بیرونی 

۲( ضرورت از ناحیه خود ذات نیست و از ناحیه یک امر بیرونی می باشد. 

۳( ضرورت از ناحیه خود ذات است که یک عامل بیرونی به آن کمک می نماید. 

۴( ضرورت یافتن برای یک شیء ذاتی نیست و عامل بیرونی نیز دخالتی ندارد.

کدام گزینه صحیح است؟-  

۱( بی نهایت شدن تعداد اشیاء جهان، نیازشان را به واجب الوجود بالذات برطرف نمی سازد، بلکه آن ها را همچنان نیازمند نگه می دارد.

۲( بی نهایت شدن تعداد اشیاء جهان، نیازشان را به واجب الوجود بالذات تا حدی برطرف می سازد و از نیازمندی آن ها می کاهد.

۳( بی نهایت شدن تعداد اشیاء جهان، نیازشان را به واجب الوجود بالغیر برطرف می سازد ولی نیازشان را همچنان به واجب الوجود بالذات افزایش می دهد.

۴( بی نهایت شدن تعداد اشیاء جهان، ارتباطی به واجب الوجود بالذات ندارد بلکه این مطلب نیازمندی اشیاء را به واجب الوجود بالغیر مربوط می باشد.
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ممکن الوجود یعنی .......................-  

۲( هر موجودی که وجود ندارد.   ۱( مفهومی که می تواند وجود نداشته باشد.   

۴( مفهومی که نمی تواند موجود نباشد. ۳( موجودی که نمی تواند وجود نداشته باشد.  

کدام مفهوم ممتنع الوجود نیست؟-  

۴( مربع پنج ضلعی ۳( قادر مطلق اما دارای محدودیت   ۲( اژدهای هفت سر    ۱( انسان چهارضلعی  

 نسبت میان ممتنع الوجود به موجود و ناموجود، به ترتیب چیست؟ - 

۲( عموم و خصوص مطلق - تساوی  ۱( تباین - عموم و خصوص مطلق    

۴( عموم و خصوص من وجه - عموم و خصوص مطلق ۳( تباین - عموم و خصوص من وجه   

 درباره هر موجودی می توانیم بگوییم ............. - 

۴( یا غیر وجوبی است یا غیرممکن ۳( یا ممکن است یا غیر وجوبی  ۲( یا وجوبی است یا ممکن   ١( یا وجوبی است یا ممتنع 

کدام گزینه به ترتیب در مورد قضایای زیر درست است؟ -   

»عدد چهار زوج است - دیوار خانه ما سفید است - عدد هشت فرد است«

۴( وجوبی - امکانی - امکانی ۳( امکانی - وجوبی - امتناعی  ۲( وجوبی - وجوبی - امتناعی   ۱( وجوبی - امکانی - امتناعی  

به ترتیب کدام گزینه قضایا، ضرورت، امتناع و امکان است؟-   

۱( مثلث دایره است. - تعداد موجودات روی زمین بی نهایت است. - اسب جاندار است. 

۲( اسب جاندار است. - تعداد موجودات روی زمین بی نهایت است. - خربزه میوه شیرینی است. 

۳( هوای جنوب کشور گرم است. - دیوار خانه ما زرد است. - عدد هشت زوج است.

۴( مثلث سه زاویه دارد. - عدد چهار زوج است. - مثلث چهار زاویه دارد. 

 به ترتیب در رابطه با قضایای زیر کدام گزینه صحیح است؟-   

»مثلث سه زاویه دارد. - هوای جنوب کشور گرم است. - خربزه میوه شیرینی است. - مثلث دایره است. - عدد هشت فرد است.«

۲( امکان - ضرورت - امکان - امکان - امتناع  ۱( ضرورت - امکان - امکان - امتناع – امتناع  

۴( ضرورت - امتناع - ضرورت - ضرورت - ضرورت ۳( امتناع - امکان - امکان - امتناع - امکان  

 به ترتیب در قضیه ممکن و ممتنع .............-   

۱( موضوع می تواند محمول را بپذیرد و هم نپذیرد. - ارتباط میان موضوع و محمول غیرممکن است. 

۲( ارتباط میان موضوع و محمول غیرممکن است. - موضوع می تواند محمول را بپذیرد هم نپذیرد. 

۳( موضوع نمی تواند محمول را بپذیرد. - موضوع می تواند محمول را بپذیرد هم نپذیرد.

۴( ارتباط بین موضوع و محمول محال نیست. - ارتباط میان موضوع و محمول غیرممکن نیست. 
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 به ترتیب کدام گزینه در رابطه با قضایای زیر درست است؟-   

ب( ارتفاع و میانه یکی است.  الف( مجموع دو ضلع مثلث بزرگتر از ضلع سوم است.  

ج( مجموع زوایای مثلث سه قائمه است.

۴( ممتنع - ممکن - ضرورت ۳( ضرورت - ممکن - ممتنع  ۲( ضرورت - ضرورت - ممتنع  ۱( ممکن - ممکن - ممتنع 

 اگر بخواهیم وجود را محمول موضوعات زیر قرار دهیم، رابطه میان وجود با موضوعاتی از نوع »ضرورت«، »امکان« یا »امتناع -   
»خواهند بود؟ کدام گزینه درست است؟

»خاک، مهربانی، سوختن، سردشدن، دیو، عدد بی نهایت، شریک خدا، فرشتگان«

۲( ضرورت، ضرورت، ضرورت، امتناع، امتناع، امتناع، ضرورت، امکان  ۱( امکان، امکان، امکان، امکان، امتناع، امتناع، امتناع، امکان  

۴( امتناع، امکان، امکان، ضرورت، امکان، امتناع، امکان، امتناع ۳( امکان، امکان، ضرورت، امتناع، امکان، امکان، امکان، ضرورت  

»ممکن الوجود« ذاتی است که:-   

۴( هم از وجود ابا دارد و هم از عدم ۳( از وجود ابا دارد.   ۲( نه از وجود ابا دارد و نه از عدم    ۱( از عدم آبا دارد.  

 با توجه به قضایای زیر: -   

»مجموع زوایای داخلی مثلث، دو قائمه است« و »مجموع زوایای داخلی مثلث سه قائمه است« به ترتیب چه رابطه ای بین موضوع و 
محمول برقرار است؟ 

۴( وجوبی، امتناعی ۳( وجوبی، الاقتضاء   ۲( امتناعی، امکانی     ۱( واجب الوجود، ممتنع الوجود  

 در نگاه فالسفه، همه پدیده های عالم مانند: دریا، خاک، درخت، حیوان و... چگونه موضوعی هستند؟-   

۴( واجب الوجود ۳( وجوبی    ۲( امکانی     ۱( امتناعی   

به ترتیب رابطه »وجود« و »گیاه« چه زمانی امکانی و وجوبی خواهد بود؟-   

۲( گیاه وجود دارد. - گیاه موجود شد.  ۱( گیاه موجود شد. - گیاه وجود دارد..  

۴( گیاه وجود دارد. - گیاه وجود دارد. ۳( گیاه موجود شد. - گیاه موجود شد   

 رابطه وجود برای کدام یک از موضوعات زیر وجوبی یا امکانی و یا امتناعی است؟ )به ترتیب(-   

جمع شب و روزمستطیلدریای جیوهآخرتشریک خداوندانسانخداوند

۲( وجوبی - وجوبی - امکانی - وجوبی - امتناعی - وجوبی - امکانی  ۱( وجوبی - امکانی - امتناعی - امکانی - امکانی - امکانی - امتناعی   

۴( وجوبی - وجوبی - وجوبی - امتناعی - وجوبی - امتناعی - وجوبی ۳( امکانی - امکانی - امتناعی - وجوبی - امتناعی - وجوبی - امتناعی  

 در کدام قضیه رابطه میان موضوع و محمول »امتناعی« است؟-   

۲( موجودات روی زمین نامحدودند.    ۱( دیوار خانه ما نارنجی است.   

۴( قیمت آن یخچال بسیار ارزان است. ۳( خانه ما چراغ دارد.   
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 به ترتیب کدام گزینه در رابطه با قضایای زیر درست است؟-   

ب( ارتفاع و میانه یکی است.  الف( مجموع دو ضلع مثلث بزرگتر از ضلع سوم است.  

ج( مجموع زوایای مثلث سه قائمه است.

۴( ممتنع - ممکن - ضرورت ۳( ضرورت - ممکن - ممتنع  ۲( ضرورت - ضرورت - ممتنع  ۱( ممکن - ممکن - ممتنع 

 اگر بخواهیم وجود را محمول موضوعات زیر قرار دهیم، رابطه میان وجود با موضوعاتی از نوع »ضرورت«، »امکان« یا »امتناع -   
»خواهند بود؟ کدام گزینه درست است؟

»خاک، مهربانی، سوختن، سردشدن، دیو، عدد بی نهایت، شریک خدا، فرشتگان«

۲( ضرورت، ضرورت، ضرورت، امتناع، امتناع، امتناع، ضرورت، امکان  ۱( امکان، امکان، امکان، امکان، امتناع، امتناع، امتناع، امکان  

۴( امتناع، امکان، امکان، ضرورت، امکان، امتناع، امکان، امتناع ۳( امکان، امکان، ضرورت، امتناع، امکان، امکان، امکان، ضرورت  

»ممکن الوجود« ذاتی است که:-   

۴( هم از وجود ابا دارد و هم از عدم ۳( از وجود ابا دارد.   ۲( نه از وجود ابا دارد و نه از عدم    ۱( از عدم آبا دارد.  

 با توجه به قضایای زیر: -   

»مجموع زوایای داخلی مثلث، دو قائمه است« و »مجموع زوایای داخلی مثلث سه قائمه است« به ترتیب چه رابطه ای بین موضوع و 
محمول برقرار است؟ 

۴( وجوبی، امتناعی ۳( وجوبی، الاقتضاء   ۲( امتناعی، امکانی     ۱( واجب الوجود، ممتنع الوجود  

 در نگاه فالسفه، همه پدیده های عالم مانند: دریا، خاک، درخت، حیوان و... چگونه موضوعی هستند؟-   

۴( واجب الوجود ۳( وجوبی    ۲( امکانی     ۱( امتناعی   

به ترتیب رابطه »وجود« و »گیاه« چه زمانی امکانی و وجوبی خواهد بود؟-   

۲( گیاه وجود دارد. - گیاه موجود شد.  ۱( گیاه موجود شد. - گیاه وجود دارد..  

۴( گیاه وجود دارد. - گیاه وجود دارد. ۳( گیاه موجود شد. - گیاه موجود شد   

 رابطه وجود برای کدام یک از موضوعات زیر وجوبی یا امکانی و یا امتناعی است؟ )به ترتیب(-   

جمع شب و روزمستطیلدریای جیوهآخرتشریک خداوندانسانخداوند

۲( وجوبی - وجوبی - امکانی - وجوبی - امتناعی - وجوبی - امکانی  ۱( وجوبی - امکانی - امتناعی - امکانی - امکانی - امکانی - امتناعی   

۴( وجوبی - وجوبی - وجوبی - امتناعی - وجوبی - امتناعی - وجوبی ۳( امکانی - امکانی - امتناعی - وجوبی - امتناعی - وجوبی - امتناعی  

 در کدام قضیه رابطه میان موضوع و محمول »امتناعی« است؟-   

۲( موجودات روی زمین نامحدودند.    ۱( دیوار خانه ما نارنجی است.   

۴( قیمت آن یخچال بسیار ارزان است. ۳( خانه ما چراغ دارد.   
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رابطه محمول »زوج بودن« با موضوع »چهار« و رابطه محمول »ترش بودن« با موضوع »هندوانه« به ترتیب کدام است؟-   

۴( امکان - امکان ۳( ضرورت - امتناع   ۲( امکان - امتناع    ۱( ضرورت - امکان   

 کدام مفهوم ممتنع الوجود نیست؟-   

۴( ارواح گذشتگان ۳( اهریمن خدای بدی ها  ۲( قالیچه ناطق    ۱( مثلث چهارگوش   

 نسبت بین ممکن الوجود بالذات و ممتنع الوجود بالغیر در کدام گزینه به درستی مطرح شده است؟-   

۴( تساوی ۳( تباین    ۲( عام و خاص مطلق   ۱( عام و خاص من وجه  

 اگر ماهیتی همچون »انسان هشت پا« را در نظر بگیریم که در حاضر موجود نیست، نمی توان گفت: ............-   

۲( علتی که آن را ایجاد کند هنوز موجود نشده است.  ۱( از حالت امکانی خارج نشده است.   

۴( ذات وجودش ممتنع نیست. ۳( وجودش سزاوارتر بر عدمش نیست.  

فرض کردن ماهیتی که تاکنون آن را در دنیای خارج ندیده ایم، به آن معناست که ................................-   

۲( این موجود ذاتا امکان موجود شدن ندارد.  ۱( علتی برای به وجود آمدن نداشته و نخواهد داشت. 

۴( رابطه آن با محمول وجود ممکن است تغییر کند.  ۳( ممکن نیست بتواند واجب الوجود بالغیر بشود.  

 حمل »دارای دو قطر مساوی« بر »مربع«، از نظر نسبت، مانند کدام حمل است؟-   

۲( متساوی االضالع بر مثلث          ۱( ذوزنقه بر شکل  

۴( دارای زاویه بر مستطیل ۳( مثلث بر دارای اضالع 

 حمل یگانه بر غنی بالذات، از نظر نسبت، مانند کدام حمل است؟-   

۲( گیاه بر دارای حیات                                     ۱( شکل بر ذوزنقه  

۴( ذوزنقه بر دارای چهار ضلع ۳( منحصربه فرد بر مولود کعبه 

کدام گزینه درباره »واجب الوجود بالغیر« درست نیست؟-   

۲( ذاتی که ضرورت وجودش از ناحیه خودش نیست.  ۱( اشیای جهان که وجودشان با واسطه علت ضروری می شود.   

۴( ماهیاتی که به واسطه عامل دیگری موجود شده اند.  ۳( ذاتی که ضرورت وجودش از ناحیه امکانی ذاتی اش است.   

کدام گزینه در مورد »رابطه امکانی« صحیح است؟-   

۲( عقل خالف آن را قبول نمی کند.  ۱( عقل نه ناگزیر از قبول آن است و نه نفی آن.     

۴( عقل ناگزیر از قبول آن است. ۳( عقل ناگزیر از نفی آن است.     
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 کدام گزینه با مفاهیم کادر زیر همخوانی دارد.-   

جمع شب و روزمستطیلدریای جیوهآخرتشریک خداوندانسانخداوند

.....................................................................................................................................

۲( وجوب - وجوب - امکان - امکان - امکان - امکان  ۱( وجوب - امکان - امتناع - امکان - امکان - امکان - امتناع    

۴( وجوب - امکان - امکان - امکان - وجوب - امکان - امتناع  ۳( امکان - امکان - امتناع – امتناع - وجوب - امکان - امتناع  

ذات یک موجود که همان خداوند است .................... است و ذات دیگر موجودات، ........................... است.-   

۲( واجب الوجود - ممکن الوجود  ۱( ممکن الوجود - ممتنع الوجود   

۴( واجب الوجود بالغیر - ممکن الوجود ۳( ممکن الوجود - واجب الوجود بالغیر 

 آیا موجودات عالم را میتوان به واجب و ممکن تقسیم کرد؟   - 

۱( خیر، موجودات را به »واجب الوجود بالذات« و »واجب الوجود بالغیر« تقسیم می شوند.

۲( بله، می توان موجودات را به ممکن الوجود و واجب الوجود تقسیم کرد. 

۳( خیر، موجودات را باید به ممکن الوجود فقط تقسیم کرد. 

۴( بله، می توان موجودات را به ممتنع الوجود و واجب الوجود تقسیم کرد.

 در حال حاضر همه اشیایی که موجودند دارای چه نوع وجودی هستند؟  - 

۴( ماهیت ۳( واجب الوجود   ۲( ممتنع الوجود   ۱( ممکن الوجود  

 کدام گزینه در رابطه با »واجب الوجود بالغیر« صحیح است؟-   

۱( علت های که خارج از ماهیت اشیایی موجود، وجود دارند. 

۲( علت هایی که درون ماهیت اشیای موجود، وجود دارند. 

۳( معلول های که به وجود آمده اند. 

۴( معلول هایی که قرار است به وجود بیایند.

 در حال حاضر همه اشیایی که موجودند »...............« هستند، اما به واسطه علت هایی که خارج از ماهیت آن ها قرار دارند، به -   
عبارت دیگر: این ها ».............. » هستند.

۲( واجب الوجود - واجب الوجود بالغیر  ۱( ممکن الوجود - واجب الوجود   

۴( واجب الوجود بالغیر - ممکن الوجود ۳( واجب الوجود - ممکن الوجود  

 وقتی می گوییم رابطه ماهیت »انسان« با »وجود« یک رابطه امکانی منظور این است که: -   

۲( وی حتما باید باشد.    ۱( وی حتما باید نباشد.   

۴( با بودن علت وجود برای انسان ضروری نیست.  ۳( می تواند باشد می تواند نباشد.  
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 کدام گزینه با مفاهیم کادر زیر همخوانی دارد.-   

جمع شب و روزمستطیلدریای جیوهآخرتشریک خداوندانسانخداوند

.....................................................................................................................................

۲( وجوب - وجوب - امکان - امکان - امکان - امکان  ۱( وجوب - امکان - امتناع - امکان - امکان - امکان - امتناع    

۴( وجوب - امکان - امکان - امکان - وجوب - امکان - امتناع  ۳( امکان - امکان - امتناع – امتناع - وجوب - امکان - امتناع  

ذات یک موجود که همان خداوند است .................... است و ذات دیگر موجودات، ........................... است.-   

۲( واجب الوجود - ممکن الوجود  ۱( ممکن الوجود - ممتنع الوجود   

۴( واجب الوجود بالغیر - ممکن الوجود ۳( ممکن الوجود - واجب الوجود بالغیر 

 آیا موجودات عالم را میتوان به واجب و ممکن تقسیم کرد؟   - 

۱( خیر، موجودات را به »واجب الوجود بالذات« و »واجب الوجود بالغیر« تقسیم می شوند.

۲( بله، می توان موجودات را به ممکن الوجود و واجب الوجود تقسیم کرد. 

۳( خیر، موجودات را باید به ممکن الوجود فقط تقسیم کرد. 

۴( بله، می توان موجودات را به ممتنع الوجود و واجب الوجود تقسیم کرد.

 در حال حاضر همه اشیایی که موجودند دارای چه نوع وجودی هستند؟  - 

۴( ماهیت ۳( واجب الوجود   ۲( ممتنع الوجود   ۱( ممکن الوجود  

 کدام گزینه در رابطه با »واجب الوجود بالغیر« صحیح است؟-   

۱( علت های که خارج از ماهیت اشیایی موجود، وجود دارند. 

۲( علت هایی که درون ماهیت اشیای موجود، وجود دارند. 

۳( معلول های که به وجود آمده اند. 

۴( معلول هایی که قرار است به وجود بیایند.

 در حال حاضر همه اشیایی که موجودند »...............« هستند، اما به واسطه علت هایی که خارج از ماهیت آن ها قرار دارند، به -   
عبارت دیگر: این ها ».............. » هستند.

۲( واجب الوجود - واجب الوجود بالغیر  ۱( ممکن الوجود - واجب الوجود   

۴( واجب الوجود بالغیر - ممکن الوجود ۳( واجب الوجود - ممکن الوجود  

 وقتی می گوییم رابطه ماهیت »انسان« با »وجود« یک رابطه امکانی منظور این است که: -   

۲( وی حتما باید باشد.    ۱( وی حتما باید نباشد.   

۴( با بودن علت وجود برای انسان ضروری نیست.  ۳( می تواند باشد می تواند نباشد.  
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منطق و فلسفه جامع کنکور

 فارابی و ابن سینا گفته اند: -   

»اگرچه این قبیل موجودات در ذات و ماهیت خود، ........... هستند و با وجود رابطه .............. دارند، اما همین رابطه ........... به 
آن ها اجازه می دهد که اگر علت وجود آن ها فراهم شود، آن ها نیز پا به اقلیم وجود بگذارند و موجود شوند.« 

۲( ممکن الوجود - وجوبی - وجوبی  ۱( ممکن الوجود - امکانی - امکانی   

۴( ممکن الوجود - وجوبی - امکانی ۳( وجوبی - امکانی - امکانی   

 کدام فالسفه مسلمان به سؤال زیر پاسخ داده اند. -   

»چرا در عین اینکه موضوع هایی که فقط امکان وجود دارند، اکنون موجودند و جهان موجودات را تشکیل داده اند؟«

۲( مالصدرا و عالمه طباطبایی  ۱( فارابی و ابن سینا    

۴( مالصدرا و شیخ اشراق ۳( شیخ اشراق و فارابی    

 در مورد آراء و افکار دموکریتوس در یونان باستان کدام یک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد؟-   

۱( ماده اولیه تشکیل دهنده جهان را اتم ها و ذرات ریز تجزیه ناپذیر و غیر قابل تقسیم معرفی می کرد. 

۲( از نظر او ماده اولیه تشکیل دهنده جهان ذرات ریز تجزیه ناپذیر و غیر قابل تقسیم هستند که در فضای متناهی پراکنده بوده و به شکل سرگردان حرکت می 
کرده اند.

۳( برخورد اتفاقی ذرات ریز تجزیه ناپذیر سرگردان را سبب پیدایش عناصر و اشیاء فعلی جهان می دانست.

۴( او اتم ها را همان ذرات ریز تجزیه ناپذیر و غیر قابل تقسیم می دانست که به شکل سرگردان در عالم هستی حرکت می کردند. 

از نظر دموکریتوس فیلسوف یونان باستان ماده المواد یا ماده اولیه تشکیل دهنده جهان چه بود و او چه عاملی را باعث پیدایش -   
اشیاء فعلی در جهان می دانست؟

۲( برخورد اتم های سرگردان - انفجار اولیه  ۱( انفجار اولیه - برخورد اتم های سرگردان    

۴( انفجار اولیه - انفجار اولیه ۳( برخورد اتم های سرگردان - برخورد اتم های سرگردان   

 به ترتیب رابطه ای را که عقل خالف آن را قبول می کند و رابطه ای که عقل خالف آن را قبول نمی کند، چیست؟-   

۴( وجوبی - امتناعی ۳( امتناعی - وجوبی   ۲( وجوبی - وجوبی   ۱( امکانی - وجوبی  

 در قضایای )نباتات نامی هستند( و )استدالل نوعی تعریف است( به ترتیب ماده قضایا ........ و ........ است.-   

۴( وجوب و وجوب ۳( وجوب و امکان   ۲( امکان و وجوب   ۱( وجوب و امتناع  

این -    با  وجود  میان  رابطه  دهیم  قرار  زیر  موضوعات  محمول  را  وجوب  بخواهیم  اگر  زیر  های  مثال  از  هریک  در  کنید  مشخص   
موضوعات از چه نوع »ضرورت« یا »امکان« یا »امتناع« خواهد بود؟ 

»شریک خداوند - کوه طال - مثلث چهار ضلعی - سوختن - منحنی بودن دایره - وجود خاک برای گیاه«

۲( امتناع - امکان - امتناع - امکان - ضرورت - ضرورت  ۱( امتناع - امتناع – امتناع - امکان - ضرورت - امکان  

۴( امکان - امکان - ضرورت - ضرورت - امکان - امکان ۳( امتناع - امکان - امتناع - ضرورت - ضرورت - ضرورت  
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 اینکه انسان روزگاری تصور می کرد جهان طبیعت فقط از یک کهکشان راه شیری تشکیل شده است و در اواسط دهه      با -   
تصاویر تلسکوپ فضایی هابل نشان داد که شمار این کهکشان های جهان بین     تا     میلیارد است و اخترشناسان امروزی نشان 

دادند این رقم باید    برابر شود، موارد ذکر شده مؤید چه امری می باشد؟

۱( بسیاری از مسئله های اساسی و بنیادین وجود دارند که همچنان ثابت ماندند و اندیشمندان درباره آن ها بحث و گفتگو می کنند. 

۲( دانشمندان علوم تجربی و علوم طبیعی ناگزیرند برای درک بهتر جهان پیرامون از فلسفه استمداد بگیرند. 

۳( تمام تالش های علمی بشر انعکاسی ضعیف در مقابل عظمت کاهنات داشته و اطالعات غلطی ارائه می کنند. 

۴( پیشرفت های علمی بشر در علوم طبیعی و دست یافتن به اطالعات بسیار گسترده تر نسبت به گذشته به دلیل رشد بلوغ فکری بشر در کنار استفاده از 
تکنولوژی جدید علوم می باشد.

 مفهوم ............ از مفهوم ............ جدا است و از ذاتیات آن ها شمرده .......-   

۲( ماهیت - وجود - میشود. ۱( وجود - ماهیت - میشود.    

۴( هستی - چیستی - میشود. ۳( هستی - چیستی - نمی شود.    

تعیین رابطه در مثال های زیر به ترتیب راست به چپ رابطه میان وجود با موضوعات مطروحه در کدام گزینه به درستی آمده است؟ -   

- سیاه سفید، روح، دیو، شریک برای خدا، انرژی، دریای جیوه

۲( امکان - ضرورت - امتناع - امکان - ضرورت - امتناع  ۱( امتناع - ضرورت - امتناع - امکان - امکان - امتناع   

۴( امتناع - امکان - امکان - امتناع - امکان - امکان ۳( امکان - امکان - امکان - امتناع - ضرورت - امکان   

 در کدام یک از گزاره های زیر ترتیب رابطه وجوبی، امکانی و امتناعی رعایت شده است؟-   

۱( مثلث شکل هندسی، دارای زاویه قائمه است. - عدد شش زوج است. - ارتفاع و میانه در مثلث یکی است.

۲( عالم طبیعت متناهی است. - انسان شاعر است. - عدد هشت فرد است. 

۳( عدد چهار زوج است. - انسان حیوان نامی حساس است. - مربع پنج ضلع دارد. 

۴( بلبل خوش آواز است. - در عالم هستی کوه طال وجود دارد. - خداوند در اداره امور هستی شریک دارد.

 در جدول زیر اگر وجود را محمول موضوعات قرار دهیم رابطه میان وجود با این موضوعات بیانگر کدام نسبت است؟-   

انسان ناطقمربعانرژیکوه طالمهربانیسیاِه سفید

..................................................................................................................
»به ترتیب راست به چپ«:

۲( امکانی - امکانی - امتناعی - امکانی - امکانی - وجوبی  ۱( امتناعی - وجوبی - امکانی - امکانی - امکانی - امکانی   

۴( امکانی - وجوبی - امتناعی - وجوبی - وجوبی - امکانی ۳( امتناعی - امکانی - امکانی - امکانی - امکانی - وجوبی   

 در حال حاضر همه اشیای که موجودند، »................« هستند، اما به واسطه علت هایی که خارج از ماهیت آن ها قرار دارند. -   
به عبارت دیگر این ها »...........................« هستند و اگر ماهیتی را در نظر بگیریم، اما آن را در جهان نیابیم معلوم می شود که 

......................

۱( واجب الوجود - واجب الوجود بالغیر - این ماهیت ذاتًا نمی تواند موجود باشد. 
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 اینکه انسان روزگاری تصور می کرد جهان طبیعت فقط از یک کهکشان راه شیری تشکیل شده است و در اواسط دهه      با -   
تصاویر تلسکوپ فضایی هابل نشان داد که شمار این کهکشان های جهان بین     تا     میلیارد است و اخترشناسان امروزی نشان 

دادند این رقم باید    برابر شود، موارد ذکر شده مؤید چه امری می باشد؟

۱( بسیاری از مسئله های اساسی و بنیادین وجود دارند که همچنان ثابت ماندند و اندیشمندان درباره آن ها بحث و گفتگو می کنند. 

۲( دانشمندان علوم تجربی و علوم طبیعی ناگزیرند برای درک بهتر جهان پیرامون از فلسفه استمداد بگیرند. 

۳( تمام تالش های علمی بشر انعکاسی ضعیف در مقابل عظمت کاهنات داشته و اطالعات غلطی ارائه می کنند. 

۴( پیشرفت های علمی بشر در علوم طبیعی و دست یافتن به اطالعات بسیار گسترده تر نسبت به گذشته به دلیل رشد بلوغ فکری بشر در کنار استفاده از 
تکنولوژی جدید علوم می باشد.

 مفهوم ............ از مفهوم ............ جدا است و از ذاتیات آن ها شمرده .......-   

۲( ماهیت - وجود - میشود. ۱( وجود - ماهیت - میشود.    

۴( هستی - چیستی - میشود. ۳( هستی - چیستی - نمی شود.    

تعیین رابطه در مثال های زیر به ترتیب راست به چپ رابطه میان وجود با موضوعات مطروحه در کدام گزینه به درستی آمده است؟ -   

- سیاه سفید، روح، دیو، شریک برای خدا، انرژی، دریای جیوه

۲( امکان - ضرورت - امتناع - امکان - ضرورت - امتناع  ۱( امتناع - ضرورت - امتناع - امکان - امکان - امتناع   

۴( امتناع - امکان - امکان - امتناع - امکان - امکان ۳( امکان - امکان - امکان - امتناع - ضرورت - امکان   

 در کدام یک از گزاره های زیر ترتیب رابطه وجوبی، امکانی و امتناعی رعایت شده است؟-   

۱( مثلث شکل هندسی، دارای زاویه قائمه است. - عدد شش زوج است. - ارتفاع و میانه در مثلث یکی است.

۲( عالم طبیعت متناهی است. - انسان شاعر است. - عدد هشت فرد است. 

۳( عدد چهار زوج است. - انسان حیوان نامی حساس است. - مربع پنج ضلع دارد. 

۴( بلبل خوش آواز است. - در عالم هستی کوه طال وجود دارد. - خداوند در اداره امور هستی شریک دارد.

 در جدول زیر اگر وجود را محمول موضوعات قرار دهیم رابطه میان وجود با این موضوعات بیانگر کدام نسبت است؟-   

انسان ناطقمربعانرژیکوه طالمهربانیسیاِه سفید

..................................................................................................................
»به ترتیب راست به چپ«:

۲( امکانی - امکانی - امتناعی - امکانی - امکانی - وجوبی  ۱( امتناعی - وجوبی - امکانی - امکانی - امکانی - امکانی   

۴( امکانی - وجوبی - امتناعی - وجوبی - وجوبی - امکانی ۳( امتناعی - امکانی - امکانی - امکانی - امکانی - وجوبی   

 در حال حاضر همه اشیای که موجودند، »................« هستند، اما به واسطه علت هایی که خارج از ماهیت آن ها قرار دارند. -   
به عبارت دیگر این ها »...........................« هستند و اگر ماهیتی را در نظر بگیریم، اما آن را در جهان نیابیم معلوم می شود که 

......................

۱( واجب الوجود - واجب الوجود بالغیر - این ماهیت ذاتًا نمی تواند موجود باشد. 
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۲( ممکن الوجود - ممکن الوجود بالذات - این ماهیت ذاتًا نمی تواند موجود باشد. 

۳( ممکن الوجود - ممکن الوجود بالذات - علتی نیست که بتواند آن را به وجود آورد.

۴( واجب الوجود - واجب الوجود بالغیر - این ماهیت هنوز از حالت امکانی خارج نشده است. 

 در سه قضیه زیر رابطه کدام موضوع با محمول وجوبی، کدام رابطه امکانی و کدام رابطه امتناعی است؟-   

الف( دایره خطی است منحنی پیوسته محدود، که از مرکز آن شعاع ها با هم برابرند. 

ب( شکل چهارضلعی که تمام زوایای آن قائمه باشد در هندسه مربع می نامند. 

ج( اسب حیوان شیهه کننده است.

۲( رابطه وجوبی - رابطه امکانی - رابطه وجوبی  ۱( رابطه امتناعی - رابطه امکانی - رابطه وجوبی   

۴( رابطه وجوبی - رابطه امکانی - رابطه امکانی  ۳( رابطه وجوبی - رابطه وجوبی - رابطه وجوبی    

 نباشد در اصطالح فلسفی چه می گویند و در چه حالتی واجب -   
ً
 ذاتی که به گونه ای نیست که حتما باشد و یا به گونه ای که حتما

الوجود بالغیر معنا می شوند؟

۲( ممکن الوجود بالذات - مقام معلولی بگیرند.  ۱( ممکن الوجود بالذات - مقام علی بگیرند.    

۴( ممکن الوجود بالغیر - مقام علی بگیرند. ۳( ممکن الوجود بالغیر - مقام معلولی بگیرند.   

 همه اشیاءای که موجودند، اما به واسطه علت هایشان نه به واسطه خودشان به آن ها .................. می گویند.-   

۴( ممتنع الوجود بالغیر ۳( واجب الوجود بالغیر   ۲( ممکن الوجود بالذات    ۱( واجب الوجود بالذات  

در چه شرایطی انسان واجب الوجود می گردد؟-   

۱( فرض واجب الوجودی برای انسان فرض باطل و غلطی است. 

۲( وقتی در رابطه وجودی ضرورت معلولی پیدا کند. 

۳( وقتی انسان علت وجودی داشته باشد.

۴( وقتی موضوع نسبت به محمول وجود رابطه حتمی یابد.

 به این سؤال که چرا در عین اینکه موضوعاتی که با وجود رابطه امکانی دارند اکنون موجودند و جهان موجودات را تشکیل داده -   
اند کدام فالسفه پاسخ دادند؟ و پاسخ آن ها چیست؟

۱( ابن سینا و مالصدرا - چون این قبیل موجودات در ماهیات و ذات خود ممکن الوجود هستند و با وجود رابطه امکانی دارند همین رابطه امکانی بالذات و 
ماهیت آن ها اجازه می دهد که اگر علت وجود آن ها فراهم شود آن ها نیز موجود شوند و در خارج تحقق یابند.

۲( فارابی و ابن سینا - حالت ممکن الوجود مانند ترازویی است که دو کفه آن در حالت تعادل قرار دارد و کفه ای که بر دیگری ترجیح دارد و به سمت پایین کشیده 
شده است ممکن الوجود بالذات می باشد و محال است که این کفه خود به خود بر کفه دیگر سنگینی کند و به سمت پایین حرکت کند.

۳( فارابی و ابن سینا - چون این قبیل موجودات در ماهیات و ذات خود ممکن الوجود هستند و با وجود رابطه امکانی دارند همین رابطه امکانی بالذات و ماهیت 
آن ها اجازه می دهد که اگر علت وجود آن ها فراهم نشود آن ها نیز موجود شوند و در خارج تحقق یابند.

۴( ابن سینا و مالصدرا - حالت ممکن الوجود مانند ترازویی است که دو کفه آن در حالت تعادل قرار دارد و کفه ای که بر دیگری ترجیح دارد و به سمت پایین 
کشده شده است ممکن الوجود بالذات می باشد و محال است که این کفه خود به خود بر کفه دیگر سنگینی کند و به سمت پایین حرکت کند.
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 در ارتباط میان موجودات )ضرورت - امکان - امتناع( کدام گزینه با یکدیگر همخوانی کامل دارند؟-   

۲( دیو - کوه طال - مربع پنج ضلعی  ۱( نفی شریک برای باری تعالی - مثلث سه ضلعی - خداوند   

۴( اژدها - سوختن - عدد زوج فرد  ۳( ساعت - انرژی - درخت حیوان     

 در کدام گزینه به ترتیب رابطه وجود با مثال های مطرح شده )وجوبی، امکانی، امتناعی( است.-   

۲( زوج - پرنده - کوه طال  ۱( محال بودن شریک برای باری تعالی - دریای جیوه - اتومبیل نامی   

۴( خداوند - خاک - سیاه سفید ۳( خداوند - مهربانی - دیو      

 کدام یک از مثال های زیر بیانگر رابطه امتناعی هست؟-   

۲( هوای ابری بارانی نیست.  ۱( خورشید سرما می دهد.   

۴( گرما در زمستان داریم. ۳( تابستان برف می بارد.   

 رابطه بین موضوع و محمول قضایا در کدام گزینه به ترتیب: »امتناع، امکان، وجوب« است.-   

۱( شریک برای باری تعالی مطرح است. - هوا بارانی است. - انسان هنرمند است. 

۲( اعداد زوج بر ۲ تقسیم پذیرند. - خداوند رحمان و رحیم است. - انسان ناطق است. 

۳( زمستان هوا گرم است. - در هوای ابری باران می بارد. - مثلث سه ضلع دارد. 

۴( عدد ۶ فرد است. - در تابستان هوا سرد است. - زمین از سیارات منظومه شمسی است.

 محمول کدام قضیه با موضوع نسبت امکانی دارد؟-   

۴( انسان موجودی نامی است.  ۳( مربع شکل چهار ضلعی است.  ۲( دایره شکل منحنی است.   ۱( عدد زوج دو است.  

 بین دو مفهوم واقعیت و ماهیت با وجود چه رابطه ای برقرار است و اگر یک چیز مانند دو کفه ترازو تشبیه شود کدام مرتبه وجودی -   
را به تصویر می کشد؟

۴( امکان - ضرورت - امکان ۳( امکان - امکان - امتناع  ۲( ضرورت - امکان - امکان   ۱( ضرورت - امکان - امتناع  

 در قضایای زیر به ترتیب رابطه موضوع و محمول در کدام گزینه به درستی آمده است؟ -   

عدد چهار فرد است؛ ستون های مدرسه ما استوار است؛ اعتقادات دینی مسلمانان استوار است؛ گیاهان حساس نامی متحرک هستند.

۲( امتناعی - امکانی - وجوبی - امکانی  ۱( امتناعی - امکانی - امکانی - وجوبی   

۴( امتناعی - امکانی - وجوبی - امتناعی  ۳( امکانی - وجوبی - وجوبی - امتناعی    

 بین وجود و هستی چه رابطه ای برقرار است؟ و رابطه بین عدد زوج و دو چگونه است؟-   

۴( رابطه وجوبی - امکان ۳( رابطه امکانی - امکان  ۲( رابطه وجوبی - ضروری   ۱( رابطه امکانی - ضروری  
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 در ارتباط میان موجودات )ضرورت - امکان - امتناع( کدام گزینه با یکدیگر همخوانی کامل دارند؟-   

۲( دیو - کوه طال - مربع پنج ضلعی  ۱( نفی شریک برای باری تعالی - مثلث سه ضلعی - خداوند   

۴( اژدها - سوختن - عدد زوج فرد  ۳( ساعت - انرژی - درخت حیوان     

 در کدام گزینه به ترتیب رابطه وجود با مثال های مطرح شده )وجوبی، امکانی، امتناعی( است.-   

۲( زوج - پرنده - کوه طال  ۱( محال بودن شریک برای باری تعالی - دریای جیوه - اتومبیل نامی   

۴( خداوند - خاک - سیاه سفید ۳( خداوند - مهربانی - دیو      

 کدام یک از مثال های زیر بیانگر رابطه امتناعی هست؟-   

۲( هوای ابری بارانی نیست.  ۱( خورشید سرما می دهد.   

۴( گرما در زمستان داریم. ۳( تابستان برف می بارد.   

 رابطه بین موضوع و محمول قضایا در کدام گزینه به ترتیب: »امتناع، امکان، وجوب« است.-   

۱( شریک برای باری تعالی مطرح است. - هوا بارانی است. - انسان هنرمند است. 

۲( اعداد زوج بر ۲ تقسیم پذیرند. - خداوند رحمان و رحیم است. - انسان ناطق است. 

۳( زمستان هوا گرم است. - در هوای ابری باران می بارد. - مثلث سه ضلع دارد. 

۴( عدد ۶ فرد است. - در تابستان هوا سرد است. - زمین از سیارات منظومه شمسی است.

 محمول کدام قضیه با موضوع نسبت امکانی دارد؟-   

۴( انسان موجودی نامی است.  ۳( مربع شکل چهار ضلعی است.  ۲( دایره شکل منحنی است.   ۱( عدد زوج دو است.  

 بین دو مفهوم واقعیت و ماهیت با وجود چه رابطه ای برقرار است و اگر یک چیز مانند دو کفه ترازو تشبیه شود کدام مرتبه وجودی -   
را به تصویر می کشد؟

۴( امکان - ضرورت - امکان ۳( امکان - امکان - امتناع  ۲( ضرورت - امکان - امکان   ۱( ضرورت - امکان - امتناع  

 در قضایای زیر به ترتیب رابطه موضوع و محمول در کدام گزینه به درستی آمده است؟ -   

عدد چهار فرد است؛ ستون های مدرسه ما استوار است؛ اعتقادات دینی مسلمانان استوار است؛ گیاهان حساس نامی متحرک هستند.

۲( امتناعی - امکانی - وجوبی - امکانی  ۱( امتناعی - امکانی - امکانی - وجوبی   

۴( امتناعی - امکانی - وجوبی - امتناعی  ۳( امکانی - وجوبی - وجوبی - امتناعی    

 بین وجود و هستی چه رابطه ای برقرار است؟ و رابطه بین عدد زوج و دو چگونه است؟-   

۴( رابطه وجوبی - امکان ۳( رابطه امکانی - امکان  ۲( رابطه وجوبی - ضروری   ۱( رابطه امکانی - ضروری  
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 در موارد زیر به ترتیب به چند واجب الوجود، ممکن الوجود و ممتنع الوجود اشاره شده است؟ -   

»خداوند، روح، کوه طال، سیاه سفید، ققنوس، روح القدوس، مهربانی، مثلث چهارضلعی«

۲ ،۵ ،۱ )۴   ۲ ،۴ ،۲ )۳   ۳ ،۴ ،۱ )۲   ۱ ،۵ ،۲ )۱

 اگر شی ای هرگز موجود نشده باشد آن را در کدام حالت وجودی تعریف می کنند و رابطه ماهیات با وجود چند حالت می تواند -   
داشته باشد؟

۲( ممتنع الوجود - سه حالت   ۱( ممکن الوجود بالذات - سه حالت   

۴( ممتنع الوجود - دو حالت ۳( ممکن الوجود بالذات - دوحالت  

 کدام یک از گزینه های زیر درباره رابطه امتناعی غلط است؟-   

۱( رابطه ای است که عقل از قبول آن سرباز می زند. 

۲( هم می تواند در قضایای موجبه و هم در قضایای سالبه لحاظ شود. 

۳( از صورت قضایا قابل تشخیص است. 

۴( عقل فقط خالف آن را می پذیرد. 

 در هریک از موارد زیر صحیح و غلط بودن گزاره ها در کدام گزینه به درستی آمده است؟ -   

- ممکن الوجود به دو قسمت بالذات و بالغیر تقسیم می شود. 

- واجب الوجود بالذات اعم است از ممکن الوجود بالذات. 

- میان واجب الوجود بالذات و واجب الوجود بالغیر نسبت تباین برقرار است. 

- واجب الوجود بالغیر مفهومی است که وجود برای ذاتش وجب یافته است.

۴( غ - ص - غ - ص ۳( غ - غ - ص - ص   ۲( ص - غ - ص - غ    ۱( غ - ص - ض - غ   

 اگر تاکید بر واجب الوجود بودن بالذات خداوند شود تمام گزینه های زیر تایید می شوند به جز:-   

۱( واجب الوجود بودن خداوند در این معنا تأکید بر علت العلل بودن آمده است. 

۲( در این معنا واجب الوجود واجبی است که علتی قبل از او تحقق نمی یابد. 

۳( واجب الوجود بالذات علت نخستین است که هیچ گاه معلول واقع نمی شود. 

۴( واجب الوجود بالذات سرسلسله علل در برهان تسلسل علل نامتناهی می باشد.

 تعریف رابطه وجوبی چیست؟-   

۲( رابطه ای است که عقل خالف آن را نمی پذیرد.  ۱( رابطه ای است بر پایه طرف اول و طرف دوم    

۴( رابطه ای است بر پایه تحقق ضرورت علی و معلولی ۳( رابطه ای است که عقل یا آن را می پذیرد یا رد می کند.   

در تعریف کدام رابطه آمده است که »عقل نه ناگزیر از قبول آن است و نه نفی و انکار آن«-   

۴( رابطه امتناعی ۳( رابطه وجوبی   ۲( رابطه امکانی    ۱( رابطه وجوبی   
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 در مثال های مطرح شده زیر به کدامیک از روابط سه گانه »وجوبی، امکانی و امتناعی« اشاره شده است؟ )به ترتیب راست به -   
چپ( 

»مربع چهار ضلع قائمه دارد؛ گیاهان موجودات حساس نامی هستند؛ انسان هنرمند است؛ شیر حیوان وحشی است.«

۲( وجوبی - امکانی - امکانی - امکانی  ۱( وجوبی - وجوبی - امکانی - وجوبی  

۴( امکانی - وجوبی - وجوبی - امکانی  ۳( امکانی - امکانی - امکانی - وجوبی  

 هرگاه در دو قضیه حملی رابطه محمول با موضوع به گونه ای باشد که عقل به ترتیب نقیض این رابطه و خود این رابطه را بپذیرد -   
رابطه ............ و ............ نام دارد، مانند ............... و ................ 

۱( امتناعی - امکانی - ارتفاع و میانه مثلث یکی است. - هوای جنوب کشور گرم است. 

۲( امتناعی - ضروری - مثلث دایره است. - مثلث شکل است. 

۳( امکانی - امکانی - فردا هوا آفتابی است. - انسان باسواد است. 

۴( ضروری - امتناعی - انسان ناطق است. - مثلث چهارضلعی است.

نسبت میان ممکن الوجود بالذات با واجب الوجود بالذات کدام یک از نسبت های چهارگانه منطقی است؟ کدام شکل بیانگر نسبت -   
میان ممکن الوجود بالذات با واجب الوجود بالغیر و ممتنع الوجود بالغیر باهم است؟

 )۲        )۱

 )۴        )۳

 ممکن الوجود بالذات برهان ابن سینا در اثبات وجود خداوند به چه نامی معروف است؟ خود او این برهان را در کدام کتابش آورده -   
و آن را چه نامیده است؟ با الهام از چه چیزی این نام گذاری صورت گرفته است؟ این برهان به کدام مسئله فلسفی وابسته است؟

۱( وجوب و ضرورت - برهان سینوی - اشارات و تنبیهات - احادیث اسالمی - اعتقاد به اصالت ماهیت و مغایرت آن با وجود 

۲( وجوب و ضرورت - برهان صدیقین - شفا - آیات قرآنی - اعتقاد به اصالت وجود و عینیت آن با ماهیت 

۳( وجوب و امکان - برهان صدیقین - اشارات و تنبیهات - آیات قرآنی - اعتقاد به اصالت ماهیت و مغایرت آن با وجود 

۴( وجوب و امکان - برهان سینوی - شفا - احادیث اسالمی - اعتقاد به اصالت وجود و عینیت آن با ماهیت
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 در مثال های مطرح شده زیر به کدامیک از روابط سه گانه »وجوبی، امکانی و امتناعی« اشاره شده است؟ )به ترتیب راست به -   
چپ( 

»مربع چهار ضلع قائمه دارد؛ گیاهان موجودات حساس نامی هستند؛ انسان هنرمند است؛ شیر حیوان وحشی است.«

۲( وجوبی - امکانی - امکانی - امکانی  ۱( وجوبی - وجوبی - امکانی - وجوبی  

۴( امکانی - وجوبی - وجوبی - امکانی  ۳( امکانی - امکانی - امکانی - وجوبی  

 هرگاه در دو قضیه حملی رابطه محمول با موضوع به گونه ای باشد که عقل به ترتیب نقیض این رابطه و خود این رابطه را بپذیرد -   
رابطه ............ و ............ نام دارد، مانند ............... و ................ 

۱( امتناعی - امکانی - ارتفاع و میانه مثلث یکی است. - هوای جنوب کشور گرم است. 

۲( امتناعی - ضروری - مثلث دایره است. - مثلث شکل است. 

۳( امکانی - امکانی - فردا هوا آفتابی است. - انسان باسواد است. 

۴( ضروری - امتناعی - انسان ناطق است. - مثلث چهارضلعی است.

نسبت میان ممکن الوجود بالذات با واجب الوجود بالذات کدام یک از نسبت های چهارگانه منطقی است؟ کدام شکل بیانگر نسبت -   
میان ممکن الوجود بالذات با واجب الوجود بالغیر و ممتنع الوجود بالغیر باهم است؟

 )۲        )۱

 )۴        )۳

 ممکن الوجود بالذات برهان ابن سینا در اثبات وجود خداوند به چه نامی معروف است؟ خود او این برهان را در کدام کتابش آورده -   
و آن را چه نامیده است؟ با الهام از چه چیزی این نام گذاری صورت گرفته است؟ این برهان به کدام مسئله فلسفی وابسته است؟

۱( وجوب و ضرورت - برهان سینوی - اشارات و تنبیهات - احادیث اسالمی - اعتقاد به اصالت ماهیت و مغایرت آن با وجود 

۲( وجوب و ضرورت - برهان صدیقین - شفا - آیات قرآنی - اعتقاد به اصالت وجود و عینیت آن با ماهیت 

۳( وجوب و امکان - برهان صدیقین - اشارات و تنبیهات - آیات قرآنی - اعتقاد به اصالت ماهیت و مغایرت آن با وجود 

۴( وجوب و امکان - برهان سینوی - شفا - احادیث اسالمی - اعتقاد به اصالت وجود و عینیت آن با ماهیت
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رابطه میان محمول و موضوع در کدام گزینه به ترتیب امتناعی، ضروری و امکانی است؟-   

۱( مجموع زوایای مثلث دو قائمه است. - مثلث شکل سه ضلعی است. - ارتفاع و میانه مثلث یکی است.

۲( انسان دارای روح است. - انسان دارای غریزه است. - انسان شاعر است. 

۳( انسان شاعر است. - انسان دارای روح است. - انسان دارای غریزه است. 

۴( مجموع زوایای مثلث سه قائمه است. - مجموع زوایای مثلث دو قائمه است. - مثلث شکلی متساوی االضالع است.

در ارتباط با رابطه وجود با ماهیات به لحاظ مواد سه گانه ضرورت و امتناع و امکان، کدام عبارت درست است؟-   

۱( ذات و ماهیت اشیاء به گونه ای است که حتمًا باید باشد. 

۲( هر موجودی که وجود دارد ممکن الوجود است. 

۳( وقتی به اشیاء پیرامون خود نگاه می کنیم می بینیم که میان آن ها با وجود یک رابطه امکانی برقرار است. 

۴( هر ماهیتی چه موجود باشد چه معدوم ذاتا ممکن الوجود است.

 در عبارت های انسان وجود دارد« و »انسان بشر است« به ترتیب حمل محمول بر موضوع ............ و ............ و ذات انسان -   
........... و مصادیق خارجی آن .............. می باشند.

۱( حمل اولی ذاتی است و نیازمند به دلیل نیست - حمل شایع صناعی است و نیازمند به دلیل است - ممکن الوجود بالذات - واجب الوجود بالغیر

۲( حمل شایع صناعی است و نیازمند به دلیل است - حمل اول ذاتی است و نیازمند به دلیل نیست - ممکن الوجود بالذات - واجب الوجود بالغیر

۳( حمل شایعی صناعی است و بی نیاز از دلیل - حمل اول ذاتی است و نیازمند دلیل - واجب الوجود بالغیر - ممکن الوجود بالذات

۴( حمل اولی ذاتی است و نیازمند به دلیل - حمل شایع صناعی است و بی نیاز از دلیل - واجب الوجود بالغیر - ممکن الوجود بالذات

حمل -     
ً
معموال قضیه  آن  حمل  و   ............ قضیه  آن  سالبه  رابطه  باشد  وجوبی  رابطه  موجبه  صورت  به  ای  قضیه  ماده  هرگاه   

حمل  قضیه  آن  حمل  و   .............. قضیه  آن  موجب  رابطه  باشد  امکانی  سالبه،  صورت  به  ای  قضیه  ماده  هرگاه  و   ...............
.............. خواهد بود.

۲( امتناعی - اولی ذاتی - امکانی - شایع صناعی  ۱( امکانی - شایع صناعی - ضروری - اولی ذاتی    

۴( امتناعی - اولی ذاتی - ضروری - شایع صناعی ۳( امکانی - شایع صناعی - امتناعی - اولی ذاتی   

باتوجه به رابطه ماهیات با وجود کدام عبارت درست نیست؟-   

۲( هر ماهیتی ممکن الوجود است.  ۱( هرچه که وجود دارد ماهیت است.   

۴( چیزی که ذات آن واجب الوجود یا ممتنع الوجود است ماهیت ندارد. ۳( هرچه که ممکن الوجود است ماهیت دارد.   

 رابطه هر ماهیتی با وجود رابطه ............ است و به این معنا است که ...............-   

۱( امکانی - اشیایی که موجودند به گونه ای نیست که حتمًا باید باشند. 

۲( ضروری - اشیایی که موجودند به گونه ای نیست که حتمًا باید باشند. 

۳( ضروری - ذات اشیایی که موجودند به گونه ای نیست که حتمًا باید باشند. 

۴( امکانی - ذات اشیایی که موجودند به گونه ای نیست که حتمًا باید باشند.
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 ارتباط میان موضوع و محمول در قضایای »دانش آموز انسان است«، »ارتفاع و میانه مثلث یکی است« و »مجموع زوایای مثلث -   
برابر با دو قائمه است« به ترتیب کدام یک از نسبت های سه گانه است؟

۴( ضروری - امتناعی - ضروری ۳( ضروری - امکانی - ضروری  ۲( امکانی - ضروری - امتناعی   ۱( امکانی - امکانی - امتناعی  

 موجودات در ماهیت و ذات خود .............. هستند و با وجود رابطه .............. دارند و با وجود .............. موجود می شوند.-   

۲( ممکن الوجود - امکانی - علت  ۱( ممکن الوجود - ضروری - علت    

۴( واجب الوجود - امکانی - ماهیت  ۳( واجب الوجود - ضروری - ماهیت    

 در ارتباط با ممکن الوجود نمی توان گفت ......................-   

۱( رابطه آن با وجود امکانی است یعنی هم می تواند باشد و هم نمی تواند باشد. 

۲( ماهیت آن به گونه ای است که هم ضرورت وجود و هم ضرورت عدم از آن سلب می شود. 

۳( ذات آن به گونه ای نیست که حتمًا باشد و به گونه ای نیست که حتمًا نباشد.

۴( با وجود علت وجود آن ضروری شده و واجب الوجود می شود. 

 موضوعی که نسبت به محصول وجود، رابطه محال دارد را .......................... می گویند مانند ...................-   

۲( ممتنع الوجود - شریک الباری  ۱( ممکن الوجود - شریک الباری    

۴( ممتنع الوجود - اژدهای هفت سر  ۳( ممکن الوجود - اژدهای هفت سر    

 مفاهیم »گالبی پرنده، غول، روح، آخرت، شریک الباری، خداوند« به ترتیب چه نوع وجودی هستند؟-   

۱( ممتنع الوجود بالذات - ممکن الوجود بالذات - ممکن الوجود بالذات - ممکن الوجود بالذات - ممتنع الوجود بالذات - واجب الوجود

۲( ممتنع الوجود بالذات - ممتنع الوجود بالذات - ممکن الوجود بالذات - ممکن الوجود بالذات - ممتنع الوجود بالذات - واجب الوجود بالذات

۳( ممکن الوجود بالذات - ممتنع الوجود بالغیر - واجب الوجود بالغیر - واجب الوجود بالغیر - ممتنع الوجود بالذات - واجب الوجود بالذات

۴( ممکن الوجود بالذات - ممتنع الوجود بالذات - ممکن الوجود بالذات - ممکن الوجود بالذات - ممتنع الوجود - واجب الوجود

 در کدام گزینه رابطه محمول با موضوع به ترتیب امتناعی - امکانی و ضروری است؟-   

۱( غول وجود دارد - فرشته وجود دارد - انسان وجود دارد 

۲( شریک خدا وجود دارد - انسان وجود دارد - خدا وجود دارد 

۳( مجموع زوایای مثلث سه قائمه است - مجموع زوایای مثلث دو قائمه است - مثلث شکلی سه ضلعی است 

۴( انسان روح دارد - فردا هوا آفتابی است - انسان غیر انسان است

مانند -    گویند  می   ............ رابطه  منطق  در  ای  رابطه  چنین  به  نپذیرد  بتواند  هم  و  بپذیرد  را  محمول  بتواند  هم  موضوع  هرگاه   
...................

۲( امتناعی - ارتفاع و میانه مثلث یکی است. ۱( امتناعی - مجموع زوایای مثلث سه قائمه است.  

۴( امکانی - ارتفاع و میانه مثلث یکی است. ۳( امکانی - مجموع زوایای مثلث دو قائمه است.    
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 ارتباط میان موضوع و محمول در قضایای »دانش آموز انسان است«، »ارتفاع و میانه مثلث یکی است« و »مجموع زوایای مثلث -   
برابر با دو قائمه است« به ترتیب کدام یک از نسبت های سه گانه است؟

۴( ضروری - امتناعی - ضروری ۳( ضروری - امکانی - ضروری  ۲( امکانی - ضروری - امتناعی   ۱( امکانی - امکانی - امتناعی  

 موجودات در ماهیت و ذات خود .............. هستند و با وجود رابطه .............. دارند و با وجود .............. موجود می شوند.-   

۲( ممکن الوجود - امکانی - علت  ۱( ممکن الوجود - ضروری - علت    

۴( واجب الوجود - امکانی - ماهیت  ۳( واجب الوجود - ضروری - ماهیت    

 در ارتباط با ممکن الوجود نمی توان گفت ......................-   

۱( رابطه آن با وجود امکانی است یعنی هم می تواند باشد و هم نمی تواند باشد. 

۲( ماهیت آن به گونه ای است که هم ضرورت وجود و هم ضرورت عدم از آن سلب می شود. 

۳( ذات آن به گونه ای نیست که حتمًا باشد و به گونه ای نیست که حتمًا نباشد.

۴( با وجود علت وجود آن ضروری شده و واجب الوجود می شود. 

 موضوعی که نسبت به محصول وجود، رابطه محال دارد را .......................... می گویند مانند ...................-   

۲( ممتنع الوجود - شریک الباری  ۱( ممکن الوجود - شریک الباری    

۴( ممتنع الوجود - اژدهای هفت سر  ۳( ممکن الوجود - اژدهای هفت سر    

 مفاهیم »گالبی پرنده، غول، روح، آخرت، شریک الباری، خداوند« به ترتیب چه نوع وجودی هستند؟-   

۱( ممتنع الوجود بالذات - ممکن الوجود بالذات - ممکن الوجود بالذات - ممکن الوجود بالذات - ممتنع الوجود بالذات - واجب الوجود

۲( ممتنع الوجود بالذات - ممتنع الوجود بالذات - ممکن الوجود بالذات - ممکن الوجود بالذات - ممتنع الوجود بالذات - واجب الوجود بالذات

۳( ممکن الوجود بالذات - ممتنع الوجود بالغیر - واجب الوجود بالغیر - واجب الوجود بالغیر - ممتنع الوجود بالذات - واجب الوجود بالذات

۴( ممکن الوجود بالذات - ممتنع الوجود بالذات - ممکن الوجود بالذات - ممکن الوجود بالذات - ممتنع الوجود - واجب الوجود

 در کدام گزینه رابطه محمول با موضوع به ترتیب امتناعی - امکانی و ضروری است؟-   

۱( غول وجود دارد - فرشته وجود دارد - انسان وجود دارد 

۲( شریک خدا وجود دارد - انسان وجود دارد - خدا وجود دارد 

۳( مجموع زوایای مثلث سه قائمه است - مجموع زوایای مثلث دو قائمه است - مثلث شکلی سه ضلعی است 

۴( انسان روح دارد - فردا هوا آفتابی است - انسان غیر انسان است

مانند -    گویند  می   ............ رابطه  منطق  در  ای  رابطه  چنین  به  نپذیرد  بتواند  هم  و  بپذیرد  را  محمول  بتواند  هم  موضوع  هرگاه   
...................

۲( امتناعی - ارتفاع و میانه مثلث یکی است. ۱( امتناعی - مجموع زوایای مثلث سه قائمه است.  

۴( امکانی - ارتفاع و میانه مثلث یکی است. ۳( امکانی - مجموع زوایای مثلث دو قائمه است.    
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درباره واقعیت های موجود در عالم، کدام گزینه صحیح است؟-   

۱( همه واقعیت های عالم واجب الوجود هستند. 

۲( همه واقعیتهای عالم ممکن الوجود بوده اند که به واسطه علت موجود شده اند. 

۳( واقعیت های عالم می توانند واجب، ممکن یا ممتنع باشند.

۴( درباره همه واقعیات نمی توان سخن دقیقی گفت، چون تعداد آن ها بی نهایت است و مختلف اند. 

 کدام سوال فلسفی است؟-   

۲( آیا همه اشیاء به سبب عاملی بیرونی پدید آمده اند؟  ۱( علت روشن شدن روز چیست؟    

۴( معلول این پدیده طبیعی قابل شمارش است یا خیر؟ ۳( آیا می توان معلول ویروس ها را شناسایی کرد؟   

گزینه نادرست را بیابید.-   

۱( تمامی اشیای جهان که در حال حاضر موجود هستند، واجب الوجود بالغیر هستند. 

۲( در حال حاضر همه اشیای که موجودند، واجب الوجود هستند، اما به واسطه علتی که در ذات آن هاست. 

۳( ممکن الوجودها اگر علت پیدایش نداشته باشند، ممتنع الوجود می شوند. 

۴( علت ها نمی توانند باعث شوند که یک ممتنع بالذات بتواند به حالت امکانی ارتقاء یابد.

 گزینه صحیح کدام است؟-   

۱( آنچه باعث به وجود آمدن معلول می شود، همان امکان ذاتی اوست. 

۲( علت است که عامل خروج معلول از حالت امکانی به حالت انتخابی بین وجود و عدم می شود. 

۳( علت باعث می شود ممکن الوجود از حالت امکانی خارج شود. 

۴( آنچه باعث می شود ممکن الوجود به دنیای وجود راه یابد، واجب الوجود بالغیر است.

 آنچه به موجوداتی که در ذات خود ممکن الوجود هستند، اجازه می دهد که اگر علت آن ها فراهم شود به وجود بیایند .............. -   
است.

۴( رابطه امکانی ۳( علت وجوددهنده    ۲( قاعده علیت   ۱( رابطه بین هستی و چیستی آن ها  

 رابطه بین »واقعیات عالم« و مفهوم »ممکن الوجود بالذات« کدام است؟-   

۴( تباین ۳( عموم و خصوص من وجه   ۲( تساوی    ۱( عموم و خصوص مطلق  

 هرگاه نسبت دادن محمول به موضوع در یک قضیه حملی الاقتضاء باشد، رابطه قضیه ................. است.-   

۴( ضروری ۳( ممکن الوجود    ۲( امتناعی    ۱( امکانی    

مانند: -    نامند؛  می   .................................... را  آن   ،................................ وجود  واقعیت  عالم  در  موجودی  اگر   
..............

۲( نیافته باشد - ممتنع بالذات - سیاه سپید  ۱( نیافته باشد - ممتنع بالذات - دیو    

۴( یافته باشد - واجب الوجود بالغیر - خورشید منظومه شمسی ۳( یافته باشد - ممکن بالذات - انسان هفت سر  
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در کدام گزینه همه موارد واجب الوجود بالغیر هستند؟ -   

۲( این اسب - امام علی )ع( - قرآن کریم  ۱( انسان - اسب - مثلث قائم الزاویه   

۴( انسان- دیو- اسب بالدار  ۳( خداوند- شریک خداوند- مثلث چهار ضلعی   

 اگر یک مفهوم نه اقتصادی وجود داشته باشد و نه اقتصادی عدم وجود، در فلسفه به آن .............. می گویند. ولی اگر وجود -   
برایش ترجیح یابد ............ است.

۲( ممکن الوجود بالذات - واجب الوجود بالغیر ۱( ممکن الوجود بالذات - واجب الوجود بالذات  

۴( واجب الوجود بالذات - ممکن الوجود بالذات ۳( ممتنع الوجود بالغیر - واجب الوجود بالغیر    

 رابطه قضایای کدام گزینه با بقیه گزینه ها متفاوت است؟-   

۱( اسب حیوان است - اسب جسم است 

۲( مثلث ها متساوی الساقین هستند - مثلث ها دارای زاویه قائمه هستند. 

۳( انسآن ها پزشک هستند - خورشید بدون حرکت است.

۴( زمین کروی است - سیاره مشتری قمر دارد.

 گزینه صحیح را تعیین کنید.-   

۱( ممکن الوجود بالغیر موجودی است که می تواند باشد یا می تواند نباشد. 

۲( واجب الوجود بالغیر آن است که اگر علتش بیاید، موجود می شود. 

۳( ممکن الوجود بالغیر همان واجب الوجودی است که علت می خواهد؛ مانند دیو. 

۴( ممکن الوجود بالذات همان است که اگر علت نداشته باشد، ممتنع بالغیر است.

 در صورتی که علت یک پدیده وجود داشته باشد، خود آن پدیده ............-    

۱( دیگر ممکن الوجود نیست و واجب الوجود می شود. 

۲( هنوز هم ذاتًا ممکن الوجود است. 

۳( با اینکه ممکن الوجود است، ولی واجب الوجود بالذات هم هست. 

۴( از حالت امکانی خارج نمی شود، چون ممکن است علت به طور کامل آن را به وجود نیاورد.
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در کدام گزینه همه موارد واجب الوجود بالغیر هستند؟ -   

۲( این اسب - امام علی )ع( - قرآن کریم  ۱( انسان - اسب - مثلث قائم الزاویه   

۴( انسان- دیو- اسب بالدار  ۳( خداوند- شریک خداوند- مثلث چهار ضلعی   

 اگر یک مفهوم نه اقتصادی وجود داشته باشد و نه اقتصادی عدم وجود، در فلسفه به آن .............. می گویند. ولی اگر وجود -   
برایش ترجیح یابد ............ است.

۲( ممکن الوجود بالذات - واجب الوجود بالغیر ۱( ممکن الوجود بالذات - واجب الوجود بالذات  

۴( واجب الوجود بالذات - ممکن الوجود بالذات ۳( ممتنع الوجود بالغیر - واجب الوجود بالغیر    

 رابطه قضایای کدام گزینه با بقیه گزینه ها متفاوت است؟-   

۱( اسب حیوان است - اسب جسم است 

۲( مثلث ها متساوی الساقین هستند - مثلث ها دارای زاویه قائمه هستند. 

۳( انسآن ها پزشک هستند - خورشید بدون حرکت است.

۴( زمین کروی است - سیاره مشتری قمر دارد.

 گزینه صحیح را تعیین کنید.-   

۱( ممکن الوجود بالغیر موجودی است که می تواند باشد یا می تواند نباشد. 

۲( واجب الوجود بالغیر آن است که اگر علتش بیاید، موجود می شود. 

۳( ممکن الوجود بالغیر همان واجب الوجودی است که علت می خواهد؛ مانند دیو. 

۴( ممکن الوجود بالذات همان است که اگر علت نداشته باشد، ممتنع بالغیر است.

 در صورتی که علت یک پدیده وجود داشته باشد، خود آن پدیده ............-    

۱( دیگر ممکن الوجود نیست و واجب الوجود می شود. 

۲( هنوز هم ذاتًا ممکن الوجود است. 

۳( با اینکه ممکن الوجود است، ولی واجب الوجود بالذات هم هست. 

۴( از حالت امکانی خارج نمی شود، چون ممکن است علت به طور کامل آن را به وجود نیاورد.
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گزینه ۴ گزینه صحیح است. در رابطه امکانی به صورت بالقوه قضیه هم به نحو ایجابی می تواند صادق باشد و هم به نحو سلبی، اما این طور نیست ( سوال
که بالفعل هر دو حالت هم زمان صادق باشند. )به قید میتواند در جمله قبلی دقت کنید. از آنجایی که این قید در گزینه “4” ذکر نشده است، این گزینه پاسخ 

سؤال است(

گزینه ۱ گزینه صحیح است. دیوار خانه ممکن است سفید باشد یا نباشد، اما زمانی که سفید شد از حالت امکانی خارج شده و ضرورت می یابد.( سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. قضایای مذکور از حالت امکانی خارجی شدند و ما بازاء خارجی یافتند به همین دلیل ضرورت یافتند. ( سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. واجب الوجود بالذات همان ذاتی است که وجود برایش ضرورت دارد و این ضرورت از ناحیه خود آن ذات است نه از ناحیه ( سوال
یک امر بیرونی.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. بی نهایت شدن تعداد اشیاء جهان، نیازشان را به واجب الوجود بالذات برطرف نمی سازد، بلکه آنها را همچنان نیازمند ( سوال
نگه میدارد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. ممکن الوجود یعنی مفهومی که می تواند وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد.( سوال

گزینه ۲ گزینه صحیح است. اژدهای هفت سر وجود ندارد، اما به لحاظ عقلی و منطقی ممکن است وجود داشته باشد پس ممکن الوجود است.( سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است.( سوال
ممتنع الوجود ⬅)تباین( وجود 

یعنی: هیچ ممتنع الوجود، وجود نیست. 
هیچ وجودی ممتنع الوجود نیست. 

ممتنع الوجود ⬅ )عموم و خصوص مطلق( ناموجود 
هر ممتنع الوجودی ناموجود است. 

بعضی ناموجودها ممتنع الوجود هستند. 
بعضی ناموجودها ممتنع الوجود نیستند.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. هر موجودی از آنجایی که وجود دارد یا ممکن است یا وجوبی. ( سوال
نکته: صورت سؤال درباره موجود، حرف زده نه مفهوم. مفاهیم سه دسته اند: )ضرورت، امکان، امتناع( اما موجودات دو دسته اند: )وجوبی و امکانی(

گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال
به ترتیب: عدد چهار زوج است. ⬅وجوبی 

دیوار خانه ما سفید است. ⬅امکانی
 عدد هشت فرد است. ⬅امتناعی
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گزینه ۴ گزینه صحیح است. در رابطه امکانی به صورت بالقوه قضیه هم به نحو ایجابی می تواند صادق باشد و هم به نحو سلبی، اما این طور نیست ( سوال
که بالفعل هر دو حالت هم زمان صادق باشند. )به قید میتواند در جمله قبلی دقت کنید. از آنجایی که این قید در گزینه “4” ذکر نشده است، این گزینه پاسخ 

سؤال است(

گزینه ۱ گزینه صحیح است. دیوار خانه ممکن است سفید باشد یا نباشد، اما زمانی که سفید شد از حالت امکانی خارج شده و ضرورت می یابد.( سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. قضایای مذکور از حالت امکانی خارجی شدند و ما بازاء خارجی یافتند به همین دلیل ضرورت یافتند. ( سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. واجب الوجود بالذات همان ذاتی است که وجود برایش ضرورت دارد و این ضرورت از ناحیه خود آن ذات است نه از ناحیه ( سوال
یک امر بیرونی.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. بی نهایت شدن تعداد اشیاء جهان، نیازشان را به واجب الوجود بالذات برطرف نمی سازد، بلکه آنها را همچنان نیازمند ( سوال
نگه میدارد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. ممکن الوجود یعنی مفهومی که می تواند وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد.( سوال

گزینه ۲ گزینه صحیح است. اژدهای هفت سر وجود ندارد، اما به لحاظ عقلی و منطقی ممکن است وجود داشته باشد پس ممکن الوجود است.( سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است.( سوال
ممتنع الوجود ⬅)تباین( وجود 

یعنی: هیچ ممتنع الوجود، وجود نیست. 
هیچ وجودی ممتنع الوجود نیست. 

ممتنع الوجود ⬅ )عموم و خصوص مطلق( ناموجود 
هر ممتنع الوجودی ناموجود است. 

بعضی ناموجودها ممتنع الوجود هستند. 
بعضی ناموجودها ممتنع الوجود نیستند.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. هر موجودی از آنجایی که وجود دارد یا ممکن است یا وجوبی. ( سوال
نکته: صورت سؤال درباره موجود، حرف زده نه مفهوم. مفاهیم سه دسته اند: )ضرورت، امکان، امتناع( اما موجودات دو دسته اند: )وجوبی و امکانی(

گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال
به ترتیب: عدد چهار زوج است. ⬅وجوبی 

دیوار خانه ما سفید است. ⬅امکانی
 عدد هشت فرد است. ⬅امتناعی
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گزینه ۲ گزینه صحیح است.(  سوال
اسب جاندار است. ⬅ضرورت 

تعداد موجودات روی زمین بی نهایت است. ⬅امتناع 
خربزه میوه شیرینی است. ⬅امکان

گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال
مثلث سه زاویه دارد. ⬅ضرورت - خربزه میوه شیرینی است. ⬅امکان 

هوای جنوب کشور گرم است. ⬅امکان ⬅مثلث دایره است. ⬅امتناع 
عدد هشت فرد است. ⬅امتناع

گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال
در قضیه ممکن ⬅موضوع هم می تواند محمول را بپذیرد و هم نپذیرد. 

در قضیه ممتنع ⬅برقرای ارتباط میان موضوع و محمول غیرممکن است، یعنی محال و ممتنع است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است.(  سوال
الف( مجموع دو ضلع مثلث بزرگتر از ضلع سوم است. ⬅رابطه ضرورت 

ب( ارتفاع و میانه مثلث یکی است. ⬅امکانی 
ج( مجموع زوایای مثلث سه قائمه است. ⬅امتناعی و غیرممکن است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال

گزینه ۲ گزینه صحیح است.ممکن الوجود ذاتا هم می تواند باشد یا نباشد.(  سوال

گزینه ۴ گزینه صحیح است.(  سوال
مجموع زوایای داخلی مثلث، دو قائمه است. ⬅وجوبی می باشد. 
مجموع زوایای داخلی مثلث سه قائمه است. ⬅امتناعی می باشد.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. مفاهیم مورد نظر می توانند باشند یا نباشند، اگر شرایط وجودی آنها موجود باشد خواهند بود و اگر آن شرایط نباشد (  سوال
معدوم خواهند شد؛ بنابراین جنبه امکانی دارند.

گزینه ۲ گزینه صحیح است.(  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال
جمع شب  و روزمستطیلدریای جیوهآخرتشریک خداوندانسانخداوند

امتناعیامکانیامکانیامکانیامتناعیامکانیوجوبی

گزینه ۲ گزینه صحیح است. موجودات روی زمین نامحدودند.(  سوال

 گزینه ۱ گزینه صحیح است. ضرورت امکان(  سوال

گزینه ۴ گزینه صحیح است. ارواح گذشتگان اگرچه االن موجود نیستند ولی ذاتا ممتنع الوجود نیستند بلکه ممکن الوجود هستند.(  سوال
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گزینه ۲ گزینه صحیح است. هر ممتنع الوجود بالغیری ممکن الوجود بالذات است )مانند سیمرغ( برخی ممکن الوجودهای بالذات ممتنع الوجود (  سوال
بالغیر هستند )مانند انسان هزار سر( و برخی ممکن الوجودهای بالذات ممتنع الوجود بالغیر نیستند. )مانند انسان، درخت، آهو و...(

گزینه ۲ گزینه صحیح است. انسان هشت پا ممکن الوجود است یعنی می تواند به وجود آید می تواند به وجود نیاید. نه وجودش سزاوارتر از عدمش (  سوال
است نه عدمش سزاوارتر از وجودش است. پس در حالت تساوی وجود و عدم قرار دارد برای ایجادش نیاز به علتی خارج از ذات خود دارد. علتی که خود معلول 
چیز دیگری نباشد و وجود داشتن برایش ذاتا ضروری باشد. یعنی علتی قائم بالذات که همان واجب الوجود بالذات است. پس علتی که بخواهد انسان هشت پا را 

به وجود بیاورد نمی تواند خودش ممکن الوجود باشد و یا حتی واجب بالغیر باشد.

گزینه ۴ گزینه صحیح است.(  سوال
گزینه )۱(: ممکن است در آینده علتی آن را موجود کند. 

گزینه )۲(: ماهیت چنین چیزی، وجود رابطه امکانی دارد. 
گزینه )۳(: ممکن است این ماهیت به رابطه علتی موجود بشود، در این صورت واجب الوجود بالغیر است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. در سوال نسبت جزء به کل مطرح شده است، که اشکال زیر به دست می آید.(  سوال

رد گزینه های ۱ و ۲: نسبت کل به کل آمده است، یعنی ذوزنقه )کل( - شکل )کل( 
همین طور گزینه ۲: متساوی االضالع )کل( ⬅ )مثلث یک شکل )پس کل( 

گزینه ۳: در این گزینه نسبت کل به جز مطرح شده است. مثلث )کل( اضالع جزء سازنده شکل است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. نوع حمل ذکرشده در صورت سؤال و گزینه اول نیازمند دلیل نیست و حمل ذاتی است، اما سایر گزینه ها حمل نیازمند (  سوال
دلیل است. بنابراین چون این حمل به دلیل نیاز ندارد، مانند حمل شکل بر ذوزنقه است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. چیزی که ذاتا نسبت به وجود حالت امکانی داشته باشد، تا واجب الوجود نشود موجود نمی شود. عاملی دیگر این (  سوال
ماهیات را واجب الوجود کرده و وجود بخشید و فقط با امکان ذاتی شیء نمی تواند وجودش به ضرورت برسد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. در رابطه امکانی عقل نه ناگزیر از قبول آن است و نه نفی آن (  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال

گزینه ۲ گزینه صحیح است.(  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. تقسیم موجودات به واجب و ممکن میسر نیست، بلکه این موجودات به "واجب الوجود بالذات" و "واجب الوجود بالغیر" (  سوال
تقسیم می شوند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. در حال حاضر همه اشیایی که موجودند "واجب الوجود" هستند، اما به واسطه علت هایی که خارج از ماهیت آنها قرار (  سوال
دارند. به عبارت دیگر اینها "واجب الوجود بالغیر" هستند.

 گزینه ۱ گزینه صحیح است.در حال حاضر همه اشیایی که موجودند "واجب الوجود" هستند، اما به واسطه علت هایی که خارج از ماهیت آنها قرار دارند.(  سوال
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گزینه ۲ گزینه صحیح است. هر ممتنع الوجود بالغیری ممکن الوجود بالذات است )مانند سیمرغ( برخی ممکن الوجودهای بالذات ممتنع الوجود (  سوال
بالغیر هستند )مانند انسان هزار سر( و برخی ممکن الوجودهای بالذات ممتنع الوجود بالغیر نیستند. )مانند انسان، درخت، آهو و...(

گزینه ۲ گزینه صحیح است. انسان هشت پا ممکن الوجود است یعنی می تواند به وجود آید می تواند به وجود نیاید. نه وجودش سزاوارتر از عدمش (  سوال
است نه عدمش سزاوارتر از وجودش است. پس در حالت تساوی وجود و عدم قرار دارد برای ایجادش نیاز به علتی خارج از ذات خود دارد. علتی که خود معلول 
چیز دیگری نباشد و وجود داشتن برایش ذاتا ضروری باشد. یعنی علتی قائم بالذات که همان واجب الوجود بالذات است. پس علتی که بخواهد انسان هشت پا را 

به وجود بیاورد نمی تواند خودش ممکن الوجود باشد و یا حتی واجب بالغیر باشد.

گزینه ۴ گزینه صحیح است.(  سوال
گزینه )۱(: ممکن است در آینده علتی آن را موجود کند. 

گزینه )۲(: ماهیت چنین چیزی، وجود رابطه امکانی دارد. 
گزینه )۳(: ممکن است این ماهیت به رابطه علتی موجود بشود، در این صورت واجب الوجود بالغیر است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. در سوال نسبت جزء به کل مطرح شده است، که اشکال زیر به دست می آید.(  سوال

رد گزینه های ۱ و ۲: نسبت کل به کل آمده است، یعنی ذوزنقه )کل( - شکل )کل( 
همین طور گزینه ۲: متساوی االضالع )کل( ⬅ )مثلث یک شکل )پس کل( 

گزینه ۳: در این گزینه نسبت کل به جز مطرح شده است. مثلث )کل( اضالع جزء سازنده شکل است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. نوع حمل ذکرشده در صورت سؤال و گزینه اول نیازمند دلیل نیست و حمل ذاتی است، اما سایر گزینه ها حمل نیازمند (  سوال
دلیل است. بنابراین چون این حمل به دلیل نیاز ندارد، مانند حمل شکل بر ذوزنقه است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. چیزی که ذاتا نسبت به وجود حالت امکانی داشته باشد، تا واجب الوجود نشود موجود نمی شود. عاملی دیگر این (  سوال
ماهیات را واجب الوجود کرده و وجود بخشید و فقط با امکان ذاتی شیء نمی تواند وجودش به ضرورت برسد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. در رابطه امکانی عقل نه ناگزیر از قبول آن است و نه نفی آن (  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال

گزینه ۲ گزینه صحیح است.(  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. تقسیم موجودات به واجب و ممکن میسر نیست، بلکه این موجودات به "واجب الوجود بالذات" و "واجب الوجود بالغیر" (  سوال
تقسیم می شوند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. در حال حاضر همه اشیایی که موجودند "واجب الوجود" هستند، اما به واسطه علت هایی که خارج از ماهیت آنها قرار (  سوال
دارند. به عبارت دیگر اینها "واجب الوجود بالغیر" هستند.

 گزینه ۱ گزینه صحیح است.در حال حاضر همه اشیایی که موجودند "واجب الوجود" هستند، اما به واسطه علت هایی که خارج از ماهیت آنها قرار دارند.(  سوال
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گزینه ۲ گزینه صحیح است. در حال حاضر، همه اشیایی که موجودند، "واجب الوجود" هستند، اما به واسطه علت هایی که خارج از ماهیت آنها قرار (  سوال
دارند. به عبارت دیگر: اینها "واجب الوجود بالغیر" هستند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. وقتی می گوییم رابطه ماهیت "انسان" با "وجود" یک رابطه امکانی است، منظور این است که انسان می تواند باشد و (  سوال
می تواند نباشد. ذات وی به گونه ای نیست که حتما باشد و همچنین ذات وی به گونه ای نیست که حتما نباشد. با بودن علت وجود برای انسان ضروری می 

شود. و انسان واجب الوجود و موجود می شود.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. فارابی و ابن سینا گفته اند: "اگرچه این قبیل موجودات در ذات و ماهیت خود، ممکن الوجود هستند و با وجود رابطه (  سوال
امکانی دارند، اما همین رابطه امکانی به آنها اجازه میدهد که اگر علت وجود آنها فراهم شود، آنها نیز پا به اقلیم وجود بگذارند و موجود شوند."

گزینه ۱ گزینه صحیح است. فارابی و ابن سینا به این پرسش پاسخ داده اند.(  سوال

گزینه ۲ گزینه صحیح است. دموکریتوس فیلسوف یونان باستان اعتقاد داشت که ماده المواد یا ماده اولیه تشکیل دهنده جهان، اتمها و ذرات ریز (  سوال
تجزیه ناپذیر و غیرقابل تقسیم هستند که در فضای غیرمتناهی )دقت کنید: غیرمتناهی به معنای بی نهایت و متناهی به معنای پایان پذیر - پس گزینه ۲ بر 

اساس اندیشه های دموکریتوس نمی باشد(. 
تأیید گزینه ۲ ⬅ پراکنده بوده به شکل سرگردانی حرکت می کردند. 

برخورد اتفاقی این ذرات سرگردان سبب پیدایش عناصر و اشیاء فعلی جهان شده است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. دموکریتوس فیلسوف یونان باستان معتقد بود که ماده اولیه تشکیل دهنده جهان، اتمها و ذرات ریز تجزیه ناپذیر و غیر (  سوال
قابل تقسیمی هستند که در فضای غیرمتناهی پراکنده بوده و به شکل سرگردان حرکت می کرده اند. برخورد اتفاقی این ذرات سرگردان )اتمها( سبب پیدایش 

عناصر و اشیاء فعلی جهان شده است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. رابطه ای که عقل خالف آن را قبول می کند یعنی در واقع محال ذاتی است که این رابطه امتناعی می باشد؛ مانند: (  سوال
عدد هشت فرد است. ⬅ که عقل بر زوجیت عدد هشت حکم می کند. 

رابطه ای که عقل خالف آن را قبول ندارد رابطه ای قطعی و حتمی است که این رابطه وجوبی می باشد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. نباتات نامی )نموکننده( یا )رشد کننده( هستند. ⬅ وجوبی می باشد. (  سوال
استدالل نوعی تعریف است. ⬅ امتناعی است. )چون تعریف برای تصور مجهول و استدالل برای تصدیق مجهول به کار می روند و هرکدام قسمتی از تفکر 

انسان می باشند، که تجلی پیدا می کنند(. 

گزینه ۲ گزینه صحیح است. (  سوال
شریک خداوند ⬅ امتناعی - کوه طال ⬅ امکانی - مثلث چهارضلعی ⬅ امتناعی 

سوختن ⬅ امکانی - منحنی بودن دایره ⬅ ضروری - وجود خاک برای گیاه ⬅ ضروری

گزینه ۱ گزینه صحیح است. اینکه انسان روزگاری تصور می کرد جهان طبیعت فقط از یک کهکشان راه شیری تشکیل شده است و در اواسط دهه (  سوال
۱۹۹۰ با تصاویر تلسکوپ فضایی هابل نشان داد که شمار این کهکشان های جهان بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد است و اخترشناسان امروزی نشان دادند این رقم 
باید ۱۰ برابر شود. این موارد مؤید این است که ⬅ بسیاری از مسئله های اساسی و بنیادین وجود دارند که همچنان ثابت ماندند و اندیشمندان درباره آنها بحث 

و گفتگو می کنند. 
چه آن روز که دانشمندان تصورات محدودتری از موجودات طبیعی داشتند، چه امروز که دانسته اند طبیعت به این گستردگی است، بسیاری از مسئله های اساسی 

بنیادین وجود دارند که همچنان ثابت مانده اند و اندیشمندان و متفکران درباره آنها بحث و گفتگو می کنند و کتاب می نویسند.”

گزینه ۳ گزینه صحیح است. دانستیم که مفهوم وجود )هستی( از مفهوم ماهیات )چیستی ها( جدا است و از ذاتیات آنها شمرده نمی شود. دقت (  سوال
کنید، این استنباط با درک نسبت مغایرت وجود و ماهیت به دست می آید.
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گزینه ۴ گزینه صحیح است.(  سوال

دریای جیوهانرژیشریک برای خدادیو روحسیاه سفید
امکانامکانامتناعامکانامکانامتناع

 گزینه ۲ گزینه صحیح است.(  سوال
مثلث شکل هندسی دارای زاویه قائمه است. ⬅ رابطه امکانی 

عدد شش زوج است. ⬅ رابطه وجوبی 
ارتفاع و میانه در مثلث یکی است. ⬅ رابطه امکانی 

عالم طبیعت متناهی است. ⬅ رابطه وجوبی 
انسان شاعر است. ⬅ رابطه امکانی 

عدد شش فرد است. ⬅ رابطه امتناعی 
عدد چهار زوج است. ⬅ رابطه وجوبی 

انسان، حیوان نامی حساس است. ⬅ رابطه وجوبی 
مربع پنج ضلع دارد. ⬅ رابطه امتناعی 

بلبل خوش آواز است. ⬅ رابطه امکانی 
در عالم هستی کوه طال وجود دارد. ⬅ رابطه امکانی 

خداوند در اداره امور هستی شریک دارد. ⬅ رابطه امتناعی

 گزینه ۳ گزینه صحیح است.(  سوال

انسان ناطقمربعانرژیکوه طالمهربانیسیاه سفید
وجوبیامکانیامکانیامکانیامکانیامتناعی

 گزینه ۴ گزینه صحیح است. وقتی می گوییم رابطه ماهیت "انسان" با "وجود"، یک رابطه امکانی است منظور این نیست که انسان می تواند باشد (  سوال
می تواند نباشد. ذات انسان به گونه ای نیست که حتما باشد و همچنین ذات انسان به گونه ای نیست که حتما نباشد. با بودن علت وجود برای انسان ضروری 
می شود و انسان واجب الوجود می گردد و موجود می شود؛ یعنی در حال حاضر، همه اشیایی که موجودند، "واجب الوجود" هستند، اما به واسطه علت هایی که 
خارج از ماهیت آنها قرار دارند، به عبارت دیگر، اینها "واجب الوجود بالغیر" هستند. اگر ماهیتی را در نظر بگیریم، اما آن را در جهان نیابیم معلوم می شود که: 

این ماهیت هنوز از حالت امکانی خارج نشده است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال
الف( دایره شکل است نه خط ⬅ رابطه امتناعی 

ب( عالوه بر مربع، مستطیل هم چهارضلعی است که چهار زاویه قائمه دارد. ⬅ رابطه امکانی 
ج( ویژگی شید کشندگی ذاتی و ضروری فقط برای اسب است. ⬅ رابطه ضروری

گزینه ۱ گزینه صحیح است.به ذاتی که به گونه ای نیست که حتما باشد و همچنین ذاتی که حتما نباشد، ممکن الوجود بالذات می گویند. ممکن (  سوال
الوجود فقط یک حالت دارد )بالذات( و ممکن الوجود بالغیر معنا ندارد. )رد گزینه ۳ و ۴( 

وقتی ممکن الوجود بالذات نقش علی بگیرد و به واجب الوجود بالغیر تبدیل می شود، پس همه ممکن الوجود با لذتها )تمام مخلوقات( واجب الوجود بالغیر 
نیستند. )تا زمانی که نقش علی بگیرند(.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. با بودن علت )وجود( برای انسان ضروری می شود و انسان واجب الوجود می گردد و موجود می شود؛ یعنی در حال (  سوال
حاضر، همه اشیایی که موجودند، واجب الوجود هستند، اما به واسطه علت هایشان نه به واسطه خودشان به عبارت دیگر، اینها "واجب الوجود بالغیر" هستند.
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گزینه ۴ گزینه صحیح است.(  سوال

دریای جیوهانرژیشریک برای خدادیو روحسیاه سفید
امکانامکانامتناعامکانامکانامتناع

 گزینه ۲ گزینه صحیح است.(  سوال
مثلث شکل هندسی دارای زاویه قائمه است. ⬅ رابطه امکانی 

عدد شش زوج است. ⬅ رابطه وجوبی 
ارتفاع و میانه در مثلث یکی است. ⬅ رابطه امکانی 

عالم طبیعت متناهی است. ⬅ رابطه وجوبی 
انسان شاعر است. ⬅ رابطه امکانی 

عدد شش فرد است. ⬅ رابطه امتناعی 
عدد چهار زوج است. ⬅ رابطه وجوبی 

انسان، حیوان نامی حساس است. ⬅ رابطه وجوبی 
مربع پنج ضلع دارد. ⬅ رابطه امتناعی 

بلبل خوش آواز است. ⬅ رابطه امکانی 
در عالم هستی کوه طال وجود دارد. ⬅ رابطه امکانی 

خداوند در اداره امور هستی شریک دارد. ⬅ رابطه امتناعی

 گزینه ۳ گزینه صحیح است.(  سوال

انسان ناطقمربعانرژیکوه طالمهربانیسیاه سفید
وجوبیامکانیامکانیامکانیامکانیامتناعی

 گزینه ۴ گزینه صحیح است. وقتی می گوییم رابطه ماهیت "انسان" با "وجود"، یک رابطه امکانی است منظور این نیست که انسان می تواند باشد (  سوال
می تواند نباشد. ذات انسان به گونه ای نیست که حتما باشد و همچنین ذات انسان به گونه ای نیست که حتما نباشد. با بودن علت وجود برای انسان ضروری 
می شود و انسان واجب الوجود می گردد و موجود می شود؛ یعنی در حال حاضر، همه اشیایی که موجودند، "واجب الوجود" هستند، اما به واسطه علت هایی که 
خارج از ماهیت آنها قرار دارند، به عبارت دیگر، اینها "واجب الوجود بالغیر" هستند. اگر ماهیتی را در نظر بگیریم، اما آن را در جهان نیابیم معلوم می شود که: 

این ماهیت هنوز از حالت امکانی خارج نشده است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال
الف( دایره شکل است نه خط ⬅ رابطه امتناعی 

ب( عالوه بر مربع، مستطیل هم چهارضلعی است که چهار زاویه قائمه دارد. ⬅ رابطه امکانی 
ج( ویژگی شید کشندگی ذاتی و ضروری فقط برای اسب است. ⬅ رابطه ضروری

گزینه ۱ گزینه صحیح است.به ذاتی که به گونه ای نیست که حتما باشد و همچنین ذاتی که حتما نباشد، ممکن الوجود بالذات می گویند. ممکن (  سوال
الوجود فقط یک حالت دارد )بالذات( و ممکن الوجود بالغیر معنا ندارد. )رد گزینه ۳ و ۴( 

وقتی ممکن الوجود بالذات نقش علی بگیرد و به واجب الوجود بالغیر تبدیل می شود، پس همه ممکن الوجود با لذتها )تمام مخلوقات( واجب الوجود بالغیر 
نیستند. )تا زمانی که نقش علی بگیرند(.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. با بودن علت )وجود( برای انسان ضروری می شود و انسان واجب الوجود می گردد و موجود می شود؛ یعنی در حال (  سوال
حاضر، همه اشیایی که موجودند، واجب الوجود هستند، اما به واسطه علت هایشان نه به واسطه خودشان به عبارت دیگر، اینها "واجب الوجود بالغیر" هستند.
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گزینه ۳ گزینه صحیح است. با بودن علت، "وجود" برای انسان ضروری می شود و انسان واجب الوجود می گردد و موجود می شود، یعنی در حال (  سوال
حاضر، همه اشیائی که موجودند، )واجب الوجود( هستند. 

توضیح اینکه: فرض واجب الوجودی بالذات )که مقام خداوندی است برای انسان فرض محال، غلط و باطل است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. فارابی و ابن سینا - چون این قبیل موجودات در ماهیات و ذات خود ممکن الوجود هستند و با وجود رابطه امکانی دارند (  سوال
همین رابطه امکانی بالذات و ماهیت آنها اجازه میدهد که اگر علت وجود آنها فراهم شود آنها نیز موجود شوند و در خارج تحقق یابند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال
نفی شریک برای باری تعالی ⬅ وجوبی )ضرورت( - مثلث سه ضلعی ⬅ ضرورت - خداوند ⬅ ضرورت 

دیو ⬅ امکان - کوه طال ⬅ امکان - مربع پنج ضلعی ⬅ امتناع 
ساعت ⬅ امکان - انرژی ⬅ امکان - درخت حیوان ⬅ امتناع 

اژدها ⬅ امکان - سوختن ⬅ امکان - عدد زوج فرد است. ⬅ امتناع 
بر اساس ترتیب خواسته شده در صورت تست گزینه ۱ درست است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. محال بودن شریک برای باری تعالی ⬅ وجوبی )توضیح اینکه شریک برای باری تعالی امتناعی است(. (  سوال
دریای جیوه ⬅ امکانی - اتومبیل نامی ⬅ امتناعی - روح ⬅ امکانی - پرنده ⬅ امکانی - کوه طال ⬅ امکانی - خداوند ⬅ وجوبی - مهربانی ⬅ 

امکانی - دیو ⬅ امکانی - خاک ⬅ امکانی - سیاه سفید ⬅ امتناعی 
توضیح اینکه بر اساس ترتیب خواسته شده در صورت تست گزینه ۱ پاسخ صحیح می باشد.

۵8-گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال
خورشید سرما می دهد. ⬅ امتناعی است؛ چون ذات خورشید گرمابخشی است. )تأیید گزینه ۱( 

هوا برای بارانی نیست. ⬅ حالت امکانی است. )رد گزینه ۲( 
تابستان برف می بارد. ⬅ حالت امکانی است. )رد گزینه ۳( 

ممکن است زمستان هوا گرم باشد. )رد گزینه ۴( 

گزینه ۴ گزینه صحیح است.(  سوال
شریک برای باری تعالی ⬅ امتناعی 

هوا بارانی است. ⬅ امکانی 
انسان هنرمند است. ⬅ امکانی 

اعداد زوج بر ۲ تقسیم پذیرند. ⬅ وجوبی 
خداوند رحمان و رحیم است. ⬅ وجوبی 

انسان ناطق است. ⬅ وجوبی 
زمستان هوا گرم است. ⬅ امکانی 

در هوای ابری باران می بارد. ⬅ امکانی
 مثلث سه ضلع دارد. ⬅ وجوبی 

عدد ۶ فرد است ⬅ امتناعی 
در تابستان هوا سرد است. ⬅ امکانی 

زمین از سیارات منظومه شمسی است. ⬅ وجوبی 
پس بر اساس ترتیب مطرح شده در صورت تست گزینه ۴ درست است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال
عدد زوج دو است. ⬅ میتواند اعداد زیادی به غیر از زوج باشند. )حالت امکانی( ⬅ تأیید گزینه ۱ 

دایره شکل منحنی است. ⬅ منحنی بودن محمولی است که حمل آن برای دایره )موضوع( ضرورت دارد. ⬅ رد گزینه ۲ 
مربع شکل چهارضلعی است. ⬅ نیز رابطه ضروری برای مربع چهار ضلعی بودنش است. ⬅ رد گزینه ۳ گزینه صحیح است.
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دقت کنید: اگر می گفت چهارضلعی شکل مربع است مثالی شبیه گزینه ۱ زده بود و حالت امکانی میشد چون ترتیب اعم و اخص موضوع و محمول تغییر می 
کرد. 

انسان موجودی نامی است. ⬅ موجود نامی بودن برای انسان ضرورت دارد. ⬅ رد گزینه ۴

گزینه ۲ گزینه صحیح است. ماهیات ذاتا با وجود رابطه امکانی دارند، اما از این حالت امکانی وقتی خارج می شوند و تحقق می یابند وجوب برایشان (  سوال
ضروری می شود؛ بنابراین رابطه واقعیات )جهان هستی( با وجود یک رابطه ضروری است. 

و تشبیه دو کفه ترازو برای تبیین بهتر پدیده ها و مفاهیم در مرتبه وجودی ممکن الوجود مطرح شده است. )دو حالت هستی و نیستی(

گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال
عدد چهار فرد است. ⬅ امتناعی

 اعتقادات دینی مسلمانان استوار است. ⬅ امکانی 
ستون های مدرسه ما استوار است. ⬅ امکانی 
گیاهان حساس نامی متحرک است. ⬅ وجوبی

گزینه ۳ گزینه صحیح است. در نسبت بین وجود و ماهیت رابطه امکانی برقرار است، چون ممکن است آن موجودی که در ذهن )انتزاع( تصور می (  سوال
کنیم در عالم واقع باشد یا نباشد و برعکس موجوداتی باشند که تا به حال ماهیت آنها برای ما شناخته شده نباشد. 

رابطه عدد زوج با دو نیز رابطه امکانی است، چون ممکن است عدد زوج موردنظر دو نباشد. )دقت کنید دچار تله تست نشوید، رابطه عدد دو با اعداد زوج رابطه 
ضروری است(.

گزینه ۳ گزینه صحیح است.(  سوال

سیاه سفید، مثلث چهارضلعیروح، کوه طال، ققنوس، مهربانیخداوند روح القدوس
۲ مورد ممتنع الوجود۴ مورد ممکن الوجود۲ مورد واجب الوجود

گزینه ۳ گزینه صحیح است. اگر شی ای هرگز موجود نشده باشد می تواند ممکن الوجود بالذات باشد چرا که کافی است وجودش برای علت خود (  سوال
ضرورت یابد تا نیستی اش به هستی تبدیل شود. 

رابطه ماهیات با وجود چون تحقق یافته است و به چیستی می پردازد فقط دو حالت می تواند داشته باشد: وجوبی، امکانی، حالت امتناعی مطرح نیست.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. رابطه امتناعی رابطه ای است که عقل فقط خالف آن را می پذیرد و از قبول آن سرباز می زند و محال ذاتی بوده و (  سوال
هرگز تحقق نمی یابد و هم می تواند در قضایای موجبه به کار رود؛ مثل عدد 8 فرد است و هم می تواند در قضایای سلبی به کار رود مثال: انسان ناطق نیست. 

)رد گزینه های ۱، ۲ و ۴( 
رابطه امتناعی را بر اساس ماده قضایا تشخیص می دهند به صورت قضایا )تأیید گزینه ۳(

گزینه ۳ گزینه صحیح است. در مورد قسم وجودی )ممکن الوجود( تاکید می شود فقط ممکن الوجود بالذات داریم و تمام آفرینش غیر از خدا در (  سوال
مرتبه وجودی ممکن الوجودی بالذات قرار دارند. 

تباین دارد. )رابطه اعم در نسبتهای چهارگانه رابطه عموم  باشند رابطه  بالذات که تمام مخلوقات می  الوجود  با ممکن  بالذات که خداوند است  الوجود  واجب 
وخصوص مطلق است که بین خداوند و مخلوقات معنا ندارد(. 

میان واجب الوجود بالذات و واجب الوجود بالغیر نسبت تباین برقرار است. 
واجب الوجود بالغیر مفهومی است که وجود برای ذاتش وجوب یافته است، که ممکن الوجود بالذات وقتی مقام و نقش علی پیدا کند نقش واجب الوجود بالغیر می گیرد.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. واجب الوجود بالذات فقط خدا است، چون قبل از او علتی معنا نخواهد داشت و خداوند هیچ گاه معلول واقع نمی شود و (  سوال
علت نخستین و حقیقی تمام مخلوقات )عله العلل( بوده و سرسلسله علل و تکیه گاه در بحران نفی تسلسل علل نامتناهی می باشد. دقت کنید: خداوند سرسلسله 

برهان نفی تسلسل علل نامتناهی می باشد. )نه تسلسل علل تا بینهایت(
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دقت کنید: اگر می گفت چهارضلعی شکل مربع است مثالی شبیه گزینه ۱ زده بود و حالت امکانی میشد چون ترتیب اعم و اخص موضوع و محمول تغییر می 
کرد. 

انسان موجودی نامی است. ⬅ موجود نامی بودن برای انسان ضرورت دارد. ⬅ رد گزینه ۴

گزینه ۲ گزینه صحیح است. ماهیات ذاتا با وجود رابطه امکانی دارند، اما از این حالت امکانی وقتی خارج می شوند و تحقق می یابند وجوب برایشان (  سوال
ضروری می شود؛ بنابراین رابطه واقعیات )جهان هستی( با وجود یک رابطه ضروری است. 

و تشبیه دو کفه ترازو برای تبیین بهتر پدیده ها و مفاهیم در مرتبه وجودی ممکن الوجود مطرح شده است. )دو حالت هستی و نیستی(

گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال
عدد چهار فرد است. ⬅ امتناعی

 اعتقادات دینی مسلمانان استوار است. ⬅ امکانی 
ستون های مدرسه ما استوار است. ⬅ امکانی 
گیاهان حساس نامی متحرک است. ⬅ وجوبی

گزینه ۳ گزینه صحیح است. در نسبت بین وجود و ماهیت رابطه امکانی برقرار است، چون ممکن است آن موجودی که در ذهن )انتزاع( تصور می (  سوال
کنیم در عالم واقع باشد یا نباشد و برعکس موجوداتی باشند که تا به حال ماهیت آنها برای ما شناخته شده نباشد. 

رابطه عدد زوج با دو نیز رابطه امکانی است، چون ممکن است عدد زوج موردنظر دو نباشد. )دقت کنید دچار تله تست نشوید، رابطه عدد دو با اعداد زوج رابطه 
ضروری است(.

گزینه ۳ گزینه صحیح است.(  سوال

سیاه سفید، مثلث چهارضلعیروح، کوه طال، ققنوس، مهربانیخداوند روح القدوس
۲ مورد ممتنع الوجود۴ مورد ممکن الوجود۲ مورد واجب الوجود

گزینه ۳ گزینه صحیح است. اگر شی ای هرگز موجود نشده باشد می تواند ممکن الوجود بالذات باشد چرا که کافی است وجودش برای علت خود (  سوال
ضرورت یابد تا نیستی اش به هستی تبدیل شود. 

رابطه ماهیات با وجود چون تحقق یافته است و به چیستی می پردازد فقط دو حالت می تواند داشته باشد: وجوبی، امکانی، حالت امتناعی مطرح نیست.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. رابطه امتناعی رابطه ای است که عقل فقط خالف آن را می پذیرد و از قبول آن سرباز می زند و محال ذاتی بوده و (  سوال
هرگز تحقق نمی یابد و هم می تواند در قضایای موجبه به کار رود؛ مثل عدد 8 فرد است و هم می تواند در قضایای سلبی به کار رود مثال: انسان ناطق نیست. 

)رد گزینه های ۱، ۲ و ۴( 
رابطه امتناعی را بر اساس ماده قضایا تشخیص می دهند به صورت قضایا )تأیید گزینه ۳(

گزینه ۳ گزینه صحیح است. در مورد قسم وجودی )ممکن الوجود( تاکید می شود فقط ممکن الوجود بالذات داریم و تمام آفرینش غیر از خدا در (  سوال
مرتبه وجودی ممکن الوجودی بالذات قرار دارند. 

تباین دارد. )رابطه اعم در نسبتهای چهارگانه رابطه عموم  باشند رابطه  بالذات که تمام مخلوقات می  الوجود  با ممکن  بالذات که خداوند است  الوجود  واجب 
وخصوص مطلق است که بین خداوند و مخلوقات معنا ندارد(. 

میان واجب الوجود بالذات و واجب الوجود بالغیر نسبت تباین برقرار است. 
واجب الوجود بالغیر مفهومی است که وجود برای ذاتش وجوب یافته است، که ممکن الوجود بالذات وقتی مقام و نقش علی پیدا کند نقش واجب الوجود بالغیر می گیرد.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. واجب الوجود بالذات فقط خدا است، چون قبل از او علتی معنا نخواهد داشت و خداوند هیچ گاه معلول واقع نمی شود و (  سوال
علت نخستین و حقیقی تمام مخلوقات )عله العلل( بوده و سرسلسله علل و تکیه گاه در بحران نفی تسلسل علل نامتناهی می باشد. دقت کنید: خداوند سرسلسله 

برهان نفی تسلسل علل نامتناهی می باشد. )نه تسلسل علل تا بینهایت(
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گزینه ۲ گزینه صحیح است. رابطه وجوبی: رابطه ضروری است در حمل محمول برای موضوع که عقل خالف آن را نمی پذیرد و قطعا برقرار می (  سوال
باشد. 

دقت کنید: رابطه ای که بر پایه تحقق ضرورت علی و معلولی و بر پایه ارتباط طرف اول علت و طرف دوم معلول باشد، رابطه وجودی است نه وجوبی. )رد گزینه 
های ۱ و ۴( 

رابطه ای که عقل آن را رد کند امتناعی خواهد بود.

گزینه ۲ گزینه صحیح است.(  سوال
در روابط مطرح شده نسبت های سه گانه در قضایا مطرح می شود؛ 

رابطه امکانی: عقل نه ناگزیر از قبول آن است و نه نفی و انکار آن می تواند بپذیرد یا نپذیرد. )تأیید گزینه ۲( 
رابطه وجوبی حتمی، قطعی بوده و عقل خالف آن را نمی پذیرد و اساسا خالف این رابطه ممکن نیست. )رد گزینه ۳( 

رابطه امتناعی که اساسا وقوع آن محال است و عقل خالف آن را مورد تایید قرار میدهد و تحقق آن ممکن نیست. )رد گزینه ۴( 
گاهانه در قضایا مطرح نیست، بلکه رابطه علی و معلولی را شامل می شود. )رد گزینه ۱( رابطه وجودی بین نسبت های آ

گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال
مربع چهار ضلع قائمه دارد. ⬅ وجوبی 

انسان هنرمند است. ⬅ امکانی 
گیاهان موجودات حساس نامی هستند. ⬅ وجوبی 

شیر حیوان وحشی است. ⬅ وجوبی

گزینه ۲ گزینه صحیح است.هرگاه در قضیه حملی رابطه محمول با موضوع به گونه ای باشد که عقل خود این رابطه را نپذیرد، بلکه نقیض آن را (  سوال
بپذیرد رابطه امتناعی است مانند: عدد ۳ زوج است )عقال کاذب( عدد ۳ زوج نیست. )عقل” صادق( 

و هرگاه رابطه محمول با موضوع به گونه ای باشد که عقل خود این رابطه را بپذیرد و نقیض آن را نپذیرد رابطه ضروری با وجوبی است مانند:
عدد ۳ فرد است. )عق صادق( عدد ۳ فرد نیست. )عقال کاذب( 

تحلیل گزینه های نادرست:
گزینه های او ۳ : در رابطه امکانی رابطه محمول با موضوع به گونه ای است که عقل هم خود رابطه و هم نقیض آن را ممکن می داند و از پذیرش قضیه به 

صورت موجبه یا سالبه ترسی ندارد. 
گزینه ۴: ترتیب صورت سؤال رعایت نشده است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. نسبت میان ممکن الوجود بالذات با واجب الوجود بالذات از نسبتهای چهارگانه نسبت تباین است، چون مصداق ممکن (  سوال
الوجود بالذات ماهیات اند و مصداق واجب الوجود بالذات فقط خداوند است. 

نسبت ممکن الوجود بالذات با واجب الوجود بالغیر عموم وخصوص مطلق و ممکن الوجود بالذات با ممتنع الوجود بالغیر نیز عموم وخصوص مطلق است، ولی 
با هر دو )واجب الوجود بالغیر و ممتنع الوجود بالغیر( تساوی است که دایره هندسی گزینه ۴ آن را نمایش میدهد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. برهان وجوب و امکان ابن سینا مبتنی بر مغایرت مفهوم وجود با ماهیت در ذهن است و اینکه هر ماهیتی ممکن الوجود (  سوال
است و تا واجب الوجود نشود وجود نمی یابد. 

تحلیل گزینه های نادرست:
گزینه های ۲ و ۱: وجوب و ضرورت مترادف اند، برهان ابن سینا یا سینوی به وجوب و امکان مشهور است. 

گزینه ۴: برهان وجوب و امکان در کتاب اشارات ابن سینا آمده و لفظ صدیقین الهام گرفته از آیات قرآنی است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است.(  سوال
مجموع زوایای مثلث سه قائمه است. ⬅ عقل این رابطه را نمی پذیرد. ⬅ امتناعی 

مجموع زوایای مثلث دو قائمه است. ⬅ عقل این رابطه را می پذیرد و نقیض آن را نمی پذیرد. ⬅ ضروری 
مثلث شکل متساوی االضالع است. ⬅ از نظر عقل ممکن است متساوی االضالع باشد یا متساوی الساقین یا قائم الزاویه ⬅ امکانی 

بررسی گزینه های نادرست:
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گزینه ۱: رابطه محمول با موضوع در قضیه: مجموع زوایای مثلث دو قائمه است، رابطه ضروری است. 
گزینه های ۲ و ۳: رابطه محمول و موضوع در قضیه: انسان دارای روح است و انسان شاعر است، امکانی است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. وقتی به ذات و ماهیت اشیاء نگاه می کنیم می بینیم که میان این ماهیات و وجود یک رابطه امکانی برقرار است، یعنی (  سوال
هر ماهیتی ذاتا ممکن الوجود است، یعنی هم می تواند باشد و هم می تواند نباشد. 

کل جهان هستی و موجودات آن اعم از طبیعت و ماوراء طبیعت در فلسفههای الهیات، ممکن الوجود است به همین خاطر به جهان هستی جهان ممکنات می گویند. 
بررسی گزینه های نادرست: 

گزینه "۱": ذات و ماهیت اشیاء به گونه ای نیست که حتما باید باشند. 
گزینه "۲": هر موجودی ذاتا ممکن الوجود است، وگرنه موجودی که وجودیافته است واجب الوجود می باشد که اگر وجودش ذاتی باشد "خداوند" واجب الوجود 

بالذات است و ممکن الوجودهایی که موجود شده اند به واسطه خداوند واجب الوجود بالغیر هستند. 
گزینه "۳": ذات و ماهیت اشیاء پیرامون ما ممکن الوجودند وگرنه از آن جهت که وجود یافته اند واجب الوجود بالغیر هستند.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. وجود ذاتی هیچ ماهیتی نیست؛ بنابراین حمل آن بر هر ماهیتی حمل شایع صناعی است و نیازمند به دلیل و اثبات (  سوال
است و حمل بشر بر انسان حمل یک ماهیت بر خودش است و حمل اول ذاتی است و بی نیاز از دلیل است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. مثلث شکل است )ضروری( مثلث شکل نیست )امتناعی( - پیراهن حسن آبی است )امکانی( پیراهن حسن آبی نیست (  سوال
)امکانی( - در قضیه مثلث شکل است یا مثلث سه ضلعی است حمل اولی ذاتی و در قضیه پیراهن حسن آبی است حمل شایع صناعی است. 

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینه های ۱ و ۳: موجبه و سالبه نقیض یکدیگر هستند و وجوب با امتناع نقیض یکدیگر هستند و امکان سلب ضرورت وجوب و امتناع هر دو است. 

گزینه ۴: قسمت سوم گزینه نادرست است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. خداوند وجود صرف و وجو محض است و ماهیت ندارد؛ زیرا اگر ماهیت می داشت به اجزاء ذاتی و ماهوی خودش (  سوال
وابسته می شد و این با بی نیازی مطلق و غنای ذاتی خداوند در تناقض است. 

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینه های ۲، ۳ و ۴: عباراتی درست هستند که از بحث جهان ممکنات به صورت مفهومی نتیجه گیری می شوند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. رابطه ماهیت )هر ماهیتی( با وجود رابطه امکانی است و منظور این است که ذات ماهیت به گونه ای نیست که حتما (  سوال
باشد و همچنین به گونه ای نیست که حتما نباشد. 

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینه ۱: اشیایی که موجودند واجب الوجود بالغیر هستند، پس وجودشان از ناحیه علتشان ضروری و وجوبی شده است. 

گزینه های ۲ و ۳: رابطه ماهیت با وجود رابطه امکانی است نه ضروری پس هر ماهیتی ذاتا ممکن الوجود است و هرچه که ممکن الوجود است ماهیت است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. در قضیه اول، عقل انسان خود این رابطه را می پذیرد و نقیض آن را نمی پذیرد )ضروری یا وجوبی( - در قضیه دوم عقل (  سوال
رابطه را هم به صورت موجبه و مثبت و هم به صورت سالبه و منفی می پذیرد )امکانی( - در قضیه سوم عقل دو قائمه بودن یعنی ۱8۰ بودن مجموع زوایای 

مثلث را ضروری می داند )ضروری یا وجوبی(. 
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه های ۱ و ۲: انسان دانش آموز است امکانی است، ولی دانش آموز انسان است ضروری است. 
گزینه ۴: ارتفاع و میانه مثلث یکی است امکانی است، چون در برخی مثلث ها این گونه است و در برخی مثلثها این گونه نیست.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. موجودات در ماهیت و ذات خود ممکن الوجود هستند و با وجود رابطه امکانی دارند اما همین رابطه امکانی به آنها اجازه (  سوال
میدهد که اگر علت وجود آنها فراهم شود آنها نیز پا به اقلیم وجود بگذارند و موجود شوند. 

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینه ۱: نسبت ماهیت با وجود امکانی است نه ضروری 

گزینه های ۳ و ۴: هر ماهیتی ذات ممکن الوجود است نه واجب الوجود 
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گزینه ۱: رابطه محمول با موضوع در قضیه: مجموع زوایای مثلث دو قائمه است، رابطه ضروری است. 
گزینه های ۲ و ۳: رابطه محمول و موضوع در قضیه: انسان دارای روح است و انسان شاعر است، امکانی است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. وقتی به ذات و ماهیت اشیاء نگاه می کنیم می بینیم که میان این ماهیات و وجود یک رابطه امکانی برقرار است، یعنی (  سوال
هر ماهیتی ذاتا ممکن الوجود است، یعنی هم می تواند باشد و هم می تواند نباشد. 

کل جهان هستی و موجودات آن اعم از طبیعت و ماوراء طبیعت در فلسفههای الهیات، ممکن الوجود است به همین خاطر به جهان هستی جهان ممکنات می گویند. 
بررسی گزینه های نادرست: 

گزینه "۱": ذات و ماهیت اشیاء به گونه ای نیست که حتما باید باشند. 
گزینه "۲": هر موجودی ذاتا ممکن الوجود است، وگرنه موجودی که وجودیافته است واجب الوجود می باشد که اگر وجودش ذاتی باشد "خداوند" واجب الوجود 

بالذات است و ممکن الوجودهایی که موجود شده اند به واسطه خداوند واجب الوجود بالغیر هستند. 
گزینه "۳": ذات و ماهیت اشیاء پیرامون ما ممکن الوجودند وگرنه از آن جهت که وجود یافته اند واجب الوجود بالغیر هستند.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. وجود ذاتی هیچ ماهیتی نیست؛ بنابراین حمل آن بر هر ماهیتی حمل شایع صناعی است و نیازمند به دلیل و اثبات (  سوال
است و حمل بشر بر انسان حمل یک ماهیت بر خودش است و حمل اول ذاتی است و بی نیاز از دلیل است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. مثلث شکل است )ضروری( مثلث شکل نیست )امتناعی( - پیراهن حسن آبی است )امکانی( پیراهن حسن آبی نیست (  سوال
)امکانی( - در قضیه مثلث شکل است یا مثلث سه ضلعی است حمل اولی ذاتی و در قضیه پیراهن حسن آبی است حمل شایع صناعی است. 

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینه های ۱ و ۳: موجبه و سالبه نقیض یکدیگر هستند و وجوب با امتناع نقیض یکدیگر هستند و امکان سلب ضرورت وجوب و امتناع هر دو است. 

گزینه ۴: قسمت سوم گزینه نادرست است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. خداوند وجود صرف و وجو محض است و ماهیت ندارد؛ زیرا اگر ماهیت می داشت به اجزاء ذاتی و ماهوی خودش (  سوال
وابسته می شد و این با بی نیازی مطلق و غنای ذاتی خداوند در تناقض است. 

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینه های ۲، ۳ و ۴: عباراتی درست هستند که از بحث جهان ممکنات به صورت مفهومی نتیجه گیری می شوند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. رابطه ماهیت )هر ماهیتی( با وجود رابطه امکانی است و منظور این است که ذات ماهیت به گونه ای نیست که حتما (  سوال
باشد و همچنین به گونه ای نیست که حتما نباشد. 

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینه ۱: اشیایی که موجودند واجب الوجود بالغیر هستند، پس وجودشان از ناحیه علتشان ضروری و وجوبی شده است. 

گزینه های ۲ و ۳: رابطه ماهیت با وجود رابطه امکانی است نه ضروری پس هر ماهیتی ذاتا ممکن الوجود است و هرچه که ممکن الوجود است ماهیت است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. در قضیه اول، عقل انسان خود این رابطه را می پذیرد و نقیض آن را نمی پذیرد )ضروری یا وجوبی( - در قضیه دوم عقل (  سوال
رابطه را هم به صورت موجبه و مثبت و هم به صورت سالبه و منفی می پذیرد )امکانی( - در قضیه سوم عقل دو قائمه بودن یعنی ۱8۰ بودن مجموع زوایای 

مثلث را ضروری می داند )ضروری یا وجوبی(. 
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه های ۱ و ۲: انسان دانش آموز است امکانی است، ولی دانش آموز انسان است ضروری است. 
گزینه ۴: ارتفاع و میانه مثلث یکی است امکانی است، چون در برخی مثلث ها این گونه است و در برخی مثلثها این گونه نیست.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. موجودات در ماهیت و ذات خود ممکن الوجود هستند و با وجود رابطه امکانی دارند اما همین رابطه امکانی به آنها اجازه (  سوال
میدهد که اگر علت وجود آنها فراهم شود آنها نیز پا به اقلیم وجود بگذارند و موجود شوند. 

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینه ۱: نسبت ماهیت با وجود امکانی است نه ضروری 

گزینه های ۳ و ۴: هر ماهیتی ذات ممکن الوجود است نه واجب الوجود 
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گزینه ۱ گزینه صحیح است. رابطه ماهیت ممکن الوجود با وجود رابطه امکانی است یعنی هم می تواند باشد و هم می تواند نباشد )سلب دو ضرورت (  سوال
از آن می شود: ضرورت وجود و بودن و ضرورت عدم و نبودن(.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. موضوعی که نسبت به محمول وجود رابطه محال و امتناعی دارد را ممتنع الوجود می گویند مانند شریک الباری، مثلث (  سوال
دایره ای و هر چیزی که مستلزم تناقض باشد. 

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینه ۱ و ۳: صورت سوال به ممتنع الوجود مربوط می شود. 

گزینه ۴: اژدهای هفت سر یک ماهیت است و هر ماهیتی ممکن الوجود است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است.(  سوال
خداوند ⬅ واجب الوجود بالذات 

شریک الباری یعنی شریک خدا ⬅ ممتنع الوجود بالذات چون مستلزم تناقض است. 
گالبی پرنده و غول ⬅ ممکن الوجود بالذات و ممتنع الوجود بالغیر 

روح و آخرت ⬅ ممکن الوجود بالذات و واجب الوجود بالغیر 
در مورد واجب الوجود و ممتنع الوجود در این گونه تستها حتما باید بالذات یا بالغیر بودن آن مشخص شود چون هم بالذات دارند و هم بالغیر.

8۶-گزینه ۲ گزینه صحیح است. وجود شریک خدا مستلزم تناقض است پس رابطه امتناعی است - انسان و کل جهان هستی اکنون هستند شاید (  سوال
فردا نباشند پس ماهیتا ممکن هستند - وجود ذاتی خداوند است به عنوان علت العلل پس رابطه ضروری است. 

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینه ۱: امکانی - امکانی - امکانی 

گزینه ۳: امتناعی - ضروری - ضروری 
گزینه ۴: امکانی - امکانی - امتناعی

گزینه ۴ گزینه صحیح است. هرگاه رابطه محمول و موضوع در قضیه به گونه ای باشد که عقل هم خود رابطه را بپذیرد و هم نقیض آن را و هر دو (  سوال
حالت را ممکن بداند به این رابطه در منطق رابطه امکانی می گویند مانند انسان دانشجو است - انسان پزشک است - فردا باران می آید و ...

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینه ۱ و ۲: رابطه امتناعی رابطه ای است که عقل این رابطه را نمی پذیرد و محمول هرگز بر موضوع عقال حمل نمی شود مانند عدد ۳ زوج است، مثلث 

چهارضلعی است.
گزینه ۳: رابطه محمول با موضوع در این مثال رابطه ضروری یا وجوبی است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. واقعیات یا موجودات عالم، همگی یا واجب الوجود بالذات هستند )خدا( یا واجب الوجود بالغیر )سایر موجودات((  سوال

گزینه ۲ گزینه صحیح است. عامل بیرونی همان علت است و این سوال در واقع فلسفی است. (  سوال
نکته: پیدا کردن علت و معلول های مختلف، وظیفه علوم مختلف است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. علت، بیرون از ذات ماهیات است.(  سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است. علت، ممکن الوجود را از حالت امکانی خارج کرده و به آن وجود می بخشد. (  سوال
نکته: بعد از آمدن علت، انتخاب بین وجود و عدم معنا ندارد، یعنی معلول حتما به وجود می آید.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. رابطه امکانی این اجازه را به ممکن الوجود می دهد که اگر علت وجود آنها فراهم شود، آنها نیز پا به اقلیم وجود بگذارند (  سوال
و موجود شوند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. همه واقعیات )موجودات( عالم ممکن الوجود بالذات هستند، ولی همه ممکن الوجودهای بالذات موجود نیستند.(  سوال
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گزینه ۱ گزینه صحیح است. الاقتضاء بودن همان مساوی بودن بین دو طرف است. (  سوال
نکته: ممکن الوجود یک نوع مفهوم است نه رابطه و رابطه قضایا فقط می تواند امکانی، امتناعی یا وجوبی باشد.

گزینه ۴ گزینه صحیح است.(  سوال
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه های "۱" و "۲": دیو ممکن بالذات است و چیزی که در خارج واقعیت یافته است، قطعا ممتنع بالذات نیست. 
گزینه "۳": انسان هفتسر ممکن بالذات است، ولی در خارج تحقق نیافته است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است.(  سوال
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه های “۱” و “۴” همگی ممکن الوجود بالذات هستند، ولی معلوم نیست که واجب الوجود بالغیر شده باشند. 
گزینه "۳" همه موارد ممتنع بالذات هستند.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. چیزی که وجود و عدم برایش فسادی باشد ممکن الوجود بالذات است. ولی اگر با آمدن علت به وجود بیاید واجب (  سوال
الوجود بالغیر می شود.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. هر دو گزاره گزینه "۱" دارای رابطه وجوبی هستند. (  سوال
در سایر گزینه ها همه رابطه ها امکانی هستند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. ممکن الوجود اگر علتش پدید آید، واجب الوجود بالغیر و اگر علتش نباشد، ممتنع الوجود بالغیر است. (  سوال
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه "۱": ممکن الوجود هرگز نمی تواند وجود داشته باشد. 
گزینه "۲": واجب الوجود وقتی بالغیر می شود که علتش قبل پدید آمده باشد. 

گزینه "۳": دیو ممکن الوجود بالذات و ممتنع الوجود بالغیر است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. اگر یک شیء ممکن الوجود، علتش به وجود بیاید، آن شیء باز هم ممکن الوجود بالذات است. (   سوال
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه "۳": واجب الوجود بالذات فقط خدا است. 
گزینه “۴”: اگر علت چیزی محقق شود، آن شیء به طور کامل به وجود می آید.
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درس سوم

در این درس رابطه میان علت و معلول و جایگاه این رابطه در هستی مورد بررسی قرار می گیرد. بحث از علیت موضوعی است که عموم فیلسوفان درباره 

آن سخن گفته اند.

انسان از همان اوایل کودکی که زبان می گشاید از »چیستی« و »چرایی« اشیاء پرسش می کند.

 »چیستی« با »تعریف« مفاهیم ارتباط دارد یعنی وقتی انسان می پرسد آن چیست؛ در واقع درپی دریافتن تعریف آن چیز و یا مفهوم است.

 »چرایی« با »استدالل« ارتباط دارد و وقتی انسان در مورد چیزی یا تصدیقی می پرسد چرا؛ در واقع به دنبال دلیل و استدالل آوری است.

و  و چرایی هایش هم عمیق تر  بزرگ تر می شود چیستی ها  انسان  و هرچه  و چرایی هستند  دنبال چیستی  به  یعنی  این روحیه  با  اوان کودکی  از همان  کودکان 

ادامه می یابد. تفاوت در شدت و ضعف  با  پایان عمر،  تا  و  گسترده تر می شود 

رابطه علیت

یکی از کهن ترین مسائل فلسفی، مسأله علت و معلول است، شاید نخستین مسأله ای که فکر بشر را به خود متوجه ساخته و او را به تفکر و اندیشه وادار کرده، 

چگونگی رابطه علت و معلول باشد.

توجه به دو نکته در مطالب باال: 

  1- علت جویی و معلول جویی یعنی با دیدن یک معلول، دنبال علت آن معلول گشتن و با دیدن یک علت، دنبال معلول آن علت گشتن، خصوصیتی است 

که از همان اوان کودکی در ذهن انسان شکل می گیرد.

  2- شاید نخستین مسأله ای که ذهن انسان را به خود مشغول داشته است  و او را به تفکر و اندیشه وادار کرده، چگونگی رابطه علت و معلول باشد.)قید 

شاید را حذف کنند یا قیدی متضاد جای آن بگذارند، نادرست خواهد بود.(

  تعریف سه مفهوم:

1- علت         2- معلول      3- رابطه علیت

 1- علت: چیزی است که به چیز دیگر یعنی معلول، وجود می دهد و آن چیز یعنی معلول را به وجود می آورد؛ یعنی تا علت نباشد، آن چیز یعنی معلول 

هم پدید نمی آید.

 2- معلول: چیزی است که وجودش را از چیزی دیگر که همان علت است می گیرد؛ یعنی در وجود خود نیازمند دیگری یعنی علت است.

 3- رابطه علیت: به رابطه وجود بخشی میان علت و معلول، »رابطه علیت« می گویند.

تفاوت دلیل با علت )مربوط به ص 14 کتاب فلسفه دوازدهم(

علت و معلول، مربوط به عالم واقع هستند و دلیل و نتیجه، مربوط به عالم ذهن.
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توضیح مطلب منطبق با نموداری که رسم شده است.

  نمودار 1

در عالم واقع آتش علت دود است.

  نمودار 2 

اگر اول آتش را ببینیم و با دیدن آتش پی به وجود دود ببریم، علم ما به آتش می شود دلیِل علم ما به دود،

که در این صورت  در ذهن ما علم ما به »آتش« می شود »دلیل« و علم ما به »دود« می شود نتیجه.

  نمودار 3

در عالم ذهن: 

اگر اول دود را ببینیم و با دیدن دود، پی به وجود آتش ببریم، علم ما به دود، می شود دلیِل علم ما به آتش،

که در این صورت  در ذهن ما علم ما به »دود« می شود »دلیل« و علم ما به »آتش« می شود نتیجه.

رابطه وجودی

بین دو چیز در عالم یکی از دو رابطه می تواند برقرار باشد:

1- رابطه بعد از وجود     2- رابطه وجودی

 1- رابطه بعد از وجود یعنی این که ابتدا دو چیز به طور مستقل باید وجود داشته باشند بعد بین آن دو رابطه برقرار گردد یعنی این دو چیز همدیگر را ایجاد 

نمی کنند بلکه بعد از وجودشان بین آن دو رابطه برقرار می گردد؛ مثل رابطه اتکا که دو یا چیز به همدیگر تکیه کرده اند. مثل تکیه سقف به دیوار و تکیه چند چوب 

و میله به هم که حالت خیمه درست می کنند و یا رابطه نظم که ابتدا باید چند چیز وجود داشته باشند بعد بین آن ها رابطه نظم برقرار گردد و یا رابطه های فراوان 

دیگر مثل رابطه تعادل. رابطه کارگر و کارفرما رابطه استاد و شاگرد و …..  

 2- رابطه وجودی یعنی دو چیز باهم رابطه دارند به گونه ای که در این رابطه، وجود یکی از آن دو چیز، ضرورتا وابسته به وجود دیگری است به گونه ای 

که اگر این رابطه قطع شود، طرف وابسته این رابطه هم از بین می رود و مثال این رابطه رابطه علیت است. یعنی تا علت نباشد معلول هم نمی تواند وجود داشته 

باشد پس رابطه میان علت و معلول، رابطه وجودی است. مثل رابطه یک سخنران با سخنش، رابطه وجودی است که سخنران، سخن گفتنش را ایجاد می کند و 

سخن، وجودش را کامال وابسته به سخنران است که هر لحظه اگر سخنران، رابطه اش را با سخن، قطع کند، سخن گفتن هم از بین می رود. در رابطه وجودی، 

این گونه نیست که ابتدا دو طرف رابطه وجود داشته باشند و سپس بین آن ها رابطه برقرار شود یعنی مثال این گونه نیست که در یک جایی چیزی داریم به اسم 

سخن و در جایی دیگر چیزی داریم به اسم سخنران بعد می آییم بین این دو چیز رابطه برقرار می کنیم بلکه چیزی به اسم سخن اصال وجود ندارد و سخنران 

به عنوان علت، سخن را ایجاد می کند که سخن کل هستی و کیانش را مدیون سخنران است. به طور کلی میان همه علت ها با معلول های خودشان این رابطه 

وجودی برقرار است که به آن رابطه علیت می گویند.

 توجه: رابطه وجودی عمیق تر از رابطه بعد از وجود و عمیق ترین رابطه هاست.

درس سوم: جهان عّلی و معلولی
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منشأ درک و پذیرش رابطه علیت

وقتی می گوییم، برف سفید است، می توان پرسید که منشأ درک و پذیرش سفید بودن برف چیست؟ که در جواب می گوییم، حس بینایی.

و یا وقتی می گوییم مجموع زوایای داخلی مثلث 180 درجه است، می توان پرسید که منشأ درک و پذیرش این که مجموع زوایای داخلی مثلث 180 درجه است؛ 

چیست؟ در جواب می گوییم عقل انسان است با استفاده از اصول هندسه اقلیدسی.

یعنی هر علمی که در ذهن ما شکل می گیرد یک منشأ و مسیر ورود به ذهن دارد که می توان آن منشأ را شناسایی کرد.

حاال در ذهن ما و همه انسان ها علم و درکی هست به نام رابطه علیت. سوال این است که انسان چگونه و با استفاده از چه ابزاری به این درک و علم رسیده است 

به عبارت دیگر » منشأ درک و پذیرش رابطه علیت« چیست؟

به این سوال، در طول تاریخ فلسفه، اندیشمندان و فیلسوفان، پاسخ های متفاوتی داده اند.

 نظر دکارت در خصوص منشأ درک و پذیرش رابطه علیت:

از میان فیلسوفان اروپایی، دکارت معتقد بود که اصل علیت بدون دخالت تجربه به دست می آید و جزء اصول اولیه ای است که انسان آن را به طور فطری درک 

می کند؛ یعنی هر انسانی، با درکی از رابطه علیت متولد می شود و درک این رابطه نیاز به تجربه یا آموزش ندارد. زیرا پذیرش و قبول این رابطه، مقدمه و پایه هر 

تجربه و آموزشی است.

البته یافتن مصداق های علت و معلول نیازمند تجربه و آموزش است.

 توضیحی مختصر  در خصوص این که درک اصل علیت از نظر دکارت یک اصل فطری است اما یافتن مصداق های علت و معلول، نیازمند تجربه 

و آموزش است.

یک مثال می زنم. در مورد دستگاه گوارش در بدن انسان دو سوال می توان مطرح کرد: 1- آیا دستگاه گوارش و عمل جذب و هضم، ذاتی دستگاه گوارش است 

یا این که بعدا یاد می گیریم که دستگاه گوارش را در وجودمان ایجاد کنیم و بعدا به غذا خوردن و عمل هضم و جذب و دفع بپردازیم؟

و سوال دیگر این که، بعد از این که ثابت شد به هر دلیلی، دستگاه گوارش در جسم ما هست، حاال چه غذایی بخوریم خوب است و چه غذایی نخوریم خوب است؟

پاسخ به سوال اول این است که وجود دستگاه گوارش به طور طبیعی و ذاتی در جسم انسان هست و نیاز به ایجاد و کسب و آموزش ندارد و اصال انسان همراه با 

دستگاه گوارش زاده شده است و خودش به طور طبیعی کار خودش را انجام می دهد.

اما پاسخ به سوال دوم این است که برای انتخاب غذای مناسب و پرهیز از غذاهای مضر نیازمند آموزش و تجربه و آزمایش هستیم.

یعنی باید ابتدا اصل وجود دستگاه گوارش را بپذیریم و بعد از آن است سوال بعدی مطرح می شود که مصادیق غذاهای مفید و مضر را با تجربه و آموزش شناسایی 

کنیم. که وجود دستگاه گوارش در جسم انسان، طبیعی و ذاتی است اما انتخاب و پیدا کردن غذای مناسب نیازمند تجربه و آموزش است.

ذهن انسان هم نسبت به درک رابطه علیت این گونه است. ذهن انسان همراه با درک رابطه علیت متولد شده است و هیچ نیازی به تجربه و آموزش ندارد اما بعد 

از پذیرفتن این اصل که درک رابطه علیت فطری و ذاتی انسان است نوبت به این سوال می رسد که چه چیزی، علِت چه چیزی است و چه چیزی، معلول چه 

چیزی است؟ یعنی در واقع می پرسیم در میان پدیده های عالم مصادیق علت  کدامند و مصادیق معلول کدامند؟ برای پیدا کردن مصادیق علت و معلول در عالم، 

قطعا نیازمند تجربه و آموزش هستیم.

نظر تجربه گرایان در خصوص منشأ درک و پذیرش رابطه علیت: 

تجربه گرایان که هر چیزی را بر اساس حس و تجربه تحلیل می کنند، معتقدند که انسان از طریق حس، توالی یا همزمانی پدیده ها را مشاهده می کند و رابطه 

ضروری میان علت و معلول را در می یابد و از این طریق رابطه علیت را درک می کند و بنا می نهد.

مثال: چون زمین همواره با آمدن خورشید، روشن می شود و با ناپدید شدن آن، تاریک می گردد، انسان متوجه رابطه میان این دو پدیده شده و دانسته که تا خورشید 

نیاید، زمین هم روشن نمی شود، یعنی یک رابطه ضروری میان طلوع خورشید و روشن شدن زمین یافته و اسم این رابطه را »علیت« گذاشته است.
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منشأ درک و پذیرش رابطه علیت

وقتی می گوییم، برف سفید است، می توان پرسید که منشأ درک و پذیرش سفید بودن برف چیست؟ که در جواب می گوییم، حس بینایی.

و یا وقتی می گوییم مجموع زوایای داخلی مثلث 180 درجه است، می توان پرسید که منشأ درک و پذیرش این که مجموع زوایای داخلی مثلث 180 درجه است؛ 

چیست؟ در جواب می گوییم عقل انسان است با استفاده از اصول هندسه اقلیدسی.

یعنی هر علمی که در ذهن ما شکل می گیرد یک منشأ و مسیر ورود به ذهن دارد که می توان آن منشأ را شناسایی کرد.

حاال در ذهن ما و همه انسان ها علم و درکی هست به نام رابطه علیت. سوال این است که انسان چگونه و با استفاده از چه ابزاری به این درک و علم رسیده است 

به عبارت دیگر » منشأ درک و پذیرش رابطه علیت« چیست؟

به این سوال، در طول تاریخ فلسفه، اندیشمندان و فیلسوفان، پاسخ های متفاوتی داده اند.

 نظر دکارت در خصوص منشأ درک و پذیرش رابطه علیت:

از میان فیلسوفان اروپایی، دکارت معتقد بود که اصل علیت بدون دخالت تجربه به دست می آید و جزء اصول اولیه ای است که انسان آن را به طور فطری درک 

می کند؛ یعنی هر انسانی، با درکی از رابطه علیت متولد می شود و درک این رابطه نیاز به تجربه یا آموزش ندارد. زیرا پذیرش و قبول این رابطه، مقدمه و پایه هر 

تجربه و آموزشی است.

البته یافتن مصداق های علت و معلول نیازمند تجربه و آموزش است.

 توضیحی مختصر  در خصوص این که درک اصل علیت از نظر دکارت یک اصل فطری است اما یافتن مصداق های علت و معلول، نیازمند تجربه 

و آموزش است.

یک مثال می زنم. در مورد دستگاه گوارش در بدن انسان دو سوال می توان مطرح کرد: 1- آیا دستگاه گوارش و عمل جذب و هضم، ذاتی دستگاه گوارش است 

یا این که بعدا یاد می گیریم که دستگاه گوارش را در وجودمان ایجاد کنیم و بعدا به غذا خوردن و عمل هضم و جذب و دفع بپردازیم؟

و سوال دیگر این که، بعد از این که ثابت شد به هر دلیلی، دستگاه گوارش در جسم ما هست، حاال چه غذایی بخوریم خوب است و چه غذایی نخوریم خوب است؟

پاسخ به سوال اول این است که وجود دستگاه گوارش به طور طبیعی و ذاتی در جسم انسان هست و نیاز به ایجاد و کسب و آموزش ندارد و اصال انسان همراه با 

دستگاه گوارش زاده شده است و خودش به طور طبیعی کار خودش را انجام می دهد.

اما پاسخ به سوال دوم این است که برای انتخاب غذای مناسب و پرهیز از غذاهای مضر نیازمند آموزش و تجربه و آزمایش هستیم.

یعنی باید ابتدا اصل وجود دستگاه گوارش را بپذیریم و بعد از آن است سوال بعدی مطرح می شود که مصادیق غذاهای مفید و مضر را با تجربه و آموزش شناسایی 

کنیم. که وجود دستگاه گوارش در جسم انسان، طبیعی و ذاتی است اما انتخاب و پیدا کردن غذای مناسب نیازمند تجربه و آموزش است.

ذهن انسان هم نسبت به درک رابطه علیت این گونه است. ذهن انسان همراه با درک رابطه علیت متولد شده است و هیچ نیازی به تجربه و آموزش ندارد اما بعد 

از پذیرفتن این اصل که درک رابطه علیت فطری و ذاتی انسان است نوبت به این سوال می رسد که چه چیزی، علِت چه چیزی است و چه چیزی، معلول چه 

چیزی است؟ یعنی در واقع می پرسیم در میان پدیده های عالم مصادیق علت  کدامند و مصادیق معلول کدامند؟ برای پیدا کردن مصادیق علت و معلول در عالم، 

قطعا نیازمند تجربه و آموزش هستیم.

نظر تجربه گرایان در خصوص منشأ درک و پذیرش رابطه علیت: 

تجربه گرایان که هر چیزی را بر اساس حس و تجربه تحلیل می کنند، معتقدند که انسان از طریق حس، توالی یا همزمانی پدیده ها را مشاهده می کند و رابطه 

ضروری میان علت و معلول را در می یابد و از این طریق رابطه علیت را درک می کند و بنا می نهد.

مثال: چون زمین همواره با آمدن خورشید، روشن می شود و با ناپدید شدن آن، تاریک می گردد، انسان متوجه رابطه میان این دو پدیده شده و دانسته که تا خورشید 

نیاید، زمین هم روشن نمی شود، یعنی یک رابطه ضروری میان طلوع خورشید و روشن شدن زمین یافته و اسم این رابطه را »علیت« گذاشته است.
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منطق و فلسفه جامع کنکور

 نظر دیوید هیوم در خصوص منشأ درک و پذیرش رابطه علیت: 

در میان فیلسوفان تجربه گرا، دیوید هیوم، فیلسوف قرن هیجدهم انگلستان با تجربه گرایان هم عقیده است که تنها راه شناخت واقعیات، حس و تجربه است، اما 

می گوید رابطه ضروری میان علت و معلول، یک موضوع حسی نیست و آن را نمی توان از طریق مشاهده حسی و تجربه به دست آورد و باید یک راه تجربی دیگر 

برای آن پیدا کرد. او می گوید حس فقط اجسام و رنگ ها و شکل ها و اموری از این قبیل را به ما نشان دهد؛ مثال چشم می بیند که با آمدن خورشید به آسمان، 

زمین روشن می شود! اما این که یک رابطه ضروری میان طلوع خورشید و روشن شدن زمین باشد، چنین چیزی با حس قابل مشاهده نیست.

 از نظر دیوید هیوم تداعی علیت یک حالت روانی ناشی از توالی و پشت سرهم آمدن پدیده هاست. 

بر اثر تکرار مشاهده طلوع خورشید و روشن شدن زمین، در ذهن ما چنین منعکس می شود که یک رابطه ضروری میان طلوع خورشید و روشن شدن زمین وجود 

دارد که او این انعکاس ذهنی را »تداعی« می نامد و می گوید تداعی علیت چیزی جز یک حالت روانی ناشی از توالی و پشت سرهم آمدن پدیده ها نیست. از این 

طریق است که ما پنداشته ایم یک رابطه ضروری میان طلوع خورشید و روشن شدن زمین برقرار است.

 توضیحی مختصر: دیوید هیوم معتقد هستند که عقل بدون تکیه به حس و تجربه، اعتبار ندارد و هر آن چه که از طریق حس و تجربه درک و 

دریافت بشود معتبر است و درک رابطه علیت بین دو پدیده خارج از دایره حس است و با حس نمی توان آن رابطه و ضرورت علی و معلولی را درک نمود و آن چه را 

که انسان ها به آن درک رابطه علیت می گویند اشتباه است و در واقع نوعی تداعی روانی است که ربطی به عالم خارج ندارد بدین صورت که ما به طور مکرر دو پدیده 

گاه آن پدیده دیگر همراه آن هم به ذهنش می آید و از  را که باهم و یا پشت سرهم ببینیم در ذهن ما نوعی عادت ایجاد می شود که هر وقت یاد یکی می افتد ناخودآ

این تداعی روانی نتیجه می گیرد که حتما در عالم واقع هم این ضرورت حضور یک پدیده به همراه پدیده دیگر وجود دارد در صورتی که آن ضرورت بیرونی به حس 

در نمی آید و معتبر نیست. خوب دقت کنید دیوید هیوم منکر »رابطه علیت« در عالم خارج نیست بلکه منکر »درک رابطه علیت« است یعنی در واقع نظر ایشان 

این است که چه در عالم خارج بین پدیده ها رابطه علیت وجود داشته باشد چه وجود نداشته باشد ما راهی برای اثبات یا انکار آن نداریم.

نظر فیلسوفان مسلمان در خصوص منشأ درک و پذیرش رابطه علیت: 

فیلسوفان مسلمان نظر دانشمندان علوم تجربی را درست نمی دانند. 

از نظر فیلسوفان مسلمان اصل علیت یک »قاعده عقلی« است و از تجربه به دست نمی آید؛ بلکه خودش پایه و اساس هر تجربه ای است.

و معتقد هستند هر تالش تجربی، خود مبتنی بر این قاعده است.

  توضیحی مختصر: بدون پذیرفتن اصل علیت نه تنها علوم تجربی بلکه هیچ یک از شاخه های علوم امکان تولد و ایجادشدن ندارند.

 کار علوم چیست؟ کار علوم تعریف است و استدالل؛ هر یک از علوم، مفاهیمی که در آن علم به کار می رود را تعریف می کنند و نیز گزاره هایی در هر 

علمی مطرح می شود که باید برای اثبات یا انکار آن ها استدالل کنند.

تعریف و استدالل، امکان ندارد مگر این که عالم هر علمی قبال اصل علیت را پذیرفته باشد.

 چون تعریف یعنی کنارهم چیدن تصورات معلوم برای کشف تصور مجهول. یعنی تا تصورات معلوم مناسب با چیدمان مناسب نباشند، تعریف صورت 

نمی گیرد یعنی تصورات معلوم در هر تعریفی در ذهن ما، علِت روشن شدِن تصوری مجهول است که کسی که اصل علیت را نپذیرفته باشد، تعریف هم برای او 

معنا نخواهد داشت چون وقتی علیت را قبول ندارد پس علت بودِن تصورات معلوم برای روشن شدن تصور مجهول را هم قبول نخواهد داشت.

 استدالل هم این گونه است، استدالل یعنی کنارهم چیدن تصدیق های معلوم برای کشف تصدیقی مجهول. یعنی تا تصدیق های معلوم مناسب با چیدمان 

مناسب نباشند، استدالل صورت نمی گیرد یعنی تصدیق های معلوم در هر استداللی در ذهن ما، علِت روشن شدِن تصدیقی مجهول است که کسی که اصل 

علیت را نپذیرفته باشد، استدالل هم برای او معنا نخواهد داشت چون وقتی علیت را قبول ندارد پس علت بودن تصدیق های معلوم برای روشن شدن تصدیق 

مجهول را هم قبول نخواهد داشت.
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 پس به طور کلی کسی که به تعریف روی می آورد و کسی که به استدالل روی می آورد و کسی که به تجربه و یا تعقل روی می آورد حتما و قبال اصل علیت 

را پذیرفته است این است که فیلسوفان مسلمان می گویند: اصل علیت یک »قاعده عقلی« است و از تجربه به دست نمی آید؛ بلکه خودش پایه و اساس هر 

تجربه ای است.

  فیلسوفان مسلمان نظر دکارت و عقل گرایان را هم درست نمی دانند. 

فیلسوفان مسلمان منشأ درک اصل علیت را تجربی نمی دانند، در عین حال می گویند این گونه نیست که انسان به طور مادرزادی در همان بدو تولد با این قاعده 

آشنا بوده و آن را درک می کرده است.

مراحل درک و دریافت اصل علیت از دیدگاه فیلسوفان مسلمان:

از دیدگاه فیلسوفان مسلمان درک و دریافت اصل علیت از تجربه حاصل نمی شود.

ضمنا درک اصل علیت فطری و مادرزادی هم نیست.

پس درک اصل علیت بر اساس قاعده عقلی صورت می گیرد؛ بدین صورت که:

با شکل گیری ذهن انسان، انسان در برخورد و مواجهه وجودی با واقعیات، متوجه محال بودن اجتماع و ارتفاع نقیضین می شود و بر اساس این اصل دریافت 

می کند که یک پدیده نمی تواند خودش ایجاد کننده و علت خودش باشد. در این مرحله است که درک اصل علیت برای انسان صورت می گیرد و در می یابد که هر 

پدیده علتی دارد یعنی در می یابد که حوادث خود به خود رخ نمی دهند و دارای علل و عواملی هستند و آن عوامل را می توان پیدا کرد.

 توضیحی مختصر در خصوص درک رابطه علیت از دیدگاه فیلسوفان مسلمان:

گاهی ندارد اما در اولین مواجهه وجودی با واقعیت »اصل محال بودن اجتماع و ارتفاع  ذهن انسان  مانند لوحی سفید است و انسان در ابتدا هیچ گونه علم و آ

انسان درک واقعیت کرد،  این است که وقتی ذهن  نقیضین«  ارتفاع  و  بودن اجتماع  از شکل گیری »اصل محال  نقیضین« در ذهنش شکل می گیرد. منظور 

هم زمان نبود آن واقعیت را نمی پذیرد و محال است کسی در عمق ذهنش واقعا باور داشته باشد که یک چیز هم هست و هم نیست. یعنی حتی نوزاد انسان وقتی 

با واقعیتی مواجه می شود آن را هم زمان هم موجود و هم معدوم نمی داند و محال است به کودکی بباوراند که یک چیز در آن واحد هم هست و هم نیست چون 

ذهنش چنین چیزی را نمی پذیرد. این حالت را در ذهن، شکل گیری »اصل محال بودن اجتماع و ارتفاع نقیضین« می گویند.البته ممکن است کسی به حضور این 

گاه نباشد ولی بر مبنای آن قاعده فکر می کند و با واقعیات مواجه می شود. بعد از درک و دریافت این اصل، که بدیهی ترین اصول است و به آن  قاعده در ذهنش آ

ام القضایا یعنی مادر همه قضایای دیگر می گویند درک رابطه و اصل علیت صورت می گیرد یعنی می بیند که پدیده ای ایجاد شد پس حتما علتی آن را ایجاد کرد و 

بر اساس »اصل محال بودن اجتماع و ارتفاع نقیضین« در می یابد یک پدیده نمی تواند خودش، علت خودش باشد، چون در این صورت »اجتماع نقیضین« صورت 

می گیرد، یعنی می پذیریم که یک چیز هم هست و هم نیست که این می شود اجتماع نقیضین. به این صورت که علت که ایجاد کننده معلول است باید باشد تا 

معلول را که نیست به وجود بیاورد. یعنی یک چیز به عنوان علت خودش، وجود دارد و هست و به عنوان معلول خودش، وجود ندارد و نیست یعنی یک چیز هم 

هست و هم نیست که این می شود اجتماع نقیضین که محال است؛ پس یک پدیده و معلول باید علتی داشته باشد که آن را ایجاد کرده است. 

  توجه به یک نکته:

ابن سینا و دیوید هیوم، یک اشتراک و اتفاق نظر دارند و یک اختالف نظر:

 اشتراک و اتفاق نظرشان این است که هم ابن سینا و هم دیوید هیوم معتقد هستند که اصل علیت با حس و تجربه حاصل نمی شود.

 اختالف نظرشان این است که دیوید هیوم معتقد است که اصل علیت را با عقل هم نمی توان درک و دریافت کرد چون استدالل های عقالنی محض که 

تکیه به حس و تجربه نداشته باشد را بی اعتبار می داند.

 اما ابن سینا استدالل های عقالنی محض را معتبر می داند و معتقد است که درک و دریافت اصل علیت از طریق عقل صورت می گیرد.
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هم زمان نبود آن واقعیت را نمی پذیرد و محال است کسی در عمق ذهنش واقعا باور داشته باشد که یک چیز هم هست و هم نیست. یعنی حتی نوزاد انسان وقتی 

با واقعیتی مواجه می شود آن را هم زمان هم موجود و هم معدوم نمی داند و محال است به کودکی بباوراند که یک چیز در آن واحد هم هست و هم نیست چون 

ذهنش چنین چیزی را نمی پذیرد. این حالت را در ذهن، شکل گیری »اصل محال بودن اجتماع و ارتفاع نقیضین« می گویند.البته ممکن است کسی به حضور این 

گاه نباشد ولی بر مبنای آن قاعده فکر می کند و با واقعیات مواجه می شود. بعد از درک و دریافت این اصل، که بدیهی ترین اصول است و به آن  قاعده در ذهنش آ

ام القضایا یعنی مادر همه قضایای دیگر می گویند درک رابطه و اصل علیت صورت می گیرد یعنی می بیند که پدیده ای ایجاد شد پس حتما علتی آن را ایجاد کرد و 

بر اساس »اصل محال بودن اجتماع و ارتفاع نقیضین« در می یابد یک پدیده نمی تواند خودش، علت خودش باشد، چون در این صورت »اجتماع نقیضین« صورت 

می گیرد، یعنی می پذیریم که یک چیز هم هست و هم نیست که این می شود اجتماع نقیضین. به این صورت که علت که ایجاد کننده معلول است باید باشد تا 

معلول را که نیست به وجود بیاورد. یعنی یک چیز به عنوان علت خودش، وجود دارد و هست و به عنوان معلول خودش، وجود ندارد و نیست یعنی یک چیز هم 

هست و هم نیست که این می شود اجتماع نقیضین که محال است؛ پس یک پدیده و معلول باید علتی داشته باشد که آن را ایجاد کرده است. 
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 اشتراک و اتفاق نظرشان این است که هم ابن سینا و هم دیوید هیوم معتقد هستند که اصل علیت با حس و تجربه حاصل نمی شود.
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تکیه به حس و تجربه نداشته باشد را بی اعتبار می داند.

 اما ابن سینا استدالل های عقالنی محض را معتبر می داند و معتقد است که درک و دریافت اصل علیت از طریق عقل صورت می گیرد.
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منطق و فلسفه جامع کنکور

در کتاب سال یازدهم نظر دکارت و تجربه گرایان و فیلسوفان مسلمان درباره معرفت شناسی را خوانده اید. آیا میان آن نظرات و دیدگاه آنان درباره علیت 

هماهنگی وجود دارد؟  بله، نظر هر فیلسوفی مبتنی و متاثر از نظریه او در معرفت شناسی است.

دانشمندان تجربه گرا بر اساس نظریه معرفت شناختی خودشان که هر شناختی را مبتنی بر حس و تجربه می دانند و معتقد هستند که انسان قبل از 

حس و تجربه، هیچ علمی ندارد، درک اصل علیت را هم با این دیدگاه توجیه و تفسیر می کنند. البته از میان تجربه گرایان، دیوید هیوم معتقد است که 

اصل علیت نه با عقل و نه با حس و تجربه قابل درک و دریافت نیست.

عقل گرایان هم بر اساس نظریه معرفت شناختی خودشان که معتقد هستند که ذهن یک عده معلوماتی دارد که از طریق حس و تجربه حاصل نشده 

است بلکه آن معلومات همزاد انسان هستند و انسان با آن معلومات زاده شده و نیاز به کسب و آموزش و تجربه ندارد که درک اصل علیت را یکی از 

آن معلومات فطری می دانند.

فیلسوفان مسلمان که معتقد هستند انسان هیچ گونه معلومات فطری ندارد، اما تنها راه کسب و درک علم، حس و تجربه نیست بلکه مخصوصا یک 

عده از اصول و بدیهیات اولی تصدیقی، به طور بدیهی یعنی بی نیاز  استدالل برای عقل حاصل می شود یعنی درک آن ها براساس قاعده  عقالنی است 

که درک اصل علیت هم از آن جمله معلومات است.

که  تفاوت  این  با  ندارد  معلوماتی  هیچ گونه  زندگی  بدو  در  انسان  که  هستند  معتقد  مسلمان  فیلسوفان  هم  و  تجربه گرایان  هم  توجه:  قابل  نکته 

تجربه گرایان بر این باور هستند که معلومات انسان فقط با حس و تجربه آغاز می شود اما فیلسوفان مسلمان معتقد هستند که مخصوصا تصدیق های 

اولی محسوس نیستند و با حس و تجربه حاصل نمی شوند بلکه بر اساس قواعد عقالنی حاصل می شوند.

یادآوری: تقسیم فیلسوفان به عقل گرایان و تجربه گرایان در اروپا اتفاق افتاده است و در مشرق زمین چنین تقسیم بندی نداریم و بر همین اساس است 

که می گوییم فیلسوفان عقل گرا و تجربه گرا و فیلسوفان مسلمان که عقل گرایان و تجربه گرایان، فیلسوفان اروپایی هستند.

خوب دقت کنید و دو نکته ای را که می گویم خوب به خاطر بسپارید: 1- باور به اصل علیت 2- پیدا کردن مصادیق علت و معلول   این دو 

مطلب باهم تفاوت دارند.

1- باور به »اصل علیت« یعنی درک و باور داشته باشیم که در عالم هستی، بین موجودات عالم، رابطه علی و معلولی برقرار است و هیچ پدیده ای 

نمی تواند خودبه خود ایجاد شود و هر معلولی ضرورتا نیازمند علت است. دکارت و عقل گرایان، این درک و دریافت را فطری می دانند، تجربه گرایان این 

درک و دریافت را حسی و تجربی می دانند و فیلسوفان اسالمی این درک و دریافت را عقلی و براساس قواعد عقالنی می دانند.

2- »پیدا کردن و تشخیص مصادیق علت و معلول«، بعد از درک و باور به اصل علیت است، می گوییم حاال که اصلی به نام اصل علیت در عالم هستی 

وجود دارد و البته با تکیه به اصولی دیگر از شاخه های اصل علیت،  تحقیق کنیم تا ببینیم چه چیزی علت چه چیزی است و چه چیزی معلول چه 

چیزی؟ هم از نظر عقل گرایان، هم از نظر تجربه گرایان و هم از نظر فیلسوفان مسلمان، گشتن و تحقیق و پیدا کردِن مصادیق علت و معلول در عالم 

طبیعت با حس و تجربه است.

تطبیق  - صفحه 17
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دیدگاه دیوید هیوم را با نظر ابن سینا مقایسه کنید و نظر خود را توضیح دهید.

ابن سینا و دیوید هیوم، یک اشتراک و اتفاق نظر دارند و یک اختالف نظر:

اشتراک نظرشان این است که هم ابن سینا و هم دیوید هیوم معتقد هستند که اصل علیت با حس و تجربه حاصل نمی شود.

اختالف نظرشان این است که دیوید هیوم معتقد است که اصل علیت را با عقل هم نمی توان درک و دریافت کرد چون استدالل های عقالنی محض 

که تکیه به حس و تجربه نداشته باشد را بی اعتبار می داند.

اما ابن سینا استدالل های عقالنی محض را معتبر می داند و معتقد است که درک و دریافت اصل علیت از طریق عقل صورت می گیرد.

چه تفاوتی میان دیدگاه دکارت و ابن سینا وجود دارد؟

دکارت و عقل گرایان باور به اصل علیت را اصلی فطری و همزاد انسان می دانند که بی نیاز از حس و تجربه و آموزش است.

اما ابن سینا و فیلسوفان مسلمان معتقد هستند که انسان در بدو زندگی اش مانند لوحی سفید و فاقد هرگونه معلوماتی است و هیچ گونه معلومات فطری 

ندارد اما در طول زندگی خود کسب علم می کند.

مقایسه   - صفحه 18

 سنخیت علت و معلول

سنخیت علت و معلول یعنی هر علتی معلول خاص خودش را دارد و هر معلولی از علتی خاص صادر می شود و این گونه نیست که از هر علتی، هر معلولی را انتظار 

داشته باشیم. مثال از آب انتظار رفع تشنگی داریم از آتش انتظار گرم کردن و سوزاندن داریم … مثال هیچ وقت از آب انتظار نداریم که به جای بنزین در باک 

خودرو بریزیم و خودرو را روشن کند و راه بیندازد چون آب به عنوان علت با این معلول، سنخیت ندارد و …. 

چند نکته الزم به دقت:

 1- از نظر دکارت و عقل گرایان و از نظر فیلسوفان مسلمان، اصل سنخیت علت و معلول، اصلی عقالنی است. اما از نظر فیلسوفان تجربه گرا این اصل، 

از راه حس و تجربه به دست می آید و اصل عقلی نیست.)دقت داشته باشید که دکارت و عقل گرایان »اصل علیت« را اصلی فطری می دانند اما »اصل سنخیت« 

را مانند فیلسوفان مسلمان اصل عقلی می دانند.(

)ذاتی عقل(
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که تکیه به حس و تجربه نداشته باشد را بی اعتبار می داند.

اما ابن سینا استدالل های عقالنی محض را معتبر می داند و معتقد است که درک و دریافت اصل علیت از طریق عقل صورت می گیرد.

چه تفاوتی میان دیدگاه دکارت و ابن سینا وجود دارد؟

دکارت و عقل گرایان باور به اصل علیت را اصلی فطری و همزاد انسان می دانند که بی نیاز از حس و تجربه و آموزش است.

اما ابن سینا و فیلسوفان مسلمان معتقد هستند که انسان در بدو زندگی اش مانند لوحی سفید و فاقد هرگونه معلوماتی است و هیچ گونه معلومات فطری 

ندارد اما در طول زندگی خود کسب علم می کند.

مقایسه   - صفحه 18

 سنخیت علت و معلول

سنخیت علت و معلول یعنی هر علتی معلول خاص خودش را دارد و هر معلولی از علتی خاص صادر می شود و این گونه نیست که از هر علتی، هر معلولی را انتظار 

داشته باشیم. مثال از آب انتظار رفع تشنگی داریم از آتش انتظار گرم کردن و سوزاندن داریم … مثال هیچ وقت از آب انتظار نداریم که به جای بنزین در باک 

خودرو بریزیم و خودرو را روشن کند و راه بیندازد چون آب به عنوان علت با این معلول، سنخیت ندارد و …. 

چند نکته الزم به دقت:

 1- از نظر دکارت و عقل گرایان و از نظر فیلسوفان مسلمان، اصل سنخیت علت و معلول، اصلی عقالنی است. اما از نظر فیلسوفان تجربه گرا این اصل، 

از راه حس و تجربه به دست می آید و اصل عقلی نیست.)دقت داشته باشید که دکارت و عقل گرایان »اصل علیت« را اصلی فطری می دانند اما »اصل سنخیت« 

را مانند فیلسوفان مسلمان اصل عقلی می دانند.(

)ذاتی عقل(
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 2- نتایج اصل سنخیت:  

الف: ذهن انسان با تکیه به این اصل،قدرت شناسایی علت هر معلول و یا معلول هر علتی را پیدا می کند.

ب: این اصل، پشتوانه عقلی نظم دقیق جهان است. یعنی با تکیه به این اصل است که می توانیم به نظم دقیق جهان پی ببریم.

ج: همه تحقیقات علمی در همه رشته های مختلف، با تکیه به این اصل، صورت می گیرد. دانشمندان وقتی با پدیده ای مواجه می شوند و می خواهند علت آن را 

بیابند طبیعتا دنبال عواملی می روند که با آن پدیده تناسب و سنخیت داشته باشد. 

د: همه پیشگیری ها و پیش بینی ها با تکیه به اصل سنخیت صورت می پذیرد.

به طور کلی اگر باور به اصل سنخیت بین علت و معلول نمی بود، ذهن هیچ گونه قدرت حرکتی برای یافتن علت یک معلولی نمی داشت چون عدم باور به این 

اصل، یعنی از هر علتی ممکن است هرگونه معلولی صادر شود و یا هر معلولی ممکن است از هر علتی صادر شود و این یعنی ناتوانی انسان در شناسایی علت 

یک معلول و یا معلول یک علت و ناتوانی انسان در فهم نظم موجود درجهان و  ناتوانی انسان در بناگذاشتن هرگونه تحقیق علمی و ناتوانی انسان در پیشگیری 

و پیشگویی حوادث و …

پذیرش  مورد  معلول  و  علت  سنخیت  اصل  دهد  نشان  که  بزنید  مثال  را  موردی  آدمیان  رفتارهای  میان  در  می توانید  آیا   -1

نیست؟ آن ها 

به هیچ وجه، هیچ انسانی که فلج ذهنی نداشته باشد و دارای عقل سالم باشد، رفتاری نمی کند که حاکی از آن باشد که اصل سنخیت علت و معلول 

را قبول ندارد.

2- کسانی که این اصل را یعنی اصل سنخیت را یک اصل تجربی می دانند، می گویند: »بنابر آن چه که تا کنون تجربه کرده ایم، 

علت های خاص، معلول های خاص خود را دارند و نمی توانیم این اصل را به علت هایی که تجربه نکرده ایم، تعمیم دهیم.« نظر 

شما در این باره چیست؟ 

کسی که تجربه گرای محض باشد نمی تواند در عمل از این دیدگاه خود تبعیت کند چون در برخورد با پدیده های جدید نمی تواند انتظار آثار خاصی از آن 

پدیده داشته باشد و از پدیده های جدید انتظار هرگونه آثاری می رود در صورتی که چنین نیست و هیچ کس از یک پدیده، انتظار هرگونه آثاری را ندارد و 

این یعنی اصل سنخیت علت و معلول، اصلی عقالنی است نه تجربی.

3- آیا ضرب المثل هایی داریم که گویای اصل سنخیت علت و معلول باشد؟ گندم از گندم بروید جو زجو

مقایسه صفحه 18

وجوب علی و معلولی

  ذات معلول با قطع نظر از توجه به علتش، نسبت به وجود و عدم، فقط حالت امکانی دارد یعنی معلول در ذات خود نه اقتضای وجود دارد و نه اقتضای 

عدم. یعنی به هیچ وجه از ذات معلول دریافت نمی شود که در عالم واقع، وجود دارد یا ندارد. اما با حاضر شدن علتش، ضرورت وجود پیدا می کند و موجود می شود 

و حتما و ضرورتا هم موجود می شود و نمی تواند موجود نشود و با نبود علتش، ضرورت عدم پیدا می کند و معدوم می شود و نمی تواند هم معدوم نشود. این رابطه 

ضرورت بخشی علت به معلول را »وجوب علی و معلولی« می گویند. یعنی با حضور علت تامه یک معلول، آن معلول، حتما و قطعا و ضرورتا موجود می شود و با نبود 

علت تامه یک معلول، آن معلول حتما و قطعا و ضرورتا معدوم می شود.
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  بود و نبود معلول، کامال وابسته به بود و نبود علت است و در ذات خود نه ایجاب می کند که باشد و نه ایجاب می کند که نباشد بلکه نسبت به وجود و عدم 

حالت مساوی)علی السویه( دارد.

 تکرار یک مثال: فرض کنید االن در اتاق من المپی کامال سالم وجود دارد و شما می دانید که این المپ، کامال سالم است اما وصل بودن یا نبودن آن 

را به برق نمی دانید. به نظر شما این المپ روشن است یا خاموش؟ قطعا جواب شما این است که ممکن است روشن باشد و ممکن است خاموش. این جواب شما 

یعنی این که با قطع نظر از وصل بودن و نبودن این المپ به برق، ذات المپ نه اقتضای روشن بودن دارد و نه اقتضای خاموش بودن، بلکه ذات المپ نسبت به 

روشن و خاموش بودن، فقط حالت امکانی و مساوی )علی السویه( دارد. یک معلول هم مثل همین المپ سالم است و قطع نظر از بود و نبود علتش، نه اقتضای 

وجود دارد و نه اقتضای عدم، بلکه نسبت به وجود و عدم فقط حالت امکانی و علی السویه دارد.

 حاال اگر بگویم که در اتاق من المپی کامال سالم وجود دارد و به برق هم وصل است، به نظر شما این المپ روشن است یا خاموش؟ قطعا جوابتان این 

است که این المپ قطعا و حتما و ضرورتا روشن است و نمی تواند روشن نباشد. یعنی المپ ضرورتا روشن است اما این ضرورتا روشن بودن ،نه این که اقتضای 

ذات خود المپ است بلکه روشن است چون علت تامه روشن بودنش یعنی اتصال به برق، حضور دارد. یک معلول هم این گونه است که اگر علت تامه اش حضور 

داشته باشد، قطعا و حتما و ضرورتا موجود می شود و نمی تواند موجود نشود. اما این ضرورت وجود، اقتضای ذات خود معلول نیست بلکه این ضرورت وجود، 

وابسته به وجود و حضور علت تامه است.

 حاال اگر بگویم که در اتاق من المپی کامال سالم وجود دارد اما به برق وصل نیست، به نظر شما این المپ روشن است یا خاموش؟ قطعا جوابتان این 

است که این المپ قطعا و حتما و ضرورتا خاموش است و نمی تواند خاموش نباشد. یعنی المپ خاموش است نه این که ذاتش اقتضای خاموش بودن دارد بلکه 

خاموش است چون علت تامه روشن بودنش یعنی اتصال به برق، حضور ندارد. یک معلول هم این گونه است که اگر علت تامه اش حضور نداشته باشد، قطعا و 

حتما و ضرورتا معدوم می شود و نمی تواند معدوم نشود. اما این ضرورت معدوم بودن و امتناع وجود،  اقتضای ذات خود معلول نیست بلکه این ضرورت معدوم 

بودن و امتناع از وجود، وابسته به عدم حضور علت تامه است.

 بر اساس این توضیحات، وجوب علی و معلولی، یعنی معلول در ذات خودش نه وجوب و ضرورت وجود دارد و نه ضرورت عدم. اما اگر علت تامه معلول 

حاضر شود، آن معلول ضرورت و وجوب وجود پیدا می کند و موجود می شود و اگر علت تامه اش حاضر نباشد آن معلول امتناع وجود پیدا می کند و معدوم می شود؛ 

به این حالت، وجوب علی و معلولی می گویند.

خالصه و نتیجه

 1- پذیرش اصل »علیت«، زمینه ساز نگاهی ویژه به جهان و اشیای پیرامونی است، با قبول این حقیقت که هر حادثه علتی دارد، به ارتباط اجزای جهان 

با یکدیگر و پیوستگی شان پی می بریم و با مواجهه با هر پدیده ای در پی کشف منشا و عامل پیدایش آن یر می آییم.

 2- اصل »وجوب بخشی علت به معلول«، جهان را تابع رابطه ای ضروری و حتمی نشان می دهد؛ به گونه ای که اگر علت با تمام حقیقت خود تحقق یافت، 

یقین پیدا می کنیم که تحقق معلول نیز ضروری و حتمی  می شود و وجود آن، وجوب پیدا می کند.

 3- اصل »سنخیت میان علت و معلول«، نظم خاصی در جهان برقرار می کند و به ما می فهماند که هر چیزی نمی تواند منشأ هر چیزی شود.
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  بود و نبود معلول، کامال وابسته به بود و نبود علت است و در ذات خود نه ایجاب می کند که باشد و نه ایجاب می کند که نباشد بلکه نسبت به وجود و عدم 

حالت مساوی)علی السویه( دارد.

 تکرار یک مثال: فرض کنید االن در اتاق من المپی کامال سالم وجود دارد و شما می دانید که این المپ، کامال سالم است اما وصل بودن یا نبودن آن 

را به برق نمی دانید. به نظر شما این المپ روشن است یا خاموش؟ قطعا جواب شما این است که ممکن است روشن باشد و ممکن است خاموش. این جواب شما 
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داشته باشد، قطعا و حتما و ضرورتا موجود می شود و نمی تواند موجود نشود. اما این ضرورت وجود، اقتضای ذات خود معلول نیست بلکه این ضرورت وجود، 
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الزمه و نتیجه           اصل      

ارتباط و پیوستگی میان هر شئ و منشأ آن 1- اصل علیت    

تخلف ناپذیری و حتمیت در نظام هستی 2- اصل وجوب بخشی علت به معلول  

نظم و قانونمندی های معین میان دسته های مختلف پدیده ها 3- اصل سنخیت میان علت و معلول   

اگر کسی به طور جدی در هریک از این اصول سه گانه و نتایج آن تردید داشته باشد، تبعات این تردید او چه خواهد بود؟

الف: انکار اصل اول یا تردید در آن: با انکار اصل اول یعنی »اصل علیت« به طور کلی رابطه بین پدیده های عالم هستی انکار می شود و نمی توان 

هیچ چیز را علت چیزی دیگر و یا هیچ چیز را معلول چیزی دیگر دانست یعنی هر چیزی خودبه خود ایجاد شده است که این امر تناقض است و محال.

ب:  انکار اصل دوم یا تردید در آن: با انکار یا تردید اصل دوم یعنی »اصل وجوب بخشی علت به معلول، تخلف ناپذیری و حتمیت در نظام هستی انکار 

می شود و ممکن است علتی باشد ولی معلول آن هنوز ایجاد نشده باشد و یا اصال ایجاد نشود و یا معلولی باشد ولی هنوز علتش حاضر نشده باشد که 

همه این ها برخالف قواعد عقالنی و محال است.«
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آنان می گویند،  نتایج اصل »علیت« و »سنخیت علت و معلول« است.  از  از نظر فیلسوفان،  1-  مواردی که در زیر می آید، 

چون هر انسانی این دو اصل را پذیرفته است،این موارد را هم به طور ضمنی قبول دارد. نظر شما در این باره چیست؟نظر 

خود را روبروی هر مورد بنویسید.

2- دیدگاه های زیر، نظر کدام یک از فالسفه است؟

- علیت حاصل توالی پدیده هاست.  تجربه گرایان . البته از تجربه گرایان دیوید هیوم معتقد است که اصل علیت قابل درک نیست.

- درک انسان از اصل علیت، درکی فطری است. دکارت و عقل گرایان پیرو دکارت

- چون انسان از جهت ذاتی ممکن است، نیاز به علت دارد. ابن سینا و فیلسوفان مشائی

- اصل علیت یک اصل تجربی است. تجربه گرایان . البته از تجربه گرایان دیوید هیوم معتقد است که اصل علیت قابل درک نیست.

- اصل علیت یک اصل کامال عقلی است. فیلسوفان مسلمان

3- شعر زیر کدام اصل را تایید می کند؟ شرح دهید.

چو بد کردی مشو غافل ز آفات      که واجب شد طبیعت را مکافات

اصل سنخیت میان علت و معلول را بیان می کند یعنی بدی با مکافات سنخیت دارد.

بررسی صفحه 20
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از نظر هیوم، ................ خوردن غذا علت رفت گرسنگی بوده است، زیرا .......................-  

۱( می توان گفت - حس، رابطه ضروری میان خوردن غذا و رفع گرسنگی را درک می کند. 

۲( می توان گفت - از طریق عقل میتوان به درک این واقعیت رسید. 

۳( نمی توان گفت - ما صرفًا توالی دو حادثه را می بینیم )نه وجود بخشی علت به معلول(. 

۴( نمی توان گفت - راهی به جز عقل برای درک واقعیت های جهان نیست.

کدام گزینه در رابطه با دیدگاه فالسفه اروپایی درباره اصل علیت صحیح است؟-  

۱( دکارت معتقد بود هر انسانی اصل علیت را با استفاه از عقل خود در می یابد. 

۲( تجربه گرایان معتقدند که انسان از طریق حس به اصل علیت پی می برد. 

۳( دیوید هیوم بیان کرد که ما یک نوع تداعی را تجربه می کنیم و خود علیت را درک نمی کنیم. 

۴( به نظر تجربه گرایان ذهن انسان رابطه علیت را نه رابطه ای ضروری، بلکه توالی حوادث می پندارد.

 کدام عبارت در مورد رابطه علیت درست است؟ - 

۲( پرسش از چیستی بازتابی از درک همین رابطه است.  ۱( رابطه علیت فرع بر وجود علت و معلول است.    

۴( رابطه علیت مشروط به وجود دو طرف رابطه است. ۳( این رابطه مانند رابطه استاد و شاگرد نیست.    

 در مورد رابطه علیت می توان گفت ............... - 

۲( کهن ترین مسئله فلسفی است.  ۱( همزمان با وجود معلول شکل می گیرد.   

۴( مسلمًا اولین موضوع وادارکننده بشر به تفکر است. ۳( متأخر بر وجود طرفین رابطه است.   

به ترتیب چه تعداد از گزاره های صحیح زیر مربوط به اصل سنخیت میان علت و معلول و وجوب علی و معلولی است؟ -  

الف( توسط منکرانش به کار گرفته نمی شود. 

ب( آب با رسیدن به دمای صد درجه قطعا جوش می آید. 

پ( با ایجاد سد مانع تخریب خانه ها توسط سیل می شویم. 

ت( انکار آن مانند انکار خود اصل علیت است.

۴( یک - دو ۳( دو - دو    ۲( یک - یک   ۱( سه - یک  
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 وجوب علی و معلولی با استفاده از کدام قاعده فلسفی قابل تبیین است؟  - 

۴( سنخیت علت و معلول ۳( امتناع ارتفاع نقیضین   ۲( امتناع اجتماع نقیضین  ۱( امتناع ترجح بالمرجح  

 کدام گزینه صحیح است؟ - 

۱( اگر علت چیزی دارای هستی باشد، آن چیز نیز دارای هستی می شود. 

۲( علت به معلول خود امکان میدهد. 

۳( علت به معلول خود وجود می دهد، سپس آن را واجب می کند. 

۴( معلول با وجود علت خود، امکان ذاتی دارد.

 کلیت قوانین تجربی به خاطر اصل ................ است که بیت ................ آن را بیان می کند. - 

۱( وجوب علی و معلولی - »باد ما و بود ما از یاد توست       هستی ما جمله از ایجاد توست«

۲( سنخیت علت و معلول - »باد ما و بود ما از یاد توست     هستی ما جمله از ایجاد توست«

۳( وجود علی و معلولی - »اگر یک ذره را برگیری از جای    خلل یابد همه عالم سراپای«

۴( سنخیت علت و معلول - »اگر یک ذره را برگیری از جای    خلل یابد همه عالم سراپای«

در ارتباط با مصراع »چو بدی کردی مشو غافل ز آفات«، کدام مطلب نادرست نیست؟-  

۱( با قبول آن و سایر موارد مشابه می توان برای نظم جهان پشتوانه حسی دقیقی قائل شد. 

۲( برای فهم معلول یک پدیده به سراغ عوامل متناسب با آن می رویم. 

۳( یکی از مصادیق اصل سنخیت است که برای درک موارد مشابه آن بی نیاز از تجربه نیستیم.

۴( همه انسان ها به جز فالسفه تجربه گرا، به طور طبیعی آن را قبول دارند. 

 کهن ترین مسئله فلسفی چیست و کدام فیلسوف درک علیت را فطری و عقلی می دانست؟-   

۴( علت و معلول - دکارت ۳( چیستی و ماهیت - کانت  ۲( علت و معلول - کانت   ۱( چیستی و ماهیت - دکارت  

 در پرتو کدام اصل، می توان برای نظم دقیق جهان پشتوانه عقلی قائل شد و در پرتو چه اصلی، نظام جهان در اندیشه ما به صورت   - 
دستگاهی منظم و مرتب در می آید؟

۲( وجوب علی و معلولی - ضرورت علت و معلول  ۱( سنخیت علت و معلول - سنخیت علت و معلول  

۴( وجوب علی و معلولی - سنخیت علت و معلول  ۳( سنخیت علت و معلول - ضرورت علت و معلول  

 کدام مورد بیانگر معنای سنخیت علت می باشد و اصل سنخیت علت و معلول حاکی از چیست؟-   

۱( همه معلول ها به علت واحدی که از سنخ خودشان است ختم می شوند. - تخلف ناپذیری و حتمیت نظام هستی

۲( میان هر علت با معلول خودش مناسبت خاصی حاکم است. - تخلف ناپذیری و حتمیت نظام هستی 

۳( میان هر علت با معلول خودش مناسبت خاصی حاکم است. - عدم تغییر و دگرگونی در قوانین عالم هستی 

۴( همه معلول ها به علت واحدی که از سنخ خودشان است ختم می شوند. - عدم تغییر و دگرگونی در قوانین عالم هستی 
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کدام گزینه به ترتیب پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ -   

الف( عبارت زیر بیانگر چیست؟ »نظام حاکم بر روابط بین علت ها و اینکه جهان هستی دستگاه منظمی است که هر جزء آن جایگاه به 
خصوص دارد.« 

ب( کدام اصل میان علت و معلول انتظام خاصی برقرار می سازد و نظام و قانونمندی جهان هستی را در نظر ما نمودار می کند؟ 

ج( اصل سنخیت علت و معلول .............

۱( الف( سنخیت علت و معلول ب( علیت ج( از سوی بعضی انکار می شود چون عقلی نیست. 

۲( الف( ضرورت علت و معلول ب( سنخیت ج( با حس و تجربه قابل مشاهده نیست. 

۳( الف( سنخیت علت و معلول ب( سنخیت ج( با حس و تجربه قابل مشاهده نیست. 

۴( الف( ضرورت علت و معلول ب( علیت ج( از سوی بعضی انکار می شود چون عقلی نیست.

 در پرتو کدام اصل نظام جهان انتظام مییابد و کدام مفهوم درباره اصل سنخیت علت و معلول درست است؟-   

۲( سنخیت - همه آدم ها مطابق آن عمل می کنند.  ۱( سنخیت - همه فیلسوفان آن را قبول دارند.  

۴( علیت - همه آدم ها مطابق آن عمل می کنند.  ۳( علیت - همه فیلسوفان آن را قبول دارند.  

 امکان ذاتی کدام است و از اعتقاد به اصل وجوب علی و معلولی می توان چه نتیجه ای گرفت؟-   

۱( چیزی که ذات و ماهیت آن نسبت به وجود و عدم مساوی است. - ممکن نبود که جهان هستی پدید نیاید. 

۲( چیزی که ذاتًا وجود برایش محال است و عدم برای آن ضروری است. - هر معلولی علت خاص خود را دارد. 

۳( چیزی که ذات و ماهیت آن نسبت به وجود و عدم مساوی است. - هر معلولی علت خاص خود را دارد. 

۴( چیزی که ذاتًا وجود برایش محال است و عدم برای آن ضروری است. - ممکن نبود که جهان هستی پدید نیاید.

 اصطالح »وجوب علی و معلولی« کجا مطرح می شود و قاعده »امتناع ترجیح بالمرجح« چه پیامی دارد؟-   

۱( در واجب الوجود بالذات - خروج از حالت تساوی وجود و عدم نیازمندی به یک عامل بیرونی به نام علت است. 

۲( در واجب الوجود بالغیر - خروج از حالت تساوی وجود و عدم نیازمندی به یک عامل درونی به نام علت است. 

۳( در واجب الوجود بالغیر - خروج از حالت تساوی وجود و عدم نیازمندی به یک عامل بیرونی به نام علت است.

۴( در واجب الوجود بالذات - خروج از حالت تساوی وجود و عدم نیازمندی به یک عامل درونی به نام علت است.

کدام فیلسوف از »فطری بودن« اصل علیت در عقل انسان صحبت می کند و کدام مفهوم درباره درک رابطه علیت به درستی -   
توضیح می دهد؟

۱( هیوم - فیلسوفانی هستند که به کلی منکر امکان شناخت چنین رابطه ای هستند. 

۲( دکارت - همه فیلسوفان تجربه گرا معتقدند انسان این رابطه را از طریق حواس خود درک کرده است. 

۳( هیوم - همه فیلسوفان تجربه گرا معتقدند انسان این رابطه را از طریق حواس خود درک کرده است. 

۴( دکارت - فیلسوفانی هستند که به کلی منکر امکان شناخت چنین رابطه ای هستند.
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کدام گزینه به ترتیب پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ -   

الف( عبارت زیر بیانگر چیست؟ »نظام حاکم بر روابط بین علت ها و اینکه جهان هستی دستگاه منظمی است که هر جزء آن جایگاه به 
خصوص دارد.« 

ب( کدام اصل میان علت و معلول انتظام خاصی برقرار می سازد و نظام و قانونمندی جهان هستی را در نظر ما نمودار می کند؟ 

ج( اصل سنخیت علت و معلول .............

۱( الف( سنخیت علت و معلول ب( علیت ج( از سوی بعضی انکار می شود چون عقلی نیست. 

۲( الف( ضرورت علت و معلول ب( سنخیت ج( با حس و تجربه قابل مشاهده نیست. 

۳( الف( سنخیت علت و معلول ب( سنخیت ج( با حس و تجربه قابل مشاهده نیست. 

۴( الف( ضرورت علت و معلول ب( علیت ج( از سوی بعضی انکار می شود چون عقلی نیست.

 در پرتو کدام اصل نظام جهان انتظام مییابد و کدام مفهوم درباره اصل سنخیت علت و معلول درست است؟-   

۲( سنخیت - همه آدم ها مطابق آن عمل می کنند.  ۱( سنخیت - همه فیلسوفان آن را قبول دارند.  

۴( علیت - همه آدم ها مطابق آن عمل می کنند.  ۳( علیت - همه فیلسوفان آن را قبول دارند.  

 امکان ذاتی کدام است و از اعتقاد به اصل وجوب علی و معلولی می توان چه نتیجه ای گرفت؟-   

۱( چیزی که ذات و ماهیت آن نسبت به وجود و عدم مساوی است. - ممکن نبود که جهان هستی پدید نیاید. 

۲( چیزی که ذاتًا وجود برایش محال است و عدم برای آن ضروری است. - هر معلولی علت خاص خود را دارد. 

۳( چیزی که ذات و ماهیت آن نسبت به وجود و عدم مساوی است. - هر معلولی علت خاص خود را دارد. 

۴( چیزی که ذاتًا وجود برایش محال است و عدم برای آن ضروری است. - ممکن نبود که جهان هستی پدید نیاید.

 اصطالح »وجوب علی و معلولی« کجا مطرح می شود و قاعده »امتناع ترجیح بالمرجح« چه پیامی دارد؟-   

۱( در واجب الوجود بالذات - خروج از حالت تساوی وجود و عدم نیازمندی به یک عامل بیرونی به نام علت است. 

۲( در واجب الوجود بالغیر - خروج از حالت تساوی وجود و عدم نیازمندی به یک عامل درونی به نام علت است. 

۳( در واجب الوجود بالغیر - خروج از حالت تساوی وجود و عدم نیازمندی به یک عامل بیرونی به نام علت است.

۴( در واجب الوجود بالذات - خروج از حالت تساوی وجود و عدم نیازمندی به یک عامل درونی به نام علت است.

کدام فیلسوف از »فطری بودن« اصل علیت در عقل انسان صحبت می کند و کدام مفهوم درباره درک رابطه علیت به درستی -   
توضیح می دهد؟

۱( هیوم - فیلسوفانی هستند که به کلی منکر امکان شناخت چنین رابطه ای هستند. 

۲( دکارت - همه فیلسوفان تجربه گرا معتقدند انسان این رابطه را از طریق حواس خود درک کرده است. 

۳( هیوم - همه فیلسوفان تجربه گرا معتقدند انسان این رابطه را از طریق حواس خود درک کرده است. 

۴( دکارت - فیلسوفانی هستند که به کلی منکر امکان شناخت چنین رابطه ای هستند.
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منطق و فلسفه جامع کنکور

امپریست ها درخصوص اصل علیت کدام مورد را انکار می کنند و منظور از ابژکتیو و سوبژکتیو به ترتیب کدام است؟-   

۲( توالی برخی از حوادث نسبت به هم - علت، معلول  ۱( وجود رابطه میان پدیده های جهان - عینی، ذهنی   

۴( تأثیر مشاهدات بر باورهای انسان - علت، معلول ۳( تأثیر مشاهدات بر امکان دست یابی به معرفت - عینی، ذهنی  

از نظر کانت، درک اشیاء به صورت علت و معلول چگونه امری است و اکثر فیلسوفان تجربه گرا به کدام مورد قائل بوده اند؟-   

۲( ذهنی - علیت نیز از طریق حس درک می شود. ۱( عینی - علیت قابل درک نیست.    

۴( ذهنی - علیت قابل درک نیست. ۳( عینی - علیت نیز از طریق حس درک می شود.  

در اندیشه دکارت کدام مورد درست است و از نظر هیوم مبنای انکار اصل علیت توسط هیوم شمرده می شود؟-   

۱( اصل علیت بدون دخالت تجربه به دست می آید و جزء مفاهیم اولیه و بدیهی است که انسان از آن درک فطری دارد. - یکی دانستن معرفت با تجربه حسی 

۲( انسان از طریق حس به توالی پدیده ها پی می برد و رابطه علیت را بنا می نهد. - محدودکردن محدوده شناخت به عادات ذهنی

۳( اصل علیت بدون دخالت تجربه به دست می آید و جزء مفاهیم اولیه و بدیهی است که انسان از آن درک فطری دارد. - محدود کردن محدوده شناخت به 
عادات ذهنی

۴( انسان ازطریق حس به توالی پدیده ها پی می برد و رابطه علیت را بنا می نهد. - یکی دانستن معرفت با تجربه حسی

 نمی توان گفت که چون همیشه با آمدن خورشید به آسمان، زمین روشن می شود ..............-   

۲( انتظار داریم که آمدن خورشید باعث روشن شدن زمین گردد.  ۱( رابطه ای وجودی میان آمدن خورشید و روشن شدن زمین وجود دارد.   

۴( تجربه و حواس علت روشن شدن زمین را تشخیص می دهند. ۳( ذهن قادر به درک توالی میان طلوع خورشید و روشن شدن زمین می شود.  

 به ترتیب کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ -   

الف( باتوجه به عبارات زیر کدام مورد، نظر منکران شناخت از طریق استدالل عقلی و بدون تجربه را در مورد »اصل علیت« بیان می 
کند؟

ب( از نظر هیوم، علت اینکه ما به ضرورت پیدایش معلول از علت حکم می کنیم، چیست؟

۲( الف( شرط تجربه است. ب( اصل فطری  ۱( الف( توالی حوادث است. ب( عادت روانی     

۴( الف( توالی حوادث است. ب( اصل فطری  ۳( الف( شرط تجربه است. ب( عادت روانی     

 انکار اصل علیت نزد فیلسوفان تجربه گرا و هیوم در اصل از کدام دیدگاه ناشی می شود و با توجه به دیدگاه هیوم، کدام مورد -   
عبارت را به نحو درستی کامل می کند؟ علیت ......................

۲( علیت تکرار متوالی دو حادثه است. - یک اصل کاماًل عقلی است.  ۱( تجربه مبنای هر نوع شناختی است. - حاصل توالی پدیده ها است.  

۴( علیت تکرار متوالی دو حادثه است. - حاصل توالی پدیده ها است. ۳( تجربه مبنای هر نوع شناختی است. - یک اصل کاماًل عقلی است.  

کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ -   

الف( دیوید هیوم درباره علیت می گوید: آنچه ما از طریق حس و تجربه ادراک می کنیم ......................... است.

ب( انکار اصل علیت در دیدگاه هیوم، در اصل از کدام دیدگاه ناشی می شود؟

۲( الف( توالی پدیده ها ب( علیت را در تجربه نمی توان یافت.  ۱( الف( رابطه علیت ب( تجربه مبنای هر نوع شناختی است.    

۴( الف( توالی پدیده ها ب( تجربه مبنای هر نوع شناختی است. ۳( الف( رابطه علیت ب( علیت را در تجربه نمی توان یافت.    
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 به ترتیب اکثر تجربه گرایان، کانت، هیوم و دکارت علیت را چگونه می دانستند و اگر برای درک رابطه علیت به حس و تجربه -   
رجوع کنیم چه چیزی را درک خواهیم نمود؟

۲( سوبژکتیو، ابژکتیو، ابژکتیو، ابژکتیو - تأثیر علت بر معلول  ۱( ابژکتیو، سوبژکتیو، سوبژکتیو، ابژکتیو - توالی پدیده ها   

۴( سوبژکتیو، سوبژکتیو، ابژکتیو، ابژکتیو - تأثیر علت بر معلول ۳( ابژکتیو، ابژکتیو، سوبژکتیو، سوبژکتیو - توالی پدیده ها   

 کانت در مسئله علیت بیشتر از همه تحت تأثیر کدام فیلسوف بود و کدام مفهوم دیدگاه غالب امپریست ها درباره علیت را بیان -   
می کند؟

کوئیناس - انسان از طریق عقل به رابطه وجودی بین پدیده ها پی می برد و آن را علیت می نامد.  ۱( توماس آ

۲( هیوم - انسان از طریق حس به توالی پدیده ها پی می برد و رابطه علیت را بنا می نهد. 

۳( دکارت - انسان از طریق حس به توالی پدیده ها پی می برد و رابطه علیت را بنا می نهد. 

۴( ابن سینا - انسان از طریق عقل به رابطه وجودی بین پدیده ها پی می برد و آن را علیت می نامد.

 کدام گزینه به ترتیب پاسخ سؤاالت زیر است؟ -   

الف( کانت پس از تأمالت فراوان به چه نتیجه رسید؟

ب( وقتی با آمدن خورشید به آسمان زمین روشن می شود .............

۱( الف( دیدن اشیاء به صورت علت و معلول امری ذهنی )سوبژکتیو( است، نه عینی )ابژکتیو( ب( حواس علت روشن شدن زمین به واسطه آمدن خورشید به 
آسمان را درک نمی کند.

۲( الف( دیدن اشیاء به صورت علت و معلول امری عینی )ابژکتیو( است، نه ذهنی )سوبژکتیو( ب( تجربه انسان به تدریج و در طی زمان، علت روشن شدن 
زمین را می فهمد.

۳( الف( دیدن اشیاء به صورت علت و معلول امری ذهنی )سوبژکتیو( است، نه عینی )ابژکتیو( ب( تجربه انسان به تدریج و در طی زمان، علت روشن شدن 
زمین را می فهمد. 

۴( الف( دیدن اشیاء به صورت علت و معلول امری عینی )ابژکتیو( است، نه ذهنی )سوبژکتیو( ب( حواس علت روشن شدن زمین به واسطه آمدن خورشید به 
آسمان را درک نمی کند.

 به ترتیب کدام مورد تصویر مناسب تری از علیت نزد کانت و هیوم ارائه می دهد و کدام دیدگاه را نمی توان به دکارت منسوب -   
نمود؟ 

۱( علیت حاصل توالی پدیده ها است، علیت جزء ساختار ذهن انسان ها می باشد - یکی از مفاهیم اولیه برای ذهن انسان علیت است.

۲( علیت جزء ساختار ذهن انسان ها است، علیت یک اصل فطری و جزء مفاهیم بدیهی می باشد - درباره علیت نظری همچون فالسفه مسلمان دارد.

۳( علیت یک اصل کاماًل عقلی است، علیت یک اصل فطری و جزء مفاهیم بدیهی می باشد - یکی از مفاهیم اولیه برای ذهن انسان علیت است.

۴( علیت جزء ساختار ذهن انسان ها است، علیت حاصل توالی پدیده ها می باشد - درباره علیت نظری همچون فالسفه مسلمان دارد.

 به ترتیب کدام گزینه مبین پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ -   

الف( کدام مفهوم، نظر هیوم را در مورد »اصل علیت« بیان می دارد؟

ب( انکارکنندگان اصل علیت کدام مفهوم را منکر می باشند؟ 

ج( مبنای انکار اصل علیت کدام یک از مفاهیم است؟ 

۱( الف( قرارداد ذهن است. ب( وجود رابطه بین حوادث ج( یکی دانستن شناخت با تجربه حسی و عدم درک علیت به وسیله تجربه 
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 به ترتیب اکثر تجربه گرایان، کانت، هیوم و دکارت علیت را چگونه می دانستند و اگر برای درک رابطه علیت به حس و تجربه -   
رجوع کنیم چه چیزی را درک خواهیم نمود؟

۲( سوبژکتیو، ابژکتیو، ابژکتیو، ابژکتیو - تأثیر علت بر معلول  ۱( ابژکتیو، سوبژکتیو، سوبژکتیو، ابژکتیو - توالی پدیده ها   

۴( سوبژکتیو، سوبژکتیو، ابژکتیو، ابژکتیو - تأثیر علت بر معلول ۳( ابژکتیو، ابژکتیو، سوبژکتیو، سوبژکتیو - توالی پدیده ها   

 کانت در مسئله علیت بیشتر از همه تحت تأثیر کدام فیلسوف بود و کدام مفهوم دیدگاه غالب امپریست ها درباره علیت را بیان -   
می کند؟

کوئیناس - انسان از طریق عقل به رابطه وجودی بین پدیده ها پی می برد و آن را علیت می نامد.  ۱( توماس آ

۲( هیوم - انسان از طریق حس به توالی پدیده ها پی می برد و رابطه علیت را بنا می نهد. 

۳( دکارت - انسان از طریق حس به توالی پدیده ها پی می برد و رابطه علیت را بنا می نهد. 

۴( ابن سینا - انسان از طریق عقل به رابطه وجودی بین پدیده ها پی می برد و آن را علیت می نامد.

 کدام گزینه به ترتیب پاسخ سؤاالت زیر است؟ -   

الف( کانت پس از تأمالت فراوان به چه نتیجه رسید؟

ب( وقتی با آمدن خورشید به آسمان زمین روشن می شود .............

۱( الف( دیدن اشیاء به صورت علت و معلول امری ذهنی )سوبژکتیو( است، نه عینی )ابژکتیو( ب( حواس علت روشن شدن زمین به واسطه آمدن خورشید به 
آسمان را درک نمی کند.

۲( الف( دیدن اشیاء به صورت علت و معلول امری عینی )ابژکتیو( است، نه ذهنی )سوبژکتیو( ب( تجربه انسان به تدریج و در طی زمان، علت روشن شدن 
زمین را می فهمد.

۳( الف( دیدن اشیاء به صورت علت و معلول امری ذهنی )سوبژکتیو( است، نه عینی )ابژکتیو( ب( تجربه انسان به تدریج و در طی زمان، علت روشن شدن 
زمین را می فهمد. 

۴( الف( دیدن اشیاء به صورت علت و معلول امری عینی )ابژکتیو( است، نه ذهنی )سوبژکتیو( ب( حواس علت روشن شدن زمین به واسطه آمدن خورشید به 
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 به ترتیب کدام مورد تصویر مناسب تری از علیت نزد کانت و هیوم ارائه می دهد و کدام دیدگاه را نمی توان به دکارت منسوب -   
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۱( علیت حاصل توالی پدیده ها است، علیت جزء ساختار ذهن انسان ها می باشد - یکی از مفاهیم اولیه برای ذهن انسان علیت است.

۲( علیت جزء ساختار ذهن انسان ها است، علیت یک اصل فطری و جزء مفاهیم بدیهی می باشد - درباره علیت نظری همچون فالسفه مسلمان دارد.
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 به ترتیب کدام گزینه مبین پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ -   
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۱( الف( قرارداد ذهن است. ب( وجود رابطه بین حوادث ج( یکی دانستن شناخت با تجربه حسی و عدم درک علیت به وسیله تجربه 
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۲( الف( مشاهده مکرر است. ب( عادت ذهنی بودن علیت ج( توجه به توالی مکرر برخی از حوادث 

۳( الف( قرارداد ذهن است. ب( عادت ذهنی بودن علیت ج( یکی دانستن شناخت با تجربه حسی و عدم درک علیت به وسیله تجربه

۴( الف( مشاهده مکرر است. ب( وجود رابطه میان حوادث ج( توجه به توالی مکرر برخی از حوادث

 کدام مفهوم با دیدگاه کانت در مورد علیت سازگاری ندارد و بر مبنای نظر دکارت، کدام رفتار پیرامون اصل علیت درست است؟-   

۱( علیت امری سوبژکتیو است نه عینی - فهم اصل علیت نیازی به استدالل عقلی ندارد. 

۲( علیت از ادراک حسی ناشی نمی شود - آن را بدون اثبات کردن بپذیریم و از آن در علوم استفاده کنیم. 

۳( علیت امری سوبژکتیو است نه عینی - اصل علیت یک رابطه ذهنی و فطری است.

۴( علیت از ادراک حسی ناشی می شود - آن را بدون اثبات کردن بپذیریم و از آن در علوم استفاده کنیم. 

 کدام عبارت بیانگر دیدگاه همه امپریست ها درباره رابطه علت و معلول می باشد و علت اختالف اصلی پیروان دکارت با گروه دیگر -   
فیلسوفان اروپایی هم عصر او در کدام گزینه مشهود است؟

۱( ناشی از توالی امور - معتبر دانستن یا ندانستن ابزار حس 

۲( صرفًا تداعی ذهنی است - قبول یا رد ادراک عقلی مستقل از تجربه 

۳( ناشی از توالی امور - قبول یا رد ادراک عقلی مستقل از تجربه 

۴( صرفًا تداعی ذهنی است - معتبر دانستن یا ندانستن ابزار حس

 کدام مفهوم، توصیف درستی از برخورد تجربه گرایان قرن های    و    اروپا با اصل علیت را بیان می کند و کانت اصل علیت را -   
چگونه امری می دانست؟ چرا؟

۱( آن را امری ذهنی و غیر عینی می دانستند و نیازی به آن نمی دیدند - ذهنی، زیرا ساختار ذهن ما به گونه ای است که علیت را نزد خود دارد.

۲( بدون توجه به نقش عقل در ادراک این اصل، آن را به کار می بردند. - عینی، زیرا ساختار ذهن ما به گونه ای است که علیت را نزد خود دارد.

۳( آن را امری ذهنی و غیر عینی می دانستند و نیازی به آن نمی دیدند - عینی، زیرا ساختار ذهن ما به گونه ای است که علیت را نزد خود دارد.

۴( بدون توجه به نقش عقل در ادراک این اصل، آن را به کار می بردند. - ذهنی، زیرا ساختار ذهن ما به گونه ای است که علیت را نزد خود دارد.

کدام مفهوم بیانگر اختالف تجربه گرایان درباره رابطه علی و معلولی می باشد و بر اساس دیدگاه هیوم ویژگی علیت چیست؟-   

۱( برخی آن را واقعی و برخی ذهنی می شمارند - فراتر از ادراکات حسی و عقلی است. 

۲( عده ای آن را حسی و برخی تجربی به حساب می آورند - اصل عقلی است و لذا اعتبار ندارد. 

۳( عده ای آن را حسی و برخی تجربی به حساب می آورند - فراتر از ادراکات حسی و عقلی می باشد.

۴( برخی آن را واقعی و برخی ذهنی می شمارند - اصل عقلی است و لذا اعتبار ندارد. 

کدام مفهوم دیدگاه دیوید هیوم درباره علیت را از سایر تجربه گرایان متمایز می کند؟-   

۲( آن را مشاهده پذیر نمی دانست.  ۱( آن را ناشی از تجربه می داند.   

۴( علیت را قابل ادراک عقلی می دانست. ۳( آن را امری ذهنی می داند.   
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 در دیدگاه هیوم، علیت ............ نیست.-   

۳( امری ذهنی             ۴( امری بر ساخته عادت ۲( یک خیال و گمان       ۱( تکرار حوادث   

 طبق دیدگاه هیوم، علیت ..............................-   

۲( حسی و تجربی و ناشی از مشاهدات مکرر است. ١( اصلی عقلی است و لذا اعتبار ندارد.  

۴( فراتر از ادراکات حسی و عقلی است. ۳( واقعیتی است که تداعی ذهن را در پی دارد.  

 کدام گزینه تعریف مناسبی از علت ارائه می کند و می تواند مثالی مناسب از علیت باشد؟-   

۲( چیزی که در هستی خود به چیز دیگری نیازمند است. - اجزای یک ماشین  ۱( چیزی که معلول در هستی خود به آن نیازمند است. - ابر و باران  

۴( چیزی که در هستی خود به چیز دیگری نیازمند است. - ابر و باران ۳( چیزی که معلول در هستی خود به آن نیازمند است. - اجزای یک ماشین  

کدام گزینه به ترتیب مبین پاسخ سؤاالت زیر است؟ -   

الف( علت چیست؟

ب( پرسش از .............. امور، بازتاب دهنده قاعده علیت است که ........... 

ج( نیازمندی معلول به علت در چیست؟

۱( الف( چیزی که وجود معلول متوقف بر آن است. ب( چیستی - کهن ترین مسئله فلسفی، تاریخ اندیشه است. ج( هستی 

۲( الف( چیزی که وجود معلول متوقف بر آن است. ب( چرایی - در تبیین ذهنی نیازمند استدالل است. ج( هستی 

۳( الف( چیزی که در صورت وجود معلول ضرورت می یابد. ب( چرایی - در تبیین ذهنی نیازمند استدالل است. ج( ماهیت 

۴( الف( چیزی که در صورت وجود معلول ضرورت می یابد. ب( چیستی - کهن ترین مسئله فلسفی، تاریخ اندیشه است. ج( ماهیت

 رابطه »وجودی« به چه معنا است و چرا رابطه بین علت و معلول از هر رابطه ای عمیق تر است؟-   

۱( روابطی که در آن ها یک طرف برای وجود داشتن به طرف دیگر رابطه نیازمند است. - زیرا رابطه ای در خود وجود است. 

۲( روابطی که در آن ها رابطه، فرع بر وجود طرفین رابطه است. - زیرا قائم به هر دو طرف است. 

۳( روابطی که در آن ها یک طرف برای وجود داشتن به طرف دیگر رابطه نیازمند است. - زیرا قائم به هر دو طرف است. 

۴( روابطی که در آن ها رابطه، فرع بر وجود طرفین رابطه است. - زیرا رابطه ای در خود وجود است.

 به ترتیب کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ -   

الف- تفاوت رابطه علیت با دیگر روابط در چیست؟

ب- ذهن انسان از طریق ............... به دنبال کشف ............ است و ............ بازتاب تمایل ذهنی است.

۱( الف( علیت رابطه ای است که فقط یک طرف دارد. ب( رابطه علیت - ماهیت - سؤال از چیستی 

۲( الف( یک طرف رابطه، وجود مستقل از دیگری ندارد. ب( استدالل - روابط علی و معلولی - کلمه »چرا« 

۳( الف( علیت رابطه ای است که فقط یک طرف دارد. ب( استدالل - روابط علی و معلولی - کلمه »چرا« 

۴( الف( یک طرف رابطه، وجود مستقل از دیگری ندارد. ب( رابطه علیت - ماهیت - سؤال از چیستی
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کودک هنگامی که از چرایی، سؤال می پرسد بیانگر وجود کدام اصل است؟-   

۴( امکان شناخت ۳( چیستی   ۲( علیت   ۱( ماهیت  

کدام گزینه به ترتیب پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ -   

الف( علیت یک رابطه دارای ............ است که ............

ب( یکی از کهن ترین مسائل فلسفی، مسئله ............... است. 

ج( اینکه »رابطه علیت، رابطه ای وجودی است« کدام مفهوم را نمی رساند؟

۱( الف( دو طرف وجودی - یکی از دو طرف قبل از رابطه موجود نیست. ب( علت و معلول ج( پس از وجود طرفین رابطه، رابطه برقرار می گردد.

۲( الف( یک طرف وجودی - آن یک طرف، قبل از رابطه موجود نیست. ب( هستی و چیستی ج( وجود یک طرف وابسته به طرف دیگر رابطه است.

۳( الف( دو طرف وجودی - یکی از دو طرف قبل از رابطه موجود نیست. ب( هستی و چیستی ج( وجود یک طرف وابسته به طرف دیگر رابطه است. 

۴( الف( یک طرف وجودی - آن یک طرف، قبل از رابطه موجود نیست. ب( علت و معلول ج( پس از وجود طرفین رابطه، رابطه برقرار می گردد.

 کدام گزینه به ترتیب پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ -   

الف( در ارتباط با اصل علیت کدام گزینه نادرست است؟ 

ب( در رابطه با اصل علیت، علت و معلول از نظر وجودی ............ هستند. 

ج( در مبانی فیلسوفان رابطه بین علت و معلول کدام عبارت درست است؟

۱( الف( بدون شک نخستین مسئله است که ذهن بشر را متوجه خود ساخت. ب( با خود رابطه هم زمان ج( در خود وجود 

۲( الف( قطعا یکی از کهن ترین مسائل فلسفی در تاریخ محسوب می شود. ب( مستقل از خود رابطه ج( وابسته به وجود 

۳( الف( بدون شک نخستین مسئله ای است که ذهن بشر را متوجه خود ساخت. ب( مستقل از خود رابطه ج( در خود وجود 

۴( الف( قطعا یکی از کهن ترین مسائل فلسفی در تاریخ محسوب می شود. ب( با خود رابطه هم زمان ج( وابسته به وجود

 کدام رابطه زیر، مثالی از علیت است؟  - 

۴( پدر و مادر ۳( اجزای یک ماشین   ۲( ابر و باران   ۱( بدنه میز و پایه های آن 

 یکی از کهن ترین مسائل فلسفی، مسئله ............ است.-   

۴( تجرد نفس ۳( امکان شناخت   ۲( جبر و اختیار   ۱( علت و معلول  

 بر اساس نظریه جدید فالسفه غرب، متفکران این نظریه در مورد اصل علیت چه موضعی دارند؟-   

۲( اصل علیت را یک اصل کاماًل عقلی می دانند.  ۱( اصل علیت را تا حدودی منطقی ارزیابی می کنند.  

۴( اصل علیت را به مثابه یک اصل عقالنی نفی می نمایند. ۳( اصل علیت را تا حدودی عقالنی می دانند.   

 کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ -   

الف( اگر با وزیدن طوفان شاخه های درختی خم شود، کدام مطلب بیانگر نظر منکرین اصل علیت است؟

ب( در فلسفه جدید غرب، متأثر از دیوید هیوم، نظریهای ظهور کرد که علیت را به عنوان اصلی .............. و ابزار معرفت به خارج 
را ............ می داند.
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۱( الف( وزیدن طوفان مقدم بر خم شدن شاخه درخت اتفاق افتاده و توالی معناداری مشاهده می شود. - ب( عقالنی نفی می کند - تجربه

۲( الف( از طریق تجربه حسی تنها می توان گفت که حادثه ای موجب حادثه ای دیگر شده. - ب( زاییده ذهن بشری قلمداد می کند - تجربه و خیال

۳( الف( توالی و تعاقب خاصی نمی توان میان وزیدن باد و خم شدن شاخه درخت مشاهده کرد. - ب( تجربه ناپذیر می داند - مشاهده

۴( نمی توان گفت که طوفان علت خم شدن شاخه است، چه بسا اسباب دیگری در کار باشند که تجربه نشده اند. ب( تجربی می داند - حس

 بر اساس نظریه ای که در فلسفه جدید غرب مطرح شده است، مبنای همه شناخت های بشر چیست و عکس العمل این نظریه -   
پیرامون اصل علیت چیست؟

۲( حس - اصل علیت را یک اصل عقلی می داند.  ۱( علیت - اصل علیت را به کلی نفی کرده است.     

۴( علیت - اصل علیت را یک اصل عقالنی می داند. ۳( تجربه - اصل علیت را به مثابه یک اصل عقالنی نفی کرده است.   

 از دیدگاه منکرین علیت تعاقب دو حادثه بیانگر چیست؟ و تجربه علیت در آن چه نقشی دارد؟-   

۲( تنها تأثیر و تأثر است و نه بیشتر - همان تعاقب حوادث است.  ۱( بدون تجربه علیت هم ممکن است - بدون مشاهده هم ممکن است.   

۴( نشانی از رابطه علی نیست - تنها در قالب مشاهده حوادث است.  ۳( گواهی بر تأثیر و تأثر آن ها نیست - هیچ گاه اتفاق نمی افتد.   

کدام فیلسوف اصل علیت را به معنای یک اصل عقالنی نفی کرده است؟ دلیل اصلی برخی مکاتب فلسفه جدید غرب برای افکار -   
اصل علیت چیست؟

۱( دیوید هیوم - تجربه درواقع مبنای همه شناخت های بشری است. 

۲( جرج بارکلی - همواره تنها حوادثی در پی حوادث دیگر مورد مشاهده و تجربه قرار می گیرد. 

۳( جان الک - انکار علیت رشته وجودی بین اشیا و موجودات جهان را پاره می کند. 

۴( فرانسیس بیکن – قانون علیت زیربنای شناخت انسان را تشکیل می دهد.

 سنخیت میان علت و معلول یعنی ............-   

۲( هر علتی به معلول خودش احتیاج دارد. ۱( هر پدیده بدون علت ممکن است پدید آید.    

۴( هر پدیده ای نیازمند به علت است. ۳( هر علت فقط معلول خاصی را ایجاد می کند.    

 کدام یک از ابیات زیر نمی تواند به قاعده سنخیت اشاره داشته باشد؟-   

۱( کل اشیاء از عقول و از نفوس و از صور / از مواد و غیر آن از عشق حق برپاستی 

۲( پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت / آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد  

۳( جهان چون زلف و خط خال و ابروست / که هر چیزی به جای خویش نیکوست 

۴( به موری چون خلل افتد ز بنیاد / کجا ماند بنای خلقت آباد

در کدام عبارت، لفظ »باید« نشان دهنده وجوب علی و معلولی است؟ -   

۲( انسان باید راستگو و درستکار باشد.  ۱( برای نماز خواندن باید وضو گرفت.     

۴( وقتی در قفل نیست و اشکالی وجود ندارد، باید در باز شود.  ۳( وقتی از مدرسه آمدی باید تکالیفت را انجام دهی.   
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۴( وقتی در قفل نیست و اشکالی وجود ندارد، باید در باز شود.  ۳( وقتی از مدرسه آمدی باید تکالیفت را انجام دهی.   
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منطق و فلسفه جامع کنکور

 کدام عبارت، مورد توافق کانت و هیوم است؟-   

۲( مفاهیمی مانند علیت، جزء ساختارهای ذهن انسان اند.  ۱( درک علیت از طریق حواس امکان پذیر نیست.   

۴( برای درک علیت، باید هم از حس و هم از عقل استفاده کنیم.  ۳( انسان داده های حسی را، در قالب های ذهنی درک می کند. 

پدیدهA«5«،5کدام5یک5از5موارد5باشد5تا5بتوانیم5بگوئیم5از5حالت5امکان5ذاتی5به5حالت5وجوب5بالغیر5رسیده5است؟55--

A )۲، نهال یک بذر است که باغبان می خواهد آن را بکارد. A )۱، ساختمانی در ذهن یک معمار است.   

A )۴، حرکت مژگان چشم است زمانی که پلک ها حرکت می کنند. A )۳، خاکستر چوبی است که قرار است در آتش انداخته شود. 

کدام عبارت درباره علیت، مورد اختالف دکارت و فیلسوفان مسلمان است؟-   

۲( دانش بشری متکی بر آن است.  ۱( اصلی فطری و بدیهی است.      

۴( مصادیق آن بدون تجربه قابل شناخت نیستند. ۳( درک آن از طریق تجربه امکان پذیر نیست.   

کدام مورد، عبارت را مطابق نظر فیلسوفان مسلمان کامل می کند؟ -   

»هنگامی که حرارت فلزی را منبسط می کند، ...............«

۱( تجربه کشف می کند که حرارت، علت انبساط فلز است. 

۲( حس، انبساط فلز را و تجربه علت منبسط شدن فلز را درک می کند. 

۳( بداهت عقلی حکم می کند که فلز به خاطر حرارت منبسط شده است. 

۴( تجربه حرارت را علت انبساط فلز یافته و اصل علیت را نتیجه می گیرد.

 اصل علیت، اصل وجوب علی و اصل سنخیت، به ترتیب بیانگر کدام موارد هستند؟ -   

۱( ارتباط پیوستگی موجودات جهان - قطعی بودن نظام جهان - نظام حاکم بر ارتباط میان موجودات 

۲( نظام حاکم بر ارتباط میان موجودات - پیوستگی موجودات جهان باهم - قطعی بودن نظام جهان 

۳( پیوستگی موجودات جهان باهم - نظام حاکم بر ارتباط میان موجودات - قطعی بودن نظام جهان

۴( قطعی بودن نظام جهان - پیوستگی موجودات جهان باهم - نظام حاکم بر ارتباط میان موجودات 

 مصرع زیر دقیقه اتفاق به کدام معنا را رد می کند؟ -   

»چو بد کردی مباش ایمن ز آفات«

۴( نفی اصل وجوب علی ۳( نفی علت العلل   ۲( نفی غایت مندی    ۱( نفی اصل سنخیت  

 نظریه هیوم در مورد علیت، در صدد تبیین کدام مسئله است؟-   

۲( چرایی باور عمومی آدمیان به اصل علیت ۱( بررسی نقش روان در باور رابطه علیت   

۴( چگونگی کشف علتهای طبیعی توسط تجربه ۳( بررسی نقش عقل در باور رابطه علیت   
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 کدام عبارت، واجب الوجود بالغیر را به درستی بیان می کند؟-   

۲( ماهیتی که چیستی خود را از علت دریافت می کند.  ۱( چیزی که برحسب ذات خود ممکن الوجود است.    

۴( ماهیتی که وجوب خود را از ماهیت دیگری می گیرد. ۳( موجودی که ضرورت وجود او از ناحیه دیگری است.   

 در پرتو کدام اصل نمی توان تصور کرد که این جهان اصل رخ نمی داد یا به گونه ای دیگر باید رخ می داد؟-   

۴( سنخیت - سنخیت ۳( وجوب علی و معلولی - سنخیت   ۲( وجوب علی و معلولی - علیت    ۱( علیت - سنخیت  

اصطالح وجوب علی و معلولی مربوط به چه موجودی است؟-   

۴( ممکن بالذات ۳( واجب بالغیر    ۱( ممکن بالغیر  ۲( واجب بالذات    

 تحقق ممکنات حاکی از وجود چه اصلی است؟-   

۲( ترجیح بال مرجح محال است. ۱( امتناع اجتماع و ارتفاع دو نقیض    

۴( وجوب علی و معلولی ۳( سنخیت علت و معلول    

کدام عبارت نشان دهنده رابطه شخصیت است؟-   

۲( در صورت وجود علل معلول به وجود می پیوندد.  ١( اگر علل کامل نباشند معلول به وجود نمی آید.   

۴( جهان طبیعت متشکل از نظام پیچاپیچ است. ۳( هر علت وجود معلولی را ضروری می سازد.   

 اگر بدانیم یک موجود واجب الوجود بالغیر است، کدام گزینه نادرست است.  - 

۲( این موجود وجوب خود را از موجود دیگری گرفته است.  ۱( حتمًا با موجود دیگری رابطه علیت دارد.    

۴( برای نوع رابطه ماهیت این موجود با وجود فقط یک حالت متصور است. ۳( چنین موجودی بدون شک معلول است و نمی تواند علت باشد.  

 در چه صورتی ممکن الوجود از حالت تساوی خارج شده و آن زمان به آن، چه می گویند؟-   

۲( با وجود بخش واجب الوجود - واجب الوجود بالذات  ۱( با پیدایش علت - واجب الوجود بالغیر    

۴( با وجود بخش واجب الوجود - واجب الوجود بالغیر ۳( با پیدایش علت - واجب الوجود بالذات    

پاسخ ابن سینا به هیوم در خصوص انکار اصل علیت در کدام گزینه کامل تر بیان شده است؟-   

۱( برای درک علیت، باید از حس و تجربه خود استفاده کنیم و کشف علل امور طبیعی از طریق حس و تجربه صورت می گیرد. 

۲( درک رابطه علیت از طریق تجربه امکان پذیر نیست، بنابراین تجربه گرا نمی تواند آن را تبیین کند. 

۳( به دنبال هم آمدن دو حادثه به معنای علیت است که بادقت پی به آن می بریم. 

۴( ما از طریق حس و تجربه دو پدیده می بینیم و این همان رابطه علیت است.
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پاسخ ابن سینا به هیوم در خصوص انکار اصل علیت در کدام گزینه کامل تر بیان شده است؟-   

۱( برای درک علیت، باید از حس و تجربه خود استفاده کنیم و کشف علل امور طبیعی از طریق حس و تجربه صورت می گیرد. 

۲( درک رابطه علیت از طریق تجربه امکان پذیر نیست، بنابراین تجربه گرا نمی تواند آن را تبیین کند. 

۳( به دنبال هم آمدن دو حادثه به معنای علیت است که بادقت پی به آن می بریم. 

۴( ما از طریق حس و تجربه دو پدیده می بینیم و این همان رابطه علیت است.
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قاعده امتناع ترجیح بال مرجح حاوی چه پیامی است؟-   

۱( رجحان یافتن یکی از دو امر مساوی به علتی درونی مبتنی است. 

۲( شیء به لحاظ دانش وجودش سزاوار بر عدمش است. 

۳( رجحان یافتن یکی از دو امر مساوی، بسته به برتری وجود بر عدم 

۴( شیء به لحاظ ذاتش وجودش سزاواتر از عدمش و منوط به علتی بیرونی از ذات خود است.

اصل »امتناع ترجیح بال مرجح« از کدام اصل عقلی حاصل می شود؟-   

۴( اصل امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین ۳( اصل صدور واحد از واحد  ۲( اصل هویت   ۱( اصل علیت 

 اصل علیت مستقیما از کدام اصل نتیجه گرفته می شود؟-   

۲( امتناع ارتفاع نقیضین  ۱( امتناع اجتماع نقیضین   

۴( امتناع ترجیح بال مرجح ۳( اصل سنخیت علت و معلول  

 چرا فالسفه مسلمان می گویند علیت از تجربه به دست نمی آید؟-   

۲( زیرا معتقدند هر داده تجربی خود مبتنی بر علیت است.  ۱( زیرا علیت را امری عقلی می دانند.    

۴( زیرا باور دارند انسان از علیت درک فطری دارند. ۳( زیرا بر این باورند که علیت جزء مفاهیم پایه ای ذهن است.   

 کدام گزینه دیدگاه فیلسوفان مسلمان را درباره علیت بیان می کند؟-   

۱( برای اینکه علت حوادث طبیعی را بدانیم، باید به عقل خود مراجع کنیم نه تجربه. 

۲( همین که دو حادثه کنار هم می آیند، نشان دهنده علیت است. 

۳( از طریق حس و تجربه می توان پی به علیت برد.  

۴( داده های تجربی ما مبتنی بر علیت است.

 کدام گزینه درباره اصل علیت درست است؟ -   

۲( امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین مبتنی بر اصل علیت است.  ۱( امتناع ترجیح بال مرجح محال بر علیت، ابتناء دارد.   

۴( اصل علیت مبنای امتناع ترجیح بال مرجح است. ۳( اصل ترجیح بال مرجح محال است مبنای اصل علیت است.  

هیوم و دکارت به ترتیب فهم اصل علیت را چگونه می دانند؟-   

۴( فراحسی - غیرحسی ۳( غیرحسی - غیرحسی   ۲( حسی - فراحسی   ۱( حسی - غیرحسی  

 کدام عبارت باتوجه به نظرات دیوید هیوم نادرست است؟-   

۲( معرفت با استدالل عقلی و بدون تجربه ممکن نیست.  ۱( مبنای ساخت علیت فرآیند روانی »تداعی« است.   

۴( ما معیاری برای شناخت صحت و اعتبار کشفیات علی و معلولی در اختیار نداریم. ۳( علیت از توالی پدیده ها ساخته می شود و مفهومی حسی است. 
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 هیوم علیت را یک ............ می داند، زیرا ............  - 

۲( حقیقت تجربی - حس به ما نشان نمی دهد که یک پدیده علت دیگری باشد.  ۱( حقیقت تجربی - برای استدالل عقلی اعتباری قائل نیست.  

۴( امر روانی - حس به ما نشان نمی دهد که یک پدیده علت دیگر باشد. ۳( امر روانی - برای استدالل عقلی اعتباری قائل نیست.   

دکارت معتقد بود که اصل علیت بدون ............ به دست می آید و جزء ............ است که انسان آن را به طور ............ درک -   
می کند.

۲( دخالت تجربه - مفاهیم اولیه - فطری  ۱( دخالت حس - مفاهیم نسبتًا مهم - طبیعی   

۴( دخالت معرفت - مفاهیم بسیار مهم - غیرطبیعی ۳( دخالت عقل - مفاهیم ثانویه - غیرطبیعی   

 باتوجه به رابطه علت و معلول، کدام گزینه درست است؟-   

۱( علت چیزی است که وجود معلول متوقف بر آن است و تا نباشد معلول هم پدید نمی آید. 

۲( معلول در ماهیتش نیازمند علت است، یعنی ماهیتش را از علت می گیرد. 

۳( علیت رابطه ای وجودی است، به این صورت که یکی از دو طرف )معلول( به دیگری )علت( وجود می دهد. 

۴( رابطه علیت مانند دوستی است، یعنی ابتدا دو طرف رابطه تصور می شوند و سپس علیت میان آن ها برقرار می شود. 

 کدام گزینه بیانگر معنای اصل علیت است؟-   

۲( هرچیزی نیازمند علت است. ۱( هر حادثه ای نیازمند علت است.  

۴( هر پدیده ای نیازمند علت است. ۳( هر ممکنی نیازمند علت است.  

کدام یک حاکی از رابطه علیت است؟-   

۲( حرکت زمین و شب وروز  ۱( پیرو پایه های آن   

۴( دریا و موج ۳( معلم و شاگرد   

کدام گزینه درباره رابطه بین »وزش باد« و »تکان خوردن برگ های درخت« نادرست است؟ -   

۲( کهن ترین رابطه ای است که فالسفه به آن پرداخته اند.  ۱( تحقق دومی منحصرًا متوقف بر وجود اولی است.   

۴( آنچه توسط آن پدید می شود حاق واقعیت و هستی دومی خواهد بود. ۳( پس از فرض وجود دو ظرف شاهد تحقق آن خواهیم بود.   

کدام گزینه به طور صحیح جاهای خالی زیر را کامل می کند. -   

الف( پرسش از علت پدیده ها به .............. آن ها بازمی گردد. 

ب( رابطه علیت رابطه ای ............ است.

۲( الف( ذات ب( بعد از وجود  ۱( الف( هستی ب( درون وجود    

۴( الف( ضرورت ب( قائم بر وجود ۳( الف( ضرورت ب( فرع وجود    
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 هیوم علیت را یک ............ می داند، زیرا ............  - 

۲( حقیقت تجربی - حس به ما نشان نمی دهد که یک پدیده علت دیگری باشد.  ۱( حقیقت تجربی - برای استدالل عقلی اعتباری قائل نیست.  

۴( امر روانی - حس به ما نشان نمی دهد که یک پدیده علت دیگر باشد. ۳( امر روانی - برای استدالل عقلی اعتباری قائل نیست.   

دکارت معتقد بود که اصل علیت بدون ............ به دست می آید و جزء ............ است که انسان آن را به طور ............ درک -   
می کند.

۲( دخالت تجربه - مفاهیم اولیه - فطری  ۱( دخالت حس - مفاهیم نسبتًا مهم - طبیعی   

۴( دخالت معرفت - مفاهیم بسیار مهم - غیرطبیعی ۳( دخالت عقل - مفاهیم ثانویه - غیرطبیعی   

 باتوجه به رابطه علت و معلول، کدام گزینه درست است؟-   

۱( علت چیزی است که وجود معلول متوقف بر آن است و تا نباشد معلول هم پدید نمی آید. 

۲( معلول در ماهیتش نیازمند علت است، یعنی ماهیتش را از علت می گیرد. 

۳( علیت رابطه ای وجودی است، به این صورت که یکی از دو طرف )معلول( به دیگری )علت( وجود می دهد. 

۴( رابطه علیت مانند دوستی است، یعنی ابتدا دو طرف رابطه تصور می شوند و سپس علیت میان آن ها برقرار می شود. 

 کدام گزینه بیانگر معنای اصل علیت است؟-   

۲( هرچیزی نیازمند علت است. ۱( هر حادثه ای نیازمند علت است.  

۴( هر پدیده ای نیازمند علت است. ۳( هر ممکنی نیازمند علت است.  

کدام یک حاکی از رابطه علیت است؟-   

۲( حرکت زمین و شب وروز  ۱( پیرو پایه های آن   

۴( دریا و موج ۳( معلم و شاگرد   

کدام گزینه درباره رابطه بین »وزش باد« و »تکان خوردن برگ های درخت« نادرست است؟ -   

۲( کهن ترین رابطه ای است که فالسفه به آن پرداخته اند.  ۱( تحقق دومی منحصرًا متوقف بر وجود اولی است.   

۴( آنچه توسط آن پدید می شود حاق واقعیت و هستی دومی خواهد بود. ۳( پس از فرض وجود دو ظرف شاهد تحقق آن خواهیم بود.   

کدام گزینه به طور صحیح جاهای خالی زیر را کامل می کند. -   

الف( پرسش از علت پدیده ها به .............. آن ها بازمی گردد. 

ب( رابطه علیت رابطه ای ............ است.

۲( الف( ذات ب( بعد از وجود  ۱( الف( هستی ب( درون وجود    

۴( الف( ضرورت ب( قائم بر وجود ۳( الف( ضرورت ب( فرع وجود    
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 علیت یک رابطه ................. است که بنا بر اعتقاد دکارت امری .............. است.-   

۴( دوطرفه - فطری ۳( یک طرفه - فطری   ۲( دوطرفه - ذهنی    ۱( یک طرفه - ذهنی   

 رابطه میان اشیاء در کدام گزینه علیت است و کدام گزینه پیام متفاوتی دارد؟-   

۱( صدای انسان و خروج هوا از حنجره - اصل علیت بدون دخالت تجربه به دست می آید و جزء مفاهیم اولیه و بدیهی است. 

۲( ساختمان و فوندانسیون - مفهوم علیت جزء مفاهیم پایه ای ذهن است. 

۳( آب و یخ - مشاهده به صورت علت و معلول امری ذهنی است. 

۴( آسمان و برف - ساختار ذهن بشر به طوری است که مفهوم علت و معلول را نزد خود دارد.

کدام گزینه می تواند معلول واقع شود و اگر یک علت و معلول موضوع و محمول یک قضیه باشد، رابطه آن ها از نوع ............ -   
است و برای رابطه ماهیت هر معلول با وجود .............. حالیت قابل فرض است؟

۲( مگس بچه زا - امتناع، دو ۱( شریک الباری - ضرورت، یک  

۴( علت العلل ۔ ضرورت، دو ۳( آسمان قرمز - امتناع، یک  

 در صورت علم به برقراری رابطه علیت میان دو چیز می توان نتیجه گرفت ............. -   

۲( هر دو واجب الوجود بالغیرند.  ۱( علیت یک امر ذهنی است.  

۴( وجود آن دو وابسته به یکدیگر است. ۳( یکی عمر بیشتری نسبت به دیگری دارد. 

 اما اگر استدالل شود »شب و روز و رعد و برق میلیون ها سال است که پشت سر هم می آیند، ولی باعث تداعی ذهنی علیت و حکم   - 
به علیت میان آن ها نشده است« پاسخی به کدام نظریه چگونگی درک رابطه علیت خواهد بود؟

۴( هیوم ۳( تجربه گرایان    ۲( کانت    ۱( دکارت   

 »اگر به درب بست های فشار آوریم توقع داریم که باز شود در صورتی که باز نشود می گوییم باید باز می شد« این عبارت بیانگر -   
کدام اصل فلسفی بوده و در مورد آن کدام تعبیر کامل و مناسب است؟

۱( سنخیت علت و معلول - هر علتی معلولی خاص و ویژه دارد. 

۲( سنخیت علت و معلول - هر معلولی از علتی خاص صادر می شود. 

۳( وجوب علی و معلولی - هر ممکن الوجودی در صورت وجود علت، واجب الوجود می شود. 

۴( وجوب علی و معلولی - ماهیت ممکن الوجود تا واجب الوجود نشود وجود نمی یابد.

 کدام یک از روابط زیر به ترتیب رابطه بعد از وجود و رابطه وجودی است؟ -   

۲( رابطه نظم - رابطه والدین فرزندی  ۱( حرکت و زمان - خورشید و اشعه خورشید  

۴( خورشید و اشعه خورشید - رابطه اتکا ۳( رابطه والدین فرزندی - حرکت و زمان 
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 در مورد چگونگی درک رابطه علیت توسط انسان، کدام عبارت درست است؟-   

۱( از نظر دکارت مفهوم علیت جزء مفاهیم پایه ای ذهن است و خودش در ذهن بوده و از جایی کسب نشده است. 

۲( از نظر هیوم فیلسوف تجربه گرای انگلیسی درک علیت از طریق توالی حوادث و پدیده ها با حس و تجربه درک می شود. 

۳( از نظر کانت ساختار ذهن انسان به گونه ای است که برخی از مفاهیم از جمله مفهوم علت و معلول را نزد خود دارد.

۴( از نظر ابن سینا ما از طریق عقل و درک عقلی به دنبال هم آمدن یا همراه بودن برخی پدیده ها را درک می کنیم و حکم به علیت میان آن ها می کنیم. 

 مفاهیم فلسفی که از پرکاربردترین مفاهیم میان انسان ها هستند و یکی از کهن ترین مفاهیم فلسفی به ترتیب ..................... -   
بوده که اصل فلسفی ............ برخاسته از مسئله ............... و اصل فلسفی ............ برخاسته از مسئله ............ است.

۱( وجود و ماهیت - علت و معلول - سنخیت - علت یا معلول - مغایرت وجود و و ماهیت - وجود یا ماهیت 

۲( ماهیت و چیستی - خدا و جهان - سنخیت - علت یا معلول - مغایرت وجود و ماهیت - وجود یا ماهیت 

۳( وجود و ماهیت - علت و معلول - نسبیت - وجود یا ماهیت - وجوب بخشی علت به معلول - علت یا معلول 

۴( ماهیت و چیستی - خدا و جهان - سنخیت - وجود یا ماهیت - وجوب بخشی علت به معلول - علت یا معلول

 کهن ترین مسئله فلسفی کدام مسئله است؟ چه نوع رابطه ای است؟ کدام مثال برای این رابطه درست است؟ کدام مفهوم -   
ذهنی بازتابی از این رابطه است؟

۲( علت و معلول - بعد از وجود - رابطه والدین با فرزند - چرایی  ۱( وجود و ماهیت - وجودی - رابطه والدین با فرزند - چیستی  

۴( علت و معلول - وجودی - رابطه آتش با حرارت خود - چرایی ۳( وجود و ماهیت - بعد از وجود - رابطه آتش با حرارت خود - چیستی  

 فرض کنید فردی سنخیت علت و معلول را انکار کند در این صورت این فرد ......................-   

۱( می تواند تحقیقات علمی خود را پیگیری کند و به دنبال علت های ویژه برود. 

۲( می تواند برای نظم دقیق جهان پشتوانه عقلی قائل شود و نظم جهان را تبیین نماید. 

۳( از هرچیزی انتظار آثار متناسب با همان چیز را دارد.  

۴( در تحقیقات خود نمی تواند به سراغ عواملی برود که تناسب بیشتری با پدیده مورد تحقیق دارد. 

در ارتباط با رابطه علیت و اصول فرعیه آن کدام عبارت درست است؟-   

۱( رابطه وجودی است که یکی احتمااًل وجودش وابسته به وجود دیگری است. 

۲( از نظر دکارت انسان این رابطه را به صورت غریزی درک می کند. 

۳( از نظر فالسفه مسلمان علم به علت هر حادثه ای بیشتر از طریق حس و تجربه صورت می گیرد. 

۴( از نظر فالسفه تجربه گرا درک اصل سنخیت مانند درک اصل علیت توسط عقل صورت می گیرد.

تخلف ناپذیری نظام هستی و علت ویژه و نظم و قانونمندی در هستی به ترتیب به کدام یک از لوازم علیت مربوط می شود؟-   

۱( وجوب بخشی علت به معلول - سنخیت میان علت و معلول - سنخیت میان علت و معلول 

۲( وجوب بخشی علت به معلول - اصل علیت - سنخیت میان علت و معلول 

۳( سنخیت میان علت و معلول - اصل علیت - وجوب بخشی علت به معلول 

۴( سنخیت میان علت و معلول - وجوب بخشی علت به معلول - اصل علیت
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 در مورد چگونگی درک رابطه علیت توسط انسان، کدام عبارت درست است؟-   

۱( از نظر دکارت مفهوم علیت جزء مفاهیم پایه ای ذهن است و خودش در ذهن بوده و از جایی کسب نشده است. 

۲( از نظر هیوم فیلسوف تجربه گرای انگلیسی درک علیت از طریق توالی حوادث و پدیده ها با حس و تجربه درک می شود. 

۳( از نظر کانت ساختار ذهن انسان به گونه ای است که برخی از مفاهیم از جمله مفهوم علت و معلول را نزد خود دارد.

۴( از نظر ابن سینا ما از طریق عقل و درک عقلی به دنبال هم آمدن یا همراه بودن برخی پدیده ها را درک می کنیم و حکم به علیت میان آن ها می کنیم. 

 مفاهیم فلسفی که از پرکاربردترین مفاهیم میان انسان ها هستند و یکی از کهن ترین مفاهیم فلسفی به ترتیب ..................... -   
بوده که اصل فلسفی ............ برخاسته از مسئله ............... و اصل فلسفی ............ برخاسته از مسئله ............ است.

۱( وجود و ماهیت - علت و معلول - سنخیت - علت یا معلول - مغایرت وجود و و ماهیت - وجود یا ماهیت 

۲( ماهیت و چیستی - خدا و جهان - سنخیت - علت یا معلول - مغایرت وجود و ماهیت - وجود یا ماهیت 

۳( وجود و ماهیت - علت و معلول - نسبیت - وجود یا ماهیت - وجوب بخشی علت به معلول - علت یا معلول 

۴( ماهیت و چیستی - خدا و جهان - سنخیت - وجود یا ماهیت - وجوب بخشی علت به معلول - علت یا معلول

 کهن ترین مسئله فلسفی کدام مسئله است؟ چه نوع رابطه ای است؟ کدام مثال برای این رابطه درست است؟ کدام مفهوم -   
ذهنی بازتابی از این رابطه است؟

۲( علت و معلول - بعد از وجود - رابطه والدین با فرزند - چرایی  ۱( وجود و ماهیت - وجودی - رابطه والدین با فرزند - چیستی  

۴( علت و معلول - وجودی - رابطه آتش با حرارت خود - چرایی ۳( وجود و ماهیت - بعد از وجود - رابطه آتش با حرارت خود - چیستی  

 فرض کنید فردی سنخیت علت و معلول را انکار کند در این صورت این فرد ......................-   

۱( می تواند تحقیقات علمی خود را پیگیری کند و به دنبال علت های ویژه برود. 

۲( می تواند برای نظم دقیق جهان پشتوانه عقلی قائل شود و نظم جهان را تبیین نماید. 

۳( از هرچیزی انتظار آثار متناسب با همان چیز را دارد.  

۴( در تحقیقات خود نمی تواند به سراغ عواملی برود که تناسب بیشتری با پدیده مورد تحقیق دارد. 

در ارتباط با رابطه علیت و اصول فرعیه آن کدام عبارت درست است؟-   

۱( رابطه وجودی است که یکی احتمااًل وجودش وابسته به وجود دیگری است. 

۲( از نظر دکارت انسان این رابطه را به صورت غریزی درک می کند. 

۳( از نظر فالسفه مسلمان علم به علت هر حادثه ای بیشتر از طریق حس و تجربه صورت می گیرد. 

۴( از نظر فالسفه تجربه گرا درک اصل سنخیت مانند درک اصل علیت توسط عقل صورت می گیرد.

تخلف ناپذیری نظام هستی و علت ویژه و نظم و قانونمندی در هستی به ترتیب به کدام یک از لوازم علیت مربوط می شود؟-   

۱( وجوب بخشی علت به معلول - سنخیت میان علت و معلول - سنخیت میان علت و معلول 

۲( وجوب بخشی علت به معلول - اصل علیت - سنخیت میان علت و معلول 

۳( سنخیت میان علت و معلول - اصل علیت - وجوب بخشی علت به معلول 

۴( سنخیت میان علت و معلول - وجوب بخشی علت به معلول - اصل علیت
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 در مورد منشأ پذیرش درک رابطه علیت چه تفاوتی میان دیدگاه دکارت و ابن سینا وجود دارد؟-   

۱( از نظر ابن سینا درک علیت عقلی است و از نظر دکارت تجربی 

۲( از نظر ابن سینا درک علیت تجربی است و از نظر دکارت عقلی 

۳( از نظر دکارت تجربه نقشی در درک علیت ندارد ولی از نظر ابن سینا تجربه در درک توالی نقش دارد. 

۴( از نظر ابن سینا تجربه نقشی در درک علیت ندارد ولی از نظر دکارت تجربه در درک توالی نقش دارد.

 کدام عبارت در ارتباط با بحث علیت و فلسفه درست است؟-   

۱( واجب الوجود بالذات خودش علت خودش است. 

۲( ممتنع الوجود بالذات خودش علت خودش است. 

۳( رابطه علیت رابطه وجودی است یعنی ابتدا وجود علت و معلول فرض می شود، سپس این رابطه به آن ها نسبت داده می شود. 

۴( رابطه علیت رابطه وجودی است یعنی با وجود علت وجود معلول ضروری است.

 کدام گزینه اشتراک نظر هیوم با ابن سینا را در مورد منشأ پذیرش درک رابطه علیت نشان می دهد؟  - 

۲( علیت حاصل توالی پدیده ها است.  ۱( اصل علیت از طریق حس و تجربه درک می شود.  

۴( به دنبال هم آمدن برخی پدیده ها از طریق حس و تجربه درک می شود. ۳( علیت حاصل تداعی پدیده ها است.   

کهن ترین مسئله از مسائل فلسفی کدام مسئله است؟ چه نوع رابطه ای است؟ کدام مفهوم بازتابی از این رابطه در ذهن است؟ -    
کدام نظریه بیانگر نظر ابن سینا در مورد کیفیت پیدایش این رابطه در ذهن است؟

۱( جبر و اختیار - رابطه انسان و جهان - چگونگی - به دنبال هم آمدن دو حادثه از طریق حس و تجربه درک می شود و علیت میان آن ها از طریق عقل 

۲( جبر و اختیار - رابطه انسان و جهان - چرایی - درک علت حوادث طبیعی از طریق حس و تجربه است. 

۳( علت و معلول - رابطه وجودی - چرایی - به دنبال هم آمدن دو حادثه از طریق حس و تجربه درک می شود و علیت میان آن ها از طریق عقل.

۴( علت و معلول - رابطه وجودی - چگونگی - درک علت حوادث طبیعی از طریق عقل است.
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گزینه ۳ گزینه صحیح است. هیوم تنها راه شناخت واقعیات را حس و تجربه می دانست، اما در عین حال، معتقد بود که رابطه علیت )اینکه علت به ( سوال
معلول وجود می بخشد( با حس قابل درک نیست، زیرا حس فقط توالی و پشت سر هم آمدن دو حادثه را درک می کند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. هیوم می گوید: براثر تکرار مشاهده خورشید و روشن شدن زمین، در ذهن ما چنین منعکس می شود که خورشید »علی« ( سوال
روشن شدن زمین است. او این حالت ذهنی را »تداعی« می نامد و می گوید تداعی چیزی جز یک امر روانی ناشی از توالی و پشت سر هم آمدن پدیده ها نیست. 

از این طریق است که ما پنداشته ایم یک رابطه ضروری میان طلوع خورشید و روشن شدن زمین برقرار است. 
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه ۱: از نظر دکارت علیت جزء مفاهیم اولیه ای است که انسان آن را به طور فطری درک می کند؛ یعنی هر انسانی، با درکی از رابطه علیت متولد می شود و 
درک این رابطه نیاز به تجربه و یا آموزش ندارد. 

گزینه ۲: تجربه گرایان معتقدند که انسان از طریق حس به توالی پدیده ها پی می برد )نه اصل علیت(. 
گزینه ۴: تجربه گرایان می گویند که مثاًل چون زمین همواره با آمدن خورشید، روشن می شود و با ناپدید شدن آن، تاریک می گردد، انسان متوجه رابطه ای میان 
این دو پدیده شده و دانسته که تا خورشید نیاید، زمین هم روشن نمی شود، یعنی یک رابطه ضروری میان طلوع خورشید و روشن شدن زمین یافته است. )پس 

خود انسان آن را ضروری می پندارد(

گزینه ۳ گزینه صحیح است. رابطه علیت مانند روابط دیگر نیست. رابطه استاد و شاگرد بعد از وجود دو طرف شکل می گیرد، درحالی که رابطه علیت ( سوال
در خود وجود است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. رابطه علیت رابطه ای است، یعنی وجود یکی ضرورت وابسته به وجود دیگری است؛ بنابراین مانند رابطه دوستی نیست ( سوال
که در آن ابتدا وجود دو فرد فرض می شود و سپس میان آن ها دوستی برقرار می گردد. به عبارت دیگر هم زمان با به وجود آمدن معلول، رابطه علیت به وجود 

می آید. 
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه ۲: رابطه علیت یکی از کهن ترین مسائل فلسفی است. 
گزینه ۳: رابطه علیت بعد از وجود طرفین رابطه ایجاد نمی شود. 

گزینه ۴: شاید نخستین مسئله ای که بشر را به تفکر و اندیشه وادار کرده است، چگونگی رابطه علت و معلول باشد.

گزینه ۴ گزینه صحیح است.( سوال
عبارت »الف«: یک گزاره نادرست درباره اصل سنخیت است. زیرا همه انسان ها به طور طبیعی طبق همین اصل رفتار می کنند و اگر کسی هم آن را انکار کند 

تنها در مقام حرف است. 
عبارت »ب«: نشان دهنده اصل وجوب علی و معلولی است، یعنی با آمدن علت، وجود معلول ضرورت می یابد و موجود می شود. 

عبارت »پ«: امکان پیشگیری از حادثه ها نیز با قبول اصل سنخیت اتفاق می افتد. 
عبارت »ت«: اگر کسی اصل وجوب بخشی علت به معلول را انکار کند، مانند این است که خود اصل علیت را انکار کرده است و تأثیری برای علت قائل نشده 

است و بودن و نبودن علت برای او یکسان است.
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گزینه ۳ گزینه صحیح است. هیوم تنها راه شناخت واقعیات را حس و تجربه می دانست، اما در عین حال، معتقد بود که رابطه علیت )اینکه علت به ( سوال
معلول وجود می بخشد( با حس قابل درک نیست، زیرا حس فقط توالی و پشت سر هم آمدن دو حادثه را درک می کند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. هیوم می گوید: براثر تکرار مشاهده خورشید و روشن شدن زمین، در ذهن ما چنین منعکس می شود که خورشید »علی« ( سوال
روشن شدن زمین است. او این حالت ذهنی را »تداعی« می نامد و می گوید تداعی چیزی جز یک امر روانی ناشی از توالی و پشت سر هم آمدن پدیده ها نیست. 

از این طریق است که ما پنداشته ایم یک رابطه ضروری میان طلوع خورشید و روشن شدن زمین برقرار است. 
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه ۱: از نظر دکارت علیت جزء مفاهیم اولیه ای است که انسان آن را به طور فطری درک می کند؛ یعنی هر انسانی، با درکی از رابطه علیت متولد می شود و 
درک این رابطه نیاز به تجربه و یا آموزش ندارد. 

گزینه ۲: تجربه گرایان معتقدند که انسان از طریق حس به توالی پدیده ها پی می برد )نه اصل علیت(. 
گزینه ۴: تجربه گرایان می گویند که مثاًل چون زمین همواره با آمدن خورشید، روشن می شود و با ناپدید شدن آن، تاریک می گردد، انسان متوجه رابطه ای میان 
این دو پدیده شده و دانسته که تا خورشید نیاید، زمین هم روشن نمی شود، یعنی یک رابطه ضروری میان طلوع خورشید و روشن شدن زمین یافته است. )پس 

خود انسان آن را ضروری می پندارد(

گزینه ۳ گزینه صحیح است. رابطه علیت مانند روابط دیگر نیست. رابطه استاد و شاگرد بعد از وجود دو طرف شکل می گیرد، درحالی که رابطه علیت ( سوال
در خود وجود است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. رابطه علیت رابطه ای است، یعنی وجود یکی ضرورت وابسته به وجود دیگری است؛ بنابراین مانند رابطه دوستی نیست ( سوال
که در آن ابتدا وجود دو فرد فرض می شود و سپس میان آن ها دوستی برقرار می گردد. به عبارت دیگر هم زمان با به وجود آمدن معلول، رابطه علیت به وجود 

می آید. 
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه ۲: رابطه علیت یکی از کهن ترین مسائل فلسفی است. 
گزینه ۳: رابطه علیت بعد از وجود طرفین رابطه ایجاد نمی شود. 

گزینه ۴: شاید نخستین مسئله ای که بشر را به تفکر و اندیشه وادار کرده است، چگونگی رابطه علت و معلول باشد.

گزینه ۴ گزینه صحیح است.( سوال
عبارت »الف«: یک گزاره نادرست درباره اصل سنخیت است. زیرا همه انسان ها به طور طبیعی طبق همین اصل رفتار می کنند و اگر کسی هم آن را انکار کند 

تنها در مقام حرف است. 
عبارت »ب«: نشان دهنده اصل وجوب علی و معلولی است، یعنی با آمدن علت، وجود معلول ضرورت می یابد و موجود می شود. 

عبارت »پ«: امکان پیشگیری از حادثه ها نیز با قبول اصل سنخیت اتفاق می افتد. 
عبارت »ت«: اگر کسی اصل وجوب بخشی علت به معلول را انکار کند، مانند این است که خود اصل علیت را انکار کرده است و تأثیری برای علت قائل نشده 

است و بودن و نبودن علت برای او یکسان است.
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گزینه ۱ گزینه صحیح است. وجود معلول آنگاه ضرورت می شود که مرجح )علت( موجود باشد، بدون مرجح، معلول نه وجوب پیدا می کند نه وجود.( سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. اگر علت یک چیز موجود شود، موجودشدن آن چیز نیز واجب می شود و ضرورت می یابد. ( سوال
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه ۲: علت به معلول خود ضرورت وجود می بخشد و معلول را موجود می کند. 
گزینه ۳: اشیاء در ذات و ماهیت خود، ممکن الوجود بوده اند و اگر اکنون موجود هستند، به خاطر این است که به واسطه علت خود از حالت امکانی خارج شده 

و وجود برای آن ها ضروری و واجب شده و لذا موجود گردیده اند )وجوب وجود(. 
گزینه ۴: معلول با قطع نظر از علت، »امکان ذاتی« دارد؛ یعنی ذات و ماهیت آن نسبت به وجود و عدم مساوی است. با آمدن علت، وجود معلول ضرورت می 

یابد و موجود می شود.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. با قبول اصل سنخیت میتوان برای نظم دقیق جهان پشتوانه عقلی قائل شد )بیت گزینه های ۳ و ۴(. دانشمندان با تکیه ( سوال
بر همین اصل، تحقیقات علمی خود را پیگیری می کنند؛ آنان وقتی با پدیده ای مواجه می شوند و می خواهند علت آن را بیابند، به سراغ عواملی می روند که 

تناسب بیشتری با آن پدیده دارد و علت آن پدیده را در میان آن عوامل جستجو می کنند تا اینکه به علت ویژه آن دست یابند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. عبارت صورت سؤال یکی از مصداق های اصل عقلی سنخیت است که برای درک مصادیق آن اصل )یعنی موارد مشابه ( سوال
عبارت صورت سؤال( باید از تجربه کمک بگیریم. 

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینه ۱: با قبول اصل سنخیت میتوان برای نظم دقیق جهان پشتوانه »عقلی« قائل شد. 

گزینه ۲: وقتی با پدیده ای مواجه می شویم و می خواهیم »علت« آن را بیابیم، به سراغ عواملی می رویم که تناسب بیشتری با آن پدیده دارد. 
گزینه ۴: همه انسان ها به طور طبیعی اصل سنخیت را قبول دارند، اما فالسفه تجربه گرا آن را یک اصل تجربی می دانند )نه عقلی(.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. کهن ترین مسئله فلسفه، مسئله علت و معلول است. دکارت رابطه علیت را فطری و عقلی می دانست.(  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. اصل سنخیت پشتوانه ای عقلی برای درک جهان به صورت نظامی دقیق فراهم می کند، پس در پرتو این اصل ما جهان (  سوال
را به صورت دستگاهی منظم درک می کنیم که هر چیزی دارای علت یا معلول خاصی است و می فهمیم که جهان، جهان بی نظم نیست.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. سنخیت یعنی میان هر علت با معلول خودش سنخیت و مناسبت خاصی حکم فرما است که میان یک علت و معلول (  سوال
دیگر نیست. - وقتی می گوییم سنخیت علت و معلول، یعنی همواره از یک علت خاص، یک معلول خاص پدید می آید و قانون میان پدیده ها ثابت و تغییر ناپذیر 

است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است.(  سوال
الف( اصل سنخیت نشان می دهد که میان علت ها و معلول هایشان در جهان هستی رابطه خاصی حکم فرما است و جهان هستی یک دستگاه منظم است. 

ب( اصل سنخیت میان علت ها و معلول ها نظم برقرار می کند و به تبع این کار، کل هستی را منظم و دقیق جلوه گر می سازد. 
ج( سنخیت هم مانند علیت کاماًل عقلی است و با تجربه و حس مشاهده نمی شود.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. اصل سنخیت میان علت ها و معلول ها نظم برقرار می کند و به تبع این کار، کل هستی را منظم و دقیق جلوه گر می (  سوال
سازد. - همه مردم چه متوجه باشند و چه نباشند طبق اصل سنخیت عمل می کنند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. امکان ذاتی، چیزی که ذات و ماهیت آن نسبت به وجود و عدم مساوی است. وجوب علی و معلولی نشان می دهد که (  سوال
موجوداتی که در جهان هستی پدید آمده اند، ابتدا توسط واجب الوجود بالذات، وجوب و ضرورت پیدا کرده اند و ضرورت به ما نشان می دهد که امکان نداشت 

این موجودات از وجود یافتن تخلف کنند و پدید نیایند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. اصطالح وجوب علی و معلولی برای واجب الوجود بالغیر کاربرد دارد. پیام آن خروج از حالت تساوی وجود و عدم نیازمند (  سوال
به یک عامل بیرونی به نام علت است، می باشد.
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گزینه ۴ گزینه صحیح است. دکارت معتقد است که اصل علیت بدون دخالت تجربه شناخته می شود، زیرا جزء مفاهیم اولیه فطری انسان است. - (  سوال
هیوم از فیلسوفانی است که درک علیت را ناممکن می دانند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. امپریست ها وجود رابطه میان پدیده های جهان را انکار می کنند، زیرا آن ها هرچیزی را بر اساس حس و تجربه تحلیل (  سوال
می کنند، معتقدند که انسان از طریق حس به توالی پدیده ها پی می برد و رابطه علیت را بنا می نهد. - ابژکتیو به معنای امری عینی است و سوبژکتیو یعنی امری 

ذهنی.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. کانت معتقد بود که ساختار ذهنی ما به گونه ای است که پدیده ها را به صورت علت و معلول درک می کند، یعنی علیت (  سوال
امری ذهنی و سوبژکتیو است. - تجربه گرایان غیر از هیوم و پیروانش معتقدند که انسان از طریق حس و تجربه به توالی پدیده ها پی می برد و رابطه علیت را 

درک می کند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. از نظر دکارت اصل علیت بدون دخالت تجربه به دست می آید و جزء مفاهیم اولیه و بدیهی است که انسان از آن درک (  سوال
فطری دارد. مبنای انکار اصل علیت توسط هیوم یکی دانستن معرفت و تجربه حسی بود.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. نمی توان گفت که چون همیشه با آمدن خورشید به آسمان، زمین روشن می شود تجربه و حواس علت روشن شدن (  سوال
زمین را تشخیص می دهند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است.(  سوال
الف( فیلسوفان تجربه گرا امکان معرفت از طریق استدالل عقلی و بدون تجربه را رد می کنند. 

ب( به اعتقاد هیوم چیزی جز یک امر روانی ناشی از توالی پدیده ها نیست.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. آنان تجربه را مبنای هر نوع شناختی می دانند و انکار اصل علیت از نظر فیلسوفان تجربه گرا از همین امر ناشی می (  سوال
گردد. - علیت حاصل توالی پدیده ها است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است.(  سوال
الف( هیوم معتقد است ما از طریق حس و تجربه تنها توالی میان پدیده ها را درک می کنیم نه رابطه علیت را. 

گاهی از جهان نمی پذیرد، علیت رابطه ای نیست که بتوان آن  ب( طبق نظر هیوم که تجربه را مبنای همه شناخت های بشر می داند و جز تجربه راهی برای آ
را از طریق تجربه و مشاهده کشف کرد؛ بنابراین منکر اصل علیت است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. دکارت و تجربه گرایان علیت را وصف واقعیات عینی خارج از ذهن می دانستند، ولی هیوم و کانت علیت را صرفًا ذهنی (  سوال
می دانستند. امر عینی را ابژکتیو و أمر ذهنی را سوبژکتیو می نامند. اگر بخواهیم تنها به ادراک حس و شناخت تجربی متکی باشیم، هیچ گاه نه علتی خواهیم 

دید و نه معلولی مشاهده می کنیم، بلکه تنها توالی و پشت سر هم آمدن دو پدیده را مشاهده خواهیم کرد.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. کانت پس از مطالعه دیدگاه هیوم درباره علیت، بسیار تحت تأثیر نظرات او قرار گرفته بود. اکثر امپریست ها یا تجربه (  سوال
گرایان معتقدند انسان از طریق حس به توالی پدیده ها پی می برد و رابطه علیت را بنا می نهد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال
الف( دیدن اشیاء به صورت علت و معلول امری ذهنی )سوبژکتیو( است نه عینی )ابژکتیو( 

ب( وقتی با آمدن خورشید به آسمان زمین روشن می شود، حواس علت روشن شدن زمین به واسطه آمدن خورشید به آسمان را درک نمی کند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. علیت جزء ساختار ذهن انسان ها است )کانت(، علیت توالی پدیده ها است )هیوم( - در دیدگاه کانت انسان ها به (  سوال
صورت عقلی و فطری اصل علیت را درک می کنند نه اکتسابی.
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گزینه ۴ گزینه صحیح است. دکارت معتقد است که اصل علیت بدون دخالت تجربه شناخته می شود، زیرا جزء مفاهیم اولیه فطری انسان است. - (  سوال
هیوم از فیلسوفانی است که درک علیت را ناممکن می دانند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. امپریست ها وجود رابطه میان پدیده های جهان را انکار می کنند، زیرا آن ها هرچیزی را بر اساس حس و تجربه تحلیل (  سوال
می کنند، معتقدند که انسان از طریق حس به توالی پدیده ها پی می برد و رابطه علیت را بنا می نهد. - ابژکتیو به معنای امری عینی است و سوبژکتیو یعنی امری 

ذهنی.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. کانت معتقد بود که ساختار ذهنی ما به گونه ای است که پدیده ها را به صورت علت و معلول درک می کند، یعنی علیت (  سوال
امری ذهنی و سوبژکتیو است. - تجربه گرایان غیر از هیوم و پیروانش معتقدند که انسان از طریق حس و تجربه به توالی پدیده ها پی می برد و رابطه علیت را 

درک می کند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. از نظر دکارت اصل علیت بدون دخالت تجربه به دست می آید و جزء مفاهیم اولیه و بدیهی است که انسان از آن درک (  سوال
فطری دارد. مبنای انکار اصل علیت توسط هیوم یکی دانستن معرفت و تجربه حسی بود.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. نمی توان گفت که چون همیشه با آمدن خورشید به آسمان، زمین روشن می شود تجربه و حواس علت روشن شدن (  سوال
زمین را تشخیص می دهند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است.(  سوال
الف( فیلسوفان تجربه گرا امکان معرفت از طریق استدالل عقلی و بدون تجربه را رد می کنند. 

ب( به اعتقاد هیوم چیزی جز یک امر روانی ناشی از توالی پدیده ها نیست.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. آنان تجربه را مبنای هر نوع شناختی می دانند و انکار اصل علیت از نظر فیلسوفان تجربه گرا از همین امر ناشی می (  سوال
گردد. - علیت حاصل توالی پدیده ها است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است.(  سوال
الف( هیوم معتقد است ما از طریق حس و تجربه تنها توالی میان پدیده ها را درک می کنیم نه رابطه علیت را. 

گاهی از جهان نمی پذیرد، علیت رابطه ای نیست که بتوان آن  ب( طبق نظر هیوم که تجربه را مبنای همه شناخت های بشر می داند و جز تجربه راهی برای آ
را از طریق تجربه و مشاهده کشف کرد؛ بنابراین منکر اصل علیت است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. دکارت و تجربه گرایان علیت را وصف واقعیات عینی خارج از ذهن می دانستند، ولی هیوم و کانت علیت را صرفًا ذهنی (  سوال
می دانستند. امر عینی را ابژکتیو و أمر ذهنی را سوبژکتیو می نامند. اگر بخواهیم تنها به ادراک حس و شناخت تجربی متکی باشیم، هیچ گاه نه علتی خواهیم 

دید و نه معلولی مشاهده می کنیم، بلکه تنها توالی و پشت سر هم آمدن دو پدیده را مشاهده خواهیم کرد.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. کانت پس از مطالعه دیدگاه هیوم درباره علیت، بسیار تحت تأثیر نظرات او قرار گرفته بود. اکثر امپریست ها یا تجربه (  سوال
گرایان معتقدند انسان از طریق حس به توالی پدیده ها پی می برد و رابطه علیت را بنا می نهد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال
الف( دیدن اشیاء به صورت علت و معلول امری ذهنی )سوبژکتیو( است نه عینی )ابژکتیو( 

ب( وقتی با آمدن خورشید به آسمان زمین روشن می شود، حواس علت روشن شدن زمین به واسطه آمدن خورشید به آسمان را درک نمی کند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. علیت جزء ساختار ذهن انسان ها است )کانت(، علیت توالی پدیده ها است )هیوم( - در دیدگاه کانت انسان ها به (  سوال
صورت عقلی و فطری اصل علیت را درک می کنند نه اکتسابی.
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گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال
الف( هیوم علیت را صرفًا قرارداد ذهنی می داند. هیوم معتقد است که رابطه علیت در حقیقت وجود ندارد. این چیزی که ما رابطه می نامیم ناشی از توالی پدیده 

ها است، یعنی پشت سرهم آمدن و عادت ذهنی، که ما به عنوان قرارداد ذهن آن را آورده ایم که مفهوم همان توالی را می دهد. 
ب( آن ها وجود رابطه میان حوادث را منکر هستند. 

ج( هیوم با دو مقدمه نتیجه می گیرد که علیت قابل درک نیست: 
۱( شناخت تنها از طریق تجربه حسی صورت می گیرد. 

۲( علیت چیزی نیست که بتوان آن را در تجربه حسی درک نمود. 

گزینه ۴ گزینه صحیح است. کانت علیت را امری سوبژکتیو و ذهنی می داند نه عینی - دکارت علیت را عقلی، بدیهی و فطری می داند، یعنی بی نیاز (  سوال
از اثبات و غیر اکتسابی، پس باید بدون اثبات آن را پذیرفت و از آن استفاده کرد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. تجربه گرایان همگی علیت را ناشی از توالی پدیده ها می دانستند با این تفاوت که قبل از هیوم آن را واقعی و عینی و قابل (  سوال
درک با حس و تجربه می دانستند، ولی هیوم آن را تداعی و عادت ذهن که ناشی از مشاهده توالی پدیده ها است می دانست. دکارت عقل گرا بود و اختالف اصلی 
او با تجربه گرایان این بود که او ادراک عقلی مستقل از تجربه را ممکن می دانست، ولی تجربه گرایان هر ادراک معتبری را به نوعی وابسته به حس می دانستند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. تجربه گرایان علیت را معتبر و واقعی می دانستند و از آن استفاده می کردند. - کانت اصل علیت را امری ذهنی و (  سوال
سوبژکتیو می دانست، زیرا می گفت: ساختار ذهن ما به گونه ای است که علیت را نزد خود دارد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. برخی آن را واقعی و برخی ذهنی می شمردند - هیوم علیت را غیر قابل ادراک میدانست نه با حس و نه با عقل.(  سوال

گزینه ۲ گزینه صحیح است. نظر خاص هیوم در بین تجربه گرایان این بود که علیت مشاهده پذیر نیست.(  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. تکرار حوادث(  سوال

گزینه ۴ گزینه صحیح است. فراتر از ادراکات حسی و عقلی است.(  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. علت چیزی است که معلول برای وجود داشتن بدان نیازمند است و اگر نباشد، معلولی هم در کار نخواهد بود. ابر عامل (  سوال
ایجاد باران است. )علت و معلول(

گزینه ۲ گزینه صحیح است.(  سوال
الف( علت، چیزی است که وجود معلول متوقف بر آن است. 

ب( پرسش از چرایی، بازتاب دهنده علیت است؛ زیرا وقتی از چرایی می پرسیم، منظور » به چه علت« است. این مسئله حتی در ذهن کودکان نیز مطرح می شود 
و اگر بخواهیم آن را پاسخ دهیم، در فرآیند ذهنی نیازمند استدالل خواهیم بود. 

ج( علت، آن چیزی است که معلول در هستی خود به آن نیازمند است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. روابطی که در آن ها یک طرف برای وجود داشتن به طرف دیگر رابطه نیازمند باشد، رابطه وجودی است. - رابطه علت (  سوال
و معلول در وجود دو طرف رابطه نهفته است و هم زمان با وجود آن دو پدید می آید. به همین دلیل، از سایر روابط بسیار عمیق تر است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است.(  سوال
الف( تنها رابطه ای که وجودی است، یعنی یک طرف به طرف دیگری وجود می دهد، علیت است. به عبارت دیگر، هر دو طرف رابطه، وجود مستقل از هم ندارند 

بلکه وجود یک طرف وابسته به طرف دیگر است. 
ب( ذهن انسان از طریق استدالل به دنبال کشف روابط علی و معلولی است و کلمه »چرا« بازتاب این تمایل ذهنی است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. سؤال از چرایی، بازتاب علت یابی انسان است.(  سوال
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گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال
الف( علیت یک رابطه دارای دو طرف است که یکی از دو طرف، قبل از رابطه موجود نیست. 

ب( یکی از کهن ترین مسائل فلسفی، مسئله علت و معلول است. 
ج( در رابطه علیت »وجود« دادوستد می شود، یعنی رابطه در حین به وجود آمدن معلول برقرار می شود نه پس از وجود طرفین رابطه.

گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال
الف( این اصل یکی از مسائل قدیمی در تاریخ تفکر بشری است نه لزوما نخستین مسئله. 

ب( علت و معلول از نظر وجودی با خود رابطه هم زمان هستند، یعنی رابطه علیت یک رابطه وجودی است و این گونه نیست که ابتدا علت و معلولی در کار باشد 
و سپس، رابطه ای میان آن ها شکل بگیرد؛ زیرا این رابطه چیزی جز وجود علت و معلول نیست. 

ج( رابطه علیت، رابطه ای است که دقیقًا در خود وجود علت و معلول برقرار است و چیزی نیست که مستقل یا مقدم یا فرع بر وجود آن دو باشد، زیرا اساسًا رابطه 
علیت یک رابطه وجودی میان علت و معلول است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. ابر و باران(  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. علت و معلول(  سوال

گزینه ۴ گزینه صحیح است. بر اساس نظر این دسته از فالسفه غرب، عقلی بودن اصل علیت را انکار می کند و اعتقاد عمومی به علیت را ناشی (  سوال
از عادت ذهنی داند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال
الف( اینکه حادثه ای موجب حادثه ای دیگر شود بیان دیگری از اصل علیت است )رد گزینه ۲( تعاقب و توالی در تجربه حسی مشاهده می شود )رد گزینه ۳( 

سبب و علتی می دهد و فرض سؤال این است که اساس وجود آن ها انکار می گردد )رد گزینه ۴( 
ب( در فلسفه جدید غرب نظریه ای مطرح شده که به انکار اصل علیت و فروع آن پرداخته است. این نظریه که در فلسفه غرب تأثیر مهمی به جا نهاده، اصل 
گاهی  علیت را به مثابه یک اصل عقالنی نفی کرده است. طبق این نظریه که تجربه را مبنای همه شناخت های بشر می داند و جز تجربه راه دیگری را برای آ

از جهان نمی پذیرد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. بر اساس نظریه ای که در فلسفه جدید غرب مطرح شده است، »علیت« رابطه ای واقعی میان حوادث و پدیده های (  سوال
جهان نیست. بلکه رابطه ای جعلی و قراردادی است که ذهن در اثر عادت بین مشاهدات مکرر خود از حوادث برقرار می سازد و رابطه ای نیست که بتوان آن را 

از طریق تجربه و مشاهده کشف کرد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. ما همواره حوادثی را در پی حوادث دیگر مشاهده می کنیم، اما در این تجربه ها هرگز چیزی را به نام رابطه علیت بین (  سوال
دو حادثه رؤیت نمی نماییم. تعاقب دو حادثه و اینکه یکی از آن ها مقدم و دیگری مؤخر اتفاق می افتد، به تأثیر و تأثر میان آن ها گواهی نمی دهد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. در فلسفه جدید غرب نظریه ای مطرح شده که به انکار اصل علیت و فروع آن پرداخته است. این نظریه که در فلسفه (  سوال
غرب تأثیر مهمی به جا نهاده، اصل علیت را به مثابه یک اصل عقالنی نفی کرده است. این نظریه را نخستین بار دیوید هیوم بیان کرده است.

گاهی از جهان نمی پذیرد، علیت رابطه ای نیست که بتوان  طبق این نظریه که تجربه را مبنای همه شناخت های بشر می داند و جز تجربه راه دیگری را برای آ
آن را از طریق تجربه مشاهده و کشف کرد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. سنخیت، یعنی هر علتی معلول خاص دارد و هر معلولی از علت خاص پدید می آید.(  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. در گزینه های »۲«، »۳« و »۴« به نظم جهان آفرینش که از مستلزمات قاعده سنخیت است اشاره شده است.(  سوال
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گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال
الف( علیت یک رابطه دارای دو طرف است که یکی از دو طرف، قبل از رابطه موجود نیست. 

ب( یکی از کهن ترین مسائل فلسفی، مسئله علت و معلول است. 
ج( در رابطه علیت »وجود« دادوستد می شود، یعنی رابطه در حین به وجود آمدن معلول برقرار می شود نه پس از وجود طرفین رابطه.

گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال
الف( این اصل یکی از مسائل قدیمی در تاریخ تفکر بشری است نه لزوما نخستین مسئله. 

ب( علت و معلول از نظر وجودی با خود رابطه هم زمان هستند، یعنی رابطه علیت یک رابطه وجودی است و این گونه نیست که ابتدا علت و معلولی در کار باشد 
و سپس، رابطه ای میان آن ها شکل بگیرد؛ زیرا این رابطه چیزی جز وجود علت و معلول نیست. 

ج( رابطه علیت، رابطه ای است که دقیقًا در خود وجود علت و معلول برقرار است و چیزی نیست که مستقل یا مقدم یا فرع بر وجود آن دو باشد، زیرا اساسًا رابطه 
علیت یک رابطه وجودی میان علت و معلول است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. ابر و باران(  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. علت و معلول(  سوال

گزینه ۴ گزینه صحیح است. بر اساس نظر این دسته از فالسفه غرب، عقلی بودن اصل علیت را انکار می کند و اعتقاد عمومی به علیت را ناشی (  سوال
از عادت ذهنی داند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال
الف( اینکه حادثه ای موجب حادثه ای دیگر شود بیان دیگری از اصل علیت است )رد گزینه ۲( تعاقب و توالی در تجربه حسی مشاهده می شود )رد گزینه ۳( 

سبب و علتی می دهد و فرض سؤال این است که اساس وجود آن ها انکار می گردد )رد گزینه ۴( 
ب( در فلسفه جدید غرب نظریه ای مطرح شده که به انکار اصل علیت و فروع آن پرداخته است. این نظریه که در فلسفه غرب تأثیر مهمی به جا نهاده، اصل 
گاهی  علیت را به مثابه یک اصل عقالنی نفی کرده است. طبق این نظریه که تجربه را مبنای همه شناخت های بشر می داند و جز تجربه راه دیگری را برای آ

از جهان نمی پذیرد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. بر اساس نظریه ای که در فلسفه جدید غرب مطرح شده است، »علیت« رابطه ای واقعی میان حوادث و پدیده های (  سوال
جهان نیست. بلکه رابطه ای جعلی و قراردادی است که ذهن در اثر عادت بین مشاهدات مکرر خود از حوادث برقرار می سازد و رابطه ای نیست که بتوان آن را 

از طریق تجربه و مشاهده کشف کرد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. ما همواره حوادثی را در پی حوادث دیگر مشاهده می کنیم، اما در این تجربه ها هرگز چیزی را به نام رابطه علیت بین (  سوال
دو حادثه رؤیت نمی نماییم. تعاقب دو حادثه و اینکه یکی از آن ها مقدم و دیگری مؤخر اتفاق می افتد، به تأثیر و تأثر میان آن ها گواهی نمی دهد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. در فلسفه جدید غرب نظریه ای مطرح شده که به انکار اصل علیت و فروع آن پرداخته است. این نظریه که در فلسفه (  سوال
غرب تأثیر مهمی به جا نهاده، اصل علیت را به مثابه یک اصل عقالنی نفی کرده است. این نظریه را نخستین بار دیوید هیوم بیان کرده است.

گاهی از جهان نمی پذیرد، علیت رابطه ای نیست که بتوان  طبق این نظریه که تجربه را مبنای همه شناخت های بشر می داند و جز تجربه راه دیگری را برای آ
آن را از طریق تجربه مشاهده و کشف کرد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. سنخیت، یعنی هر علتی معلول خاص دارد و هر معلولی از علت خاص پدید می آید.(  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. در گزینه های »۲«، »۳« و »۴« به نظم جهان آفرینش که از مستلزمات قاعده سنخیت است اشاره شده است.(  سوال
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گزینه ۴ گزینه صحیح است. »آنچه به معلول ضرورت وجود می دهد. علت است« معلول با قطع نظر از علت »امکان ذاتی« دارد، یعنی ذات و ماهین (  سوال
آن نسبت به وجود عدم مساوی است. با آمدن علت وجود معلول ضرورت می یابد و موجود می شود، پس علت و معلول خود ضرورت وجود می بخشد و معلول 
را موجود می کند این رابطه ضرورت بخشی علت به معلول را به وجوب علی و معلولی می گویند، یعنی اگر علت یک چیزی موجود شود موجودشدن آن چیز نیز 

واجب می شود و ضرورت می یابد آن چیز نیز موجود می شود؛ بنابراین وقتی تمام شرایط باز بودن در محیا است )علت تامه و ناقصه( باید در باز شود.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. هیوم می گوید درست است که تنها راه شناخت واقعیات حس و تجربه است، اما اصل علیت و رابطه ضروری میان علت (  سوال
و معلول را نمی توان از مشاهده حس و تجربه به دست آورد. از نظر هیوم، حس فقط می تواند اجسام و رنگ ها و شکل ها و اموری از این قبیل را به ما نشان دهد. 
کانت بعد تامالت فراوان به این نتیجه رسید که مفهوم علیت و رابطه علت و معلول جزء مفاهیم پایه ای ذهن است و خودش در ذهن بوده و از جایی کسب نشده 
است، یعنی ساختار ذهن بشر به گونه ای است که برخی از مفاهیم از جمله مفهوم علت و معلول را نزد خود دارد. به عبارت دیگر دیدن اشیاء به صورت علت و 

معلول امری ذهنی )سوبژکتیو( است نه عینی ابژکتیو.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. داشته و تبدیل به واجب الوجود بالغیر شده و حال اگر یک شیء از تساوی وجود و عدم حالت امکان ذاتی، تساوی بین (  سوال
وجود و عدم است، حال اگر یک شیء از تساوی وجود و عدم خارج شود و به وجود آید، حتمًا علت

بررسی گزینه ها: 
گزینه ۱: ساختمان ذهن معمار - موجود نیست در ذهن اوست. 

گزینه ۲: باغبان می خواهد بذر را بکارد - هنوز موجود نشده که بکارد. 
گزینه ۳: خاکستر چوب قرار است انداخته شود - هنوز موجود نشده است. 

گزینه ۴: همزمان با حرکت پلک حرکت مژگان چشم موجود می شود. - اینجا پدیده موجود شده است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. دکارت درک اصل علیت را فطری و ذاتی می دانست درحالی که فیلسوفان مسلمان آن را اصل عقلی می دانستند.(  سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است. فالسفه مسلمان می گویند: اصل علیت یک قاعده عقلی است و از تجربه به دست نمی آید، زیرا هر داده تجربی خود (  سوال
مبتنی بر این قاعده است ... بعد از درک علیت، برای اینکه حوادث طبیعی را بدانیم، باید از حس و تجربه خود استفاده کنیم، کشف علل امور طبیعی از طریق 

حس و تجربه صورت می گیرد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال
اصل علیت  ارتباط و پیوستگی بین موجودات 

اصل وجوب علی معلولی  قطعی و الیتخلف بودن نظام جهان 
اصل سنخیت  نظم و قانون و نظام حاکم بر ارتباط میان موجودات

گزینه ۱ گزینه صحیح است. اصل سنخیت، وقتی معتقد به اصل سنخیت باشیم بر اساس این اصل در این عالم نظم و انضباط و پیوستگی وجود (  سوال
دارد، هر علتی معلول خاص خودش را به دنبال خواهد داشت، پس اگر کسی بدی کند، نباید انتظار داشته باشد که به او خوبی شود. معلول و نتیجه بدی، بدی 

خواهد بود.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. هیوم فیلسوف قرن هجدهم انگلستان نظر خاصی دارد. او که اساس تجربه گراست و امکان معرفت از طریق استدالل (  سوال
عقلی و بدون تجربه را رد می کند و می گوید درک علیت از این طریق هم ممکن نیست چون علیت مفهومی فراتر از حس است. او می گوید، براثر تکرار مشاهده 
خورشید و روشن شدن، در ذهن ما چنین تداعی می شود که خورشید »علت« روشن شدن زمین است و این تداعی چیزی جز یک امر روانی ناشی از توالی پدیده 

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

گزینه ۳ گزینه صحیح است. ابن سینا می گوید: »آنچه به معلول ضرورت وجودی دهد علت است«. معلول با قطع نظر از علت »امکان ذاتی« دارد، (  سوال
یعنی ذات و ماهیت آن نسبت به وجود و عدم مساوی است: 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. به عبارت دیگر، معلول که در ذات خود ممکن الوجود است و فقط امکان موجودشدن را دارد، توسط علت، واجب الوجود 

می شود و لباس هستی می پوشد. چنین واجب الوجودی را »واجب الوجود بالغیر« می نامند.
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گزینه ۳ گزینه صحیح است. زیرا عالم هستی یعنی عالم ممکنات، بنابراین خود به خود نمی تواند رخ دهد و تا وجودش از ناحیه غیرضرورت نیابد و (  سوال
واجب نشود ایجاد نمی شود، پس وقتی به وجود می آید یعنی تمام شرایط تحقق را دارا است، پس قطعًا رخ می دهد. اصل سنخیت یعنی هر علتی معلول خاص 

خود و هر معلولی علت خاص خود را دارد لذا این عالم به هر صورتی که به وجود آمده یعنی با علت خود در تناسب است و نمی تواند عقال گونه دیگری باشد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. زیرا معلولی که ضرورت وجود می یابد. وجود برایش واجب می شود از حالت امکانی خارج شده و واجب شده است و (  سوال
چون وجوب از ناحیه غیر است، پس واجب بالغیر است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. زیرا وقتی ممکن بالذات به وجود می آید، یعنی وجودش واجب و ضروری شده است به عبارتی اول وجودش وجوب یافته (  سوال
و واجب شده و سپس وجود پیدا کرده است. وجوب بر وجود مقدم است این امر حاکی از اصل وجوب علی و معلولی است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. واژه نظام نشان دهنده سنخیت و نظم بین علت ها و معلول ها است.(  سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است. قسمت اول این گزینه درست است؛ زیرا واجب الوجود بالغیر یعنی موجودی که به خودی خود و در ذات خویش ممکن (  سوال
الوجود بوده و یک علت به او وجوب بخشیده تا موجود شود، اما باید در نظر داشت که هیچ یک از این موارد مانع این نیست که چنین موجودی خود نسبت به 

موجودی دیگر علت باشد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. ذات و ماهیت نسبت به وجود و عدم مساوی است و با آمدن علت معلول ضرورت می یابد و موجود می شود. به این (  سوال
چنین واجب الوجودی »واجب الوجود بالغیر« می گویند.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. بعد از درک علیت برای اینکه حوادث طبیعی را بد بدانیم باید از حس و تجربه خود استفاده کنیم نه برای درک علیت (  سوال
)رد گزینه »۱«( 

اما به دنبال هم دو حادثه به معنای علیت نیست )رد گزینه »۳«( 
ما از طریق حس و تجربه فقط به دنبال هم آمدن یا همراه آمدن برخی پدیده ها را می یابیم. )رد گزینه ۴(

گزینه ۴ گزینه صحیح است. زیرا ممکن، در صورتی وجودش بر عدمش رجحان می یابد که علتی خارج از ذات آن را ترجیح بر عدم دهد.(  سوال

گزینه ۴ گزینه صحیح است. اصل »امتناع ترجیح بال مرجح« از اصل »امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین« به دست می آید و اصل علیت از امتناع (  سوال
ترجیح بال مرجح.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. اصل »امتناع ترجیح بال مرجح« از اصل »امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین« به دست می آید و اصل علیت از امتناع (  سوال
ترجیح بال مرجح.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. فالسفه مسلمان می گویند اصل علیت یک قاعده عقلی است و از تجربه ها به دست نمی آید، زیرا هر داده تجربی (  سوال
خود مبتنی بر این قاعده است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است.(  سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است. زیرا فارابی و ابن سینا و دیگر فالسفه مسلمان اصل علیت را مبتنی بر اصل امتناع ترجیح بال مرجح می دانند، یعنی (  سوال
ممکنات به خودی خود نمی توانند از استواری وجود و عدم خارج شوند و بنابراین نیازمند عاملی خارجی از خودند که وجود را برایش ضرورت بداند، بنابراین در 

ممکنات بذاته فرض وجود یافتن بدون علت وجوددهنده محال است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. هیوم گرچه یک فیلسوف تجربه گرا است، علیت را مفهومی فراتر از حس می داند، اما دکارت که یک فیلسوف عقل گرا (  سوال
است، علیت را مفهومی غیرحسی و عقلی می داند.
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گزینه ۳ گزینه صحیح است. زیرا عالم هستی یعنی عالم ممکنات، بنابراین خود به خود نمی تواند رخ دهد و تا وجودش از ناحیه غیرضرورت نیابد و (  سوال
واجب نشود ایجاد نمی شود، پس وقتی به وجود می آید یعنی تمام شرایط تحقق را دارا است، پس قطعًا رخ می دهد. اصل سنخیت یعنی هر علتی معلول خاص 

خود و هر معلولی علت خاص خود را دارد لذا این عالم به هر صورتی که به وجود آمده یعنی با علت خود در تناسب است و نمی تواند عقال گونه دیگری باشد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. زیرا معلولی که ضرورت وجود می یابد. وجود برایش واجب می شود از حالت امکانی خارج شده و واجب شده است و (  سوال
چون وجوب از ناحیه غیر است، پس واجب بالغیر است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. زیرا وقتی ممکن بالذات به وجود می آید، یعنی وجودش واجب و ضروری شده است به عبارتی اول وجودش وجوب یافته (  سوال
و واجب شده و سپس وجود پیدا کرده است. وجوب بر وجود مقدم است این امر حاکی از اصل وجوب علی و معلولی است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. واژه نظام نشان دهنده سنخیت و نظم بین علت ها و معلول ها است.(  سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است. قسمت اول این گزینه درست است؛ زیرا واجب الوجود بالغیر یعنی موجودی که به خودی خود و در ذات خویش ممکن (  سوال
الوجود بوده و یک علت به او وجوب بخشیده تا موجود شود، اما باید در نظر داشت که هیچ یک از این موارد مانع این نیست که چنین موجودی خود نسبت به 

موجودی دیگر علت باشد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. ذات و ماهیت نسبت به وجود و عدم مساوی است و با آمدن علت معلول ضرورت می یابد و موجود می شود. به این (  سوال
چنین واجب الوجودی »واجب الوجود بالغیر« می گویند.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. بعد از درک علیت برای اینکه حوادث طبیعی را بد بدانیم باید از حس و تجربه خود استفاده کنیم نه برای درک علیت (  سوال
)رد گزینه »۱«( 

اما به دنبال هم دو حادثه به معنای علیت نیست )رد گزینه »۳«( 
ما از طریق حس و تجربه فقط به دنبال هم آمدن یا همراه آمدن برخی پدیده ها را می یابیم. )رد گزینه ۴(

گزینه ۴ گزینه صحیح است. زیرا ممکن، در صورتی وجودش بر عدمش رجحان می یابد که علتی خارج از ذات آن را ترجیح بر عدم دهد.(  سوال

گزینه ۴ گزینه صحیح است. اصل »امتناع ترجیح بال مرجح« از اصل »امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین« به دست می آید و اصل علیت از امتناع (  سوال
ترجیح بال مرجح.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. اصل »امتناع ترجیح بال مرجح« از اصل »امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین« به دست می آید و اصل علیت از امتناع (  سوال
ترجیح بال مرجح.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. فالسفه مسلمان می گویند اصل علیت یک قاعده عقلی است و از تجربه ها به دست نمی آید، زیرا هر داده تجربی (  سوال
خود مبتنی بر این قاعده است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است.(  سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است. زیرا فارابی و ابن سینا و دیگر فالسفه مسلمان اصل علیت را مبتنی بر اصل امتناع ترجیح بال مرجح می دانند، یعنی (  سوال
ممکنات به خودی خود نمی توانند از استواری وجود و عدم خارج شوند و بنابراین نیازمند عاملی خارجی از خودند که وجود را برایش ضرورت بداند، بنابراین در 

ممکنات بذاته فرض وجود یافتن بدون علت وجوددهنده محال است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. هیوم گرچه یک فیلسوف تجربه گرا است، علیت را مفهومی فراتر از حس می داند، اما دکارت که یک فیلسوف عقل گرا (  سوال
است، علیت را مفهومی غیرحسی و عقلی می داند.
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گزینه ۳ گزینه صحیح است. هیوم امکان معروف از طریق استدالل عقلی و بدون تجربه را رد می کند و می گوید درک علیت از طریق هم ممکن (  سوال
نیست، چون علیت مفهومی فراتر از حس است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. حس فقط می تواند اجسام، رنگ ها، شکل ها و اموری از این قبیل را نشان دهد. برای مثال چشم فقط می تواند ببیند (  سوال
که با آمدن خورشید به آسمان، زمین روشن می شود، اما اینکه خورشید علت روشنی زمین است چنین چیزی با حس قابل رؤیت نیست. او می گوید بر اثر تکرار 

مشاهده خورشید و روشن شدن، در ذهن ما چیزی تداعی می شود و این تداعی چیزی جز یک امر درونی نیست.

گزینه ۲ گزینه صحیح است.(  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال
بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »۲« معلول در وجود نیازمند به علت است. 
گزینه »۳«: علت به معلول وجود می دهد. 

گزینه »۴«: رابطه علیت در وجود است نه بعد از وجود.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. زیرا ممکنات به علت نیاز دارند، چون ذاتًا در حالت استواری وجود و عدم هستند. الفاظ حادثه، چیز و پدیده به تمام وجود (  سوال
است حتی واجب الوجود بالذات اشاره دارد. درحالی که واجب بالذات وجودش ذاتی است و به علت نیاز ندارد، بلکه خود علت همه ممکنات است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. باقی گزینه ها به رابطه بعد از به وجود آمدن دو طرف رابطه متکی است، اما حرکت زمین به دور خورشید با پیدایش شب (  سوال
وروز رابطه علی دارند که توأمان رخ می دهد این گونه نیست که حرکت زمین باشد و شب وروز باشند، سپس رابطه رخ دهد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. توجه داشته باشیم که رابطه علیت رابطه ای وجودی است، یعنی یکی وجودش وابسته به وجود دیگری است، یعنی (  سوال
مانند: رابطه دوستی نیست که در آن ابتدا وجود دو فرد فرض می شود و سپس میان آن ها دوستی برقرار می شود.

گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال
الف( رابطه علیت رابطه ای وجودی است که در آن یک طرف )علت( به طرف دیگر )معلول( وجودی دهد. 

ب( رابطه علیت رابطه ای وجودی است، یعنی یکی وجودش وابسته به وجود دیگری است، یعنی مانند: رابطه دوستی نیست که در آن ابتدا وجود دو فرد فرض 
گرفته می شود و سپس میان آن ها دوستی برقرار می شود.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. در علیت یک طرف )علت( به طرف دیگر )معلول( وجود می بخشد، اما معلول چنین تأثیری بر علت ندارد و این به آن (  سوال
معنا است که این رابطه یک طرفه است. دکارت علیت را جزء مفاهیم اولیه و بدیهی می داند که انسان از آن درک فطری دارد که انسان از آن درک فطری دارد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. علیت یعنی اینکه موجودی در وجود خود نیازمند دیگری باشد چنانچه صدای انسان برای موجود شدن به خروج کامل (  سوال
هوا از حنجره نیاز دارد، اما چنین رابطه ای بین آسمان و برف، بین آب و یخ و میان ساختمان و فوندانسیون برقرار نیست، زیرا هیچ یک از این ها به وجود آورنده 

دیگر نیستند. 
- گزینه »۲«، »۳«، »۴« همگی ذهنی بودن مسئله علیت اشاره دارند، اما گزینه »۱« به فطری بودن علیت و دیدگاه دکارت مربوط می شود.

گزینه ۳ گزینه صحیح است.(  سوال
- تنها چیزهایی می توانند معلول واقع شوند که در ماهیت خود ممکن الوجود باشند، زیرا اگر چیزی واجب الوجود باشد دیگر برای موجودشدن نیازی به علت 

ندارد )مانند: علت العلل( و اگر چیزی ممتنع الوجود باشد، هیچ صورت نمی تواند موجود شود )مانند: شریک الباری و مگس بچه زا( 
- هیچ علتی نمی تواند معلول خود باشد، پس چنانچه یک علت و معلولش موضوع و محمول قضیه ای باشند رابطه میان موضوع و محمول آن قضیه امتناع 

است. 
یک معلول ذاتًا ممکن الوجود است و حالت دیگری قابل تصور نیست، زیرا اواًل اگر واجب الوجود بود، به خودی خود وجود داشت و معلول واقع نمی شد، ثانیًا اگر 

ممتنع الوجود بود نمی توانست معلول باشد و به وجود بیاید.
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گزینه ۳ گزینه صحیح است. باید ابتدا علت وجود داشته باشد تا سپس معلول را به وجود آورد، بنابراین همواره عمر معلول به واسطه علت موجود می (  سوال
شود، پس علت بیشتر از معلول است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. از نظر هیوم اصل علیت یک اصل غیرواقعی است که بنا به عادت ذهنی و بر اثر توالی پدیده ها و تعاقب آن ها در ذهن (  سوال
ساخته می شود. 

تحلیل گزینه های نادرست: 
گزینه ۱: دکارت اصل علیت را جزء مفاهیم اولیه و بدیهی می دانست که انسان از آن درک فطری دارد. 

گزینه ۲: کانت اصل علیت را جزء مفاهیم پایه ای ذهنی می دانست که خودش در ذهن بوده و از جایی کسب نشده است. 
گزینه ۳: از نظر تجربه گرایان انسان از طریق حس به توالی پدیده ها پی می برد و رابطه علیت را بنا می نهد.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. شیء ممکن الوجود ذاتًا هم امکان وجود دارد و هم امکان عدم بنابراین نیاز به یک عامل بیرونی یعنی علتی بیرون از (  سوال
خودش دارد تا ابتدا وجود او را برتری دهد )وجودش را واجب نماید(، سپس شیء وجود یابد. ممکن الوجودی که به واسطه علت، ضرورت وجود می یابد همان 

واجب الوجود بالغیر است. 
تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه های ۲ و ۱: سؤال به اصل وجوب علی و معلولی مربوط می شود. 
گزینه ۳: ممکن است علت وجود داشته باشد، ولی هنوز اراده ای برای ضرورت بخشی به معلول خود نداشته باشد و ماهیت ممکن الوجود همچنان ممکن 

الوجود باقی بماند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. رابطه والدین فرزندی یک رابطه بعد از وجود است؛ زیرا پس از وجود والدین و صاحب فرزند شدن آن ها به آن ها نسبت (  سوال
داده می شود و رابطه حرکت و زمان رابطه وجودی است؛ زیرا اگر حرکت نباشد زمان وجود ندارد و زمان تا وقتی وجود دارد که حرکت وجود دارد. 

تحلیل گزینه های نادرست: 
گزینه ۱: هر دو رابطه، رابطه وجودی است.

گزینه ۲: هر دو رابطه، رابطه بعد از وجود است. 
گزینه ۴: ترتیب صورت سؤال در گزینه رعایت نشده است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. از نظر کانت مفهوم علیت و رابطه علت و معلول جزء مفاهیم پایه ای ذهن است و خودش در ذهن بوده و از جایی کسب (  سوال
نشده است به عبارت دیگر، دیدن اشیاء به صورت علی و معلولی امری ذهنی )سوبژکتیو( است نه عینی )ابژکتیو( 

بررسی گزینه های نادرست: 
گزینه ۱: نظر کانت است نه دکارت 

گزینه ۲: از نظر هیوم، علیت اصلی جعلی و قراردادی است که ناشی از عادت ذهنی است و نه عقلی است و نه حسی و تجربی بلکه توهمی است. 
گزینه ۴: از نظر ابن سینا حس و تجربه توالی حوادث را در می یابد و درک اصل علیت کار عقل است نه حس و تجربه.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. پرکاربردترین مفاهیم فلسفی، مفاهیم وجود و ماهیت و کهن ترین مفاهیم فلسفی، علت و معلول اند. (  سوال
بررسی گزینه های نادرست: 

گزینه های ۲ و ۴: ماهیت و چیستی مترادف اند و یک معنا دارند. 
گزینه ۳: نسبیت یک قانون و اصل علمی است نه فلسفی.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. یکی از کهن ترین مسائل فلسفی، مسئله علت و معلول است که یک رابطه وجودی است، یعنی میان دو وجودی است (  سوال
که یکی وجودش وابسته به وجود دیگری است و کلمه »چرا« بازتابی از همین رابطه است. 

بررسی گزینه های نادرست: 
گزینه های »۱« و »۳«: کهن ترین مسئله فلسفه مسئله علت و معلول است. 

گزینه »۲«: رابطه علت و معلول یا علیت، رابطه وجودی میان دو شی است که یکی وجوددهنده است و دیگری وجود گیرنده مانند خدا با جهان هستی - آتش با 
حرارت خودش و... مفهوم چرایی در ذهن انسان به علت وجودی هرچیز اشاره دارد.
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گزینه ۳ گزینه صحیح است. باید ابتدا علت وجود داشته باشد تا سپس معلول را به وجود آورد، بنابراین همواره عمر معلول به واسطه علت موجود می (  سوال
شود، پس علت بیشتر از معلول است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. از نظر هیوم اصل علیت یک اصل غیرواقعی است که بنا به عادت ذهنی و بر اثر توالی پدیده ها و تعاقب آن ها در ذهن (  سوال
ساخته می شود. 

تحلیل گزینه های نادرست: 
گزینه ۱: دکارت اصل علیت را جزء مفاهیم اولیه و بدیهی می دانست که انسان از آن درک فطری دارد. 

گزینه ۲: کانت اصل علیت را جزء مفاهیم پایه ای ذهنی می دانست که خودش در ذهن بوده و از جایی کسب نشده است. 
گزینه ۳: از نظر تجربه گرایان انسان از طریق حس به توالی پدیده ها پی می برد و رابطه علیت را بنا می نهد.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. شیء ممکن الوجود ذاتًا هم امکان وجود دارد و هم امکان عدم بنابراین نیاز به یک عامل بیرونی یعنی علتی بیرون از (  سوال
خودش دارد تا ابتدا وجود او را برتری دهد )وجودش را واجب نماید(، سپس شیء وجود یابد. ممکن الوجودی که به واسطه علت، ضرورت وجود می یابد همان 
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گزینه ۱: هر دو رابطه، رابطه وجودی است.

گزینه ۲: هر دو رابطه، رابطه بعد از وجود است. 
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بررسی گزینه های نادرست: 
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گزینه ۲: از نظر هیوم، علیت اصلی جعلی و قراردادی است که ناشی از عادت ذهنی است و نه عقلی است و نه حسی و تجربی بلکه توهمی است. 
گزینه ۴: از نظر ابن سینا حس و تجربه توالی حوادث را در می یابد و درک اصل علیت کار عقل است نه حس و تجربه.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. پرکاربردترین مفاهیم فلسفی، مفاهیم وجود و ماهیت و کهن ترین مفاهیم فلسفی، علت و معلول اند. (  سوال
بررسی گزینه های نادرست: 

گزینه های ۲ و ۴: ماهیت و چیستی مترادف اند و یک معنا دارند. 
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گزینه ۴ گزینه صحیح است. یکی از کهن ترین مسائل فلسفی، مسئله علت و معلول است که یک رابطه وجودی است، یعنی میان دو وجودی است (  سوال
که یکی وجودش وابسته به وجود دیگری است و کلمه »چرا« بازتابی از همین رابطه است. 

بررسی گزینه های نادرست: 
گزینه های »۱« و »۳«: کهن ترین مسئله فلسفه مسئله علت و معلول است. 

گزینه »۲«: رابطه علت و معلول یا علیت، رابطه وجودی میان دو شی است که یکی وجوددهنده است و دیگری وجود گیرنده مانند خدا با جهان هستی - آتش با 
حرارت خودش و... مفهوم چرایی در ذهن انسان به علت وجودی هرچیز اشاره دارد.
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گزینه ۴ گزینه صحیح است. انکار اصل سنخیت به منزله انکار و نفی نظم دقیق جهان و روابط متناسب و خاص پدیده ها با یکدیگر است که در (  سوال
این صورت نمی توان از هرجیزی آثار متناسب با همان چیز را انتظار داشت و یا در تحقیقات علمی به دنبال کشف نظام و قوانین حاکم بر روابط پدیده ها بود. 

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینه های ۱ و ۳: انکار اصل سنخیت به منزله نفی هرگونه علم و نظام و قوانین حاکم بر روابط پدیده ها است. 
گزینه ۲: با نفی و انکار اصل سنخیت نمی توان برای جهان نظمی قائل شد که بخواهیم آن نظم را تبیین کنیم.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. از نظر فالسفه مسلمان برای اینکه علت هر حادثه ای را بدانیم باید در بیشتر موارد از حس و تجربه خود استفاده کنیم. (  سوال
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه ۱: علیت رابطه وجودی میان دو شی است که وجود یکی ضرورتًا وابسته به وجود دیگری است نه احتمااًل 
گزینه ۲: از نظر دکارت انسان رابطه علیت را به صورت فطری درک می کند نه غریزی. 

گزینه ۴: از نظر فالسفه تجربه گرا درک اصل سنخیت مانند درک اصل علیت با حس و تجربه و از طریق توالی حوادث صورت می پذیرد نه عقل و درک عقلی.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. نتایج و لوازم: (  سوال
۱- اصل علیت  ارتباط و پیوستگی میان هر شیء و منشأ آن 

٢- اصل وجوب بخشی علت به معلول  تخلف ناپذیری و حتمیت در نظام هستی
۳- اصل سنخیت علت و معلول  نظم و قانونمندی های معین میان دسته های مختلف پدیده ها 

بررسی سایر گزینه ها:
گزینه ۲: علت ویژه، ارتباط خاص و معین - علت متناسب همگی این تعابیر اشاره به اصل سنخیت میان علت و معلول دارند نه اصل علیت. 

گزینه های ۳ و ۴: تخلف ناپذیری و حتمیت در نظام هستی نتیجه اصل ضرورت و وجوب بخشی علت به معلول است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. از نظر دکارت اصل علیت بدون دخالت تجربه به دست می آید و جزء مفاهیم اولیه ای است که انسان آن را به طور (  سوال
فطری درک می کند ولی از نظر ابن سینا اگرچه درک رابطه علیت از طریق تجربه امکان پذیر نیست، ولی حس و تجربه به دنبال هم آمدن برخی پدیده ها )توالی( 

را در می یابد، ولی علیت را عقل درک می کند. 
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه ۱: از نظر دکارت درک علیت تجربی نیست؛ بلکه فطری است. 
گزینه ۲: از نظر ابن سینا درک علیت تجربی نیست؛ بلکه عقلی است. 

گزینه ۴: از نظر ابن سینا تجربه از این نظر که به دنبال هم آمدن دو حادثه را درک می کند )توالی( در درک علیت مؤثر است، ولی صرفًا به دنبال هم آمدن دو 
حادثه به معنای علیت نیست.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. رابطه علیت رابطه ای وجودی است یعنی وجود یکی )معلول( ضرورتًا وابسته به وجود دیگری )علت( است و علت در (  سوال
اصطالح فلسفی علت حقیقی است که با وجود آن وجود معلول ضروری و حتمی است. 

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینه های ۱ و ۲: هیچ چیزی نمی تواند خودش علت خودش باشد و این سخن به معنای اتفاق است که با علیت در تناقض است. 

گزینه ۳: رابطه علیت رابطه ای وجودی است یعنی در خود وجود است نه فرع بر وجود مثل رابطه آموزش و دوستی که فرع بر وجود و پس از وجود است نیست، 
بلکه رابطه در اصل وجود داشتن است و وجود معلول پس از علت نیست؛ بلکه همزمان با وجود علت است و تقدم علت بر معلول تقدم ذاتی است نه زمانی.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. هیوم و ابن سینا معتقدند که حس و تجربه فقط به دنبال هم آمدن یا همراه هم آمدن برخی پدیده ها را درک می کند (  سوال
)درک حسی یا احساس( با این تفاوت که از نظر هیوم علیت تداعی ذهن است که یک امر روانی ناشی از توالی و پشت سر هم آمدن پدیده ها است نه چیز دیگر، 

ولی از نظر ابن سینا صرف به دنبال هم آمدن دو حادثه به معنای علیت نیست، بلکه علیت اصلی عقلی است که عقل آن را درک می کند نه حس و تجربه. 
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه های ۱ و ۲: نظر تجربه گرایان در مورد چگونگی درک علیت در ذهن است. 
گزینه ۳: نظر هیوم در مورد کیفیت و چگونگی درک علیت در ذهن است.
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گزینه ۳ گزینه صحیح است. یکی از کهن ترین مسائل فلسفی مسأله علت و معلول است که به رابطه وجودی علت و معلول مربوط می شود و کلمه (   سوال
چرا در ذهن بازتابی از همین رابطه است. 

بررسی گزینه های دیگر: 
گزینه ۱ و ۲: جبر و اختیار کهن ترین مسأله علم کالم است. 

گزینه ۴: چگونگی مفهومی علمی است نه فلسفی - از نظر ابن سینا به دنبال هم آمدن دو حادثه از طریق حس و تجربه درک می شود ولی این به معنای علیت 
نیست و درک علیت کار عقل است.
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گزینه ۴: چگونگی مفهومی علمی است نه فلسفی - از نظر ابن سینا به دنبال هم آمدن دو حادثه از طریق حس و تجربه درک می شود ولی این به معنای علیت 
نیست و درک علیت کار عقل است.
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کدام تصویر از جهان

درس چهارم

»اتفاق« از کلماتی است که در گفت وگوهای روزمره همه اقوام و ملل کاربرد دارد. اما این واژه، همه جا به یک معنا به کار نمی رود و باید در متن و گفت وگویی، 

تعریف صحیح و دقیقی از آن داشته باشیم.

مردم برخی امور را »اتفاقی« و »تصادفی« می شمارند و برخی دیگر را نه.  )به نظر شما معنی اتفاق در این جا چیست؟(

فیلسوفان نیز گاهی نظراتی ارائه کرده اند که می توان از آن ها معنی »اتفاق« را برداشت کرد.

  دموکریتوس فیلسوف یونان باستان معتقد بود که ماده اولیه تشکیل دهنده جهان، اتم ها و ذرات ریز تجزیه ناپذیر و غیرقابل تقسیمی هستند که در فضای 

غیرمتناهی پراکنده بوده و به شکلی سرگردان حرکت می کرده اند و برخوردهایی باهم داشته اند. در این برخوردهای اتفاقی، ذراتی که هم اندازه و هم شکل بوده اند 

گردهم آمده و عناصر اصلی طبیعت را تشکیل داده اند؛ یعنی برخورد اتفاقی این ذرات سرگردان سبب پیدایش عناصر و اشیای فعلی در جهان شده است. )به نظر 

شما معنی اتفاق در این جا چیست؟(

 شکل دیگری از اتفاق که در دوره های اخیر مطرح شده،  برگرفته از گفته های برخی دانشمندان زیست شناس است که می گویند: از ابتدای پیدایش موجود 

زنده بر روی زمین، جانداران بی شماری پدیدآمده اند که بیشتر آن ها، به علت ناسازگاری با محیط زندگی از بین رفته اند.در طول این زمان ها تحوالت بسیاری در 

ساختمان بدنی این موجودات رخ داده که هیچ کدام از این تحوالت متناسب و سازگار با محیط نبوده و تمام آن موجودات از بین رفته اند. فقط آن دسته از جانداران 

که تغییرات بدنی آن ها »اتفاقا« سازگار با محیط بوده به حیات خود ادامه داده، رشد کرده اند و تکثیر شده اند. 

)به نظر شما معنی اتفاق در این جا چیست؟( 

همجنین برخی از دانشمندان احتمال می دهند که جهان کنونی ما، یعنی این میلیاردها کهکشان، بر اثر انفجار یزرگ – مه بانگ- آغاز شده و به تدریج گسترش 

یافته است. این بیان باعث شده برخی تصور کنند، پیدایش این جهان، اتفاقی و بدون علت بوده است. )به نظر شما معنی اتفاق در این جا چیست؟(

نظر شما در این باره چیست؟)صفحه 21(

آیا واقعا حوادثی سراغ دارید که به صورت اتفاقی و تصادفی رخ داده باشد؟

آیا ضرب المثل »دری به تخته خورد و فالنی به ثروت رسید« می تواند بیانگر نوعی اتفاق در جهان باشد؟

تعریف شما از اتفاق چیست؟

یا تعمیق آن هاست. ابن سینا در مهم ترین کتاب فلسفی خود، یعنی   یکی از اقدامات موثر و مهم فیلسوفان، دقت در مفاهیم عامیانه و نقد و تصحیح 

»الهیات شفا«، درباره »اتفاق« و مفاهیم دیگری از قبیل »شانس« سخن گفته و تالش کرده نظر مردم را در مورد این مفاهیم تصحیح نماید.

 توجه به دو نکته: اول ابن سینا بحث ار معانی اتفاق و شانس را درکتاب الهیات شف آورده است. دوم: بحث از اتفاق در ادامه بحث از علیت است و 

روشنگری درباره آن ضرورت دارد.

1- آیا می توان اموری پیدا کرد که رابطه ذاتی آن ها با »وجود« رابطه امتناعی بوده، اما علتی برای آن ها پیدا شود و اکنون موجود باشند؟ نخیر، چون 

چنین چیزی متناقض و محال است. چون وقتی رابطه ذاتی امری با وجود امتناعی باشد، ایجادش محال است.

2- اگر حقیقتی رابطه اش با »وجود« ضروری باشد، آیا می شود که چنین حقیقتی تا کنون به وجود نیامده باشد؟ نخیر چون چنین چیزی متناقض و 

محال است، چون اگر حقیقتی رابطه اش با وجود، ضروی و وجوبی باشد، محال است که نباشد تا بعدا به وجود بیاید.

3- تکمیل کنید: 

الف: موضوعی را که نسبت به محموِل وجود، رابطه حتمی دارد »واجب الوجود« گویند.

ب: موضوعی را که نسبت به محمول وجود، رابطه امکانی دارد »ممکن الوجود« گویند.

ج: موضوعی را که نسبت به محمول وجود، رابطه امتناعی و محال دارد »ممتنع الوجود« گویند.

تفکر -  صفحه 12
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درس چهارم

»اتفاق« از کلماتی است که در گفت وگوهای روزمره همه اقوام و ملل کاربرد دارد. اما این واژه، همه جا به یک معنا به کار نمی رود و باید در متن و گفت وگویی، 

تعریف صحیح و دقیقی از آن داشته باشیم.

مردم برخی امور را »اتفاقی« و »تصادفی« می شمارند و برخی دیگر را نه.  )به نظر شما معنی اتفاق در این جا چیست؟(

فیلسوفان نیز گاهی نظراتی ارائه کرده اند که می توان از آن ها معنی »اتفاق« را برداشت کرد.

  دموکریتوس فیلسوف یونان باستان معتقد بود که ماده اولیه تشکیل دهنده جهان، اتم ها و ذرات ریز تجزیه ناپذیر و غیرقابل تقسیمی هستند که در فضای 

غیرمتناهی پراکنده بوده و به شکلی سرگردان حرکت می کرده اند و برخوردهایی باهم داشته اند. در این برخوردهای اتفاقی، ذراتی که هم اندازه و هم شکل بوده اند 

گردهم آمده و عناصر اصلی طبیعت را تشکیل داده اند؛ یعنی برخورد اتفاقی این ذرات سرگردان سبب پیدایش عناصر و اشیای فعلی در جهان شده است. )به نظر 

شما معنی اتفاق در این جا چیست؟(

 شکل دیگری از اتفاق که در دوره های اخیر مطرح شده،  برگرفته از گفته های برخی دانشمندان زیست شناس است که می گویند: از ابتدای پیدایش موجود 

زنده بر روی زمین، جانداران بی شماری پدیدآمده اند که بیشتر آن ها، به علت ناسازگاری با محیط زندگی از بین رفته اند.در طول این زمان ها تحوالت بسیاری در 

ساختمان بدنی این موجودات رخ داده که هیچ کدام از این تحوالت متناسب و سازگار با محیط نبوده و تمام آن موجودات از بین رفته اند. فقط آن دسته از جانداران 

که تغییرات بدنی آن ها »اتفاقا« سازگار با محیط بوده به حیات خود ادامه داده، رشد کرده اند و تکثیر شده اند. 

)به نظر شما معنی اتفاق در این جا چیست؟( 

همجنین برخی از دانشمندان احتمال می دهند که جهان کنونی ما، یعنی این میلیاردها کهکشان، بر اثر انفجار یزرگ – مه بانگ- آغاز شده و به تدریج گسترش 

یافته است. این بیان باعث شده برخی تصور کنند، پیدایش این جهان، اتفاقی و بدون علت بوده است. )به نظر شما معنی اتفاق در این جا چیست؟(

نظر شما در این باره چیست؟)صفحه 21(

آیا واقعا حوادثی سراغ دارید که به صورت اتفاقی و تصادفی رخ داده باشد؟

آیا ضرب المثل »دری به تخته خورد و فالنی به ثروت رسید« می تواند بیانگر نوعی اتفاق در جهان باشد؟

تعریف شما از اتفاق چیست؟

یا تعمیق آن هاست. ابن سینا در مهم ترین کتاب فلسفی خود، یعنی   یکی از اقدامات موثر و مهم فیلسوفان، دقت در مفاهیم عامیانه و نقد و تصحیح 

»الهیات شفا«، درباره »اتفاق« و مفاهیم دیگری از قبیل »شانس« سخن گفته و تالش کرده نظر مردم را در مورد این مفاهیم تصحیح نماید.

 توجه به دو نکته: اول ابن سینا بحث ار معانی اتفاق و شانس را درکتاب الهیات شف آورده است. دوم: بحث از اتفاق در ادامه بحث از علیت است و 

روشنگری درباره آن ضرورت دارد.

1- آیا می توان اموری پیدا کرد که رابطه ذاتی آن ها با »وجود« رابطه امتناعی بوده، اما علتی برای آن ها پیدا شود و اکنون موجود باشند؟ نخیر، چون 

چنین چیزی متناقض و محال است. چون وقتی رابطه ذاتی امری با وجود امتناعی باشد، ایجادش محال است.

2- اگر حقیقتی رابطه اش با »وجود« ضروری باشد، آیا می شود که چنین حقیقتی تا کنون به وجود نیامده باشد؟ نخیر چون چنین چیزی متناقض و 

محال است، چون اگر حقیقتی رابطه اش با وجود، ضروی و وجوبی باشد، محال است که نباشد تا بعدا به وجود بیاید.

3- تکمیل کنید: 

الف: موضوعی را که نسبت به محموِل وجود، رابطه حتمی دارد »واجب الوجود« گویند.

ب: موضوعی را که نسبت به محمول وجود، رابطه امکانی دارد »ممکن الوجود« گویند.

ج: موضوعی را که نسبت به محمول وجود، رابطه امتناعی و محال دارد »ممتنع الوجود« گویند.
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منطق و فلسفه جامع کنکور

معانی اتفاق

  معنای اول اتفاق: میان پدیده ها و علل آن ها رابطه ضروری وجود ندارد. یعنی ممکن است علت تامه یک معلول، حاضر باشد ولی معلول آن حاضر نباشد 

و یا معلول یک علتی حضور داشته باشد ولی علت، حضور نداشته باشد. )که البته چنین امری محال است.(

  معنای دوم اتفاق: این است که میان علت و معلول، سنخیت و تناسبی وجود ندارد. معنای دوم اتفاق این است که از هر علتی هر معلولی صادر می شود 

و یک علت ممکن است یک بار معلولی را ایجاد کند و بار دیگر معلولی دیگر و بار دیگر معلولی دیگر و …. مثال یک بار آتش بسوزاند و بار دیگر در همان شرایط 

رفع تشنگی کند و بار دیگر در همان شرایط موجب رشد گیاهی شود و در همان شرایط امکان ایجاد هر معلولی را داشته باشد. )که البته چنین امری محال است.(

  معنای سوم اتفاق: نداشتن هدف و غایت خاص در ایجاد معلول و نبود غایت و هدف خاص در حرکات و نظم جهان است. یعنی حرکات و نظام های 

موجود در جهان به سمت غایت و هدف معینی به پیش نمی روند. 

  معنای چهارم اتفاق: رخ دادن حوادث پیش بینی نشده است.)این نوع از اتفاق ممکن است.(

به نظر شما کدام یک از معانی اتفاق کم تر امکان پذیر است و کدام، بیشتر؟

هیچ کدام از معانی اتفاق به معنای اول و دوم و سوم امکان پذیر نیستند و همگی آن ها محال هستند اما اتفاق به معنای چهارم با هیچ یک از اصول 

علیت ناسازگار نیست و چنین اتفاقی امکان پذیر است.

اظهار نظر صفحه 24

  بررسی معانی اتفاق

 الف- بررسی اتفاق به معنای اول: فیلسوفی به طور صریح با اتفاق به معنای اول آن موافق نیست و فیلسوفان معموال چنین اتفاقی را انکار می کنند 

و می گویند هر معلولی به علت نیاز دارد و یک رابطه ضروری میان علت و معلول برقرار است، امکان ندارد که موجودی، خودبه خود و بدون علتی که به آن وجود 

ببخشد، پدید اید. باران خودبه خود نمی بارد و اگر عوامل پیدایش باران وجود داشته باشد حتما باران خواهد بارید.

اتفاق به معنای اول یعنی اعتقاد به این که می تواند علت تامه یک معلول حاضر باشد ولی معلول آن حاضر نباشد و یا

می تواند یک معلول بدون حضور علت تامه اش ایجاد بشود. که چنین چیزی محال است.

 یک مثال برای روشن  شدن کامل مطلب:

ترازویی کامال سالم را در نظر بگیرید. در صورتی که روی هیچ کدام از کفه های ترازو، هیچ وزنه ای نباشد و هیچ عاملی هم از بیرون دخالت نکند، محال است که 

کفه های ترازو خودبه خود باال و یا پایین بیایند. باال و پایین آمدن کفه ها معلول هستند و می بینیم که بدون حضور و وجود علت، محال است که این معلول ایجاد 

بشود. به طور کلی همه معلول ها چنین هستند یعنی اگر علت ایجاد آن ها حضور و وجود نداشته باشد، محال است که ایجاد بشوند. حاال اگر وزنه ای روی یکی 

از کفه ها گذاشته شود، محال است که آن کفه پایین نرود، حتی درصد خیلی ریزی از ثانیه  را هم ثابت نمی ماند بلکه به محض نشستن وزنه، روی کفه، حرکت 

به پایین کفه ایجاد می شود و نمی تواند به پایین نرود. حرکت به پایین کفه، معلول است و با حضور علتش، ضرورتا و قطعا ایجاد می شود و نمی تواند و محال است 

که ایجاد نشود. به طور کلی همه معلول ها این ویژگی را دارند که اگر علت آن ها حاضر و موجود باشد، نمی توانند ایجاد نشوند. حاال اگر کسی معتقد باشد که 

ترازو کامال سالم است و کفه ترازو، خود به خود می تواند پایین یا باال رود و یا اگر وزنه را روی کفه بگذاریم ولی کفه پایین نرود، معتقد به اتفاق به معنای اول است 

که البته چنین امری محال است یعنی محال است که معلول بدون حضور علتش ایجاد شود و هم چنین محال است که علت یک معلولی حاضر باشد ولی آن 

معلول، ایجاد نشود.

درس چهارم: کدام تصویر از جهان

815

توضیح یک اشکال احتمالی

بعضا مثال دانش آموزان می پرسند که آقا ما  کتری پر از آب را روی شعله گاز می گذاریم ولی با این که علت جوش آمدن آب یعنی شعله گاز، حاضر است ولی 

بالفاصله آب جوش نمی آید پس بعضی مواقع، علت یک معلول حاضر است ولی معلول بالفاصله ایجاد نمی شود و این یعنی بین علت و معلول رابطه ضروری، 

ندارد. وجود 

  خوب دقت کنید؛ علت برای ایجاد معلول بر دو نوع است: 1- علت تامه 2- علت ناقصه

 علت تامه آن است که وجود و حضورش برای ایجاد معلول، هم الزم است هم کافی.

 علت ناقصه آن است که وجود و حضورش برای ایجاد معلول، الزم هست ولی کافی نیست. مثال برای رشد یک گیاه، آب علت ناقصه است یعنی وجود 

و حضورش برای رشد گیاه الزم است و اگر نباشد گیاه رشد نمی کند اما به تنهایی کافی نیست بلکه وجود خاک و هوا و نور و … هم الزم هستند که تک تک این 

موارد و یا همه این موارد منهای یکی از آن ها، علت ناقصه برای رشد گیاه هستند یعنی وجود و حضورشان الزم است که اگر نباشند گیاه رشد نمی کند اما کافی 

نیستند اما وجود و حضور همه موارد ذکر شده، علت تامه برای رشد گیاه هستند. 

در مثالی که برای جوش آمدن آب ذکر شد، شعله گاز به تنهایی علت ناقصه برای جوش آمدن آب است یعنی به تنهایی برای جوش آمدن آب الزم هست ولی کافی 

نیست. علل ناقصه دیگر هم باید به شعله گاز ملحق شوند تا علت تامه جوش آمدن آب ایجاد شود و به محض حضور علت تامه جوش آمدن آب، آب بالفاصله 

جوش می آید و نمی تواند جوش نیاید. مثال شعله به اندازه کافی – فاصله حداقل کتری با شعله به اضافه مثال 20 دقیقه زمان، بعد از ملحق شدن این علل ناقصه، 

علت تامه جوش آمدن آب ایجاد می شود و به محض حضور این علت تامه، معلول هم ایجاد می شود. یعنی سپری شدن مثال 20 دقیقه زمان یکی از علل ناقصه 

جوش آمدن آب است که اشکال کننده به عدم حضور آن توجه نکرده و می گوید پس چرا به محض گذاشتن کتری روی شعله، آب جوش نیامد.

پس آن علتی که وجود و حضورش، به ایجاد معلول، ضرورت و قطعیت می دهد، وجود و حضور علت تامه است نه علت ناقصه.

یعنی علت ناقصه به تنهایی علت ایجاد معلول نیست بلکه فقط الزم است اما کافی نیست.

 ب- بررسی معنای دوم اتفاق یعنی انکار اصل سنخیت میان علت و معلول:  اتفاق به این معنا از نظر بسیاری از فالسفه از جمله ابن سینا 

و مالصدرا و عالمه طباطبایی و برخی فیلسوفان اروپایی امکان پذیر نیست. چون قبول این معنای اتفاق، نفی اصل سنخیت علت و معلول را به دنبال دارد. 

 لوازم و نتایج و پیامدهای انکار اصل سنخیت: 

 1- هیچ کاری از دست انسان بر نمی آید چون انسان نمی داند که چه چیزی علت چه چیزی و چه چیزی معلول چه چیزی است تا بتواند اقدام به کاری بکند. 

 2- دلیلی برای تبیین نظم و هماهنگی جهان وجود نخواهد داشت.

 3- همه علوم اعتبار خود را از دست می دهند. چون کار علوم تبیین علت ها و معلول ها با توجه به سنخیت حاکم میان  آن هاست که اگر اصل سنخیت 

انکار بشود همه علوم اعتبار خود را از دست می دهند. 

 4- امکان پیش گیری و پیش بینی حوادث از بین خواهد رفت.

به طور کلی انکار اصل سنخیت متناقض با یک هستی نظام مند و قانون مند است.
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توضیح یک اشکال احتمالی

بعضا مثال دانش آموزان می پرسند که آقا ما  کتری پر از آب را روی شعله گاز می گذاریم ولی با این که علت جوش آمدن آب یعنی شعله گاز، حاضر است ولی 

بالفاصله آب جوش نمی آید پس بعضی مواقع، علت یک معلول حاضر است ولی معلول بالفاصله ایجاد نمی شود و این یعنی بین علت و معلول رابطه ضروری، 

ندارد. وجود 

  خوب دقت کنید؛ علت برای ایجاد معلول بر دو نوع است: 1- علت تامه 2- علت ناقصه

 علت تامه آن است که وجود و حضورش برای ایجاد معلول، هم الزم است هم کافی.

 علت ناقصه آن است که وجود و حضورش برای ایجاد معلول، الزم هست ولی کافی نیست. مثال برای رشد یک گیاه، آب علت ناقصه است یعنی وجود 

و حضورش برای رشد گیاه الزم است و اگر نباشد گیاه رشد نمی کند اما به تنهایی کافی نیست بلکه وجود خاک و هوا و نور و … هم الزم هستند که تک تک این 

موارد و یا همه این موارد منهای یکی از آن ها، علت ناقصه برای رشد گیاه هستند یعنی وجود و حضورشان الزم است که اگر نباشند گیاه رشد نمی کند اما کافی 

نیستند اما وجود و حضور همه موارد ذکر شده، علت تامه برای رشد گیاه هستند. 

در مثالی که برای جوش آمدن آب ذکر شد، شعله گاز به تنهایی علت ناقصه برای جوش آمدن آب است یعنی به تنهایی برای جوش آمدن آب الزم هست ولی کافی 

نیست. علل ناقصه دیگر هم باید به شعله گاز ملحق شوند تا علت تامه جوش آمدن آب ایجاد شود و به محض حضور علت تامه جوش آمدن آب، آب بالفاصله 

جوش می آید و نمی تواند جوش نیاید. مثال شعله به اندازه کافی – فاصله حداقل کتری با شعله به اضافه مثال 20 دقیقه زمان، بعد از ملحق شدن این علل ناقصه، 

علت تامه جوش آمدن آب ایجاد می شود و به محض حضور این علت تامه، معلول هم ایجاد می شود. یعنی سپری شدن مثال 20 دقیقه زمان یکی از علل ناقصه 

جوش آمدن آب است که اشکال کننده به عدم حضور آن توجه نکرده و می گوید پس چرا به محض گذاشتن کتری روی شعله، آب جوش نیامد.

پس آن علتی که وجود و حضورش، به ایجاد معلول، ضرورت و قطعیت می دهد، وجود و حضور علت تامه است نه علت ناقصه.

یعنی علت ناقصه به تنهایی علت ایجاد معلول نیست بلکه فقط الزم است اما کافی نیست.

 ب- بررسی معنای دوم اتفاق یعنی انکار اصل سنخیت میان علت و معلول:  اتفاق به این معنا از نظر بسیاری از فالسفه از جمله ابن سینا 

و مالصدرا و عالمه طباطبایی و برخی فیلسوفان اروپایی امکان پذیر نیست. چون قبول این معنای اتفاق، نفی اصل سنخیت علت و معلول را به دنبال دارد. 

 لوازم و نتایج و پیامدهای انکار اصل سنخیت: 

 1- هیچ کاری از دست انسان بر نمی آید چون انسان نمی داند که چه چیزی علت چه چیزی و چه چیزی معلول چه چیزی است تا بتواند اقدام به کاری بکند. 

 2- دلیلی برای تبیین نظم و هماهنگی جهان وجود نخواهد داشت.

 3- همه علوم اعتبار خود را از دست می دهند. چون کار علوم تبیین علت ها و معلول ها با توجه به سنخیت حاکم میان  آن هاست که اگر اصل سنخیت 

انکار بشود همه علوم اعتبار خود را از دست می دهند. 

 4- امکان پیش گیری و پیش بینی حوادث از بین خواهد رفت.

به طور کلی انکار اصل سنخیت متناقض با یک هستی نظام مند و قانون مند است.
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منطق و فلسفه جامع کنکور

 ج- بررسی معنای سوم اتفاق:

پذیرفتن این معنای اتفاق، معموال نفی »علت نخستین« و »آفریننده« را به دنبال دارد. زیرا غایتمند بودن جهان بدان معناست که مجموعه حوادثی که در جهان 

رخ می دهد، برای رسیدن به هدف و غایت معین و از پیش تعیین شده است. قبول این غایتمندی نیز فقط با قبول علت نخستین و علت العلل، یعنی قبول آفریننده 

امکان پذیر است.

 فالسفه در مورد پذیرش و عدم پذیرش اتفاق به معنای سوم به سه دسته تقسیم می شوند:

 1- آن دسته از فالسفه که برای جهان علت نخستین و آفریننده را اثبات می کنند، معتقد هستند که این نوع اتفاق هم مانند دو معنای اول امکان پذیر 

نیست و همه حوادث جهان از ابتدا تا کنون و در آینده در جهت یک هدف و غایت از پیش تعیین شده قرار دارند. به عبارت دیگر: جهانی که ما در آن زندگی 

می کنیم، به سوی کمال خود در حرکت است و مرحله به مرحله کامل تر می شود.

فالسفه ای که برای جهان خالق و آفریننده ای را اثبات می کنند و معتقد به وجود ذات واجب الوجود هستند، ذات واجب الوجود را کمال مطلق می دانند و خلقت 

جهانی بدون هدفی معین و مشخص را از ذات واجب الوجود محال می دانند و بر این اساس برای جهان هدف و غایتی معین و مشخص اثبات می کنند و اتفاق 

به این معنا یعنی به معنای سوم را محال و غیرممکن می دانند.

2- آن دسته از فالسفه که به وجود خداوند و علت نخستین برای جهان معتقد نیستند، غایتمندی زنجیره حوادث را هم انکار می کنند و حتی وجود   

اتفاقی به حساب می آورند که از پیش تعیین شده نبوده است. فرایندهای تکاملی در جهان را امری 

 3- دسته ای از فیلسوفان هم هستند که در عین انکار خداوند، می خواهند برای جهان و انسان هدف و غایت تعیین کنند و بگویند که جهان به سمت یک 

غایت برتر در حرکت است و روز به روز کامل تر می شود و به غایت خود نزدیک تر می شود.

  اما نظر این فیلسوفان مورد نقد قرار گرفته است، زیرا قبول غایت برای اشیاء و پدیده های جهان وقتی امکان پذیر است که آن غایت، قبل از 

پیدایش اشیاء مشخص شده باشد تا اشیاء متناسب با آن هدف و آن غایت ساخته شده و پدید آمده باشند تا به سوی آن هدف حرکت نمایند و تکامل یابند و چنین 

غایت و هدفی، بدون قبول خداوند امکان پذیر نیست. 

 نکته مورد توجه: همه منکرین علت نخستین و وجود خداوند، اتفاق به معنای سوم را قبول نمی کنند بلکه بعضی از آن ها هم وجود خداوند و علت 

نخستین و هم غایتمندی جهان را انکار می کنند و بعضی از آن ها هم ضمن این که منکر وجود خداوند و علت نخستین هستند اما منکر غایتمندی جهان نیستند. 

دیدگاه این سه دسته فالسفه را با یکدیگر مقایسه کنید و ببینید کدام یک امتیازات بیشتری دارد؟ 

بر اساس اصول عقالنی جهان نمی تواند بدون خالق و علت نخستین باشد و بر این اساس نمی توان جهان را بدون هدف و غایت دانست. اما آن دسته 

از فیلسوفان هم که جهان را بدون خالق و علت نخستین می دانند ولی حرکت جهان را به سوی غایت برتر می دانند قابل قبول عقل نیست چون قبول 

غایت برای اشیاء و پدیده های جهان وقتی امکان پذیر است که آن غایت، قبل از پیدایش اشیاء مشخص شده باشد تا اشیاء متناسب با آن هدف و آن 

غایت ساخته شده و پدید آمده باشند تا به سوی آن هدف حرکت نمایند و تکامل یابند و چنین غایت و هدفی، بدون قبول خداوند امکان پذیر نیست. 

مقایسه صفحه 26

 د: بررسی معنای چهارم اتفاق: معنای چهارم اتفاق، رخ دادن حادثه پیش بینی نشده  است.

این معنای اتفاق با هیچ یک از اصول و لوازم علیت مخالف نیست. بلکه مربوط به علم ناقص و محدود ما نسبت به حوادث پیرامونی است و اتفاق به این معنا 

امکان وقوع دارد و محال نیست و غالبا در محاورات معمولی، اتفاق و حادثه را به این معنا به کار می برند.
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 یک مثال: فرض کنید شما از دو نفر دعوت می کنید که جهت انجام کاری فردا ساعت 8 صبح در میدان الف حاضر شوند اما هیچ یک از آن دو نفر از 

دعوت دیگری خبر ندارد و فکر می کند که فقط او به تنهایی دعوت شده است و نمی دانند که آن دو نفر فردا ساعت هشت همدیگر را می بینند و وقتی صبح 

همدیگر را در میدان الف می بینند این مالقات را اتفاقی می دانند اما شما که از آن دو نفر دعوت کرده بودید این مالقات را قطعی و یقینی می دانستید. با این مثال 

گاهی نداریم پس  گاهی انسان از علل و عوامل یک پدیده و چون از علل و عوامل یک پدیده آ کامال متوجه می شوید که اتفاق به این معنا مربوط می شود به ناآ

انتظار هم نداریم که آن پدیده ایجاد شود و وقتی هم  ایجاد می شود آن را اتفاقی می دانیم که اتفاق به این معنا با هیچ یک از اصول و لوازم علیت مخالف نیست.

1- در ابتدای درس، حوادث و پدیده هایی ذکر شد که به نظر برخی، مصداق اتفاق هستند، به نظر شما هریک از این نمونه ها 

با کدام معنا از معانی اتفاق تناسب دارند؟

مردم وقتی در محاورات خود واژه اتفاق را به کار می برند، منظورشان معنای چهارم اتفاق است و چنین اتفاقی ممکن است.

نظر دموکریتوس با اتفاق به معنای دوم و سوم سازگار است و منجر به انکار اصل سنخیت و غایتمندی میان پدیده ها می شود.

نظریه مربوط به تکامل زیستی موجودات با اتفاق به معنای دوم و سوم سازگار است و منجر به انکار اصل سنخیت و غایتمندی میان پدیده ها می شود.

نظریه مه بانگ می تواند هم موافق با اتفاق به معنای اول و دوم و سوم باشد اما می توان آن را به گونه ای هم تفسیر و تبیین کرد که مخالف با هیچ یک 

از اصول علیت نباشد.

2- آیا می توان بدون یک علت بالذات یا علةالعلل که در ادیان الهی آن را »خدا« می نامند، »اتفاق« به معنای سوم را مردود دانست؟ 

هدف و غایت بدون قبول یک علت و خالق حکیم و دانا ، نمی توان این معنای اتفاق را مردود دانست.

3- پذیرش »اتفاق« به معنای دوم و سوم چه تاثیری در اندیشه و تفکر و سبک زندگی یک فرد دارد؟ 

با پذیرش اتفاق به معنای دوم و سوم باعث می شود که انسان نتواند هیچ کاری انجام بدهد.

4- ضرب المثل زیر کدام معنای اتفاق را رد می کند؟ چرا؟

گندم از گندم بروید جو ز جو  این مصرع بیانگر باور به اصل سنخیت میان علت و معلول است.

5- شعر زیر انکار کدام معنای اتفاق است؟

وز نمــــا مردم به حــیــوان بـر زدم از جمــــــادی مردم و نامی شدم     

پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم مــردم از حــیوانـی و آدم شـــدم     

تا بر آرم از مالئک پــر و ســــــــر حمله دیگر بمــــــــیرم از بشـــر     

این ابیات بیانگر غایتمندی و هدفداری جهان است.

به کار ببندیم  صفحه 27
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 یک مثال: فرض کنید شما از دو نفر دعوت می کنید که جهت انجام کاری فردا ساعت 8 صبح در میدان الف حاضر شوند اما هیچ یک از آن دو نفر از 

دعوت دیگری خبر ندارد و فکر می کند که فقط او به تنهایی دعوت شده است و نمی دانند که آن دو نفر فردا ساعت هشت همدیگر را می بینند و وقتی صبح 

همدیگر را در میدان الف می بینند این مالقات را اتفاقی می دانند اما شما که از آن دو نفر دعوت کرده بودید این مالقات را قطعی و یقینی می دانستید. با این مثال 

گاهی نداریم پس  گاهی انسان از علل و عوامل یک پدیده و چون از علل و عوامل یک پدیده آ کامال متوجه می شوید که اتفاق به این معنا مربوط می شود به ناآ

انتظار هم نداریم که آن پدیده ایجاد شود و وقتی هم  ایجاد می شود آن را اتفاقی می دانیم که اتفاق به این معنا با هیچ یک از اصول و لوازم علیت مخالف نیست.

1- در ابتدای درس، حوادث و پدیده هایی ذکر شد که به نظر برخی، مصداق اتفاق هستند، به نظر شما هریک از این نمونه ها 

با کدام معنا از معانی اتفاق تناسب دارند؟

مردم وقتی در محاورات خود واژه اتفاق را به کار می برند، منظورشان معنای چهارم اتفاق است و چنین اتفاقی ممکن است.

نظر دموکریتوس با اتفاق به معنای دوم و سوم سازگار است و منجر به انکار اصل سنخیت و غایتمندی میان پدیده ها می شود.

نظریه مربوط به تکامل زیستی موجودات با اتفاق به معنای دوم و سوم سازگار است و منجر به انکار اصل سنخیت و غایتمندی میان پدیده ها می شود.

نظریه مه بانگ می تواند هم موافق با اتفاق به معنای اول و دوم و سوم باشد اما می توان آن را به گونه ای هم تفسیر و تبیین کرد که مخالف با هیچ یک 

از اصول علیت نباشد.

2- آیا می توان بدون یک علت بالذات یا علةالعلل که در ادیان الهی آن را »خدا« می نامند، »اتفاق« به معنای سوم را مردود دانست؟ 

هدف و غایت بدون قبول یک علت و خالق حکیم و دانا ، نمی توان این معنای اتفاق را مردود دانست.

3- پذیرش »اتفاق« به معنای دوم و سوم چه تاثیری در اندیشه و تفکر و سبک زندگی یک فرد دارد؟ 

با پذیرش اتفاق به معنای دوم و سوم باعث می شود که انسان نتواند هیچ کاری انجام بدهد.

4- ضرب المثل زیر کدام معنای اتفاق را رد می کند؟ چرا؟

گندم از گندم بروید جو ز جو  این مصرع بیانگر باور به اصل سنخیت میان علت و معلول است.

5- شعر زیر انکار کدام معنای اتفاق است؟

وز نمــــا مردم به حــیــوان بـر زدم از جمــــــادی مردم و نامی شدم     

پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم مــردم از حــیوانـی و آدم شـــدم     

تا بر آرم از مالئک پــر و ســــــــر حمله دیگر بمــــــــیرم از بشـــر     

این ابیات بیانگر غایتمندی و هدفداری جهان است.

به کار ببندیم  صفحه 27
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اگر فرض شود امکان ذاتی معلول برای ایجاد آن کفایت می کند این تصور، ناظر بر کدام معنای اتفاق است؟-  

۲( عدم سنخیت میان علت و معلول  ۱( عدم ضرورت علی و معلولی   

۴( رخ دادن حوادث پیش بینی نشده ۳( نبودن غایت مندی در حرکات و نظم جهان  

عبارت های زیر به ترتیب به کدام معانی اتفاق اشاره دارند؟ -  

الف( با میزان علم ما در مورد حوادث پیرامون ارتباط دارد. 

ب( پذیرش آن مساوی است با سلب قدرت پیش بینی از انسان 

ج( عدم اعتقاد به خدا می تواند باعث پذیرش آن شود. 

د( در مورد انکار آن همه فالسفه یک عقیده واحد دارند.

۲( معنای چهارم - معنای سوم - معنای چهارم - معنای اول ۱( معنای اول - معنای سوم - معنای دوم - معنای چهارم  

۴( معنای اول - معنای دوم - معنای چهارم - معنای چهارم ۳( معنای چهارم - معنای دوم - معنای سوم - معنای اول 

 بی اعتباری علوم و عدم تبیین نظم موجود در طبیعت، پیامد انکار کدام اصل است؟ - 

۲( وجوب علی و معلولی ۱( سنخیت میان علت و معلول   

۴( قابل شناخت بودن جهان ۳( علیت     

 کدام معنای اتفاق است که باعث مناقشه بیشتری میان فالسفه شده است؟   - 

۲( نفی رابطه وجوبی میان حوادث جهان  ۱( عدم غایت و هدف خاص در جهان  

۴( نفی علت نخستین در جهان ۳( نفی نظم موجود میان اشیاء و آثار آن ها  

 این شعر به کدام معنای اتفاق نزدیک تر است؟  - 

»اجزای پیاله را که در هم پیوست                  بشکستن او کجا روا دارد مست؟

چندین سر و ساق نازنین و کف دست          از مهر که پیوست و به کین که شکست؟«

۴( معنای چهارم ۳( معنای سوم   ۲( معنای دوم   ۱( معنای اول  
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 - ........................ 
ً
 شخصی برای موفقیت در کنکور به سراغ تمرین های سخت بدن سازی می رود، این فرد قطعا

۱( به اینکه هرچیزی نمی تواند منشأ یک چیز خاص باشد، معتقد نیست.

۲( از تمرین های سخت بدن سازی توقع موفقیت حتمی در کنکور را دارد. 

۳( وجود فرآیندهای تکاملی در جهان را امری از پیش تعیین شده نمی داند. 

۴( رفتاری در تضاد با عقاید تمامی فیلسوفان اروپایی در پیش گرفته است.

 کدام گزینه درباره معانی چهارگانه »اتفاق« درست است؟ - 

۴( فقط یکی مقبول است. ۳( فقط یکی مردود است.  ۲( همگی مقبول اند.    ۱( همگی مردودند.  

 بررسی کدام معنای »اتفاق« نیاز به دقت و تأمل بیشتری دارد؟ - 

۴( معنای چهارم ۳( معنای سوم   ۲( معنای دوم   ۱( معنای اول  

به ترتیب کدام معنای اتفاق را، همه فیلسوفان رد می کنند و کدام مورد را بسیاری از فالسفه مسلمان و برخی از فیلسوفان اروپایی -  
انکار می کنند؟

۱( رخ دادن حادثه پیش بینی نشده است. - میان علت و معلول رابطه حتمیت وجود ندارد. 

۲( میان علت و معلول رابطه حتمیت وجود ندارد. - ممکن است از هر علتی هر معلولی پدید آید. 

۳( رخ دادن حادثه پیش بینی نشده است. - نبودن غایت و هدف خاص در جهان 

۴( ممکن است از هر علتی هر معلولی پدید آید. - میان علت و معلول رابطه حتمیت وجود ندارد.

 غایت مندی زنجیره حوادث توسط کدام دسته از فیلسوفان انکار می شود؟-   

۲( فیلسوفانی که معمواًل به عله العلل معتقد هستند.  ۱( فیلسوفانی که معمواًل برای مجموعه هستی یک علت حقیقی قائل اند.   

۴( فیلسوفانی که معمواًل به عله العلل معتقد نیستند. ۳( فیلسوفانی که معمواًل به علیت و لوازم آن معتقدند.    

 »میان موجودات ارتباطی آشفته و مغشوش وجود ندارد« این مفهوم برخاسته از کدام اصل می باشد و به کار بردن »اتفاق« به   - 
معنایی که در مقابل وجوب معلولی است، از چه مطلبی منشاء می گیرد؟

۲( اصل سنخیت - عدم توجه به نظم موجود در عالم هستی  ١( اصل علیت - عدم تمایز صحیح میان علت تامه و علت ناقصه   

۴( اصل سنخیت - عدم تمایز صحیح میان علت تامه و ناقصه ۳( اصل علیت - عدم توجه به نظم موجود در عالم هستی    

 چنانچه علت تامه حاضر نباشد و فقط علت ناقصه حضور داشته باشد به ترتیب معلول چه سرنوشتی خواهد داشت و چنانچه از -   
 معلول ایجاد نشده است، آن عامل کدام است؟

ً
حاضر نبودن یک عامل تأثیرگذار، متوجه شویم که حتما

۲( معدوم، موجود - علت ناقصه ۱( معدوم، معدوم - علت تامه     

۴( موجود، معدوم - علت تامه یا ناقصه ۳( معدوم، معدوم - علت تامه یا ناقصه    

سواالت درس چهارم

821

 درنتیجه نقض کدام اصول می توان وقوع »اتفاق« به معنای اول را قبول کرد و کدام مورد اتفاق به معنای دوم است؟-   

۱( اصل علیت یا اصل ضرورت علی و معلولی - استدالل برای اثبات آن هیچ ثمره عملی ندارد. 

۲( اصل سنخیت یا ضرورت علی و معلولی - کسانی که علوم را قبول دارند هرگز آن را انکار نکرده اند. 

۳( اصل سنخیت یا ضرورت علی و معلولی - استدالل برای اثبات آن هیچ ثمره عملی ندارد. 

۴( اصل علیت یا اصل ضرورت علی و معلولی - کسانی که علوم را قبول دارند هرگز آن را انکار نکرده اند.

کدام عبارت باور فیلسوفانی است که به وجود علت العلل در عالم اعتقاد دارند و چنانچه کسی معنای دوم اتفاق را قبول کرده باشد، -   
کدام مفهوم از نتایج زیر را نخواهد پذیرفت؟

۱( هرچیزی که واجب الوجود بالذات باشد، علتی غیر از خودش دارد. - نمی تواند ارتباطی میان وقایع عالم برقرار کند. 

۲( زنجیره حوادث در عالم هستی هدف خاصی را تعقیب می کند. - نمی تواند برای رفع عطش آب بیاشامد. 

۳( هرچیزی که واجب الوجود بالذات باشد، علتی غیر از خودش دارد. - نمی تواند برای رفع عطش آب بیاشامد. 

۴( زنجیره حوادث در عالم هستی هدف خاصی را تعقیب می کند. - نمی تواند ارتباطی میان وقایع عالم برقرار کند.

 کسی که می گوید »همه عوامل به ثمر نشستن درخت برای میوه وجود دارد، اما میوهای حاصل نمی شود.« مرتکب چه خطایی شده -   
است و کدام معنای »اتفاق« بیشترین اختالف را در بین فالسفه ایجاد نموده است و علت آن چیست؟

۱( در تشخیص علت تامه به ثمر نشستن میوه درخت خطا کرده است. - معنای سوم، زیرا برخی به عله العلل قائل هستند و برخی خیر.

۲( سنخیت میان علت و معلول را نادیده گرفته است. - معنای سوم، زیرا برخی به عله العلل قائل هستند و برخی خیر. 

۳( در تشخیص علت تامه به ثمر نشستن میوه درخت خطا کرده است. به معنای دوم، زیرا سنخیت یک امر پذیرفته شده میان همه نیست.

۴( سنخیت میان علت و معلول را نادیده گرفته است. - معنای دوم، زیرا سنخیت یک امر پذیرفته شده میان همه نیست.

 به ترتیب کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ -   

الف( وابستگی معلول به علت به نحوی از اشیاء و وابستگی آن به علت، آنگاه که هستی و وجود رقم بخورد و شرط الزم برای تحقق 
معلول به ترتیب متصف به علت ............ و علت .............. و علت ............ اند.

 اتفاقی اتومبیل روشن نشد، اتفاق را به کدام معنا در 
ً
ب( کسی که فکر می کند همه عوامل روشن شدن اتومبیل موجود بود، اما کامال

نظر گرفته است؟

۲( الف( تامه، تامه، ناقصه ب( نفی اصل علیت ۱( الف( ناقصه، تامه، ناقصه ب( انکار سنخیت  

۴( الف( تامه، تامه، ناقصه ب( نفی پیش بینی پذیری ۳( الف( ناقصه، تامه، ناقصه ب( انکار رابطه حتمیت 

 به ترتیب کدام گزینه مبین پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ -   

الف( در رابطه با علت تامه و ناقصه کدام مفهوم نادرست است؟

ب( اگر علت ............ موجود باشد، آنگاه معلول .................

۱( الف( علت تامه و ناقصه از لحاظ وجوب بخشی با یکدیگر متفاوت هستند. ب( تامه - شاید موجود شود. 

۲( الف( علت تامه همیشه از چند علت ناقصه تشکیل شده است. ب( تامه - شرط کافی برای تحقق را دارد. 

۳( الف( علت تامه و ناقصه از لحاظ وجوب بخشی با یکدیگر متفاوت هستند. ب( تامه - شرط کافی برای تحقق را دارد. 

۴( الف( علت تامه همیشه از چند علت ناقصه تشکیل شده است. ب( تامه - شاید موجود شود.



سواالت درس چهارم

821

 درنتیجه نقض کدام اصول می توان وقوع »اتفاق« به معنای اول را قبول کرد و کدام مورد اتفاق به معنای دوم است؟-   

۱( اصل علیت یا اصل ضرورت علی و معلولی - استدالل برای اثبات آن هیچ ثمره عملی ندارد. 

۲( اصل سنخیت یا ضرورت علی و معلولی - کسانی که علوم را قبول دارند هرگز آن را انکار نکرده اند. 

۳( اصل سنخیت یا ضرورت علی و معلولی - استدالل برای اثبات آن هیچ ثمره عملی ندارد. 

۴( اصل علیت یا اصل ضرورت علی و معلولی - کسانی که علوم را قبول دارند هرگز آن را انکار نکرده اند.

کدام عبارت باور فیلسوفانی است که به وجود علت العلل در عالم اعتقاد دارند و چنانچه کسی معنای دوم اتفاق را قبول کرده باشد، -   
کدام مفهوم از نتایج زیر را نخواهد پذیرفت؟

۱( هرچیزی که واجب الوجود بالذات باشد، علتی غیر از خودش دارد. - نمی تواند ارتباطی میان وقایع عالم برقرار کند. 

۲( زنجیره حوادث در عالم هستی هدف خاصی را تعقیب می کند. - نمی تواند برای رفع عطش آب بیاشامد. 

۳( هرچیزی که واجب الوجود بالذات باشد، علتی غیر از خودش دارد. - نمی تواند برای رفع عطش آب بیاشامد. 

۴( زنجیره حوادث در عالم هستی هدف خاصی را تعقیب می کند. - نمی تواند ارتباطی میان وقایع عالم برقرار کند.

 کسی که می گوید »همه عوامل به ثمر نشستن درخت برای میوه وجود دارد، اما میوهای حاصل نمی شود.« مرتکب چه خطایی شده -   
است و کدام معنای »اتفاق« بیشترین اختالف را در بین فالسفه ایجاد نموده است و علت آن چیست؟

۱( در تشخیص علت تامه به ثمر نشستن میوه درخت خطا کرده است. - معنای سوم، زیرا برخی به عله العلل قائل هستند و برخی خیر.

۲( سنخیت میان علت و معلول را نادیده گرفته است. - معنای سوم، زیرا برخی به عله العلل قائل هستند و برخی خیر. 

۳( در تشخیص علت تامه به ثمر نشستن میوه درخت خطا کرده است. به معنای دوم، زیرا سنخیت یک امر پذیرفته شده میان همه نیست.

۴( سنخیت میان علت و معلول را نادیده گرفته است. - معنای دوم، زیرا سنخیت یک امر پذیرفته شده میان همه نیست.

 به ترتیب کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ -   

الف( وابستگی معلول به علت به نحوی از اشیاء و وابستگی آن به علت، آنگاه که هستی و وجود رقم بخورد و شرط الزم برای تحقق 
معلول به ترتیب متصف به علت ............ و علت .............. و علت ............ اند.

 اتفاقی اتومبیل روشن نشد، اتفاق را به کدام معنا در 
ً
ب( کسی که فکر می کند همه عوامل روشن شدن اتومبیل موجود بود، اما کامال

نظر گرفته است؟

۲( الف( تامه، تامه، ناقصه ب( نفی اصل علیت ۱( الف( ناقصه، تامه، ناقصه ب( انکار سنخیت  

۴( الف( تامه، تامه، ناقصه ب( نفی پیش بینی پذیری ۳( الف( ناقصه، تامه، ناقصه ب( انکار رابطه حتمیت 

 به ترتیب کدام گزینه مبین پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ -   

الف( در رابطه با علت تامه و ناقصه کدام مفهوم نادرست است؟

ب( اگر علت ............ موجود باشد، آنگاه معلول .................

۱( الف( علت تامه و ناقصه از لحاظ وجوب بخشی با یکدیگر متفاوت هستند. ب( تامه - شاید موجود شود. 

۲( الف( علت تامه همیشه از چند علت ناقصه تشکیل شده است. ب( تامه - شرط کافی برای تحقق را دارد. 

۳( الف( علت تامه و ناقصه از لحاظ وجوب بخشی با یکدیگر متفاوت هستند. ب( تامه - شرط کافی برای تحقق را دارد. 

۴( الف( علت تامه همیشه از چند علت ناقصه تشکیل شده است. ب( تامه - شاید موجود شود.
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 کدام مفهوم در رابطه با علت ناقصه صحیح است؟-   

۱( علت ناقصه مبتنی بر وجوب علی، وجوب معلول را در پی دارد. 

۲( علت ناقصه به تنهایی می تواند ممکن الوجودی را به واجب الوجود بالغیر کند. 

۳( علت ناقصه به تنهایی نمی تواند تفاوتی برای به وجود آمدن معلول ایجاد کند. 

۴( علت ناقصه در برخی شرایط همچون علت تامه عمل می کند.

کدام مفهوم نمی تواند در رابطه با وجوب میان علت و معلول درست باشد و کدام مفهوم در مورد رابطه علت تامه با وجود معلول و -   
علت ناقصه با آن صحیح است؟

١( اگر علت ناقصه یا تاقه باشد، معلول قطعًا حاضر خواهد بود. - شرط کافی برای علت تامه و شرط الزم برای علت ناقصه 

۲( کسی که این اصل را بپذیرد، وجود اتفاق به معنای اولش را انکار خواهد کرد. - شرط کافی برای علت تامه و شرط الزم و کافی برای علت ناقصه

۳( اگر علت ناقصه یا تاقه باشد، معلول قطعًا حاضر خواهد بود. - شرط کافی برای علت تامه و شرط الزم و کافی برای علت ناقصه

۴( کسی که این اصل را بپذیرد، وجود اتفاق به معنای اولش را انکار خواهد کرد. - شرط کافی برای علت تامه و شرط الزم برای علت ناقمه

 به ترتیب کدام گزینه مبین پاسخ درست سؤاالت زیر می باشد؟ -   

الف( علت تامه علتی است که با وجود آن، وجود معلول ............................... است.

ب( وجود کدام مورد به تنهایی تفاوتی برای به وجود آمدن معلول ایجاد نمی کند؟

٢( الف( ضروری و حتمی ب( علت تامه ۱( الف( احتمالی و غیرضروری ب( علت ناقصه  

۴( الف( ضروری و حتمی ب( علت ناقصه ۳( الف( احتمالی و غیرضروری ب( علت العلل  

به ترتیب کدام گزینه پاسخ درست سؤاالت زیر است؟ -   

الف( اتفاق در کدام معنی در نهایت به بی اعتباری علوم مختلف منجر خواهد شد؟

ب( کدام مفهوم در مورد علت ناقصه درست است؟

۱( الف( انکار اصل علیت ب( شرط الزم و کافی برای تحقق معلول است. 

٢( الف( نفی سنخیت علت و معلول ب( شرط کافی برای تحقق معلول است. 

۳( الف( نفی سنخیت علت و معلول ب( شرط الزم برای تحقق معلول است.

۴( الف( انکار اصل علیت ب( نه شرط الزم و نه شرط کافی برای تحقق معلول است. 

باتوجه به مفاهیم زیر به ترتیب کدام گزینه مبین پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟-   

را  عوامل  از  هریک  اند،  معلول  آن  آمدن  پدید  علت  هم،  روی  که  است  عامل  چند  مجموعه  از  ناشی  معلول  که  آنجا  در  الف( 
».....................« و مجموعه عوامل را »..................« می نامند. 

ب( بعضی از مردم در چه حالتی اصل »وجوب علی و معلولی« را انکار و معلول را نتیجه اتفاق می دانند؟

۱( الف( علت حقیقی - علت ناقصه ب( آنگاه که علت ناقصه را در حکم علت تامه برای معلول می بینند. 

۲( الف( علت ناقصه - علت تامه ب( آنگاه که مفهوم »وجوب بخشی« را با مفهوم حتمیت اشتباه می گیرند. 

۳( الف( علت ناقصه - علت تامه ب( آنگاه که علت ناقصه را در حکم علت تامه برای معلول می بینند. 

۴( الف( علت نخستین - علت تامه ب( آنگاه که مفهوم »وجوب بخشی« را با مفهوم حتمیت اشتباه می گیرند.
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 کدام عبارت بیانگر مفهوم علت ناقصه نیست و چنانچه علت ناقصه حاضر نباشد چه پیش خواهد آمد؟-   

۱( امکان ذاتی معلول به آن وابسته نیست. - قطعًا معلول نیز وجود نمی یابد. 

۲( معلول فقط نوعی وابستگی وجودی به آن دارد. - معلول قطعًا به وجود می آید. 

۳( امکان ذاتی معلول به آن وابسته نیست. - معلول قطعًا به وجود می آید.

۴( معلول فقط نوعی وابستگی وجودی به آن دارد. - قطعه معلول نیز وجود نمی یابد. 

 در فلسفه مارکس کدام دو عامل با یکدیگر در حالت نزاع قرار دارند و کدام مرحله به عنوان تکامل شناخته می شود؟-   

۴( تز، آنتی تز - سابژکتیو ۳( تز، سنتز - آنتی تز   ۲( سنتز، آنتی تز - تز    ۱( تز، آنتی تز - سنتز   

کدام مورد زیر مربوط به مارکس است؟-   

۱( او معتقد بود که در هر پدیده ای دو وجه مخالف و متضاد با یکدیگر هست که با هم در نزاع اند. او یک وجه پدیده ها را، »تز« و وجه مخالف آن را »آنتی تز« 
و نتیجه آن »سنتز« است که آن را مرحله تکامل می دانست.

۲( مارکس معتقد به علت العلل در جهان بود و می خواست غایتمندی و هدفداری پدیده ها را با توجه به اعتقاد به وجود خداوند اثبات کند.

۳( مارکس رابطه علت و معلول را جزء مفاهیم پایه ای ذهن میدانست، یعنی معتقد بود ساختار ذهن بشر به گونه ای است که برخی از مفاهیم، ازجمله مفهوم 
علت و معلول را نزد خود دارد.

۴( او اساس تجربه گرا بود و امکان معرفت از طریق استدالل عقلی و بدون تجربه را رد می کند و می گوید درک علیت از این طریق هم ممکن نیست؛ چون 
علیت مفهومی فراتر از حس است.

 باتوجه به پرسش های زیر کارل مارکس و فلسفه او به کدام پرسش پاسخ نمی دهد و او چه چیزی را در ارتباط پدیده ها نمی -   
پذیرفت؟

۱( آیا طرح و برنامه ای برای کامل تر بودن سنتز از مرحله قبل خود در کار است؟ - غایتمندی و هدفداری در پدیده ها را قبول نداشت.

۲( آیا هر تزی دارای وضع مقابل، یعنی آنتی تز خواهد بود یا این امر اتفاقی است؟ - اینکه رابطه علیت وجود دارد. 

۳( آیا طرح و برنامه ای برای کامل تر بودن سنتز از مرحله قبل خود در کار است؟ - اینکه رابطه علیت میان پدیده ها موجود است.

۴( آیا هر تزی دارای وضع مقابل، یعنی آنتی تز خواهد بود یا این امر اتفاقی است؟ - غایتمندی و هدفداری در پدیده ها را قبول نداشت.

که -    است  این  عبارت  این  اتفاق  معنای  کردم  گفتگو  موضوع  فالن  درباره  یا  و  دیدم  را  دوستم  اتفاقی  امروز  من  شود،  گفته  اگر 
............

۲( غایت و هدف خاص در حرکات جهان وجود ندارد.  ۱( میان علت و معلول رابطه حتمیت وجود ندارد.   

۴( رخ دادن حادثه پیش بینی نشده است. ۳( ممکن است از هر علتی هر معلولی پدید آید.   

 هنگامی که در کوچه مشغول بازی فوتبال هستیم ناگهان با برخورد توپ با شیشه و شکسته شدن شیشه می گوییم: »این حادثه -   
اتفاقی بوده است.« منظور ما از اتفاق در اینجا چیست؟

۲( اتفاق به معنایی که از نظر بسیاری از حکما ممکن نیست.  ۱( اتفاق به معنایی که حتمیت را از بین می برد.    

۴( اتفاق در معنای دوم آن یعنی از هر علتی هر معلولی پدید می آید.  ۳( اتفاق به معنای چهارم یعنی رخ دادن حادثه پیش بینی نشده. 
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 کدام عبارت بیانگر مفهوم علت ناقصه نیست و چنانچه علت ناقصه حاضر نباشد چه پیش خواهد آمد؟-   

۱( امکان ذاتی معلول به آن وابسته نیست. - قطعًا معلول نیز وجود نمی یابد. 

۲( معلول فقط نوعی وابستگی وجودی به آن دارد. - معلول قطعًا به وجود می آید. 

۳( امکان ذاتی معلول به آن وابسته نیست. - معلول قطعًا به وجود می آید.

۴( معلول فقط نوعی وابستگی وجودی به آن دارد. - قطعه معلول نیز وجود نمی یابد. 

 در فلسفه مارکس کدام دو عامل با یکدیگر در حالت نزاع قرار دارند و کدام مرحله به عنوان تکامل شناخته می شود؟-   

۴( تز، آنتی تز - سابژکتیو ۳( تز، سنتز - آنتی تز   ۲( سنتز، آنتی تز - تز    ۱( تز، آنتی تز - سنتز   

کدام مورد زیر مربوط به مارکس است؟-   

۱( او معتقد بود که در هر پدیده ای دو وجه مخالف و متضاد با یکدیگر هست که با هم در نزاع اند. او یک وجه پدیده ها را، »تز« و وجه مخالف آن را »آنتی تز« 
و نتیجه آن »سنتز« است که آن را مرحله تکامل می دانست.

۲( مارکس معتقد به علت العلل در جهان بود و می خواست غایتمندی و هدفداری پدیده ها را با توجه به اعتقاد به وجود خداوند اثبات کند.

۳( مارکس رابطه علت و معلول را جزء مفاهیم پایه ای ذهن میدانست، یعنی معتقد بود ساختار ذهن بشر به گونه ای است که برخی از مفاهیم، ازجمله مفهوم 
علت و معلول را نزد خود دارد.

۴( او اساس تجربه گرا بود و امکان معرفت از طریق استدالل عقلی و بدون تجربه را رد می کند و می گوید درک علیت از این طریق هم ممکن نیست؛ چون 
علیت مفهومی فراتر از حس است.

 باتوجه به پرسش های زیر کارل مارکس و فلسفه او به کدام پرسش پاسخ نمی دهد و او چه چیزی را در ارتباط پدیده ها نمی -   
پذیرفت؟

۱( آیا طرح و برنامه ای برای کامل تر بودن سنتز از مرحله قبل خود در کار است؟ - غایتمندی و هدفداری در پدیده ها را قبول نداشت.

۲( آیا هر تزی دارای وضع مقابل، یعنی آنتی تز خواهد بود یا این امر اتفاقی است؟ - اینکه رابطه علیت وجود دارد. 

۳( آیا طرح و برنامه ای برای کامل تر بودن سنتز از مرحله قبل خود در کار است؟ - اینکه رابطه علیت میان پدیده ها موجود است.

۴( آیا هر تزی دارای وضع مقابل، یعنی آنتی تز خواهد بود یا این امر اتفاقی است؟ - غایتمندی و هدفداری در پدیده ها را قبول نداشت.

که -    است  این  عبارت  این  اتفاق  معنای  کردم  گفتگو  موضوع  فالن  درباره  یا  و  دیدم  را  دوستم  اتفاقی  امروز  من  شود،  گفته  اگر 
............

۲( غایت و هدف خاص در حرکات جهان وجود ندارد.  ۱( میان علت و معلول رابطه حتمیت وجود ندارد.   

۴( رخ دادن حادثه پیش بینی نشده است. ۳( ممکن است از هر علتی هر معلولی پدید آید.   

 هنگامی که در کوچه مشغول بازی فوتبال هستیم ناگهان با برخورد توپ با شیشه و شکسته شدن شیشه می گوییم: »این حادثه -   
اتفاقی بوده است.« منظور ما از اتفاق در اینجا چیست؟

۲( اتفاق به معنایی که از نظر بسیاری از حکما ممکن نیست.  ۱( اتفاق به معنایی که حتمیت را از بین می برد.    

۴( اتفاق در معنای دوم آن یعنی از هر علتی هر معلولی پدید می آید.  ۳( اتفاق به معنای چهارم یعنی رخ دادن حادثه پیش بینی نشده. 
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 علت تامه و علت ناقصه در کدام خصوصیت مشترک هستند؟-   

۲( وجود هر یک مستلزم وجود معلول است.  ۱( عدم هر یک مستلزم عدم معلول است.   

۴( هیچ یک شرط الزم و کافی وجود معلول نیستند. ۳( هر یک شرط الزم و کافی وجود معلول هستند.   

 اگر نسبت علت ناقصه را با معلول در نظر بگیریم ..........-   

۲( معلول دیرتر به وجود می آید.  ۱( هیچ ضرورت و وجوبی در کار نخواهد بود.    

۴( صرفه اتفاق خواهد افتاد. ۳( معلول به وجود نمی آید، اما ضرورت پیدا می کند.  

کدام عبارت مفهوم »شانس« در اصطالح عامیانه را به نحو مناسب تری تحلیل می کند؟-   

۱( نفی قانون علیت؛ به این معنی که هر معلولی، از هر علتی صادر می شود. 

۲( عاملی خارج از قانون علیت که بر روند امور یک شخص تأثیر می گذارد. 

۳( نفی قانون علیت، به این معنی که میان علت و معلول رابطه ضروری وجود ندارد. 

۴( اعتقاد به اینکه در زنجیره حوادث زندگی، تعیین اهداف نهایی امکان پذیر نیست.

کدام گزینه درست ترین معنای اتفاق را می رساند؟-   

۲( رخ دادن معلول بدون علت خود  ۱( رخ دادن علت و معلول که کمتر رخ می دهند.   

۴( رخ دادن علتی و عدم رخداد معلومش ۳( رخ دادن علت و معلول پیش بینی نشده   

 اتفاق در کدام عبارت به معنای انکار اصل وجوب علی و معلولی است؟  - 

۲( روز سبب پیدایش شب می شود.  ۱( حرارت سبب یخ بستن تمام آب ها می شود.    

۴( غذا بر روی میز موجود است، اما هیچ فرد گرسنه ای به سوی آن نرود. ۳( مجموع عوامل پرواز هواپیما مهیا باشد، اما هواپیما پرواز نکند.  

 برخی از مردم به اشتباه معنای ............ اتفاق را قبول دارند، زیرا ..............-   

گاه نیستند.  ۲( اول - از تمام اجزای یک علت آ ۱( اول - رابطه میان علت و معلول را درنمی یابند.   

۴( دوم - رابطه میان علت و معلول را درنمی یابند. گاه نیستند.    ۳( دوم - از تمام اجزای یک علت آ

کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟-   

۲( هر مفهومی برای وجود به چند علت تامه نیاز دارد.  ۱( گاه ممکن است علت تامه باشد، اما معلول موجود نشود.   

۴( گاه ممکن است یکی از علل ناقصه بی تأثیر در وجود باشد. ۳( در صورت وجود تمام علل ناقصه علت تامه موجود می شود.  

ثمره انکار علت العلل، وقوع چه مسئله ای است و با توجه به حرکت تکاملی جهان کدام یک از اصول فلسفی بیشتر خود را نمایان -   
می کند؟

۲( قطعی دانستن برخی فرآیندهای تکاملی - غایتمندی جهان  ۱( پیش بینی نادرست تحوالت طبیعی - حتمیت جهان هستی  

۴( تشخیص نادرست اهداف پدیده ها - حتمیت جهان هستی ۳( عدم پذیرش هدف و غایت امور - غایتمندی جهان   
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 از نظر فالسفه مسلمان کدام عبارت درباره اتفاق درست است؟-   

۲( عدم وجود رابطه حتمیت بین علت و معلول  ۱( وقوع حادثه ای که از قبل پیش بینی نشده است.   

۴( مشخص نبودن غایت و هدف خاص در نظم جهان ۳( عدم وجود رابطه سنخیت بین علت و معلول    

 کدام گزینه به نتیجه رد اصل سنخیت اشاره ندارد؟-   

۲( عدم توان در تبیین و توصیف اتفاق ۱( بی فایده بودن تالش های علمی     

۴( بی اعتبار شدن علوم و پذیرش هرج و مرج ۳( عدم توان فرد در تبیین نظم و هماهنگی    

 هریک از عبارت های زیر به چه چیزی اشاره دارد. -   

ج( تخلف ناپذیری ب( ارتباط و پیوستگی    الف( نظم و قانون   

۲( سنخیت - علیت - وجوب بخشی ۱( علیت - سنخیت - وجوب بخشی     

۴( علیت - وجوب بخشی - سنخیت ۳( وجوب بخشی - سنخیت - علیت     

 کدام گزینه درست ترین معنای اتفاق را می رساند؟-   

۲( رخ دادن علت و معلول پیش بینی نشده  ۱( رخ دادن معلول بدون علت خود      

۴( رخ دادن علت و معلولی که کمتر رخ می دهند. ۳( رخ دادن علتی و عدم رخداد معلولش    

 با پذیرش اصل علیت و وجوب بخشی و سنخیت میان علت و معلول، کدام گزینه نادرست است؟-   

۱( نظام هستی تخلف ناپذیر و حتمی است. 

۲( کارهای روزانه ما با اعتماد به اصل علیت جاری می شود. 

۳( اجزای جهان با یکدیگر در ارتباط و به هم پیوسته هستند.

۴( گرچه ممکن است برخی امور در جهان اتفاقی باشد، اما اصل و اساس جهان بر پایه نظم و انسجام پدیده ها است.

کدام گزینه اعتقاد به نتیجه اصل سنخیت را نشان نمی دهد؟-   

۱( فردی تشنه می شود، لیوان آبی برداشته و می نوشد. 

۲( برای روشن شدن اتاق تاریک، از المپ یا شمع استفاده می کنیم. 

۳( باغبان بذر می کارد و آن را آبیاری می کند و از آن نگهداری می کند. 

۴( راننده برای توقف کردن، پدال ترمز و برای حرکت کردن، پدال گاز را می فشارد.

نوزادی صدایی می شنود و صورت خود را به سمت صدا برمی گرداند، این واقعه نشان می دهد که او ...........-   

۱( در حرکت و نظم جهان غایت و هدفی خاص می یابد. 

۲( به دلیل ذهن پرسشگر خود، از هر اتفاق پیش بینی نشده ای حیرت می کند. 

۳( اتفاق به معنای نبودن سنخیت میان علت و معلول را نپذیرفته است.

۴( اتفاق به معنای نبودن رابطه حتمیت میان علت و معلول را نپذیرفته است.
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منطق و فلسفه جامع کنکور

در عبارت: »اگر شخصی برای خرید روزانه به سمت بازار حرکت کند و در بین راه دوست خود را ببیند و سپس بگوید: »من امروز -   
اتفاقی دوستم را دیدم«، اتفاق به کدام معنا است؟

۲( اتفاق به معنای رخ دادن حادثه پیش بینی نشده.  ۱( اتفاق به معنای انکار رابطه حتمیت میان علت و معلول    

۴( اتفاق به معنای نفی هدف و غایت تحوالت ۳( اتفاق به معنای پدید آمدن هرچیزی از هرچیزی دیگر    

هریک از قضایای زیر به ترتیب با کدام معنای اتفاق تطابق دارد؟ -   

»حرارت سبب یخ بستن آب می شود«، »همه عوامل پیدایش باران موجود باشند، اما باران نبارد«، »تحوالت زمین به طور اتفاقی منجر 
به پیدایش انسان شده است«.

۱( نبودن غایت و هدف در جهان - میان علت و معلول آن رابطه حتمیت وجود ندارد. - ممکن است از هر علتی هر معلولی پدید آید.

۲( ممکن است از هر علتی هر معلولی پدید آید. - نبودن غایت و هدف خاص در جهان - میان علت و معلول آن رابطه حتمیت وجود ندارد.

۳( میان علت و معلول آن رابطه حتمیت وجود ندارد. - نبودن غایت و هدف در جهان - ممکن است از هر علتی هر معلولی پدید آید.

۴( ممکن است از هر علتی هر معلولی پدید آید. - میان علت و معلول آن رابطه حتمیت وجود ندارد. - نبودن غایت و هدف در جهان.

کدام معنای اتفاق در عبارات زیر دیده نمی شود؟ -   

الف( میان تابش خورشید و افزایش دما رابطه ای نیست. 

ب( دیروز و بدون برنامه ریزی با محسن برخورد کردم. 

ج( سیر تکامل انسان امری اتفاقی بوده است.

۴( معنای اول ۳( معنای دوم   ۲( معنای سوم   ۱( معنای چهارم  

نفی اصل وجوب علی و معلولی به معنای چیست؟-   

۲( قبول صدفه و اتفاق در معنای شانسی بودن امور جهان  ۱( انکار قانون علیت       

۴( تایید کفایت امکان ذاتی معلول برای تحقق آن ۳( قبول تقدم معلول بر علت خود      

در بررسی معنای سوم اتفاق فالسفه وحدت نظر نداشته و سه دیدگاه متفاوت به طورکلی ارائه داده اند؟ کدام یک از گزینه های -   
زیر جزء این سه دیدگاه نمی باشد؟

۱( فالسفه ای که برای جهان علت نخستین اثبات می کنند و این نوع اتفاق را مانند دو معنای قبلی رد می کنند. 

۲( فالسفه ای که به خداوند و علت نخستین اعتقاد ندارند و غایت مندی زنجیره حوادث را نیز انکار می کنند. 

۳( فالسفه ای که به خداوند و علت نخستین اعتقاد دارند ولی جریان غایتمندی را برای انسان و جهان نفی می کنند.

۴( فالسفه ای که در عین انکار خداوند می خواهند برای جهان و انسان هدف و غایت تعیین کنند.

کدام معنای اتفاق در صورتیکه به علت العلل اعتقاد نداشته باشیم درست است و در این معنای اتفاق چه مفهومی نفی می شود؟-   

۲( معنای دوم - سنخیت  ۱( معنای سوم - هدف مندی   

۴( معنای چهارم - وقایع پیش بینی نشده ۳( معنای اول - وجوب بخشی   
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در نظریه امکان ذاتی با ارائه تشبیه دو کفه ترازو چه زمانی که هستی معلول نسبت به کفه نیستی آن سنگین تر می شود؟-   

۲( در صورت وجود علت یا علل تحقق معلول  ۱( وقتی شرایط الزم تحقق معلول فراهم شود.   

۴( با دخالت هر عامل بیرونی ۳( وقتی علت تامه مطرح شود.    

معنای اول، دوم و سوم اتفاق به ترتیب مغایر با کدام مفاهیم زیر می باشد؟-   

۲( وجوب بخشی - سنخیت - علیت  ۱( علیت - وجوب بخشی - سنخیت    

۴( وجوب بخشی - سنخیت - هدف مندی  ۳( هدفمندی - وجوب بخشی - سنخیت   

اتفاق در کدام معنا مورد انکار فالسفه بوده و علت تامه چه شرطی را در تحقق معلول مطرح می سازد؟-   

۲( نفی سنخیت - شرط کفایت  ۱( نفی ضرورت - شرط الزم     

۴( نفی سنخیت - شرط ضرورت ۳( نفی ضرورت - شرط کفایت    

تا زمانی که علت ناقصه است برای یک چیز می توان نتیجه گرفت که .........-   

۲( همه عوامل آن پدیده آماده است جز یک عامل  ۱( آن چیز هیچ گاه به وجود نمی آید.    

۴( آن چیز قطعًا با فراهم شدن شرایط علت تامه به وجود می آید. ۳( تنها بعضی از عوامل به وجود آورنده آن چیز مهیا است.   

شرط الزم و کافی تحقق معلول را چه می نامند؟ و معلول در چه شرایطی از سمت علت خود از نیستی به هستی وارد می شود؟-   

۲( واجب الوجود بالذات - وجود نظم و قاعده مندی ۱( علت تامه - ضرورت     

۴( علت تامه - وجود نظم و قاعده مندی ۳( واجب الوجود بالذات - ضرورت    

شرط الزم تحقق معلول و شرطی که وابستگی معلول به علت را به نحوی از انحاء مطرح می کنند به ترتیب بر کدام علل تاکید -   
دارند؟

۴( ناقصه - تامه ۳( ناقصه - ناقصه   ۲( تامه - ناقصه   ۱( تامه - تامه  

چرا برخی از مردم به اشتباه معنای اول اتفاق را قبول دارند؟ ثمره انکار عله العلل تاکید بر وقوع چه مسئله ای است؟-   

۱( رابطه میان علت و معلول را درک نمی کنند. - تشخیص نادرست اهداف و غایت امور 

۲( رابطه میان علت و معلول را درک نمی کنند. - عدم پذیرش هدف مندی و غایتمندی در امور جهان 

گاه نیستند. - تشخیص نادرست اهداف و غایت امور  ۳( از تمام اجزای یک علت آ

گاه نیستند. - عدم پذیرش هدف مندی و غایتمندی در امور جهان ۴( از تمام اجزای یک علت آ

به ترتیب صحیح یا غلط بودن موارد زیر در کدام گزینه ها به درستی آمده است؟ -   

- دموکریتوس فیلسوف یونان باستان معتقد بود که ماده اولیه تشکیل دهنده جهان، اتمها و ذرات ریز تجزیه ناپذیر هستند.

- شکل دیگری از اتفاق که در دوره های اخیر مطرح شده توسط برخی دانشمندان زیست شناس آمده است. آنان می گویند: از ابتدای 
پیدایش موجودات زنده به روی زمین جانداران محدودی پدید آمدند که برخی از آن ها به علت ناسازگاری با محیط زندگی از بین رفتند. 
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- شکل دیگری از اتفاق که در دوره های اخیر مطرح شده توسط برخی دانشمندان زیست شناس آمده است. آنان می گویند: از ابتدای 
پیدایش موجودات زنده به روی زمین جانداران محدودی پدید آمدند که برخی از آن ها به علت ناسازگاری با محیط زندگی از بین رفتند. 
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 سازگار با محیط بوده به حیات خود ادامه 
ً
- از نظر زیست شناسان طرفدار داروین فقط آن دسته از جانداران که تغییرات آن ها اتفاقا

داده و رشد کرده اند و تکثیر شده اند. 

- برخی از دانشمندان احتمال می دهند جهان کنونی ما یعنی این میلیاردها کهکشان بر اثر یک انفجار بزرگ یا مه بانگ آغاز شده و به 
ناگهانی گسترش یافته است.

۴( ص - ع - غ - ص ۳( غ - ص - غ - ص   ۲( ص - غ - ص - غ    ۱( غ - غ - ص - ص   

دموکریتوس سبب پیدایش عناصر و اشیاء فعلی در جهان را چه چیزی معرفی می کند؟ و پرکاربردترین معنای اتفاق در بین همه -   
اقوام و ملل چیست؟ 

۲( برخورد تصادفی اتم ها - صدفه  ۱( برخورد اتفاقی ذرات ریز تجزیه پذیر - صدفه    

۴( برخورد تصادفی اتم ها - شانس ۳( برخورد اتفاقی ذرات ریز تجزیه پذیر - شانس   

چرا با وجود اینکه تقریبا فیلسوفی را سراغ نداریم که معنای اول اتفاق را مورد تایید قرار دهد بعضی از مردم می پندارد میان علت -   
و معلول گاهی رابطه ضروری وجود ندارد و در عین وجود علت معلول پدید نیامده است.

۲( عدم معرفت عامیانه به اصل سنخیت علی و معلولی  ۱( عدم شناخت مردم و درک درست از علت تامه    

۴( اعتقاد مردم عامی به مفاهیمی مانند شانس، اقبال و بخت و... ۳( عدم درک مردم عادی از اصل وجوب بخشی علی و معلولی  

طرح مفهوم اتفاق در ............... مطرح می شود و در یونان باستان از نخستین اندیشمندانی که به تدوین تعریف اتفاق پرداخت -   
............ بود، که اتفاق را حاصل ............ می دانست.

۲( تفکر غیرفلسفی - دموکریتوس - برخورد ذرات ریز تجزیه ناپذیر سرگردان  ۱( تفکر فلسفی - دموکریتوس - انفجار اولیه بزرگ  

۴( تفکر غیرفلسفی - افالطون - برخورد ذرات ریز تجزیه ناپذیر سرگردان ۳( تفکر فلسفی - افالطون - انفجار اولیه بزرگ    

در کدام یک از گزینه های زیر به درستی پاسخ سؤاالت زیر آمده است؟ -   

- الزمه و نتیجه اصل وجوب بخشی علت به معلول چیست؟

- ارتباط و پیوستگی میان هر شیء و منشاء آن الزمه و نتیجه کدام اصل است؟ 

- اثبات یا نفی کدام معنای اتفاق نیازمند دقت و تأمل بیشتری است؟

۱( تخلف ناپذیری در نظام هستی - اصل سنخیت میان علت و معلول - معنای چهارم 

۲( نظم و قانونمندی های معین میان دسته های مختلف پدیده ها - اصل علیت - معنای چهارم 

۳( نظم و قانونمندی های معین میان دسته های مختلف پدیده ها - اصل سنخیت علی و معلولی - معنای سوم 

۴( تخلف ناپذیری در نظام هستی - اصل علیت - معنای سوم

وقتی برخی از مردم که از تمام اجزای یک علت آگاه نیستند، گاهی فکر می کنند که در برخی موارد در عین وجود علت، معلول آن -   
پدید نیامده است بر این اساس به چه اندیشه ای تاکید می کنند؟

۲( غایت و هدف خاصی در حرکات و نظم جهان نیست.  ۱( سنخیتی میان اشیاء و آثار آن ها نیست.    

۴( حوادث زیادی پیش بینی نشده و ناگهانی به وقوع می پیوندد. ۳( میان علت و معلول رابطه ضروری وجود ندارد.    
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در چه مواردی معنای اول اتفاق که نادرست ترین برداشت از این مفهوم است توسط مردم به کار می رود؟-   

۱( وقتی مردم سنخیتی میان اشیاء و آثار آن ها درک نمی کنند. 

۲( وقتی مردم فکر می کنند کاری بدون هدف، غایت و برنامه نتیجه داده است. 

گاه نیستند و فکر می کنند با وجود علت معلولش شکل نگرفته است.  ۳( وقتی مردم از تمام اجزای یک علت آ

۴( وقتی مردم اتفاق را حادثه ای پیش بینی نشده تعریف می کنند. 

کدام معنای اتفاق را می توان پذیرفت و درست ترین معنای اتفاق است؟ مثال متناسب آن چیست؟-   

۱( رخ دادن حوادث پیش بینی نشده - آمدن باران بدون ابر 

۲( سنخیتی میان اشیاء و آثار آن نیست. - خریدن لباس بر اساس چشم و هم چشمی 

۳( رخ دادن حوادث پیش بینی نشده – خریدن لباس بر اساس چشم و هم چشمی

۴( سنخیتی میان اشیاء و آثار آن نیست. - آمدن باران بدون ابر 

غلط ترین معنای اتفاق کدام است؟ و مثال متناسب آن چیست؟-   

۱( سنخیتی میان اشیاء و آثار آن نیست. - آفتاب سبب تاریکی شود. 

۲( نبودن غایت و هدف خاص در حرکات و نظم جهان - انفجار اولیه و رشد استدراجی مخلوقات 

۳( میان حوادث جهان و پدیده های آن رابطه ضروری نیست. - بارندگی بدون وجود ابر 

۴( رخ دادن حوادث پیش بینی نشده - وقتی برای تفریح بیرون رفتیم و لباس می خریم.

به ترتیب هریک از مثال های زیر بر کدام یک از معانی اتفاق اشاره دارد؟ -   

ب( شکل گیری تمام موجودت بر اساس انفجار اولیه  الف( به وجود آمدن صندلی بدون نجار  

د( دانشمند شدن بدون تحصیل علم ج( برداشت میوه گالبی از درخت هلو   

۲( معنای اول - سوم - دوم - اول ۱( معنای دوم - سوم - دوم - اول   

۴( معنای دوم - چهارم - اول - سوم ۳( معنای سوم - دوم - اول - چهارم   

مثال های حرارت باعث یخ بستن آب - دیدن دوستی که سال ها ندیده ایم بدون برنامه قبلی مؤید و مصدق کدام یک از معنای -   
اتفاق می باشد؟

۲( معنای دوم - سوم ۱( معنای اول - چهارم    

۴( معنای اول - سوم ۳( معنای دوم - چهارم    

معنای چهارم اتفاق این است که ............-   

۲( میان حوادث جهان و پدیده های آن رابطه ضروری نیست.  ۱( رخ دادن حوادث پیش بینی نشده.   

۴( سنخیتی میان اشیاء و آثار آن وجود ندارد. ۳( نبودن غایت و هدف خاص در حرکات و نظم جهان  
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در چه مواردی معنای اول اتفاق که نادرست ترین برداشت از این مفهوم است توسط مردم به کار می رود؟-   

۱( وقتی مردم سنخیتی میان اشیاء و آثار آن ها درک نمی کنند. 

۲( وقتی مردم فکر می کنند کاری بدون هدف، غایت و برنامه نتیجه داده است. 

گاه نیستند و فکر می کنند با وجود علت معلولش شکل نگرفته است.  ۳( وقتی مردم از تمام اجزای یک علت آ

۴( وقتی مردم اتفاق را حادثه ای پیش بینی نشده تعریف می کنند. 

کدام معنای اتفاق را می توان پذیرفت و درست ترین معنای اتفاق است؟ مثال متناسب آن چیست؟-   

۱( رخ دادن حوادث پیش بینی نشده - آمدن باران بدون ابر 

۲( سنخیتی میان اشیاء و آثار آن نیست. - خریدن لباس بر اساس چشم و هم چشمی 

۳( رخ دادن حوادث پیش بینی نشده – خریدن لباس بر اساس چشم و هم چشمی

۴( سنخیتی میان اشیاء و آثار آن نیست. - آمدن باران بدون ابر 

غلط ترین معنای اتفاق کدام است؟ و مثال متناسب آن چیست؟-   

۱( سنخیتی میان اشیاء و آثار آن نیست. - آفتاب سبب تاریکی شود. 

۲( نبودن غایت و هدف خاص در حرکات و نظم جهان - انفجار اولیه و رشد استدراجی مخلوقات 

۳( میان حوادث جهان و پدیده های آن رابطه ضروری نیست. - بارندگی بدون وجود ابر 

۴( رخ دادن حوادث پیش بینی نشده - وقتی برای تفریح بیرون رفتیم و لباس می خریم.

به ترتیب هریک از مثال های زیر بر کدام یک از معانی اتفاق اشاره دارد؟ -   

ب( شکل گیری تمام موجودت بر اساس انفجار اولیه  الف( به وجود آمدن صندلی بدون نجار  

د( دانشمند شدن بدون تحصیل علم ج( برداشت میوه گالبی از درخت هلو   

۲( معنای اول - سوم - دوم - اول ۱( معنای دوم - سوم - دوم - اول   

۴( معنای دوم - چهارم - اول - سوم ۳( معنای سوم - دوم - اول - چهارم   

مثال های حرارت باعث یخ بستن آب - دیدن دوستی که سال ها ندیده ایم بدون برنامه قبلی مؤید و مصدق کدام یک از معنای -   
اتفاق می باشد؟

۲( معنای دوم - سوم ۱( معنای اول - چهارم    

۴( معنای اول - سوم ۳( معنای دوم - چهارم    

معنای چهارم اتفاق این است که ............-   

۲( میان حوادث جهان و پدیده های آن رابطه ضروری نیست.  ۱( رخ دادن حوادث پیش بینی نشده.   

۴( سنخیتی میان اشیاء و آثار آن وجود ندارد. ۳( نبودن غایت و هدف خاص در حرکات و نظم جهان  
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معنای سوم اتفاق این است که .............-   

۲( میان حوادث جهان و پدیده های آن رابطه ضروری نیست.  ۱( سنخیتی میان اشیاء و آثار آن وجود ندارد.    

۴( رخ دادن حوادث پیش بینی نشده. ۳( نبودن غایت و هدف خاص در حرکات و نظم جهان.   

معنای دوم اتفاق این است که .............-   

۲( رخ دادن حوادث پیش بینی نشده.  ۱( میان حوادث جهان و پدیده های آن رابطه ضروری نیست.   

۴( سنخیتی میان اشیاء و آثار آن وجود ندارد. ۳( نبودن غایت و هدف خاص در حرکات و نظم جهان   

معنای اول اتفاق این است که ............-   

۲( میان حوادث جهان و پدیده های آن رابطه ضروری نیست.  ۱( نبودن غایت و هدف خاص در حرکات و نظم جهان   

۴( رخ دادن حوادث پیش بینی نشده  ۳( سنخیتی میان اشیاء و آثار آن وجود ندارد.   

جدول زیر را تکمیل کنید. )مصادیق الف، ب، ج، د( در کدام گزینه به درستی آمده است؟-   

معنای چهارگانه اتفاق

نفی روابط ضروری میان حوادث جهاننبودن غایت در جهانعدم سنخیت میان اشیاءرخ دادن حادثه پیش بینی نشده

)د()ج()ب()الف(
۲( معنای سوم، چهارم، دوم، اول  ۱( معنای اول، دوم، سوم، چهارم     

۴( معنای چهارم، دوم، سوم، اول ۳( معنای چهارم، سوم، اول، دوم    

تفاوت کاربرد امروزی مفهوم و واژه اتفاق با کاربرد این واژه در گذشته در چیست؟-   

۱( این واژه در بین همه اقوام و ملل کاربرد فراوان داشته و رواج یافته است. 

۲( این واژه نزد عامه مردم رواج چشم گیری یافته است. 

۳( این واژه امروزه بر زبان برخی دانشمندان نیز جاری می شود. 

۴( این واژه امروزه نزد دانشمندان و فالسفه کاربرد دارد.

کدام یک از فالسفه بزرگ اسالمی یکی از وظایف مهم فیلسوفان را دقت در مفاهیم عامیانه و نقد و تصحیح یا تعمیق آن ها می -   
داند؟ مهم ترین کتاب فلسفی ایشان چه نام دارد؟

۴( سهروردی - حکمت اشراق ۳( مالصدرا - اسفار اربعه  ۲( فارابی - اغراض مابعدالطبیعیه    ۱( ابن سینا - شفا   

  - کدام یک از فالسفه اسالمی به تعریف دقیق و نقادانه ای از مفهوم اتفاق پرداخته است و این تعریف در کدام یک از آثار او مطرح 
شده است؟

۲( ابن سینا - شفا ۱( فارابی - اغراض مابعدالطبیعیه    

۴( ابن سینا - اشارات و تنبیهات ۳( فارابی - فصوص الحکم    
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  - از نظر دانشمندان طرفدار فرضیه مه بانگ میلیاردها کهکشان و جهان کنونی ما چگونه به وجود آمده است؟ و دانشمندان زیست 
شناسی که اتفاق را عامل بقای برخی موجودات تعریف کردند بر چه مفهومی در محیط زندگی تاکید داشتند؟

۲( استدراجی - سازگاری  ١( دفعی - تعادل      

۴( استدراجی - تعادل ۳( دفعی - سازگاری     

  - اعتقاد برخی از دانشمندان علوم تجربی که جهان کنونی ما را حاصل یک انفجار بزرگ می دانند باعث شده برخی چه تصور غلطی 
را مطرح کنند؟

۱( پیدایش جهان هستی بدون علت بوده است. 

۲( ناسازگاری گونه های زیادی از موجودات با محیط زندگی باعث انقراض آن ها شده است. 

۳( برخورد اتفاقی اتم های سرگردان جهان هستی را به وجود آورده است. 

۴( ارتباط و پیوستگی و حتمیت و تخلف ناپذیری در نظام آفرینش معنا ندارد.

  - گروهی از کدام دسته از دانشمندان در دوره های اخیر شکل دیگری از اتفاق را در نظریاتشان مورد تحلیل قرار دادند و علت تداوم 
و بقای حیات را چگونه توجیه کردند؟

۲( فیزیکدانان - سازگاری با محیط  ۱( زیست شناسان - مه بانگ     

۴( زیست شناسان - سازگاری با محیط ۳( فیزیکدانان - مه بانگ    

  - در یونان باستان کدام یک از فالسفه زیر به تعریف واژه اتفاق پرداخت و اتفاق را چگونه تعریف کرد؟
۲( فیثاغورث - برخورد اتم های سرگردان  ۱( دموکریتوس - برخورد اتم های سرگردان    

۴( فیثاغورث - انفجار اولیه ۳( دموکریتوس - انفجار اولیه    

  - اگر نظریه دیوید هیوم را درباره علیت بپذیریم، گرفتار کدام معنای اتفاق می شویم؟
۲( معنای دوم اتفاق ۱( معنای اول اتفاق     

۴( معنای چهارم اتفاق ۳( معنای سوم اتفاق     

  - زمینه ساز نگاه ویژه به جهان و اشیاء آن، اصل .............. است که نقطه مقابل ............ بوده و نتیجه آن ............ است.
۱( سنخیت میان علت و معلول - شانس - نظم و قانونمندی میان پدیده ها 

۲( وجوب بخشی علت به معلول - شانس - تخلف ناپذیری در نظام هستی 

۳( علیت - اتفاق - ارتباط و پیوستگی خاص و معین اجزای جهان با یکدیگر 

۴( علت و معلول - اتفاق - ارتباط و پیوستگی اجزای جهان با یکدیگر

  - هرگاه پرسش از هدف مندی و غایتمندی یا بی هدفی و عبث بودن سیر تحوالت روی زمین و ارتباط آن با انسان باشد به کدام 
معنای اتفاق مربوط می شود؟ فالسفه در پاسخ به این سؤال به کدام فالسفه تقسیم می شوند؟ کدام معنای اتفاق است که بی ارتباط 

با اصل علیت نیست؟
۱( معنای دوم اتفاق - معتقدان به نظم و معتقدان به هرج ومرج - رخ دادن حادثه پیش بینی نشده 

۲( معنای دوم اتفاق - معتقدان به علت العلل و منکران علت العلل - پذیرش هرج و مرج در روابط پدیده های جهان 

۳( معنای سوم اتفاق - معتقدان به نظم و معتقدان به هرج ومرج - اعتبار همه علوم و یافته های علمی 

۴( معنای سوم اتفاق - معتقدان به علت العلل و منکران علت العلل - رخ دادن حادثه پیش بینی نشده
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  - از نظر دانشمندان طرفدار فرضیه مه بانگ میلیاردها کهکشان و جهان کنونی ما چگونه به وجود آمده است؟ و دانشمندان زیست 
شناسی که اتفاق را عامل بقای برخی موجودات تعریف کردند بر چه مفهومی در محیط زندگی تاکید داشتند؟

۲( استدراجی - سازگاری  ١( دفعی - تعادل      

۴( استدراجی - تعادل ۳( دفعی - سازگاری     
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را مطرح کنند؟

۱( پیدایش جهان هستی بدون علت بوده است. 

۲( ناسازگاری گونه های زیادی از موجودات با محیط زندگی باعث انقراض آن ها شده است. 

۳( برخورد اتفاقی اتم های سرگردان جهان هستی را به وجود آورده است. 

۴( ارتباط و پیوستگی و حتمیت و تخلف ناپذیری در نظام آفرینش معنا ندارد.

  - گروهی از کدام دسته از دانشمندان در دوره های اخیر شکل دیگری از اتفاق را در نظریاتشان مورد تحلیل قرار دادند و علت تداوم 
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۲( فیثاغورث - برخورد اتم های سرگردان  ۱( دموکریتوس - برخورد اتم های سرگردان    
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  - اگر نظریه دیوید هیوم را درباره علیت بپذیریم، گرفتار کدام معنای اتفاق می شویم؟
۲( معنای دوم اتفاق ۱( معنای اول اتفاق     

۴( معنای چهارم اتفاق ۳( معنای سوم اتفاق     

  - زمینه ساز نگاه ویژه به جهان و اشیاء آن، اصل .............. است که نقطه مقابل ............ بوده و نتیجه آن ............ است.
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  - مهم ترین کتاب فلسفی ابن سینا چه کتابی است؟ در کدام بخش آن درباره »اتفاق« و »شانس« سخن گفته است؟ این تالش ابن 
سینا در توضیح اتفاق و شانس بیانگر چه چیزی است؟

۱( اشارات - الهیات - دقت در مفاهیم عامیانه و نقد و تصحیح یا تعمیق این مفاهیم 

۲( شفا - الهیات - دقت در مفاهیم عامیانه و نقد و تصحیح یا تعمیق این مفاهیم 

۳( اشارات - طبیعیات - توضیح و تبیین قواعد عقلی مبانی علوم تجربی 

۴( شفا - طبیعیات - توضیح و تبیین قواعد عقلی مبانی علوم تجربی

  - در یونان باستان کدام فیلسوف، ماده اولیه تشکیل دهنده جهان را برخورد اتفاقی ذرات اتم با یکدیگر دانسته؟ این نظر با کدام 
اصل فلسفی ناسازگار است؟ اصطالح رایج شانس در بین مردم به کدام معنای اتفاق مربوط می شود و به لحاظ فلسفی کدام عبارت 

در مورد آن درست است؟

۱( هراکلیتوس - سنخیت علت و معلول - معنای اول اتفاق - بی ارتباط با اصل علیت است. 

۲( دموکریتوس - علت و معلول به معنای اول اتفاق - بی ارتباط با اصل علیت است. 

۳( دموکریتوس - علت و معلول - معنای چهارم اتفاق - بی ارتباط با اصل علیت نیست. 

۴( هراکلیتوس - سنخیت علت و معلول - معنای چهارم اتفاق - بی ارتباط با اصل علیت نیست.

  - »فردی چاهی می کند تا به وسیله آن به آب برسد ولی به گنج می رسد« این حادثه به کدام معنای اتفاق اشاره دارد و کدام عبارت 
در مورد آن درست است؟

۱( میان علت و معلول رابطه حتمیت وجود ندارد. - نفی کننده قطعیت نظام هستی است. 

۲( رخ دادن حادثه پیش بینی نشده است. - با اصل علیت فلسفی تناقض ندارد. 

۳( رخ دادن حادثه پیش بینی نشده است. - با اصل علیت فلسفی تناقض دارد. 

۴( ممکن است از هر علتی هر معلولی پدید آید. - بی ارتباط با اصل علیت نیست.

  - اگر گفته شود »آنچه که در این جهان وجود دارد بنا به ضرورت و مصلحتی وجود یافته است« اشاره به اصل فلسفی ............ 
نموده ایم که انکار آن به ............ منجر می شود.

۲( اصل وجوب بخشی علت به معلول - صدفه و اتفاق در معنای دوم  ۱( اصل وجوب بخشی علت به معلول - صدفه و اتفاق در معنای اول  

۴( اصل سنخیت علت و معلول - صدفه و اتفاق در معنای سوم ۳( اصل سنخیت علت و معلول - صدفه و اتفاق در معنای دوم  

  - کدام عبارت مفهوم »شانس« در اصطالح عامیانه را به نحو مناسب تری تحلیل می کند؟

۱( نفی قانون علیت به این معنا که هر معلولی از هر علتی صادر می شود. 

۲( عاملی خارج از قانون علیت که بر روند امور یک شخص تأثیر می گذارد. 

۳( نفی قانون علیت، به این معنا که میان علت و معلول رابطه ضروری وجود ندارد. 

۴( اعتقاد به اینکه در زنجیره حوادث زندگی تعیین اهداف نهایی امکان پذیر نیست.
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  - نظریه دموکریتوس در یونان باستان و نظریه »مهبانگ« یا »انفجار بزرگ« در فیزیک جدید مبتنی بر اتفاقی بودن پیدایش عناصر و 
اشیاء فعلی در جهان به ترتیب به کدام معنای اتفاق مربوط می شوند؟

۱( میان حوادث جهان و پدیده های آن هیچ رابطه ای نیست - نبودن غایت و هدف خاص در حرکات و نظم جهان 

۲( نبودن غایت و هدف خاص در حرکات و نظم جهان - نبودن غایت و هدف خاص در حرکات و نظم جهان 

۳( نبودن غایت و هدف خاص در حرکات و نظم جهان - نبودن ارتباط میان حوادث جهان و پدیده های آن 

۴( نبودن رابطه ضروری میان حوادث جهان و پدیده های آن - نبودن ارتباط میان حوادث جهان و پدیده های آن

  - کدام معنای اتفاق را برخی فالسفه مسلمان انکار نمی کنند و این معنا نفی کدام یک از قواعد مربوط به علیت است؟
۲( معنای دوم - اصل سنخیت علت و معلول  ۱( معنای چهارم - بی ارتباط با علیت نیست.   

۴( معنای اول - اصل وجوب علی و معلولی ۳( معنای سوم - هدفمندی یا بی هدفی جهان   

  - در ارتباط با عقیده دموکریتوس کدام عبارت درست نیست؟
۱( ماده اولیه تشکیل دهنده جهان، ذرات ریزی به نام اتم ها هستند. 

۲( اتم ها در فضای نامتناهی به شکلی سرگردان حرکت می کرده اند. 

۳( اتم ها ذرات ریز تجزیه پذیر هستند که ماده اولیه اجسام این جهان هستند. 

۴( برخورد اتفاقی اتم ها سبب پیدایش عناصر و اشیاء فعلی در جهان شده است.

  - از لحاظ فلسفی کدام گزینه با بقیه تفاوت دارد؟
۱( تالس، مبدأ و منشأ عناصر جهان را آب می دانست. 

۲( دموکریتوس معتقد بود عناصر از برخورد تصادفی ریز و تجزیه ناپذیر تشکیل می شوند. 

۳( برخی دانشمندان معتقدند جهان بر اثر مه بانگ آغاز شده است. 

۴( فیثاغوریان معتقدند عنصر اولیه موجودات، عدد و اصول ریاضیات است.

 برنامه ریزی کرد. این مطلب نشان می دهد که او به 
ً
  - یک مشاور باتجربه کنکور معتقد است که برای موفقیت در کنکور، باید حتما

اصل ............ معتقد است.
۲( اصل سنخیت بین علت و معلول ۱( تالش برای موفقیت     

۴( اصل وجوب علی و معلولی ۳( اصل علیت     

  - از میان گزینه های زیر کدام نادرست است؟
۱( راننده خودرو بر اساس اصل وجوب علی و معلولی، خودروی خود را روشن می کند. 

۲( کشاورز بر اساس اصل وجوب علی و معلولی است که برای برداشت گندم از بذرهای گندم مرغوب استفاده می کند. 

۳( بر اساس اصل وجوب علی و معلولی است که خودروی خراب خود را به مکانیکی می بریم. 

۴( بر اساس اصل سنخیت است که برهان نظم در اثبات وجود خدا را ایجاد کرده ایم.

  - ناظم یک دبیرستان با مشاهده تخلف های دانش آموزان در ایام امتحانات به مدیر مدرسه گفت: »با این نظم که پیش بینی کرده 
بودیم، باید بدون مشکل این دوره را پشت سر می گذاشتیم، ولی این گونه نشد.« جمله ناظم داللت بر پذیرش اصل ............ دارد.

۲( اصل وجوب علی و معلولی  ۱( اصل سنخیت علت و معلول    

۴( اصل ارتباط علت و معلول ۳( اصل علیت     
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  - در عبارت زیر به دو اصل فلسفی ............ و ............ توجه شده است. 

 موفقیت حاصل نشد، جلسه ای 
ً
 به هدف تعیین شده خواهیم رسید و اگر احیانا

ً
»با این برنامه ریزی و امکانات در نظرگرفته شده، لزوما

برای بررسی مشکالت تشکیل خواهیم داد.«

۲( اصل سنخیت - اصل وجوب ۱( اصل وجوب - اصل سنخیت    

۴( اصل سنخیت - اصل سنخیت ۳( اصل وجوب - اصل وجوب    

  - اگر یک دانش آموز برای رهایی از سختی های درس خواندن بگوید: »من بدون همه این کتاب ها، تمرین ها و جلسات مشاوره در 
کنکور موفق می شوم« در افق نگاه کدام فیلسوف و نظریه علمی قرار می گیرد؟

۲( نظریه تحول تدریجی داروین و تکامل بی هدف ۱( نظریه مه بانگ     

۴( نظریه دموکریتوس ۳( نظریه جامعه شناسان هرج ومرج طلب   

  - درباره دانش آموزی که برنامه ریزی های مدرسه را در طول سال اجرا نکرده است و موفق نشده و کم کاری مدرسه را عامل عدم 
موفقیت خود نمی داند، می توان گفت:

۲( به اصل علیت معتقد است، برای همین برنامه ریزی را قبول دارد.  ۱( اصل سنخیت علت و معلول را نپذیرفته است.   

۴( او جهان هدفمند را یک عقیده خرافی می پندارد. ۳( اصل سنخیت علت و معلول را معتبر می داند.    

  - یک خانم آشپز از روی کتاب آشپزی کیکی آماده می کند، ولی در انتها کیک کیفیت مطلوبی ندارد و آن خانم آشپز دوباره به سراغ 
کتاب می رود تا ببیند کدام مرحله کار با مشکل همراه بوده است. پیش فرض فلسفی این کار کدام است؟

۲( قبول اصل وجوب علی و معلولی ۱( قبول اصل علیت     

۴( در امور روزمره فلسفه ورود پیدا نمی کند. ۳( قبول اصل سنخیت     

  - یک کاراگاه پلیس وارد محل جنایت می شود و تمام اجزای موجود در صحنه جرم را برای پیدا کردن عامل جنایت بررسی می کند، 
این کارگاه به طور ناخودآگاه به کدام اصل معتقد است؟

۲( اصل سنخیت ۱( اصل علیت     

۴( اصل اجتماع نقیضین محال است. ۳( اصل وجوب علی و معلولی    

   - کلمات زیر به ترتیب با کدام اصل فلسفی در ارتباط هستند؟ 

»نظم ضروری جهان، انتظام و قانون مندی جهان، پیش بینی حوادث طبیعی«

۲( سنخیت - وجوب - سنخیت ۱( وجوب - سنخیت - سنخیت    

۴( وجوب - سنخیت - وجوب ۳( سنخیت - وجوب - وجوب    
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گزینه ۱ گزینه صحیح است. این فرض به این معنی است که معلول بدون وجود علت وجود پیدا کند. به عبارت دیگر معلول از ناحیه خودش ضرورت ( سوال
وجود پیدا کند. این فرض با اصل وجوب علی و معلولی منافات دارد. البته معنای اول اتفاق به انکار خود اصل علیت هم داللت دارد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. ( سوال
الف( معنای چهارم اتفاق که به معنای رخ دادن حادثه پیش بینی نشده و مربوط به علم ناقص و محدود ما نسبت به حوادث پیرامونی است. 

ب( معنای دوم اتفاق که نفی اصل سنخیت علت و معلول را به دنبال دارد و در این صورت فردی نمی تواند نظم و هماهنگی موجود در طبیعت را تبیین کند. 
ج( معنای سوم اتفاق که نفی علت نخستین جهان را به دنبال دارد، بنابراین آن دسته از فیلسوفان که به خداوند و علت نخستین برای جهان معتقد نیستند، 

غایتمندی زنجیره حوادث را نیز انکار می کنند. 
د( معنای اول اتفاق که همه فیلسوفان آن را انکار می کنند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. اگر فردی اصل سنخیت علت و معلول را انکار کند نمی تواند نظم و هماهنگی موجود در طبیعت را تبیین کند در حقیقت ( سوال
انکار اصل سنخیت بی اعتباری همه علوم را به دنبال دارد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. معنای اول و دوم اتفاق طرفدار چندانی ندارد، اما معنای سوم اتفاق فالسفه را به دو گروه تقسیم کرده است: فالسفه ای ( سوال
که به علت نخستین معتقدند و فالسفه ای که به علت نخستین برای جهان متعقد نیستند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. این رباعی خیام که به پرسش از چرایی مرگ و زوال بدن انسان می پردازد، حاوی تردید در هدف دار بودن و غایتمندی ( سوال
جهان است و با معنای سوم اتفاق تناسب بیشتری دارد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. این شخص معنای دوم اتفاق را قبول دارد یعنی اصل سنخیت را انکار می کند، بنابراین معتقد است هرچیزی می تواند ( سوال
منشأ هرچیزی باشد. 

بررسی گزینه های نادرست: 
گزینه »۲«: این گزینه به اصل وجوب بخشی علت به معلول اشاره دارد که به طور قطعی نمی توان گفت شخص توصیف شده در صورت سؤال آن را قبول دارد 

یا نه. 
گزینه »۳«: این گزینه به اتفاق در معنای سوم اشاره دارد که بر اساس آن، دسته ای از فیلسوفان که به خداوند و علت نخستین برای جهان معتقد نیستند، 

غایتمندی زنجیره حوادث را انکار می کنند و حتی وجود فرآیندهای تکاملی در جهان را امری اتفاقی به حساب می آورند که از پیش تعیین شده نبوده است. 
گزینه »۴«: معنای دوم اتفاق از نظر بسیاری از فالسفه، ازجمله ابن سینا و مالصدرا و عالمه طباطبایی و برخی فیلسوفان اروپایی، امکان پذیر نیست.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. فقط یکی مقبول است.( سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است. معنای سوم( سوال
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گزینه ۱ گزینه صحیح است. این فرض به این معنی است که معلول بدون وجود علت وجود پیدا کند. به عبارت دیگر معلول از ناحیه خودش ضرورت ( سوال
وجود پیدا کند. این فرض با اصل وجوب علی و معلولی منافات دارد. البته معنای اول اتفاق به انکار خود اصل علیت هم داللت دارد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. ( سوال
الف( معنای چهارم اتفاق که به معنای رخ دادن حادثه پیش بینی نشده و مربوط به علم ناقص و محدود ما نسبت به حوادث پیرامونی است. 

ب( معنای دوم اتفاق که نفی اصل سنخیت علت و معلول را به دنبال دارد و در این صورت فردی نمی تواند نظم و هماهنگی موجود در طبیعت را تبیین کند. 
ج( معنای سوم اتفاق که نفی علت نخستین جهان را به دنبال دارد، بنابراین آن دسته از فیلسوفان که به خداوند و علت نخستین برای جهان معتقد نیستند، 

غایتمندی زنجیره حوادث را نیز انکار می کنند. 
د( معنای اول اتفاق که همه فیلسوفان آن را انکار می کنند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. اگر فردی اصل سنخیت علت و معلول را انکار کند نمی تواند نظم و هماهنگی موجود در طبیعت را تبیین کند در حقیقت ( سوال
انکار اصل سنخیت بی اعتباری همه علوم را به دنبال دارد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. معنای اول و دوم اتفاق طرفدار چندانی ندارد، اما معنای سوم اتفاق فالسفه را به دو گروه تقسیم کرده است: فالسفه ای ( سوال
که به علت نخستین معتقدند و فالسفه ای که به علت نخستین برای جهان متعقد نیستند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. این رباعی خیام که به پرسش از چرایی مرگ و زوال بدن انسان می پردازد، حاوی تردید در هدف دار بودن و غایتمندی ( سوال
جهان است و با معنای سوم اتفاق تناسب بیشتری دارد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. این شخص معنای دوم اتفاق را قبول دارد یعنی اصل سنخیت را انکار می کند، بنابراین معتقد است هرچیزی می تواند ( سوال
منشأ هرچیزی باشد. 

بررسی گزینه های نادرست: 
گزینه »۲«: این گزینه به اصل وجوب بخشی علت به معلول اشاره دارد که به طور قطعی نمی توان گفت شخص توصیف شده در صورت سؤال آن را قبول دارد 

یا نه. 
گزینه »۳«: این گزینه به اتفاق در معنای سوم اشاره دارد که بر اساس آن، دسته ای از فیلسوفان که به خداوند و علت نخستین برای جهان معتقد نیستند، 

غایتمندی زنجیره حوادث را انکار می کنند و حتی وجود فرآیندهای تکاملی در جهان را امری اتفاقی به حساب می آورند که از پیش تعیین شده نبوده است. 
گزینه »۴«: معنای دوم اتفاق از نظر بسیاری از فالسفه، ازجمله ابن سینا و مالصدرا و عالمه طباطبایی و برخی فیلسوفان اروپایی، امکان پذیر نیست.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. فقط یکی مقبول است.( سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است. معنای سوم( سوال
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گزینه ۲ گزینه صحیح است. میان علت و معلول رابطه حتمیت وجود ندارد.  که همه فالسفه آن را انکار می کنند. ( سوال
- ممکن است از هر علتی هر معلولی پدید آید. ⬅ که بسیاری از فالسفه مسلمان و برخی از فیلسوفان اروپایی آن را انکار می نمایند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. غایتمندی زنجیره حوادث معمواًل توسط فیلسوفانی که به عله العلل معتقد نیستند انکار می شود.(  سوال

گزینه ۴ گزینه صحیح است. باتوجه به اینکه می دانیم ارتباط و پیوستگی موجودات ناشی از اصل علیت است؛ پس این اصل در عبارت محل تردید (  سوال
قرار نگرفته است. بر اساس این گفته، گوینده معتقد است که جهان نظم و انتظام دارد و به معنای  اصل سنخیت می باشد. 

- به کار بردن اتفاق در معنای مقابل اصل وجوب بخشی علت به معلول، به دلیل این است که مردم گاهی علت ناقصه را با علت تامه اشتباه می گیرند، درحالی 
که اگر یک علت حاضر نباشد، علت تامه شکل نمی گیرد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. اگر علت تامه در کار نباشد، معلول به وجود نمی آید، زیرا شرایط کافی مهیا نشده است. اگر هم علت ناقصه محقق باشد (  سوال
یعنی باز علت تامه و شرایط کافی مهیا نشده است. 

- علت ناقصه شرط الزم به وجود آمدن معلول است و تا زمانی که علت تامه نشود، معلول ایجاد نخواهد شد. )شرط الزم و کافی ⬅ برای علت تامه(

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال
- وقوع اتفاق به معنای اول هم در اثر نقض اصل علیته ممکن است و هم در اثر نقض اصل ضرورت 

- در مقام عمل همگان همیشه اتفاق به معنای دوم را انکار می کنند، زیرا در غیر این صورت هیچ اقدامی نمی تواند صورت بگیرد.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. (  سوال
- از نظر فیلسوفانی که به وجود علت العلل در عالم باور دارند، زنجیره حوادث در عالم هستی هدف خاصی را تعقیب می کند و این هدف از سوی علت العلل که 

همان خداوند است، مقدر و معین شده است. 
- کسی که معنای دوم اتفاق را قبول کند، سنخیت را نپذیرفته است. 

به عبارت دیگر معنای دوم اتفاق این است که ممکن است از هر علتی معلولی پدید آید و سنخیت کاماًل بر خالف این مفهوم است، یعنی در اصل سنخیت بیان 
می شود که هر معلولی از علت خالصی صادر می شود؛ بنابراین اگر ما اتفاق در معنای دوم را بذیریم منکر اصل سنخیت شده ایم.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال
- آن فرد فکر می کند همه عوامل میوه دادن درخت )علت تامه( وجود دارد، اما در واقع، همه عوامل وجود نداشته و فقط علت ناقصه وجود داشته است. 

- معنای سوم، زیرا برخی به عله العلل قائل هستند و برخی نه.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. (  سوال
الف( وابستگی معلول به علت به نحوی از انحاء وابستگی آن به علت، آنگاه که هستی و وجود رقم بخورد و شرط الزم برای تحقق معلول، به ترتیب متصف به 

علت ناقصه و علت تامه و علت ناقص اند. 
ب( وقتی می پنداریم همه عوامل برای تحقق معلول موجود است و موجود به وجود نمی آید، درواقع وجوب بخشی علت به معلول، ضرورت و حتمیت تحقق 

معلول را انکار کرده ایم.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. (  سوال
الف( علت تامه لزوم از چند علت ناقصه تشکیل نمی شود، بلکه ممکن است یک چیز به تنهایی علت تامه باشد مانند خداوند. 

ب( اگر علت تامه موجود باشد، آنگاه معلول شرط الزم و کافی برای تحقق را دارد و موجود خواهد شد. اگر فقط علت ناقصه موجود باشد، معلول هیچ گاه پدید 
نمی آید.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. علت ناقصه به تنهایی نمی تواند تفاوتی برای به وجود آمدن معلول ایجاد کند؛ زیرا علت ناقصه شرط الزم پدید آمدن (  سوال
معلول می باشد اما کافی نیست.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. هم شرط کافی است و هم شرط الزم، علت ناقصه شرط الزم و علت تامه شرط الزم و کافی برای به وجود آمدن معلول (  سوال
است، پس غیر کافی برای به وجود آمدن معلول می باشد.  وجود علت ناقصه به تنهایی برای به وجود آمدن معلول کافی نیست.
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گزینه ۴ گزینه صحیح است. (  سوال
الف( علت تامه علتی است که با وجود آن، وجود معلول ضروری و حتمی است. 

ب( علت ناقصه شرط الزم برای به وجود آمدن معلول می باشد اما شرط کافی نیست.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. علوم مختلف و شاخه بندی های مختلف آن ها ناشی از پذیرش اصل سنخیت است و اگر آن را انکار کنیم، در نهایت (  سوال
علوم مختلف یعنی جستجو برای کشف علل در حیطه های مختلف را انکار کرده ایم. 

- علت ناقصه شرط الزم برای تحقق معلول اما کافی نیست.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. (  سوال
الف( در آنجا که معلول ناشی از مجموعه چند عامل است که روی هم، علت پدید آمدن آن معلول اند، هریک از عوامل را »علت ناقصه« و مجموعه عوامل را 

»علت تامه« می نامند. 
ب( گاهی مردم چون نمی توانند علت تامه یک پدیده را درست تشخیص دهند و علت ناقصه را با علت تامه اشتباه می گیرند، فکر می کنند که همه عوامل تحقق 

معلول وجود داشت، اما معلول پدید نیامد. معمواًل در این شرایط از اصطالح »اتفاق« استفاده می کنند که به معنای نفی وجوب علی و معلولی است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال
- قطعًا هر معلولی به علت ناقصه خود نیز وابسته است و به همین دلیل امکان ذاتی معلول به علت ناقصه نیز وابسته است. 

- معلول تنها زمانی پدید می آید که علت تامه موجود باشد از سوی دیگر اگر یکی از اجزای علت ناقصه نیز حاضر نباشد، معلول حاضر نخواهد شد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. تز- آنتی تز ⬅ سنتز(  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال
- مارکس به خدا و عله العلل اعتقاد نداشت. )رد گزینه ۲( 

- اعتقاد به رابطه علت و معلول به عنوان مفاهیم پایه ای ذهن مربوط به کانت است. )رد گزینه ۳( 
- گزینه ۴ از نظرات دیوید هیوم می باشد. )رد گزینه ۴(

گزینه ۱ گزینه صحیح است. آیا طرح و برنامه ای برای کامل تر بودن سنتز از مرحله قبل خود در کار است؟ - غایتمندی و هدفداری در پدیده ها را (  سوال
قبول نداشت.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. مفهوم مذکور، معنای چهارم اتفاق است که بی ارتباط با اصل علیت نیست.(  سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است. منظور رخ دادن حادثه پیش بینی نشده بوده است. )مفهوم چهارم اتفاق((  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. هم علت تامه و هم علت ناقصه اگر نباشد، معلول نخواهد بود.(  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. اگر نسبت علت ناقصه را با معلول در نظر بگیریم، قطعًا هیچ ضرورت و وجوبی در کار نخواهد بود؛ زیرا علت ناقصه تنها (  سوال
جزئی از علت تامه است و به خودی خود نمی تواند موجب وجود معلول باشد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. معنای اول اتفاق این است که میان علت و معلول آن رابطه حتمیت وجود ندارد. چه بسا یک علت موجود شود، اما (  سوال
معلول آن پدید نیاید ...

گاه نیستند، گاهی فکر می کنند که در برخی موارد  و در ادامه در قسمت بررسی سه معنای اتفاق بیان می شود که »البته برخی از مردم از تمام اجزای یک علت آ
در عین وجود علت، معلول پدید نمی آید و بر این اساس می پندارند، میان علت و معلول، رابطه ضروری وجود ندارد.«

گزینه ۳ گزینه صحیح است. در بین معانی اتفاق، معنی چهارم آن که همان رخ دادن حادثه پیش بینی نشده است، مورد قبول است.(  سوال
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گزینه ۴ گزینه صحیح است. (  سوال
الف( علت تامه علتی است که با وجود آن، وجود معلول ضروری و حتمی است. 

ب( علت ناقصه شرط الزم برای به وجود آمدن معلول می باشد اما شرط کافی نیست.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. علوم مختلف و شاخه بندی های مختلف آن ها ناشی از پذیرش اصل سنخیت است و اگر آن را انکار کنیم، در نهایت (  سوال
علوم مختلف یعنی جستجو برای کشف علل در حیطه های مختلف را انکار کرده ایم. 

- علت ناقصه شرط الزم برای تحقق معلول اما کافی نیست.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. (  سوال
الف( در آنجا که معلول ناشی از مجموعه چند عامل است که روی هم، علت پدید آمدن آن معلول اند، هریک از عوامل را »علت ناقصه« و مجموعه عوامل را 

»علت تامه« می نامند. 
ب( گاهی مردم چون نمی توانند علت تامه یک پدیده را درست تشخیص دهند و علت ناقصه را با علت تامه اشتباه می گیرند، فکر می کنند که همه عوامل تحقق 

معلول وجود داشت، اما معلول پدید نیامد. معمواًل در این شرایط از اصطالح »اتفاق« استفاده می کنند که به معنای نفی وجوب علی و معلولی است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال
- قطعًا هر معلولی به علت ناقصه خود نیز وابسته است و به همین دلیل امکان ذاتی معلول به علت ناقصه نیز وابسته است. 

- معلول تنها زمانی پدید می آید که علت تامه موجود باشد از سوی دیگر اگر یکی از اجزای علت ناقصه نیز حاضر نباشد، معلول حاضر نخواهد شد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. تز- آنتی تز ⬅ سنتز(  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال
- مارکس به خدا و عله العلل اعتقاد نداشت. )رد گزینه ۲( 

- اعتقاد به رابطه علت و معلول به عنوان مفاهیم پایه ای ذهن مربوط به کانت است. )رد گزینه ۳( 
- گزینه ۴ از نظرات دیوید هیوم می باشد. )رد گزینه ۴(

گزینه ۱ گزینه صحیح است. آیا طرح و برنامه ای برای کامل تر بودن سنتز از مرحله قبل خود در کار است؟ - غایتمندی و هدفداری در پدیده ها را (  سوال
قبول نداشت.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. مفهوم مذکور، معنای چهارم اتفاق است که بی ارتباط با اصل علیت نیست.(  سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است. منظور رخ دادن حادثه پیش بینی نشده بوده است. )مفهوم چهارم اتفاق((  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. هم علت تامه و هم علت ناقصه اگر نباشد، معلول نخواهد بود.(  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. اگر نسبت علت ناقصه را با معلول در نظر بگیریم، قطعًا هیچ ضرورت و وجوبی در کار نخواهد بود؛ زیرا علت ناقصه تنها (  سوال
جزئی از علت تامه است و به خودی خود نمی تواند موجب وجود معلول باشد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. معنای اول اتفاق این است که میان علت و معلول آن رابطه حتمیت وجود ندارد. چه بسا یک علت موجود شود، اما (  سوال
معلول آن پدید نیاید ...

گاه نیستند، گاهی فکر می کنند که در برخی موارد  و در ادامه در قسمت بررسی سه معنای اتفاق بیان می شود که »البته برخی از مردم از تمام اجزای یک علت آ
در عین وجود علت، معلول پدید نمی آید و بر این اساس می پندارند، میان علت و معلول، رابطه ضروری وجود ندارد.«

گزینه ۳ گزینه صحیح است. در بین معانی اتفاق، معنی چهارم آن که همان رخ دادن حادثه پیش بینی نشده است، مورد قبول است.(  سوال
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گزینه ۳ گزینه صحیح است. زیرا وقتی تمام عوامل وجود داشته باشد، یعنی علت تامه شیء حاضر است، پس قطعًا معلول رخ خواهد داد و اگر این (  سوال
مسئله را انکار کنیم منکر اصل وجوب علی و معلولی هستیم و جهان را حاصل تصادف و اتفاق می دانیم. گزینه های »۱«، »۲« و »۴« به عدم سنخیت علت و 

معلول اشاره دارد.

گاه نیستند، گاهی فکر می کنند که در برخی موارد در عین وجود علت، (  سوال گزینه ۲ گزینه صحیح است. برخی از مردم که از تمام اجزای یک علت آ
معلول پدید نمی آید و بر این اساس می پندارند میان علت و معلول رابطه ضروری وجود ندارد، به عبارت دیگر معنای اول اتفاق را قبول دارند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. علت تامه مجموع علل ناقصه است و یکی است و در صورت وجود، تمام علل ناقصه است که علت تامه موجود شده و (  سوال
باعث وجوب وجود معلول می شود.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. (  سوال
- کسانی که معمواًل به علت العلل معتقد نیستند، منکر غایتمندی زنجیره حوادث هستند و وجود برخی از فرآیندهای تکاملی را در جهان امری اتفاقی به حساب 
می آورد که از پیش تعیین و پیش بینی نشده است. البته در صورت اعتقاد به علت العلل انسان به علت محدودیت های علمی قادر به کشف همه اهداف نیست و 
می تواند تشخیص نادرست بدهد که این مسئله ربطی به انکار علت العلل ندارد. حرکت تکاملی جهان و انسان به سوی هدف خاصی است که نشان از غایتمندی 
جهان است. صرف نظر از آنکه هر فرآیند طبیعی در سیر تحول و تکاملی خویش هدفی را دنبال می کند و غایتی دارد، اما از علتی حقیقی مقدم بر آن برخوردار 

است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. گزینه »۲« و »۳« از نظر تمامی فالسفه رد شده، ولی گزینه »۴« از نظر فالسفه ای که معتقد به علت العلل نیستند نفی (  سوال
می شود که فالسفه مسلمان از این دسته اند.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. گزینه های »۱«، »۳« و »۴« به نتایج رد اصل علیت اشاره دارد، اما در گزینه »۲« گزارهای بی ربط قرار داده شده است. (  سوال

گزینه ۲ گزینه صحیح است. سنخیت به نظم و قانون اشاره دارد. علیت به ارتباط و پیوستگی وجوب بخشی به تخلف ناپذیری و حتمیت(  سوال

گزینه ۲ گزینه صحیح است. در بین معانی اتفاق معنی چهارم آنکه همان رخ دادن حادثه پیش بینی نشده است مورد قبول است.(  سوال

گزینه ۴ گزینه صحیح است. نظم و انسجام با علیت و فروع آن سازگار نیست.(  سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است. گزینه های »۱«، »۲« و »۴« نشان می دهد که ما اعتقاد داریم که از علت خاصی معلول خاصی حاصل می شود که (  سوال
نتیجه اصل سنخیت است، اما گزینه »۳« صرفًا اعتقاد به اصل علیت و وجوب بخشی را نشان می دهد.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. گویی نوزاد می داند که هیچ حادثه ای بی علت نیست و با شنیدن صدا به دنبال منشأ صدا و علت آن می گردد که این (  سوال
نتیجه اصل وجوب بخشی علت به معلول است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. این عبارت به معنای چهارم اتفاق یعنی رخ دادن حادثه پیش بینی نشده است.(  سوال

گزینه ۴ گزینه صحیح است. جمله اول نشانه عدم سنخیت علت و معلول، جمله دوم نشانه عدم حتمیت و وجوب بخشی و جمله سوم به معنای (  سوال
نبودن غایت و هدف خاصی در حرکات جهان است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. (  سوال
عبارت »الف«: نفی رابطه علت و معلول ⬅ انکار سنخیت معنای دوم 

عبارت »ب«: رخ دادن حادثه پیش بینی نشده ⬅ معنای چهارم 
عبارت »ج«: نفی هدف مندی و غایتمندی ⬅ معنای سوم 

بنابراین تنها معنای اول مورد اشاره قرار نگرفته است.
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گزینه ۴ گزینه صحیح است. نفی اصل وجوب و ضرورت بخشی علی و معلولی در واقع به معنای قبول کفایت امکان ذاتی معلول برای ایجاد آن (  سوال
است یعنی بر این اساس فرض هر ممکن الوجودی در ذهن مساوی با تحقق آن می شود که چنین چیزی در عالم واقع و بر اساس اصل وجوب بخشی محال 

بوده و شرایط امتناعی دارد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. در بررسی معنای سوم اتفاق، فالسفه اتفاق نظر نداشته و دیدگاه های زیر را مطرح می کنند: (  سوال
فالسفه ای که برای جهان علت نخستین اثبات می کنند و این نوع اتفاق را مانند دو معنای قبلی رد می کنند. 

فالسفه ای که به خداوند و علت نخستین اعتقاد ندارند و غایت مندی زنجیره حوادث را نیز انکار می کنند. 
فالسفه ای که در عین انکار خداوند می خواهند برای جهان و انسان هدف و غایت تعیین کنند. 

هیچ گروه از فالسفه در این معنا وجود ندارند که به خداوند و علت نخستین اعتقاد داشته باشد، ولی جریان هدف مندی و غایت مندی جهان را نفی کنند. )تأیید 
گزینه ۳(

گزینه ۱ گزینه صحیح است. این معنای اتفاق نفی »علت نخستین جهان« و »آفریننده« را به دنبال دارد؛ زیرا غایتمند بودن جهان بدان معنا است (  سوال
که مجموعه حوادثی که در جهان رخ می دهد هدف و غایت معین و از پیش تعیین شده ای را دنبال می کند و قبول این غایت مندی فقط با قبول علت نخستین 

و عله العلل، یعنی قبول آفریننده امکان پذیر است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. در نظریه امکان ذاتی که ابن سینا با تشبیه دو کفه ترازو برای تمام مخلوقات عالم هستی که ممکن الوجود بالذات (  سوال
هستند مطرح می کند، وقتی که هستی بر کفه نیستی سنگینی می کند و معلول از سمت علتش به وجود می آید که علت تامه )شرط الزم و کافی( فراهم شود، 

نه فقط شرایط الزم )علت ناقصه( ⬅ رد گزینه ۱ گزینه صحیح است. 
و نه در شرایطی که علت یا علل فراهم باشد، چون معلوم نیست این علل ناقصه اند یا تامه ⬅ رد گزینه ۲ گزینه صحیح است. 

دخالت هر عامل بیرونی هم نمی تواند قطعیتی بر تحقق معلول داشته باشد. ⬅ رد گزینه ۴ گزینه صحیح است. 

گزینه ۴ گزینه صحیح است. به ترتیب قبول: (  سوال
معنای اول اتفاق مغایر با اصل وجوب بخشی و ضرورت علی و معلولی می باشد. 

معنای دوم اتفاق مغایر با اصل سنخیت علی و معلولی می باشد. 
معنای سوم اتفاق مغایر با قبول هدف مندی و غایت مندی در نظام آفرینش است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. اتفاق در معنای اول این است که میان علت و معلول رابطه حتمیت و تخلف ناپذیری برقرار نمی باشد و بر این معنا با (  سوال
اصل وجوب بخشی یا ضرورت علی و معلولی مغایرت ایجاد می شود. 

علت تامه شرط الزم و کافی تحقق معلول است.  شرط کفایت 
شرط الزم با تحقق علت ناقصه به وجود می آید.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. تا زمانی که یک چیز )معلول( علتش ناقصه است شرط الزم برای تحقق اش فراهم است، اما هنوز شرایط کافی نیستند (  سوال
و بر این اساس تنها بعضی از عوامل به وجود آورنده مهیا هستند و هنوز تکمیل نشده اند. 

دقت کنید: معلول هم نیست توسط علت تامه کامل شده و به وجود بیایند. هیچ قطعیتی در این زمینه وجود ندارد. 
ضمنًا: علت ناقصه مشخصا کمبود یک علت نیست شاید چندین علت هنوز برای تحقق علت تامه نیاز باشد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. شرط الزم و کافی برای تحقق معلول علت تامه است. وقتی علت تامه باشد معلول آن ضروری الوجود می شود، تا زمانی (  سوال
که ضرورت معلول برای علت آن ایجاد نشود از نیستی به هستی ورود پیدا نمی کند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. علت ناقصه شرط الزم تحقق معلول است ولی شرط کافی نیست. بر این اساس علت ناقصه به نحوی از انحاء معلول (  سوال
را به خود وابسته می کند؛ مثال آب علت ناقصه بوجود آمدن گیاه است و به نحوی گیاه در حیات و هستی خود به آب وابسته است. توضیح اینکه علت تامه شرط 

الزم و کافی تحقق معلول است و وقتی علت تامه شود معلول آن ضروری الوجود می گردد.
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گزینه ۴ گزینه صحیح است. نفی اصل وجوب و ضرورت بخشی علی و معلولی در واقع به معنای قبول کفایت امکان ذاتی معلول برای ایجاد آن (  سوال
است یعنی بر این اساس فرض هر ممکن الوجودی در ذهن مساوی با تحقق آن می شود که چنین چیزی در عالم واقع و بر اساس اصل وجوب بخشی محال 

بوده و شرایط امتناعی دارد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. در بررسی معنای سوم اتفاق، فالسفه اتفاق نظر نداشته و دیدگاه های زیر را مطرح می کنند: (  سوال
فالسفه ای که برای جهان علت نخستین اثبات می کنند و این نوع اتفاق را مانند دو معنای قبلی رد می کنند. 

فالسفه ای که به خداوند و علت نخستین اعتقاد ندارند و غایت مندی زنجیره حوادث را نیز انکار می کنند. 
فالسفه ای که در عین انکار خداوند می خواهند برای جهان و انسان هدف و غایت تعیین کنند. 

هیچ گروه از فالسفه در این معنا وجود ندارند که به خداوند و علت نخستین اعتقاد داشته باشد، ولی جریان هدف مندی و غایت مندی جهان را نفی کنند. )تأیید 
گزینه ۳(

گزینه ۱ گزینه صحیح است. این معنای اتفاق نفی »علت نخستین جهان« و »آفریننده« را به دنبال دارد؛ زیرا غایتمند بودن جهان بدان معنا است (  سوال
که مجموعه حوادثی که در جهان رخ می دهد هدف و غایت معین و از پیش تعیین شده ای را دنبال می کند و قبول این غایت مندی فقط با قبول علت نخستین 

و عله العلل، یعنی قبول آفریننده امکان پذیر است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. در نظریه امکان ذاتی که ابن سینا با تشبیه دو کفه ترازو برای تمام مخلوقات عالم هستی که ممکن الوجود بالذات (  سوال
هستند مطرح می کند، وقتی که هستی بر کفه نیستی سنگینی می کند و معلول از سمت علتش به وجود می آید که علت تامه )شرط الزم و کافی( فراهم شود، 

نه فقط شرایط الزم )علت ناقصه( ⬅ رد گزینه ۱ گزینه صحیح است. 
و نه در شرایطی که علت یا علل فراهم باشد، چون معلوم نیست این علل ناقصه اند یا تامه ⬅ رد گزینه ۲ گزینه صحیح است. 

دخالت هر عامل بیرونی هم نمی تواند قطعیتی بر تحقق معلول داشته باشد. ⬅ رد گزینه ۴ گزینه صحیح است. 

گزینه ۴ گزینه صحیح است. به ترتیب قبول: (  سوال
معنای اول اتفاق مغایر با اصل وجوب بخشی و ضرورت علی و معلولی می باشد. 

معنای دوم اتفاق مغایر با اصل سنخیت علی و معلولی می باشد. 
معنای سوم اتفاق مغایر با قبول هدف مندی و غایت مندی در نظام آفرینش است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. اتفاق در معنای اول این است که میان علت و معلول رابطه حتمیت و تخلف ناپذیری برقرار نمی باشد و بر این معنا با (  سوال
اصل وجوب بخشی یا ضرورت علی و معلولی مغایرت ایجاد می شود. 

علت تامه شرط الزم و کافی تحقق معلول است.  شرط کفایت 
شرط الزم با تحقق علت ناقصه به وجود می آید.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. تا زمانی که یک چیز )معلول( علتش ناقصه است شرط الزم برای تحقق اش فراهم است، اما هنوز شرایط کافی نیستند (  سوال
و بر این اساس تنها بعضی از عوامل به وجود آورنده مهیا هستند و هنوز تکمیل نشده اند. 

دقت کنید: معلول هم نیست توسط علت تامه کامل شده و به وجود بیایند. هیچ قطعیتی در این زمینه وجود ندارد. 
ضمنًا: علت ناقصه مشخصا کمبود یک علت نیست شاید چندین علت هنوز برای تحقق علت تامه نیاز باشد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. شرط الزم و کافی برای تحقق معلول علت تامه است. وقتی علت تامه باشد معلول آن ضروری الوجود می شود، تا زمانی (  سوال
که ضرورت معلول برای علت آن ایجاد نشود از نیستی به هستی ورود پیدا نمی کند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. علت ناقصه شرط الزم تحقق معلول است ولی شرط کافی نیست. بر این اساس علت ناقصه به نحوی از انحاء معلول (  سوال
را به خود وابسته می کند؛ مثال آب علت ناقصه بوجود آمدن گیاه است و به نحوی گیاه در حیات و هستی خود به آب وابسته است. توضیح اینکه علت تامه شرط 

الزم و کافی تحقق معلول است و وقتی علت تامه شود معلول آن ضروری الوجود می گردد.
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گاه نیستند گاهی فکر می کنند که در برخی موارد در عین وجود علت، معلول (  سوال گزینه ۴ گزینه صحیح است. برخی از مردم که از اجزای یک علت آ
آن پدید نمی آید و برخی بر این اساس می پندارند میان علت و معلول رابطه ضروری وجود ندارد به عبارت دیگر معنای اول اتفاق را قبول دارند. همانطور که می 
دانید معنای اول اتفاق بسیار دور از ذهن بوده و تقریبًا هیچ اندیشمندی این معنا را تأیید نمی کند. آن دسته از فیلسوفانی که با طرح مباحثی مانند انفجار اولیه 

)مه بانگ( به عنوان معنای خلقت؛ معمواًل به علت العلل معتقد نیستند و به انکار آن می پردازند هدف مندی و غایتمندی را در تسلسل وقایع انکار می کنند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. شکل دیگری از اتفاق که در دوره های اخیر مطرح شده توسط برخی دانشمندان زیست شناس آمده است. آنان می (  سوال
گویند: از ابتدای پیدایش موجودات زنده به روی زمین جانداران زیادی پدید آمدند که بیشتر از آن ها به علت ناسازگاری با محیط زندگی از بین رفتند. برخی از 

دانشمندان احتمال می دهند جهان کنونی ما یعنی این میلیاردها کهکشان بر اثر یک انفجار بزرگ یا مه بانگ آغاز شده و به تدریج گسترش یافته است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. »اتفاق« از کلماتی است که در گفتگوهای روزمره همه اقوام کاربرد دارد. مردم برخی امور را اتفاقی و تصادفی می (  سوال
شمارند. دموکریتوس معتقد بود که ماده اولیه تشکیل دهنده جهان، اتم ها و ذرات ریز تجزیه ناپذیر و غیر قابل تقسیم هستند که برخورد اتفاقی این ذرات سرگردان 

سبب پیدایش عناصر و اشیاء فعلی در جهان شده است. 

گاه نیستند »عدم شناخت علت تامه« گاهی فکر می کنند در برخی موارد در (  سوال گزینه ۱ گزینه صحیح است. برخی از مردم که از تمام اجزای یک علت آ
عین وجود علت معلول آن پدید نیامده است و بر این اساس می پندارند میان علت و معلول رابطه ضروری وجود ندارد. )معنای اول اتفاق( 

رد گزینه ۲: اصل سنخیت نفی معنای دوم اتفاق است. 
رد گزینه ۳: اصل وجوب علی و معلولی نفی معنای سوم اتفاق است. 

رد گزینه ۴: طرح مفاهیمی مثل شانس، بخت و اقبال توسط مردم در عدم شناخت و تعریف مناسب از مفهوم اتفاق مطرح می شود.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. اتفاق از کلماتی است که در گفتگوهای روزمره همه اقوام و ملل کاربرد دارد. )تفکر غیر فلسفی = کاربرد عامیانه( مردم، (  سوال
برخی امور را اتفاقی و تصادفی می دانند. دموکریتوس فیلسوف یونان باستان از نخستین افرادی بود که به تدوین معنای اتفاق پرداخت. او معتقد بود که ماده اولیه 

تشکیل جهان اتم ها و ذرات ریز تجزیه ناپذیر و غیرقابل تقسیم هستند که برخورد آن ها سبب پیدایش عناصر و اشیاء فعلی جهان شده است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. در بررسی معنای سوم اتفاق آمده است اثبات یا نفی اتفاق به معنای سوم نیازمند دقت و تأمل بیشتر است چراکه این معنا (  سوال
مورد تأکید بسیاری از دانشمندان علوم طبیعی به ویژه زیست شناسان طرفداران داروین است که پذیرفتن این معنای اتفاق در واقع پذیرفتن نفی »علت نخستین« 

»جهان و آفریننده« می باشد. 
اصل: 

اصل علیت - اصل وجوب بخشی علت به معلول - اصل سنخیت میان علت و معلول 
الزمه و نتیجه اصل: 

ارتباط و پیوستگی میان هر شیء و منشاء آن - تخلف ناپذیری و حتمیت در نظام هستی - نظم و قانونمندی های معین میان دسته های مختلف پدیده ها

گاه نیستند گاهی فکر می کنند که در برخی موارد (  سوال گزینه ۳ گزینه صحیح است. در بررسی معنای اول اتفاق برخی از مردم که از تمام اجزای یک علت آ
در عین وجود علت، معلول آن پدیده نیامده است، بر این اساس می پندارند، میان علت و معلول، رابطه ضروری وجود ندارد.

گاه نیستند، گاهی فکر می کنند که در برخی موارد در عین وجود علت، معلول (  سوال گزینه ۳ گزینه صحیح است. برخی از مردم که از اجزای یک علت آ
آن پدید نیامده است و بر این اساس بر معنای اول اتفاق تاکید می کنند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. درست ترین معنای اتفاق می تواند مورد قبول باشد توسط فالسفه مطرح می شود معنای چهارم اتفاق است که بر این (  سوال
اساس اتفاق عبارت است از: رخ دادن حوادث پیش بینی نشده، مثال شخصی برای خرید به فروشگاهی می رود و دوست خود را هم در آنجا می بیند بدون آنکه 

قباًل از آمدن دوستش خبر داشته باشد و آن را پیش بینی کرده باشد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. غلط ترین معنای اتفاق که تقریبًا هیچ اندیشمندی به آن اعتقاد ندارد. معنای اول اتفاق می باشد که عبارت است از (  سوال
اینکه: میان حوادث جهان و پدیده های آن رابطه ضروری نیست، چه بسا مثاًل بدون وجود ابر و مانند آن، خود به خود باران ببارد.
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گزینه ۲ گزینه صحیح است.(  سوال
به وجود آمدن صندلی بدون نجار ⬅ معنای اول 
برداشت میوه گالبی از درخت هلو ⬅ معنای دوم 
دانشمند شدن بدون تحصیل علم ⬅ معنای اول 

شکل گیری تمام موجودات بر اساس انفجار اولیه ⬅ معنای سوم

گزینه ۳ گزینه صحیح است. در معنای دوم اتفاق این است که سنخیتی میان اشیاء و آثار آن ها نیست؛ بر این اساس مثاًل حرارت سبب یخ بستن (  سوال
آب می شود و آفتاب سبب تاریکی می باشد. 

در معنای چهارم: اتفاق عبارت است از رخ دادن حوادث پیش بینی نشده، که در این معنا ممکن است فردی مثاًل برای قدم زدن بیرون برود و دوستی که سال 
ها ندیده است را بدون برنامه قبلی و غافل گیرانه مالقات کند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. رخ دادن حوادث پیش بینی نشده، مثاًل شخصی برای خرید به فروشگاهی می رود و دوست خود را در آنجا می بیند (  سوال
بدون اینکه قباًل از آمدنش خبر داشته باشد و آن را پیش بینی کرده باشد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. نبودن غایت و هدف خاص در حرکات و نظم جهان است بدین معنا که این حرکات و نظم ها به سمت غایت و هدف (  سوال
معینی به پیش نمی روند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. سنخیتی میان اشیاء و آثار آن ها نیست، چه بسا از یک پدیده ای اثری ظاهر شود که هیچ ربطی به آن ندارد؛ مثل (  سوال
حرارت سبب یخ بستن آب و آفتاب سبب تاریکی شود.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. میان حوادث جهان و پدیده های آن رابطه ضروری نیست، مثاًل چه بسا همه عوامل پیدایش باران موجود باشد اما باران (  سوال
نبارد.

گزینه ۴ گزینه صحیح است.(  سوال
معنای اول اتفاق ⬅ میان حوادث جهان و پدیده های آن رابطه ضروری نیست. مثاًل چه بسا همه عوامل پیدایش باران موجود باشد، اما باران نبارد و چه بسا 

مثاًل بودن وجود ابر و مانند آن خود به خود باران ببارد. 
معنای دوم اتفاق ⬅ سنخیتی میان اشیاء و آثار آن ها نیست. چه بسا از یک پدیده ای اثری ظاهر شود که هیچ ربطی به آن ندارد، مثاًل حرارت سبب یخ بستن 

آب و آفتاب سبب تاریکی شود. 
معنای سوم اتفاق ⬅ نبودن غایت و هدف خاص در حرکات و نظم جهان است بدین معنا که این حرکات و نظام ها به سمت غایت و هدف معینی به پیش نمی روند. 
معنای چهارم اتفاق ⬅ از رخ دادن حوادث پیش بینی نشده مثاًل شخصی برای خرید به فروشگاهی می رود و دوست خود را در آنجا می بیند بدون اینکه قبال از 

آمدنش خبر داشته باشد و آن را پیش بینی کرده باشد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. مفهوم اتفاق که از قدیم االیام و دوران باستان در بین همه اقوام و گفتگوهای روزمره ملل کاربرد داشته است و به همین (  سوال
دلیل از ابتدا نزد عامه مردم رواج داشته است. )نه امروزه( ⬅ رد گزینه های ۱ و ۲ 

ولی اهمیت تعریف این واژه امروزه به دلیل آن است که نه تنها این مفهوم نزد عامه مردم، بلکه بر زبان برخی دانشمندان نیز جاری می شود. ⬅ تأیید گزینه ۳ 
گزینه صحیح است. 

دقت کنید: کاربرد واژه اتفاق امروزه مختص دانشمندان نیست. ⬅ رد گزینه ۴ گزینه صحیح است. 

گزینه ۱ گزینه صحیح است. ابن سینا بزرگترین شارح )شرح دهنده( حکمت مشاء از فالسفه بزرگ اسالمی در مهم ترین کتاب فلسفی خود، یعنی (  سوال
الهیات شفاء درباره »اتفاق« و مفاهیم دیگری از قبیل شانس سخن گفته است، چراکه او تأکید داشت از وظایف مهم فالسفه دقت در مفاهیم عامیانه و نقد و 

تصحیح یا تعمیق آن ها بوده است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. ابن سینا در مهم ترین کتاب فلسفی خود، یعنی الهیات شفا، درباره اتفاق و مفاهیم دیگری از قبیل شانس سخن گفته (  سوال
و تالش کرده نظر مردم را در مورد این مفاهیم تصحیح نماید.
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گزینه ۲ گزینه صحیح است.(  سوال
به وجود آمدن صندلی بدون نجار ⬅ معنای اول 
برداشت میوه گالبی از درخت هلو ⬅ معنای دوم 
دانشمند شدن بدون تحصیل علم ⬅ معنای اول 

شکل گیری تمام موجودات بر اساس انفجار اولیه ⬅ معنای سوم

گزینه ۳ گزینه صحیح است. در معنای دوم اتفاق این است که سنخیتی میان اشیاء و آثار آن ها نیست؛ بر این اساس مثاًل حرارت سبب یخ بستن (  سوال
آب می شود و آفتاب سبب تاریکی می باشد. 

در معنای چهارم: اتفاق عبارت است از رخ دادن حوادث پیش بینی نشده، که در این معنا ممکن است فردی مثاًل برای قدم زدن بیرون برود و دوستی که سال 
ها ندیده است را بدون برنامه قبلی و غافل گیرانه مالقات کند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. رخ دادن حوادث پیش بینی نشده، مثاًل شخصی برای خرید به فروشگاهی می رود و دوست خود را در آنجا می بیند (  سوال
بدون اینکه قباًل از آمدنش خبر داشته باشد و آن را پیش بینی کرده باشد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. نبودن غایت و هدف خاص در حرکات و نظم جهان است بدین معنا که این حرکات و نظم ها به سمت غایت و هدف (  سوال
معینی به پیش نمی روند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. سنخیتی میان اشیاء و آثار آن ها نیست، چه بسا از یک پدیده ای اثری ظاهر شود که هیچ ربطی به آن ندارد؛ مثل (  سوال
حرارت سبب یخ بستن آب و آفتاب سبب تاریکی شود.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. میان حوادث جهان و پدیده های آن رابطه ضروری نیست، مثاًل چه بسا همه عوامل پیدایش باران موجود باشد اما باران (  سوال
نبارد.

گزینه ۴ گزینه صحیح است.(  سوال
معنای اول اتفاق ⬅ میان حوادث جهان و پدیده های آن رابطه ضروری نیست. مثاًل چه بسا همه عوامل پیدایش باران موجود باشد، اما باران نبارد و چه بسا 

مثاًل بودن وجود ابر و مانند آن خود به خود باران ببارد. 
معنای دوم اتفاق ⬅ سنخیتی میان اشیاء و آثار آن ها نیست. چه بسا از یک پدیده ای اثری ظاهر شود که هیچ ربطی به آن ندارد، مثاًل حرارت سبب یخ بستن 

آب و آفتاب سبب تاریکی شود. 
معنای سوم اتفاق ⬅ نبودن غایت و هدف خاص در حرکات و نظم جهان است بدین معنا که این حرکات و نظام ها به سمت غایت و هدف معینی به پیش نمی روند. 
معنای چهارم اتفاق ⬅ از رخ دادن حوادث پیش بینی نشده مثاًل شخصی برای خرید به فروشگاهی می رود و دوست خود را در آنجا می بیند بدون اینکه قبال از 

آمدنش خبر داشته باشد و آن را پیش بینی کرده باشد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. مفهوم اتفاق که از قدیم االیام و دوران باستان در بین همه اقوام و گفتگوهای روزمره ملل کاربرد داشته است و به همین (  سوال
دلیل از ابتدا نزد عامه مردم رواج داشته است. )نه امروزه( ⬅ رد گزینه های ۱ و ۲ 

ولی اهمیت تعریف این واژه امروزه به دلیل آن است که نه تنها این مفهوم نزد عامه مردم، بلکه بر زبان برخی دانشمندان نیز جاری می شود. ⬅ تأیید گزینه ۳ 
گزینه صحیح است. 

دقت کنید: کاربرد واژه اتفاق امروزه مختص دانشمندان نیست. ⬅ رد گزینه ۴ گزینه صحیح است. 

گزینه ۱ گزینه صحیح است. ابن سینا بزرگترین شارح )شرح دهنده( حکمت مشاء از فالسفه بزرگ اسالمی در مهم ترین کتاب فلسفی خود، یعنی (  سوال
الهیات شفاء درباره »اتفاق« و مفاهیم دیگری از قبیل شانس سخن گفته است، چراکه او تأکید داشت از وظایف مهم فالسفه دقت در مفاهیم عامیانه و نقد و 

تصحیح یا تعمیق آن ها بوده است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. ابن سینا در مهم ترین کتاب فلسفی خود، یعنی الهیات شفا، درباره اتفاق و مفاهیم دیگری از قبیل شانس سخن گفته (  سوال
و تالش کرده نظر مردم را در مورد این مفاهیم تصحیح نماید.
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گزینه ۲ گزینه صحیح است. برخی از دانشمندان احتمال می دهند که جهان کنونی ما، یعنی این میلیاردها کهکشان بر اثر یک انفجار بزرگ )مه (  سوال
بانگ( آغاز شده و به تدریج گسترش یافته است. )استدراجی نه دفعی و یک مرتبه( و دانشمندان زیست شناسی که به تعریف اتفاق در بقای موجودات زنده تاکید 

کرده اند می گویند فقط آن دسته از جاندارانی که تغییرات بدنی آن ها اتفاقا سازگار با محیط بوده به حیات خود ادامه داده، رشد کردند و تکثیر شده اند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. برخی از دانشمندان در دوران جدید احتمال می دهند که جهان کنونی ما، یعنی این میلیاردها کهکشان، بر اثر یک (  سوال
انفجار بزرگ )Big bang( یا )مه بانگ( آغاز شده و به تدریج گسترش یافته است. این بیان باعث شده برخی تصور کنند پیدایش این جهان، اتفاقی و بدون یک 

علت وجوددهنده بوده است، حتی از این باور غلط در جهت عله العلل یا خداوند استفاده کنند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. شکل دیگری از اتفاق که در دوره های اخیر مطرح شده، در گفته های برخی دانشمندان زیست شناس آمده است. (  سوال
)طرفداران داروین و نظریه تحول و تکامل انواع( آنان می گویند: از ابتدای پیدایش موجود زنده روی زمین، جانداران بیشماری پدید آمدند که بیشتر آن ها به علت 
ناسازگاری با آنها و محیط زندگی، از بین رفته اند. فقط آن دسته از جانداران که تغییرات بدنی آن ها »اتفاق« سازگار با محیط بوده به حیات خود ادامه داده، رشد 

کرده اند و تکثیر شده اند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. در یونان باستان دموکریتوس فیلسوف نامدار آن دوران معتقد بود که برخورد اتفاقی اتم ها بر ذرات ریز سرگردان غیرقابل (  سوال
تقسیم که در فضای غیرمتناهی پراکنده بودند، سبب پیدایش عناصر و اشیاء فعلی در جهان شده است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. هیوم معتقد بود که رابطه ضروری بین علت و معلول وجود ندارد، یعنی ممکن است روزی آفتاب طلوع کند، ولی زمین (  سوال
روشن نشود.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. اصل علیت یا علت و معلول که بیانگر این است که هر حادثه علتی دارد به ارتباط و پیوستگی اجزای جهان با یکدیگر (  سوال
اشاره دارد و نگاه ویژه مخلوق و معلول بودن جهان هستی »نگاه الهیاتی« را در انسان ایجاد می نماید و نقطه مقابل اتفاق در پیدایش جهان است. 

تحلیل گزینه های نادرست: 
گزینه ۱: اصل سنخیت علت و معلول جزء اصول فرعیه اصل علیت است و به ارتباط خاص و منظم و قانونمند میان پدیده ها اشاره دارد.

گزینه ۲: وجوب بخشی یا ضرورت بخشی علت به معلول نیز جزء اصول فرعیه اصل علیت است که تخلف ناپذیری و حتمیت در نظام هستی را به دنبال دارد. 
گزینه ۳: ارتباط و پیوستگی خاص و معین به اصل سنخیت علت و معلول مربوط می شود نه اصل علیت.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. معنای چهارم اتفاق که بی ارتباط با اصل علیت نیست رخ دادن حادثه پیش بینی نشده است. (  سوال
تحلیل گزینه های نادرست:  

گزینه ۱: قسمت های اول و دوم گزینه نادرست است. 
گزینه ۲: قسمت های اول و سوم گزینه نادرست است. 
گزینه ۳: قسمت های دوم و سوم گزینه نادرست است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. یکی از اقدامات مؤثر و مهم فیلسوفان، دقت در مفاهیم عامیانه و نقد و تصحیح یا تعمیق آن ها بوده است مانند بحث (  سوال
از اتفاق و شانس توسط ابن سینا در الهیات کتاب شفا که مهم ترین اثر فلسفی او به شمار می آید. 

تحلیل گزینه های نادرست: 
گزینه ۱: اشارات و تنبیهات آخرین کتاب ابن سینا و دربرگیرنده آخرین دیدگاه های فلسفی این فیلسوف بزرگ مشایی است. 

گزینه ۳: هر سه قسمت گزینه نادرست است. 
گزینه ۴: قسمت دوم و سوم گزینه نادرست است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. تحلیل گزینه های نادرست: گزینه های ۴ و ۱: سؤال در مورد نظریه دوموکریتوس در مورد ماده اولیه پیدایش موجودات (  سوال
این جهان است که به اجزاء الیتجزی به نام اتم اعتقاد داشت نه هراکلیتوس. 

گزینه ۲: معنای اول اتفاق در مقابل اصل ضرورت و وجوب علی و معلولی است که پذیرش این معنای اتفاق حتمیت و قطعیت در نظام هستی را نفی می کند و 
عقال به نفی اصل علیت منجر می شود.
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گزینه ۲ گزینه صحیح است. معنای چهارم اتفاق، رخ دادن حادثه پیش بینی نشده است که با اصل علیت فلسفی تناقض ندارد؛ زیرا میان این حوادث (  سوال
گاه نیست.  روابط علی و معلولی برقرار است، ولی عامل نسبت به عوامل آ

تحلیل گزینه های نادرست: 
گزینه ۱: گزینه و تعبیر آن به اصل وجوب علی و معلولی مربوط می شود و ربطی به صورت سؤال ندارد، بلکه به معنای اول اتفاق مربوط می شود. 

گزینه ۳: رخ دادن حادثه پیش بینی شده در چهارچوب علت و معلول است. 
گزینه ۴: قسمت اول گزینه به معنای دوم اتفاق اشاره دارد و قسمت دوم گزینه به معنای چهارم اتفاق.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. تخلف ناپذیری و حتمیت در نظام هستی نتیجه اصل وجوب بخشی علت به معلول است که انکار و تردید در آن به معنای (  سوال
این است که چه بسا یک علت موجود شود، اما معلول آن پدید نیاید )معنای اول اتفاق( 

تحلیل گزینه های نادرست: 
گزینه ۲: قسمت دوم گزینه نادرست است و اتفاق در معنای دوم به اصل سنخیت علت و معلول مربوط می شود. 

گزینه های ۴ و ۳: سؤال به اصل وجوب بخشی علت به معلول مربوط می شود نه اصل سنخیت علت و معلول.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. معنای عمومی شانس یا اتفاق به این معنا است که فرض کنیم حوادث خود به خود و بدون دخالت هیچ عامل از عوامل (  سوال
و خارج از قانون علیت رخ می دهند یعنی عاملی خارج از قانون علیت بر روند امور تأثیر می گذارد. 

بررسی سایر گزینه ها:  
گزینه ۱: به اتفاق در معنای دوم یعنی نفی سنخیت علت و معلول مربوط می شود. 

گزینه ۳: به اتفاق در معنای اول یعنی نفی وجوب علی و معلولی مربوط می شود. 
گزینه ۴: به اتفاق در معنای سوم یعنی نفی هدف مندی جهان و حرکات و تحوالت آن مربوط می شود.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. هر سه نظریه موجود درباره اتفاق، به معنای نفی علت غایی است )معنای سوم اتفاق( نه نفی ارتباط پدیده ها و پیوستگی (  سوال
میان آن ها )معنای اول اتفاق( 

بررسی سایر گزینه ها:  
گزینه ۱: قسمت اول گزینه نادرست است. 
گزینه ۳: قسمت دوم گزینه نادرست است. 

گزینه ۴: هر دو قسمت گزینه نادرست است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. اتفاق به معنای دوم نیز از نظر بسیاری از فالسفه از جمله ابن سینا و مالصدرا و عالمه طباطبایی و برخی فیلسوفان (  سوال
اروپایی امکان پذیر نیست. )به صورت مطلق و کلی نیاورده است: در مورد فالسفه مسلمان از لفظ بسیاری و در مورد فالسفه اروپایی از لفظ برخی استفاده نموده 

است( 
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه ۱: معنای چهارم اتفاق را فالسفه می پذیرند چون در ارتباط با اصل علیت است و تعارضی با آن ندارد. 
گزینه ۳: فالسفه مسلمان چون همگی به عله العلل )خداوند( باور دارند معنای سوم اتفاق را نمی پذیرند. 

گزینه ۴: فیلسوفی یافت نمی شود که به طور صریح و روشن با معنای اول اتفاق موافق باشد. همه فیلسوفان چنین اتفاقی را انکار می کنند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. اتم های دموکریتوس ذرات ریز تجزیه ناپذیر و غیرقابل تقسیم هستند. (  سوال
بررسی سایر گزینه ها: گزینه ۱، ۲ و ۴: در مورد عقیده دموکریتوس در مورد ماده اولیه پیدایش جهان و نحوه پیدایش جهان می باشد.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. (  سوال
اعتقاد به مه بانگ باعث شد برخی گمان کنند پیدایش این جهان، اتفاقی و بدون یک علت وجوددهنده بوده است. 

گزینه های ۱، ۲ و ۴ درباره عنصر اولیه موجودات نظر می دهند. نه پیدایش جهان.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. برنامه ریزی به معنای پذیرش اصل سنخیت است.(  سوال
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گزینه ۲ گزینه صحیح است. معنای چهارم اتفاق، رخ دادن حادثه پیش بینی نشده است که با اصل علیت فلسفی تناقض ندارد؛ زیرا میان این حوادث (  سوال
گاه نیست.  روابط علی و معلولی برقرار است، ولی عامل نسبت به عوامل آ

تحلیل گزینه های نادرست: 
گزینه ۱: گزینه و تعبیر آن به اصل وجوب علی و معلولی مربوط می شود و ربطی به صورت سؤال ندارد، بلکه به معنای اول اتفاق مربوط می شود. 

گزینه ۳: رخ دادن حادثه پیش بینی شده در چهارچوب علت و معلول است. 
گزینه ۴: قسمت اول گزینه به معنای دوم اتفاق اشاره دارد و قسمت دوم گزینه به معنای چهارم اتفاق.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. تخلف ناپذیری و حتمیت در نظام هستی نتیجه اصل وجوب بخشی علت به معلول است که انکار و تردید در آن به معنای (  سوال
این است که چه بسا یک علت موجود شود، اما معلول آن پدید نیاید )معنای اول اتفاق( 

تحلیل گزینه های نادرست: 
گزینه ۲: قسمت دوم گزینه نادرست است و اتفاق در معنای دوم به اصل سنخیت علت و معلول مربوط می شود. 

گزینه های ۴ و ۳: سؤال به اصل وجوب بخشی علت به معلول مربوط می شود نه اصل سنخیت علت و معلول.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. معنای عمومی شانس یا اتفاق به این معنا است که فرض کنیم حوادث خود به خود و بدون دخالت هیچ عامل از عوامل (  سوال
و خارج از قانون علیت رخ می دهند یعنی عاملی خارج از قانون علیت بر روند امور تأثیر می گذارد. 

بررسی سایر گزینه ها:  
گزینه ۱: به اتفاق در معنای دوم یعنی نفی سنخیت علت و معلول مربوط می شود. 
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گزینه ۱: قسمت اول گزینه نادرست است. 
گزینه ۳: قسمت دوم گزینه نادرست است. 

گزینه ۴: هر دو قسمت گزینه نادرست است.
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اروپایی امکان پذیر نیست. )به صورت مطلق و کلی نیاورده است: در مورد فالسفه مسلمان از لفظ بسیاری و در مورد فالسفه اروپایی از لفظ برخی استفاده نموده 

است( 
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه ۱: معنای چهارم اتفاق را فالسفه می پذیرند چون در ارتباط با اصل علیت است و تعارضی با آن ندارد. 
گزینه ۳: فالسفه مسلمان چون همگی به عله العلل )خداوند( باور دارند معنای سوم اتفاق را نمی پذیرند. 

گزینه ۴: فیلسوفی یافت نمی شود که به طور صریح و روشن با معنای اول اتفاق موافق باشد. همه فیلسوفان چنین اتفاقی را انکار می کنند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. اتم های دموکریتوس ذرات ریز تجزیه ناپذیر و غیرقابل تقسیم هستند. (  سوال
بررسی سایر گزینه ها: گزینه ۱، ۲ و ۴: در مورد عقیده دموکریتوس در مورد ماده اولیه پیدایش جهان و نحوه پیدایش جهان می باشد.
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اعتقاد به مه بانگ باعث شد برخی گمان کنند پیدایش این جهان، اتفاقی و بدون یک علت وجوددهنده بوده است. 

گزینه های ۱، ۲ و ۴ درباره عنصر اولیه موجودات نظر می دهند. نه پیدایش جهان.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. برنامه ریزی به معنای پذیرش اصل سنخیت است.(  سوال
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گزینه ۲ گزینه صحیح است. استفاده از بذر گندم مرغوب برای برداشت گندم مربوط به اصل سنخیت است.(  سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است. اصل وجوب علی و معلولی باعث می شود که اگر کاری به هدفش نرسید، به دنبال یافتن اشکال باشیم.(  سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است. اینکه باید به هدف برسیم، به خاطر پذیرش اصل وجوب علی و معلولی است و اینکه در صورت شکست به دنبال بررسی (  سوال
اشکاالت باشیم هم به خاطر پذیرش اصل وجوب است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. هرج ومرج حاصل عدم پذیرش اصل سنخیت است و کسی که برای رسیدن به نتیجه، کارهای الزم را انجام نمی دهد، (  سوال
ولی نتیجه را طلب می کند، اصل سنخیت را نپذیرفته است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. دانش آموزی که مدرسه را عامل شکست خود نمی داند، یعنی برنامه ریزی را قبول دارد، ولی به آن عمل نکرده است. (  سوال
برنامه ریزی حاصل قبول اصل سنخیت است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. بررسی مشکالت برای نرسیدن به مقصود به خاطر پذیرش اصل وجوب علی و معلولی است. (  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. جستجو برای کشف منشأ و عامل هر پدیده، نشانه قبول اصل علیت است.(  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. اصل سنخیت، نظم خاصی در جهان برقرار می کند. اصل وجوب، جهان را تابع رابطه ای ضروری و حتمی نشان می (   سوال
دهد. 

نکته: نظم جهان مربوط به اصل سنخیت است، ولی وقتی نظم ضروری مطرح می شود، اصل وجوب مطرح می شود.
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درس پنجم

در درس های جهان »ممکنات« و »جهان علی و معلولی« به این نتیجه رسیدیم که موجودات ممکن و معلول، وجودشان از خودشان نیست و نیازمند به علت 

هستند؛ اکنون جای آن دارد که به دیدگاه فیلسوفان در باره خدا نیز نظری بیفکنیم و تا آن جا که مقدور است ارتباط دیدگاه هر فیلسوف در موضوع را با مبانی 

معرفتی وی به دست آوریم.

در این درس نظر فیلسوفان یونان باستان و نظر فیلسوفان دوره جدید اروپا را برسی می کنیم.

 فیلسوفان دوره یونان باستان )سقراط، افالطون و ارسطو(

  مردم جامعه زمان فیلسوفان بزرگ یونان باستان از جمله سقراط و افالطون و ارسطو، چند خدایی بودند و به خدایان متعدد اعتقاد داشتند و 

هرکدام از خدایان را مبدأ و منشأ یکی از واقعیات جهان می شمردند. مثال: 

»زئوس« خدای آسمان و باران  -   »آپولون« خدای خورشید و هنر و موسیقی   -    »آرتمیس« خدای عفت و خویشتن داری

اعتقاد به این خدایان که تعدادشان به ده ها مورد می رسید به قدری محکم و قوی و ریشه دار بود که انکار آن ها طرد از جامعه یونان و گاه از دست دادن جان را 

به دنبال داشت.

  حاکمان و بزرگان جامعه یونان اجازه نمی دادند که کسی با اندیشه شرک آلودشان مخالفت کند و یا به خدایان توهین کند.

اتهام اصلی سقراط هم این بود که »او خدایانی را که همه به آن اعتقاد دارد انکار می کند و از خدایی جدید سخن می گوید.«

  بنابر گزارش افالطون، سقراط به وجود خدای یگانه معتقد بوده و تالش کرده که مردم را نیز به این حقیقت رهبری و هدایت نماید.

  افالطون  در یک چنین فضایی، تصمیم گرفت با دقت فلسفی بیشتری درباره خدا صحبت کند و به تدریج، پندارها را اصالح نماید. از همین رو

  یکی از افالطون شناسان مشهور اروپایی می گوید: »افالطون ابداع کننده خداشناسی فلسفی است.«

 توجه: باید گفته شود افالطون ابداع کننده خداشناسی فلسفی است. که اگر گفته شود افالطون ابداع کننده خداشناسی است، نادرست خواهد بود.

دیدگاه افالطون در باره خدا

 خدا نزد افالطون یک خدای معین با ویژگی های روشن است و این، با چند خدایی یونان تفاوت دارد. از نظر وی، کار خداوند هدف دار است و بر اساس 

حکمت و برای هدفی خاص صورت می گیرد.  )توجه کنید که این دیدگاه افالطون اتفاق به معنای سوم را که در درس قبل خواندیم، مردود می داند.(

 افالطون توصیفی از نوعی هستی ارائه می دهد که کامال بر توصیف خدا در ادیان الهی منطبق است. او می گوید: »در سوی دیگر، نوعی از هستی وجود 

دارد که پیوسته ثابت است؛ نه می زاید و نه از میان می رود و نه چیز دیگری را به خود راه می دهد و نه خود در چیز دیگری فرو می شود. نه دیدنی است و نه از طریق 

حواس دریافتنی است. فقط با تفکر و تعقل می توان به او دست یافت و از او بهره مند شد.«
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 افالطون در مورادی نیز از خداوند با عنوان »مثال خیر« یاد می کند و توضیح می دهد که همه چیز در پرتو آن دارای حقیقت می شوند و همان طور که 

روشنایی شبیه خورشید است، اما خود خورشید نیست، حقایق نیز شبیه به »مثال خیر« هستند نه خود آن.

 »یگانه سخنی که درباره نظم جهان و گردش آفتاب و ماه ستارگان می توان گفت این است که کل جهان در زیر فرمان عقل قرار دارد.«

 نکات قابل توجه

  بسیاری از افالطون شناسان معتقدند که »مثال خیر« و »صانع«)دمیورژ( هر دو ، نام های دیگر خداوند است.

  مثال خیر اشاره به ذات خداوند دارد

  دمیورژ)صانع( به خالق جهان بودن خداوند اشاره دارد.

دلیل این که گاهی افالطون از خدایان نام می برد؛

با جامعه آتن است که به شدت  ارتباط برقرار کردن  بلکه برای  نام می برد، به معنای اعتقاد وی به چند خدایی نیست،  از خدایان    اگر افالطون گاهی 

به قتل رساندند. و  با خدایان مخالفت می کرد محاکمه کردند  به همین جهت که  را هم  مشرک اند. استاد وی سقراط 

  افالطون تالش می کند که خداوند )مثال خیر( را در جایگاهی قرار دهد که هیچ موجود دیگری نمی تواند به آن جایگاه برسد.

عبارت افالطون، بیان اولیه ای از »برهان نظم« برای اثبات وجود خداست. این عبارت را به صورت یک برهان درآورید.

منظور عبارت افالطون، این بیان از افالطون است: »یگانه سخنی که درباره نظم جهان و گردش آفتاب و ماه ستارگان می توان گفت این است که کل 

جهان در زیر فرمان عقل قرار دارد.«

افالطون در این بیان خود می خواهد بگوید هر جا نظمی باشد نشانگر ناظمی عاقل است و نظم جهان هم نشان دهنده حاکمیت عقل بر جهان است 

یعنی نظم بدون ناظم، آن هم یک ناظم عاقل و باتدبیر، امکان پذیر نیست. این بیان افالطون را به صورت زیر می توان در قالب استدالل بیان کرد:

مقدمه 1- این جهان دارای نظم و هماهنگی میان پدیده هاست.

مقدمه 2- هر نظم و هماهنگی نیاز به ناظمی حکیم و عالم دارد.

نتیجه: پس این جهان دارای یک ناظم حکیم و عالم است.

تبیین  صفحه 32

پس از افالطون، ارسطو که از قدرت استدالل و منطق قوی برخوردار بود، تالش کرد برهان هایی بر وجود خدا و مبدأ نخستین جهان ارائه کند.

این استدالل ها، گرچه قدم های اولیه بوده اند، از استحکام خاصی برخوردارند و زمینه قدم های بعد را فراهم می سازند.

  برهان و استدالل های ارسطو در اثبات وجود خدا

 برهان برترین درجات کمال

»به طور کلی هرجا که یک خوب تر و بهتر وجود دارد، خوب ترین و بهترینی نیز هست. حال در میان موجودات، برخی خوب تر و بهتر از برخی دیگرند. پس حقیقتی 

هم که خوب ترین و بهترین باشد وجود دارد که از همه برتر است و این، همان واقعیت الهی است.«

درس پنجم: خدا در فلسفه ) قسمت اول(
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برهان »برترین درجات کمال« ارسطو را در شکل دو مقدمه و یک نتیجه تکمیل کنید.

مقدمه 1- در میان موجودات جهان موجوداتی وجود دارند که نسبت به هم خوب تر و بهتر هستند.

مقدمه 2- هرجا که یک خوب تر و بهتر هست، خوب ترین و بهترین نیز هست.

نتیجه: پس در این جهان موجودی هست که خوب ترین و بهترین است.

تبیین  صفحه 33

 برهان حرکت

برهان مشهور ارسطو در اثبات وجود خدا، برهان حرکت نام دارد، او معتقد است که وجود حرکت در عالم نیازمند محرکی است که خوِد آن محرک، حرکت نداشته 

باشد، زیرا آن نیز حرکت داشته باشد، نیازمند یک محرک دیگر است و آن محرک دوم نیز به همین ترتیب نیازمند محرک دیگری است و سلسله محرک ها تا 

بی نهایت جلو خواهد رفت و چنین تسلسلی عقال محال است.

 نکته: از میان  برهان های ارسطو در اثبات وجود خدا، »برهان حرکت« مشهورترین برهان هاست.

زیبایی،  و  از عباراتی چون شریف ترین موجود، خیر و جمال  و مبدأ نخستین جهان می کند،  از خدا  ارسطو در توصیفاتی که 

ضرورتا موجود، محرک غیرمتحرک ، دارای حیات، تغییرناپذیر و دارای عالی ترین اندیشه استفاده می کند. این عبارات گویای 

آن است که وی عالوه بر قبول موجودات غیرمادی، در میان آن ها یک موجود را برتر می داند و او را مبدأ همه امور تلقی می کند 

و بدین ترتیب، قدمی بزرگ در راه خداشناسی فلسفی برمی دارد.    درباره عبارت هایی که زیر آن ها خط کشیده شده است، 

بیندیشید و مقصود ارسطو را از آن ها توضیح دهید.

ضرورتا موجود: معادل اصطالح »واجب الوجود« در فلسفه اسالمی است یعنی موجودی که نمی توان وجود را از او سلب کرد همان طور که نمی توان 

سه ضلعی را از مثلث سلب کرد.

محرک غیر متحرک: عامل نهایی حرکت در جهان، خودش متحرک نیست، زیرا اگر آن هم متحرک باشد یا دور پیش می آید یا تسلسل که هر دو باطل 

است و امکان پذیر نیست که از نظر ارسطو حرکات این جهان دارای محرکی است که خودش نامتحرک و ثابت است.  

گاهی دارد. دارای حیات: مبدأ جهان یک موجود زنده است که شعور و اراده و آ

تغییرناپذیر: از نظر ارسطو خداوند یک حقیقت »ثابت« است و هیچ تغییری در او رخ نمی دهد، زیرا هر تغییری عالمت نقص و نیاز و نداشتن است که 

موجود متغیر با تغییر خود به چیزی که ندارد می رسد و خداوند از نظر ارسطو کامل و بی نیاز است بنابراین هیچ گونه تغییری در او راه ندارد.

عالی ترین اندیشه: خداوند و مبدا نخستین هستی کامل ترین علم را دارد.

اندیشه صفحه 34

 دوره جدید اروپا

با شکل گیری دوره جدید اروپا از قرن های چهاردهم و پانزدهم و پیدایش دو جریان  عقل گرا و تجربه گرا در فلسفه، درباره خدا نیز دیدگاه های متفاوتی ظهور 

کرد که به گونه ای ریشه در این دو جریان داشتند.بنابر این الزم است دیدگاه برخی از فیلسوفان این دو جریان را بررسی کنیم.
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برهان »برترین درجات کمال« ارسطو را در شکل دو مقدمه و یک نتیجه تکمیل کنید.

مقدمه 1- در میان موجودات جهان موجوداتی وجود دارند که نسبت به هم خوب تر و بهتر هستند.

مقدمه 2- هرجا که یک خوب تر و بهتر هست، خوب ترین و بهترین نیز هست.

نتیجه: پس در این جهان موجودی هست که خوب ترین و بهترین است.

تبیین  صفحه 33

 برهان حرکت

برهان مشهور ارسطو در اثبات وجود خدا، برهان حرکت نام دارد، او معتقد است که وجود حرکت در عالم نیازمند محرکی است که خوِد آن محرک، حرکت نداشته 

باشد، زیرا آن نیز حرکت داشته باشد، نیازمند یک محرک دیگر است و آن محرک دوم نیز به همین ترتیب نیازمند محرک دیگری است و سلسله محرک ها تا 

بی نهایت جلو خواهد رفت و چنین تسلسلی عقال محال است.

 نکته: از میان  برهان های ارسطو در اثبات وجود خدا، »برهان حرکت« مشهورترین برهان هاست.

زیبایی،  و  از عباراتی چون شریف ترین موجود، خیر و جمال  و مبدأ نخستین جهان می کند،  از خدا  ارسطو در توصیفاتی که 

ضرورتا موجود، محرک غیرمتحرک ، دارای حیات، تغییرناپذیر و دارای عالی ترین اندیشه استفاده می کند. این عبارات گویای 

آن است که وی عالوه بر قبول موجودات غیرمادی، در میان آن ها یک موجود را برتر می داند و او را مبدأ همه امور تلقی می کند 

و بدین ترتیب، قدمی بزرگ در راه خداشناسی فلسفی برمی دارد.    درباره عبارت هایی که زیر آن ها خط کشیده شده است، 

بیندیشید و مقصود ارسطو را از آن ها توضیح دهید.

ضرورتا موجود: معادل اصطالح »واجب الوجود« در فلسفه اسالمی است یعنی موجودی که نمی توان وجود را از او سلب کرد همان طور که نمی توان 

سه ضلعی را از مثلث سلب کرد.

محرک غیر متحرک: عامل نهایی حرکت در جهان، خودش متحرک نیست، زیرا اگر آن هم متحرک باشد یا دور پیش می آید یا تسلسل که هر دو باطل 

است و امکان پذیر نیست که از نظر ارسطو حرکات این جهان دارای محرکی است که خودش نامتحرک و ثابت است.  

گاهی دارد. دارای حیات: مبدأ جهان یک موجود زنده است که شعور و اراده و آ

تغییرناپذیر: از نظر ارسطو خداوند یک حقیقت »ثابت« است و هیچ تغییری در او رخ نمی دهد، زیرا هر تغییری عالمت نقص و نیاز و نداشتن است که 

موجود متغیر با تغییر خود به چیزی که ندارد می رسد و خداوند از نظر ارسطو کامل و بی نیاز است بنابراین هیچ گونه تغییری در او راه ندارد.

عالی ترین اندیشه: خداوند و مبدا نخستین هستی کامل ترین علم را دارد.

اندیشه صفحه 34

 دوره جدید اروپا

با شکل گیری دوره جدید اروپا از قرن های چهاردهم و پانزدهم و پیدایش دو جریان  عقل گرا و تجربه گرا در فلسفه، درباره خدا نیز دیدگاه های متفاوتی ظهور 

کرد که به گونه ای ریشه در این دو جریان داشتند.بنابر این الزم است دیدگاه برخی از فیلسوفان این دو جریان را بررسی کنیم.
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منطق و فلسفه جامع کنکور

  توجه: نظر هر فیلسوفی در باره خدا ریشه در چگونگی معرفت شناسی آن فیلسوف دارد و تفاوت نظر فیلسوفان درباره خدا از چگونگی معرفت شناسی 

آن ها نشأت می گیرد.

 استدالل دکارت در اثبات وجود خدا: دکارت فیلسوف عقل گرای قرن هفدهم  در یکی از استدالل های خود برای اثبات وجود خدا می گوید:

من از حقیقتی نامتناهی و دانا و توانا که خود من و هر چیز دیگری به وسیله او خلق شده ایم، تصوری دارم.

این تصور نمی تواند از خودم باشد، زیرا من موجودی متناهی ام.این تصور از هیچ موجود متناهی دیگر هم نیست. چون او هم متناهی است.

پس این تصور از یک وجود نامتناهی است؛ اوست که می تواند چنین ادراکی به من بدهد.

بیان دکارت در اثبات وجود خدا را در قالب یک استدالل بیان کنید.

مقدمه 1- من تصوری از خالقی که حقیقت نامتناهی دارد، دارم.

مقدمه 2- تصور وجود نامتناهی نمی تواند از یک موجود متناهی ناشی شده  باشد.

نتیجه: پس یک موجود نامتناهی هست که این تصور از او ناشی شده و در من قرار داده شده است.

استدالل صفحه 35

ادعای دیوید هیوم فیلسوف حس گرا و تجربه گرای قرن هیجدهم در رد نظر فیلسوفان در اثبات وجود خدا: 

از نظر دیوید هیوم دالیلی که صرفا متکی بر عقل باشند مردودند چون عقل اساسا ادرک مستقل از حس و تجربه ندارد.

 از نظر دیوید هیوم مهم ترین برهان فیلسوفان الهی، برهان نظم است که از تجربه گرفته شده اما این برهان نیز توانایی اثبات یک وجود ازلی و ابدی 

و نامتناهی را ندارد.

 از نظر دیوید هیوم برهان نظم فقط می تواند ثابت کند که یک ناظم و خالقی این جهان را اداره می کند، اما ثابت نمی کند که این ناظم خالق همان 

خداوندی است که نیازمند به علت نیست و وجودی ازلی و ابدی دارد.

البته آن دسته از فیلسوفان تجربه گرا که به خدا اعتقاد داشتند، برهان نظم را معتبر می دانستند و از این برهان در اثبات وجود خدا استفاده می کردند.

 کانت فیلسوف بزرگ قرن هیجدهم آلمان، راهی متفاوت با دکارت و دیگر فیلسوفان عقل گرای پیشین برای پذیرش خدا پیمود. او به جای اثبات 

وجود خدا از طریق برهان نظم یا برهان علیت و یا وجوب و امکان، ضرورت وجود خدا را از طریق اخالق و وظایف اخالقی اثبات کرد.

از نظر کانت معناداری حقیقی و متعالی زندگی بشر با پذیرش خداوند حاصل می شود.

خالصه یکی از توضیحات او چنین است:

 1- انسان دارای یک وجدان اخالقی است که او را دعوت به فضیلت و رعایت اصول اخالقی در زندگی می کند که انسان رفتار خود را باید با دعوت وجدان 

به فضیلت و دوری از رذیلت هماهنگ کند.

 2- مسئولیت پذیری و رعایت اخالق تنها در جایی معنا دارد که انسان خود را صاحب اراده و اختیار ببیند، زیرا برای موجودات بدون اختیار، وظیف اخالقی 

معنا ندارد.

 3- بعد غیر مادی انسان است که دارای ویژگی اختیار و اراده است نه بعد غیرمادی این بعد غیرمادی انسان است که بهره مند از وجدان اخالقی است. 

انسان در وجدان خود فضایل اخالقی مانند عدالت را خوب می شمارد و رذیلت های اخالقی مانند ظلم را بد به حساب می آورد.
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 4- حال، این روح و نفس مجرد که سعادتش در کسب فضیلت و رعایت اصول اخالقی است، چون موجودی غیرمادی و جاودانه است، برای سعادت 

دائمی خود به جهان ماورای دنیای مادی نیاز دارد و چنین جهانی نیز مشروط به وجود خدایی جاودان و نامتناهی است. 

قبول خداوند پشتوانه اختیار و اراده انسان و تکیه گاه اصول اخالقی مورد قبول وی می باشد، بنابراین با پذیرش خداوند است که زندگی انسان معنای حقیقی و 

متعالی پیدا می کند و از پوچی و بی هدفی خارج می شود.

باور به خدا و معناداری زندگی

زندگی معنادار، آن زندگی است که دارای هدف و مقصود متعالی و مقدس و آراسته به فضایل اخالقی و کرامت انسانی باشد که انسان را نسبت به آینده مطمئن 

می کند و آرامشی برتر به او می دهد.

فیلسوفانی که به معناداری حیات می اندیشند و معناداری حیات را با وجود خدا می یابند دو گروهند:

یک یا وجود خدا را اثبات عقالنی کرده اند.

یا وجود خدا را اثبات عقالنی نکرده اند و به جای اثبات عقالنی وجود خدا با ذکر دالیل به رابطه میان »اعتقاد به خدا« و »معناداری زندگی« پرداخته اند.

 دکارت وجود خدا را اثبات عقالنی نموده و به آن معتقد است.

 کانت ضرورت وجود خدا را با عقل اثبات کرده است نه خود وجود خدا را. یعنی اگر از کانت بپرسیم وجود خدا برای معناداری فضایل اخالقی ضرورت دارد 

یا نه؟ می گوید بله اما اگر بگوییم آن خدایی که وجودش ضرورت دارد با استدال های عقالنی قابل اثبات است یا نه؟  می گوید نه.

علت سست شدن پایه های اعتقاد به خدا و تنزل پیدا کردن زندگی مردم به اهداف مادی در اروپا

به طور کلی رشد تفکر حسی و حس گرایی و ظهور فیلسوفانی که جهان را صرفا حقیقتی مادی می دانستند باعث شد که پایه های اعتقاد به وجود خدا در اروپا سست 

گرددو زندگی مردم در حد اهداف مادی تنزل پیدا کرد و زندگی فاقد معنا و ارزش های متعالی گردید و انسان را هم موجودی مادی شمردند.

بحران معناداری زندگی در اروپا سبب شد در قرن بیستم و بیست و یکم فیلسوفانی ضمن اعتقاد راسخ به خدا به جای اثبات عقالنی وجود خدا با ذکر 

دالیل به رابطه میان »اعتقاد به خدا« و »معناداری زندگی« توجه کنند و بگویند بدون اعتقاد به وجود خداوند زندگی انسان دچار خأل معنایی و پوچی آزار دهنده 

خواهد شد. 

بعض از اندیشمندانی که اثبات وجود خدا را به روش عقالنی مقدور نمی دانند اما برای معناداری زندگی از طرق دیگر به 

ایمان می آورند: وجود خدا 

  1- کرکگور )ایمان را هدیه ای الهی بی نیاز از پشتوانه استدالل های عقالنی می داند.(

  2- ویلیام جیمز  )دلیل وجود خدا را در تجربه های شخصی می داند( 

  3- هانری برگسون )از تجربه های معنوی درونی و عشق و عرفان برای باور به وجود خداوند استفاده می کرد.( 

  4- داستایوفسکی )برای رهایی از بی بند و باری در عمل و مجاز نبودن انسان برای هرکاری برای ایمان به وجود خداوند دعوت می کند( 

  5- کاتینگهام )ایمان به خداوند را عامل اصلی معنابخشی به زندگی می داند و بر این اساس دعوت به ایمان به خداوند می کند.(
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 4- حال، این روح و نفس مجرد که سعادتش در کسب فضیلت و رعایت اصول اخالقی است، چون موجودی غیرمادی و جاودانه است، برای سعادت 

دائمی خود به جهان ماورای دنیای مادی نیاز دارد و چنین جهانی نیز مشروط به وجود خدایی جاودان و نامتناهی است. 

قبول خداوند پشتوانه اختیار و اراده انسان و تکیه گاه اصول اخالقی مورد قبول وی می باشد، بنابراین با پذیرش خداوند است که زندگی انسان معنای حقیقی و 

متعالی پیدا می کند و از پوچی و بی هدفی خارج می شود.

باور به خدا و معناداری زندگی

زندگی معنادار، آن زندگی است که دارای هدف و مقصود متعالی و مقدس و آراسته به فضایل اخالقی و کرامت انسانی باشد که انسان را نسبت به آینده مطمئن 

می کند و آرامشی برتر به او می دهد.

فیلسوفانی که به معناداری حیات می اندیشند و معناداری حیات را با وجود خدا می یابند دو گروهند:

یک یا وجود خدا را اثبات عقالنی کرده اند.

یا وجود خدا را اثبات عقالنی نکرده اند و به جای اثبات عقالنی وجود خدا با ذکر دالیل به رابطه میان »اعتقاد به خدا« و »معناداری زندگی« پرداخته اند.

 دکارت وجود خدا را اثبات عقالنی نموده و به آن معتقد است.

 کانت ضرورت وجود خدا را با عقل اثبات کرده است نه خود وجود خدا را. یعنی اگر از کانت بپرسیم وجود خدا برای معناداری فضایل اخالقی ضرورت دارد 

یا نه؟ می گوید بله اما اگر بگوییم آن خدایی که وجودش ضرورت دارد با استدال های عقالنی قابل اثبات است یا نه؟  می گوید نه.

علت سست شدن پایه های اعتقاد به خدا و تنزل پیدا کردن زندگی مردم به اهداف مادی در اروپا

به طور کلی رشد تفکر حسی و حس گرایی و ظهور فیلسوفانی که جهان را صرفا حقیقتی مادی می دانستند باعث شد که پایه های اعتقاد به وجود خدا در اروپا سست 

گرددو زندگی مردم در حد اهداف مادی تنزل پیدا کرد و زندگی فاقد معنا و ارزش های متعالی گردید و انسان را هم موجودی مادی شمردند.

بحران معناداری زندگی در اروپا سبب شد در قرن بیستم و بیست و یکم فیلسوفانی ضمن اعتقاد راسخ به خدا به جای اثبات عقالنی وجود خدا با ذکر 

دالیل به رابطه میان »اعتقاد به خدا« و »معناداری زندگی« توجه کنند و بگویند بدون اعتقاد به وجود خداوند زندگی انسان دچار خأل معنایی و پوچی آزار دهنده 

خواهد شد. 

بعض از اندیشمندانی که اثبات وجود خدا را به روش عقالنی مقدور نمی دانند اما برای معناداری زندگی از طرق دیگر به 

ایمان می آورند: وجود خدا 

  1- کرکگور )ایمان را هدیه ای الهی بی نیاز از پشتوانه استدالل های عقالنی می داند.(

  2- ویلیام جیمز  )دلیل وجود خدا را در تجربه های شخصی می داند( 

  3- هانری برگسون )از تجربه های معنوی درونی و عشق و عرفان برای باور به وجود خداوند استفاده می کرد.( 

  4- داستایوفسکی )برای رهایی از بی بند و باری در عمل و مجاز نبودن انسان برای هرکاری برای ایمان به وجود خداوند دعوت می کند( 

  5- کاتینگهام )ایمان به خداوند را عامل اصلی معنابخشی به زندگی می داند و بر این اساس دعوت به ایمان به خداوند می کند.(
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شخصیت ها  از  یکی  قول  از  و  می پردازد  مسئله  می پردازد  مساله  همین  به  کارامازوف«  »برادران  رمان  در  نیز  داستایوفسکی 

می گوید:

»اگر خدایی وجود نداشته باشد، آن وقت هر کاری مجاز است.« - زندگی معنادار و بافضیلت فقط با ایمان به وجود خداوند است که معنا پیدا می کند و 

اگر حضور و وجود خداوند را نپذیریم مجاز به انجام هرکاری اعم از خوب و بد خواهیم بود چون ایمان به کسی که در قبال او احساس مسئولیت نماییم 

نخواهیم داشت. اگر انسان گرایش به خوبی دارد و اگر انسان تنفر از بدی دارد به این دلیل است که خداوند این گرایش به خوبی ها و تنفر از بدی ها را 

در وجود او قرار داده است.

مقصود از »مجاز« در این جمله چیست؟ - یعنی مجاز است هرکاری اعم از خوب و بد را انجام بدهد. اما در این صورت اصاًل خوب و بد معنا نخواهد داشت.

چرا بدون خدا هر کاری مجاز است؟ چون اگر به وجود خداوند ایمان نداشته باشیم در واقع آن گرایش به خوبی ها و تنفر از بدی ها را هم بدون مبنا و 

بی معنا می بینیم و در عالم هستی خودمان را در مقابل هیچ کس و هیچ چیز مسئول نمی بینیم.

این جمله داستایوفسکی شما را به یاد کدام دیدگاه درباره خدا می اندازد؟ - این جمله داستایوفسکی مخالف آن دیدگاهی است که می خواهد بدون قبول 

خداوند، زندگی را معنادار توجیه و توصیف نماید.

بررسی  صفحه 38

نظر فیلسوفان زیر را درباره خدا بیان کنید.

1- افالطون – از نظر افالطون این جهان مادی و متغیر از وجودی ثابت که دیدنی نیست، و از طریق حواس قابل درک نیست سرچشمه گرفته است. 

او »مثال خیر« یعنی نمونه اعالی همه زیبایی هاست.

2- ارسطو – از نظر ارسطو، خداوند علت همه دگرگونی ها و تغییرها و مبدأ نخستین جهان است. او خوب ترین و بهترین موجود است.

3- دکارت – از نظر دکارت خداوند حقیقتی نامتناهی و علیم و قدیر است که انسان و هر موجود متناهی دیگری از او به وجود آمده است.

4- هیوم – از نظر هیوم، انسان، چون ابزاری جز تجربه ندارد، نمی تواند به وجودی که واجب الوجود و علت نخستین است یعنی خداوند پی ببرد.

5- ویلیام جیمز از نظر ویلیام جیمز تجربه های شخصی هرکس گویای حضور و وجود خداوند در زندگی انسان است و بدون خداوند زندگی بی معنا 

می شود.

به کار ببندیم صفحه 40
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نظرات فالسفه یونان باستان درباره خدا در کدام گزینه به طور صحیح نیامده است؟-  

۱( سقراط و افالطون هر دو در پی اصالح اندیشه ها درباره خدا بودند.

۲( به نظر افالطون نظم جهان نشان دهنده حاکمیت عقل است. 

۳( اثبات وجود خوب ترین و بهترین در یکی از مقدمات برهان ارسطو جای می گیرد. 

۴( هم افالطون و هم ارسطو به واجب الوجود بودن خدا اذعان داشته اند.

کدام مورد از اوصافی نیست که ارسطو برای خداوند ذکر می کند؟-  

۴( آفریننده عالم ۳( تغییرناپذیر   ۲( دارای عالی ترین اندیشه    ۱( ضرورت موجود   

اندیشه مطرح شده توسط افالطون درباره خداوند، با همه گزینه ها ارتباط دارد؛ به جز .............-  

۲( »لم یلد ولم یولد«  ۱( »ال تدرکه األبصار وهو یدرک األبصار«    

۴( »لو کان فیهما اله إال الله لفسدتا« ۳( »والله یهدی من یشاء إلی صراط مستقیم«   

کدام مورد نمی تواند توصیف فلسفی افالطون از خداوند باشد؟-  

۱( مثال خیر در رأس همه امور مادی و مجرد قرار دارد. 

۲( در این جهان هرچیزی با عملکردش سازگاری دارد، این تناسب از یک مدبر گواهی می دهد. 

۳( خدا محرک نخستین عالم است.

۴( خداوند یک حقیقت ثابت است و هیچ تغییری در او رخ نمی دهد.

کدام فیلسوف را می توان مبدع خداشناسی فلسفی دانست؟-  

۴( دکارت ۳( ارسطو    ۲( افالطون     ۱( سقراط   

اساس استدالل دکارت بر اثبات خدا، کدام است؟-  

۴( مخلوق بودن من ۳( قدیر بودن خدا   ۲( وجود نامتناهی    ۱( تصور خدا  

کدام گزینه مرتبط با اتهام اصلی سقراط نیست؟-  

۲( سخن گفتن از خدایی جدید ۱( عدم اعتقاد او به آرتمیس    

۴( توجه دادن آتنیان به حقیقتی برتر ۳( اصالح جوانان آتنی و گرایش آن ها به او   
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نظرات فالسفه یونان باستان درباره خدا در کدام گزینه به طور صحیح نیامده است؟-  

۱( سقراط و افالطون هر دو در پی اصالح اندیشه ها درباره خدا بودند.

۲( به نظر افالطون نظم جهان نشان دهنده حاکمیت عقل است. 

۳( اثبات وجود خوب ترین و بهترین در یکی از مقدمات برهان ارسطو جای می گیرد. 

۴( هم افالطون و هم ارسطو به واجب الوجود بودن خدا اذعان داشته اند.

کدام مورد از اوصافی نیست که ارسطو برای خداوند ذکر می کند؟-  

۴( آفریننده عالم ۳( تغییرناپذیر   ۲( دارای عالی ترین اندیشه    ۱( ضرورت موجود   

اندیشه مطرح شده توسط افالطون درباره خداوند، با همه گزینه ها ارتباط دارد؛ به جز .............-  

۲( »لم یلد ولم یولد«  ۱( »ال تدرکه األبصار وهو یدرک األبصار«    

۴( »لو کان فیهما اله إال الله لفسدتا« ۳( »والله یهدی من یشاء إلی صراط مستقیم«   

کدام مورد نمی تواند توصیف فلسفی افالطون از خداوند باشد؟-  

۱( مثال خیر در رأس همه امور مادی و مجرد قرار دارد. 

۲( در این جهان هرچیزی با عملکردش سازگاری دارد، این تناسب از یک مدبر گواهی می دهد. 

۳( خدا محرک نخستین عالم است.

۴( خداوند یک حقیقت ثابت است و هیچ تغییری در او رخ نمی دهد.

کدام فیلسوف را می توان مبدع خداشناسی فلسفی دانست؟-  

۴( دکارت ۳( ارسطو    ۲( افالطون     ۱( سقراط   

اساس استدالل دکارت بر اثبات خدا، کدام است؟-  

۴( مخلوق بودن من ۳( قدیر بودن خدا   ۲( وجود نامتناهی    ۱( تصور خدا  

کدام گزینه مرتبط با اتهام اصلی سقراط نیست؟-  

۲( سخن گفتن از خدایی جدید ۱( عدم اعتقاد او به آرتمیس    

۴( توجه دادن آتنیان به حقیقتی برتر ۳( اصالح جوانان آتنی و گرایش آن ها به او   
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بر طبق دیدگاه تیلور ............-  

۱( ارسطو اولین فیلسوف الهی است. 

۲( فلسفه افالطون، مادر همه فلسفه های الهی است. 

۳( افالطون ابداع کننده خداشناسی فلسفی است.

۴( ارسطو اولین کسی است که برهان هایی بر وجود خدا و مبدأ نخستین جهان ارائه کرد.

کدام مفهوم با نظرات افالطون در مورد توصیف خداوند سازگار نیست و »تعبیر شریف ترین موجود« و »واالترین موجود« که ارسطو -  
از خدا بیان می دارد بیانگر چه مفهومی می باشد؟

۱( نوعی از هستی وجود دارد که پیوسته ثابت است که نه دیدنی است و نه از طریق تعقل دریافتنی است. - ارسطو به سلسله مراتبی در میان موجودات عالم 
قائل است.

۲( هرکه بخواهد محبوب خدا شود، باید با همه نیرو بکوشد تا در حد امکان شبیه او شود. - او خدا را دارای حیات و تغییرناپذیر می داند.

۳( برای ما معیار هرچیزی خداست، نه آن طور که برخی می گویند، این یا آن فرد. از نظر ارسطو اثبات خدا، بدون در نظر گرفتن سایر موجودات نیز صورت می 
گیرد.

۴( از میان ما تنها کسی محبوب خدا است که خویشتندار باشد و از دایره اعتدال پا بیرون نگذارد؛ زیرا چنین کسی شبیه خداست. - ارسطو وجود تنها یک موجود 
غیرمادی که همان مبدأ نخستین است را قبول دارد.

از نظر ملتوس در دادگاه آتن، اتهام اصلی سقراط چیست و علت سخن تیلور که افالطون را ابداع کننده خداشناسی فلسفی می -   
دانست چه بود؟

۱( انکار خدایان یونان و سخن گفتن از خدای جدید - افالطون با دقتی فلسفی و استداللی درباره خدا صحبت کرد.

۲( سخن گفتن از خدایی جدید و نافرمانی از سروش - افالطون با خدایان مورد قبول یونانیان باستان مخالفت نمود.

۳( انکار خدایان یونان و سخن گفتن از خدای جدید - افالطون با خدایان مورد قبول یونانیان باستان مخالفت نمود.

۴( سخن گفتن از خدایی جدید و نافرمانی از سروش - افالطون با دقتی فلسفی و استداللی درباره خدا صحبت کرد. 

درباره دیدگاه ارسطو در خصوص خداوند کدام گزینه نادرست است؟ -   

۱( نمی شود یک نظام و انتظام بر جهان حاکم باشد، بدون اینکه موجودی جاویدان برتر از ماده در کار باشد. 

۲( حقیقتی هم که خوب ترین و بهترین است وجود دارد که همه برتر است و این، همان واقعیت الهی است. 

۳( خدا تعریف شدنی و توصیف پذیر است و آنچه ما را به وجود خدا می رساند دانستن است نه ایمان. 

۴( هرجا که یک خوب تر و بهتر وجود دارد، خوب تر و بهترین نیز هست، حال، در میان موجودات برخی خوب تر و بهتر از برخی دیگرند.

کدام گزینه بیانگر نظر »یگر« مورخ برجسته فلسفه یونان می باشد؟-   

۱( فلسفه ارسطو مادر همه فلسفه های الهی است. 

۲( افالطون ابداع کننده خداشناسی فلسفی است. 

۳( ارسطو در کتاب سوم خود با یک استدالل و قیاس »برترین و واالترین موجود« را اثبات می کند.

۴( استدالل واقعی بر وجود خدا، نخستین بار در آثار اولیه افالطون یافت می شود. 

به اعتقاد افالطون خلقت از جانب خداوند چگونه امری است و ارسطو با چه روشی به استدالل برای »واالترین موجود« پرداخت؟-   

گاهانه و هدفدار - استقرا ۴( آ ۳( برتر از ماده - استقراء تعمیمی  گاهانه و هدفدار - قیاس  ۲( آ ۱( برتر از ماده - تمثیل  
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کدام ویژگی در مباحث خداشناسی افالطون را از حکیمان بیش از او متمایز می کند و کدام باور در رابطه با خدا را نمی توان به -   
افالطون نسبت داد؟

۱( صحبت از خدا با دقتی فلسفی و استداللی - خدا را از طریق شهود درونی و تجربه معنوی نمی توان شناخت. 

۲( اعتقاد به خدایی یگانه و معین - کارهای خدا هدفدار است اما ویژگی های این خدای نامتناهی کاماًل مشخص نیست. 

۳( اعتقاد به خدایی یگانه و معین - خدا را از طریق شهود درونی و تجربه معنوی نمی توان شناخت.

۴( صحبت از خدا با دقتی فلسفی و استداللی - کارهای خدا هدفدار است، اما ویژگی های این خدای نامتناهی کاماًل مشخصنیست. 

به ترتیب کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟-   

الف( کدام یک از مفاهیم زیر با دیدگاه خداشناسی فلسفی افالطون هماهنگ تر است؟ 

ب( از نظر تیلور »چندخدایی« همان کفر است زیرا ........................ 

گاهانه بی معنا خواهد بود.  ۱( الف( در فلسفه او خداوند دارای ویژگی های مشخص و معین است. ب( در آن خلقت آ

۲( الف( او نخستین فیلسوفی بود که برای اثبات وجود خدا، از استدالل قیاسی استفاده کرد. ب( وجود خلقت را انکار می کند. 

۳( الف( در فلسفه او خداوند دارای ویژگی های مشخص و معین است. ب( وجود خلقت را انکار می کند.

گاهانه بی معنا خواهد بود.  ۴( الف( او نخستین فیلسوفی بود که برای اثبات وجود خدا، از استدالل قیاسی استفاده کرد. ب( در آن خلقت آ

یونانیان -    آپولون کدام عبارت، مورد قبول  با  یونانیان محسوب نمی شود و در رابطه  از اعتقادات  بیان شده  از مفاهیم  کدام یک 
باستان بوده است؟

۱( باور به مبادی متعدد برای هستی - خدای موسیقی تدبیر کننده حرکت خورشید هم باشد. 

۲( اعتقاد به حقیقتی برتر و واالتر - خدای آسمان خدای باران هم بود. 

۳( باور به مبادی متعدد برای هستی - خدای آسمان خدای باران هم بود. 

۴( اعتقاد به حقیقتی برتر و واالتر - خدای موسیقی تدبیر کننده حرکت خورشید هم می باشد.

باتوجه به گفته های افالطون کدام عبارت را می توان به عنوان نظر او در مورد تجرد خداوند دانست و کدام صفات خداوند بر -   
اساس یکی از برهان های ارسطو شرط الزم برای نظم جهان است؟

۲( خداوند فاقد تغییر و دگرگونی است - مجرد و ابدی بودن  ۱( خدا را نمی شود از طریق حواس شناخت - حکیم و قادر بودن  

۴( خداوند فاقد تغییر و دگرگونی است - حکیم و قادر بودن ۳( خدا را نمی شود از طریق حواس شناخت - مجرد و ابدی بودن  
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کدام ویژگی در مباحث خداشناسی افالطون را از حکیمان بیش از او متمایز می کند و کدام باور در رابطه با خدا را نمی توان به -   
افالطون نسبت داد؟

۱( صحبت از خدا با دقتی فلسفی و استداللی - خدا را از طریق شهود درونی و تجربه معنوی نمی توان شناخت. 

۲( اعتقاد به خدایی یگانه و معین - کارهای خدا هدفدار است اما ویژگی های این خدای نامتناهی کاماًل مشخص نیست. 

۳( اعتقاد به خدایی یگانه و معین - خدا را از طریق شهود درونی و تجربه معنوی نمی توان شناخت.

۴( صحبت از خدا با دقتی فلسفی و استداللی - کارهای خدا هدفدار است، اما ویژگی های این خدای نامتناهی کاماًل مشخصنیست. 

به ترتیب کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟-   

الف( کدام یک از مفاهیم زیر با دیدگاه خداشناسی فلسفی افالطون هماهنگ تر است؟ 

ب( از نظر تیلور »چندخدایی« همان کفر است زیرا ........................ 

گاهانه بی معنا خواهد بود.  ۱( الف( در فلسفه او خداوند دارای ویژگی های مشخص و معین است. ب( در آن خلقت آ

۲( الف( او نخستین فیلسوفی بود که برای اثبات وجود خدا، از استدالل قیاسی استفاده کرد. ب( وجود خلقت را انکار می کند. 

۳( الف( در فلسفه او خداوند دارای ویژگی های مشخص و معین است. ب( وجود خلقت را انکار می کند.

گاهانه بی معنا خواهد بود.  ۴( الف( او نخستین فیلسوفی بود که برای اثبات وجود خدا، از استدالل قیاسی استفاده کرد. ب( در آن خلقت آ

یونانیان -    آپولون کدام عبارت، مورد قبول  با  یونانیان محسوب نمی شود و در رابطه  از اعتقادات  بیان شده  از مفاهیم  کدام یک 
باستان بوده است؟

۱( باور به مبادی متعدد برای هستی - خدای موسیقی تدبیر کننده حرکت خورشید هم باشد. 

۲( اعتقاد به حقیقتی برتر و واالتر - خدای آسمان خدای باران هم بود. 

۳( باور به مبادی متعدد برای هستی - خدای آسمان خدای باران هم بود. 

۴( اعتقاد به حقیقتی برتر و واالتر - خدای موسیقی تدبیر کننده حرکت خورشید هم می باشد.

باتوجه به گفته های افالطون کدام عبارت را می توان به عنوان نظر او در مورد تجرد خداوند دانست و کدام صفات خداوند بر -   
اساس یکی از برهان های ارسطو شرط الزم برای نظم جهان است؟

۲( خداوند فاقد تغییر و دگرگونی است - مجرد و ابدی بودن  ۱( خدا را نمی شود از طریق حواس شناخت - حکیم و قادر بودن  

۴( خداوند فاقد تغییر و دگرگونی است - حکیم و قادر بودن ۳( خدا را نمی شود از طریق حواس شناخت - مجرد و ابدی بودن  
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به ترتیب گزینه صحیح در مورد سؤاالت زیر را مشخص کنید.-   

الف( طبق نظر افالطون ....................... 

ب( ایمان مردم یونان باستان به خدایان ............ 

ج( کدام مفهوم در بیان ارسطو از »برهان نظم« وجود دارد؟

۱( الف( رعایت کردن حدود اعتدال با معیار قرار دادن خداوند در همه چیز ممکن است. ب( بر اساس تقلید از گذشتگان و حاکمان و بزرگان شکل گرفته بود. 
ج( خدا را به عنوان یک موجود غیرمادی و ابدی اثبات می کند.

۲( الف( هرکس اعتدال را رعایت کند، می تواند خدا را معیار قرار دهد. ب( یک ایمان شخصی بود و جنبه عمومی نداشت. ج( نوعی شناخت عقلی محض از 
خدا را معرفی می کند.

۳( الف( رعایت کردن حدود اعتدال با معیار قرار دادن خداوند در همه چیز ممکن است. ب( یک ایمان شخصی بود و جنبه عمومی نداشت. ج( خدا را به عنوان 
یک موجود غیر عادی و ابدی اثبات می کند.

۴( الف( هرکس اعتدال را رعایت کند، می تواند خدا را معیار قرار دهد. ب( بر اساس تقلید از گذشتگان و حاکمان و بزرگان شکل گرفته بود. ج( خدا را به عنوان 
یک موجود غیرمادی و ابدی اثبات می کند.

ارسطو در کتاب .............. و در اثبات وجود خدا می گوید: ............-   

۲( جمهوری - هرجا بهتر وجود دارد، بهترینی نیز هست.  ۱( مابعدالطبیعه - هرجا بهترینی باشد، بدترینی نیز هست.   

۴( جمهوری - هرجا بهترین باشد، بدترینی نیز هست. ۳( مابعدالطبیعه - هرجا که بهتر وجود دارد، بهترینی نیز هست.  

ارسطو از خدا و مبدأ نخستین جهان توصیفاتی دارد، این اوصاف نمایانگر چیست و در اثبات وجود خداوند کدام برهان نادرست -   
است؟ 

۱( تمامی موجودات عالم هستی، اعم از مادی و غیرمادی از جلوه ها و پرتوی از خداوند می داند - وجود خداوند را به عنوان مبدأ نخستین جهان اثبات می کنند.

۲( هم وجود موجودات غیرمادی را قبول دارد و هم برتر بودن یکی از آن ها نسبت به باقی آن ها را به خداوند را مبنایی برای رعایت اخالق و خویشتن داری در 
نظر می گیرند.

۳( تمامی موجودات عالم هستی، اعم از مادی و غیرمادی از جلوه ها و پرتوی از خداوند می داند - خداوند را مبنایی برای رعایت اخالق و خویشتن داری در 
نظر می گیرند.

۴( هم وجود موجودات غیر مادی را قبول دارد و هم برتر بودن یکی از آن ها نسبت به باقی آن ها را - وجود خداوند را به عنوان مبدأ نخستین جهان اثبات می کنند. 

باتوجه به سؤاالت زیر به ترتیب کدام گزینه پاسخ صحیح آن ها است؟-   

الف( کدام مورد از اهداف سقراط محسوب می شود؟ 

ب( رفتار دینی مردم یونان نشانگر آن بود که .............. 

ج( درباره نظرات افالطون پیرامون خدا .............

۱( الف( انکار خدایان یونان و اثبات خدایان برتر و جدید بود. ب( باور به چندخدایی و ایمان به ده ها خدا، آنچنان همگانی بود که سخن گفتن از خدایان جدید 
گاهانه بودن خلقت مستلزم خدایانی با ویژگی های روشن است. برای مردم یونان یک امر بسیار عادی بود. ج( آ

۲( الف( تغییر دادن اندیشه یونانیان درباره منشأ مبدأ و مدبر اشیاء بود. ب( نسبت به اعتقادات دینی خود تعصب داشتند و مخالفان باورهای دینی خود را طرد یا 
اعدام می کردند و سقراط یکی از این مخالفان بود. ج( از هدفمند بودن خلقت می توان یگانگی خداوند را نتیجه گرفت.

۳( الف( تغییر دادن اندیشه یونانیان درباره منشأ مبدأ و مدبر اشیاء بود. ب( باور به چندخدایی و ایمان به ده ها خدا، آنچنان همگانی بود که سخن گفتن از خدایان 
گاهانه بودن خلقت مستلزم خدایانی با ویژگی های روشن است. جدید برای مردم یونان یک امر بسیار عادی بود. ج( آ

۴( الف( انکار خدایان یونان و اثبات خدایان برتر جدید بود. ب( نسبت به اعتقادات دینی خود تعصب داشتند و مخالفان باورهای دینی خود را طرد یا اعدام می 
کردند و سقراط یکی از این مخالفان بود. ج( از هدفمند بودن خلقت میتوان یگانگی خداوند را نتیجه گرفت.
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از نظر افالطون ویژگی خداشناسی چگونه باید باشد و از نظر تیلور خداشناسی فلسفی .............. و از نظر تیلور ..............-   

گاهانه را تضمین کند - افالطون ابداع کننده خداشناسی فلسفی بود.  ۱( باید خلقت آ

۲( در صورتی معنا دارد که خدا معین باشد - افالطون ابداع کننده خداشناسی فلسفی بود. 

گاهانه را تضمین کند - با ارسطو آغاز شد، اولین برهان عقلی واقعی برای اثبات خدا را ارسطو مطرح کرد. ۳( باید خلقت آ

۴( در صورتی معنا دارد که خدا معین باشد - هم زمان با ارسطو و شاید اندکی قبل شروع شد، ارسطو موضوع این بحث را روشن کرد.

کدام فیلسوف را می توان ابداع کننده خداشناسی فلسفی دانست و اتهام اصلی سقراط در دادگاه چه بود؟-   

۲( افالطون - انکار حقیقت برتر  ۱( سقراط - سخن گفتن از خدایی جدید    

۴( افالطون - سخن گفتن از خدایی جدید ۳( سقراط - انکار حقیقت برتر    

توضیح تأثیر متقابل روح و جسم، بنابر دیدگاه کدامیک، مشکل تر است؟-   

۴( ماتریالیست ها ۳( داروینیست ها   ۲( دکارت     ۱( مالصدرا   

در کدام عبارت، روش به کار گرفته شده برای اعتقاد به خداوند با بقیه متفاوت است؟-   

۱( هرجا که خوب تر و بهتر هست، خوب ترین و بهترین هم هست، پس حقیقتی هست که خوب ترین و بهترین است و او همان واقعیت الهی است.

۲( باور خدا به زندگی معنا می دهد و ارزش های اخالقی را به همراه می آورد؛ خدایی که مبدأ خیر و زیبایی و ناظر بر انسان باشد؛ پس باید او را باور داشت.

۳( نمی شود نظم و انتظامی بر جهان حاکم باشد، مگر اینکه موجودی جاودان و برتر از ماده در کار باشد؛ زیرا هرجا که نظمی وجود دارد، باید ناظمی هم باشد. 

۴( انسان از حقیقت نامتناهی تصوری دارد؛ این تصور نمیتواند از خود انسان که متناهی است، باشد؛ پس از جانب وجودی نامتناهی به انسان داده شده است.

کدام عبارت درست است؟-   

١( کانت وجود خدا را از طریق نفس غیرمادی انسان اثبات می کند. 

۲( به اعتقاد ویلیام جیمز، عمده دالیل وجود خدا تجربی هستند. 

۳( هیوم بر اساس دالیل حسی تجربی اثبات می کند که خدا وجود ندارد. 

۴( به عقیده دکارت، تصور موجود نامتناهی نمی تواند از جانب موجود متناهی باشد.

نظر برگسون درباره خداوند مطابق با کدام گزینه است؟-   

۱( دلیل وجود خداوند را همواره می توان در تجربه های شخصی درونی یافت. 

۲( خداوند از طریق تجربه چه تجربه درونی و چه بیرونی، قابل اثبات است. 

۳( عشق و مجذوبیت و تجربیات ایمانی درونی از دالیل وجود خداست. 

۴( بدون عشق و عرفان زندگی انسان بیدلیل فاقد معناست.

گزینه در ارتباط با برهان حرکت ارسطو درست است؟-   

۱( وجود حرکت در عالم نیازمند یک محرکی است که خود آن محرک، حرکت داشته باشد. 

۲( در برهان حرکت تسلسل عقال محال نیست. 

۳( در برهان حرکت، محرک دوم نیاز به محرک ندارد. 

۴( به اعتقاد ارسطو محرک اول نیازمند به محرک نیست.
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گاهانه را تضمین کند - افالطون ابداع کننده خداشناسی فلسفی بود.  ۱( باید خلقت آ

۲( در صورتی معنا دارد که خدا معین باشد - افالطون ابداع کننده خداشناسی فلسفی بود. 

گاهانه را تضمین کند - با ارسطو آغاز شد، اولین برهان عقلی واقعی برای اثبات خدا را ارسطو مطرح کرد. ۳( باید خلقت آ

۴( در صورتی معنا دارد که خدا معین باشد - هم زمان با ارسطو و شاید اندکی قبل شروع شد، ارسطو موضوع این بحث را روشن کرد.

کدام فیلسوف را می توان ابداع کننده خداشناسی فلسفی دانست و اتهام اصلی سقراط در دادگاه چه بود؟-   

۲( افالطون - انکار حقیقت برتر  ۱( سقراط - سخن گفتن از خدایی جدید    

۴( افالطون - سخن گفتن از خدایی جدید ۳( سقراط - انکار حقیقت برتر    

توضیح تأثیر متقابل روح و جسم، بنابر دیدگاه کدامیک، مشکل تر است؟-   

۴( ماتریالیست ها ۳( داروینیست ها   ۲( دکارت     ۱( مالصدرا   

در کدام عبارت، روش به کار گرفته شده برای اعتقاد به خداوند با بقیه متفاوت است؟-   

۱( هرجا که خوب تر و بهتر هست، خوب ترین و بهترین هم هست، پس حقیقتی هست که خوب ترین و بهترین است و او همان واقعیت الهی است.

۲( باور خدا به زندگی معنا می دهد و ارزش های اخالقی را به همراه می آورد؛ خدایی که مبدأ خیر و زیبایی و ناظر بر انسان باشد؛ پس باید او را باور داشت.

۳( نمی شود نظم و انتظامی بر جهان حاکم باشد، مگر اینکه موجودی جاودان و برتر از ماده در کار باشد؛ زیرا هرجا که نظمی وجود دارد، باید ناظمی هم باشد. 

۴( انسان از حقیقت نامتناهی تصوری دارد؛ این تصور نمیتواند از خود انسان که متناهی است، باشد؛ پس از جانب وجودی نامتناهی به انسان داده شده است.

کدام عبارت درست است؟-   

١( کانت وجود خدا را از طریق نفس غیرمادی انسان اثبات می کند. 

۲( به اعتقاد ویلیام جیمز، عمده دالیل وجود خدا تجربی هستند. 
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۴( به اعتقاد ارسطو محرک اول نیازمند به محرک نیست.
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برهان مشهور ارسطو بر اثبات خدا چه نام دارد؟-   

۴( مثال خیر  ۳( حرکت    ۲( واجب الوجود     ۱( علت العلل  

گزیده سخن زیر از چه کسی است و او گاهی از خدا با چه عنوان یاد می کرد؟-   

»یگانه سخن که درباره نظم جهان گردش آفتاب و ماه و ستارگان می توان گفت این است که کل جهان در زیر فرمان عقل قرار دارد.« 

۲( ارسطو - خالق و آفریننده عالم  ۱( افالطون - خالق و آفریننده عالم    

۴( ارسطو - مثال خیر  ۳( افالطون - علت العلل    

کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟-   

الف( چه کسی از خداوند با عنوان »مثال خیر« یاد می کند؟ 

ب( کدام توضیح در مورد »مثال خیر« صحیح است؟ 

ج( چه کسی از خدا به عنوان »خالق« و آفریننده این عالم یاد می کند؟

۱( الف( ارسطو ب( همه چیز در پرتو آن دارای حقیقت می شود. - ج( افالطون 

۲( الف( افالطون ب( همه چیز در پرتو آن دارای حقیقت می شود. - ج( افالطون 

۳( الف( سقراط ب( حقایق شبیه به مثال خیر هستند نه خود آن - ج( ارسطو 

۴( الف( افالطون ب( حقایق شبیه به مثال خیر هستند نه خود آن - ج( سقراط

مقصود تیلور آن است که چند خدایی یا همان ........... نمی تواند .............. جهان را تبیین کند، به خصوص که چندخدایی ها -   
عقیده داشتند که میان خدایان ............... هم رخ می دهد و هرکدام از آن ها می خواهد بر دیگران چیره شود. لذا این اعتقاد تقاوتی 

با ............ ندارد.

۲( کفر - بی نظمی - مجادله - شرک  ۱( شرک - نظم حکیمانه - جنگ - بی خدایی    

۴( کفر - نظم حکیمانه - مجادله - شرک ۳( شرک - بی نظمی - جنگ - بی خدایی   

کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ -   

الف( گزارش های تاریخی و کتاب های آسمانی بیانگر آن هستند که ...........

ب( حکیمان و فرزانگان جوامع در همراهی با پیام آوران الهی تالش می کردند.

۱( الف( اندیشه درباره خدا یک اندیشه دیرین در تمام جوامع بشری بوده است. ب( دریافتی درست و به دوراز جهل و خرافات از خداوند به مردم عرضه کنند.

۲( الف( اندیشه درباره خدا یک اندیشه جدید در برخی جوامع بشری بوده است. ب( دریافتی تا حدودی درست و به دوراز جهل و نادانی از خداوند به مردم عرضه 
نمایند.

۳( الف( اندیشه درباره خدا یک اندیشه نسبتا دیرین در برخی جوامع بشری بوده است. ب( دریافتی نسبتأ درست و به دور از نادانی و خرافات از خداوند به مردم 
عرضه نمایند.

۴( الف( اندیشه درباره خدا یک اندیشه نسبتا دیرین در برخی جوامع بشری بوده است. ب( دریافتی درست و به دور از جهل و نادانی از خداوند به مردم عرضه 
نمایند.
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کدام گزینه با سخن ارسطو پیرامون خدا ناسازگار است و کدام یک از اشخاص زیر موجود عادل را شبیه خدا می داند؟-   

۱( وجود موجودات جاوید و برتر مادی، حاکی از نظم و انتظام بر جهان است - افالطون 

۲( نظم عالم هستی حاکی از وجود موجودی جاویدان است - ارسطو 

۳( واقعیت الهی حقیقتی برتر و بهتر از همه برترینها است. - افالطون 

۴( وجود موجودات خوب تر و بهتر نشان دهنده حقیقتی خوب ترین و بهترین به نام خداوند است. - ارسطو

درباره ارسطو کدام گزینه در رابطه با آرای او نادرست است. محبوبیت نزد خداوند در نظر افالطون چگونه حاصل می شود؟-   

١( او در رساله تیمائوس معیار همه چیز را خدا می داند - با تالش برای شبیه شدن به او 

۲( استدالل های او زمینه ساز قدم های بعدی در این زمینه بود - با گرایش به حقیقت 

۳( او در رساله تیمائوس معیار همه چیز را خدا می داند - با گرایش به حقیقت 

۴( استدالل های او زمینه ساز قدم های بعدی در این زمینه بود - با تالش برای شبیه شدن به او

کدام عبارت در مورد استدالل های ارسطو در رابطه با وجود خدا نادرست است و کدام گزینه از منظر افالطون، جزء معیارهای -   
سنجش میزان شباهت به خدا نمی باشد؟

۲( برای استدالل های بعدی زمینه سازی کرده اند. - عفت ۱( به دلیل ابتدایی بودن جای بحث دارند. - خویشتن داری   

۴( برای استدالل های بعدی زمینه سازی کرده اند - رعایت اعتدال ۳( به دلیل ابتدایی بودن جای بحث دارند - کرامت   

کدام گزینه صحیح است؟-   

۱( افالطون با تقلید از استاد خود به نفی و انکار خدایان دست زد. 

۲( نظر افالطون درباره خدا به نظر فیلسوفان معتقد به علت العلل نزدیک است.

۳( افالطون در پی چند خدایی یونان شروع به تبیین نقش هریک از خدایان کرد. 

۴( از نظر افالطون ویژگی های یک خدای کامل در بین چندین خدای یونان پخش شده است.

کدام یک با سخن تیلور مطابقت دارد و کدام یک از موارد از منظر افالطون جزء ویژگی های خدا نیست؟-   

۲( افالطون مدون خداشناسی فلسفی است - نادیدنی  ۱( پایه گذار الهیات فلسفی افالطون است - ثبات همیشگی   

۴( افالطون مدون خداشناسی فلسفی است - جاودانگی ۳( پایه گذار الهیات فلسفی افالطون است - دست نایافتنی  

بر طبق نظر »تیلور« یکی از افالطون شناسان مشهور اروپا ......................-   

۱( افالطون زاده فضای شرک آلود یونان باستان بود. 

۲( افالطون ابداع کننده خداشناسی فلسفی است. 

۳( استدالل واقعی بر وجود خدا، نخستین بار در آثار افالطون یافت می شود. 

۴( در جامعه یونان باستان، افالطون اولین کسی است که از خدای جدید سخن گفت.

چرا افالطون را ابداع کننده خداشناسی فلسفی میدانند و استدالل »هرجا یک خوب تر و بهتر وجود دارد، خوب ترین و بهترین نیز -   
هست که از همه برتر است و این همان واقعیت الهی است« از کدام فیلسوف برای اثبات خدا بیان شده است؟

۲( زیرا نخستین فیلسوف یونانی بود که درباره خدا سخن گفت - افالطون  ۱( زیرا با نگاهی فلسفی و استداللی درباره خدا صحبت کرد - ارسطو  

۴( زیرا شروع کننده جریان خداشناسی در یونان بود - کانت ۳( زیرا برای دفاع از سقراط دست به بررسی خدایان زد - دکارت  
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کدام گزینه با سخن ارسطو پیرامون خدا ناسازگار است و کدام یک از اشخاص زیر موجود عادل را شبیه خدا می داند؟-   

۱( وجود موجودات جاوید و برتر مادی، حاکی از نظم و انتظام بر جهان است - افالطون 

۲( نظم عالم هستی حاکی از وجود موجودی جاویدان است - ارسطو 

۳( واقعیت الهی حقیقتی برتر و بهتر از همه برترینها است. - افالطون 

۴( وجود موجودات خوب تر و بهتر نشان دهنده حقیقتی خوب ترین و بهترین به نام خداوند است. - ارسطو

درباره ارسطو کدام گزینه در رابطه با آرای او نادرست است. محبوبیت نزد خداوند در نظر افالطون چگونه حاصل می شود؟-   

١( او در رساله تیمائوس معیار همه چیز را خدا می داند - با تالش برای شبیه شدن به او 

۲( استدالل های او زمینه ساز قدم های بعدی در این زمینه بود - با گرایش به حقیقت 

۳( او در رساله تیمائوس معیار همه چیز را خدا می داند - با گرایش به حقیقت 

۴( استدالل های او زمینه ساز قدم های بعدی در این زمینه بود - با تالش برای شبیه شدن به او

کدام عبارت در مورد استدالل های ارسطو در رابطه با وجود خدا نادرست است و کدام گزینه از منظر افالطون، جزء معیارهای -   
سنجش میزان شباهت به خدا نمی باشد؟

۲( برای استدالل های بعدی زمینه سازی کرده اند. - عفت ۱( به دلیل ابتدایی بودن جای بحث دارند. - خویشتن داری   

۴( برای استدالل های بعدی زمینه سازی کرده اند - رعایت اعتدال ۳( به دلیل ابتدایی بودن جای بحث دارند - کرامت   

کدام گزینه صحیح است؟-   

۱( افالطون با تقلید از استاد خود به نفی و انکار خدایان دست زد. 

۲( نظر افالطون درباره خدا به نظر فیلسوفان معتقد به علت العلل نزدیک است.

۳( افالطون در پی چند خدایی یونان شروع به تبیین نقش هریک از خدایان کرد. 

۴( از نظر افالطون ویژگی های یک خدای کامل در بین چندین خدای یونان پخش شده است.

کدام یک با سخن تیلور مطابقت دارد و کدام یک از موارد از منظر افالطون جزء ویژگی های خدا نیست؟-   

۲( افالطون مدون خداشناسی فلسفی است - نادیدنی  ۱( پایه گذار الهیات فلسفی افالطون است - ثبات همیشگی   

۴( افالطون مدون خداشناسی فلسفی است - جاودانگی ۳( پایه گذار الهیات فلسفی افالطون است - دست نایافتنی  

بر طبق نظر »تیلور« یکی از افالطون شناسان مشهور اروپا ......................-   

۱( افالطون زاده فضای شرک آلود یونان باستان بود. 

۲( افالطون ابداع کننده خداشناسی فلسفی است. 

۳( استدالل واقعی بر وجود خدا، نخستین بار در آثار افالطون یافت می شود. 

۴( در جامعه یونان باستان، افالطون اولین کسی است که از خدای جدید سخن گفت.

چرا افالطون را ابداع کننده خداشناسی فلسفی میدانند و استدالل »هرجا یک خوب تر و بهتر وجود دارد، خوب ترین و بهترین نیز -   
هست که از همه برتر است و این همان واقعیت الهی است« از کدام فیلسوف برای اثبات خدا بیان شده است؟

۲( زیرا نخستین فیلسوف یونانی بود که درباره خدا سخن گفت - افالطون  ۱( زیرا با نگاهی فلسفی و استداللی درباره خدا صحبت کرد - ارسطو  

۴( زیرا شروع کننده جریان خداشناسی در یونان بود - کانت ۳( زیرا برای دفاع از سقراط دست به بررسی خدایان زد - دکارت  
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منطق و فلسفه جامع کنکور

در کدام گزینه تفاوت خدای افالطون با خدای یونان دقیق تر بیان شده است؟-   

گاه و نامعین است.  ۲( خدای افالطون یگانه، آ ۱( خدایی معین با ویژگی های روشن     

گاه که قابل وصول عقلی است. ۴( هموار، پایدار، غایتمند و آ گاه و هستی پیوسته و ثابتی دارد.     ۳( هدفدار، آ

کدام مفهوم اعتقاد یونانیان باستان را به درستی بیان نمی دارد؟-   

۲( از نظر افالطون با تعقل و تفکر میتوان به خدا دست یافت.  ۱( از نظر افالطون کار خداوند جهان، هدفدار است.   

۴( مردم این جامعه هرکدام از خدایان را مبدأ حقیقت واحد می دانستند. ۳( اتهام اصلی سقراط انکار خدایان متعدد و قبول خدایی جدید بود.  

کدام مفهوم، نظر هیوم درباره عقل و شناخت عقلی است؟-   

۱( ادراکات عقلی مبتنی بر حس و تجربه از ادراکات عقلی صرف معتبرترند. 

۲( ادراک عقلی صرف تنها در دانش نظری معتبر است. 

۳( ادراک عقلی صرف تنها در دانش نظری معتبر است.

۴( عقل به تنهایی هیچ گونه ادراکی ندارد. 

هیوم می گوید مهم ترین برهان فیلسوفان الهی، ............. است که از ................ گرفته شده اما این برهان توانایی اثبات -   
یک وجود ............ و ............ را ندارد.

۲( برهان نظم - تجربه - ازلی - ابدی  ۱( برهان وجودی - عقل - ازلی - نامتناهی    

۴( برهان نظم - عقل - ازلی - واجب الوجود ۳( برهان علیت - تجربه - ابدی - نامتناهی   

کدام مفهوم بیانگر ایراد هجوم تا برهان نظم می باشد؟-   

۱( عدم کفایت در وصول به واجب الوجود بالذات. 

۲( برهان نظم از تجربه اخذ نشده و قادر به اثبات وجود ازلی نیست. 

۳( برهان نظم قادر به اثبات بیش از یک خدای ناظم است نه خالق نامتناهی. 

۴( اثبات خالق نامتناهی و واجب الوجود، منوط به اثبات برهان نظم و از طریق تجربه است.

از نظر »کانت« مالک مسئولیت پذیری و رعایت اخالق در کدام عبارت به درستی بیان شده است؟-   

۲( انسان را صاحب روح و نفس مجرد بدانیم. ۱( انسان را صاحب اراده و اختیار بدانیم.   

۴( انسان را فناناپذیر بدانیم. ۳( انسان را دارای وجدان اخالقی بدانیم.   

چگونه اخالق در کانت بی معنا می شود؟ -   

۲( فناپذیری انسان ۱( واجد اراده و حق انتخاب    

۴( مسئولیت ناپذیری افراد ۳( فقدان اراده و حق انتخاب    

کانت به چه دلیل نیاز انسان به وجود خدا را مطرح می کند؟-   

۲( زیرا معتقد است، خدا منشأ اصول اخالقی است.  ۱( زیرا نفس مجرد را نیازمند جهانی جاودانه می ببیند.   

۴( زیرا در نظر او انسان به خودی خود ذی اراده نیست.  ۳( زیرا امکان عمل اخالقی را منوط به فرض خدا می داند.  
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در مورد آگوست کنت کدام گزینه در ارتباط با اندیشه های او درست است؟-   

۲( او نیاز بشر به وجود خدا را مطرح می کند.  ۱( ممکن است خدا وجود داشته باشد.    

۴( در دسته بندی تجربه گرایان او در دسته مقابل هیوم قرار می گیرد. ۳( استدالل های عقلی برای اثبات خدا نامعتبر هستند، جز برهان نظم  

کدام یک از فالسفه اروپایی معتقد بود قبول خداوند، پشتوانه رعایت اصول اخالقی است. انسان با قبول خداوند خود را در جهانی -   
زنده و باشعور می یابد که رفتار انسان را زیر نظر دارد و در مقابل و رفتار، عکس العمل مناسب آن را نشان می دهد.

۴( دکارت ۳( هیوم    ۲( کانت    ۱( برگسون   

کدام گزینه در رابطه با فیلسوفان تجربه گرا نادرست است.-   

۲( برخی از آن ها برهان نظم را معتبر می دانستند. ۱( عمومًا به خدا اعتقاد داشتند.     

۴( از جمله فیلسوفان مهم تجربه گرا می توان از کانت و دکارت نام برد. ۳( برخی از آن ها از برهان نظم در اثبات وجود خدا استفاده می کردند.  

هیوم می گوید مهمترین برهان فیلسوفان .............. برهان .............، اما این برهان نیز توانایی اثبات یک وجود ازلی و ابدی -   
و ............ را ندارد. این برهان می تواند ثابت کند که یک ............ و ............ این جهان را اداره می کند، اما ثابت نمی کند که 

این .................. همان خداوندی است که نیازمند به علت نیست و ............ است.

۱( الهی - نظم - نامتناهی - ناظم - مدبر - ناظم و خالق - واجب الوجود 

۲( مادی - نظم - متناهی - ناظم - مدبر - ناظم و خالق - علت العلل 

۳( عقل گرا - حرکت - محرک - ناظم - مدبر - واجب الوجود - علت العلل 

۴( حس گرا - نظم - محرک - ناظم - مدبر - علت العلل - واجب الوجود

کدام یک از فیلسوفان زیر به ترتیب متعقد به »تجربه های معنوی و درونی«، »ایمان هدیه ای الهی« و »خدا عامل اصلی معنابخشی -   
به زندگی« بودند؟  

۲( برگسون - کاتینگهام - کرکگور  ۱( ویلیام جیمز - کرکگور - کاتینگهام   

۴( کرکگور - ویلیام جیمز - کاتینگهام ۳( ویلیام جیمز - کرکگور - برگسون    

نظر برگسون درباره خداوند مطابق با کدام عبارت است؟-   

۱( بدون عشق و عرفان زندگی انسان بی دلیل و فاقد معایب 

۲( عشق، مجذوبیت و تجربیات ایمانی درونی از دالیل وجود خدا است. 

۳( دلیل وجود خداوند را همواره می توان در تجربه های شخصی درونی یافت. 

۴( خداوند از طریق تجربه چه تجربه درونی و چه بیرونی، قابل اثبات است.

در کالم کدام یک از فالسفه زیر سخنی خالف اعتقاد کانت نسبت به اراده انسان یافت می شود و فیلسوفی که در کتاب خود سیر -   
نزولی استدالل های فلسفی در اروپا بر اثبات وجود خدا اشاره کرد .............. بود و .............. ایمان را هدیه ای الهی می داند.

۴( هیوم - کاتینگهام، برگسون ۳( کاتینگهام - جیمز، کرکگور   ۲( کرکگور - کاتینگهام، کرکگور   ۱( جیمز - جیمز، برگسون  

کدام مورد از ویژگی های زندگی معنادار نیست؟-   

۴( آرامش برتر ۳( کوشش برای یافتن حقیقت  ۲( اطمینان نسبت به آینده  ۱( هدف مندی و غایتمندی 
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در مورد آگوست کنت کدام گزینه در ارتباط با اندیشه های او درست است؟-   

۲( او نیاز بشر به وجود خدا را مطرح می کند.  ۱( ممکن است خدا وجود داشته باشد.    

۴( در دسته بندی تجربه گرایان او در دسته مقابل هیوم قرار می گیرد. ۳( استدالل های عقلی برای اثبات خدا نامعتبر هستند، جز برهان نظم  

کدام یک از فالسفه اروپایی معتقد بود قبول خداوند، پشتوانه رعایت اصول اخالقی است. انسان با قبول خداوند خود را در جهانی -   
زنده و باشعور می یابد که رفتار انسان را زیر نظر دارد و در مقابل و رفتار، عکس العمل مناسب آن را نشان می دهد.

۴( دکارت ۳( هیوم    ۲( کانت    ۱( برگسون   

کدام گزینه در رابطه با فیلسوفان تجربه گرا نادرست است.-   

۲( برخی از آن ها برهان نظم را معتبر می دانستند. ۱( عمومًا به خدا اعتقاد داشتند.     

۴( از جمله فیلسوفان مهم تجربه گرا می توان از کانت و دکارت نام برد. ۳( برخی از آن ها از برهان نظم در اثبات وجود خدا استفاده می کردند.  

هیوم می گوید مهمترین برهان فیلسوفان .............. برهان .............، اما این برهان نیز توانایی اثبات یک وجود ازلی و ابدی -   
و ............ را ندارد. این برهان می تواند ثابت کند که یک ............ و ............ این جهان را اداره می کند، اما ثابت نمی کند که 

این .................. همان خداوندی است که نیازمند به علت نیست و ............ است.

۱( الهی - نظم - نامتناهی - ناظم - مدبر - ناظم و خالق - واجب الوجود 

۲( مادی - نظم - متناهی - ناظم - مدبر - ناظم و خالق - علت العلل 

۳( عقل گرا - حرکت - محرک - ناظم - مدبر - واجب الوجود - علت العلل 

۴( حس گرا - نظم - محرک - ناظم - مدبر - علت العلل - واجب الوجود

کدام یک از فیلسوفان زیر به ترتیب متعقد به »تجربه های معنوی و درونی«، »ایمان هدیه ای الهی« و »خدا عامل اصلی معنابخشی -   
به زندگی« بودند؟  

۲( برگسون - کاتینگهام - کرکگور  ۱( ویلیام جیمز - کرکگور - کاتینگهام   

۴( کرکگور - ویلیام جیمز - کاتینگهام ۳( ویلیام جیمز - کرکگور - برگسون    

نظر برگسون درباره خداوند مطابق با کدام عبارت است؟-   

۱( بدون عشق و عرفان زندگی انسان بی دلیل و فاقد معایب 

۲( عشق، مجذوبیت و تجربیات ایمانی درونی از دالیل وجود خدا است. 

۳( دلیل وجود خداوند را همواره می توان در تجربه های شخصی درونی یافت. 

۴( خداوند از طریق تجربه چه تجربه درونی و چه بیرونی، قابل اثبات است.

در کالم کدام یک از فالسفه زیر سخنی خالف اعتقاد کانت نسبت به اراده انسان یافت می شود و فیلسوفی که در کتاب خود سیر -   
نزولی استدالل های فلسفی در اروپا بر اثبات وجود خدا اشاره کرد .............. بود و .............. ایمان را هدیه ای الهی می داند.

۴( هیوم - کاتینگهام، برگسون ۳( کاتینگهام - جیمز، کرکگور   ۲( کرکگور - کاتینگهام، کرکگور   ۱( جیمز - جیمز، برگسون  

کدام مورد از ویژگی های زندگی معنادار نیست؟-   

۴( آرامش برتر ۳( کوشش برای یافتن حقیقت  ۲( اطمینان نسبت به آینده  ۱( هدف مندی و غایتمندی 
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کدام مورد جزء عواملی نبود که پایه های اعتقادی خدا در جامعه اروپایی سست کرد و زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داد؟-   

۱( تالش های فیلسوفانی مانند: دکارت و کانت 

۲( رشد تفکر حسی و حس گرایی 

۳( ظهور فیلسوفانی که جهان را مادی می دانستند. 

۴( افکار فیلسوفانی که انسان را موجودی مادی می شمردند.

کدام گزینه پاسخ سؤاالت زیر است؟ -   

الف( از نظر ............، مبدع خداشناسی فلسفی ............ است.

ب( در یونان باستان به ترتیب خدایان »آسمان - خویشتن داری - خورشید« کدام بودند.

۲( الف( برگسون - سقراط ب( آرتمیس - آپولون - زئوس  ۱( الف( تیلور - سقراط ب( آپولون - زئوس - آرتمیس   

۴( الف( برگسون - افالطون ب( آپولون - آرتمیس - زئوس ۳( الف( تیلور - افالطون ب( زئوس - آرتمیس - آپولون   

   - ...................... را  باستان، مبدأ هستی  ایران  باستان نشان می دهد که حکمای  ایران  گزارش های اسطوره ای و نمادین 
دانسته و نخستین مخلوق خداوند را ............ نامیده اند که وجودی ............ دارد.

۲( احد - بهمن - مادی ۱( احد - فرشته - مجرد از ماده    

۴( نور هستی - فرشته - مادی ۳( نور هستی - بهمن - مجرد از ماده   

در مورد خداشناسی یونان باستان کدام عبارت درست نیست؟-   

۱( یونانیان باستان به خدایان متعدد اعتقاد داشتند. 

۲( در یونان باستان هر نوع و ماهیتی خدایی جداگانه داشت. 

۳( زئوس خدای خورشید و آپولون خدای موسیقی در یونان باستان بودند. 

۴( افالطون ابداع کننده بحث فلسفی و استداللی درباره خدا در یونان باستان است.

استدالل برای وجود خداوند از طریق »تصور حقیقت نامتناهی« »نظم و انتظام حاکم بر جهان« »اصل موضوعه اخالق و وظایف -   
اخالقی انسان« به ترتیب استدالل های ...........، ..................... و ........................... بوده و کسی که معتقد بود »وجود 

 در تجربه های شخصی درونی ما نهفته است« ............ است.
ً
خداوند عمدتا

۲( دکارت - ارسطو - کانت - ویلیام جیمز  ۱( دکارت - افالطون - کانت - ویلیام جیمز   

۴( کانت - افالطون - دکارت - برگسون  ۳( کانت - ارسطو - دکارت - برگسون   

ابن سینا در کتاب ...................، علت بقای ممکن الوجودها را ................ دانسته که نوعی ................ است که در -   
................ از سوی خداوند به ودیعت نهاده شده است.

۲( رساله العشق - عقل - اشتیاق ذاتی - ذات انسان  ۱( اشارات - عقل - گرایش فطری - ذات انسان    

۴( رساله العشق - عشق - گرایش فطری - حقیقت هستی ۳( اشارات - عشق - اشتیاق ذاتی - حقیقتی هستی   
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کدام عبارت در مورد نظر برتراند راسل در مورد برهان علت العلل درست نیست؟-   

۱( این برهان در بیان اولین علت، سفسطه آمیز و مغالطه آمیز است. 

۲( هر چیزی باید علتی داشته باشد غیر از خدا که نباید علت داشته باشد. 

۳( اگر چیزی بدون علت میتواند وجود داشته باشد این چیز می تواند خدا باشد. 

۴( اگر چیزی بدون علت می تواند وجود داشته باشد این چیز می تواند جهان باشد.

مبنای -    بر  ابن سینا  و  پذیرد  پایان   ........... به  باید   ............ سلسله  معتقد است که   ............ بودن  محال  مبنای  بر  فارابی 
........... معتقد است که سلسله ............ باید به ............ پایان پذیرد.

۱( تسلسل علل متناهی - علت ها و معلول ها - علت العلل - نیاز ممکن الوجود بالذات به واجب الوجود - علت ها و معلول - واجب الوجود بالذات

۲( تسلسل علل متناهی - ممکن الوجودها - علت العلل - نیاز ممکن الوجود بالذات به واجب الوجود - ممکن الوجودها - علت نخستین

۳( تسلسل علل نامتناهی - علت ها و معلول ها - علت العلل - نیاز ممکن الوجود بالذات به علت واجب الوجود - ممکن الوجودها - واجب الوجود بالذات

۴( تسلسل علل نامتناهی - ممکن الوجودها - واجب الوجود بالذات - نیاز معلول به علت - علت ها و معلول ها - علت العلل

اصطالحی ............ است که از نظر فالسفه .............. و ........... همه موجودات با عنوان ............... است و از نظر -   
فالسفه مسلمان از فارابی تا فالسفه مسلمان معاصر اثبات آن از طریق .............. امکان پذیر است.

۱( فلسفی - مبدأ هستی و علت نخستین - واجب الوجود - استدالل عقلی 

۲( دینی - مبدأ هستی و علت نخستین - واجب الوجود - استدالل عقلی 

۳( دینی - خالق هستی و آفریننده - واجب الوجود بالذات - شهود درونی 

۴( فلسفی - خالق هستی و آفریننده - واجب الوجود بالذات - شهود درونی

کدام گزینه به ترتیب تعبیر کانت، دکارت، فارابی، ابن سینا، سهروردی و مالصدرا از خداوند را نشان می دهد؟-   

۱( اصل موضوعه اخالق - وجود نامتناهی - علت العلل - واجب الوجود بالذات - نوراالنوار - وجود بی نیاز و غیر وابسته

۲( اصل موضوعه اخالق - حقیقت نامتناهی - علت نخستین - واجب الوجود بالذات - نوراالنوار - وجودهای بی نیاز و غیروابسته 

۳( وجود نامتناهی - اصل موضوعه اخالق - علت نخستین - واجب الوجود بالذات - نور محض - شدیدترین و کامل ترین وجود 

۴( حقیقت نامتناهی - اصل موضوعه اخالق - علت العلل - واجب الوجود بالذات - نور محض - وجود شدید و کامل

کدام گزینه تفاوت نظر فالسفه مسلمان با فالسفه جدید غرب در مورد نقش و تأثیر باور به خدا در معناداری زندگی و حیات را به -   
درستی نشان می دهد؟

۱( دلیل وجود خداوند عمدتًا در تجربه های شخصی درونی انسان ها نهفته است.

۲( باید ابتدا وجود خداوند را از طریق عقل و تفکر پذیرفت و سپس با او ارتباط معنوی برقرار کرد. 

۳( ایمان هدیه ای الهی است که خداوند انسان های مومن را برمی گزیند و این ایمان را به آن ها هدیه می کند. 

۴( قبول و پذیرش خداوند زندگی انسان را در بستری از ارزش و امید و عشق الهی قرار می دهد.

نظر دقیق و روشن درباره انسان در دوره یونان باستان، اولین بار از جانب ............ ابراز شد که معتقد بود حقیقت برتر در انسان -   
............ است و دکارت انسان را حقیقتی ............ می دانست که روح همان ............ است.

۲( افالطون - عقل - دو بعدی - من  ۱( افالطون - نفس - دو بعدی - من    

۴( ارسطو - نفس تک ساختی - ذهن ۳( ارسطو - عقل - تک ساختی - ذهن   
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کدام عبارت در مورد نظر برتراند راسل در مورد برهان علت العلل درست نیست؟-   

۱( این برهان در بیان اولین علت، سفسطه آمیز و مغالطه آمیز است. 

۲( هر چیزی باید علتی داشته باشد غیر از خدا که نباید علت داشته باشد. 

۳( اگر چیزی بدون علت میتواند وجود داشته باشد این چیز می تواند خدا باشد. 

۴( اگر چیزی بدون علت می تواند وجود داشته باشد این چیز می تواند جهان باشد.

مبنای -    بر  ابن سینا  و  پذیرد  پایان   ........... به  باید   ............ سلسله  معتقد است که   ............ بودن  محال  مبنای  بر  فارابی 
........... معتقد است که سلسله ............ باید به ............ پایان پذیرد.

۱( تسلسل علل متناهی - علت ها و معلول ها - علت العلل - نیاز ممکن الوجود بالذات به واجب الوجود - علت ها و معلول - واجب الوجود بالذات

۲( تسلسل علل متناهی - ممکن الوجودها - علت العلل - نیاز ممکن الوجود بالذات به واجب الوجود - ممکن الوجودها - علت نخستین

۳( تسلسل علل نامتناهی - علت ها و معلول ها - علت العلل - نیاز ممکن الوجود بالذات به علت واجب الوجود - ممکن الوجودها - واجب الوجود بالذات

۴( تسلسل علل نامتناهی - ممکن الوجودها - واجب الوجود بالذات - نیاز معلول به علت - علت ها و معلول ها - علت العلل

اصطالحی ............ است که از نظر فالسفه .............. و ........... همه موجودات با عنوان ............... است و از نظر -   
فالسفه مسلمان از فارابی تا فالسفه مسلمان معاصر اثبات آن از طریق .............. امکان پذیر است.

۱( فلسفی - مبدأ هستی و علت نخستین - واجب الوجود - استدالل عقلی 

۲( دینی - مبدأ هستی و علت نخستین - واجب الوجود - استدالل عقلی 

۳( دینی - خالق هستی و آفریننده - واجب الوجود بالذات - شهود درونی 

۴( فلسفی - خالق هستی و آفریننده - واجب الوجود بالذات - شهود درونی

کدام گزینه به ترتیب تعبیر کانت، دکارت، فارابی، ابن سینا، سهروردی و مالصدرا از خداوند را نشان می دهد؟-   

۱( اصل موضوعه اخالق - وجود نامتناهی - علت العلل - واجب الوجود بالذات - نوراالنوار - وجود بی نیاز و غیر وابسته

۲( اصل موضوعه اخالق - حقیقت نامتناهی - علت نخستین - واجب الوجود بالذات - نوراالنوار - وجودهای بی نیاز و غیروابسته 

۳( وجود نامتناهی - اصل موضوعه اخالق - علت نخستین - واجب الوجود بالذات - نور محض - شدیدترین و کامل ترین وجود 

۴( حقیقت نامتناهی - اصل موضوعه اخالق - علت العلل - واجب الوجود بالذات - نور محض - وجود شدید و کامل

کدام گزینه تفاوت نظر فالسفه مسلمان با فالسفه جدید غرب در مورد نقش و تأثیر باور به خدا در معناداری زندگی و حیات را به -   
درستی نشان می دهد؟

۱( دلیل وجود خداوند عمدتًا در تجربه های شخصی درونی انسان ها نهفته است.

۲( باید ابتدا وجود خداوند را از طریق عقل و تفکر پذیرفت و سپس با او ارتباط معنوی برقرار کرد. 

۳( ایمان هدیه ای الهی است که خداوند انسان های مومن را برمی گزیند و این ایمان را به آن ها هدیه می کند. 

۴( قبول و پذیرش خداوند زندگی انسان را در بستری از ارزش و امید و عشق الهی قرار می دهد.

نظر دقیق و روشن درباره انسان در دوره یونان باستان، اولین بار از جانب ............ ابراز شد که معتقد بود حقیقت برتر در انسان -   
............ است و دکارت انسان را حقیقتی ............ می دانست که روح همان ............ است.

۲( افالطون - عقل - دو بعدی - من  ۱( افالطون - نفس - دو بعدی - من    
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کدام عبارت درست است؟-   
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۲( جامعه یونان باستان به خدایان متعدد اعتقاد داشته و هرکدام را مبدأ و منشأ یک حقیقت در جهان می شمردند.

۳( ارسطو در فضای شرک آلود یونان باستان نخستین کسی بود که تصمیم گرفت با دقت فلسفی و استداللی درباره خدا صحبت کند.
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۱( وجود روح و نفس انسان - اختیار و اراده انسان - مسئولیت پذیری و رعایت اخالق - هرج ومرج اجتماعی در زندگی انسان - نیاز به وجود اخالق - نیاز به 
وجود خدا 

۲( وجود روح و نفس انسان - اختیار و اراده انسان - هرج و مرج در زندگی اجتماعی انسان - مسئولیت پذیری و رعایت اخالق - نیاز به وجود ماوراء الطبیعه - 
نیاز به وجود خدا

۳( نیاز زندگی جمعی انسان به رعایت اصول اخالقی - مسئولیت پذیری انسان - اراده و اختیار انسان - انتساب اختیار به نفس غیرمادی - نیاز نفس به وجود 
ماوراء الطبیعه - نیاز به وجود خدا 
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نام -    ترتیب چه  به  و موسیقی  و خویشتن داری، خدای هنر  باران، خدای عفت  و  باستان، خدای آسمان  یونان  میان خدایان  در 
داشتند؟

۴( زئوس - آرتمیس - آپولون ۳( آپولون - آرتمیس - آتنا  ۲( زئوس - آپولون - آرتمیس   ۱( آتنا - آرتمیس - آپولون  

کاتینگهام، کانت و برگسون هرکدام چه دلیلی را در اثبات وجود خدا مطرح می کنند؟ )به ترتیب راست به چپ(-   

۲( معنابخشی به زندگی - تجربه های معنوی درونی - اصول اخالقی  ۱( اصول اخالقی - تجربه های معنوی درونی - معنابخشی به زندگی  

۴( معنا بخشی به زندگی - اصول اخالقی - تجربه های معنوی درونی ۳( تجربه های معنوی درونی - معنا بخشی به زندگی - اصول اخالقی  

به ترتیب مصادیق »الف، ب، ج« در جدول زیر کدام است؟-   

دستگاه فلسفی مالصدرا“ب”برهان ارسطو در اثبات وجود خدا
“ج”نظریه امکان فقری را مطرح می کند.“الف”

٢( الف( برهان حرکت ب( ابن سینا ج( اسفار اربعه  ۱( الف( برهان حرکت ب( مالصدرا ج( حکمت متعالیه   

۴( الف( برهان اتصال ب( مالصدرا ج( حکمت متعالیه ۳( الف( برهان اتصال ب( ابن سینا ج( اسفار اربعه   
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ناپذیر و دارای عالی ترین -     موجود«، دارای حیات، تغییر 
ً
با تعابیری از خداوند مانند »ضرورتا کدام یک از فالسفه یونان باستان 

اندیشه قدمی بزرگ در راه خداشناسی لسفی برمی دارد؟ به نوعی چه کسی را ابداع کننده خداشناسی فلسفی معرفی کردند؟

۴( افالطون - ارسطو ۳( افالطون - افالطون   ۲( ارسطو - افالطون   ۱( ارسطو - ارسطو  

 منطبق بر چیست؟ و در نظر افالطون اساس کار خداوند چیست؟-   
ً
توصیف افالطون که از نوعی هستی ارائه می دهد کامال

۲( توصیف خداوند در میان فالسفه - عدل  ۱( توصیف خداوند در ادیان الهی - حکمت    

۴( توصیف خداوند در میان فالسفه - حکمت ۳( توصیف خداوند در ادیان الهی - عدل   

افالطون در توصیفی که از هستی ارائه می دهد می گوید: »در سوی دیگر نوعی از هستی وجود دارد که پیوسته ....................... -   
است؛ و فقط با .............. می توان به او دست یافت و از او بهره مند شد.«

۴( متغیر - تجربه حسی ۳( ثابت - تفکر و تعقل   ۲( متغیر - تفکر و تعقل    ۱( ثابت - تجربه حسی   

و -    نماید؟  هدایت  و  رهبری  حقیقتی  چه  به  را  مردم  که  کرد  می  تالش  او  سقراط  محاکمه  جریان  از  افالطون  گزارش  اساس  بر 
افالطون در چنین فضایی چه تصمیمی گرفت؟

۱( دعوت مردم به درک عقالنی امور و سبک گفتگوهای عقالنی - با دقت فلسفی بیشتری درباره خدا صحبت کند. 

۲( دعوت مردم به درک وجود خدای یگانه - ارائه تمثیل غار در جهت تبیین نظریه مثل 

۳( دعوت مردم به درک عقالنی امور و سبک گفتگوهای عقالنی - ارائه تمثیل غار در جهت تبیین نظریه مثل 

۴( دعوت مردم به درک وجود خدای یگانه - با دقت فلسفی بیشتری درباره خدا صحبت کند.

کدام گزینه به درستی مصادیق جدول زیر را پاسخ داده است؟-   

اولین مخلوق مجرد از نظر ایرانیان باستان......................خدای عفت در یونان باستان

......................برهان حرکت......................

۴( آپولون - ارسطو - بهمن ۳( آرتمیس - ارسطو - بهمن  ۲( آرتمیس - افالطون - بهمن   ۱( آپولون - افالطون - مزدا  

افالطون از خداوند با عنوان ........... یاد می کند و ارسطو خداوند را ............ می نامد و کانت تاکید می کند زندگی جمعی -   
انسان ها بدون ............ امکان پذیر نیست.

۲( مثال خیر - ضرورت موجود - اصول اخالقی  ۱( دمیورژ - عالی ترین اندیشه - فلسفه حیات   

۴( دمیورژ - شریف ترین - اصول اخالقی ۳( مثال خیر - دمیورژ - فلسفه حیات   

 متکی بر عقل باشند مردودند -   
ً
تیلور ابداع کننده خداشناسی فلسفی را چه کسی معرفی می کند و از نظر چه کسی دالیلی که صرفا

و در کدام یک از آثار زیر بر بحران معناداری زندگی تاکید شده است؟

۲( افالطون - برگسون - بیگانه  ۱( ارسطو - دیوید هیوم - جنایات و مکافات    

۴( افالطون - دیوید هیوم - طاعون ۳( ارسطو - برگسون - برادران کارامازوف   
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به ترتیب هریک از عبارات زیر درباره خداشناسی فلسفی منسوب به کدام یک از فالسفه می باشد؟ -   

 در تجربه های شخصی درونی ما نهفته است. 
ً
الف( من معتقدم که دلیل وجود خداوند عمدتا

ب( من از حقیقتی نامتناهی و علیم و قدیر که خود من و هرچیز دیگری به وسیله او خلق شده ایم تصوری دارم، که این تصور نمی تواند 
از خودم باشد، زیرا من موجودی متناهی ام. 

ج( نمی شود که یک نظم و انتظام بر جهان حاکم باشد، بدون اینکه موجودی جاویدان و برتر از ماده در کار نباشد. 

د( اگر خدایی وجود نداشته باشد هر کاری مجاز است.

۲( ویلیام جیمز - کانت - افالطون - داستایوفسکی  ۱( ویلیام جیمز - دکارت - ارسطو - داستایوفسکی   

۴( برگسون - کانت - افالطون - آلبر کامو ۳( برگسون - دکارت - ارسطو - آلبرکامو   

به ترتیب صحیح یا غلط بودن هریک از عبارات زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟ -   

الف( برخی از فالسفه اروپایی عقل و استدالل عقلی را برای اثبات وجود خدا کافی ندانسته و دالیل دیگری برای شناخت خدا ارائه 
کردند. 

ب( دیوید هیوم معتقد بود برهان علیت بر اثبات وجود خدا برهانی سست است؛ زیرا اگر هرچیزی باید علتی داشته باشد، پس خدا نیز 
نیازمند علت است. 

ج( کاتینگهام می گوید: قبول خداوند زندگی ما را در بستری قرار می دهد که آن را با ارزش و با اهمیت می سازد... و خدا را عامل اصلی 
معنابخشی به زندگی معرفی می کند. 

د( کرکگور معتقد است که ایمان هدیه الهی است که خداوند به همه انسآن ها عطا می کند و اگر کسی شایسته این بخشش نشود 
زندگی تاریکی را سپری خواهد کرد.

۴( ص - غ - ص - غ  ۳( غ - غ - ص - غ   ۲( ص - غ - ص - ص   ۱( ص - ص - ع - غ  

کرکگور معتقد است هدیه الهی که خداوند به انسان عطا می کند چیست؟ و کدامیک از نویسندگان بزرگ می گوید: اگر خدایی -   
وجود نداشته باشد آن وقت هر کاری مجاز است؟

۲( ایمان - آلبر کامو  ۱( سعادت و نیک بختی - آلبرکامو    

۴( سعادت و نیک بختی - داستایوفسکی  ۳( ایمان - داستایوفسکی     

در جریان اثبات وجود خدا نظر کدام یک از فالسفه روش و منشی متفاوت با سایرین دارد؟ و در جریان گسترش تفکر حس گرایی -   
که جهان را مادی می دانست چه بحرانی در اروپا مطرح شد و شکل گرفت؟

۲( دکارت - بحران معنا  ۱( ویلیام جیمز - بحران خداناباوری    

۴( برگسون - بحران خداناباوری  ۳( کرکگور - بحران معنا     

کدام یک از فالسفه قرون جدید دلیل وجود خدا را در تجربه های شخصی درونی و کدام یک در جریان با اهمیت شدن معنای -   
زندگی توصیف می کنند؟

۴( برگسون - کاتینگهام ۳( ویلیام جیمز - کرکگور  ۲( ویلیام جیمز - کاتینگهام   ۱( برگسون - کرکگور   
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باتوجه به متن زیر در دوره جدید اروپا به ترتیب به چه مکاتب و نظریاتی باتوجه به قسمت هایی که زیر آن در متن خط کشیده شده -   
اشاره شده است؟ 

با اینکه فیلسوفانی مانند دکارت و کانت تالش می کردند که پایه های عقلی اعتقاد به خداوند را استوار سازند، اما رشد تفکر حسی و 
حس گرایی و ظهور فیلسوفانی که جهان را مادی می دانستند و انسان را نیز موجودی مادی می شماردند پایه های اعتقاد به خدا را در 
جامعه اروپا سست کرد و زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داد. هرچند که اصالت وجود انسان مکتبی که کرکگور مطرح ساخت نگرشی 

متفاوت در معناداری زندگی ایجاد کرد.

۲( پوزیتویسم - اومانیسم - اگزیستانسیالیسم  ۱( آمپریستی - ماتریالیسم - اگزیستانسیالیسم    

۴( آمپریستی - راسیونالیسم - اومانیسم ۳( پوزیتویسم - اگزیستانسیالیسم - راسیونالیسم   

با اینکه فیلسوفانی مانند ........... و ........... تالش می کردند پایه های عقلی اعتقاد به خداوند را استوار سازند چه امری پایه -   
های اعتقاد به خدا را در اروپا سست کرد و زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داد؟

۲( ویلیام جیمز و برگسون - ظهور فالسفه مادی گرای پوزیتویسم  ۱( دکارت و کانت - ظهور فالسفه مادی گرای پوزیتویسم   

۴( ویلیام جیمز و برگسون - ظهور فلسفه پراگماتیسم )اصالت عمل(  ۳( دکارت و کانت - ظهور فلسفه پراگماتیسم )اصالت عمل(   

از نظر کانت چه زمانی عمل اخالقی و مسئولیت پذیری اخالقی ممکن نیست؟ و مسئولیت پذیری تنها در چه جایی معنا می دهد؟-   

۲( انکار وجود خدا - مختار بودن انسان  ۱( انکار وجود خدا - زندگی جمعی انسان    

۴( عدم رعایت اصول اخالقی - مختار بودن انسان ۳( عدم رعایت اصول اخالقی - زندگی جمعی انسان  

در بحث خداشناسی گفته شده است که کانت به جای اثبات وجود خدا به اثبات چه چیزی پرداخته است؟ و بر این اساس راه وی -   
با سایر فالسفه عقل گرا مشابه بوده است یا متفاوت؟

۲( نیاز انسان به رعایت اصول اخالقی - متفاوت  ۱( نیاز انسان به وجود خدا - مشابه     

۴( نیاز انسان به وجود خدا - متفاوت ۳( نیاز انسان به رعایت اصول اخالقی - مشابه   

طبق نظر کانت در خداشناسی قبول خداوند پشتوانه چیست؟ و انسان با قبول خداوند چه چیزی را می یابد؟  -   

۲( رعایت اصول اخالقی - جهان زنده و باشعور  ۱( جهانی ماورای دنیای مادی - سعادت و نیک بختی  

۴( جهانی ماورای دنیای مادی - جهان زنده و باشعور  ۳( رعایت اصول اخالقی - سعادت و نیک بختی   

بر اساس دیدگاه کانت روح و نفس مجرد انسان برای سعادت دائمی خود به چه چیزی نیاز دارد؟ و این امر مشروط به چیست؟-   

۲( جهان ماوراء - رعایت اصول اخالقی  ۱( جهان ماوراء - خدای جاودان     

۴( رعایت اصول اخالقی - رعایت اصول اخالقی ۳( رعایت اصول اخالقی - خدای جاودان   

در دیدگاه کانت چه عاملی باعث می شود که انسان فضایل اخالقی مانند عدالت را خوب می شمارد و رذایل اخالقی مانند ظلم را بد -   
به حساب می آورد و سعادت روح و نفس مجرد در چیست؟

۲( وجدان اخالقی - رعایت اصول اخالقی  ۱( رعایت اصول اخالقی - وجدان اخالقی   

۴( وجدان اخالقی - وجدان اخالقی  ۳( رعایت اصول اخالقی - رعایت وظایف اخالقی   
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باتوجه به متن زیر در دوره جدید اروپا به ترتیب به چه مکاتب و نظریاتی باتوجه به قسمت هایی که زیر آن در متن خط کشیده شده -   
اشاره شده است؟ 

با اینکه فیلسوفانی مانند دکارت و کانت تالش می کردند که پایه های عقلی اعتقاد به خداوند را استوار سازند، اما رشد تفکر حسی و 
حس گرایی و ظهور فیلسوفانی که جهان را مادی می دانستند و انسان را نیز موجودی مادی می شماردند پایه های اعتقاد به خدا را در 
جامعه اروپا سست کرد و زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داد. هرچند که اصالت وجود انسان مکتبی که کرکگور مطرح ساخت نگرشی 

متفاوت در معناداری زندگی ایجاد کرد.

۲( پوزیتویسم - اومانیسم - اگزیستانسیالیسم  ۱( آمپریستی - ماتریالیسم - اگزیستانسیالیسم    

۴( آمپریستی - راسیونالیسم - اومانیسم ۳( پوزیتویسم - اگزیستانسیالیسم - راسیونالیسم   

با اینکه فیلسوفانی مانند ........... و ........... تالش می کردند پایه های عقلی اعتقاد به خداوند را استوار سازند چه امری پایه -   
های اعتقاد به خدا را در اروپا سست کرد و زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داد؟

۲( ویلیام جیمز و برگسون - ظهور فالسفه مادی گرای پوزیتویسم  ۱( دکارت و کانت - ظهور فالسفه مادی گرای پوزیتویسم   

۴( ویلیام جیمز و برگسون - ظهور فلسفه پراگماتیسم )اصالت عمل(  ۳( دکارت و کانت - ظهور فلسفه پراگماتیسم )اصالت عمل(   

از نظر کانت چه زمانی عمل اخالقی و مسئولیت پذیری اخالقی ممکن نیست؟ و مسئولیت پذیری تنها در چه جایی معنا می دهد؟-   

۲( انکار وجود خدا - مختار بودن انسان  ۱( انکار وجود خدا - زندگی جمعی انسان    

۴( عدم رعایت اصول اخالقی - مختار بودن انسان ۳( عدم رعایت اصول اخالقی - زندگی جمعی انسان  

در بحث خداشناسی گفته شده است که کانت به جای اثبات وجود خدا به اثبات چه چیزی پرداخته است؟ و بر این اساس راه وی -   
با سایر فالسفه عقل گرا مشابه بوده است یا متفاوت؟

۲( نیاز انسان به رعایت اصول اخالقی - متفاوت  ۱( نیاز انسان به وجود خدا - مشابه     

۴( نیاز انسان به وجود خدا - متفاوت ۳( نیاز انسان به رعایت اصول اخالقی - مشابه   

طبق نظر کانت در خداشناسی قبول خداوند پشتوانه چیست؟ و انسان با قبول خداوند چه چیزی را می یابد؟  -   

۲( رعایت اصول اخالقی - جهان زنده و باشعور  ۱( جهانی ماورای دنیای مادی - سعادت و نیک بختی  

۴( جهانی ماورای دنیای مادی - جهان زنده و باشعور  ۳( رعایت اصول اخالقی - سعادت و نیک بختی   

بر اساس دیدگاه کانت روح و نفس مجرد انسان برای سعادت دائمی خود به چه چیزی نیاز دارد؟ و این امر مشروط به چیست؟-   

۲( جهان ماوراء - رعایت اصول اخالقی  ۱( جهان ماوراء - خدای جاودان     

۴( رعایت اصول اخالقی - رعایت اصول اخالقی ۳( رعایت اصول اخالقی - خدای جاودان   

در دیدگاه کانت چه عاملی باعث می شود که انسان فضایل اخالقی مانند عدالت را خوب می شمارد و رذایل اخالقی مانند ظلم را بد -   
به حساب می آورد و سعادت روح و نفس مجرد در چیست؟

۲( وجدان اخالقی - رعایت اصول اخالقی  ۱( رعایت اصول اخالقی - وجدان اخالقی   

۴( وجدان اخالقی - وجدان اخالقی  ۳( رعایت اصول اخالقی - رعایت وظایف اخالقی   
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منطق و فلسفه جامع کنکور

از نظر کانت اراده و اختیار انسان که بعد مجرد وجودی انسان می باشد از چه چیزی بهره مند می شود؟ بر این اساس انسان به -   
چه نوع شناختی می رسد؟

۲( بعد روحانی فناناپذیر - درک فضایل و رذایل اخالقی  ۱( وجدان اخالقی - درک فضایل و رذایل اخالقی   

۴( بعد روحانی فناناپذیر - درک خداوند و خداباوری ۳( وجدان اخالقی - درک وجود خداوند و خداباوری   

از نظر ایمانوئل کانت اختیار و اراده چه نوع ویژگی محسوب می شود؟ و با مرگ بدن چه شرایطی خواهند داشت؟-   

۲( ویژگی نفسانی مادی - فناپذیر  ۱( ویژگی نفسانی غیرمادی - فناناپذیر   

۴( ویژگی نفسانی مادی - فناناپذیر  ۳( ویژگی نفسانی غیرمادی - فناپذیر    

کدام یک از گزینه های زیر در مورد نظریات و آرای ایمانوئل کانت در بحث پذیرش خداوند و مسائل پیرامون آن نادرست است؟-   

۱( زندگی جمعی انسان بدون اصول اخالقی و رعایت آن ها ممکن نیست. 

۲( انسآن ها در زندگی اجتماعی اگر حدودی از اخالق را رعایت نکنند هرج ومرج پدید می آید و زندگی متالشی می شود. 

۳( اختیار و اراده انسان نمی تواند ویژگی روحانی و نفسانی غیرمادی باشد که فناناپذیر است. 

۴( مسئولیت پذیری تنها در جایی معنا دارد که انسان خود را صاحب اراده ببیند.

از نظر دکارت ........... و ........... تنها در جایی معنا دارد که انسان خود را صاحب اراده و اختیار ببیند و برای موجودات بدون -   
اختیار، ............ معنا ندارد.

۲( مسئولیت پذیری و رعایت اخالق - خداباوری  ۱( خداشناسی و خداپرستی - خداباوری   

۴( مسئولیت پذیری و رعایت اخالق - وظیفه اخالقی  ۳( خداشناسی و خداپرستی - وظیفه اخالقی   

ایمانوئل کانت در کدام اثر خود بر اخالق و وظایف اخالقی و اهمیت آن ها در زندگی اجتماعی انسان تاکید می کند و از نظر ایشان -   
اگر انسان ها در زندگی اجتماعی حدودی از اخالق را رعایت نکنند چه نتیجه ای ایجاد می شود؟

۲( نقد عقل عملی - خداناباوری گسترش می یابد.  ۱( نقد عقل عملی - زندگی اجتماعی متالشی می شود.   

۴( تأمالت در فلسفه اولی - خدا ناباوری گسترش می یابد. ۳( تأمالت در فلسفه اولی - زندگی اجتماعی متالشی می شود.  

از نظر ایمانوئل کانت ............ بدون اصول اخالقی و رعایت آن ها امکان پذیر نیست و مسئولیت پذیری تنها در جایی معنا دارد -    
که انسان خود را .................. ببیند.

۲( اعتقاد به خداوند - صاحب اراده  ۱( زندگی جمعی انسان - صاحب اراده   

۴( زندگی جمعی انسان - مسئول در درگاه الهی ۳( اعتقاد به خداوند - مسئول در درگاه الهی   
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گزینه ۴ گزینه صحیح است. فقط ارسطو در توصیفاتی که از خدا و مبدأ نخستین جهان می کند، عبارت ضرورتا موجود )واجب الوجود( را بیان می کند.( سوال

 گزینه ۴ گزینه صحیح است. ارسطو در توصیفاتی که از خدا و مبدأ نخستین جهان می کند، از عباراتی چون شریف ترین موجود، خیر و جمال و زیبایی، ( سوال
ضرورت موجود، محرک غیرمتحرک، دارای حیات، تغییر ناپذیر و دارای عالی ترین اندیشه استفاده می کند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. مضمون این آیه شریفه )ترجمه: و خدا هرکه را بخواهد به راه راست هدایت می کند. بقره/۲۱۳( به سخنان نقل شده از ( سوال
افالطون نزدیک نیست. 

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینه »۱«: مضمون آیه شریفه )ترجمه: چشم ها او را در نمی یابند و اوست که دیدگان را در می یابد. انعام/۱۰۳( با این سخن افالطون تناسب دارد که او نه 

دیدنی است و نه از طریق حواس دریافتنی است. 
گزینه »۲«: مضمون آیه شریفه )ترجمه: )کسی را( نزاده و زاده نشده است. اخالص/۳( با این سخن افالطون تناسب دارد که: نه می زاید و نه از میان می رود. 
گزینه »۴«: مضمون آیه شریفه )ترجمه: اگر در آن ها )آسمان و زمین( جز خدا، خدایانی )دیگر( وجود داشت، قطعًا )آسمان و زمین( تباه می شد. انبیاء/۲۲( 
با این بیان از اندیشه افالطون تناسب دارد که از نظر افالطون، کار خداوند هدف دار است. به عبارت بهتر، خدا نزد افالطون یک خدای معین با ویژگی های 
گاهانه معنا ندارد و چندخدایی شکل دیگری از همان کفر و بی خدایی است که  روشن است و این، با چندخدایی یونان تفاوت دارد؛ زیرا در چندخدایی، خلقت آ

افالطون از آن یاد کرده است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. برهان مشهور ارسطو بر اثبات وجود خدا، برهان حرکت نام دارد. او معتقد است که وجود حرکت در عالم نیازمند یک ( سوال
محرکی است که خود آن محرک حرکت نداشته باشد.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. افالطون با دقت فلسفی و استداللی درباره خدا صحبت می کند. یکی از افالطون شناسان مشهور اروپایی به نام تیلور ( سوال
می گوید: »افالطون ابداع کننده خداشناسی فلسفی است.«

گزینه ۱ گزینه صحیح است. دکارت می گوید: ما از خدا به عنوان یک موجود نامتناهی تصوری داریم. حال از اینجا شروع می کند و وجود خدا را اثبات ( سوال
می کند؛ بنابراین نقطه ظریف استدالل او این است که از تصور یک موجود نامتناهی به عنوان خدا در ذهن ما انسان ها شروع می کند. دلیل نادرستی گزینه ۲ 
این است که نوشته وجود نامتناهی، اما اگر می نوشت تصور وجود متناهی درست می بود؛ زیرا دکارت از وجود نامتناهی شروع نکرده، اگر موجود نامتناهی در 

برابر ما وجود داشت که دیگر نیازی به اثبات نداشتیم؛ زیرا موجود نامتناهی همان خداست. دکارت از تصور این موجود نامتناهی در ذهن ما شروع کرده است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. اصالح جوانان آتنی و گرایش آن ها به او( سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است. مطابق دیدگاه تیلور افالطون ابداع کننده خداشناسی فلسفی است.( سوال
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گزینه ۴ گزینه صحیح است. فقط ارسطو در توصیفاتی که از خدا و مبدأ نخستین جهان می کند، عبارت ضرورتا موجود )واجب الوجود( را بیان می کند.( سوال

 گزینه ۴ گزینه صحیح است. ارسطو در توصیفاتی که از خدا و مبدأ نخستین جهان می کند، از عباراتی چون شریف ترین موجود، خیر و جمال و زیبایی، ( سوال
ضرورت موجود، محرک غیرمتحرک، دارای حیات، تغییر ناپذیر و دارای عالی ترین اندیشه استفاده می کند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. مضمون این آیه شریفه )ترجمه: و خدا هرکه را بخواهد به راه راست هدایت می کند. بقره/۲۱۳( به سخنان نقل شده از ( سوال
افالطون نزدیک نیست. 

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینه »۱«: مضمون آیه شریفه )ترجمه: چشم ها او را در نمی یابند و اوست که دیدگان را در می یابد. انعام/۱۰۳( با این سخن افالطون تناسب دارد که او نه 

دیدنی است و نه از طریق حواس دریافتنی است. 
گزینه »۲«: مضمون آیه شریفه )ترجمه: )کسی را( نزاده و زاده نشده است. اخالص/۳( با این سخن افالطون تناسب دارد که: نه می زاید و نه از میان می رود. 
گزینه »۴«: مضمون آیه شریفه )ترجمه: اگر در آن ها )آسمان و زمین( جز خدا، خدایانی )دیگر( وجود داشت، قطعًا )آسمان و زمین( تباه می شد. انبیاء/۲۲( 
با این بیان از اندیشه افالطون تناسب دارد که از نظر افالطون، کار خداوند هدف دار است. به عبارت بهتر، خدا نزد افالطون یک خدای معین با ویژگی های 
گاهانه معنا ندارد و چندخدایی شکل دیگری از همان کفر و بی خدایی است که  روشن است و این، با چندخدایی یونان تفاوت دارد؛ زیرا در چندخدایی، خلقت آ

افالطون از آن یاد کرده است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. برهان مشهور ارسطو بر اثبات وجود خدا، برهان حرکت نام دارد. او معتقد است که وجود حرکت در عالم نیازمند یک ( سوال
محرکی است که خود آن محرک حرکت نداشته باشد.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. افالطون با دقت فلسفی و استداللی درباره خدا صحبت می کند. یکی از افالطون شناسان مشهور اروپایی به نام تیلور ( سوال
می گوید: »افالطون ابداع کننده خداشناسی فلسفی است.«

گزینه ۱ گزینه صحیح است. دکارت می گوید: ما از خدا به عنوان یک موجود نامتناهی تصوری داریم. حال از اینجا شروع می کند و وجود خدا را اثبات ( سوال
می کند؛ بنابراین نقطه ظریف استدالل او این است که از تصور یک موجود نامتناهی به عنوان خدا در ذهن ما انسان ها شروع می کند. دلیل نادرستی گزینه ۲ 
این است که نوشته وجود نامتناهی، اما اگر می نوشت تصور وجود متناهی درست می بود؛ زیرا دکارت از وجود نامتناهی شروع نکرده، اگر موجود نامتناهی در 

برابر ما وجود داشت که دیگر نیازی به اثبات نداشتیم؛ زیرا موجود نامتناهی همان خداست. دکارت از تصور این موجود نامتناهی در ذهن ما شروع کرده است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. اصالح جوانان آتنی و گرایش آن ها به او( سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است. مطابق دیدگاه تیلور افالطون ابداع کننده خداشناسی فلسفی است.( سوال
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گزینه ۱ گزینه صحیح است.( سوال
- افالطون در مورد خدا می گوید: »در سوی دیگر، نوعی از هستی وجود دارد که پیوسته ثابت است، نه می زاید و نه از میان می رود و نه چیزی دیگر را به خود 
راه میدهد و نه خود در چیزی دیگر فرو می شود. او نه دیدنی است و نه از طریق حواس دریافتنی است. فقط با تفکر و تعقل می توان به او دست یافت و از او 

بهره مند شد.« 
- چنین تعابیری نشان می دهد که او به موجودات غیرمادی معتقد است و نیز یکی از موجودات غیرمادی را برترین آنان می داند. این یعنی وجود داشتن سلسله 

مراتبی میان موجودات عالم.

گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال
- باتوجه به سخنان ملتوس در دادگاه، اتهام اصلی سقراط، انکار خدایان یونان و سخن گفتن از خدایی جدید بود. 

- افالطون تصمیم گرفت با دقتی فلسفی و استداللی درباره خدا صحبت کند و پندارها را اصالح نماید. از همین رو تیلور او را ابداع کننده خداشناسی فلسفی 
می دانست.

گزینه ۳ گزینه صحیح است.(  سوال
الف( ازجمله برهان های او در استدالل وجود خداوند »به طور کلی، هرجا که یک خوب تر و بهتر وجود دارد، خوب تر و بهترینی نیز هست. حال در 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.« 

و در جایی دیگر می گوید: »نمی شود نظم و انتظام بر جهان حاکم باشد، بدون اینکه موجود جاویدان و برتر از ماده در کار باشد«. 
ب( گزارش های اسطوره ای و نمادینی که در ایران باستان به دست ما رسیده است و نیز نظر فیلسوفانی مانند سهروردی نشان می دهد که حتمًا در زمان ایران 

باستان شناخت روشنی از مبدأ هستی داشتند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. »یگر« مورخ برجسته فلسفه یونان می گوید: »استدالل واقعی بر وجود خدا، نخستین بار در آثار اولیه ارسطو یافت می (  سوال
شود. او در کتاب سوم خود با یک استدالل و قیاس »برترین و واالترین موجود« را اثبات می کند و به این ترتیب، به موضوع شکل روشن و گویا می بخشد؛ به 

طوری که در طول قرون بعد پیوسته متفکران مشتاق را به سمت تالش تازه به این سو وا می دارد.«

گزینه ۲ گزینه صحیح است.(  سوال
گاهانه است.  - افالطون کار خداوند را هدف دار می داند و می گوید خلقت خداوند آ

- ارسطو در کتاب خود با یک استدالل قیاسی، برترین و واالترین موجود را اثبات می کند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است.(  سوال
- فیلسوفان پیش از افالطون مانند سقراط نیز به خدای یگانه اعتقاد داشتند و آن را مجرد و غیر مادی می دانستند اما افالطون نخستین کسی بود که با دقت و 

زبانی فلسفی درباره خدا صحبت کرد. همین مسئله او را از فیلسوفان پیش از او جدا کرد. به نحوی که برخی او را مبدع خداشناسی فلسفی دانسته اند. 
- از دیدگاه افالطون خداوند کاماًل معین و با ویژگی های روشن است که فقط با تفکر و تعقل میتوان به او دست یافت.

گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال
الف( تیلور می گوید خدا نزد افالطون یک خدای معین با ویژگی های مشخص است و این با باور به چندخدایی از اساس تعارض دارد. 

گاهانه بی معنا می شود. عالوه بر آن وقتی به چندخدایی معتقد باشیم وجود یک  ب( ازنظر تیلور چندخدایی با شرک، همان کفر و بی خدایی است و در آن خلقت آ
حقیقت برتر به عنوان خدا را انکار کرده ایم و این مسئله با دیدگاه افالطون در تعارض است.  

ج( حکمای ایران باستان خدا را نور هستی می دانستند که با پرتو و اشراق خود پدیده ها را ظاهر می سازد و خلق می کند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است.(  سوال
یونانیان دیدگاهی شرک آلود داشتند، یعنی چندخدایی بودند و برای هر حقیقتی یک مبدأ متفاوت در نظر می گرفتند. فیلسوفی مثل سقراط سعی می کرد تا آن 

ها را متوجه خدایی یگانه به عنوان حقیقتی برتر و موجودی واالتر کند. 
آپولون ⬅ خدای خورشید، هنر و موسیقی بود. / زئوس ⬅ خدای آسمان و خدای باران بود. 
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گزینه ۳ گزینه صحیح است. (  سوال
- اصطالح تجرد در فلسفه به معنای غیرمادی بودن است، وقتی افالطون می گوید خدا را نمی شود از طریق حواس شناخت به مجرد بودن خدا اشاره می کند. 

- ارسطو می گوید: »نمی شود که یک نظم و انتظام بر جهان حاکم باشد بدون اینکه موجودی جاویدان و برتر از ماده در کار باشد«.

گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال
الف( افالطون »برای ما معیار هرچیزی خداست، نه آن طور که برخی می گویند، این یا آن فرد، بنابراین هرکه بخواهد محبوب خدا شود، باید با همه نیرو بکوشد تا 
در حد امکان شبیه او شود، بنابراین، از میان ما تنها کسی محبوب خداست که خویشتندار باشد و از دایره اعتدال پا بیرون نگذارد، زیرا چنین کسی شبیه خداست«. 

ب( دین مردم یونان یک دین موروثی و سنتی بود و بر اساس تقلید شکل گرفته بود.  
ج( بیان ارسطو از برهان نظم این گونه است: »نمی شود که یک نظم و انتظام بر جهان حاکم باشد، بدون اینکه موجودی جاویدان و برتر از ماده در کار باشد«.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. ارسطو در کتاب مابعدالطبیعه و در اثبات وجود خدا می گوید: »هرجا که بهتر وجود دارد، بهترینی نیز هست.«(  سوال

گزینه ۲ گزینه صحیح است.(  سوال
- توصیفات ارسطو از خداوند او را موجودی غیر مادی معرفی می کند. 

- براهین ارسطویی از اصول اخالقی استفاده نمی کنند، بلکه در پی اثبات واالترین و برترین موجود هستند این براهین عقلی و استداللی محض اند.

گزینه ۲ گزینه صحیح است.(  سوال
الف( سقراط تالش می کرد اندیشه آتنی ها را درباره خدا اصالح کند، به گونه ای که از آنان متوجه حقیقتی برتر در هستی شوند که اداره کننده اصلی جهان است. 
ب( در یونان اعتقاد به خدایان آنچنان عمیق بود که انگار آنان طرد از جامعه یونان و گاه از دست دادن جان را به دنبال داشتند. این برخورد نشان دهنده شدت 

مهم بودن مسائل دینی در آن دوره است. 
ج( از نظر افالطون کار خدا هدف دار است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال
- تیلور »از نظر افالطون کار خدا هدف دار است. به عبارت بهتر، خدا نزد افالطون یک خدای معین با ویژگی های روشن است و این، با چندخدایی یونان تفاوت 
گاهانه معنا ندارد و چندخدایی شکل دیگری از همان کفر و بی خدایی است که افالطون از آن یاد کرده است بنابراین خداشناسی  دارد؛ زیرا در چندخدایی، خلقت آ

گاهانه را تضمین کند.  درست باید خلقت آ
- از نظر تیلور، افالطون ابداع کننده خداشناسی فلسفی است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است.(  سوال
- افالطون نخستین فیلسوفی بود که با دقتی فلسفی و استداللی درباره خداوند صحبت کرده است، به همین دلیل می توان او را ابداع کننده خداشناسی فلسفی 

دانست. 
- سقراط بر خالف مردم جامعه اش که به خدایان متعدد باور داشتند و اصطالحًا چندخدایی بودند، از حقیقتی برتر صحبت می کرد و همین باعث شده بود که او 

را متهم کنند که از خدایی جدید حرف می زند.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. دکارت فیلسوف فرانسوی که هم درباره بدن و هم درباره نفس تحقیق کرده، بدن را ماشینی پیچیده می داند که به طور (  سوال
خودکار فعالیت می کند، اما این بدن حقیقت »من« انسان را تشکیل نمی دهد. از نظر وی »من« همان »روح« یا »نفس« است که مرکز اندیشه های ما است. این 
روح است که استدالل می کند می پذیرد یا رد می کند. روح و بدن کاماًل از یکدیگر مجزا هستند و خاصیت های متفاوت دارند. گرچه بایکدیگر هستند و روح از 

بدن استفاده می کند. روح از قوانین فیزیکی آزاد است، ولی بدن مانند دیگر اجسام از قوانین فیزیکی تبعیت می کند و آزاد نیست. 
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه ۱: مالصدرا معتقد است روح چیزی ضمیمه شدن به بدن نیست، بلکه نتیجه رشد و تکامل خود جسم و بدن است. 
گزینه های ۳ و ۴: داروییست ها و ماتریالیست اصواًل انسان را تک ساحتی می دانند و اعتقادی به وجود روح ندارند. 

گزینه ۲ گزینه صحیح است. در گزینه ۲ با استفاده از تأثیر اعتقاد به خدا در معنای زندگی به وجود او پرداخته است. گزینه های ۱، ۳ و ۴ درخصوص (  سوال
وجود خداوند، برهان ارائه کرده اند و از وجود معلول پی به وجود علت برده اند.
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گزینه ۳ گزینه صحیح است. (  سوال
- اصطالح تجرد در فلسفه به معنای غیرمادی بودن است، وقتی افالطون می گوید خدا را نمی شود از طریق حواس شناخت به مجرد بودن خدا اشاره می کند. 

- ارسطو می گوید: »نمی شود که یک نظم و انتظام بر جهان حاکم باشد بدون اینکه موجودی جاویدان و برتر از ماده در کار باشد«.

گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال
الف( افالطون »برای ما معیار هرچیزی خداست، نه آن طور که برخی می گویند، این یا آن فرد، بنابراین هرکه بخواهد محبوب خدا شود، باید با همه نیرو بکوشد تا 
در حد امکان شبیه او شود، بنابراین، از میان ما تنها کسی محبوب خداست که خویشتندار باشد و از دایره اعتدال پا بیرون نگذارد، زیرا چنین کسی شبیه خداست«. 

ب( دین مردم یونان یک دین موروثی و سنتی بود و بر اساس تقلید شکل گرفته بود.  
ج( بیان ارسطو از برهان نظم این گونه است: »نمی شود که یک نظم و انتظام بر جهان حاکم باشد، بدون اینکه موجودی جاویدان و برتر از ماده در کار باشد«.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. ارسطو در کتاب مابعدالطبیعه و در اثبات وجود خدا می گوید: »هرجا که بهتر وجود دارد، بهترینی نیز هست.«(  سوال

گزینه ۲ گزینه صحیح است.(  سوال
- توصیفات ارسطو از خداوند او را موجودی غیر مادی معرفی می کند. 

- براهین ارسطویی از اصول اخالقی استفاده نمی کنند، بلکه در پی اثبات واالترین و برترین موجود هستند این براهین عقلی و استداللی محض اند.

گزینه ۲ گزینه صحیح است.(  سوال
الف( سقراط تالش می کرد اندیشه آتنی ها را درباره خدا اصالح کند، به گونه ای که از آنان متوجه حقیقتی برتر در هستی شوند که اداره کننده اصلی جهان است. 
ب( در یونان اعتقاد به خدایان آنچنان عمیق بود که انگار آنان طرد از جامعه یونان و گاه از دست دادن جان را به دنبال داشتند. این برخورد نشان دهنده شدت 

مهم بودن مسائل دینی در آن دوره است. 
ج( از نظر افالطون کار خدا هدف دار است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال
- تیلور »از نظر افالطون کار خدا هدف دار است. به عبارت بهتر، خدا نزد افالطون یک خدای معین با ویژگی های روشن است و این، با چندخدایی یونان تفاوت 
گاهانه معنا ندارد و چندخدایی شکل دیگری از همان کفر و بی خدایی است که افالطون از آن یاد کرده است بنابراین خداشناسی  دارد؛ زیرا در چندخدایی، خلقت آ

گاهانه را تضمین کند.  درست باید خلقت آ
- از نظر تیلور، افالطون ابداع کننده خداشناسی فلسفی است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است.(  سوال
- افالطون نخستین فیلسوفی بود که با دقتی فلسفی و استداللی درباره خداوند صحبت کرده است، به همین دلیل می توان او را ابداع کننده خداشناسی فلسفی 

دانست. 
- سقراط بر خالف مردم جامعه اش که به خدایان متعدد باور داشتند و اصطالحًا چندخدایی بودند، از حقیقتی برتر صحبت می کرد و همین باعث شده بود که او 

را متهم کنند که از خدایی جدید حرف می زند.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. دکارت فیلسوف فرانسوی که هم درباره بدن و هم درباره نفس تحقیق کرده، بدن را ماشینی پیچیده می داند که به طور (  سوال
خودکار فعالیت می کند، اما این بدن حقیقت »من« انسان را تشکیل نمی دهد. از نظر وی »من« همان »روح« یا »نفس« است که مرکز اندیشه های ما است. این 
روح است که استدالل می کند می پذیرد یا رد می کند. روح و بدن کاماًل از یکدیگر مجزا هستند و خاصیت های متفاوت دارند. گرچه بایکدیگر هستند و روح از 

بدن استفاده می کند. روح از قوانین فیزیکی آزاد است، ولی بدن مانند دیگر اجسام از قوانین فیزیکی تبعیت می کند و آزاد نیست. 
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه ۱: مالصدرا معتقد است روح چیزی ضمیمه شدن به بدن نیست، بلکه نتیجه رشد و تکامل خود جسم و بدن است. 
گزینه های ۳ و ۴: داروییست ها و ماتریالیست اصواًل انسان را تک ساحتی می دانند و اعتقادی به وجود روح ندارند. 

گزینه ۲ گزینه صحیح است. در گزینه ۲ با استفاده از تأثیر اعتقاد به خدا در معنای زندگی به وجود او پرداخته است. گزینه های ۱، ۳ و ۴ درخصوص (  سوال
وجود خداوند، برهان ارائه کرده اند و از وجود معلول پی به وجود علت برده اند.
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گزینه ۴ گزینه صحیح است. دکارت فیلسوف عقل گرایی قرن هفدهم، در یکی از استدالل های خود می گوید: »من از حقیقتی نامتناهی و علیم و (  سوال
قدیر که خود من و هرچیز دیگری به وسیله او خلق شده ایم، تصوری دارم.« این تصور نمی تواند از خودم باشد، زیرا من موجودی متناهی ام. پس این تصور از 
من و هر موجود متناهی دیگری نیست، بلکه از وجود نامتناهی است، اوست که می تواند چنین ادراکی به من بدهد. بنابراین دکارت معتقد است؛ تصور حقیقت 

نامتناهی نمی تواند از او یا هر موجود متناهی دیگر باشد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. زیرا وی دلیل اعتقاد به خداوند را در تجربیات شخصی، ایمان دانسته و تجربه های معنوی، عشق و عرفان را برای (  سوال
اثبات خداوند کافی میداند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. ارسطو معتقد است که وجود حرکت در عالم نیازمند یک محرکی است که خود آن محرک حرکت نداشته باشد.(  سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است. برهان مشهور ارسطو بر اثبات وجود خدا برهان حرکت نام دارد.(  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. سخن مذکور مربوط به افالطون می باشد و او گاهی از خدا به عنوان »خالق« و آفریننده این عالم یاد می کند.(  سوال

گزینه ۲ گزینه صحیح است.(  سوال
الف( افالطون، در مواردی از خداوند با عنوان »مثال خیر« یاد می کند. 

ب( افالطون توضیح می دهد که همه چیز در پرتو آن دارای حقیقت می شوند و همان طور که روشنایی شبیه خورشید است، اما خود خورشید نیست، حقایق نیز 
شبیه »مثال خیر« هستند نه خود آن 

ج( افالطون گاهی از خدا به عنوان »خالق« و آفریننده عالم یاد می کند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال
- زیرا موجودات مادی جاودان نیستند و جاویدان بودن از آن وجود برتر از ماده یعنی خداوند است. 

- افالطون: »از میان ما تنها کسی محبوب خداست که خویشتن دار )عفیف( باشد و از دایره اعتدال پا بیرون نگذارد، زیرا چنین کسی شبیه خداست.«

گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال
- رساله تیمائوس اثر افالطون است نه ارسطو 

- برای ما معیار همه چیز خداست، نه آن طور که برخی می گویند: »این یا آن فرد.« بنابراین هرکه بخواهد محبوب خدا شود، باید با همه نیرو بکوشد تا در حد 
امکان شبیه او شود.

گزینه ۳ گزینه صحیح است.(  سوال
- این استدالل ها که چه قدم های اولیه بودند. از استحکام خاصی برخوردارند و زمینه قدم های بعدی را فراهم می کنند. 

- او می گوید: از میان ما تنها کسی محبوب خداست که خویشتن دار )عفیف( باشد و از دایره اعتدال پا بیرون نگذارد، زیرا چنین کسی شبیه خداست.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. طبق سخن سوم اتفاق، بعضی از فالسفه علت العلل معتقد و معتقد به غایتمندی جهان بودند، همچنین افالطون به (  سوال
خدایی واحد و هدف دار اشاره دارد.

پاسخنامۀ تشریحی درس پنجم

871

گزینه ۳ گزینه صحیح است.(  سوال
- افالطون اولین کسی است که موشکافانه، بادقت و مبتنی بر استدالل های فلسفی به اثبات و شناخت خداوند یگانه پرداخت. تا حدی که وی را مبدع، یعنی 

سازنده یا پدید آورنده یا پایه گذار خداشناسی یا الهیات فلسفی دانستند. 
- افالطون خداوند را چنین توصیف می کند. در سوی دیگر نوعی از هستی وجود دارد که پیوسته ثابت است )گزینه ۱( نه می زاید و نه از میان می رود )گزینه ۴( 

و نه دیدنی است )گزینه ۲( و نه از طریق حواس دریافتنی است. فقط با تفکر و تعقل می توان به او دست یافت و... 
باتوجه به جمله اخیر نمی توان گفت که خدا در نظر افالطون دست نایافتنی است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. یکی از افالطون شناسان مشهور اروپایی به نام تیلور می گوید: »افالطون ابداع کننده خداشناسی فلسفی است.« (  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال
- افالطون پس از دیدن اتهام زده شده به سقراط، تصمیم گرفت بادقتی فلسفی و استداللی درباره خدا صحبت کند. 

- استدالل ارسطو که آن را در یکی از نوشته های خود )کتاب درباره مابعد الطبیعه( بیان کرده است.

گاه که همواره ثابت، پایدار و قابل دستیابی از طریق تفکر و تعقل است اشاره می کند (  سوال گزینه ۴ گزینه صحیح است. افالطون به خدایی هدفدار، خبر و آ
نه خدایی نامعین و دارای وجودی پیوسته و ادامه دار.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. مردم یونان باستان به خدایان متعدد اعتقاد داشتند و هرکدام را مبدأ و منشأ یک حقیقت در جهان می شمردند.(  سوال

گزینه ۴ گزینه صحیح است. هیوم تنها در یک مورد عقل را معتبر می داند آن هم در جایی است که مبتنی بر حس و تجربه باشد، چنان که معتقد (  سوال
است: دالیلی که صرفًا مبتنی بر عقل باشند مردودند، زیرا عقل اساسا ادراک مستقل از حس و تجربه ندارد. 

گزینه ۲ گزینه صحیح است.(  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. زیرا هیوم برهان نظم را قادر به اثبات خدای واجب الوجود نمی داند، بلکه آن را صرفًا برای اثبات یک ناظم مدبر کافی (  سوال
می داند نه واجب الوجود.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. از نظر کانت مسئولیت پذیری و رعایت اخالق تنها در جایی معنا دارد که انسان خود را، صاحب اراده و اختیار ببیند، (  سوال
برای موجودات بدون اختیار وظیفه اخالقی معنا ندارد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. عدم اراده و اختیار در انسان مساوی با بی فایده بودن و بی معنایی اخالق است.(  سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است. کانت به جای اثبات وجود خدا، نیاز انسان به وجود خدا را مطرح می کند. به عبارت دیگر، کانت می گوید که اگر خدا (  سوال
را فرض نکنیم و در ذهن خود نداشته باشیم، عمل اخالقی و مسئولیت پذیری اخالقی ممکن نیست.

گوست کنت بر آن بودند که چون ما ابزاری جز حس و تجربه برای شناخت نداریم، یا خدایی (  سوال گزینه ۱ گزینه صحیح است. یک دسته مانند هیوم و آ
نیست یا هست، و ما نمی توانیم او را اثبات کنیم، بنابراین، می توان گفت از منظر کنت، خدا ممکن است وجود داشته باشد.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. کانت فیلسوف عقل گرای قرن هجدهم آلمان بود، او به جای اثبات وجود خدا از طریق مخلوقات یا برهان علیت و یا (  سوال
وجوب و امکان ضرورت، وجود خدا را از طریق اخالق و وظایف اخالقی اثبات کرد.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. کانت و دکارت از فیلسوفان عقل گرا بودند نه تجربه گرا(  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال
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گزینه ۳ گزینه صحیح است.(  سوال
- افالطون اولین کسی است که موشکافانه، بادقت و مبتنی بر استدالل های فلسفی به اثبات و شناخت خداوند یگانه پرداخت. تا حدی که وی را مبدع، یعنی 

سازنده یا پدید آورنده یا پایه گذار خداشناسی یا الهیات فلسفی دانستند. 
- افالطون خداوند را چنین توصیف می کند. در سوی دیگر نوعی از هستی وجود دارد که پیوسته ثابت است )گزینه ۱( نه می زاید و نه از میان می رود )گزینه ۴( 

و نه دیدنی است )گزینه ۲( و نه از طریق حواس دریافتنی است. فقط با تفکر و تعقل می توان به او دست یافت و... 
باتوجه به جمله اخیر نمی توان گفت که خدا در نظر افالطون دست نایافتنی است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. یکی از افالطون شناسان مشهور اروپایی به نام تیلور می گوید: »افالطون ابداع کننده خداشناسی فلسفی است.« (  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال
- افالطون پس از دیدن اتهام زده شده به سقراط، تصمیم گرفت بادقتی فلسفی و استداللی درباره خدا صحبت کند. 

- استدالل ارسطو که آن را در یکی از نوشته های خود )کتاب درباره مابعد الطبیعه( بیان کرده است.

گاه که همواره ثابت، پایدار و قابل دستیابی از طریق تفکر و تعقل است اشاره می کند (  سوال گزینه ۴ گزینه صحیح است. افالطون به خدایی هدفدار، خبر و آ
نه خدایی نامعین و دارای وجودی پیوسته و ادامه دار.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. مردم یونان باستان به خدایان متعدد اعتقاد داشتند و هرکدام را مبدأ و منشأ یک حقیقت در جهان می شمردند.(  سوال

گزینه ۴ گزینه صحیح است. هیوم تنها در یک مورد عقل را معتبر می داند آن هم در جایی است که مبتنی بر حس و تجربه باشد، چنان که معتقد (  سوال
است: دالیلی که صرفًا مبتنی بر عقل باشند مردودند، زیرا عقل اساسا ادراک مستقل از حس و تجربه ندارد. 

گزینه ۲ گزینه صحیح است.(  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. زیرا هیوم برهان نظم را قادر به اثبات خدای واجب الوجود نمی داند، بلکه آن را صرفًا برای اثبات یک ناظم مدبر کافی (  سوال
می داند نه واجب الوجود.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. از نظر کانت مسئولیت پذیری و رعایت اخالق تنها در جایی معنا دارد که انسان خود را، صاحب اراده و اختیار ببیند، (  سوال
برای موجودات بدون اختیار وظیفه اخالقی معنا ندارد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. عدم اراده و اختیار در انسان مساوی با بی فایده بودن و بی معنایی اخالق است.(  سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است. کانت به جای اثبات وجود خدا، نیاز انسان به وجود خدا را مطرح می کند. به عبارت دیگر، کانت می گوید که اگر خدا (  سوال
را فرض نکنیم و در ذهن خود نداشته باشیم، عمل اخالقی و مسئولیت پذیری اخالقی ممکن نیست.

گوست کنت بر آن بودند که چون ما ابزاری جز حس و تجربه برای شناخت نداریم، یا خدایی (  سوال گزینه ۱ گزینه صحیح است. یک دسته مانند هیوم و آ
نیست یا هست، و ما نمی توانیم او را اثبات کنیم، بنابراین، می توان گفت از منظر کنت، خدا ممکن است وجود داشته باشد.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. کانت فیلسوف عقل گرای قرن هجدهم آلمان بود، او به جای اثبات وجود خدا از طریق مخلوقات یا برهان علیت و یا (  سوال
وجوب و امکان ضرورت، وجود خدا را از طریق اخالق و وظایف اخالقی اثبات کرد.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. کانت و دکارت از فیلسوفان عقل گرا بودند نه تجربه گرا(  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال
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گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال
- ویلیام جیمز و برگسون از تجربه های معنوی و درونی برای اثبات خداوند استفاده کردند )رد گزینه ۴( کرکگور معتقد است که ایمان هدیه ای الهی است )رد 

گزینه ۲( کاتینگهام خدا را عامل اصلی معنای زندگی معرفی می کند. )رد گزینه ۳(

گزینه ۲ گزینه صحیح است. زیرا وی دلیل اعتقاد به خداوند را در تجربیات شخصی، ایمانی دانسته و تجربه های معنوی، عشق و عرفان را برای (  سوال
اثبات خداوند کافی می داند.

گزینه ۲ گزینه صحیح است.(  سوال
- کانت معتقد است مسئولیت پذیری و رعایت اخالق تنها در جایی معنا دارد که انسان خود را صاحب اراده و اختیار ببیند، به این ترتیب او اراده و اختیار را برای 

انسان ضروری می داند، در مقابل کرکگور بدان باور است که خدا انسان مؤمن را برمی گزیند و از این طریق به نوعی اختیار و اراده انسان را زیر سؤال می برد. 
- این کاتینگهام است که در کتاب به سیر نزولی استدالل های مذکور و حرکت برخی فیلسوفان به سمت معرفی خدا به عنوان عامل اصلی معنابخشی به زندگی 

اشاره می کند. نیز کرکگور است که اعتقاد دارد، ایمان هدیه ای الهی است که خداوند به انسان عطا می کند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. زندگی معنادار عبارت است از: یک زندگی دارای غایت و هدف و سرشار از ارزش های اخالقی که انسان را نسبت به (  سوال
آینده مطمئن می کند و آرامشی برتر به او می دهد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. با اینکه فیلسوفانی مانند: دکارت و کانت تالش کردند که پایه های عقلی اعتقاد به خدا را استوار سازند، اما رشد تفکر (  سوال
حسی و حس گرایی و ظهور فیلسوفانی که جهان را مادی می دانستند و انسان را نیز موجودی مادی می شمردند. پایه های اعتقاد به خدا را در جامعه اروپایی 
سست کرد و زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داد و بدین صورت که معنا و مقصود زندگی در میان بخشی از جامعه اروپایی به اهداف مادی محدود شد و زندگی فاقد 

جنبه متعالی خود گردید.

گزینه ۳ گزینه صحیح است.(  سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است. حکیمان دوره باستان ایران، جهان را مخلوق خداوندی حکیم می دانسته اند که نور هستی با پرتو و اشراق خود، پدیده (  سوال
ها را ظاهر می سازد و خلق می کند. 

تحلیل گزینه های نادرست: 
گزینه های ۱ و ۲ : احد تعبیر افلوطین از خداوند است. 
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گزینه ۳ گزینه صحیح است. در فرهنگ شرک آلود یونان باستان، هر خدا مبدأ و منشاء یک حقیقت »نوع و ماهیت« در جهان به شمار می رفت، مثاًل (  سوال
»زئوس« خدای آسمان و باران »آپولون« خدای خورشید و هنر و موسیقی و »آرتمیس« خدای عفت و خویشتن داری بود. 

تحلیل گزینه های نادرست: 
گزینه های ۱، ۲ و ۴: تعبیر کتاب درسی در مورد فرهنگ یونان باستان در زمینه خداشناسی است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. اثبات وجود خداوند از طریق تصور حقیقت نامتناهی استدالل دکارت فیلسوف عقل گرای قرن هفدهم، نظم و انتظام (  سوال
حاکم بر جهان، استدالل ارسطو فیلسوف یونانی دوره باستان، از طریق اخالق و وظایف اخالقی، استدالل کانت فیلسوف عقل گرای قرن هجدهم آلمان است. 
ویلیام جیمز فیلسوف آمریکایی قرون نوزدهم و بیستم و برگسون فیلسوف فرانسوی قرن بیستم از تجربه های معنوی درونی و عشق و عرفان برای اثبات خداوند 

استفاده کرده اند. 
تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۱: قسمت دوم گزینه نادرست است. 
گزینه ۳: قسمت های اول، سوم و چهارم گزینه نادرست است. 

گزینه ۴: در هیچ کدام از قسمت ها گزینه، ترتیب صورت سؤال رعایت نشده است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. ابن سینا در کتاب رساله العشق خودش، عشق الهی را علت پیدایش جهان دانسته که اشتیاق به کماالت و خیرات و (  سوال
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گریز از بدی ها را در ممکنات تأمین می نماید و انس و محبت میان انسان و جهان ناشی از جاذبه همین عشق الهی است که خداوند در کنه و ذات جهان هستی 
به ودیعت نهاده است. 

تحلیل گزینه های نادرست: 
گزینه های ۳ و ۱: مباحث ابن سینا پیرامون تعریف عشق و ارتباط عشق الهی با انسان و جهان در رساله العشق او آمده است. 

گزینه ۲: ابن سینا در کتاب رساله العشق، علت بقای ممکن الوجودها )جهان هستی( را عشق خداوند به هستی دانسته است نه عقل.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. اگر هرچیزی باید علتی داشته باشد، پس خدا نیز نیازمند علت است. (  سوال
تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه های ۱، ۳ و ۴: تعبیرهای کتاب درسی در نقل قول سخن راسل از کتاب چرا مسیحی نیستم؟ می باشند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. برهان فارابی به اثبات علت العلل در سلسله علت ها و معلول ها و برهان ابن سینا به اثبات واجب الوجود بالذات در (  سوال
سلسله ممکن الوجودها می پردازد. 

تحلیل گزینه های نادرست: 
گزینه های ۱ و ۲: تسلسل علل محال است، یعنی تسلسل علل نامتناهی )پایان ناپذیر( محال است. 

گزینه ۴: برهان فارابی به سلسله علت و معلول ها و برهان ابن سینا به سلسله ممکن الوجودها مربوط می شود.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. اگرچه خدا و الله دو اصطالح دینی اند، اما از نظر فالسفه همین خدا، واجب الوجود و مبدأ هستی و علت نخستین (  سوال
همه موجودات هم هست. 

تحلیل گزینه های نادرست: 
گزینه ۱: خدا و الله اصطالحات و مفاهیم دینی هستند نه فلسفی. 

گزینه های ۴ و ۳: خالق هستی و آفریننده تعابیر دینی از خداوند بوده و فالسفه مسلمان از فارابی تا مالصدرا و عالمه طباطبایی نظرشان بر این است که اثبات 
وجود خدا از طریق استدالل عقلی امکان پذیر است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. کانت نیاز به خداوند را از طریق اخالق و تکلیف اخالقی و دکارت از طریق وجود تصور حقیقت نامتناهی در ذهن انسان (  سوال
اثبات می کنند. 

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینه ۲: تصور حقیقت نامتناهی در ذهن انسان دلیل دکارت بر وجود نامتناهی در جهان است نه تعبیر دکارت از خداوند. تعبیر وجودهای بی نیاز و غیر وابسته 

اشتباه است؛ زیرا خداوند واحد است و یکی است. 
گزینه های ۳ و ۴: کانت و دکارت در گزینه ها جابه جا شده است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. درحالی که فالسفه خدا باور جدید غرب، خداوند را در تجربه های شخصی درونی افراد یا هدیه الهی ایمان می بینند (  سوال
فالسفه مسلمان معتقدند باید ابتدا وجود خدا را از طریق عقل و تفکر و اندیشه پذیرفت و سپس با وی ارتباط معنوی و درونی برقرار کرد. 

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینه های ۱، ۳ و ۴: نگاه فالسفه جدید غرب خدا باور به موضوع خداوند است که آن را قابل اثبات از طریق تجربی یا عقل نمی دانند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. افالطون به صورت روشن بیان کرد که انسان عالوه بر بدن دارای حقیقتی برتر است که محدودیت های بدن را ندارد، (  سوال
این حقیقت برتر همان نفس است. از نظر دکارت بدن حقیقت »من« انسان را تشکیل نمی دهد؛ بلکه »من« همان روح یا نفس است. 

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینه ۲: از نظر افالطون حقیقت برتر انسان، همان نفس است که قابل رویت نیست. 

گزینه های ۳ و ۴: نظر دقیق و روشن درباره انسان در یونان باستان اولین بار از جانب افالطون ابراز شد.



پاسخنامۀ تشریحی درس پنجم

873

گریز از بدی ها را در ممکنات تأمین می نماید و انس و محبت میان انسان و جهان ناشی از جاذبه همین عشق الهی است که خداوند در کنه و ذات جهان هستی 
به ودیعت نهاده است. 

تحلیل گزینه های نادرست: 
گزینه های ۳ و ۱: مباحث ابن سینا پیرامون تعریف عشق و ارتباط عشق الهی با انسان و جهان در رساله العشق او آمده است. 

گزینه ۲: ابن سینا در کتاب رساله العشق، علت بقای ممکن الوجودها )جهان هستی( را عشق خداوند به هستی دانسته است نه عقل.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. اگر هرچیزی باید علتی داشته باشد، پس خدا نیز نیازمند علت است. (  سوال
تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه های ۱، ۳ و ۴: تعبیرهای کتاب درسی در نقل قول سخن راسل از کتاب چرا مسیحی نیستم؟ می باشند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. برهان فارابی به اثبات علت العلل در سلسله علت ها و معلول ها و برهان ابن سینا به اثبات واجب الوجود بالذات در (  سوال
سلسله ممکن الوجودها می پردازد. 

تحلیل گزینه های نادرست: 
گزینه های ۱ و ۲: تسلسل علل محال است، یعنی تسلسل علل نامتناهی )پایان ناپذیر( محال است. 

گزینه ۴: برهان فارابی به سلسله علت و معلول ها و برهان ابن سینا به سلسله ممکن الوجودها مربوط می شود.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. اگرچه خدا و الله دو اصطالح دینی اند، اما از نظر فالسفه همین خدا، واجب الوجود و مبدأ هستی و علت نخستین (  سوال
همه موجودات هم هست. 

تحلیل گزینه های نادرست: 
گزینه ۱: خدا و الله اصطالحات و مفاهیم دینی هستند نه فلسفی. 

گزینه های ۴ و ۳: خالق هستی و آفریننده تعابیر دینی از خداوند بوده و فالسفه مسلمان از فارابی تا مالصدرا و عالمه طباطبایی نظرشان بر این است که اثبات 
وجود خدا از طریق استدالل عقلی امکان پذیر است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. کانت نیاز به خداوند را از طریق اخالق و تکلیف اخالقی و دکارت از طریق وجود تصور حقیقت نامتناهی در ذهن انسان (  سوال
اثبات می کنند. 

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینه ۲: تصور حقیقت نامتناهی در ذهن انسان دلیل دکارت بر وجود نامتناهی در جهان است نه تعبیر دکارت از خداوند. تعبیر وجودهای بی نیاز و غیر وابسته 

اشتباه است؛ زیرا خداوند واحد است و یکی است. 
گزینه های ۳ و ۴: کانت و دکارت در گزینه ها جابه جا شده است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. درحالی که فالسفه خدا باور جدید غرب، خداوند را در تجربه های شخصی درونی افراد یا هدیه الهی ایمان می بینند (  سوال
فالسفه مسلمان معتقدند باید ابتدا وجود خدا را از طریق عقل و تفکر و اندیشه پذیرفت و سپس با وی ارتباط معنوی و درونی برقرار کرد. 

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینه های ۱، ۳ و ۴: نگاه فالسفه جدید غرب خدا باور به موضوع خداوند است که آن را قابل اثبات از طریق تجربی یا عقل نمی دانند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. افالطون به صورت روشن بیان کرد که انسان عالوه بر بدن دارای حقیقتی برتر است که محدودیت های بدن را ندارد، (  سوال
این حقیقت برتر همان نفس است. از نظر دکارت بدن حقیقت »من« انسان را تشکیل نمی دهد؛ بلکه »من« همان روح یا نفس است. 

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینه ۲: از نظر افالطون حقیقت برتر انسان، همان نفس است که قابل رویت نیست. 

گزینه های ۳ و ۴: نظر دقیق و روشن درباره انسان در یونان باستان اولین بار از جانب افالطون ابراز شد.



874

منطق و فلسفه جامع کنکور

گزینه ۴ گزینه صحیح است. دکارت فیلسوف عقل گرای قرن هفدهم از طریق استدالل مبتنی بر تصور حقیقت نامتناهی وجود خدا را اثبات می کند. (  سوال
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه ۱: کانت وجود خدا را از طریق اخالق و وظایف اخالقی اثبات می کند. 
گزینه ۲: به اعتقاد ویلیام جیمز عمده دالیل وجود خدا در تجربه های شخصی درونی افراد نهفته است، یعنی اعتقاد به خدا مبتنی بر تجربه های شخصی انسان 

ها است نه روش حسی تجربی. 
گزینه ۳: از نظر دیوید هیوم استدالل های عقلی صرف و حس و تجربه هیچ کدام در بحث از خدا کاربرد ندارند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. افالطون نخستین کسی بود که در فضای شرک آلود یونان باستان تصمیم گرفت با دقت فلسفی و استداللی درباره خدا (  سوال
صحبت کند و به تدریج پندارها را اصالح نماید به همین خاطر تیلور می گوید: »افالطون ابداع کننده خداشناسی فلسفی است« 

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینه های ۱، ۲ و ۴: تعبیرهایی در مورد خداشناسی فلسفی در دوره باستان است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. از نظر کانت انسان نیازمند به رعایت اصول اخالقی است و الزمه آن اراده و اختیار و مسئولیت پذیری انسان است که (  سوال
این امور به نفسی غیرمادی مربوط می شود نه جسم مادی انسان، بنابراین الزمه وجود نفس وجود جهان ماوراء الطبیعه است و الزمه وجود این دو، وجود خداوند 

جاودانه و نامتناهی است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. دکارت می گوید: من از حقیقتی نامتناهی و علیم و قدیر که خود من و هر چیز دیگری به وسیله او خلق شده ایم تصوری (  سوال
دارم. این تصور نمی تواند از خودم باشد زیرا من موجودی متناهی هستم. پس این تصور از وجود نامتناهی است و اوست که می تواند چنین ادراکی به من بدهد. 

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینه ۱: تصور خدا به معنای اثبات وجود خدا نیست. 

گزینه های ۳ و ۴: قدیر بودن خدا به عنوان یکی از صفات خداوند و مخلوق بودن من فرع بر وجود خدا است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. مردم دوره یونان باستان به خدایان متعدد اعتقاد داشتند و هرکدام را مبدأ و منشاء یک حقیقت در جهان می شمردند، (  سوال
مثاًل از نظر آنان »زئوس« ⬅ خدای آسمان و باران، »آپولون« ⬅ خدای خورشید و هنر و موسیقی و »آرتمیس« ⬅ خدای عفت و خویشتن داری بود. 

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینه های ۱ و ۳: آتنا در گزینه ها نادرست است و الهه خرد و جنگاوری و نگهبان شهر آتن بوده است که نام آتن از این الهه گرفته شده است. 

گزینه ۲: ترتیب صورت سوال در گزینه رعایت نشده است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است.(  سوال
کاتینگهام ⬅ خدا را عامل اصلی معنابخشی به زندگی معرفی می کند. 

کانت ⬅ فیلسوفی است که به جای اثبات وجود خدا از طریق مخلوقات یا براهین مختلف خدا را از طریق اخالق و وظایف اخالقی اثبات کرد. 
برگسون ⬅ تجربه های معنوی درونی و عشق و عرفان را برای اثبات خداوند مورد تاکید قرار می دهد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال
برهان ارسطو در اثبات وجود خدا ⬅ برهان حرکت معروف است. )رد گزینه های ۳ و ۴( 

مالصدرا در تکمیل استدالل ابن سینا نظریه ⬅ امکان فقری یا فقر وجودی را مطرح می کند. )رد گزینه های ۲ و ۳( 
دستگاه فلسفی مالصدرا معروف است به حکمت متعالیه. )رد گزینه های ۲ و ۳( 

اسفار اربعه مهم ترین اثر مالصدرا در فلسفه برای تبیین حکمت متعالیه می باشد.

در (  سوال ارسطو  کند.  می  معرفی  فلسفی  کننده خداشناسی  ابداع  را  افالطون  )تیلور(  شناسان مشهور  افالطون  از  یکی  است.  گزینه صحیح   ۲ گزینه 
توصیفاتی که از خدا و مبداء نخستین ارائه می کند. از عباراتی چون شریف ترین موجود، خیر و جمال، ضرورتًا موجود، محرک غیرمتحرک، دارای حیات، تغییر 
ناپذیر و دارای عالی ترین اندیشه استفاده می کند. این عبارات گویای آن است که وی عالوه بر قبول موجودات غیرمادی، در میان آن ها یک موجود را برتر می 

داند و او را مبداء همه امور تلقی می کند و بدین ترتیب قدمی بزرگ در راه خداشناسی فلسفی برمی دارد. 
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گزینه ۱ گزینه صحیح است. خدا در نزد افالطون یک خدای معین با ویژگی های روشن است و این با چندخدایی یونان تفاوت دارد. از نظر افالطون (  سوال
کار خداوند هدف دار است و بر اساس حکمت و برای هدف خاص صورت می گیرد. افالطون توصیفی از نوع هستی ارائه می دهد که کاماًل بر توصیف خدا در 

ادیان منطبق است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. افالطون توصیفی از نوع هستی ارائه می دهد که کاماًل بر توصیف خدا در ادیان منطبق است. او می گوید: »در سوی (  سوال
دیگر، نوعی از هستی وجود دارد که پیوسته ثابت است؛ نه می زاید و نه از میان می رود و نه چیز دیگری را به خود راه می دهد، و نه خود در چیز دیگری فرو می 

شود و نه دیدنی است و نه از طریق حواس دریافتنی است، فقط با تفکر و تعقل می توان به او دست یافت و از او بهره مند شد.«

گزینه ۴ گزینه صحیح است. سقراط گرچه گاهی از لفظ خدایان هم استفاده می کرد، اما گزارش افالطون از جریان محاکمه وی )رساله آپولوژی یا (  سوال
دفاعیه( از جریان محاکمه وی نشان از آن دارد که سقراط به وجود خدای یگانه معتقد بوده و تالش کرده که مردم را نیز به این حقیقت رهبری و هدایت نماید. 

دقت کنید: ایجاد سبک گفتگوی عقالنی )دیالکتیک( توسط افالطون مطرح شد. )رد گزینه های ۱ و ۳( 
افالطون در یک چنین فضایی تصمیم گرفت با دقت فلسفی بیشتری درباره خدا صحبت کند و به تدریج پندارها را اصالح نماید.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. یونانیان باستان به خدایان متعدد معتقد بودند: »زئوس« خدای خدایان و خدای باران و آسمان می دانستند، »آپولون« را (  سوال
خدای هنر، خورشید و موسیقی، »آرتمیس« را خدای عفت و خویشتن داری می دانستند. برهان مشهور ارسطو بر اثبات وجود خدا، برهان حرکت نام دارد. ایرانیان 

باستان اعتقاد داشتند اولین پرتو و مخلوق مجرد توسط خداوند بهمن است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است.(  سوال
افالطون خداوند را با عنوان مثال خیر یاد می کند و از خالق با عنوان دمیورژ نام می برد. )رد گزینه های ۱، ۳ و ۴( 

ارسطو در توصیفاتی که از خدا و مبداء نخستین جهان می کند از عباراتی چون شریف ترین موجود، ضرورت موجود، محرک غیرمتحرک، دارای حیات، تغییر 
ناپذیر، عالی ترین اندیشه، خیر، جمال و زیبایی یاد می کند. )رد گزینه ۳( 

کانت تأکید می کند زندگی جمعی انسان ها بدون اصول اخالقی امکان پذیر نیست. )رد گزینه های ۱ و ۳(

گزینه ۴ گزینه صحیح است.(  سوال
تیلور افالطون شناس مشهور افالطون را ابداع کننده خداشناسی فلسفی معرفی می کند. )رد گزینه های ۱ و ۳(.  

دیوید هیوم فیلسوف حس گرا و تجربه گرای قرن هجدهم دالیل دکارت و سایر فالسفه عقل گرا را قابل نقد می داند و از نظر وی دالیلی که صرفًا متکی بر عقل 
باشند مردودند. )رد گزینه های ۲ و ۳( 

نمونه هایی از بحران معناداری زندگی را در رمان هایی مانند طاعون، بیگانه و برادران کارامازوف می توان یافت، که آثار آلبرکامو و داستایوفسکی می باشند. )رد گزینه ۱(

گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال
ویلیام جیمز تاکید بر دلیل وجود خداوند در تجربه های شخصی درونی دارد. ⬅ رد گزینه های ۳ و ۴ 

دکارت در اثبات وجود خدا از حقیقت نامتناهی نام می برد. ⬅ رد گزینه های ۲ و ۴ 
ارسطو در اثبات وجود خدا بر نظم و انتظام جهان تاکید می کند. ⬅ رد گزینه های ۲ و ۴ 

داستایوفسکی در رمان برادران کارامازوف می گوید اگر خدایی نبود هر کاری مجاز بود. ⬅ رد گزینه های ۳ و ۴

گزینه ۴ گزینه صحیح است.(  سوال
ب( برتر اندراسل معقتد بود برهان علیت بر اثبات وجود خدا برهانی سست است؛ زیرا اگر هرچیزی باید علتی داشته باشد، پس نیز نیازمند علت است. )که به غلط 

در این عبارت دیوید هیوم مطرح شده است(. 
د( کرکگور معتقد است که ایمان هدیه الهی است که خداوند به بندگان مؤمن و شایسته خود عطا می کند، )نه همه انسآن ها(

گزینه ۳ گزینه صحیح است. کرکگور معتقد است که ایمان هدیه ای الهی است که خداوند به انسان عطا می کند. خدا انسان مؤمن را برمی گزند (  سوال
و به او ایمان هدیه می کند و اگر کسی شایسته این بخشش نشود زندگی تاریکی را سپری خواهد کرد. داستایوفسکی در رمان برادران کارامازوف می گوید: »اگر 
خدایی وجود نداشته باشد، آن وقت هر کاری مجاز است.« نمونه هایی از بحران معناداری زندگی را در رمان هایی مانند طاعون و بیگانه آلبرکامو و جنگ و صلح، 

رستاخیز آناکارنیا، تولستوی می یابیم.
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گزینه ۱ گزینه صحیح است. خدا در نزد افالطون یک خدای معین با ویژگی های روشن است و این با چندخدایی یونان تفاوت دارد. از نظر افالطون (  سوال
کار خداوند هدف دار است و بر اساس حکمت و برای هدف خاص صورت می گیرد. افالطون توصیفی از نوع هستی ارائه می دهد که کاماًل بر توصیف خدا در 

ادیان منطبق است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. افالطون توصیفی از نوع هستی ارائه می دهد که کاماًل بر توصیف خدا در ادیان منطبق است. او می گوید: »در سوی (  سوال
دیگر، نوعی از هستی وجود دارد که پیوسته ثابت است؛ نه می زاید و نه از میان می رود و نه چیز دیگری را به خود راه می دهد، و نه خود در چیز دیگری فرو می 

شود و نه دیدنی است و نه از طریق حواس دریافتنی است، فقط با تفکر و تعقل می توان به او دست یافت و از او بهره مند شد.«

گزینه ۴ گزینه صحیح است. سقراط گرچه گاهی از لفظ خدایان هم استفاده می کرد، اما گزارش افالطون از جریان محاکمه وی )رساله آپولوژی یا (  سوال
دفاعیه( از جریان محاکمه وی نشان از آن دارد که سقراط به وجود خدای یگانه معتقد بوده و تالش کرده که مردم را نیز به این حقیقت رهبری و هدایت نماید. 

دقت کنید: ایجاد سبک گفتگوی عقالنی )دیالکتیک( توسط افالطون مطرح شد. )رد گزینه های ۱ و ۳( 
افالطون در یک چنین فضایی تصمیم گرفت با دقت فلسفی بیشتری درباره خدا صحبت کند و به تدریج پندارها را اصالح نماید.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. یونانیان باستان به خدایان متعدد معتقد بودند: »زئوس« خدای خدایان و خدای باران و آسمان می دانستند، »آپولون« را (  سوال
خدای هنر، خورشید و موسیقی، »آرتمیس« را خدای عفت و خویشتن داری می دانستند. برهان مشهور ارسطو بر اثبات وجود خدا، برهان حرکت نام دارد. ایرانیان 

باستان اعتقاد داشتند اولین پرتو و مخلوق مجرد توسط خداوند بهمن است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است.(  سوال
افالطون خداوند را با عنوان مثال خیر یاد می کند و از خالق با عنوان دمیورژ نام می برد. )رد گزینه های ۱، ۳ و ۴( 

ارسطو در توصیفاتی که از خدا و مبداء نخستین جهان می کند از عباراتی چون شریف ترین موجود، ضرورت موجود، محرک غیرمتحرک، دارای حیات، تغییر 
ناپذیر، عالی ترین اندیشه، خیر، جمال و زیبایی یاد می کند. )رد گزینه ۳( 

کانت تأکید می کند زندگی جمعی انسان ها بدون اصول اخالقی امکان پذیر نیست. )رد گزینه های ۱ و ۳(

گزینه ۴ گزینه صحیح است.(  سوال
تیلور افالطون شناس مشهور افالطون را ابداع کننده خداشناسی فلسفی معرفی می کند. )رد گزینه های ۱ و ۳(.  

دیوید هیوم فیلسوف حس گرا و تجربه گرای قرن هجدهم دالیل دکارت و سایر فالسفه عقل گرا را قابل نقد می داند و از نظر وی دالیلی که صرفًا متکی بر عقل 
باشند مردودند. )رد گزینه های ۲ و ۳( 

نمونه هایی از بحران معناداری زندگی را در رمان هایی مانند طاعون، بیگانه و برادران کارامازوف می توان یافت، که آثار آلبرکامو و داستایوفسکی می باشند. )رد گزینه ۱(

گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال
ویلیام جیمز تاکید بر دلیل وجود خداوند در تجربه های شخصی درونی دارد. ⬅ رد گزینه های ۳ و ۴ 

دکارت در اثبات وجود خدا از حقیقت نامتناهی نام می برد. ⬅ رد گزینه های ۲ و ۴ 
ارسطو در اثبات وجود خدا بر نظم و انتظام جهان تاکید می کند. ⬅ رد گزینه های ۲ و ۴ 

داستایوفسکی در رمان برادران کارامازوف می گوید اگر خدایی نبود هر کاری مجاز بود. ⬅ رد گزینه های ۳ و ۴

گزینه ۴ گزینه صحیح است.(  سوال
ب( برتر اندراسل معقتد بود برهان علیت بر اثبات وجود خدا برهانی سست است؛ زیرا اگر هرچیزی باید علتی داشته باشد، پس نیز نیازمند علت است. )که به غلط 

در این عبارت دیوید هیوم مطرح شده است(. 
د( کرکگور معتقد است که ایمان هدیه الهی است که خداوند به بندگان مؤمن و شایسته خود عطا می کند، )نه همه انسآن ها(

گزینه ۳ گزینه صحیح است. کرکگور معتقد است که ایمان هدیه ای الهی است که خداوند به انسان عطا می کند. خدا انسان مؤمن را برمی گزند (  سوال
و به او ایمان هدیه می کند و اگر کسی شایسته این بخشش نشود زندگی تاریکی را سپری خواهد کرد. داستایوفسکی در رمان برادران کارامازوف می گوید: »اگر 
خدایی وجود نداشته باشد، آن وقت هر کاری مجاز است.« نمونه هایی از بحران معناداری زندگی را در رمان هایی مانند طاعون و بیگانه آلبرکامو و جنگ و صلح، 

رستاخیز آناکارنیا، تولستوی می یابیم.
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گزینه ۲ گزینه صحیح است. رشد تفکر حس و حس گرایی و ظهور فیلسوفانی که جهان را مادی می دانستند و انسان را نیز موجودی مادی می (  سوال
شماردند، پایه های اعتقاد به خدا را در جامعه اروپا سست کرد و زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داد؛ به این صورت که معنا و مقصود زندگی در میان بخشی از جامعه 
اروپایی به اهداف مادی معطوف شد و زندگی فاقد جنبه های متعالی خود گردید. به عبارت دیگر، زندگی بسیاری از مردم فاقد معنا و ارزش های متعالی گردید و 
بحران معناداری زندگی پدید آمد. در چنین فضایی، دسته دیگری از فیلسوفان غربی مانند: کرکگور فیلسوف دانمارکی قرن ۱۹ م. - ویلیام جیمز فیلسوف آمریکایی 

قرن ۱۹ و ۲۰ م. و برگسون فیلسوف فرانسوی قرن ۲۰ م از تجربه های معنوی درونی و عشق و عرفان برای خدا استفاده کردند. 
دقت کنید: دکارت فیلسوف عقل گرایی بود که به اثبات وجود خدا از طریق حقیقت نامتناهی ذات باری تعالی می پرداخت. ⬅ تأیید گزینه ۲

گزینه ۲ گزینه صحیح است. ویلیام جیمز می گوید: »من معتقدم که دلیل وجود خداوند عمدتا در تجربه های شخصی درونی ما نهفته است.« (  سوال
کاتینگهام می گوید: »قبول خداوند زندگی ما در بستری قرار میدهد که با ارزش و با اهمیت می سازد و...«

گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال
آمپریستی ⬅ حس گرایی 

ماتریالیسم ⬅ مادی گرایی 
اگزیستانسیالیسم ⬅ اصالت وجود انسان 
تأیید گزینه ۱: پوزیتویسم ⬅ تجربه گرایی 

راسیونالیسم ⬅ عقل گرایی مادی 
اومانیسم ⬅ انسان گرایی مادی

گزینه ۱ گزینه صحیح است. با اینکه فیلسوفانی مانند دکارت و کانت تالش می کردند که پایه های عقلی اعتقاد به خدا را استوار سازند، اما رشد تفکر (  سوال
حسی و حس گرایی )آمپریستی( و ظهور فیلسوفانی که جهان را مادی می دانستند. )ماتریالیسم( و انسان را نیز موجودی مادی می شماردند، پایه های اعتقاد به 

خدا را در جامعه اروپایی سست کرد و زندگی مردم تحت تأثیر قرار داد.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. کانت می گوید: که اگر خدا را فرض نکنیم و قبول نداشته باشیم، عمل اخالقی و مسئولیت پذیری اخالقی ممکن (  سوال
نیست. مسئولیت پذیری و رعایت اخالق تنها در جایی معنا دارد که انسان خود را صاحب اراده و اختیار ببیند. برای موجودات بدون اختیار وظیفه اخالقی معنا 

ندارد.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. گفته شده است کانت به جای اثبات وجود خدا، نیاز انسان به وجود خدا را مطرح می کند و به عبارت دیگر کانت می (  سوال
گوید: اگر خدا را فرض نکنیم و قبول نداشته باشیم عمل اخالقی و مسئولیت پذیری اخالقی ممکن نیست. کانت فیلسوف عقل گرای قرن ۱۸ م. آلمان راهی 

متفاوت با دکارت و دیگر فیلسوفان عقل گرایی پیشین برای پذیرش خدا پیمود.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. طبق دیدگاه کانت فیلسوف عقل گرای قرن ۱۸ م. در بحث پذیرش وجود خداوند قبول خداوند پشتوانه رعایت اصول (  سوال
اخالقی است. انسان، با قبول خداوند، خود را در جهانی زنده و با شعور می یابد. که رفتار انسان را زیر نظر دارد و در مقابل هر رفتار، عکس العمل مناسب آن را 

نشان می دهد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. از نظر کانت؛ روح و نفس مجرد که سعادتش در کسب فضیلت و رعایت اصول اخالقی است، چون موجودی غیرمادی (  سوال
و جاودانه است برای سعادت دائمی خود به جهانی ماورای دنیای مادی نیاز دارد و چنین جهانی نیز مشروط به وجود خدایی جاودان و نامتناهی است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. انسان در وجدان خود )وجدان اخالقی( فضایل اخالقی مانند عدالت را خوب می شمارد و رذیلت های اخالقی مانند (  سوال
ظلم را بد به حساب می آورد. حال، این روح و نفس مجرد که سعادتش در کسب فضیلت و رعایت اصول اخالقی است، چون موجودی غیرمادی و جاودانه است 

برای سعادت دائمی خود به جهانی ماورای دنیای مادی نیاز دارد و چنین جهانی نیز مشروط به وجود خدایی جاودان و نامتناهی است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. از نظر ایمانوئل کانت در کتاب نقد عقل عملی اختیار و اراده انسان نمی تواند ویژگی بدن باشد که ماده مانند سایر مواد (  سوال
است؛ بلکه باید ویژگی نفسی غیرمادی باشد که فناناپذیر است و با مرگ بدن از بین نمی رود. این بعد غیرمادی انسان بهره مند از وجدان اخالقی است. انسان 

در وجدان خود فضایلی اخالقی مانند عدالت را خوب می شمارد. و رذیلت های اخالقی مانند ظلم را بد به حساب می آورد.
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گزینه ۱ گزینه صحیح است. از نظر ایمانوئل کانت اراده و اختیار نمی توان ویژگی بدن باشد که ماده ای مانند سایر مواد است، بلکه باید ویژگی نفسی (  سوال
غیرمادی باشد، که فناناپذیر است. )دقت کنید: دچار تله تست فناناپذیری نشوید( و با مرگ بدن از بین نمی رود.

گزینه ۳ گزینه صحیح است.(  سوال
از نظر کانت اختیار و اراده انسان نمی تواند ویژگی بدن باشد. )قطعًا ویژگی روحانی و نفسانی غیرمادی است(. 

کانت تأکید می کند روح فناناپذیر است و با مرگ بدن از بین نمی رود.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. از نظر ایمانوئل کانت؛ مسئولیت پذیری و رعایت اخالق تنها در جایی معنا دارد که انسان خود را صاحب اراده و اختیار (  سوال
ببیند. برای موجودات بدون اختیار وظیفه اخالقی معنا ندارد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. از نظر ایمانوئل کانت در کتاب نقد عقل عملی با تأکید بر اهمیت اخالق و وظایف اخالقی در زندگی اجتماعی انسان (  سوال
زندگی جمعی انسان بدون اصول اخالقی و رعایت آن ها امکان پذیر نیست. اگر انسان ها در زندگی اجتماعی حدودی از اخالق را رعایت نکنند و مسئول کارهای 

خود نباشند، هرج ومرج پدید می آید و زندگی متالشی می شود. 
دقت کنید: کتاب تأمالت در فلسفه اولی نوشته رنه دکارت می باشد که در آن تأکید می کند اصل علیت جزء مفاهیم اولیه فطری و ذاتی بشر است و بدون دخالت 

تجربه به دست می آید. )رد گزینه های ۲ و ۴(

گزینه ۱ گزینه صحیح است.(   سوال
از نظر ایمانوئل کانت؛ زندگی جمعی انسان بدون اصول اخالقی و رعایت آن ها امکان پذیر نیست. 

مسئولیت پذیری و رعایت اخالق از نظر کانت تنها در جایی معنا دارد که انسان خود را صاحب اراده و اختیار ببیند.
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خدا در فلسفه ) قسمت دوم(

درس ششم

توجه به دو نکته:

  1- در فرهنگ ما ایرانیان اعتقاد به وجود خداوند سابقه ای دیرینه دارد. گزارش های تاریخی و داستان های اسطوره ای تایید می کنند که پیش از حکومت 

مادها و هخامنشیان باور به خدا به عنوان خالق هستی که جهان را بر اساس حکمت و عدل آفریده وجود داشته است.

سهروردی فیلسوف بزرگ دوره اسالمی معتقد است که حکیمانی در ایران قبل از باستان می زیسته اند که عالوه بر حکمت، با عرفان نیز آشنا بوده و خداوند را نور 

هستی می دانستند که با پرتو و اشراق خود پدیده ها را خلق می کند و ظاهر می سازد. آنان خداوند را نوراالنوار نیز می نامیدند.

  2- یک فیلسوف صاحب هر دین و آیین و اعتقادی که باشد باید دیدگاه خود در هر موردی از جمله در مورد خداوند را با استدالل های عقالنی بیان کند. 

  برهان های اثبات وجود خداوند نزد فیلسوفان مسلمان

فیلسوفان مسلمان معتقد هستند که اثبات وجود خدا از طریق استدالل عقلی امکان پذیر است.

در کتاب فلسفه سال قبل با دیدگاه فالسفه مسلمان درباره ابزار شناخت آشنا شدید. اکنون توضیح دهید که آیا میان آن دیدگاه 

و نظر آنان درباره امکان استدالل عقلی بر وجود خدا، رابطه ای هست یا نه؟

بله قطعا دیدگاه های فلسفی هر فیلسوفی در باره هر موضوعی و از جمله خداوند با دیدگاه معرفت شناختی آن ها ارتباط تنگاتنگ دارد.

فیلسوفان مسلمان، عموما سه ابزار شناخت یعنی حس و عقل و قلب را قبول دارند و هرکدام را درجای خود معتبر می دانند و معتقد هستند که حیطه  

شناختی انسان فقط عالم ماده نیست و می توان شناخت خود را به عالم مجردات هم گسترش داد پس بر اساس این اعتقاد معرفت شناختی فیلسوفان 

مسلمان استدالل عقالنی برای اثبات وجود خداوند ممکن است و بر این اساس برای اثبات وجود خداوند برهان عقلی اقامه می نمایند.

تطبیق صفحه 42

  استدالل فارابی

فارابی، عالوه بر قبول برهان های ارسطو، برهانی بر وجود خدا ارائه می کند که مبتنی بر محال بودن تسلسل نامتناهی علت ها است. بدین صورت:

اگر تسلسل علل، نامتناهی باشد، هیچ چیز ایجاد نمی شود.

لیکن دنیا ایجاد شده

پس تسلسل علل نامتناهی محال است.
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منطق و فلسفه جامع کنکور

 توضیح مقدمه اول:

فرض کنیم در دنیا هیچ چیز وجود ندارد و ما می خواهیم چیزی یا چیزهایی ایجاد بشود. پس سراغ چیزی می رویم و می خواهیم که ایجاد شود، اما می بینیم آن 

چیز، خودش معلول و متکی به چیز دوم یعنی علت خویش است و نمی تواند بدون وجود آن ایجاد شود. پس سراغ آن چیز دوم می رویم و از آن می خواهیم که 

ایجاد شود، اما می بینیم آن چیز دوم هم به نوبه خود معلول و متکی به چیز سوم یعنی علت خویش است و نمی تواند بدون وجود آن ایجاد شود. پس سراغ آن چیز 

سوم می رویم و از او می خواهیم که ایجاد شود، اما می بینیم آن چیز سوم هم به نوبه خود معلول و متکی به چیز چهارم یعنی علت خویش است و نمی تواند بدون 

وجود آن ایجاد شود. بدین صورت سراغ هر چیزی تا بی نهایت که می رویم و از او می خواهیم که ایجاد شود می بینیم هر کدام از آن ها متکی به علت ما قبل خود 

هستند و هیچ چیزی پیدا نمی کنیم که مشروط و متکی به ماقبل خود نباشد تا از او بخواهیم که ایجاد شود.

 سوال، اما قبل از جواب و توضیح من، خودتان خوب فکر کنید و جواب بدهید و حتما هم جواب درست می دهید:

آیا به نظر شما در این صورت، یعنی در صورتی که همه اشیایی که می خواهیم ایجاد شوند، وجودشان متکی به علت ماقبلشان باشد و هیچ چیزی نداشته باشیم 

که متکی به علت ماقبلش نباشد، چیزی ایجاد می شود یا نه؟

لطفا خودتان خوب فکر کنید و بعد از رسیدن به جواب، توضیح مرا هم بخوانید.

اگر خوب دقت کنیم به راحتی تمام می فهیم که در این صورت هیچ چیز ایجاد نمی شود و محال هم هست که ایجاد بشود. این یعنی همان مقدمه اول برهان:

»اگر تسلسل علل، نامتناهی باشد، هیچ چیز ایجاد نمی شود.«

چون هیچ چیزی پیدا نمی کنیم که متکی به علت خود نباشد تا بتواند بدون آن ایجاد شود پس هیچ وقت هیچ چیز ایجاد نمی شود.

 توضیح مقدمه دوم:

خوب خوب دقت کنید: اگر تسلسل علل، نامتناهی باشد، هیچ چیز ایجاد نمی شود و نمی تواند هم ایجاد شود. اما عمال می بینیم که دنیا ایجاد شده است.

اما در توضیح مقدمه اول یاد گرفتیم که عقل می گوید اگر تسلسل علل، نامتناهی باشد، هیچ چیز ایجاد نمی شود و نمی تواند هم ایجاد شود و این یعنی این که 

تسلسل علل نامتناهی نیست و نمی تواند هم نامتناهی باشد چون نامتناهی بودن تسلسل علل با وجود پدیده و معلول ها در تناقض است یعنی به صورت قضیه 

یا وجود پدیده های جهان را. که عمال موجودات جهان، هستند و پدید آمده اند پس الجرم  نامتناهی بودن تسلسل علل را بپذیریم و  باید  یا  منفصل حقیقی 

و به حکم عقل باید بپذیریم که تسلسل علل نامتناهی باطل و محال است. )خوب دقت کنید که این حکم، حکم عقل است.( خوب این مطلب را مانوس 

ذهنتان کنید: اگر تسلسل علل نامتناهی باشد هیچ چیز ایجاد نمی شود. اما دنیا ایجاد شده پس عقل حکم می کند که تسلسل علل نامتناهی نیست و یک 

علتی سرسلسله همه علت ها است.

پس در نتیجه یاد گرفتیم که تسلسل علل نامتناهی محال است و در عالم هستی سلسله علت ها به علتی منتهی می شوند که دیگر آن علت، مشروط و متکی به 

علت ماقبل خود نیست بلکه واجب الوجود بالذات است که آن واجب الوجود بالذات، خداوند است.

  چند نکته:

 1- اگر تسلسل علل بی نهایت باشد هیچ معلولی ایجاد نمی شود 

 2- اگر برخالف حکم عقلمان که می گوید تسلسل علل نامتناهی محال است، بگوییم تسلسل علل نامتناهی ممکن است یعنی در واقع می گوییم برای 

ایجاد یک معلول، قبال باید بی نهایت پدیده ایجاد شود تا نوبت به ایجاد معلول مورد نظر ما برسد که چنین امری برخالف عقل و محال است.

 3- تسلسل علل نامتناهی و نامحدود و بی نهایت محال است اما تسلسل علل محدود و متناهی مکن است و خالف عقل نیست.

 4- این برهان به »برهان اسّد و اخصر« مشهور است. اسّد یعنی خیلی محکم و اخصر یعنی خیلی کوتاه و مختصر
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برتراند راسل، فیلسوف انگلیسی قرن بیستم، مدعی بود برهان علیت بر اثبات وجود خدا، برهانی سست است، »زیرا اگر هرچیزی باید علتی داشته باشد، 

پس خدا نیز نیازمند علت است. اگر چیزی بدون علت، وجود تواند داشت این چیز هم می تواند خدا باشد و هم جهان.«

بار دیگر جمالت فوق را به دقت مطالعه کنید و ببینید:

راسل  اشکال  کنید.  مقایسه  علیت  بر  فارابی  استدالل  مقدمات  با  را  آن  و  کنید  دقت  راسل  از  شده  نقل  جمله  نخستین  به 

کجاست؟ در 

جمله اول بیان راسل: »اگر هر چیزی علتی داشته باشد، پس خداوند نیز نیازمند علت است.«

دقت کنید، هر چیزی علتی داشته باشد یعنی سلسله علل تا بی نهایت باشد و چیزی نداشته باشیم که مشروط و متکی به علت ماقبل خود نباشد که 

به حکم عقل ثابت کردیم که اگر تسلسل علل بی نهایت باشد، هیچ وقت هیچ چیز ایجاد نمی شود اما دنیا ایجاد شده است پس نتیجه می گیریم که 

واقعیتی هست که مشروط و متکی به علت ماقبل خود نیست و آن خداوند است که اگر چنین واقعیتی وجود نمی داشت و تسلسل علل نامتناهی بود، 

هیچ وقت هیچ چیز ایجاد نمی شد.

پس هر چیزی باید علتی داشته باشد تعبیر دیگر اعتقاد به تسلسل علل نامتناهی است که هر دو تعبیر محال است.

جمله دوم: »اگر چیزی بدون علت، وجود تواند داشت، این چیز هم می تواند خدا باشد و هم جهان.« 

دقت کنید، معلول نیازمند علت است، اگر نیازمند نبود که معلول نمی شد و نیازمندی یعنی نقص و کمبود. پس چیزی که نقص و کمبود داشته باشد 

معلول برای وجودی بی نیازتر از خویش است. موجودات جهان نمی توانند، علت نخستین باشند یعنی نمی توانند بی نیاز از علت باشند چون نقص و 

کمبود در وجود آن ها کامال روشن است. به حکم عقل، علت نخستین و آن علتی که متکی به علت ما قبل خود نیست باید کمال مطلق باشد و بی نیاز 

از هرکس و هرچیز که آن کمال و بی نیاز مطلق، خداوند است نه چیزی دیگر.

توضیحی دیگر

گاه  بسیار بسیار قوی در ذهن اکثر قریب به اتفاق انسان هاست که به دلیل خیلی قوی  گزاره »هر چیزی علتی دارد« نتیجه یک استقرای تعمیمی ناخودآ

بودنش در ذهن انسان ها با قدرت تمام جا کرده و آشیان گزیده است. اما در درس منطق در تعریف استقرای تعمیمی یاد گرفتیم که این نوع استدالل 

هر چقدر هم که قوی باشد نمی تواند یقین عقالنی داشته باشد و احتمال غلط بودن دارد که در این مورد به خصوص، این استقرای تعمیمی بسیار قوی 

نتیجه ای غلط و برخالف عقل را به ذهن القا کرده است.

اما چرا این استدالل، استقرای تعمیمی بسیار قوی است. چون انسان از همان بدو تولد هر جا دیده چیزی که علت چیز دیگری است خودش هم از 

طرف دیگر معلول علتی دیگر است و آن علت هم معلول علتی دیگر و آن علت هم معلول علتی دیگر…… که همه پدیده ها در عالم  هستی چنین 

حالتی دارند؛ بنابراین است که این استقرای تعمیمی، استقرایی بسیار قوی و ضخیم است و نتیجه آن در ذهن انسان به قدرت تمام جا گرفته است و با 

وجود اثبات عقالنی غلط بودن آن رهایی گریبان ذهن از دست آن بسیار دشوار است.

اما واقع مطلب این است که این استدالل استقرایی خیلی قوی نتیجه اش براساس منطق عقالنی غلط است چون وقتی می گوییم هر چیزی علتی دارد 

و هیچ چیز بدون علت نداریم یعنی وقوع تسلسل علل نامتناهی را پذیرفته ایم که توضیح داده و ثابت کردیم که تسلسل علل نامتناهی باطل و محال 

است. پس این که بگوییم هرچیزی علتی دارد غلط است بلکه باید بگوییم »هر معلولی و هر پدیده ای علتی دارد.«
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برتراند راسل، فیلسوف انگلیسی قرن بیستم، مدعی بود برهان علیت بر اثبات وجود خدا، برهانی سست است، »زیرا اگر هرچیزی باید علتی داشته باشد، 

پس خدا نیز نیازمند علت است. اگر چیزی بدون علت، وجود تواند داشت این چیز هم می تواند خدا باشد و هم جهان.«

بار دیگر جمالت فوق را به دقت مطالعه کنید و ببینید:

راسل  اشکال  کنید.  مقایسه  علیت  بر  فارابی  استدالل  مقدمات  با  را  آن  و  کنید  دقت  راسل  از  شده  نقل  جمله  نخستین  به 

کجاست؟ در 

جمله اول بیان راسل: »اگر هر چیزی علتی داشته باشد، پس خداوند نیز نیازمند علت است.«

دقت کنید، هر چیزی علتی داشته باشد یعنی سلسله علل تا بی نهایت باشد و چیزی نداشته باشیم که مشروط و متکی به علت ماقبل خود نباشد که 

به حکم عقل ثابت کردیم که اگر تسلسل علل بی نهایت باشد، هیچ وقت هیچ چیز ایجاد نمی شود اما دنیا ایجاد شده است پس نتیجه می گیریم که 

واقعیتی هست که مشروط و متکی به علت ماقبل خود نیست و آن خداوند است که اگر چنین واقعیتی وجود نمی داشت و تسلسل علل نامتناهی بود، 

هیچ وقت هیچ چیز ایجاد نمی شد.

پس هر چیزی باید علتی داشته باشد تعبیر دیگر اعتقاد به تسلسل علل نامتناهی است که هر دو تعبیر محال است.

جمله دوم: »اگر چیزی بدون علت، وجود تواند داشت، این چیز هم می تواند خدا باشد و هم جهان.« 

دقت کنید، معلول نیازمند علت است، اگر نیازمند نبود که معلول نمی شد و نیازمندی یعنی نقص و کمبود. پس چیزی که نقص و کمبود داشته باشد 

معلول برای وجودی بی نیازتر از خویش است. موجودات جهان نمی توانند، علت نخستین باشند یعنی نمی توانند بی نیاز از علت باشند چون نقص و 

کمبود در وجود آن ها کامال روشن است. به حکم عقل، علت نخستین و آن علتی که متکی به علت ما قبل خود نیست باید کمال مطلق باشد و بی نیاز 

از هرکس و هرچیز که آن کمال و بی نیاز مطلق، خداوند است نه چیزی دیگر.

توضیحی دیگر

گاه  بسیار بسیار قوی در ذهن اکثر قریب به اتفاق انسان هاست که به دلیل خیلی قوی  گزاره »هر چیزی علتی دارد« نتیجه یک استقرای تعمیمی ناخودآ

بودنش در ذهن انسان ها با قدرت تمام جا کرده و آشیان گزیده است. اما در درس منطق در تعریف استقرای تعمیمی یاد گرفتیم که این نوع استدالل 

هر چقدر هم که قوی باشد نمی تواند یقین عقالنی داشته باشد و احتمال غلط بودن دارد که در این مورد به خصوص، این استقرای تعمیمی بسیار قوی 

نتیجه ای غلط و برخالف عقل را به ذهن القا کرده است.

اما چرا این استدالل، استقرای تعمیمی بسیار قوی است. چون انسان از همان بدو تولد هر جا دیده چیزی که علت چیز دیگری است خودش هم از 

طرف دیگر معلول علتی دیگر است و آن علت هم معلول علتی دیگر و آن علت هم معلول علتی دیگر…… که همه پدیده ها در عالم  هستی چنین 

حالتی دارند؛ بنابراین است که این استقرای تعمیمی، استقرایی بسیار قوی و ضخیم است و نتیجه آن در ذهن انسان به قدرت تمام جا گرفته است و با 

وجود اثبات عقالنی غلط بودن آن رهایی گریبان ذهن از دست آن بسیار دشوار است.

اما واقع مطلب این است که این استدالل استقرایی خیلی قوی نتیجه اش براساس منطق عقالنی غلط است چون وقتی می گوییم هر چیزی علتی دارد 

و هیچ چیز بدون علت نداریم یعنی وقوع تسلسل علل نامتناهی را پذیرفته ایم که توضیح داده و ثابت کردیم که تسلسل علل نامتناهی باطل و محال 

است. پس این که بگوییم هرچیزی علتی دارد غلط است بلکه باید بگوییم »هر معلولی و هر پدیده ای علتی دارد.«
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منطق و فلسفه جامع کنکور

  استدالل ابن سینا

ابن سینا با این که برهان فارابی را درست و کامل می داند، اما می کوشد با استفاده از دو مفهوم وجوب و امکان، برهان کامل تری ارائه کند.

 دانش آموزان عزیز قبل از بیان استدالل ابن سینا در اثبات وجود خدا توصیه می کنم توضیحی را که به همراه مثال می دهم به دقت مطالعه کنید.

بالغیر از مثال المپ استفاده کرده و گفتم که اگر یک  بالغیر و ممتنع الوجود  در درس دوم تحت عنوان توضیحی در باره ممکن الوجود بالذات و واجب الوجود 

المپ کامال سالم داشته باشیم اما آن را نبینیم و ندانیم که به برق وصل است یانه، نمی توانیم بگوییم که آن المپ روشن است یا خاموش چون از ذات المپ بر 

نمی آید که بدانیم روشن است یا خاموش، اما اگر وصل به برق باشد می گوییم حتما و ضرورتا روشن است و اگر قظع از برق باشد می گوییم حتما و ضرورتا خاموش 

است یعنی روشن و حاموش بودن المپ کامال وابسته است به وصل بودن و نبودنش به برق و گفتیم که ممکن الوجودها هم چنین حالتی دارند یعنی بودن و 

نبودن و به عبارت دیگر هستی و نیستی از ذات ممکن الوجودها برنمی آید بلکه هستی و نیستی ممکن الوجودها وابسته به بودن و نبودن علت تامه آن ها است. 

اگر هستند حتما علت تامه آن ها موجود است و اگر نیستند حتما علت تامه آن ها موجود نیست و علت تامه ممکن الوجود نمی تواند صرفا ممکن الوجود دیگری 

باشد بلکه در نهایت ممکن الوجودها وجودشان را وابسته به یک واجب الوجود بالذات هستند که اگر آن ممکن الوجود بالذات نباشد، زیاد بودن و یا حتی بی نهایت 

بودن ممکن الوجودها بدون وجود واجب الوجود بالذات محال است این است که ابن سینا می گوید اشیای جهان چه تعداد آن ها محدود باشد و چه نامحدود، چه 

کل آن ها را به عنوان یک مجموعه در نظر بگیریم و چه به فرد فرد آن ها توجه کنیم، چون ذاتا ممکن الوجودند، برای موجود شدن به واجب الوجود بالذات نیاز 

دارند. واجب الوجود بالذات آن وجودی است که در هستی خود به ذات خود متکی است و به هیچ موجود دیگری متکی نیست و هستی و وجود ذاتی آن است.

باشند و چه بی نهایت، چه مجموعه یا مجموعه هایی را  مثال المپ را در این خصوص به شکلی دیگر ادامه می دهیم، ممکن الوجود چه یکی باشد چه چندتا 

یا  ببینیم ممکن الوجود  اگر  و  بدهند  و وجود  به خودشان هستی  نمی توانند خودشان  ذاتا ممکن الوجود هستند  در هر حال چون  ندهند،  و چه  بدهند  تشکیل 

ممکن الوجودهایی هستند و وجود دارند، نتیجه می گیریم حتما و قطعا علت تامه آن ها یعنی واجب الوجود بالذات حضور دارد و آن ها با وصل به واجب الوجود است 

که هستی و وجود یافته اند که اگر واجب الوجود بالذات حضور نمی داشت آن ها هم نمی توانستند به وجود بیایند. همان طور که المپ چه یکی باشد چه چندتا و چه 

بی نهایت چه تک تک باشند چه مجموعه و یا مجموعه هایی از المپ ها را تشکیل بدهند، خود المپ ها به عنوان المپ نمی توانند خودشان، خودشان را روشن 

کنند، یعنی اگر همه المپ های عالم را به صورت یک ریسه بزرگ هم دربیاوریم بازهم به دلیل زیادی تعدادشان نمی توانند، خودشان، خودشان را روشن بکنند. 

اگر ببینیم روشن هستند این معنا را دارد که حتما از یک جایی به برق وصل هستند و اگر ببینیم خاموش هستند این معنا را دارد که حتما به برق وصل نیستند. 

یعنی روشن و خاموش بودن المپ ها کامال وابسته به وصل بودن و وصل نبودن المپ ها به برق هست. ممکن الوجودهای بالذات هم دقیقا همین طور است یعنی 

اگر ببینیم ممکن الوجود یا ممکن الوجودها وجود دارند به این معنا هست که حتما و ضرورتا واجب الوجود بالذات وجود دارد و اال ممکن الوجوها نمی توانستند به 

وجود بیایند.)مثال به قدری رسا است که با کمی دقت کامال به روح مطلب پی می برید.(

  حال استدالل ابن سینا را با توجه به توضیحات داده شده می توان به خوبی فهمید که بدین قرار است:

 1- موجودات این جهان در ذات خودشان ممکن الوجود هستند و نسبت به وجود و عدم حالت تساوی دارند.

 2- ممکن الوجودهای بالذات برای به وجود آمدن و هستی یافتن، نیازمند واجب الوجود بالذات هستند و اال نمی توانند ایجاد شوند.

 3- پس موجودات این جهان به دلیل ممکن الوجود بودنشان به واجب الوجودی بالذات وابسته اند که آن ها را از حالت امکانی خارج کرده و ایجاد نموده است.

 اقسام واجب الوجود

  1- واجب الوجود بالذات

  2- واجب الوجود بالغیر
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 پیام اصلی ابن سینا و پیروان او

موجودات جهان بر حسب ذات خود ممکن الوجودند، اما از این حیث که اکنون موجودند، واجب الوجود بالغیرند؛ یعنی از »واجب الوجود بالذات« نشأت گرفته اند.

 نام برهان ابن سینا

و  وجوب  »برهان  را  آن  و  یافتند  قوی  بسیار  برهانی  را  واجب الوجود  اثبات  در  وی  بیان  اروپا،  در  هم  و  اسالم  جهان  در  هم  ابن سینا،  از  بعد  فالسفه    

کرده اند. استفاده  آن  از  همواره  و  امکان«نامیده اند 

کوئیناس که در بحث مغایرت وجود و ماهیت از ابن سینا تبعیت کرده بود، این برهان را نیز در اروپا گسترش داد. در اروپا توماس آ

در جهان اسالم فالسفه ای مانند بهمنیار، خواجه نصیرالدین طوسی، میرداماد و شیخ بهایی از این برهان استفاده کرده و به توضیح و تبیین آن پرداخته اند.

بیان مالصدرا

 مالصدرای شیرازی  بر اساس مبانی فلسفی خود، برهان وجوب و امکان ابن سینا را ارتقا بخشید.

دانش آموزان عزیز قبل از آوردن بیان و استدالل مالصدرا در اثبات وجود خدا توصیه می کنم توضیحی را که به همراه مثال می دهم به دقت مطالعه کنید.

لحظه ای که یک نفر سخنرانی می کند را در نظر بگیرید، در لحظه سخنرانی، سخنران با سخنرانی اش چه ارتباطی دارد؟ وجود و واقعیت سخنرانی، وابستگی 

و اتکای کامل به سخنران دارد که اگر هر لحظه سخنران حرف نزند، سخنرانی هم از بین می رود یعنی واقعیت و وجود سخنرانی، کامال وابسته به وجود 

سخنران است چون ذات سخنرانی عین نیاز و عین وابستگی به سخنران است که اگر سخنران اراده بکند سخنرانی هم هست و اگر سخنران اراده نکند 

سخنرانی هم نیست.

مثالی دیگر واقعیت یک شعاع نور و منبع نور را در نظر بگیرید. رابطه شعاع نور با منبع نور را چگونه می بینید؟ وجود و واقعیت شعاع نور وابستگی و اتکای کامل به 

منبع نور دارد که اگر هر لحظه منبع نور نباشد، شعاع نور هم از بین می رود یعنی واقعیت و وجود شعاع نور، کامال وابسته به وجود منبع نور است چون ذات شعاع 

نور عین نیاز و عین وابستگی به منبع نور است که اگر منبع نور باشد، شعاع نور هم هست و اگر منبع نور نباشد شعاع نور هم نیست.

در مثال، وجود واقعیات عالم در وابستگی و نیاز به منبع وجود بی نیاز، مثل نیازمندی و وابستگی سخنرانی به  سخنران و مثل نیازمندی و وابستگی شعاع نور به 

منبع نور است.

امکان فقری

 همه موجودات و واقعیات جهان، عین وابستگی و نیاز هستند، مثل وابستگی شعاع نور به منبع نور، مثل وابستگی سخنرانی به سخنران و »وابستگی« و »نیاز 

به غیر« سراسر وجود آن ها را فراگرفته است. مالصدرا این وابسته بودن و نیازمندی را »امکان فقری« نامید. 

استدالل مالصدرا

مالصدرا استدالل خود را بر اساس مفهوم امکان فقری این گونه بنا نهاد:

 1- وجوِد موجودات پیرامون ما عین وابستگی و نیاز به دیگری است.

 2- موجودات وابسته و نیازمند باید به وجودی که در ذات خود بی نیاز و غیروابسته است متصل و متکی باشند.

 3- پس موجودات این جهان وابسته به وجودی بی نیاز و غیروابسته هستند که آن وجود بی نیاز و غیر وابسته، خداوند است.
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 پیام اصلی ابن سینا و پیروان او
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 فالسفه مسلمان و معناداری حیات

در دیدگاه فیلسوفان مسلمان ایمان به وجود خداوند با اثبات ضرورت وجود خداوند و بدون اثبات وجود خداوند ارزشی ندارد.

 به مثالی که می زنم حوب دقت کنید:

فرض کنید کسی تشنه است و از تشنگی نزدیک به موت است، حاال اگر کسی بیاید و بگوید که من ثابت می کنم که وجود آب برای رفع تشنگی فرد تشنه ضرورت 

دارد. آیا صرف اثبات ضرورت وجود آب، بدون اثبات وجود آب و دسترسی به آن و استفاده از آن، از فرد تشنه، رفع تشنگی می کند؟ مسلم است که اثبات ضرورت 

وجود آب بدون اثبات وجود آن و بدون دسترسی و استفاده از آن، نمی تواند از فرد تشنه، رفع تشنگی بکند.

 مثالی دیگر: فرض کنید کسی بیمار است.  حاال اگر کسی بیاید و بگوید که من ثابت می کنم که وجود دارو برای رفع بیماری ایشان ضرورت دارد، آیا 

صرف اثبات ضرورت وجود دارو ، بدون اثبات وجود دارو و دسترسی و مصرف آن، می تواند از فرد بیمار، رفع بیماری کند؟ کامال واضح و مسلم است که چنین 

چیزی ممکن نیست.

همین گونه است که اثبات ضرورت وجود خداوند و ایمان به او، بدون اثبات عقالنی وجودش نمی تواند موجب معناداری حیات بشر گردد.

از نظر یک فیلسوف الهی، پذیرش وجود خداوند با صفاتی که دارد، به انسان این امکان را می دهد که بتواند معیارهای یک زندگی معنادار را به دست آورد.

 معیارهای یک زندگی معنادار

 1- جهان را غایتمند بیابد و این غایتمندی را توضیح دهد.

 2- انسان را موجودی هدفمند با هدفی مشخص بداند.

 3- برای انسان گرایش به خیر و زیبایی قائل شود و آن ها را خیالی نداند بلکه بداندکه آن ها در یک حقیقت متعالی یعنی خداوند وجود دارند.

 4- آرمان های مقدس و فراتر از زندگی مادی را برای انسان معتبر بداند.

 5- در برابر یک موجود متعالی و برتر احساس تعهد و مسئولیت نماید.

اگر فیلسوفی نتواند خدا را اثبات عقالنی کند پذیرش پنج گزاره فوق را هم از دست می دهد.

عشق از دیدگاه ابن سینا

  هر یک از ممکنات به واسطه حقیقت وجود خود، همیشه مشتاق به کماالت و خیرات است و بر حسب فطرت از بدی ها گریزان. همین اشتیاق ذاتی و 

ذوق فطری را که سبب بقای ممکنات و مخلوقات است، عشق می نامیم.

از دیدگاه ابن سینا عشق، سبب بقای ممکنات است.

  از نظر ابن سینا عشق و محبت به به خیر و زیبایی اختصاص به انسان ندارد و هر موجودی در این جهان بهره مند از این جذبه الهی است.

جهـــــان بی خــاک عشــق آبــی ندارد فلــک جــز عشــق محــرابــی ندارد     

گرش صد جان بود، بی عشق مرده ست کسی کز عشق خالی شد فسرده ست     

حکیمــــان این کشش را عشق خوانند طبـــــــایع جـز کشــش کاری ندارند     

به عشــق است ایســــــــتاده آفرینـش گـر اندیشـــه کــــــنی از راه بینــش     
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عبارتی که از ابن سینا نقل شده و همچنین اشعار باال را با پنج معیار زندگی معنادار تطبیق دهید و ببینید که آیا این معیارها را 

می توان در آن ها مشاهده کرد یا نه؟

موارد زیر می توان از بیان ابن سینا برداشت کرد:

 اشتیاق ذاتی و فطری موجودات به کماالت و خیرات  )معیار 1 و 2(

 گرایش فطری به خوبی ها و گریزان بودن از بدی ها    )معیار 3(

موارد زیر را می توان از اشعار باال به دست آورد:

 وجود و جریان یک جذبه الهی و عشق مقدس و برتر درجهان و انسان به خداوند    )معیار 1 و 2 و 3(

 برتری انسان های عاشق بر انسان های معمولی.

تطبیق  صفحه 48

1- دیدگاه فیلسوفان مسلمان را با دیدگاه کرکگور درباره پذیرش خداوند و تاثیر آن در زندگی انسان مقایسه کنید و نظر خود را 

توضیح دهید.

از نظر کرکگور ایمان به خداوند از راه استدالل های عقالنی حاصل نمی شود و بیشتر از ناحیه لطف الهی است. اما فالسف مسلمان معتقد هستند که 

ایمان باید پشتوانه عقالنی هم داشته باشد که شناخت و استدالل عقلی می تواند مقدمه ایمان به خدا قرار بگیرد.

2- این جمله راسل را که می گوید: »هر چیزی علت می خواهد« با این جمله ابن سینا که می گوید: »هر ممکن الوجودی علت 

می خواهد« مقایسه کنید و نظر خود را توضیح دهید.

راسل وقتی می گوید هر چیزی علت می خواهد مالک نیازمندی به علت را موجود بودن می داند در صورتی که موجود بودن مالک نیازمندی نیست 

بلکه ممکن بودن مالک نیازمندی است و ضمنا وقتی می گوییم هر چیزی علت می خواهد در واقع تسلسل علل نامتناهی را پذیرفته ایم که امری باطل 

و محال است. اما ابن سینا مالک نیازمندی به علت را در ممکن الوجود بودن می داند نه فقط وجود داشتن.

3- از میان دیدگاه هایی که بیان شد کدام دیدگاه فلسفی می تواند معناداری زندگی را بهتر تبیین کند؟ بر اساس توضیحاتی که داده 

شد مسلما آن دیدگاهی که هم اثبات وجود خدا را از طریق استدالل های عقالنی ممکن می داند و هم معناداری حیات را بعد از پذیرش خداوند قرار 

داده کامل تر است.

به کارببندیم   صفحه 50
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4- مقصود از معناداری زندگی چیست؟ شاخصه های فلسفی یک زندگی معنادار چیست؟

مقصود از زندگی معنادار، آن زندگی است که دارای هدف و مقصودمتعالی و مقدس و آراسته به فضایل اخالقی و کرامت انسانی باشد. و معیارهای یک 

زندگی معنادار به قرار زیر است:

1- جهان را غایتمند بیابد و این غایتمندی را توضیح دهد.

2- انسان را موجودی هدفمند با هدفی مشخص بداند.

3- برای انسان گرایش به خیر و زیبایی قائل شود و آن ها را خیالی نداند بلکه بداندکه آن ها در یک حقیقت متعالی یعنی خداوند وجود دارند.

4- آرمان های مقدس و فراتر از زندگی مادی را برای انسان معتبر بداند.

5- در برابر یک موجود متعالی و برتر احساس تعهد و مسئولیت نماید.
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کدام عبارت درست است؟-  

۱( بر اساس قاعده علیت، هرچیزی باید علتی داشته باشد. 

۲( اساس برهان فارابی در اثبات خدا، تقدم علت بر معلول است. 

۳( نتیجه برهان وجوب و امکان، تقسیم واجب الوجود به بالذات و بالغیر است.

۴( تسلسل علل نامتناهی یعنی موجودات زیادی وجود داشته باشند که با یکدیگر رابطه علی دارند.

پیش فرض سخن زیر، کدام عبارت است؟ -  

»اگر چیزی بدون علت می تواند وجود داشته باشد، تفاوتی نمی کند که آن چیز، خدا باشد یا جهان« 

۲( هر ممکن الوجودی به واجب الوجود نیاز دارد.  ۱( هرچه موجود است، به علت نیاز دارد.    

۴( هرچیزی که وجودش وابسته است، به موجودی مستقل اتکا دارد.  ۳( هرچه به وجود آمده است، نیازمند علت است.   

کدام تمثیل برای بیان برهان فارابی مبنی بر اثبات وجود خداوند، مناسب تر است؟-  

۱( مدیر یک شرکت، پرداخت وام را در صورت تأمین اعتبار و تأمین اعتبار را به شرط تصویب مجلس ممکن می داند. 

۲( کسی که می خواهد روی کاغذ مطلبی بنویسید، عالوه بر قلم، کاغذ، مرکب و سایر عوامل، به اراده نیز نیازمند است. 

۳( در دو کفه ترازو که در حالت استوا قرار دارد، سنگینی یک کفه نسبت به دیگری، نیازمند عاملی بیرونی است. 

۴( فردی که دو لیوان یکسان آب در مقابلش قرار دارد، برای ترجیح یکی از دو لیوان بر دیگری، نیازمند علت است.

کدام یک مطابق با دیدگاه ابن سینا درباره علیت است؟-  

۱( اصل علیت قاعده ای عقلی است که مبتنی بر داده های درست تجربی است. 

۲( اصل علیت مبنای اصل امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین است. 

۳( پی بردن به علیت از طریق تجربه غیر ممکن نیست. 

۴( کشف علت امور طبیعی مبتنی بر حس و تجربه است.

کدام گزینه برای شرح تسلسل مناسب تر است؟-  

۲( وجود واجب الوجود بالغیر که سرسلسله است.  ۱( وجود علتی باالتر بر تمام معلول ها    

۴( غایتمندی جهان به واسطه وجود خالق ۳( وجود عله العلل یا واجب الوجود برای جهان   
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کدام عبارت درست است؟-  

۱( بر اساس قاعده علیت، هرچیزی باید علتی داشته باشد. 

۲( اساس برهان فارابی در اثبات خدا، تقدم علت بر معلول است. 

۳( نتیجه برهان وجوب و امکان، تقسیم واجب الوجود به بالذات و بالغیر است.

۴( تسلسل علل نامتناهی یعنی موجودات زیادی وجود داشته باشند که با یکدیگر رابطه علی دارند.

پیش فرض سخن زیر، کدام عبارت است؟ -  

»اگر چیزی بدون علت می تواند وجود داشته باشد، تفاوتی نمی کند که آن چیز، خدا باشد یا جهان« 

۲( هر ممکن الوجودی به واجب الوجود نیاز دارد.  ۱( هرچه موجود است، به علت نیاز دارد.    

۴( هرچیزی که وجودش وابسته است، به موجودی مستقل اتکا دارد.  ۳( هرچه به وجود آمده است، نیازمند علت است.   

کدام تمثیل برای بیان برهان فارابی مبنی بر اثبات وجود خداوند، مناسب تر است؟-  

۱( مدیر یک شرکت، پرداخت وام را در صورت تأمین اعتبار و تأمین اعتبار را به شرط تصویب مجلس ممکن می داند. 

۲( کسی که می خواهد روی کاغذ مطلبی بنویسید، عالوه بر قلم، کاغذ، مرکب و سایر عوامل، به اراده نیز نیازمند است. 

۳( در دو کفه ترازو که در حالت استوا قرار دارد، سنگینی یک کفه نسبت به دیگری، نیازمند عاملی بیرونی است. 

۴( فردی که دو لیوان یکسان آب در مقابلش قرار دارد، برای ترجیح یکی از دو لیوان بر دیگری، نیازمند علت است.

کدام یک مطابق با دیدگاه ابن سینا درباره علیت است؟-  

۱( اصل علیت قاعده ای عقلی است که مبتنی بر داده های درست تجربی است. 

۲( اصل علیت مبنای اصل امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین است. 

۳( پی بردن به علیت از طریق تجربه غیر ممکن نیست. 

۴( کشف علت امور طبیعی مبتنی بر حس و تجربه است.

کدام گزینه برای شرح تسلسل مناسب تر است؟-  

۲( وجود واجب الوجود بالغیر که سرسلسله است.  ۱( وجود علتی باالتر بر تمام معلول ها    

۴( غایتمندی جهان به واسطه وجود خالق ۳( وجود عله العلل یا واجب الوجود برای جهان   
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کدام گزینه با دیدگاه مالصدرا در باب امکان فقری منافات دارد؟-  

۲( تفاوت موجودات از ناحیه وابستگی آنان است.  ۱( موجودات همگی ذاتا نیازمند و فقیرند.   

۴( موجودی که ذاتا ضرورت وجود دارد صمد است. ۳( جهان هستی هیچ استقاللی از خود ندارد.   

کدام عبارت، اصطالح »تسلسل علل نامتناهی« را به درستی توضیح می دهد؟-  

۱( هر موجودی معلول علتی و آن علت، معلول علتی دیگر باشد. 

۲( علل و معلول های مترتب بر هم، منتهی به هیچ معلول غیرعلنی نشوند. 

۳( علل و معلول های مترتب بر هم، منتهی به هیچ علت غیرمعلول نشوند. 

۴( موجودات بی شماری وجود داشته باشند که با یکدیگر رابطه علی دارند.

اگر عله العلل واجب الوجود بالذات نباشد، کدام مشکل پیش می آید؟-  

۱( در این صورت خود نیز باید علتی داشته باشد، پس نمی تواند عله العلل باشد.

۲( چنین موجودی امکان وجود بخشیدن به موجودات دیگر را ندارد.

۳( علیرغم بطالن دور، در سیر علل دور ایجاد می شود. 

۴( علی رغم وجود او، واجب الوجود بودن او زیر سوال می رود. 

کدام گزینه نادرست است؟ -  

۱( ابتدا وجود را از طریق عقل و تفکر و اندیشه پذیرفت و سپس با وی ارتباط معنوی برقرار کرد و یک زندگی معنادار و متعالی را سامان داد.

۲( زمانی اعتقاد به خدا می تواند به زندگی معنا دهد که انسان را وارد مرتبه برتر زندگی کند که واقعًا او را از یک راه معقول و درست پذیرفته باشد. 

۳( پذیرش خداوند از سوی هرکسی به اندازه و قدرت علمی و فکری او وابسته نیست. 

۴( از نظر یک فیلسوف الهی، پذیرش وجود خداوند با صفاتی که دارد، به فیلسوف این امکان را می دهد که بتواند معیارهای یک زندگی معنادار را به دست آورد.

به اعتقاد ابن سینا اشیاء جهان ....................... هستند ...................... همان ذاتی است که وجود برایش ضرورت دارد -   
و این ضرورت از ناحیه .......................

۱( واجب الوجود بالغیر - واجب الوجود بالذات - خود آن ذات است نه از ناحیه یک امر بیرونی

۲( واجب الوجود بالذات - واجب الوجود بالذات - خود آن ذات نیست، بلکه از ناحیه یک امر بیرونی

۳( ممکن الوجود - واجب الوجود بالذات - خود آن ذات است نه از ناحیه یک امر بیرونی

۴( ممکن الوجود بالغیر - واجب الوجود بالغیر - خود آن ذات نیست، بلکه از ناحیه یک امر بیرونی است.

اثبات خداوند پرداختند، بحث -    با روش فلسفی به  با اینکه مسیحی بودند، ولی چون  همان طور که ............... و ............، 
آن ها یک بحث فلسفی به شمار می آید. فیلسوفان مسلمان مانند ............ و .............. هم از همین روش پیروی کرده و در کتب 

فلسفی خود باروش عقلی درباره خداوند بحث کرده و به اثبات وجود خدا پرداخته اند.

۲( هیوم - دکارت - سهروردی - ابن سینا ۱( دکارت - کانت - ابن سینا - فارابی   

۴( هیوم - کانت - فارابی - ابن سینا ۳( کنت - کانت - فارابی - سهروردی   
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کدام یک از موارد زیر جزء استدالل مالصدرا در اثبات »امکان فقری« نیست؟-   

۱( به هر موجودی نگاه می کنیم، وجودش عین وابستگی و نیاز است. 

۲( موجود وابسته و نیازمند باید به وجودی متصل باشد که در ذات خود غیر نیازمند و برخوردار باشد.

۳( موجودات این جهان وابسته به وجودی بی نیاز و غیروابسته هستند. 

۴( موجودات این جهان به واجب الوجودی بالذات وابسته اند که آن ها را از حالت امکانی خارج کرده و پدید آورده است.

کدام عبارت با دیدگاه مالصدرا در باب امکان فقری منافات دارد؟ -   

۲( تفاوت موجودات از ناحیه وابستگی آنان است.  ۱( موجودات همگی ذاتًا نیازمند و فقیرند.   

۴( موجودی که ذاتًا ضرورت وجود دارد صمد است. ۳( جهان هستی هیچ استقاللی از خود ندارد.   

طبق نظر مالصدرا که ............ نام دارد، جهان هستی ............-   

۱( امکان فقری - یکپارچه نیاز و تعلق به ذات الهی است، و از خود هیچ استقاللی ندارد. 

۲( امکان ذاتی - موجودات ذاتًا ممکن است، و هیچ گاه از این امکان خارج نمی شوند، حتی اگر موجود شوند. 

۳( فقر وجودی - گرچه موجود مستقلی است که تمامًا وابسته به خداست. 

۴( امکان ماهوی - جهان هستی تمامًا ممکن است و خدا برای موجودشدن، نیازمند یک واجب الوجود بالذات است.

بر اساس نظریه امکان فقری کدام گزینه درست نیست؟-   

۲( ممکنات به خاطر فقر وجودی وابستگی به غیر دارند.  ۱( از حالت امکانی ماهیت به فقر و نیاز ذاتی آن پی ببریم.   

۴( واقعیات به سبب فقر وجودی، نیازمند به منبعی غنی بالذات هستند. ۳( نیازمندی سراسر وجود واقعیات هستی را فراگرفته است.   

صدرالمتألهین تعلق و وابستگی موجودات هستی را چه نامید و چرا؟-   

۱( امکان فقری - تا با مشاهده حالت امکانی به تعلق موجودات پی ببریم. 

۲( فقر وجودی - علت وابستگی و نیاز موجودات ریشه در ذات امکان دارد. 

۳( امکان فقری - نیاز ممکنات به غیر از ناحیه وجودی آنان است نه امکانی

۴( فقر وجودی - نیازمندی به وجود موجودات مجرد از ماده

کدام عبارت بیان درستی از نظر مالصدرا است؟-   

۲( موجودات به جهت حالت امکانی خویش وابسته و به علت نیازمندند.  ۱( وابستگی موجودات به ذات الهی معلول نقص وجودی آنان است.  

۴( نقص در موجودات معلول امکان ذاتی است. ۳( تفاوت موجود مجرد و ممکن در برخورداری از غنای ذات است.  

کدام گزینه معنای امکان فقری است؟-   

۲( در عین وجود داشتن قائم و باقی به غیر است.  ١( نسبت میان وجود و عدم به نیازمندی بستگی دارد.   

۴( سراسر وجودش عین تعلق و وابستگی به غیر است تا به وجود آید. ۳( موجود ممکن است نه نیازمند ایجاد باشد نه نیازمند عدم ایجاد.  
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کدام یک از موارد زیر جزء استدالل مالصدرا در اثبات »امکان فقری« نیست؟-   

۱( به هر موجودی نگاه می کنیم، وجودش عین وابستگی و نیاز است. 

۲( موجود وابسته و نیازمند باید به وجودی متصل باشد که در ذات خود غیر نیازمند و برخوردار باشد.

۳( موجودات این جهان وابسته به وجودی بی نیاز و غیروابسته هستند. 

۴( موجودات این جهان به واجب الوجودی بالذات وابسته اند که آن ها را از حالت امکانی خارج کرده و پدید آورده است.

کدام عبارت با دیدگاه مالصدرا در باب امکان فقری منافات دارد؟ -   

۲( تفاوت موجودات از ناحیه وابستگی آنان است.  ۱( موجودات همگی ذاتًا نیازمند و فقیرند.   

۴( موجودی که ذاتًا ضرورت وجود دارد صمد است. ۳( جهان هستی هیچ استقاللی از خود ندارد.   

طبق نظر مالصدرا که ............ نام دارد، جهان هستی ............-   

۱( امکان فقری - یکپارچه نیاز و تعلق به ذات الهی است، و از خود هیچ استقاللی ندارد. 

۲( امکان ذاتی - موجودات ذاتًا ممکن است، و هیچ گاه از این امکان خارج نمی شوند، حتی اگر موجود شوند. 

۳( فقر وجودی - گرچه موجود مستقلی است که تمامًا وابسته به خداست. 

۴( امکان ماهوی - جهان هستی تمامًا ممکن است و خدا برای موجودشدن، نیازمند یک واجب الوجود بالذات است.

بر اساس نظریه امکان فقری کدام گزینه درست نیست؟-   

۲( ممکنات به خاطر فقر وجودی وابستگی به غیر دارند.  ۱( از حالت امکانی ماهیت به فقر و نیاز ذاتی آن پی ببریم.   

۴( واقعیات به سبب فقر وجودی، نیازمند به منبعی غنی بالذات هستند. ۳( نیازمندی سراسر وجود واقعیات هستی را فراگرفته است.   

صدرالمتألهین تعلق و وابستگی موجودات هستی را چه نامید و چرا؟-   

۱( امکان فقری - تا با مشاهده حالت امکانی به تعلق موجودات پی ببریم. 

۲( فقر وجودی - علت وابستگی و نیاز موجودات ریشه در ذات امکان دارد. 

۳( امکان فقری - نیاز ممکنات به غیر از ناحیه وجودی آنان است نه امکانی

۴( فقر وجودی - نیازمندی به وجود موجودات مجرد از ماده

کدام عبارت بیان درستی از نظر مالصدرا است؟-   

۲( موجودات به جهت حالت امکانی خویش وابسته و به علت نیازمندند.  ۱( وابستگی موجودات به ذات الهی معلول نقص وجودی آنان است.  

۴( نقص در موجودات معلول امکان ذاتی است. ۳( تفاوت موجود مجرد و ممکن در برخورداری از غنای ذات است.  

کدام گزینه معنای امکان فقری است؟-   

۲( در عین وجود داشتن قائم و باقی به غیر است.  ١( نسبت میان وجود و عدم به نیازمندی بستگی دارد.   

۴( سراسر وجودش عین تعلق و وابستگی به غیر است تا به وجود آید. ۳( موجود ممکن است نه نیازمند ایجاد باشد نه نیازمند عدم ایجاد.  
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هریک از عبارت های مشخص شده در شعر زیر بیانگر چه مفهوم فلسفی ای به بیان مالصدرا هستند؟ -   

نـــور »بـــود نامحرمـــان را چشـــم و دل کـــور بـــی  نیســـت  ذره  هیـــچ  گرنـــه  و 

تابان گشـــته زان پاک«کـــه تـــا دانـــی کـــه در هـــر ذره خـــاک یکی نوری است 

۲( عنایت خداوند - واجب الوجود  ۱( وجود - واجب الوجود     

۴( عنایت خداوند - غنی بالذات ۳( وجود - غنی بالذات     

کدام گزینه درباره نظریه فقر وجودی مالصدرا نادرست است؟-   

۱( این نظریه حاق واقعیت، یعنی وجود و هستی موجودات را مستقل نمی داند. 

۲( غنی بالذات موجودی است که وجود برای ذاتش واجب شده باشد. 

۳( خداوند هم علت موجده و هم علت مبقیه جهان هستی است. 

۴( این نظریه بدون پذیرش تشکیک وجودی بی معنا است.

مضمون شعر زیر کدام گزینه می باشد؟ -   

درون مغــز او روشــن چراغی اســت«»به هرجا دانه ای در باغ و راین است

۱( غنی بالذات از چنان شدتی در وجود برخوردار است که نقصی ندارد. 

۲( جهان هستی یکپارچه نیاز و تعلق به ذات الهی است و از خود استقاللی ندارد. 

۳( هستی ممکن الوجود از واجب الوجود بالذات نشئت می گیرد. 

۴( وجود موجودات مانند: نشانه ای است که وجود نامتناهی حق را نمایندگی می کند.

بیت زیر: -   

و گرنــه هیچ ذره نیســت بــی نور«»بود نامحرمان را چشم و دل کور

به کدام مفهوم فلسفی اشاره دارد؟

۴( مغایرت وجود و ماهیت ۳( تشکیک وجود   ۲( امکان فقری   ۱( امکان ماهوی  

کدام مفهوم به علت نام گذاری امکان فقری نزدیک تر است؟-   

۲( تبیین جایگاه غنی بالذات  ۱( عدم استقالل موجودات    

۴( جدا کردن آن از امکان ماهوی ۳( تشبیه نیاز موجودات به فقر    

........... در دیدگاه مالصدرا مانند .............. در نظر ابن سینا نیست.-   

۲( نیازمند مطلق - واجب بالغیر  ۱( غنی بالذات - واجب الوجود بالذات    

۴( وابستگی مطلق موجودات - حالت امکانی آن ها نسبت به وجود  ۳( امکان ماهوی - امکان فقری    

فرق امکان ماهوی و امکان فقری در کدام گزینه بهتر ترسیم شده است؟-   

۲( امکان فقری واجب الوجود بالغیر را تبیین می کند.  ۱( امکان فقری به زمان وجود پدیده ها اشاره دارد.   

۴( امکان ماهوی به نیاز موجودات به عامل بیرونی اشاره دارد. ۳( امکان فقری به نیاز و وابستگی به واجب الوجود اشاره دارد.   
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بر اساس نظریه فارابی، چون سلسله علت و معلول نمی تواند تا بی نهایت به عقب برگردد، پس، در .............. سلسله علت ها -   
و معلول ها علتی وجود دارد که وجودش ............، و وجود برایش ............، یعنی خود ............ و ............ موجودات دیگر 

است.

۱( انتهای - وابسته به دیگر نیست - ضروری است - واجب الوجود - علت العلل 

۲( ابتدای - وابسته به دیگری نیست - ضروری است - واجب الوجود - علت العلل 

۳( انتهای - وابسته به دیگر است - ضروری نیست - واجب الوجود بالخیر - واجب الوجود بالذات 

۴( ابتدای - وابسته به دیگر نیست - ضروری نیست - واجب الوجود بالذات - واجب الوجود بالغیر

کدام یک از گزینه های زیر بیانگر مطلب زیر است؟ -   

»تسلسل علل نامتناهی محال است؛ زیرا اگر سلسله علت ها بخواهد تا بی نهایت به عقب برگردد بدین معنا است که آغاز و ابتدایی در کار نیست؛ یعنی اصاًل 
چیزی پدید نمی آید تا نوبت به معلولی برسد که اکنون پیش روی ما است«.

١( یعنی، در جهان پیرامون ما اشیایی هستند که وجودشان از خودشان نیست و معلول چیزهای دیگرند. 

۲( به مفهوم دیگر یعنی، هرچیزی که وجودش از خودش نباشد، علتی مقدم بر خود دارد که به او وجود می دهد. 

۳( یعنی، اگر سلسله علت ها بخواهد تا بی نهایت پیش برود، یعنی منتهی به علتی نشود که معلول دیگری نباشد، تشکیل علل نامتناهی پیش می آید.

۴( یعنی تسلسل علل نامتناهی محال است، زیرا اگر سلسله علتها بخواهد تا بی نهایت به عقب برگردد بدین معنا است که آغاز و ابتدایی در کار نیست؛ یعنی اصاًل 
چیزی پدید نمی آید تا نوبت به معلولی برسد که اکنون پیش روی ما است.

کدام مورد از مفاهیم استدالل فارابی در اثبات وجود خدا نادرست است؟-   

۱( در جهان پیرامون ما اشیایی هستند که وجودشان از خودشان نیست و معلول چیزهای دیگرند. 

۲( هرچیزی که وجودش از خودش نباشد، علتی مقدم بر خود ندارد تا به او وجود دهد. 

۳( اگر سلسله علت ها بخواهد تا بی نهایت پیش برود، یعنی منتهی به علتی نشود که معلول دیگری نباشد »تسلسل علل نامتناهی« پیش می آید.

۴( اگر سلسله علت ها تا بی نهایت به عقب برگردد، به معنی آن است که باید تا بی نهایت موجود پدید بیاید تا نوبت به معلول پیش روی ما برسد و هیچ گاه بی 
نهایت و چنین چیزی امکان پذیر نیست.

در کدام گزینه زیر به درستی استدالل فارابی برای اثبات وجود خدا با رعایت مقدمتین و استنتاج منطقی که فارابی مطرح می کند -   
ذکر شده است؟

۱( الف( هر چیزی که وجودش از خودش نباشد علتی مقدم بر خود دارد که به او وجود می دهد. ب( در جهان پیرامون ما اشیایی هستند که وجودشان از خودشان 
نیست و معلول چیزهایی دیگرند. ج( اگر معلولی که اکنون موجود است علتی داشته باشد که همان علت هم خودش معلول باشد به ناچار این معلول هم علت 

دیگری دارد تا بی نهایت تسلسل ادامه می یابد. د( تسلسل علل نامتناهی محال است.

۲( الف( در جهان پیرامون ما اشیایی هستند که وجودشان از خودشان نیست، معلول چیزهایی دیگرند. ب( هرچیزی که وجودش از خودش نباشد علتی مقدم بر 
خود دارد که به او وجود می دهد. ج( اگر معلولی که اکنون موجود است علتی داشته باشد که همان علت هم خودش معلول باشد به ناچار این معلول هم علت 

دیگری دارد تا بی نهایت تسلسل ادامه می یابد. د( تسلسل علل نامتناهی محال است.

۳( الف( هرچیزی که وجودش از خودش نباشد علتی مقدم بر خود دارد که به او وجود می دهد. ب( در جهان پیرامون ما اشیایی هستند که وجودشان از خودشان 
نیست و معلول چیزهایی دیگرند. ج( امتناع تسلسل علل نامتناهی مطرح است. د( اگر معلولی که اکنون موجود است علتی داشته باشد که همان علت هم 

خودش معلول باشد به ناچار این معلول هم علت دیگری دارد تا بی نهایت تسلسل ادامه می یابد.

۴( الف( در جهان پیرامون ما اشیایی هستند که وجودشان از خودشان نیست، معلول چیزهایی دیگرند. ب( هرچیزی که وجودش از خودش نباشد علتی مقدم بر 
خود دارد که به او وجود می دهد. ج( اگر معلولی که اکنون موجود است علتی داشته باشد که همان علت هم خودش معلول باشد به ناچار این معلول هم علت 

دیگری دارد تا بی نهایت تسلسل ادامه می یابد. د( امتناع تسلسل علل نامتناهی مطرح است.
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بر اساس نظریه فارابی، چون سلسله علت و معلول نمی تواند تا بی نهایت به عقب برگردد، پس، در .............. سلسله علت ها -   
و معلول ها علتی وجود دارد که وجودش ............، و وجود برایش ............، یعنی خود ............ و ............ موجودات دیگر 

است.

۱( انتهای - وابسته به دیگر نیست - ضروری است - واجب الوجود - علت العلل 

۲( ابتدای - وابسته به دیگری نیست - ضروری است - واجب الوجود - علت العلل 

۳( انتهای - وابسته به دیگر است - ضروری نیست - واجب الوجود بالخیر - واجب الوجود بالذات 

۴( ابتدای - وابسته به دیگر نیست - ضروری نیست - واجب الوجود بالذات - واجب الوجود بالغیر

کدام یک از گزینه های زیر بیانگر مطلب زیر است؟ -   

»تسلسل علل نامتناهی محال است؛ زیرا اگر سلسله علت ها بخواهد تا بی نهایت به عقب برگردد بدین معنا است که آغاز و ابتدایی در کار نیست؛ یعنی اصاًل 
چیزی پدید نمی آید تا نوبت به معلولی برسد که اکنون پیش روی ما است«.

١( یعنی، در جهان پیرامون ما اشیایی هستند که وجودشان از خودشان نیست و معلول چیزهای دیگرند. 

۲( به مفهوم دیگر یعنی، هرچیزی که وجودش از خودش نباشد، علتی مقدم بر خود دارد که به او وجود می دهد. 

۳( یعنی، اگر سلسله علت ها بخواهد تا بی نهایت پیش برود، یعنی منتهی به علتی نشود که معلول دیگری نباشد، تشکیل علل نامتناهی پیش می آید.

۴( یعنی تسلسل علل نامتناهی محال است، زیرا اگر سلسله علتها بخواهد تا بی نهایت به عقب برگردد بدین معنا است که آغاز و ابتدایی در کار نیست؛ یعنی اصاًل 
چیزی پدید نمی آید تا نوبت به معلولی برسد که اکنون پیش روی ما است.

کدام مورد از مفاهیم استدالل فارابی در اثبات وجود خدا نادرست است؟-   

۱( در جهان پیرامون ما اشیایی هستند که وجودشان از خودشان نیست و معلول چیزهای دیگرند. 

۲( هرچیزی که وجودش از خودش نباشد، علتی مقدم بر خود ندارد تا به او وجود دهد. 

۳( اگر سلسله علت ها بخواهد تا بی نهایت پیش برود، یعنی منتهی به علتی نشود که معلول دیگری نباشد »تسلسل علل نامتناهی« پیش می آید.

۴( اگر سلسله علت ها تا بی نهایت به عقب برگردد، به معنی آن است که باید تا بی نهایت موجود پدید بیاید تا نوبت به معلول پیش روی ما برسد و هیچ گاه بی 
نهایت و چنین چیزی امکان پذیر نیست.

در کدام گزینه زیر به درستی استدالل فارابی برای اثبات وجود خدا با رعایت مقدمتین و استنتاج منطقی که فارابی مطرح می کند -   
ذکر شده است؟

۱( الف( هر چیزی که وجودش از خودش نباشد علتی مقدم بر خود دارد که به او وجود می دهد. ب( در جهان پیرامون ما اشیایی هستند که وجودشان از خودشان 
نیست و معلول چیزهایی دیگرند. ج( اگر معلولی که اکنون موجود است علتی داشته باشد که همان علت هم خودش معلول باشد به ناچار این معلول هم علت 

دیگری دارد تا بی نهایت تسلسل ادامه می یابد. د( تسلسل علل نامتناهی محال است.

۲( الف( در جهان پیرامون ما اشیایی هستند که وجودشان از خودشان نیست، معلول چیزهایی دیگرند. ب( هرچیزی که وجودش از خودش نباشد علتی مقدم بر 
خود دارد که به او وجود می دهد. ج( اگر معلولی که اکنون موجود است علتی داشته باشد که همان علت هم خودش معلول باشد به ناچار این معلول هم علت 

دیگری دارد تا بی نهایت تسلسل ادامه می یابد. د( تسلسل علل نامتناهی محال است.

۳( الف( هرچیزی که وجودش از خودش نباشد علتی مقدم بر خود دارد که به او وجود می دهد. ب( در جهان پیرامون ما اشیایی هستند که وجودشان از خودشان 
نیست و معلول چیزهایی دیگرند. ج( امتناع تسلسل علل نامتناهی مطرح است. د( اگر معلولی که اکنون موجود است علتی داشته باشد که همان علت هم 

خودش معلول باشد به ناچار این معلول هم علت دیگری دارد تا بی نهایت تسلسل ادامه می یابد.

۴( الف( در جهان پیرامون ما اشیایی هستند که وجودشان از خودشان نیست، معلول چیزهایی دیگرند. ب( هرچیزی که وجودش از خودش نباشد علتی مقدم بر 
خود دارد که به او وجود می دهد. ج( اگر معلولی که اکنون موجود است علتی داشته باشد که همان علت هم خودش معلول باشد به ناچار این معلول هم علت 

دیگری دارد تا بی نهایت تسلسل ادامه می یابد. د( امتناع تسلسل علل نامتناهی مطرح است.
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منطق و فلسفه جامع کنکور

برتراندراسل فیلسوف انگلیسی قرن    م کدام برهان را بر اثبات وجود خدا برهانی سست معرفی می کند و در شبهه ای که مطرح -   
می کند به قیاس خداوند با چه مفهومی می پردازد؟ 

۴( برهان علیت - جهان  ۳( برهان نظم - جهان   ۲( برهان علیت - انسان   ۱( برهان نظم - انسان  

کدام یک از فالسفه اروپایی می گوید: اگر هرچیزی باید علتی داشته باشد، پس خدا نیز نیازمند علت است؟ اگر چیزی بدون علت -   
وجود تواند داشت این چیز هم می تواند خدا باشد و هم جهان؟ و در کدام یک از استدالل های فالسفه اسالمی گذشته می توان پاسخ 

این شبه را یافت؟

۱( دیوید هیوم - برهان وجوب و امکان 

۲( برتراند راسل - برهان وجوب و امکان 

۳( دیوید هیوم - برهان امتناع تسلسل علل نامتناهی

۴( برتراندراسل - برهان امتناع تسلسل علل نامتناهی

شکل زیر بیانگر کدام یک از تشبیهاتی است که در استدالل فارابی برای اثبات وجود خدا مورد تاکید قرار گرفته است؟-   

۲( امتناع تسلسل علل نامتناهی  ۱( نفی تسلسل علل متناهی     

۴( تسلسل علل نامتناهی ۳( تسلسل علل متناهی      

بر اساس استدالل های ارائه شده در جهت اثبات وجود خدا توسط فالسفه اسالمی کدام گزینه به درستی پاسخ موارد زیر را به -   
ترتیب بیان می کند؟

- دقیق ترین استدالل اثبات وجود خدا؟ 

- محکم ترین و کوتاه ترین استدالل اثبات وجود خدا؟ 

- نظر و استداللی که کامل کننده دو برهان فوق در اثبات وجود خداوند بود کدام است؟

۲( نفی تسلسل علل نامتناهی - اسد و اخصر - امکان فقری ۱( امکان فقری - وجوب و امکان - نفی تسلسل علل نامتناهی 

۴( وجوب و امکان - اسد و اخصر - وسط و طرف ۳( وجوب و امکان - نفی تسلسل علل نامتناهی - امکان فقری  

استدالل ابن سینا در اثبات وجود خدا یعنی برهان وجوب و امکان با چه عنوان دیگری مطرح می باشد و به تأسی از قرآن کریم با -   
چه عنوانی از آن یاد شده است؟

۴( وسط و طرف - صدیقین ۳( وسط و طرف - علیین  ۲( اسد و اخصر - صدیقین  ۱( اسد و اخصر - علیین  

کدام گزینه به درستی بیانگر مصادیق »الف، ب، ج« در جدول ارائه شده می باشد؟-   

برهان مالصدرابرهان فارابیبرهان ابن سینا
)ج()ب()الف(

۱( وسط و طرف - اسد و اخصر - امکان فقری 

۲( وجوب و امکان - امتناع تسلسل علل نامتناهی علت ها - وسط و طرف 

۳( وسط و طرف - امکان فقرری - امتناع تسلسل علل نامتناهی علت ها 

۴( وجوب و امکان - نفی تسلسل متناهی علت ها - امکان فقری
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کدام یک از نکاتی که در مورد استدالل فارابی برای اثبات وجود خدا مطرح شده غلط است؟-   

١( اگر پدیده ایی که االن موجود است معلول علتی باشد و آن علت هم معلول علت دیگری باشد سلسله این علت و معلول ها بخواهد تا بی نهایت پیش رود چنین 
تسلسلی محال است و در خارج تحقق نمی یابد.

۲( اگر سلسله علت ها بخواهد تا بی نهایت پیش برود و هر علتی وابسته به علت بعد از خود باشد بدین معنا است که آغاز و ابتدایی در کار نباشد و در این صورت 
اصاًل چیزی پدید نمی آید.

۳( اگر تعداد علت ها بخواهد بی نهایت باشد، به معنی آن است که باید بی نهایت پدیده موجود باشد تا نوبت به معلول پیش روی ما برسد، که چنین چیزی امکان 
پذیر نیست.

۴( فارابی عالوه بر قبول برهان های ارسطو برهانی بر وجود خدا ارائه می کند که مبتنی بر محال بودن تسلسل نامتناهی علت ها است.

در کدام یک از آثار ابن سینا در جهت اثبات وجود خدا به تشریح برهان وجوب و امکان پرداخته شده است و با تأسی به قرآن کریم -   
این برهان را چه می نامند؟

۲( اشارات وتنبیهات - وسط و طرف ۱( شفا - وسط و طرف     

۴( اشارات وتنبیهات - صدیقین ۳( شفا - صدیقین     

پیام اصلی ابن سینا و پیروان او بر این امر تأکید دارد موجودات جهان برحسب ذات خود چه ویژگی دارند، اما از این حیث که -   
اکنون موجودند چگونه معرفی می شوند و از چه مرتبه ای وجودی نشئت گرفته اند؟

۲( ممکن الوجود بالذات - واجب الوجود بالغیر - واجب الوجود بالذات  ۱( واجب الوجود بالغیر - ممکن الوجود بالذات - واجب الوجود بالذات  

۴( ممکن الوجود بالذات - واجب الوجود بالغیر - واجب الوجود بالغیر ۳( واجب الوجود بالغیر - ممکن الوجود بالذات - واجب الوجود بالغیر  

شکل روبه رو بیانگر مثال تشبیهی برای درک کدام یک از براهین اثبات وجود خداست؟ و این برهان توسط کدام یک از فالسفه -   
اسالمی مطرح شده است؟

۱( برهان وجوب و امکان - ابن سینا 

۲( برهان امکان فقری یا فقر وجودی - مالصدرا 

۳( برهان وسط و طرف - سهروردی 

۴( برهان امتناع تسلسل علل نامتناهی علت ها - فارابی

............ عالوه بر قبول برهان های ارسطو، برهانی بر وجود خدا ارائه می کند که مبتنی بر ............ است و این برهان به -   
............ معروف است، یعنی برهان محکم تر و کوتاهتر در اثبات وجود خداوند می باشد.

۲( فارابی - محال بودن تسلسل نامتناهی علت ها - أسد و أخصر  ۱( ابن سینا - مغایرت ذهنی وجود و ماهیت - امکان فقری   

۴( فارابی - مغایرت ذهنی وجود و ماهیت - امکان فقری ۳( ابن سینا - محال بودن تسلسل نامتناهی علت ها - أسد و أخصر  

هرکدام از این فیلسوفان مسلمان نظرشان بر این است که تنها اثبات وجود خدا از چه طریقی امکان پذیر است و بر همین اساس -   
فالسفه چه عملکردی در این زمینه داشته اند؟

۲( شهود قلبی - تأکید بر تزکیه نفس  ۱( استدالل عقلی - ارائه برهان     

۴( شهود قلبی - ارائه برهان ۳( استدالل عقلی - تأکید بر تزکیه نفس   
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منطق و فلسفه جامع کنکور

چه امری در آثار آلبر کامو همواره او را رنج می داد و این امر ناشی از این جمله اوست که می گفت: جهان یک سکوت ........... -   
و ............ دارد.
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۱( وقتی به موجودات جهان نگاه می کنیم می بینیم این موجودات در ذات خود نسبت به بودن و نبودن مساوی اند، یعنی ذاتًا ممکن الوجودند.

۲( موجودات این جهان به واجب الوجود بالذات وابسته اند که آن ها را از حالت امکانی خارج کرده و پدید آورد.

۳( ممکن الوجود بالذات برای اینکه از حالت تساوی میان وجود و عدم درآید و وجود برای آن ضروری گردد به واجب الوجود بالذات نیازمند است.

۴( در نهایت وجود موجودی ثابت می شود که وجود، ذاتی او باشد و خودش ممکن الوجود نبود، بلکه سرسلسله علت ها یا عله العلل )خداوند( باشد.

صحیح و غلط بودن هریک از موارد زیر در کدام گزینه به درستی مطرح شده است؟ -   

از استدالل عقلی  تا وقتی فلسفی است که  پیرو هر مسلک دیگر درباره خداوند  یا  و  - بحث فیلسوف، خواه مسیحی، خواه مسلمان 
استفاده کند. 

- هر فیلسوفی در بیان نظریات خود درباره خداوند فقط باید نتایج تفکر خود را به صورت استدالل عقلی عرضه نماید. 

- دکارت و کانت با اینکه مسیحی بودند؛ ولی چون با روش فلسفی محض به اثبات خداوند نپرداختند بحث آن ها یک بحث فلسفی به 
شمار نمی آید. 

- فیلسوف کسی نیست که دین و آئینی نداشته باشد؛ بلکه کسی است که براساس قواعد علمی و فلسفی از عقیده خود دفاع کند.

۲( غ - ص - غ - ص  ۱( ص - غ - ص - غ     

۴( ص - غ - ع - غ  ۳( ص - ص - ع - غ     

از نظر شیخ اشراق سهروردی فیلسوف بزرگ دوره اسالمی حکیمان ایران قبل از باستان اعتقاد داشتند که خداوند چگونه پدیده -   
ها را خلق کرده و ظاهر می سازد؟ و با این نظر حکمت را با کدام یک از جوانب معرفتی آمیخته می کردند؟

۲( با حکمت و عدالت خود - عرفان  ۱( با پرتو و اشراق خود - عرفان    

۴( با حکمت و عدالت خود - عقالنیت اسطوره ای ۳( با پرتو و اشرق خود - عقالنیت اسطوره ای   

از نظر سهروردی ویژگی حکیمان در ایران قبل از باستان چگونه توصیف شده است؟ و آنان خداوند را چطور توصیف می کردند؟-   

۱( عالوه بر حکمت با عرفان نیز آشنا بودند. - عله العلل یا علت نخستین 

۲( عالوه بر حکمت با شناخت حسی نیز آشنا بودند. - نوراالنوار 

۳( عالوه بر حکمت با عرفان نیز آشنا بودند. - نوراالنوار 

۴( عالوه بر حکمت با شناخت حسی نیز آشنا بودند. - عله العلل یا علت نخستین

بر اساس خداشناسی فلسفی مطرح است که اعتقاد به خدا به عنوان خالق هستی که جهان را بر اساس ............................... -   
و ......................... آفریده در فرهنگ ایرانیان سابقه دیرینه دارد و به دوران قبل از باستان یعنی پیش از حکومت های ............ 

و .............. برمی گردد و ............ فیلسوف بزرگ اسالمی معتقد است که حکیمانی قبل از ایران باستان می زیستند.

۲( علم و خرد - مادها و هخامنشیان - مالصدرا  ۱( علم و خرد - ایالمی ها و بین دو رود - سهروردی   

۴( حکمت و عدل - ایالمی ها و بین دو رود - مالصدرا ۳( حکمت و عدل - مادها و هخامنشیان - سهروردی  
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تیلور ابداع کننده خداشناسی فلسفی را چه کسی معرفی می کند و از نظر چه کسی دالیلی که صرفٍا متکی بر عقل باشند مردودند -   
و در کدام یک از آثار زیر بر بحران معناداری زندگی تاکید شده است؟

۲( افالطون - برگسون - بیگانه  ۱( ارسطو - دیوید هیوم - جنایات و مکافات   

۴( افالطون - دیوید هیوم - طاعون  ۳( ارسطو - برگسون - برادران کارامازوف    

مهم ترین اثر فلسفی ارسطو که در آن به الهیات و خداشناسی می پردازد و این دانش را برترین علم معرفی می کند، چیست؟ -   
بعدها کدام فیلسوف در کدام یک از آثار فلسفی خود مانند ارسطو بر الهیات و خداشناسی تاکید دارد؟

۲( مابعد الطبیعه - فارابی - اشارات وتنبیهات  ۱( ارغنون - فارابی - اشارات و تنبیهات    

۴( مابعدالطبیعه - ابن سینا - شفا ۳( ارغنون - ابن سینا - شفا    

این جمله ابن سینا که می گوید: »هیچ چیز در هیچ چیز از او )خدا( بی نیاز نیست.« به کدام نظریه نزدیک تر است؟-   

۲( نظریه برهان علیت فارابی ۱( نظریه امکان فقری مالصدرا    

۴( اصل علیت ۳( برهان وجوب و امکان ابن سینا    

قبول ناظم و مدبر در جهان در دالیل مطرح شده توسط کدام فیلسوف درباره وجود خداوند دخالتی ندارد؟-   

۴( ارسطو ۳( ابن سینا    ۲( افالطون    ۱( هیوم   

وقتی شیئی را در مقابل خود می بینیم و آن را واقعی می پنداریم:-   

۲( اصل علیت را قبول می کنیم.  ۱( مغایرت وجود و ماهیت را می پذیریم.   

۴( به واجب الوجود بالغیر توجه می کنیم. ۳( محال بودن تسلسل علل را می پذیریم.   

اگر اشکال برتر اندراسل درباره برهان علیت را بپذیریم:-   

۲( جهان واجب الوجود بالذات خواهد بود. ۱( خداوند واجب الوجود بالغیر می شود.   

۴( دو واجب الوجود بالذات خواهیم داشت. ۳( جهان هیچ گاه به وجود نمی آمد.    

کدام گزینه درباره کانت نادرست است؟-   

۱( کانت معتقد است که مسئولیت پذیری و اخالق فقط در موجوداتی که دارای اختیار هستند، معنا دارد. 

۲( کانت به اثبات ضرورت وجود خداوند بر اساس اصول اخالقی پرداخته است.

۳( او خداوند را یک امر عینی و خارجی می داند و معتقد است که روح نیز مانند خداوند، وجود عینی دارد. 

۴( کانت سعادت نفس انسان را مشروط به وجود جهان فوق مادی می داند.

که این بیت شعر با کدام گزینه ارتباط معنایی دارد؟-   

به عشق است ایستاده آفرینش«»گر اندیشـــه کنـــی از راه بینش

۱( فیلسوفان مسلمان هدف نهایی آفرینش را عشق می دانند. 

۲( هریک از ممکنات به واسطه حقیقت وجودی خود، مشتاق کماالت و خیرات است. 

۳( اشتیاق ذاتی و فطری به خیرات و کماالت و دوری از بدی ها، همان عشق است که سبب بقای ممکنات است. 

۴( دوام جهان و پایداری نظام اجتماعی بین انسان ها فقط از جهت عشق برقرار می ماند.
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۴( دوام جهان و پایداری نظام اجتماعی بین انسان ها فقط از جهت عشق برقرار می ماند.
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کدام گزینه صحیح است؟-   

۱( هریک از ممکنات برحسب فطرت خود مشتاق به خیرات و کماالت است. 

۲( اینکه هر موجودی به واسطه حقیقت وجودی خویش از بدی ها گریزان است، معنای عشق است.

۳( عشق و محبت از نظر ابن سینا اختصاص به انسان دارد و حاصل فطرت متمایز انسان است.

۴( خداوند عشق را در کنه و ذات جهان هستی به ودیعت نهاده است و هر موجودی بهره مند از جاذبه عشق الهی است.

توجه به نظر ابن سینا درباره عشق ما را به پذیرش کدام گزینه راهبری می نماید؟-   

۱( سبب ایجاد موجودات جهان عشق است و این رابطه بین خدا و انسان ها است که این باعث تمایز انسان از سایر موجودات است.

۲( عشق مخصوص انسان ها است و سبب ایجاد و بقای همه ممکنات است. 

۳( ابن سینا به جای اثبات فلسفی وجود خداوند، توصیفی مبتنی بر عشق از جهان ارائه نمود. 

۴( اشتیاق ذاتی و ذوق فطری که بین ممکنات وجود دارد، همان عشق است. 

پذیرش نظریه برتراند راسل کدام اصل فلسفی را زیر سوال نمی برد؟-   

۲( مغایرت وجود و ماهیت  ۱( امکان فقری مالصدرا    

۴( رابطه ضرورت علی و معلولی  ۳( امتناع تسلسل علل نامتناهی    

کدام گزینه را صحیح می دانید؟-   

۱( شاگردان ابن سینا استدالل او را در اثبات وجود خدا را ارتقاء دادند و برهان قوی تری را ارائه کردند. 

۲( ابن سینا غیر از اثبات وجود خداوند، با دالیل فلسفی توصیفی مبتنی بر عشق که فقط بین انسان و خداوند وجود دارد، ارائه داد. 

۳( استدالل مالصدرا بر اثبات وجود خداوند بر اساس نظریه اصالت وجود طرح شده است. 

۴( استدالل مالصدرا بر اثبات خداوند از طریق امکان ذاتی موجودات و تقسیم وجود به دو نوع فقیر و غنی بنا شده است.

همه گزینه های زیر با نظریه امکان فقری مرتبط است به جز:-   

۱( جهان هستی سراسر تعلق به ذات خداوند است. 

۲( لحظه ای توقف در عنایت الهی باعث نابودی جهان می شود. 

۳( موجودات معلول، همگی برای به وجود آمدن محتاج واجب الوجود بالذات اند.

۴( موجودات جهان ماده، همگی فقیر و وابسته هستند. 

از نظر ابن سینا توصیف مبتنی بر عشق از جهان وجود ................... و در فلسفه ................-   

۱( ندارد - خداوند فقط با دالیل فلسفی و عقلی اثبات می شود.

۲( دارد - خداوند صرفا با دالیل عقلی اثبات می شود. 

۳( ندارد - دالیل عقلی و شهودی برای اثبات وجود خداوند بیان می شود. 

۴( دارد - دالیل عقلی و شهودی برای اثبات وجود خداوند بیان می شود. 
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نظر فیلسوفان درباره خیر و جمال و زیبایی و واقعیت داشتن آن چیست؟ -   

۱( فیلسوفان مسلمان به خیر، جمال و زیبایی معتقدند و مصداق آن را کل جهان می دانند. 

۲( فیلسوفان اروپایی درباره انسان، گرایش به خیر و جمال و زیبایی معتقد نیستند. 

۳( فیلسوف مسلمان انسان را دارای گرایش به خیر و زیبایی می داند و مصداق واقعی آن را خدا می داند. 

۴( فیلسوف مسلمان همه خوبی ها و بدی ها را در همین جهان معرفی می نماید.

عدم استقالل جهان به طورکلی حاصل پذیرش کدام اصل فلسفی است؟-   

۲( نظریه وحدت مفهوم وجود  ۱( نظریه اصالت وجود     

۴( نظریه واجب الوجود بالغیر  ۳( نظریه فقر وجودی     

کدام گزینه نادرست است؟-   

۱( فیلسوف مسلمان معتقد است که آرمان های مقدس و فراتر از ماده، معتبر و درست هستند. 

۲( فیلسوف مسلمان جهان را غایتمند می داند. 

۳( فیلسوف مسلمان خیر و زیبایی را امری خیالی نمی داند، بلکه در خدا موجود می داند. 

۴( فیلسوف مسلمان معتقد است که اگر نتواند خداوند را اثبات کند، امکان پذیرش بعضی از معیارهای زندگی معنادار وجود نخواهد داشت.

از نظر مالصدرا بر اساس نظریه ............. وجود بر دو گونه است: .............. و ...........-   

۲( فقر وجودی - بی نیاز - غنی ۱( امکان فقری - فقیر - وابسته    

۴( وحدت حقیقت وجود - بی نیاز - نیازمند ۳( فقر وجودی - فقیر - بی نیاز    

پیام اصلی این سینا و پیروان او در کدام گزینه بهتر بیان شده است.-   

۲( دوام و بقای هستی به عشق است.  ۱( عشق دلیل پیدایش جهان است.    

۴( اعتقاد به خداوند باعث معناداری زندگی است. ۳( موجودات جهان از حیث اینکه اکنون موجودند، واجب بالغیر هستند.  

از نظر پیروان این سینا:-   

۱( موجودات این جهان همگی برحسب ذات خود واجب الوجود هستند.

۲( موجودات این جهان همگی واجب الوجود بالغیر هستند، ولی از جهت ذات واجب الوجود بالذات شده اند. 

۳( موجودات جهان از این حیث که اکنون موجودند، واجب الوجود بالغیر هستند. 

۴( موجودات این جهان از جهت ذات خود ممکن الوجودندبالذات هستند و از آن جهت که اکنون موجودند، ممکن الوجود بالغیر هستند.

اگر کسی معتقد باشد که می توان به جای اثبات خدا به رابطه خدا با معناداری زندگی اندیشید، درباره اش می توان گفت: -   

۱( او می تواند یک فیلسوف مسلمان باشد که به رابطه خدا با معناداری زندگی پرداخته است.

۲( او ممکن است یک فیلسوف اروپایی باشد که معتقد است با ارتباط با خدای واقعی و اثبات شده، می توان زندگی را معنادار کرد.

۳( احتمااًل او یکی از همفکران کاتینگهام یا کرکگور است که در کنار اثبات خدا به بحث معناداری زندگی پرداخته اند.

۴( احتمااًل این فرد فکر می کند که با تصور مفهوم آب، می توان تشنگی را برطرف کرد. 
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گزاره صحیح را انتخاب کنید.-   

۱( فیلسوفان مسلمان نیز مانند فالسفه اروپایی که در کنار اثبات وجود خدا به بحث درباره معناداری زندگی می پرداختند، به این موضوع پرداخته اند.

۲( از نظر فالسفه مسلمان به جای بحث درباره اثبات وجود خدا، می توان از خدا برای معناداری زندگی بهره برد. 

۳( فیلسوف مسلمان معتقد است توقع رفع عطش از مفهوم آب، امری غیرعقالیی است. 

۴( فیلسوفان مسلمان معتقدند پذیرش خداوند از طریق استدالل عقلی برای همه افراد به یک میزان فراهم است.

کدام یک از اصول فلسفی زیر کاربردی در برهان وجوب و امکان ابن سینا ندارد؟-   

۴( امتناع تسلسل علل ۳( وجوب علی و معلولی    ۲( نیاز فقیر به غنی    ۱( مغایرت وجود و ماهیت 

یا -     ................ اساس  بر  ترتیب  به  که   ........................ و   ........................... به  الوجود  واجب  تقسیم 
............................، حاصل نظر ابن سینا است.

۱( واجب بالذات - واجب بالغیر - نیازمندی به غیر - نیازمندی به ذات 

۲( واجب بالذات - واجب بالغیر- وجود از ناحیه ذات - وجود از ناحیه غیر 

۳( واجب بالغیر - واجب بالذات - نیازمند به ذات خویش - نیاز به ذات خویش

۴( واجب بالغیر - واجب بالذات - عدم نیاز به غیر - نیاز به غیر 

وقتی می گوییم که یک مفهوم وجوب را از ناحیه علت دریافت می کند، به ................ اشاره نموده ایم و آنجا که می گوییم یک -   
واقعیت برای به وجود آمدن وابسته به غیر است، به ............ توجه نموده ایم.

۲( واجب بالذات - واجب بالغیر  ۱( واجب بالغیر - واجب بالذات     

۴( واجب بالغیر - واجب بالغیر ۳( ممکن بالذات - واجب بالذات    

دلیل آنکه ممکن الوجودها برای به وجود آمدن به علت احتیاج دارند، آن است که .................-   

۲( به واجب الوجود بالذات محتاج اند. ۱( ذاتًا ممکن الوجودند     

۴( ممکن الوجودها یا واجب بالغیر هستند یا ممتنع بالغیر. ۳( موجود یا واجب است یا ممکن.    

آنجا که بحث از نیاز برای ایجاد مطرح می گردد، غیر از مفهوم ................. باید به مفهوم ................ نیز توجه نمود، چون -   
..............

۱( ممکن الوجود بالذات - واجب الوجود بالذات - واجب الوجود بالذات بدون ممکن الوجود معنا ندارد.

۲( واجب الوجود بالغیر - واجب الوجود بالذات - واجب الوجود بالذات همان واجب الوجود بالغیر است که به خودش وابسته است.

۳( ممکن الوجود بالذات - واجب بالغیر - تمام ممکن الوجود بالذات ها قطعًا روزی واجب الوجود بالغیر می شوند. 

۴( ممکن الوجود بالذات - واجب بالذات - اگر واجب بالذات نباشد، ممکن الوجود بالذات پدیدار نمی گردد.

تفاوت واجب الوجود بالذات و واجب الوجوب بالغیر درکدام گزینه بهتر بیان شده است؟-   

۱( واجب الوجود بالذات آن است که قائم به ذات است و برای به وجود آمدن وابسته به غیر می باشد. 

۲( واجب الوجوب بالغیر در واقع واجب الوجودی است که در به وجود آمدن به یک واجب الوجود بالذات نیازمند است. 

۳( واجب الوجود بالذات همان ممکن الوجود است که در به وجود آمدن نیازمند دیگری نیست. 

۴( واجب الوجود بالذات یعنی قائم بالذات، یعنی در لحظه به وجود آمدن محتاج جز خودش نیست.
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کدام گزینه ناصحیح است؟-   

۱( ابن سینا برهان فارابی در اثبات وجود خدا را درست و کامل ندانست و برهان وجوب و امکان را ارائه نمود. 

۲( درصورتی که اثبات نشود تعداد موجودات جهان قابل شمارش و محدود نیستند، برهان وجوب و امکان با مشکل مواجه نمی شود.

۳( موجودات جهان اگر به صورت تک تک مالحظه شوند، ممکن الوجود هستند و به صورت مجموعی هم ممکن الوجود می باشند.

۴( برهان ابن سینا در اثبات خدا به دو صورت طرح گردیده است.

در رابطه با برهان وجوب و امکان می توان گفت:-   

۱( این برهان در کتاب »اشارات« آمده و به شکل کامل تر در کتاب »شفا« تکرار شده است. 

۲( صدرائیان این برهان را نپذیرفتند و به جای آن، برهان امکان فقری یا فقر وجودی را مطرح کردند. 

کوئیناس بر خالف بحث مغایرت وجود و ماهیت در برهان وجوب و امکان، نظر ابن سینا را پذیرفت.  ۳( توماس آ

۴( این برهان درست است، چه تعداد ممکن الوجودها در جهان محدود باشد، چه تعداد بی نهایت داشته باشند.

کدام گزینه درباره برهان وجوب و امکان ابن سینا نادرست است؟-   

۱( به گفته فالسفه بعد از ابن سینا، برهان وجوب و امکان فقط در جهان اسالم به عنوان برهانی بسیار قوی در اثبات خدا پذیرفته شد.

کوئیناس برهان وجوب و امکان ابن سینا را گسترش داد.  ۲( در اروپا توماس آ

۳( صدرائیان برهان ابن سینا را ارتقاء دادند و وارد مرتبه باالتری کردند.

۴( برهان وجوب و امکان ابن سینا در دو کتاب »اشارات« و »شفا« آمده است. 

کدام گزینه نمی تواند در برهان وجوب و امکان مورد استفاده قرار بگیرد؟-   

۱( هر ممکن الوجودی در ذات خود محتاج علت است تا به وجود بیاید. 

۲( واجب الوجود بالذات همان طرفی است که ممکن الوجودها بدان نیازمندند. 

۳( تسلسل علل نامتناهی محال است؛ بنابراین در ابتدای زنجیره ممکن الوجودها به واجب الوجود می رسند. 

۴( چون همه موجودات ممکن الوجود بالذات هستند، پس در انتهای زنجیره معلول ها به یک واجب الوجود بالذات می رسیم. 

ما درباره برهان وجوب و امکان، همه گزینه ها صحیح اند، به جز:-   

۱( نام دیگر آن برهان »وسط و طرف« است که بر مبنای مغایرت وجود و ماهیت بنا شده است. 

۲( ابن سینا در این برهان موجودات این جهان را ممکن الوجود بالذات می داند. 

۳( ممکن الوجودها چون برای به وجود آمدن، نسبت به عدم ترجیح دارند، با حضور واجب الوجود بالذات به وجود می آیند. 

۴( در این برهان موجودات جهان یا ممکن الوجود هستند یا واجب الوجود.

کدام گزینه نقص ایراد راسل به برهان علیت است؟-   

۲( هرچیزی به علت محتاج است.  ۱( تسلسل علل محال است.    

۴( خداوند است که واجب الوجود می شود و سایر موجودات را به وجود می آورد. ۳( معلول ها نیازمند علت هستند، به جز خداوند.    
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کدام گزینه ناصحیح است؟-   
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در بیان برتراند راسل درباره برهان عله العلل:-   

۲( تفاوتی بین خدا و سایر موجودات نیست.  ۱( هر معلولی نیازمند علت است.    

۴( جهان نمی تواند بدون خدا پدید آید. ۳( برهان علیت بی نقص است.    

کدام گزینه اختالف راسل و فارابی را نشان می دهد؟-   

۱( هر معلولی نیازمند علت است. 

۲( جهان دارای موجودات ممکن الوجود است. 

۳( ممکن الوجود نیازمند علت است. 

۴( بین پدیده های جهان برخی ممکن الوجود و برای به وجود آمدن محتاج علت هستند.

کدام گزینه نادرست است؟-   

۱( دیوید هیوم در باب برهان نظم، وجود ناظم و مدبر را می پذیرد. 

۲( فیلسوفان اروپایی اثبات وجود خدا از طریق استدالل عقلی را امکان پذیر نمی دانند. 

۳( فارابی حتما و به طور قطعی وجود پدیده ها را دلیل بر وجود واجب الوجوب می داند. 

۴( ابن سینا و دکارت هر دو از روش عقلی برای اثبات وجود خدا بهره برده اند.

علی العلل موجودی نیست که ............ باشد.-   

۲( ابتدای زنجیره موجودات ممکن الوجود ۱( قائم به ذات و غیروابسته به غیر    

۴( واجب الوجوب بالذات و قائم به ذات ۳( ممکن الوجود بالذات و وابسته به غیر   

برهان های توماس آکوئیناس، فارابی و ابن سینا در اثبات وجود خدا به ترتیب بر کدام مبنا استوار است؟-   

۱( مغایرت وجود و ماهیت - بطالن تسلسل علل - وجوب و امکان 

۲( مغایرت وجود و ماهیت - تقدم علل بر معلوم - مغایرت وجود و ماهیت 

۳( ممکن الوجود بالذات - ممکن الوجود بالذات - مغایرت وجود و ماهیت 

۴( مغایرت وجود و ماهیت - امکان ذاتی - بطالن تسلسل علل

دلیل امتناع تسلسل علل نامتناهی با کدام گزینه شباهت دارد؟-   

۲( فهم قاعده علیت از نظر دکارت ۱( فهم قاعده علیت از نظر فیلسوفان مسلمان   

۴( فهم اصل مغایرت وجود و ماهیت ۳( فهم قاعده امکان فقری مالصدرا    

به دلیل محال بودن تسلسل علل نامتناهی در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟-   

۲( ما در مقابل خود یک موجود را می بینیم.  ۱( اجتماع نقیضین محال است.    

۴( معلول ها نمی توانند تا بی نهایت پیش بروند. ۳( تقدم علت بر معلول     

درباره تسلسل علل نامتناهی کدام گزینه نادرست است؟-   

۲( انتهای این زنجیره قابل رؤیت نیست. ۱( این زنجیره ابتدا نخواهد داشت.    

۴( وجود یک موجود، ناقض این زنجیره است. ۳( تشکیل این زنجیره ممکن الوجود است.   
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کدام گزینه مفهوم تسلسل علل نامتناهی را بهتر توضیح می دهد؟-   

۱( سلسله علت ها با تعداد بسیار زیادی به عقب برگردد؛ در حالی که به یک وجود غیر وابسته ختم گردد. 

۲( سلسله معلول ها آن قدر ادامه یابند که تا بی نهایت بروند. 

۳( سلسله علت ها آن قدر به عقب برگردد که در بی نهایت به یک عله العلل ختم شود. 

۴( سلسله علت ها تا بی نهایت به عقب برگردد.

پذیرش کدام مفهوم متناقض با امتناع تسلسل علل نامتناهی است؟-   

۲( قائم به غیر بودن موجودات ۱( مفهوم معلول بدون علت    

۴( علت بدون معلول ۳( قائم به ذات بودن موجودات    

پذیرش امتناع تسلسل علل به کدام گزینه منتهی خواهد شد؟-   

۱( یعنی در ابتدای زنجیره علت ها یک عله العلل داریم. 

۲( زنجیره معلول ها تا بی نهایت پیش نمی رود. 

۳( معلول ها می توانند علت موجود دیگری باشند تا برسد به معلولی که علت ندارد. 

۴( همه موجودات جهان قائم به ذات خواهند بود.

با پذیرش تسلسل علل نامتناهی، ............-   

۲( باید در انتهای زنجیره معلول ها یک معلول را فرض کنیم.  ۱( باید در ابتدای زنجیره علت ها یک عله العلل فرض کنیم.   

۴( فرض زنجیره علت ها و معلول ها محال می شود. ۳( زنجیره معلول ها تا بی نهایت پیش خواهد رفت.   

اگر تسلسل علل نامتناهی را بپذیریم ناگزیریم .............-   

۲( تعریف عله العلل را تغییر دهیم.  ۱( عله العلل یا علت نخستین را بپذیریم.   

۴( علت مقدم بر معلول را بپذیریم. ۳( وجود خود و جهان اطراف را نفی کنیم.   

ابتدایی ترین مبحث در اثبات وجود خدا در نگاه فارابی چه می باشد؟-   

۲( تسلسل علل نامتناهی محال است. ۱( موجوداتی که وجودشان از خودشان نیست.   

۴( معلوم بر علت خود مقدم است. ۳( علت مقدم بر معلوم است.    

در کدام گزینه همه فیلسوفان از نظر معرفت شناسی در اثبات وجود خدا هم نظرند؟-   

۲( فارابی - دکارت - کاتینگهام - مالصدرا  ۱( دیوید هیوم - تجربه گرایان - ویلیام جیمز - کاتینگهام   

۴( دکارت - کانت - مالصدرا - فارابی ۳( مالصدرا - سهروردی - کرکگور - دکارت    

کانت و دکارت در موضوع اثبات خداوند از نظر ............ با مالصدرا یکسان عمل کرده اند.-   

۲( اثبات اخالق اجتماعی ۱( معرفت شناسی     

۴( اثبات فقر وجودی ۳( اثبات وجود نامتناهی     
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در رابطه با نظر فالسفه مسلمان در اعتقاد به خدا کدام گزینه صحیح است؟-   

۱( فالسفه مسلمان اثبات عقالنی وجود خداوند را امکان پذیر می دانند. 

۲( در جهان اسالم برخی فیلسوفان برای وجود خدا استدالل جدید آورده اند، ولی برخی دیگر استدالل های قبلی را توضیح داده اند.

۳( فیلسوفان مسلمان مانند فارابی در روش عقلی و استداللی مانند کانت و دکارت پیش رفته اند و آن را در اثبات خدا معتبر می دانند.

۴( مالصدرا بر خالف ابن سینا روش عقلی را در اثبات خدا استفاده نکرده است و از طریق امکان فقری خدا را اثبات می کند.

درباره فیلسوف کدام گزینه نادرست نیست؟-   

۱( کسی است که عقیده ای دارد، ولی آن را از طریق یک دین الهی پذیرفته است نه مکاتب بشری. 

۲( فیلسوفانی هستند که به خدا معتقدند، ولی این اعتقاد ریشه در دین دارد و از آن طریق پذیرفته شده است. 

۳( فیلسوف کسی است که یک دین را از انبیای الهی پذیرفته و از طریق عقل از آن دفاع می کند. 

۴( فارابی و ابن سینا از نظر استفاده از روش عقلی، مشابه کانت و دکارت هستند.

ما عبارات زیر همگی صحیح هستند به جز:-    

۱( فیلسوف کسی است که هیچ عقیده ای نتواند او را با خود درگیر کند تا بتواند آزادانه به بحث بپردازد. 

۲( عقاید کانت و دکارت با آنکه ۳۸۴۸۶۸۷۹۷۶ مسیحی بودند، کاماًل فلسفی به شمار می آیند. 

۳( معیار پذیرش یک اعتقاد باید استدالل عقلی باشد تا آن را پذیرفت. 

۴( فیلسوفان از عقیده اعتقاد به خداوند به روش عقلی دفاع می کنند.

فه
س

فل
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گزینه ۲ گزینه صحیح است. در مقدمات برهان فارابی آمده است، هرچیزی که وجودش از خودش نباشد، علتی مقدم بر خود دارد که به او وجود می س سوال
دهد )تقدم وجودی علت بر معلول(

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینه ۱: بر اساس قاعده علیت هر معلولی باید علتی داشته باشد. 

گزینه ۳: نتیجه برهان وجوب و امکان ابن سینا، اثبات واجب الوجود بود. 
گزینه ۴: تسلسل علل یعنی سلسله طولی علت ها تا بی نهایت ادامه یابد و به سر سلسله ختم نشود.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. این جمله برتراند راسل است. او گمان می کرد قاعده علیت این است که »هر موجودی نیاز به علت دارد« و لذا وجود خدا س سوال
را نقض قانون علیت می دانست، بنابراین می گفت: »اگر چیزی بدون علت می تواند وجود داشته باشد، تفاوتی نمی کند که آن چیز، خدا باشد یا جهان«. اما از 

نظر فارابی و ابن سینا فقط موجودات پیرامون ما ممکن الوجود هستند و نیازمند علت هستند و هرچه موجود است، نیاز به علت دارد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. تنها گزینه ای که مشروط بودن یک امر با به یک امر دیگر بیان می کند گزینه ۱ است. در تمثیل فارابی از آجرهایی که س سوال
به یکدیگر داده شده، سلسله آجرهای متکی به هم باید به ستونی ختم شوند که نگهدارنده همه آجرهای دارای اتکا است. سلسله موجودات، معلول نیز نیازمند 
موجودی است که معلول نباشد، پس در ابتدای سلسله علت ها و معلول ها علتی وجود دارد که وجودش وابسته به دیگری نیست، یعنی خودش واجب الوجود و 

علت العلل موجودات است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. ابن سینا علیت را حاصل توالی و استمرار حوادث ندانسته و آن را عقلی و غیرتجربی می داند که بر اصل امتناع و ارتفاع س سوال
نقیضین ابتناء دارد. ولی بعد از درک علیت برای کشف علت امور به سراغ حس و تجربه می رویم.

۱ گزینه صحیح است. گزینه های ۳ و ۴ بطالن تسلسل را توضیح می دهند و گزینه »۲« بالغیر بی ربط است.س سوال

نیازمندی سراسر س سوال به غیر و  یافت که وابستگی  نیازند. نمی توان وجودی  گزینه ۱ گزینه صحیح است. امکان فقری یعنی واقعیات عین وابستگی و 
وجودش را فرا نگرفته باشد. این وابستگی با امکان ماهوی ابن سینا متفاوت است. نیاز موجودات به علت، به خاطر ضعف و نقص وجودی و نیازمندی به غیر 
است نه ذات امکانی، بنابراین موجودات یا وابسته اند یا غیر وابسته و بی نیاز که فقط واجب بالذات غنای ذاتی دارد و کل هستی، یکپارچه نیاز و تعلق به ذات 

الهی است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. اگر سلسله علت ها بخواهد تا بی نهایت پیش برود، یعنی منتهی به علتی نشود که معلول دیگری نباشد »تسلسل علل س سوال
نامتناهی« پیش می آید و چنین تسلسلی محال است، زیرا اگر سلسله علت ها بخواهد تا بی نهایت به عقب برود، اصاًل نوبت به معلولی که هم اکنون پیش روی 

ما است، نمی رسد. به عبارت دیگر ابتدا داشتن سلسله بی نهایت قرار دارد، خود متناقض و غیرممکن است.
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گزینه ۲ گزینه صحیح است. در مقدمات برهان فارابی آمده است، هرچیزی که وجودش از خودش نباشد، علتی مقدم بر خود دارد که به او وجود می س سوال
دهد )تقدم وجودی علت بر معلول(

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینه ۱: بر اساس قاعده علیت هر معلولی باید علتی داشته باشد. 

گزینه ۳: نتیجه برهان وجوب و امکان ابن سینا، اثبات واجب الوجود بود. 
گزینه ۴: تسلسل علل یعنی سلسله طولی علت ها تا بی نهایت ادامه یابد و به سر سلسله ختم نشود.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. این جمله برتراند راسل است. او گمان می کرد قاعده علیت این است که »هر موجودی نیاز به علت دارد« و لذا وجود خدا س سوال
را نقض قانون علیت می دانست، بنابراین می گفت: »اگر چیزی بدون علت می تواند وجود داشته باشد، تفاوتی نمی کند که آن چیز، خدا باشد یا جهان«. اما از 

نظر فارابی و ابن سینا فقط موجودات پیرامون ما ممکن الوجود هستند و نیازمند علت هستند و هرچه موجود است، نیاز به علت دارد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. تنها گزینه ای که مشروط بودن یک امر با به یک امر دیگر بیان می کند گزینه ۱ است. در تمثیل فارابی از آجرهایی که س سوال
به یکدیگر داده شده، سلسله آجرهای متکی به هم باید به ستونی ختم شوند که نگهدارنده همه آجرهای دارای اتکا است. سلسله موجودات، معلول نیز نیازمند 
موجودی است که معلول نباشد، پس در ابتدای سلسله علت ها و معلول ها علتی وجود دارد که وجودش وابسته به دیگری نیست، یعنی خودش واجب الوجود و 

علت العلل موجودات است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. ابن سینا علیت را حاصل توالی و استمرار حوادث ندانسته و آن را عقلی و غیرتجربی می داند که بر اصل امتناع و ارتفاع س سوال
نقیضین ابتناء دارد. ولی بعد از درک علیت برای کشف علت امور به سراغ حس و تجربه می رویم.

۱ گزینه صحیح است. گزینه های ۳ و ۴ بطالن تسلسل را توضیح می دهند و گزینه »۲« بالغیر بی ربط است.س سوال

نیازمندی سراسر س سوال به غیر و  یافت که وابستگی  نیازند. نمی توان وجودی  گزینه ۱ گزینه صحیح است. امکان فقری یعنی واقعیات عین وابستگی و 
وجودش را فرا نگرفته باشد. این وابستگی با امکان ماهوی ابن سینا متفاوت است. نیاز موجودات به علت، به خاطر ضعف و نقص وجودی و نیازمندی به غیر 
است نه ذات امکانی، بنابراین موجودات یا وابسته اند یا غیر وابسته و بی نیاز که فقط واجب بالذات غنای ذاتی دارد و کل هستی، یکپارچه نیاز و تعلق به ذات 

الهی است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. اگر سلسله علت ها بخواهد تا بی نهایت پیش برود، یعنی منتهی به علتی نشود که معلول دیگری نباشد »تسلسل علل س سوال
نامتناهی« پیش می آید و چنین تسلسلی محال است، زیرا اگر سلسله علت ها بخواهد تا بی نهایت به عقب برود، اصاًل نوبت به معلولی که هم اکنون پیش روی 

ما است، نمی رسد. به عبارت دیگر ابتدا داشتن سلسله بی نهایت قرار دارد، خود متناقض و غیرممکن است.
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گزینه ۱ گزینه صحیح است. اگر عله العلل و واجب الوجود بالذات نبوده و واجب الوجود بالغیر باشد به آن معناست که خود، توسط علت دیگری به س سوال
وجود آمده و به این ترتیب دیگر عله العلل نیست. 

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینه )۲(: ممکنات نیز می تواند علت وجود پدیده دیگری قرار گیرند. 

گزینه )۳(: علت قائل شدن برای عله العلل لزومًا موجب دور نمی شود. 
گزینه )۴(: هر چیزی که وجود داشته باشد واجب الوجود است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. پذیرش خداوند وجود او توسط هرکس به اندازه قدرت علمی و فکر اوست. س سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. به اعتقاد ابن سینا، اشیای جهان »واجب الوجود بالغیر« هستند واجب الوجود بالذات، همان ذاتی است که وجود برایش س  سوال
ضرورت دارد و این ضرورت، از ناحیه خود آن ذات است نه از ناحیه یک امر بیرونی.

گزینه ۱ گزینه صحیح است.س  سوال

گزینه ۴ گزینه صحیح است. مورد چهار مربوط به استدالل ابن سینا و نتیجه ای می باشد که از استدالل خود گرفته است.س  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. امکان فقری یعنی واقعیات عینی وابستگی و نیازمند نمی توان وجودی یافت که وابستگی به غیر و نیازمندی سراسر س  سوال
وجودش را فرانگرفته باشد. این وابستگی با امکان ماهوی ابن سینا متفاوت است. نیاز موجودات به علت و به خاطر ضعف و نقص وجودی و نیازمندی به غیر 
است به ذات امکانی، بنابراین موجودات یا وابسته اند یا غیروابسته اند و بی نیاز، که فقط واجب بالذات غنای ذاتی دارد و کل هستی یکپارچه نیاز و تعلق به ذات 

الهی است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. نظر مالصدرا امکان فقری یا فقر وجودی است. )رد گزینه های ۲ و ۴( که در آن جهان ابدأ مستقل نیست. )رد گزینه ۳(س  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. مالصدرا می گوید به جای نگاه کردن به ماهیت و مشاهده حالت امکانی آن باید به واقعیات عالم نگاه کنیم. با مشاهده س  سوال
فقر وجودی واقعیات که آن را امکان فقری مینامیم، نیازمندی آن ها به منبعی غنی بالذات را متوجه می شدیم.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. صدرالمتألهین وابستگی و تعلق موجودات را از ناحیه وجودی میداند نه حالت امکانی. هر موجودی برای وجود یافتن س  سوال
ذاتًا نیازمند و وابسته به غیر است، یعنی نقص وجودی دارد و وابسته و نیازمند و هر آن خداوند غنی مطلق پرتو وجودی خود را از آن ها بردارد کل موجودات نابود 
می شوند. مالصدرا این دیدگاه را امکان فقری یا فقر وجودی نامید تا از امکان ماهوی ابن سینا متمایز سازد چراکه ابن سینا به حالت امکانی موجودات به جای 

وجود پرداخته است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. طبق نظریه امکان فقری یا فقر وجودی جهان هستی یکپارچه عین نیاز و تعلق و وابستگی به ذات الهی است و از خود س  سوال
استقاللی ندارد. نمی توان موجودی را یافت که از نقص وجودی برخوردار نبوده و وابستگی نداشته باشد.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. زیرا امکان فقری یعنی موجود در عین اینکه وجود و عین موجودیت است حقیقت متعلق به غیر است و برای بقاء نیز س  سوال
به آن متعلق و وابسته است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. شعر بیان شده در پی نظریه مالصدرا بیان شده است که »نور« بیانگر وجود و »پاک« بیانگر غنی بالذات یا همان خداوند س  سوال
است.
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گزینه ۲ گزینه صحیح است.س  سوال
بررسی گزینه ها: 

گزینه »۱«: مرتبه وجود موجودات ناقص و ضعیف است، پس هستی آن ها استقاللی ندارد، جهان هستی یکپارچه، نیاز و تعلق به ذات الهی است. 
گزینه »۴«: طبق این نظریه معلولیت و وابستگی موجودات ناشی از ضعف مرتبه وجود آن ها است، پس پیش از بیان نظریه فقر وجودی باید تشکیک وجود را 

قبول داشته باشیم. 
گزینه »۳«: اگر ذات الهی آنی پرتو عنایت خویش را بازگیرد، کل سلسله مراتب وجود محو و نابود می شود و نور موجودات خاموش می شود، پس می توان نتیجه 

گرفت که خدا هم علت ایجاد )موجده( و هم علت بقا )مبقیه( جهان است. 
گزینه »۲«: فقط خداوند غنی بالذات است نه هر موجودی که وجود برای ذاتش واجب شده باشد، چون واجب شدن ذات آن بیانگر وجود علت تامه است. واجب 

الوجود بالغیر بودن موجب تغییری در دامنه وجودی نمی شود و غنی بالذات را رقم نمی زند.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. جهان هستی یکپارچه نیاز و تعلق به ذات الهی است و از خود هیچ استقاللی ندارد اگر ذات الهی آنی پرتو عنایت خویش س  سوال
را بازگیرد، کل موجودات نابود می شوند و نور آن ها خاموش می شود.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. امکان فقری توسط مالصدرا بیان شده که با امکان ماهوی ابن سینا متفاوت است. مالصدرا معتقد بود که جلوه خداوند س  سوال
در تمام موجودات نمایان است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. مالصدرا این وابستگی و فقر وجودی را امکان فقری نامید تا آن را از امکان ماهوی که ابن سینا بیان می کرد، جدا کند.س  سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است. این امکان فقری است که در نظر مالصدرا مانند امکان ماهوی در نظر ابن سینا است نه برعکس.س  سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است. س  سوال

گزینه ۲ گزینه صحیح است. س  سوال

گزینه ۴ گزینه صحیح است. به بیان دیگر عبارت مربوط به سؤال عبارت زیر می شود: تسلسل علل نامتناهی محال است، زیرا اگر سلسله علت س  سوال
ها بخواهد تا بی نهایت به عقب برگردد بدین معنا است که آغاز و ابتدایی در کار نیست؛ یعنی اصاًل چیزی پدید نمی آید تا نوبت به معلولی برسد که اکنون پیش 

روی ما است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. هرچیزی که وجودش از خودش نباشد، علتی مقدم برخود دارد که به او وجود می دهد.س  سوال

گزینه ۲ گزینه صحیح است. در گزینه ۲ به خوبی مراحل استدالل فارابی در اثبات وجود خدا به طور دقیق مطرح شده است که فارابی از این برهان س  سوال
با عنوان برهان اسد و اخصر یاد می کند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. برتراندراسل فیلسوف انگلیسی قرن ۲۰ م. مدعی بود برهان علیت بر اثبات وجود خدا برهانی سست است، زیرا اگر س  سوال
هرچیزی باید علتی داشته باشد، پس خدا نیز نیازمند علت است، اگر چیزی بدون علت، وجود تواند داشت این چیز هم می تواند خدا باشد و هم جهان.« ⬅ 

»پس به قیاس خداشناسی و جهان شناسی می پردازد«.
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گزینه ۲ گزینه صحیح است.س  سوال
بررسی گزینه ها: 

گزینه »۱«: مرتبه وجود موجودات ناقص و ضعیف است، پس هستی آن ها استقاللی ندارد، جهان هستی یکپارچه، نیاز و تعلق به ذات الهی است. 
گزینه »۴«: طبق این نظریه معلولیت و وابستگی موجودات ناشی از ضعف مرتبه وجود آن ها است، پس پیش از بیان نظریه فقر وجودی باید تشکیک وجود را 

قبول داشته باشیم. 
گزینه »۳«: اگر ذات الهی آنی پرتو عنایت خویش را بازگیرد، کل سلسله مراتب وجود محو و نابود می شود و نور موجودات خاموش می شود، پس می توان نتیجه 

گرفت که خدا هم علت ایجاد )موجده( و هم علت بقا )مبقیه( جهان است. 
گزینه »۲«: فقط خداوند غنی بالذات است نه هر موجودی که وجود برای ذاتش واجب شده باشد، چون واجب شدن ذات آن بیانگر وجود علت تامه است. واجب 

الوجود بالغیر بودن موجب تغییری در دامنه وجودی نمی شود و غنی بالذات را رقم نمی زند.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. جهان هستی یکپارچه نیاز و تعلق به ذات الهی است و از خود هیچ استقاللی ندارد اگر ذات الهی آنی پرتو عنایت خویش س  سوال
را بازگیرد، کل موجودات نابود می شوند و نور آن ها خاموش می شود.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. امکان فقری توسط مالصدرا بیان شده که با امکان ماهوی ابن سینا متفاوت است. مالصدرا معتقد بود که جلوه خداوند س  سوال
در تمام موجودات نمایان است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. مالصدرا این وابستگی و فقر وجودی را امکان فقری نامید تا آن را از امکان ماهوی که ابن سینا بیان می کرد، جدا کند.س  سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است. این امکان فقری است که در نظر مالصدرا مانند امکان ماهوی در نظر ابن سینا است نه برعکس.س  سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است. س  سوال

گزینه ۲ گزینه صحیح است. س  سوال

گزینه ۴ گزینه صحیح است. به بیان دیگر عبارت مربوط به سؤال عبارت زیر می شود: تسلسل علل نامتناهی محال است، زیرا اگر سلسله علت س  سوال
ها بخواهد تا بی نهایت به عقب برگردد بدین معنا است که آغاز و ابتدایی در کار نیست؛ یعنی اصاًل چیزی پدید نمی آید تا نوبت به معلولی برسد که اکنون پیش 

روی ما است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. هرچیزی که وجودش از خودش نباشد، علتی مقدم برخود دارد که به او وجود می دهد.س  سوال

گزینه ۲ گزینه صحیح است. در گزینه ۲ به خوبی مراحل استدالل فارابی در اثبات وجود خدا به طور دقیق مطرح شده است که فارابی از این برهان س  سوال
با عنوان برهان اسد و اخصر یاد می کند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. برتراندراسل فیلسوف انگلیسی قرن ۲۰ م. مدعی بود برهان علیت بر اثبات وجود خدا برهانی سست است، زیرا اگر س  سوال
هرچیزی باید علتی داشته باشد، پس خدا نیز نیازمند علت است، اگر چیزی بدون علت، وجود تواند داشت این چیز هم می تواند خدا باشد و هم جهان.« ⬅ 

»پس به قیاس خداشناسی و جهان شناسی می پردازد«.
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منطق و فلسفه جامع کنکور

گزینه ۴ گزینه صحیح است. برتراندراسل فیلسوف انگلیسی قرن ۲۰ م. مدعی بود برهان علیت بر اثبات وجود خدا، برهانی سست است، »زیرا اگر س  سوال
هرچیزی باید علتی داشته باشد، پس خدا نیز نیازمند علت است، اگر چیزی بدون علت، وجود تواند داشت این چیز هم می تواند خدا باشد و هم جهان.« فارابی 

قرنها قبل پاسخ برتراندراسل را در شبهه فوق داده است و به ارائه برهان امتناع تسلسل علل نامتناهی پرداخته است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. س  سوال
دقت کنید: به تله تست ارائه شده دچار نشوید. شکل بیاگر »تسلسل علل نامتناهی« می باشد، یعنی زنجیره علی و معلولی تا بی نهایت و شکلی که در آن تکیه گاه 

اولیه وجود دارد )تشبیه خداوند و عله العلل( بیانگر نفی تسلسل علل نامتناهی می باشد. الزم به ذکر است به این نکته دقت کنید: 
نامتناهی = بی نهایت 

متناهی = محدود )رد گزینه های ۱ و ۳(

گزینه ۳ گزینه صحیح است. ابن سینا در کتاب اشارات وتنبیهات به تشریح برهان وجوب و امکان در جهت اثبات وجود خدا که معروف به برهان س  سوال
وسط و طرف نیز می باشد می پردازد و این برهان را دقیق ترین برهان اثبات وجود خدا معرفی می کند. فارابی با ارائه برهان نفی تسلسل علل نامتناهی این برهان 
را با عنوان برهان اسد و اخصر یعنی محکم ترین و کوتاه ترین برهان اثبات وجود خدا معرفی می کند. مالصدرا نظر امکان فقری یا فقر وجودی را در تکمیل نظر 

امکان ذاتی ابن سینا مطرح کرده و نظرات او بعد از فارابی و ابن سینا مطرح شده است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. ابن سینا در کتاب اشارات به دقت به تشریح برهان وجوب و امکان در جهت اثبات وجود خدا می پردازد و این برهان به س  سوال
برهان وسط و طرف شهرت یافته است؛ زیرا ابن سینا در توضیح آن از واژه طرف برای عله العلل و واجب الوجود بالذات استفاده کرده و از واژه وسط برای توضیح 

ممکن الوجودهای بالذات نام برده است. این برهان با تأسی به قرآن کریم با عنوان برهان صدیقین معروف است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. س  سوال

برهان مالصدرابرهان فارابی  برهان ابن سینا  
امکان فقریاسد و اخصر  وسط و طرف

توضیح اینکه: برهان وجوب و امکان ابن سینا به برهان وسط و طرف و با تأسی از قرآن کریم به برهان صدیقین معروف است و نام های دیگر برهان فارابی ⬅ 
برهان اسد و اخصر یا امتناع تسلسل علل نامتناهی علت ها است و نظر مالصدرا در اثبات وجود خدا به امکان فقری یا فقر وجودی معروف است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. اگر سلسله علت ها بخواهد تا بی نهایت به عقب برگردد و هر علتی وابسته به علت قبل از خود باشد. )نه بعد از خود( س  سوال
بدین معنا است که آغاز و ابتدایی در کار نباشد و در این صورت اصاًل چیزی پدید نمی آید.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. ابن سینا در کتاب )اشارات و تنبیهات( با بیان برهان وجوب و امکان در جهت اثبات وجود خدا، این برهان را دقیق ترین س  سوال
برهان در این جهت معرفی کرده است و با تأسی به قرآن کریم آن را برهان صدیقین می نامند. توضیح اینکه: برهان وجوب و امکان سینوی به برهان »وسط و 

طرف« هم معروف است، ولی این نام از قرآن گرفته نشده است.

اکنون س  سوال این حیث که  از  اما  الوجودند،  او: موجودات جهان برحسب ذات خود ممکن  پیروان  و  ابن سینا  پیام اصلی  گزینه ۲ گزینه صحیح است. 
موجودند، واجب الوجود بالغیرند؛ یعنی از »واجب الوجود بالذات« نشئت گرفته اند.

پردازد. چراکه محال است سلسله س  سوال نامتناهی علت ها می  امتناع تسلسل  بیان برهان  به  فارابی  این شکل  بر اساس  گزینه ۴ گزینه صحیح است. 
)زنجیره( علی و معلولی تا بی نهایت ادامه پیدا کند؛ چنین تسلسلی محال است و در خارج تحقق نمی یابد و نیاز به تکیه گاه اولیه یا همان عله العلل است که 

خودش معلول واقع نشود و بر این اساس اینکه تکیه گاه یا علت نخستین همان خداوند است. 
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گزینه ۲ گزینه صحیح است. فارابی عالوه بر قبول برهان های ارسطو، برهان هایی بر وجود خدا ارائه می کند که مبتنی بر محال بودن تسلسل س  سوال
نامتناهی علت ها است و این برهان را برهان اسد و أخصر می نامند؛ یعنی برهان کوتاه تر و محکم در اثبات وجود خدا می باشد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. فیلسوفان مسلمان نظرشان بر این است که اثبات وجود خدا از طریق استدالل عقلی امکان پذیر است، از همین رو، هر س  سوال
کدام از این فالسفه تالش کردند استدالل های فیلسوفان گذشته را با دقت بیشتری توضیح دهند یا استدالل جدیدی عرضه نماید.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. رمان نویس مشهور فرانسوی آلبرکامو به این حقیقت توجه کرد که انسان در زندگی خود به دنبال نوعی »معنا« است س  سوال
که مبنای آرمان ها و ارزش او قرار گیرد، اما به علت اینکه نتوانسته به وجود خدا پی ببرد و پشتوانه ای برای این معنا داری بیابد گفت: که جهان یک سکوت 

غیرعقالنی و نامعقول دارد. این تناقض درونی به شدت کامو را رنج میداد.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. شرح برهان ابن سینا به صورت زیر می باشد: س  سوال
١- وقتی به موجودات جهان نگاه می کنیم می بینیم این موجودات در ذات خود نسبت به وجود و عدم مساوی اند یعنی هم می توانند باشند هم می توانند نباشند. 

)این موجودات ذاتًا ممکن الوجودند(  رد گزینه ۱ 
٢- ممکن الوجود بالذات برای اینکه از حالت تساوی میان وجود و عدم درآید و وجود برایش ضروری شود نیازمند واجب الوجود بالذات است. ⬅ رد گزینه ۳ 

گزینه صحیح است.
٣- پس )استنتاج نهایی( موجودات این جهان به واجب الوجود بالذات وابسته اند که آنها را از حالت امکانی خارج کرده و پدید آورده است. ⬅ تأیید گزینه ۲ 

۴- در گزینه ۴ وقتی به سر سلسله علت ها یا عله العلل اشاره می شود مربوط به برهان فارابی است نه ابن سینا ⬅ رد گزینه ۴ 

گزینه ۳ گزینه صحیح است. بحث فیلسوف خواه مسلمان، خواه مسیحی و یا پیرو هر آئین و مسلک دیگری درباره خداوند، تا وقتی فلسفی است که س  سوال
از روش فلسفه یعنی استدالل عقلی استفاده کند و نتایج تفکر خود را به صورت استداللی عرضه نماید. همان طور که دکارت و کانت با اینکه مسیحی بودند، ولی 
چون با روش فلسفی به اثبات خداوند پرداخته اند، بحث آن ها یک بحث فلسفی به شمار می آید؛ بنابراین فیلسوف کسی نیست که دین و آئینی نداشته باشد، بلکه 

کسی است که بر اساس قواعد فلسفی )نه علمی( از عقیده خود دفاع نماید.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. سهروردی شیخ اشراق فیلسوف بزرگ دوره اسالمی معتقد است که حکیمانی در ایران قبل از باستان می زیستند که س  سوال
عالوه بر حکمت با عرفان نیز آشنا بوده و خداوند را نور هستی می دانستند که با پرتو اشراق خود پدیده ها را خلق می کند و ظاهر می سازد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. سهروردی فیلسوف بزرگ دوره اسالمی معتقد است که حکیمانی در ایران قبل از باستان می زیستند که عالوه بر حکمت س  سوال
با عرفان نیز آشنا بوده و خدا را نور هستی می دانستند، آنان خداوند را نوراالنوار می نامیدند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. اعتقاد به خداوند به عنوان خالق هستی که جهان را بر اساس حکمت و عدل آفریده در فرهنگ ما ایرانیان سابقه س  سوال
دیرینه دارد و حتی گزارشات تاریخی از ایران قبل باستان یعنی پیش از حکومت مادها و هخامنشیان نشانگر باور و اعتقاد به چنین خدایی در این دوران است. 
سهروردی فیلسوف بزرگ دوره اسالمی معتقد است که حکیمانی در ایران قبل از باستان می زیستند که عالوه بر حکمت با عرفان نیز آشنا بوده و خداوند را نور 

هستی می دانستند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. س  سوال
تیلور افالطون شناس مشهور افالطون را ابداع کننده خداشناسی فلسفی معرفی می کند. )رد گزینه های ۱ و ۳(. 

دیوید هیوم فیلسوف حس گرا و تجربه گرای قرن هجدهم دالیل دکارت و سایر فالسفه عقل گرا را قابل نقد می داند و از نظر وی دالیلی که صرفًا متکی بر عقل 
باشند مردودند. )رد گزینه های ۲ و ۳( 

نمونه هایی از بحران معناداری زندگی را در رمان هایی مانند طاعون، بیگانه و برادران کارامازوف می توان یافت، که آثار آلبرکامو و داستایوفسکی می باشند. )رد 
گزینه ۱(

گزینه ۴ گزینه صحیح است. ارسطو بدان دلیل که در بخش مابعد الطبیعه خدا را اثبات می کند، ترجیح می دهد که بخش مابعدالطبیعی و فلسفی س  سوال
خود را »الهیات« یا علم خداشناسی بنامد، وی می گوید: »سه گونه دانش نظری وجود دارد: طبیعی - ریاضی - الهی«  
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گزینه ۲ گزینه صحیح است. فارابی عالوه بر قبول برهان های ارسطو، برهان هایی بر وجود خدا ارائه می کند که مبتنی بر محال بودن تسلسل س  سوال
نامتناهی علت ها است و این برهان را برهان اسد و أخصر می نامند؛ یعنی برهان کوتاه تر و محکم در اثبات وجود خدا می باشد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. فیلسوفان مسلمان نظرشان بر این است که اثبات وجود خدا از طریق استدالل عقلی امکان پذیر است، از همین رو، هر س  سوال
کدام از این فالسفه تالش کردند استدالل های فیلسوفان گذشته را با دقت بیشتری توضیح دهند یا استدالل جدیدی عرضه نماید.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. رمان نویس مشهور فرانسوی آلبرکامو به این حقیقت توجه کرد که انسان در زندگی خود به دنبال نوعی »معنا« است س  سوال
که مبنای آرمان ها و ارزش او قرار گیرد، اما به علت اینکه نتوانسته به وجود خدا پی ببرد و پشتوانه ای برای این معنا داری بیابد گفت: که جهان یک سکوت 

غیرعقالنی و نامعقول دارد. این تناقض درونی به شدت کامو را رنج میداد.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. شرح برهان ابن سینا به صورت زیر می باشد: س  سوال
١- وقتی به موجودات جهان نگاه می کنیم می بینیم این موجودات در ذات خود نسبت به وجود و عدم مساوی اند یعنی هم می توانند باشند هم می توانند نباشند. 

)این موجودات ذاتًا ممکن الوجودند(  رد گزینه ۱ 
٢- ممکن الوجود بالذات برای اینکه از حالت تساوی میان وجود و عدم درآید و وجود برایش ضروری شود نیازمند واجب الوجود بالذات است. ⬅ رد گزینه ۳ 

گزینه صحیح است.
٣- پس )استنتاج نهایی( موجودات این جهان به واجب الوجود بالذات وابسته اند که آنها را از حالت امکانی خارج کرده و پدید آورده است. ⬅ تأیید گزینه ۲ 

۴- در گزینه ۴ وقتی به سر سلسله علت ها یا عله العلل اشاره می شود مربوط به برهان فارابی است نه ابن سینا ⬅ رد گزینه ۴ 

گزینه ۳ گزینه صحیح است. بحث فیلسوف خواه مسلمان، خواه مسیحی و یا پیرو هر آئین و مسلک دیگری درباره خداوند، تا وقتی فلسفی است که س  سوال
از روش فلسفه یعنی استدالل عقلی استفاده کند و نتایج تفکر خود را به صورت استداللی عرضه نماید. همان طور که دکارت و کانت با اینکه مسیحی بودند، ولی 
چون با روش فلسفی به اثبات خداوند پرداخته اند، بحث آن ها یک بحث فلسفی به شمار می آید؛ بنابراین فیلسوف کسی نیست که دین و آئینی نداشته باشد، بلکه 

کسی است که بر اساس قواعد فلسفی )نه علمی( از عقیده خود دفاع نماید.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. سهروردی شیخ اشراق فیلسوف بزرگ دوره اسالمی معتقد است که حکیمانی در ایران قبل از باستان می زیستند که س  سوال
عالوه بر حکمت با عرفان نیز آشنا بوده و خداوند را نور هستی می دانستند که با پرتو اشراق خود پدیده ها را خلق می کند و ظاهر می سازد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. سهروردی فیلسوف بزرگ دوره اسالمی معتقد است که حکیمانی در ایران قبل از باستان می زیستند که عالوه بر حکمت س  سوال
با عرفان نیز آشنا بوده و خدا را نور هستی می دانستند، آنان خداوند را نوراالنوار می نامیدند.
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گزینه ۴ گزینه صحیح است. س  سوال
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دیوید هیوم فیلسوف حس گرا و تجربه گرای قرن هجدهم دالیل دکارت و سایر فالسفه عقل گرا را قابل نقد می داند و از نظر وی دالیلی که صرفًا متکی بر عقل 
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نمونه هایی از بحران معناداری زندگی را در رمان هایی مانند طاعون، بیگانه و برادران کارامازوف می توان یافت، که آثار آلبرکامو و داستایوفسکی می باشند. )رد 
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گزینه ۴ گزینه صحیح است. ارسطو بدان دلیل که در بخش مابعد الطبیعه خدا را اثبات می کند، ترجیح می دهد که بخش مابعدالطبیعی و فلسفی س  سوال
خود را »الهیات« یا علم خداشناسی بنامد، وی می گوید: »سه گونه دانش نظری وجود دارد: طبیعی - ریاضی - الهی«  
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همچنین می گوید: »این آخرین دانش، بهترین علم است؛ زیرا در باره ارجمندترین موجودات است. به همین دلیل ارسطو بعدها بخش فلسفی کتاب شفای خود 
را »الهیات« نامید.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. طبق نظریه »امکان فقری« یا »فقر وجودی«، جهان هستی یکپارچه نیاز و تعلق به ذات الهی است و از خود هیچ ساو(50ل
استقاللی ندارد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. در بیان ابن سینا بخشی از نظم و ناظم، مدبر در اثبات خداوند طرح نشده است.ساو(50ل

گزینه ۳ گزینه صحیح است. وقتی شیئی در مقابل ما است، یعنی زنجیره وجود به یک عله العلل ختم شده است.ساو(50ل

گزینه ۳ گزینه صحیح است. اشکال راسل آن است که می گوید هرچیزی علتی می خواهد و این به معنای تسلسل علل نامتناهی است و نتیجه اش ساو(50ل
این است که هیچ گاه هیچ چیز به وجود نمی آید. 

گزینه ۳ گزینه صحیح است. خدا، روح و اختیار انسان در فلسفه کانت یک وجود عینی یا ابژکتیو نیست؛ بلکه امری ذهنی یا سوبژکتیو است که بشر ساو(50ل
نیاز دارد آن را مفروض بگیرد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. بیت اشاره به این جمله دارد که عشق سبب بقای ممکنات و مخلوقات است.سوو(50ل

گزینه ۴ گزینه صحیح است. ابن سینا نشان می دهد که عشق و محبت به خیر و زیبایی اختصاص به انسان ندارد و هر موجودی در این جهان بهره ساو(50ل
مند از جاذبه عشق الهی است و اوست که چنین عشقی را در کنه و ذات جهان هستی به ودیعت نهاده است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است.ساو(50ل
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه های »۱« و »۲«: ابن سینا نشان می دهد که عشق و محبت به خیر و زیبایی اختصاص به انسان ندارد و هر موجودی در این جهان بهره مند از جاذبه 
عشق الهی است.  

گزینه »۳«: ابن سینا وجود خداوند را با دالیل فلسفی اثبات کرده است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. راسل معتقد است که جهان می تواند بدون علت پدید آید و نیازی به علت نداشته باشد؛ در این صورت امکان فقری، ساو(50ل
محال بودن تسلسل علل نامتناهی و رابطه ضروری بین علت و معلول باطل می شود.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. ساو(50ل
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه »۱«: ارتقای برهان ابن سینا توسط صدرائیان انجام شد. 
گزینه »۲«: از نظر ابن سینا عشق بین انسان و جهان و خدا در جریان است. 

گزینه »۴«: در استدالل مالصدرا امکان فقری مطرح است و امکان ذاتی مربوط به ابن سینا است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. در نظریه امکان فقری مالصدرا مفاهیم علت، معلول و... کاربردی ندارند.ساا(50ل

گزینه ۲ گزینه صحیح است. ابن سینا که وجود خدا را با دالیل فلسفی اثبات کرده است، در عین حال توصیفی مبتنی بر عشق از رابطه خدا و جهان ساا(50ل
و انسان ارائه می دهد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. فیلسوف مسلمان برای انسان گرایشی به خیر و زیبایی قائل می شود و می داند که این خیر و زیبایی یک امر خیالی ساا(50ل
نیست؛ بلکه در یک حقیقت متعالی )یعنی خدا( وجود دارد.
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گزینه ۳ گزینه صحیح است. طبق نظریه امکان فقری یا فقر وجودی، جهان هستی یکپارچه نیاز و تعلق به ذات الهی است و از خود هیچ استقاللی ساا(50ل
ندارد.

۶۴( گزینه ۴ گزینه صحیح است. اگر فیلسوف نتواند خدا را اثبات کند، امکان پذیرش هیچ یک از معیارهای زندگی معنادار وجود نخواهد داشت.ساا(50ل

گزینه ۳ گزینه صحیح است. طبق نظریه امکان فقری یا فقر وجودی، وجود دو گونه است: سوا(50ل
۱- وجود بی نیاز و غیر وابسته 

۲- وجود های نیازمند و وابسته

گزینه ۳ گزینه صحیح است. ساا(50ل

اکنون ساا(50ل این حیث که  از  اما  الوجودند،  برحسب ذات خود ممکن  او: موجودات جهان  پیروان  و  ابن سینا  پیام اصلی  گزینه ۳ گزینه صحیح است. 
موجودند، واجب الوجود بالغیرند؛ یعنی از واجب الوجود بالذات نشأت گرفته اند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. فالسفه مسلمان معتقدند توقع ارتباط معنوی با خدایی که اثبات نشده، مانند توقع رفع تشنگی از مفهوم آب است. ساا(50ل
نکته: بعضی از تجربه گرایان اروپایی مانند کرکگور و کاتینگهام به جای اثبات وجود خدا، به بحث درباره رابطه خدا و معناداری زندگی پرداختند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. مفهوم آب رفع عطش نمی کند، بلکه واقعیت آب نیاز فرد را برطرف می کند و سیرابش می سازد. ساا(50ل
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه »۱«: فالسفه اروپایی به جای اثبات خدا، بحث معناداری زندگی را طرح کردند. 
گزینه »۲«: مسلمانان معتقدند این امر مانند آن است که از مفهوم آب، توقع رفع عطش داشته باشیم. 

گزینه »۳«: قبول استدالالت عقلی برای هرکس به اندازه قدرت عملی و فکری اوست.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. این اصل از اصول فلسفی مالصدرا است.ساا(50ل

گزینه ۲ گزینه صحیح است. ساا(50ل

گزینه ۴ گزینه صحیح است. ساا(50ل

گزینه ۱ گزینه صحیح است. ممکن الوجود بالذات برای اینکه از تساوی میان وجود و عدم در آید و وجود برای آن ضروری گردد و موجود شود، ساا(50ل
نیازمند واجب الوجود بالذات است. گزینه ۲ تکرار سوال است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. ساا(50ل

گزینه ۲ گزینه صحیح است. واجب الوجود بالذات، قائم به ذات خودش است و به وجود نمی آید.سوا(50ل

گزینه ۱ گزینه صحیح است. ابن سینا با اینکه برهان فارابی را کامل و درست می دانست، اما می کوشید با استفاده از دو مفهوم وجوب و امکان ساا(50ل
برهان کامل تری ارائه کند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. ساا(50ل
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه »۱«: این برهان در کتاب »شفا« آمده، ولی در »اشارات« کامل تر بیان شده است. 
گزینه »۲«: صدرائیان برهان این سینا را ارتقاء دادند. 

کوئیناس هم در بحث مغایرت وجود و ماهیت و هم در بحث برهان وجوب و امکان، دنباله روی ابن سینا بود. گزینه »۳«: آ
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گزینه ۱ گزینه صحیح است. فالسفه بعد از ابن سینا، هم در جهان اسالم و هم در اروپا، بیان وی در اثبات واجب الوجود را برهانی بسیار قوی برای ساا(50ل
اثبات وجود خداوند دانسته و آن را »برهان وجوب و امکان« نامیده اند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. واجب الوجود در ابتدای زنجیره علت ها است و در انتهای زنجیره معلول ها نیست. ساا(50ل

گزینه ۳ گزینه صحیح است. ممکن الوجود نسبت به وجود و عدم )بودن یا نبودن( مساوی اند و ترجیحی ندارند، یعنی هم می توانند باشند و هم ساا(50ل
می توانند نباشند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. راسل معتقد است هرچیزی علت می خواهد؛ درصورتی که این جمله مستلزم تسلسل علل است و این محال است.ساا(50ل

گزینه ۲ گزینه صحیح است. راسل می گوید که اگر هر چیزی باید علتی داشته باشد، پس خدا نیز نیازمند علت است. اگر چیزی بدون علت، وجود ساا(50ل
تواند داشت این چیز هم می تواند خدا باشد و هم جهان.
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سینا آشنا بود، اصل مغایرت وجود و ماهیت را پای برهان های خود در خداشناسی قرار داد. بیان فارابی برای اثبات وجود خدا چنین است: هرچیزی که وجودش 
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گزینه »۲«: قائم به غیر بودن همه موجودات، همان تسلسل علل نامتناهی است. 
گزینه های »۱« و »۴«: هم علت بدون معلول و هم معلول بدون علت محال اند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. ساا(50ل

گزینه ۴ گزینه صحیح است. اگر بپذیریم که سلسله علت ها تا بی نهایت ادامه می یابد، زنجیره علت ها و معلول ها هیچگاه محقق نخواهد شد.ساا(50ل
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گزینه ۳ گزینه صحیح است. اگر سلسله علت ها بخواهد تا بی نهایت به عقب برگردد، بدین معنا است که آغاز و ابتدایی در کار نیست؛ یعنی اصاًل ساا(50ل
چیزی پدید نمی آید تا نوبت به معلولی برسد که اکنون پیش روی ما است.

گزینه ۶ گزینه صحیح است. شروع برهان فارابی با این مبحث است که در جهان پیرامون ما اشیایی هستند که وجودشان از خودشان نیست و معلول سوا(50ل
چیزهای دیگرند. 

نکته: معلول بر علت مقدم نیست.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. دکارت، کانت، مالصدرا و فارابی در اثبات وجود خدا از استدالل عقلی بهره برده اند. نکته: دیوید هیوم به اثبات عقالنی ساا(50ل
وجود خدا معتقد نیست. نکته: ویلیام جیمز، کرکگور، کاتینگهام از تجربه شهودی در اثبات خدا بهره برده اند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. کانت، دکارت و مالصدرا همگی در اثبات وجود خدا از روش عقلی استفاده کرده اند.ساا(50ل

گزینه ۴ گزینه صحیح است. برهان امکان فقری یا فقر وجودی مالصدرا یک برهان عقلی و استداللی است.ساا(50ل

گزینه ۴ گزینه صحیح است. ساا(50ل
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه »۱«: فیلسوف کسی نیست که عقیده ای نداشته باشد، بلکه کسی است که بر اساس قواعد فلسفی عقیده ای را بپذیرد و با قواعد فلسفی از عقیده خود 
دفاع کند. 

گزینه های »۲« و »۳«: فیلسوف معتقد به خدا، از طریق استدالل به خدا اعتقاد پیدا کرده است و از همین طریق هم از خدا دفاع می کند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. فیلسوف کسی نیست که عقیده ای نداشته باشد.سااا(50ل
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درس هفتم

  بعضیمفاهیممعموالهمدیگرراتداعیمیکنند:

مثال:مفهوم»دین«مفهوم»ایمان«یادمانمیاندازد.

مفهوم»عرفان«مفهوم»شهودوعشق«یادمانمیاندازد.

همینطورهممفهوم»فلسفه«مفهوم»عقلوعقالنیت«رایادمانمیاندازد.

معموالفیلسوفانرامهمترینمدافعانعقلوعقالنیتمیدانند.

فیلسوفانوجهتمایزانسانازحیوانراعقلمیدانندومعتقدهستندمنظورارسطوازناطقدرتعریفانسانبه»حیوانناطق«،همان»عاقل«است.

تاریخفلسفهباتاریخعقلپیوندیناگسستنیداردوتحوالتمعناومحدودهعقل،برتحوالتفلسفهتاثیرگذاشتهاست.

  مقصودفیلسوفانازعقل

فیلسوفانعقلرابرایدومنظورومقصودبهکاربردهاند.

  1-عقلبهعنواندستگاهتفکرواستدالل

  2-عقلبهعنوانیکموجودمتعالیوبرترازماده

1-عقلبهعنواندستگاهتفکرواستدالل

عقلدراینکاربردیکیازابزارهایشناختانسانمیباشد.انسانبهکمکاینابزاراستداللمیکندوبهدانشهاوحقایقدستمییابد.*انسانبه  

کمکعقلسخندرستونادرستوکارهایخوبوبدراتشخیصمیدهد.انسانبهکمکعقلمیتواندمکاتبدینیسعادتبخشوگمراهکنندهرابشناسد.

ازنظرفیلسوفاناینابزارکهیکتوانمندیفوقالعادهاستدرابتدایکودکیبهصورتیکاستعدادوجودداردکهبایدباتربیتوتمرینبهشکوفاییو  

فعلیتبرسد.

اگر»تربیتعقالنی«بهخوبیصورتنگیرد،عقلبهتواناییهایالزمدرتشخیصحقازباطلودرستازنادرستنمیرسد.  

تواناییافراددرتفکروتعقلمتفاوتاستکهبعضیهاضعیفوبعضیهاقویهستنداماهمهمیتوانندباتربیتوتمرینبهدرجاتخوبیازعقالنیتدستیابند.  

2-عقلبهعنوانیکموجودمتعالیوبرترازماده

کاربرددیگرعقلدرفلسفهبرایموجوداتیاستکهازمادهوجسممجردندودرقیدزمانومکاننیستند.

اینموجوداتدرافعالخودبهابزارمادینیازندارند.

درمواردیازخدانیزبهعنوان»عقلکل«یادشدهاست.
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بسیاریازفالسفهمعتقدندکهعالوهبرعالمطبیعت،عوالمدیگرینیزوجوددارندکهباحواسظاهرینمیتوانآن هارادرککردکهیکیازاینعوالم

»عالمعقل«است.

ازنظرازفیلسوفانالهی،بسیاریازفرشتگانکهدرکتابهایآسمانی،ازجملهقرآنکریمازآنهایادشده،همینموجوداتعقالنیهستندکهدر

عالمعقلبهسرمیبرند.

ازدیدگاهفیلسوفانالهیعلماینقبیلموجودات،ازطریقاستداللوکنارهمگذاشتنمفاهیمنیستبلکهاینموجودات)فرشتگان(حقایقرا»شهود«

میکنندوبهمفاهیمواستداللمفهومینیازیندارند.

فیلسوفانالهیمعتقدهستندکهروحهرانسانیاستعدادآنراداردکهبهمرتبهایبرسدکهحقایقراازطریقشهودبهدستآوردوباتهذیبنفسبه

مرتبهایبرسدکهکامالازمادهوجسممجردشودودرعیناستفادهازقوهاستدالل،همچونفرشتگان،بسیاریازحقایقرانیزشهودنماید.

 عقلدریونانباستان

فیلسوفانیونانباستانبههردوکاربردعقلتوجهداشتهودربارهآنهاسخنگفتهاند.

هراکلیتوسازحقیقتیبهنام»لوگوس«سخنمیگوید.

 لوگوسهمبهمعناییکوجودوحقیقتمتعالیاستوهمبهمعناینطقوسخنوکلمه)یعنیلوگوسهمبهمعنایدستگاهتفکرواستداللاست

وهمبهمعناییکموجودمتعالیوبرترازماده(

 هراکلیتوس»کلمه«و»سخن«راظهوروپرتوعقلمتعالیوبرترمیداند.همانطورکهسخنوکلمهبیانگرافکارواندیشههایانساناست،جهان

واشیاءجهاننیزظهورآنوجودوآنحقیقتمتعالیوبرترهستند.

عقلدرنزدارسطو

ازنظرارسطوقوهعقلبراساسکاریکهانجاممیدهد،بهعقلنظریوعقلعملیتقسیممیشود.

وبراساسآن،دانشبشرینیزبهدوقسمتقسیممیگردد،علمودانشنظریوعلمدانشعملی.

 معنایعقلنظریوعلمنظری:عقلازآنجهتکهدربارهاشیاءوموجوداتوچگونگیآنهابحثمیکند،عقلنظرینامیدهمیشودودانشی

کهازاینجهتبهدستمی آید»علمنظری«نامیدهمیشود.

 معنایعقلعملیوعلمعملی:عقلازآنجهتکهدربارهرفتارهایاختیاریانسانوبایدهاونبایدهایاوبحثمیکندعقلعملینامیدهمیشود

ودانشیکهازاینجهتبهدستمیآید»علمعملی«نامیدهمیشود.

ارسطوانواعاستداللهارادربخشمنطقآثارخودتدوینکردواستداللتجربیرااستداللعقلیمحضجدانمود.

استداللعقلیمحض،آننوعازاستداللاستکهدرمقدماتآنازگزارههایحسیوتجربیاستفادهنشدهاستبلکهفقطوفقطازگزارههای

عقلیاستفادهشدهاست.

استداللعقلیتجربی:آننوعازاستداللاستکهدرمقدماتآنازگزارههایحسیوتجربیهماستفادهشدهاست.

درس هفتم: عقل در فلسفه )قسمت اول(
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ازنظرارسطوانسان»حیوانناطق«استو»نطق«همویژگیذاتیانساناستکهالبتهمنظورازنطق،همانقوهتفکروتعقلانساناستیعنیارسطو

عقلراذاتیانسانمیدانست.بدینترتیبارسطوتصویرروشنتریازعقلعرضهکرد.

عقلنزدفیلسوفاندورهجدیداروپا

  جایگاهعقلدردورهاولحاکمیتمسیحیتدراروپا)حدودقرنسومتانهم(:درایندورهبزرگانکلیسادخالتوچونوچراکردنعقلراعامل

تضعیفایمانمیدانستندوحتیبرخیازبزرگانکلیساعقلراامریشیطانیمیپنداشتندومیگفتندایمانقویازآنکسیاستکهدربرابرچونوچراهای

عقلبایستدودرایمانخوداستواربماند.

  جایگاهعقلدردورهدومحاکمیتمسیحیتدراروپا)قرنهایدهمتاسیزدهم(:درایندورهفیلسوفانوحکمایمسیحیتحتتاثیرمطالعه

کتابهایابنسیناوابنرشدوسایرفیلسوفانمسلمانبهعقلوتبیینعقالنیمسائلدینیرویآوردند.

  دلیلعقبنشینیاندیشههایدینیدرایندوره

ازآنجاکهتوجهبهعقلوعقالنیتبامبانیاولیهکلیسایکاتولیکسازگارینداشت،عقلگراییگسترشیافتوبهعقبنشینیاندیشههایدینیانجامید.تا

اینکهدرایندورهعقلجایدینراگرفتودینمسیحیترابهگوشهایاززندگیاروپائیانبردودرحاشیهقرارداد.

  جایگاهعقلدرابتدایرنسانس:درایندورهکهتحوالتاجتماعیوفکریمعموالدرتقابلباحاکمیتکلیسارقممیخورد،عقلجایگاهممتازی

پیداکردویگانهمعیارومرجعدرستیونادرستیافکاروعقایدتلقیشد.

 تقسیمفیلسوفاناروپابهعقلگرایانوتجربهگرایان

درهمانابتدایدورهرنسانس،اختالفیمیانفالسفهدربارهمحدودهکارآمدیعقلآغازشدکهبهایندلیلفیلسوفاناروپابهدودسته»عقلگرا«و

»تجربهگرا«تقسیمشدند.

 فرانسیسبیکنکهروشتجربیرابهترینروشبرایپیشرفتزندگیبشرمیدانست،ازفسلسوفانخواستکهازبتهاییکهفالسفهقدیمبرایما

ساختهاند،دستبردارندوبیشازگذشتهبرتجربهتکیهکنند.

 دیویدهیوم،فیلسوفقرنهیجدهمانگلستان،تجربهراتنهاراهرسیدنانسانبهدانشومعرفتدانستوکامالازعقلگرایانجداشد.

 دکارتبههمهتواناییهایعقل،مانندبدیهیاتعقلی،استداللهایعقلیمحضونیزتجربهتوجهداشت.

دکارتمعتقدبودکهعقلمیتواندوجودخداونفسمجردوغیرمادیانسانواختیاراورااثباتکند.

دکارتبهعالمعقلبهعنوانیکعالمبرترومتعالیدرجهان،عقیدهاینداشتوعقلراصرفاهماندستگاهتفکرواستداللبهحسابمیآوردکه

میتواندابزارشناختانسانقراربگیرد.

 اگوستکنتفیلسوفتجربهگرایقرننوزدهم،بهطورکلیعقلفلسفیوکارعقلدرتاسیسفلسفهراکامالذهنیخواندوگفتکهنگاهفیلسوفان

بهجهانوهستی،ناظربرواقعیتنبودهبلکهساختهذهنآنانوحاصلتامالتذهنیآنانبودهاست.

ازنظراگوستکنت،عقلصرفاباروشتجربیوحسیبهواقعیتدستمییابدوبه»علم«میرسد.وبهطورکلیاگوستکنتمعتقداستکهعقل

انساننهدرکودانشیقبلازحسوتجربهداردونهمیتواندخارجازدایرهمحسوساتسیرکند.

تجربهگراییدراروپاگسترشیافتوتواناییعقلمحدودبهامورتجربیوحسیگردیدواثباتامورمعنویناممکنشمردهشدواثباتمنطقیوعقلی

بهحوزهریاضیاتمحدودشدهاست.
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باتوجهبهنکاتیکهدرایندرسارائهشدهاست،محدودهعملیاتعقلرانزدفیلسوفانزیربیانکنید.

1-ارسطو–عقلدرنزدارسطوجایگاهویژهایداردوانسانرابهحیوانناطقیعنیحیوانعاقلتعریفکردهاستوتمایزوبرتریاصلیانسانازحیوان

رادرداشتنعقلمیداندکهعقلذاتیانساناستوانسانباقوهعقل،درستونادرستوخوبوبدراازهمدیگرتشخیصمیدهد.ارسطوعقلرا

آنگاهکهبهشناختواقعیاتهستیمیپردازدعقلنظریمینامدودانشحاصلازاینطریقراعلمنظریمیداندوعقلراآنگاهکهبهتشخیص

بایدهاونبایدهایعملیانسانمیپردازدعقلعملیمیداندودانشحاصلازاینطریقراعلمعملیمینامد.ویبهوجهیاستداللهایعقلیرا

بهاستداللمحضواستداللعقلیتجربیتقسیممیکندکهدراستداللعقلیمحضتماممقدماتاستداللعقالنیهستندوازیافتههایحسو

تجربهدرآناستفادهنمیشودودراستداللعقلیتجربیازیافتههایحسیتجربیهماستفادهمیشود.

2-بزرگاناولیهکلیسا–بزرگاناولیهکلیسا)حدودقرنسومتانهم(بهعقلواستداللهایغقالنیاهمیتنمیدادندودرمقابلآنمقاومتمیکردند

ومعتقدبودندکهایمانقویازآنکسیاستکهدرمقابلچونوچراهایعقالنیمقاومتکندوایمانخودراحفظنمایدوبعضاهمعقلراعامل

شیطانیمعرفیمیکردند.

3-بیکن–فرانسیسبیکنروشتجربیرابهترینروشبرایپیشرفتزندگیبشرمیدانست،ازفسلسوفانخواستکهازبتهاییکهفالسفهقدیم

برایماساختهاند،دستبردارندوبیشازگذشتهبرتجربهتکیهکنند.

4-دکارت–دکارتهمهتواناییهایعقلراقبولداشتومعتقدبودکهباعقلوجودخداوندونفسمجردوارادهواختیارانسانقابلاثباتعقالنی

است.امااوبهعقلبهعنوانیکعالمبرترومتعالیدرجهان،عقیدهاینداشتوعقلراصرفاهماندستگاهتفکرواستداللبهحسابمیآورد.

5-اگوستکنت-عقلصرفاباروشتجربیوحسیبهواقعیتدستمییابدوبه»علم«میرسد.وبهطورکلیاگوستکنتمعتقداستکهعقل

انساننهدرکودانشیقبلازحسوتجربهداردونهمیتواندخارجازدایرهمحسوساتسیرکند.
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کدام گزینه پیرامون عقل در ایران باستان، نادرست است؟-  

۲( خردمزدا، راهبر جهان است.  ۱( در ایران باستان به معنای دوگانه عقل باور نداشتند.  

۴( عقل با وجود آفریدگار، اتحاد دارد. ۳( خردها، مخلوق مخلوق خدا هستند.   

از نظر فالسفه الهی آن جنبه از انسان که می تواند به مرتبه عقول برسد، ............ انسان است، که ..............-  

۱( ذات - با گذر از سطح استدالل و برهان، تنها به شهود حقایق می پردازد. 

۲( روح - نمی توان گفت تعلقی نسبت به ماده و جسم در آن باقی می ماند. 

۳( ذات - نمی توان گفت تعلقی نسبت به ماده و جسم در آن باقی می ماند. 

۴( روح - با گذر از سطح استدالل و برهان، تنها به شهود حقایق می پردازد.

کدام گزینه در مورد عقول صحیح نیست؟-  

۲( اهل فلسفه با شهود به وجود آنان پی می برند. ۱( نمی توان حیات آن ها را در ظرف زمان سنجید.   

۴( در کسب علم بی نیاز از تصور و تصدیق اند. ۳( نمی توان برای آن ها مکانی در نظر گرفت.   

به چه دلیل استفاده از عقل در فلسفه بیشتر از سایر دانش ها است؟-  

۱( مبنای پذیرش هر گزاره در این دانش استدالل عقلی است. 

۲( این دانش به امور ماورایی می پردازد که در گستره تجربه مکشوف نیستند. 

۳( فلسفه شاخه ای از معرفت است که با استدالل های عقلی محض سروکار دارد. 

۴( تعریف عقل در آن شامل عموم استدالل های عقلی اعم از تجربی، ریاضی و... می باشد. 

کدام عبارت در مورد عقل به عنوان دستگاه تفکر و استدالل نادرست است؟-  

۲( توانایی شناخت هست ها و نیست ها را دارد.  ۱( توانایی شناخت بایدها و نبایدها را دارد.   

۴( بعد از به فعلیت رسیدن نیازی به تربیت و تقویت ندارد. ۳( همه انواع استدالل را در برمی گیرد.    

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل نمی کند؟ -  

»از نظر دکارت وجود خدا و نفس مجرد انسان و اختیار او ............ »

۲( اموری مستقل از حس و تجربه آدمی هستند.  ۱( از بدیهیات اولیه عقلی نزد آدمی هستند.    

۴( اموری هستند که در نتیجه استدالالت عقلی محض حاصل می شوند. ۳( نمی توانند موصوف به عقل به عنوان حقیقتی متعالی گردند. 

سواالت درس هفتم

خدا در فلسفه - قسمت سوم
پایۀ دوازدهم
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از چه جهت فرانسیس بیکن از فیلسوفان خواست که از بت هایی که فالسفه قدیم برای ما ساخته اند، دست بردارند؟-  

۲( توجه به کارکرد شناخت تجربی در سعادت بشر  ۱( رد استدالل عقلی محض و مستقل از تجربه    

۴( قرار گرفتن مسیر رنسانس در تقابل با معارف دینی  ۳( مخالفت با تقسیم بندی عقل به انواع نظری و عملی  

کدام گزینه در رابطه با عقل در دوره جدید اروپا درست است؟-  

۱( ضدیت با عقل از صفات مؤمنان در دوره دوم حاکمیت کلیسا برشمرده شده است. 

۲( در دوره اول حاکمیت کلیسا دو جریان عقل گرایی و تجربه گرایی شکل گرفت. 

۳( دکارت عقل گرا، بر خالف بیکن تجربه گرا، اهمیتی به تجربه نداد. 

۴( محور سیر تغییر اندیشه ها از رنسانس تاکنون، آراء فیلسوفان درباره محدوده کارکرد عقل است.

کدام گزینه پاسخ به سؤاالت زیر است؟ -  

الف( در دوره ..................... عقل تابع دین و در دوره ...................... نیز دین تابع عقالنیت بوده است. 

ب( تنها مرجع درستی عقاید در دوران رنسانس ............ بود که ............ 

ج( درباره تحوالتی که منجر به تقسیم فیلسوفان اروپایی به دو دسته »عقل گرا« و »تجربه گرا« شد می توان گفت: ..................... 
توجه به عقل در اروپا، اختالفی بین فیلسوفان شروع شد و ............ رشد کرد و منجر به این تقسیم بندی شد.«

۱( الف( قرون وسطی - رنسانس ب( عقل - به عقول استدالل کننده انسانی محدود می شد. ج( در همان ابتدای - به تدریج 

۲( الف( باستان - جدید ب( دین - یک وجود مجرد برتر و یک ظهور انسانی داشت. ج( مدتی بعد از - به سرعت 

۳( الف( قرون وسطی – رنسانس ب( دین - یک وجود مجرد برتر و یک ظهور انسانی داشت. ج( در همان ابتدای - به تدریج 

۴( الف( باستان - جدید ب( عقل - به عقول استدالل کننده انسانی محدود می شد. ج( مدتی بعد از - به سرعت

عمده تطورات عقل در دوره جدید اروپا مربوط به چیست و حدود کاربرد عقل در نظر آگوست کنت کجا است؟-   

۲( قلمرو عقل - حیطه حس و تجربه  ۱( امکان شناخت عقلی - اثبات امور غیرمادی    

۴( نظریه معرفت کانت - ذهن انسان ۳( تقابل با دین – استدالل های عقلی محض   

بیکن چه انتقادی از گذشتگان داشت و علت اصلی مقابله رهبران کلیسا با عقل چه بود؟-   

۱( باورهای دینی را بر عقالنیت ترجیح داده بودند. - غیرعقالنی بودن برخی امور اعتقادی آن ها 

۲( غیر از تجربه به عقل محض هم اعتماد داشتند. - ناممکن بودن اثبات وجود خدا توسط عقل 

۳( باورهای دینی را بر عقالنیت ترجیح داده بودند. - ناممکن بودن اثبات وجود خدا توسط عقل 

۴( غیر از تجربه به عقل محض هم اعتماد داشتند. - غیرعقالنی بودن برخی امور اعتقادی آن ها

کدام مفهوم در ارتباط با دکارت درست است؟-   

۱( او تجربه را از کارکردهای عقلی می دانست، ولی عقل را چیزی بیش از یک دستگاه منطقی قلمداد نمی کرد.

۲( به همه کارکردهای ابزار عقل معتقد بود اال اتصال به روح انسان به عنوان یک حقیقت متعالی و برتر از جهان 

۳( برخالف کانت معتقد نبود عقل مفاهیمی دارد که از طریق استدالل به دست نیامده است.

۴( با استدالل عقلی وجود خدا عقل مجرد و اختیار انسان را ثابت کرد. 
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باتوجه به سه سؤال زیر پاسخ صحیح کدام است؟-   

الف( یگانه معیار و مرجع درستی افکار و عقاید در دوره ................ در اروپا .............. بوده است. 

ب( باتوجه به نزاع تاریخی عقل و ایمان در تفکر غربی، عناوینی مانند »عصر ایمان« و »آغاز عصر خرد« مناسب کدام دوره های تاریخی 
است؟

٢( الف( دوم حاکمیت کلیسا - عقل ب( رنسانس - دوره جدید ۱( الف( رنسانس - عقل ب( قرون وسطی - دوره جدید    

۴( الف( رنسانس - دین ب( یونان باستان - دوره جدید ۳( الف( اول حاکمیت کلیسا - عقل ب( قرون وسطی - دوره حاکمیت کلیسا 

فرانسیس بیکن چه دیدگاهی درباره فالسفه قدیم داشت؟-   

۱( معتقد بود درست دانستن روش تحقیق آنان برای دانشمند مانند بتی شده است که مردم را از خدای واقعی دور می کند.

۲( بیکن شیوه قیاسی آنان را به سبب عقلی بودنش نمی پسندید، ولی فیلسوفان را به روش استقرایی آنان دعوت می کرد. 

۳( نمی توان به وجود مفاهیمی مثل نفس و اختیار اعتقاد داشت. - معتقد بود فالسفه قبل ارسطو تجربه را که بهترین روش پیشرفت بشر است، قبول داشتند، 
ولی ارسطو مسیر را منحرف کرد.

۴( بیکن آن ها را در حقیقت بت پرست می دانست و معتقد بود همین انحرافات دینی سبب تقابل عقل و دین شده است.

درباره حاکمیت کلیسا بر اروپا کدام مورد درست است و کدام یک از اندیشمندان قبل از رنسانس، عقل و ایمان را در تعارض می -   
دیدند؟

۱( در این دوران مالک قوت ایمان ضدیت با عقل بود. - ترتولیانوس 

۲( زمینه عقل گرایی در ابتدای دوره جدید اروپا در این دوره ایجاد شد. - راجر بیکن 

۳( در این دوران مالک قوت ایمان ضدیت با عقل بود. - راجر بیکن 

۴( زمینه عقل گرایی در ابتدای دوره جدید اروپا در این دوره ایجاد شد. - ترتولیانوس

پاسخ چهار سؤال زیر کدام گزینه است؟ -   

الف( کدام اندیشمند پیشرفت بشر را در گروی بهره گیری از روش تجربی می دانست؟ 

ب( در نگاه ابن سینا و دکارت به ترتیب عقل مفاهیم فلسفی را ............. و ................... می کند. 

ج( ............ با ریاضیات به خوبی آشنا بود و ............ روش قدما را بت های ساخته شده توسط آن ها می دانست.

۲( الف( دکارت ب( ابداع - انتزاع ج( کانت - کنت  ۱( الف( بیکن ب( انتزاع - کشف ج( دکارت - بیکن    

۴( الف( دکارت ب( کشف - ابداع ج( کانت - بیکن ۳( الف( بیکن ب( کشف - اختراع ج( دکارت - کنت   

چرا رهبران کلیسا با عقل مخالفت میورزیدند و کدام عبارت رأی و نظر کنت نیست؟ -   

۱( زیرا آنچه بدان معتقد بودند عقالنی نبود. - عقل فلسفی و کار عقل در تأسیس فلسفه کاماًل ذهنی است. 

۲( زیرا عقل را عامل تضعیف ایمان می دانستند. - عقل انسان نمی تواند به واقعیت دست پیدا کند. 

۳( زیرا آنچه بدان معتقد بودند عقالنی نبود. - عقل انسان نمی تواند به واقعیت دست پیدا کند. 

۴( زیرا عقل را عامل تضعیف ایمان می دانستند. - عقل فلسفی و کار عقل در تأسیس فلسفه کاماًل ذهنی است.



سواالت درس هفتم

919
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منطق و فلسفه جامع کنکور

کدام عبارت درخصوص عقل نزد فیلسوفان اروپایی صحیح است و کدام مورد از ویژگی های دوره رنسانس نیست؟-   

۱( مبانی اولیه کلیسای کاتولیک عقالنی بودند. - در دوره رنسانس عقل جای دین را گرفت و دین به حاشیه رفت. 

۲( دکارت معتقد به یک سری بدیهیات برای عقل بود. - در ابتدای رنسانس تنها مرجع درستی و نادرستی افکار و عقاید باتوجه به حاکمیت کلیسا رقم می خورد.

۳( در قرون وسطی عقل حاکمیت و دین تابع آن بوده است. - عقل در ابتدای رنسانس بر خالف دوره اول حاکمیت کلیسا جایگاه ممتازی یافت.

۴( فرانسیس بیکن هیچ تأثیری روی کانت )فیلسوف عقل گرا( نگذاشت. - توجه به مسائل عقلی سبب ناسازگاری با مبانی اولیه کلیسا و حاکمیت عقل شد. 

در مورد فیلسوفی که گفته بود که علم جدید ما را از استدالل عقلی بی نیاز کرده است، کدام مفهوم درست است و باتوجه به دیدگاه -   
کانت مفاهیم فلسفی ضرورت و علیت چگونه برای انسان حاصل می شوند؟

١( او از دیدگاه کانت اثر پذیرفته بود. - مفاهیم ضرورت و علیت مفاهیم ذهنی هستند و در تجربه یافت نمی شوند. 

۲( او روش تجربی را بهترین روش پیشرفت بشر می دانست. - مفاهیم علیت و ضرورت متنوع از واقعیت اند. 

۳( او از دیدگاه کانت اثر پذیرفته بود. - مفاهیم علیت و ضرورت متنوع از واقعیت اند. 

۴( او روش تجربی را بهترین روش پیشرفت بشر می دانست. - مفاهیم ضرورت و علیت مفاهیم ذهنی هستند و در تجربه یافت نمی شوند.

کدام یک از موارد علت اصلی مقابله رهبران کلیسا با عقل نیست و این تعریف که عقل توانمندی استدالل درجهت کسب دانش و -   
حقایق است .......

۱( تعارضات میان عقل نظری و عملی - دقیقه معادل چیزی است که ارسطو آن را عقل می خواند. 

گوست کنت عقل می خواند در برنمی گیرد.  ۲( اعتقاد به اموری که مورد انکار عقل است. - آنچه را که آ

۳( عدم اثبات تجسد خدا در مسیح توسط عقل - دقیقا معادل چیزی است که ارسطو آن را عقل می خواند. 

گوست کنت عقل می خواند در بر نمی گیرد. ۴( عدم پذیرش زنده شدن مسیح پس از مرگ توسط عقل - آنچه را که آ

درباره عقل کدام مورد دیدگاه آگوست کنت نیست و کدام فیلسوف به جز عقل انسانی، مصداق دیگری برای عقل در نظر نمی -   
گیرد؟

۱( راه رسیدن به علم برخورداری از روش تجربی و حسی است. - ابن سینا 

۲( عقل از طریق تأمالت ذهنی به واقعیت دست می یابد. - افالطون 

۳( راه رسیدن به علم برخورداری از روش تجربی و حسی است. - هراکلیتوس 

۴( عقل از طریق تأمالت ذهنی به واقعیت دست می یابد. - دکارت

کدام گزاره عبارت را به نحو درستی کامل می کند؟ -   

»تقابل تاریخی عقل و دین در اروپا چنان گسترده بود ............. »

۲( که سبب بروز جنگهای عقیدتی در میان مسیحیان شد. ۱( که حتی در نام گذاری ادوار تاریخی نیز خود را نشان داد.   

۴( که باعث شد برخی فلسفه را کفر بدانند. ۳( که علت اصلی مقابله رهبران کلیسا با عقل شد.  
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کدام عبارت دیدگاه آگوست کنت را در باب علم، بیان می کند و مطابق نظر آگوست کنت، دستگاهی فلسفی که فیلسوفان از -   
جهان ارائه می دهند چگونه است؟

گوست کنت منحصر به علم تجربی نیست و فلسفه نزد او نیز علم به حساب می آید. - این دستگاه، ناظر بر واقعیت است و نه ناظر بر ساخته  ۱( علم از نظر آ
ذهنی آنان و حاصل تأمالت ذهنی نیست.

گوست کنت منحصر به علم تجربی است و فلسفه، علم به حساب نمی آید. - این دستگاه، ناظر بر واقعیت نیست، بلکه ناظر بر ساخته ذهنی  ۲( علم از نظر آ
آنان و حاصل تأمالت ذهنی است.

گوست کنت منحصر به فلسفه است و علم تجربی، علم به حساب نمی آید. - این دستگاه، نه حاصل تأمالت ذهنی آنان است و نه ناظر بر واقعیت. ۳( علم از نظر آ

گوست کنت منحصر به علم تجربی نیست و فلسفه و معرفت شهودی نیز علم به حساب می آید. - این دستگاه، مفاهیم ذهنی را به واقعیات  ۴( علم از نظر آ
خارجی مبدل می کند.

در کدام عبارت نظر فرانسیس بیکن را درباره »روش تجربی« توضیح می دهد؟-   

۱( به عقیده وی عقل صرفًا آنگاه که با روش تجربی و حسی وارد عمل می شود، به واقعیت دست می یابد و به علم می رسد. 

۲( وی روش تجربی را بهترین روش برای پیشرفت زندگی بشر می دانست. 

۳( از نظر وی، فقط عقل ازطریق علم تجربی می تواند به شناخت واقعیت نائل شود. 

۴( بر اساس اندیشه وی، نباید فقط به آنچه از طریق تجربه به دست می آید تکیه کرد.

در مورد حقیقت عقل و خردورزی نزد حکمای ایران باستان، از نظر فردوسی کدام مفهوم مناسب تر است و کدام عبارت درباره -   
اعتقادات ایرانیان باستان نادرست است؟

۱( گزارش فردوسی در شاهنامه از توجه حکمای ایران باستان به عقل و خردورزی حکایت می کند - عقل را صرفًا »توانایی خردورزی« معرفی می کردند.

۲( گزارش فردوسی در شاهنامه از توجه حکمای ایران باستان به جمع میان ایمان و خرد حکایت می کند - خلقت جهان را امری عقالنی در نظر می گرفتند.

۳( یکی از کانون های اولیه عقل گرایی ایران است که پهلوانان آن به خردورزی و فرزانگی شهرت داشتند - عقل را صرفًا »توانایی خردورزی« معرفی می کردند. 

۴( در حکایات خویش از آزادگانی رهیده از دام وسواس شیطانی خبر می دهد که از خرد و عقل بهره داشته و حکیمانه زندگی نموده اند - خلقت جهان را امری 
عقالنی در نظر می گرفتند.

باتوجه به مفاهیم زیر کدام مورد با گزارش های موجود درباره ایران باستان مطابقت ندارد و خرد که نزد حکمای ایران باستان، -   
آفریده آفریننده است با کدام مفهوم فلسفی مطابقت دارد؟

۱( جهان هستی را آفریدهای خردمندانه می دیدند - قوه استدالل و برهان 

۲( مفهوم خرد را با نام »مزدا« معرفی می کردند - مصادیق وجودی عقل 

۳( مفهوم خرد را با نام »مزدا« معرفی می کردند - شهود 

۴( جهان هستی را آفریدهای خردمندانه می دیدند - عقل انسان 

فردوسی یکی از مصادیق خردورزی و فرزانگی را ........................... میداند که ............................-   

۱( پهلوانانی مانند زال و رستم و گیو - میان ایمان و خرد جمع کرده اند. 

۲( پهلوانانی مانند زال و رستم و گیو - میان شجاعت و خرد جمع کرده اند. 

۳( آزادگانی رهیده از دام وسواس شیطانی مانند کیخسرو و زال - میان شجاعت و خرد جمع کرده اند. 

۴( آزادگانی رهیده از دام وسواس شیطانی مانند کیخسرو و زال - از عقل و خردورزی بهره داشته و حکیمانه زندگی نموده اند.
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کدام عبارت دیدگاه آگوست کنت را در باب علم، بیان می کند و مطابق نظر آگوست کنت، دستگاهی فلسفی که فیلسوفان از -   
جهان ارائه می دهند چگونه است؟

گوست کنت منحصر به علم تجربی نیست و فلسفه نزد او نیز علم به حساب می آید. - این دستگاه، ناظر بر واقعیت است و نه ناظر بر ساخته  ۱( علم از نظر آ
ذهنی آنان و حاصل تأمالت ذهنی نیست.

گوست کنت منحصر به علم تجربی است و فلسفه، علم به حساب نمی آید. - این دستگاه، ناظر بر واقعیت نیست، بلکه ناظر بر ساخته ذهنی  ۲( علم از نظر آ
آنان و حاصل تأمالت ذهنی است.

گوست کنت منحصر به فلسفه است و علم تجربی، علم به حساب نمی آید. - این دستگاه، نه حاصل تأمالت ذهنی آنان است و نه ناظر بر واقعیت. ۳( علم از نظر آ

گوست کنت منحصر به علم تجربی نیست و فلسفه و معرفت شهودی نیز علم به حساب می آید. - این دستگاه، مفاهیم ذهنی را به واقعیات  ۴( علم از نظر آ
خارجی مبدل می کند.

در کدام عبارت نظر فرانسیس بیکن را درباره »روش تجربی« توضیح می دهد؟-   

۱( به عقیده وی عقل صرفًا آنگاه که با روش تجربی و حسی وارد عمل می شود، به واقعیت دست می یابد و به علم می رسد. 

۲( وی روش تجربی را بهترین روش برای پیشرفت زندگی بشر می دانست. 

۳( از نظر وی، فقط عقل ازطریق علم تجربی می تواند به شناخت واقعیت نائل شود. 

۴( بر اساس اندیشه وی، نباید فقط به آنچه از طریق تجربه به دست می آید تکیه کرد.

در مورد حقیقت عقل و خردورزی نزد حکمای ایران باستان، از نظر فردوسی کدام مفهوم مناسب تر است و کدام عبارت درباره -   
اعتقادات ایرانیان باستان نادرست است؟

۱( گزارش فردوسی در شاهنامه از توجه حکمای ایران باستان به عقل و خردورزی حکایت می کند - عقل را صرفًا »توانایی خردورزی« معرفی می کردند.

۲( گزارش فردوسی در شاهنامه از توجه حکمای ایران باستان به جمع میان ایمان و خرد حکایت می کند - خلقت جهان را امری عقالنی در نظر می گرفتند.

۳( یکی از کانون های اولیه عقل گرایی ایران است که پهلوانان آن به خردورزی و فرزانگی شهرت داشتند - عقل را صرفًا »توانایی خردورزی« معرفی می کردند. 

۴( در حکایات خویش از آزادگانی رهیده از دام وسواس شیطانی خبر می دهد که از خرد و عقل بهره داشته و حکیمانه زندگی نموده اند - خلقت جهان را امری 
عقالنی در نظر می گرفتند.

باتوجه به مفاهیم زیر کدام مورد با گزارش های موجود درباره ایران باستان مطابقت ندارد و خرد که نزد حکمای ایران باستان، -   
آفریده آفریننده است با کدام مفهوم فلسفی مطابقت دارد؟

۱( جهان هستی را آفریدهای خردمندانه می دیدند - قوه استدالل و برهان 

۲( مفهوم خرد را با نام »مزدا« معرفی می کردند - مصادیق وجودی عقل 

۳( مفهوم خرد را با نام »مزدا« معرفی می کردند - شهود 

۴( جهان هستی را آفریدهای خردمندانه می دیدند - عقل انسان 

فردوسی یکی از مصادیق خردورزی و فرزانگی را ........................... میداند که ............................-   

۱( پهلوانانی مانند زال و رستم و گیو - میان ایمان و خرد جمع کرده اند. 

۲( پهلوانانی مانند زال و رستم و گیو - میان شجاعت و خرد جمع کرده اند. 

۳( آزادگانی رهیده از دام وسواس شیطانی مانند کیخسرو و زال - میان شجاعت و خرد جمع کرده اند. 

۴( آزادگانی رهیده از دام وسواس شیطانی مانند کیخسرو و زال - از عقل و خردورزی بهره داشته و حکیمانه زندگی نموده اند.
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منطق و فلسفه جامع کنکور

باتوجه به اندیشه حکمای ایران باستان کدام یک از مفاهیم زیر قابل برداشت نیست؟-   

۱( به عقیده آنان، خدا بر اساس خرد می آفریند و خردی که وجود عقالنی است و عقل کلی پرتو و مظهر اوست، عقل انسان است. 

گاه بوده و به عقل به عنوان تعقل و خردورزی و برهان اهمیت می دادند.  ۲( آنان از عقل به عنوان یک وجود نورانی و مجرد آ

۳( در اندیشه آنان »مزدا« که همان خداست، با خرد و اندیشه خود جهانیان و وجدآن ها و خردها را آفریده است.

۴( در اندیشه آنان، خرد با وجود آفریدگار متحد و یگانه است و آفریدگار، کل جهان را با خرد و عقل رهبری می کند. 

کدام مفهوم در رابطه با عقیدۂ حکمای ایران باستان نادرست است و در رابطه با نسبت میان »آفریدگار« و »عقل« حکمای ایران -   
باستان کدام عقیده را نداشتند؟

۱( خدا خرد را نیافریده، بلکه خرد است که ما به آن خدا می گوییم. - عقل، وجودی است که پرتو و مظهری از عقل و خرد انسان است. 

۲( عقل به عنوان ابزار خردورزی و برهان اهمیت باالیی داشته است. - خدا بر اساس خرد هم کل جهان را آفریده و هم رهبری می کند. 

۳( خدا خرد را نیافریده، بلکه خرد است که ما به آن خدا می گوییم. - خدا بر اساس خرد هم کل جهان را آفریده و هم رهبری می کند.

۴( عقل به عنوان ابزار خردورزی و برهان اهمیت باالیی داشته است. - عقل، وجودی است که پرتو و مظهری از عقل و خرد انسان است.

منابع اطالعات ما از عقل گرایی در ایران باستان چیست و ایرانیان باستان عقیده داشتند خدا بر اساس ...................... می -   
آفریند و ............ خدای ............ است.

۱( آثار مکتوب و منقول از آن دوره و گزارش فیلسوفان بعد - عشق - مزدا - عشق 

۲( نقل های تاریخی و آثار مکتوب آن دوره و گزارش های آیندگان - عشق - آناهیتا - خرد 

۳( آثار مکتوب و منقول از آن دوره و گزارش فیلسوفان بعد - خرد - مزدا - عشق

۴( نقل های تاریخی و آثار مکتوب آن دوره و گزارش های آیندگان - خرد - مزدا - خرد 

چرا فردوسی در حکایات خودش از فرزانگانی خبر می دهد که از خرد و عقل بهره داشته و حکیمانه زندگی نموده اند و کدام مورد -   
جزء اندیشه های رایج در ایران باستان نسبت به عقل نیست؟

۱( زیرا از نظر ایرانیان باستان خرد که آفریده آفریننده است، وجودی عقالنی است که خرد و عقل انسان، پرتو و مظهر اوست. - انسان برای فهم امور باید به 
یک عقل کلی متصل شود.

۲( زیرا برترین اندیشه ای که به ذهن انسان خطور می کند، نام خداوند جان و خرد است و فردوسی شاهنامه را با همین نام آغاز کرده است. - عقل در یک معنا 
وجودی مجرد است.

۳( زیرا از نظر ایرانیان باستان خرد که آفریده آفریننده است، وجودی عقالنی است که خرد و عقل انسان، پرتو و مظهر اوست. - عقل در یک معنا وجودی مجرد 
است.

۴( زیرا برترین اندیشه ای که به ذهن انسان خطور می کند، نام خداوند جان و خرد است و فردوسی شاهنامه را با همین نام آغاز کرده است. - انسان برای فهم 
امور باید به یک عقل کلی متصل شود.

کدام مفهوم درباره عقل گرایی ایرانیان باستان صحیح است و کدام مفهوم با اندیشه حکیمان ایران باستان در رابطه با آفریدگار -   
سازگار نمی باشد؟

۱( به عقل عملی بسیار اهمیت میدادند، ولی عقل نظری را قبول نداشتند. - آفریدگار کل جهان را با خرد و عقل رهبری می کند. 

۲( به هر دو معنایی که فیلسوفان از واژه عقل اراده می کنند، توجه داشتند. - آفریدگار با عقل، حقایق را شهود می کند. 

۳( به عقل عملی بسیار اهمیت میدادند، ولی عقل نظری را قبول نداشتند. - آفریدگار با عقل، حقایق را شهود می کند.

۴( به هر دو معنایی که فیلسوفان از واژه عقل اراده می کنند، توجه داشتند. - آفریدگار کل جهان را با خرد و عقل رهبری می کند.
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ایرانیان -    بیانگر توجه  با جهان از دیدگاه حکمای ایران باستان گزینه نادرست را مشخص کنید و کدام گزینه  درباره رابطه مزدا 
باستان به عقل گرایی می باشد؟

گاهی ایرانیان از وجود نورانی و مجرد عقل و  ۱( مزدا با خرد و اندیشه خود، همه چیز از جمله خردهایی را آفریده است که عقل انسان پرتو و مظهر آن است. - آ
اهمیت به قوه تعقل و برهان با توجه به حکایت فردوسی

۲( مزدا چون با خرد یگانگی دارد هیچ خردی را نیافریده است، بلکه بر اساس آن دیگر موجودات را آفریده است. - گزارش فردوسی در شاهنامه و نقل های 
تاریخی از وحدت و یگانگی خرد با کل جهان

۳( مزدا با خرد و اندیشه خود، همه چیز از جمله خردهایی را آفریده است که عقل انسان پرتو و مظهر آن است. - گزارش فردوسی در شاهنامه و نقل های تاریخی 
از وحدت و یگانگی خرد با کل جهان

گاهی ایرانیان از وجود نورانی و مجرد عقل  ۴( مزدا چون با خرد یگانگی دارد هیچ خردی را نیافریده است، بلکه بر اساس آن دیگر موجودات را آفریده است. - آ
و اهمیت به قوه تعقل و برهان با توجه به حکایت فردوسی

در رابطه با عقل مجرد و روح انسانی تفاوت های آن ها در چیست و باتوجه به دیدگاه فیلسوفان درباره عقول مجرد، کدام مورد -   
درباره آن درست است؟

۱( یکی از هر حیث مجرد است، ولی دیگری در کارهای مختلف از ماده بهره می برد. - واسطه هایی بین خدا و انسان هستند. 

۲( یکی استعداد شهود مستقیم حقایق را دارد و دیگری ممکن است نداشته باشد. - فقط با شهود قلبی قابل اثبات هستند.

۳( یکی از هر حیث مجرد است، ولی دیگری در کارهای مختلف از ماده بهره می برد. - فقط با شهود قلبی قابل اثبات هستند. 

۴( یکی استعداد شهود مستقیم حقایق را دارد و دیگری ممکن است نداشته باشد. - واسطه هایی بین خدا و انسان هستند.

به ترتیب مشخص کنید کدام گزینه پاسخ سؤاالت زیر است؟ -   

الف( فیلسوفان معتقدند منظور ارسطو از ناطق چه بود؟

 به ترتیب از مفهوم عرفان و فلسفه چه مفاهیمی برای ما حاصل می شود؟
ً
ب( معموال

٢( الف( عاقل – ب( عشق، وجود  ۱( الف( فلسفه - ب( شهود، عقالنیت   

۴( الف( عاقل – ب( شهود، عقالنیت ۳( الف( فیلسوف - ب( عشق، وجود    

به اعتقاد فیلسوفان از نظر ارسطو »ناطق« نشان دهنده چه چیز بود و هریک از مفاهیم دین، عرفان و فلسفه، به ترتیب با کدام -   
مفهوم مرتبط است؟

۲( نشان دهنده تفاوت انسان و موجودات مجرد است - دین، تصوف، وجود  ۱( نشانگر وجه تمایز انسان از سایر موجودات - ایمان، شهود، عقل  

۴( نشان دهنده تفاوت انسان و موجودات مجرد است - ایمان، شهود، عقل ۳( نشانگر وجه تمایز انسان از سایر موجودات - دین، تصوف، وجود  

گزینه صحیح را مشخص کنید؟ -   

الف( همان طور که مفهوم ............ ما را به یاد »ایمان« می اندازد و مفهوم ............، »شهود و عشق« را تداعی می کند، مفهوم 
.............. نیز با »عقل« و »عقالنیت« گره خورده است. 

ب( کدام عبارت نادرست است؟

۱( الف( دین، عرفان، فلسفه ب( دین، فلسفه و عرفان وجه تمایز انسان با سایر موجودات را تعقل می دانند. 

۲( الف( عرفان، دین، فلسفه ب( منظور ارسطو از ناطق همان وجه تمایز انسآن ها با دیگر موجودات از دیدگاه فالسفه است. 

۳( الف( عرفان، فلسفه، دین ب( منظور ارسطو از ناطق همان وجه تمایز انسآن ها با دیگر موجودات از دیدگاه فالسفه است. 

۴( الف( دین، عرفان، فلسفه ب( مهم ترین مدافعان عقل در طول تاریخ را می توان فیلسوفان دانست.
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ایرانیان -    بیانگر توجه  با جهان از دیدگاه حکمای ایران باستان گزینه نادرست را مشخص کنید و کدام گزینه  درباره رابطه مزدا 
باستان به عقل گرایی می باشد؟

گاهی ایرانیان از وجود نورانی و مجرد عقل و  ۱( مزدا با خرد و اندیشه خود، همه چیز از جمله خردهایی را آفریده است که عقل انسان پرتو و مظهر آن است. - آ
اهمیت به قوه تعقل و برهان با توجه به حکایت فردوسی

۲( مزدا چون با خرد یگانگی دارد هیچ خردی را نیافریده است، بلکه بر اساس آن دیگر موجودات را آفریده است. - گزارش فردوسی در شاهنامه و نقل های 
تاریخی از وحدت و یگانگی خرد با کل جهان

۳( مزدا با خرد و اندیشه خود، همه چیز از جمله خردهایی را آفریده است که عقل انسان پرتو و مظهر آن است. - گزارش فردوسی در شاهنامه و نقل های تاریخی 
از وحدت و یگانگی خرد با کل جهان

گاهی ایرانیان از وجود نورانی و مجرد عقل  ۴( مزدا چون با خرد یگانگی دارد هیچ خردی را نیافریده است، بلکه بر اساس آن دیگر موجودات را آفریده است. - آ
و اهمیت به قوه تعقل و برهان با توجه به حکایت فردوسی

در رابطه با عقل مجرد و روح انسانی تفاوت های آن ها در چیست و باتوجه به دیدگاه فیلسوفان درباره عقول مجرد، کدام مورد -   
درباره آن درست است؟

۱( یکی از هر حیث مجرد است، ولی دیگری در کارهای مختلف از ماده بهره می برد. - واسطه هایی بین خدا و انسان هستند. 

۲( یکی استعداد شهود مستقیم حقایق را دارد و دیگری ممکن است نداشته باشد. - فقط با شهود قلبی قابل اثبات هستند.

۳( یکی از هر حیث مجرد است، ولی دیگری در کارهای مختلف از ماده بهره می برد. - فقط با شهود قلبی قابل اثبات هستند. 

۴( یکی استعداد شهود مستقیم حقایق را دارد و دیگری ممکن است نداشته باشد. - واسطه هایی بین خدا و انسان هستند.

به ترتیب مشخص کنید کدام گزینه پاسخ سؤاالت زیر است؟ -   

الف( فیلسوفان معتقدند منظور ارسطو از ناطق چه بود؟

 به ترتیب از مفهوم عرفان و فلسفه چه مفاهیمی برای ما حاصل می شود؟
ً
ب( معموال

٢( الف( عاقل – ب( عشق، وجود  ۱( الف( فلسفه - ب( شهود، عقالنیت   

۴( الف( عاقل – ب( شهود، عقالنیت ۳( الف( فیلسوف - ب( عشق، وجود    

به اعتقاد فیلسوفان از نظر ارسطو »ناطق« نشان دهنده چه چیز بود و هریک از مفاهیم دین، عرفان و فلسفه، به ترتیب با کدام -   
مفهوم مرتبط است؟

۲( نشان دهنده تفاوت انسان و موجودات مجرد است - دین، تصوف، وجود  ۱( نشانگر وجه تمایز انسان از سایر موجودات - ایمان، شهود، عقل  

۴( نشان دهنده تفاوت انسان و موجودات مجرد است - ایمان، شهود، عقل ۳( نشانگر وجه تمایز انسان از سایر موجودات - دین، تصوف، وجود  

گزینه صحیح را مشخص کنید؟ -   

الف( همان طور که مفهوم ............ ما را به یاد »ایمان« می اندازد و مفهوم ............، »شهود و عشق« را تداعی می کند، مفهوم 
.............. نیز با »عقل« و »عقالنیت« گره خورده است. 

ب( کدام عبارت نادرست است؟

۱( الف( دین، عرفان، فلسفه ب( دین، فلسفه و عرفان وجه تمایز انسان با سایر موجودات را تعقل می دانند. 

۲( الف( عرفان، دین، فلسفه ب( منظور ارسطو از ناطق همان وجه تمایز انسآن ها با دیگر موجودات از دیدگاه فالسفه است. 

۳( الف( عرفان، فلسفه، دین ب( منظور ارسطو از ناطق همان وجه تمایز انسآن ها با دیگر موجودات از دیدگاه فالسفه است. 

۴( الف( دین، عرفان، فلسفه ب( مهم ترین مدافعان عقل در طول تاریخ را می توان فیلسوفان دانست.
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کدام نسبت را می توان میان عقل و فلسفه بیان کرد و در رابطه با عقل و فلسفه کدام مفهوم صحیح است؟-   

۱( شهود و عرفان - منظور از »عقل« در فلسفه تنها یک موجود مجرد از ماده و غیر محسوس است. 

۲( عقل و ایمان - تغییر مرزهای کاربرد »عقل« تغییر و تحوالت عمیقی در فلسفه ایجاد کرده است. 

۳( شهود و عرفان - تغییر مرزهای کاربرد »عقل« تغییر و تحوالت عمیقی در فلسفه ایجاد کرده است. 

۴( عقل و ایمان - منظور از »عقل« در فلسفه تنها یک موجود مجرد از ماده و غیر محسوس است. 

از نظر فیلسوفان توانمندی درک هست و نیست چیزها به چه صورتی در هر انسانی وجود دارد و کدام مفهوم در رابطه با عقل -   
انسان صحیح است؟

۲( شهودی - قدرت عقلی انسآن ها با یکدیگر برابر و یکسان است.  ۱( بالقوه - به علت رابطه آن با تربیت و تمرین، در افراد مختلف است.  

۴( شهودی - به علت رابطه آن با تربیت و تمرین، در افراد مختلف است. ۳( بالقوه - قدرت عقلی انسان ها با یکدیگر برابر و یکسان است.  

به چه علت قوه عقل از دیدگاه فیلسوفان در افراد متفاوت، یکسان نیست و چگونه عقل از حالت بالقوه به بالفعل می رسد؟-   

۱( زیرا هر انسانی بهره مشخصی از این توانمندی دارد. - با تربیت و تمرین 

۲( به علت اینکه این توانمندی در کودکان بالقوه است و با تربیت و تمرین بالفعل می شود. - تجربه امور مختلف 

۳( زیرا هر انسانی بهره مشخصی از این توانمندی دارد. - تجربه امور مختلف 

۴( به علت اینکه این توانمندی در کودکان بالقوه است و با تربیت و تمرین بالفعل می شود. - با تربیت و تمرین

فیلسوفان عقل را چگونه تعریف می کنند و فیلسوفان اعتقاد دارند کدام عامل موجب می شود قوه عقل کودکان به مرور به فعلیت -   
برسد؟

۱( عقل توانمندی ای است که به کمک آن استدالل می کنیم و به دانش ها و حقایق می رسیم. - مطالعه و تحقیق 

۲( عقل نیروی باطنی و همان موجودات مجرد از ماده و جسم هستند که حقایق اشیاء را شهود می کنند. - تمرین و تربیت 

۳( عقل نیروی باطنی و همان موجودات مجرد از ماده و جسم هستند که حقایق اشیاء را شهود می کنند. - مطالعه و تحقیق 

۴( عقل توانمندی ای است که به کمک آن استدالل می کنیم و به دانش ها و حقایق می رسیم. - تمرین و تربیت

کدام گزینه پاسخ درست سؤاالت زیر است؟ -   

الف( به چه علت برخی انسان ها قدرت عقلی بیشتری و بعضی دیگر قدرت عقلی کمتری دارند؟

ب( عقل، نوعی ............ است. 

ج( به اعتقاد فیلسوفان، دلیل تفاوت قدرت عقلی انسان های مختلف با یکدیگر چیست؟ 

د( کدام عبارت در رابطه با عوامل به فعلیت رسیدن عقل درست است؟

۱( الف( زیرا برخی تربیت و تمرین بیشتری دارند. ب( استدالل ج( چون عقل در خودش فاقد مفاهیم فطری است و نیازمند استفاده از تجربه می باشد. د( برای 
عقلی که بالفعل شده هم مفید است.

۲( الف( زیرا برخی به صورت بالقوه از این توانایی بهره مندند. ب( قدرت ج( زیرا توانایی عقل در انسان بالقوه است و تنها با تمرین و تربیت بالفعل می شود. د( به 
فطرت و ذات انسان ها مربوط است.

۳( الف( زیرا برخی تربیت و تمرین بیشتری دارند. ب( قدرت ج( زیرا توانایی عقل در انسان بالقوه است و تنها با تمرین و تربیت بالفعل می شود. د( برای عقلی 
که بالفعل شده هم مفید است.

۴( الف( زیرا برخی به صورت بالقوه از این توانایی بهره مندند. ب( استدالل ج( چون عقل در خودش فاقد مفاهیم فطری است و نیازمند استفاده از تجربه می 
باشد. د( به فطرت و ذات انسان ها مربوط است.
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تفاوت قدرت عقلی انسان ها داللت بر چه چیز دارد و باتوجه به تعریف عقل، به »توانمندی که به کمک آن استدالل می کنیم و از -   
این طریق به دانش ها و حقایقی دست می یابیم«، کدام عبارت نادرست است؟

۱( استعدادی و بالقوه بودن توانایی عقلی در بدو تولد - این تعریف برخی استدالل ها، از جمله فقط استدالل تجربی، ریاضی و فلسفی را شامل می شود. 

۲( عدم اعتبار استدالل عقالنی محض به طورکلی بر اساس این تعریف ها می توانیم به برخی توانمندی های عقل پی ببریم و دریابیم که چه چیزهایی هست و 
چه چیزهایی نیست.

۳( استعدادی و بالقوه بودن توانایی عقلی در بدو تولد - این تعریف را می توان جامع ترین تعریف ها به شمار آورد.

۴( عدم اعتبار استدالل عقالنی محض به طورکلی - این تعریف عموم استدالل ها، اعم از تجربی، ریاضی، فلسفی، کالمی، فقهی، اخالقی و حقوقی را که در 
حوزه عقل نظری و عقل عملی قرار دارند شامل می شود.

کدام توصیف مطابق نظر فیلسوفان الهی مربوط به موجودات عقالنی نیست؟-   

۱( عقول که همان فرشتگان اند، حقایق اشیاء را »شهود« می کنند و به مفاهیم و استدالل مفهومی نیازی ندارند. 

۲( این موجودات در افعال خود به ابزار مادی نیاز ندارند و از این رو با حواس ظاهری نمی توان آن ها را درک کرد. 

۳( موجودات مجرد از ماده و جسم که در قید زمان و مکان نیستند و فیلسوفان با دلیل و برهان، وجود آن ها را اثبات می کنند. 

۴( علم این موجودات از طریق استدالل و کنار هم گذاشتن مفاهیم حاصل می شود و در کتاب های آسمانی از جمله قرآن از آن ها یاد شده است.

در رابطه با عقل مجرد کدام عبارت درست است و ارتباط بین انسان و عقول مجرد چگونه است؟-   

۱( مرتبه ای از عقل انسانی است - قطعا برای همه انسان ها از بدو تولد رخ می دهد. 

۲( از راه استدالل به علم می رسد - برای اکثر انسان ها روی می دهد. 

۳( در قید زمان و مکان نیست - برای اکثر انسان ها روی می دهد. 

۴( همان روح یا نفس انسان است - قطعا برای همه انسان ها از بدو تولد رخ می دهد.

کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ -   

الف( عالم عقل ............ .

ب( عقول از نظر فیلسوفان الهی همان ............ هستند. 

ج( در رابطه با شیوه ادراک عقول کدام گزینه صحیح است؟

۱( الف( با حواس به هیچ وجه قابل درک نیست. ب( توانایی های مختلف ذهن ج( آن ها در ادراک از گونه خاصی از استدالل ها استفاده می کنند. 

۲( الف( همان جهان ماوراء الطبیعه است. ب( توانایی های مختلف ذهن ج( شیوه ادراک آن ها آمیزه ای از استدالل و شهود است. 

۳( الف( با حواس به هیچ وجه قابل درک نیست. ب( فرشتگان الهی ج( آن ها از استدالل های عقلی بی بهره اند. 

۴( الف( همان جهان ماوراء الطبیعه است. ب( فرشتگان الهی ج( شیوه ادراک آن ها آمیزه ای از استدالل و شهود است.

کدام عبارت مفهوم درستی از عالم عقل را بیان نمی کند و در رابطه با عالم عقل کدام مورد بیانگر دیدگاه درست فالسفه الهی -   
است؟

۱( این موجودات نیز توانایی تعقل دارند و می توانند مانند انسان ها با مفاهیم عقلی فکر کنند. - به عقیده آنان روش شناخت موجودات این عالم با انسان اشتراک 
دارد.

۲( موجوداتی هستند که از ماده و جسم مجردند و در قید زمان و مکان نیستند. - آن ها چنین عالمی را بر اساس اعتقادات دینی خود پذیرفته اند.

۳( این موجودات نیز توانایی تعقل دارند و می توانند مانند انسان ها با مفاهیم عقلی فکر کنند. - آن ها چنین عالمی را بر اساس اعتقادات دینی خود پذیرفته اند.

۴( موجوداتی هستند که از ماده و جسم مجردند و در قید زمان و مکان نیستند. - به عقیده آنان روش شناخت موجودات این عالم با انسان اشتراک دارد.
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۳( الف( با حواس به هیچ وجه قابل درک نیست. ب( فرشتگان الهی ج( آن ها از استدالل های عقلی بی بهره اند. 

۴( الف( همان جهان ماوراء الطبیعه است. ب( فرشتگان الهی ج( شیوه ادراک آن ها آمیزه ای از استدالل و شهود است.

کدام عبارت مفهوم درستی از عالم عقل را بیان نمی کند و در رابطه با عالم عقل کدام مورد بیانگر دیدگاه درست فالسفه الهی -   
است؟

۱( این موجودات نیز توانایی تعقل دارند و می توانند مانند انسان ها با مفاهیم عقلی فکر کنند. - به عقیده آنان روش شناخت موجودات این عالم با انسان اشتراک 
دارد.

۲( موجوداتی هستند که از ماده و جسم مجردند و در قید زمان و مکان نیستند. - آن ها چنین عالمی را بر اساس اعتقادات دینی خود پذیرفته اند.

۳( این موجودات نیز توانایی تعقل دارند و می توانند مانند انسان ها با مفاهیم عقلی فکر کنند. - آن ها چنین عالمی را بر اساس اعتقادات دینی خود پذیرفته اند.

۴( موجوداتی هستند که از ماده و جسم مجردند و در قید زمان و مکان نیستند. - به عقیده آنان روش شناخت موجودات این عالم با انسان اشتراک دارد.
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کدام گزینه درباره مصداق وجودی عقل نادرست است و چگونگی اثبات عالم عقول از سوی فالسفه کدام است؟-   

۱( عقول از طریق استدالل به حقایق عالم دست می یابند و آن را شهود می کنند. - وجود این عالم نیز مانند دیگر عوالم با دلیل و برهان ثابت می شود.

۲( موجوداتی معقول و قابل اثبات از طریق عقل و براهین اند. - قابل اثبات نیست، بلکه تنها قابلیت تذکر عقلی و شهودی دارد.

۳( موجوداتی معقول و قابل اثبات از طریق عقل و براهین اند. - وجود این عالم نیز مانند دیگر عوالم با دلیل و برهان ثابت می شود.

۴( عقول از طریق استدالل به حقایق عالم دست می یابند و آن را شهود می کنند. - قابل اثبات نیست، بلکه تنها قابلیت تذکر عقلی و شهودی دارد.

باتوجه به سؤاالت زیر گزینه صحیح را مشخص کنید. -   

الف( کدام مورد درست است؟ 

ب( بر خالف موجودات مجرد انسان دارای ............ است. 

ج( فیلسوفان الهی، عالم عقل را که همان عالم .............. است، با ............ شناخته اند.

۱( الف( یکی از کاربردهای کلمه عقل اطالق بر موجوداتی است که مکان و زمان ندارند. ب( جسم و بدن ج( فرشتگان - استدالل و برهان

۲( الف( فیلسوفانی که به عالم عقول مجرد معتقد نیستند عالم مجردات را قبول ندارند. ب( توانایی شهود ج( مجردات - معرفت شهودی

۳( الف( یکی از کاربردهای کلمه عقل اطالق بر موجوداتی است که مکان و زمان ندارند. ب( جسم و بدن ج( مجردات - معرفت شهودی

۴( الف( فیلسوفانی که به عالم عقول مجرد معتقد نیستند عالم مجردات را قبول ندارند. ب( توانایی شهود ج( فرشتگان - استدالل و برهان

بر اساس نظر برخی از حکما، توانایی انسان در کنار هم گذاشتن مفاهیم کلی و ساخت استدالل چگونه عملکردی است و معتقدان -   
به وجود عقول مجرد کدام مفهوم را قبول نمی کنند؟

۱( پرتوی از عقل مجرد می دانند - عقل انسانی هیچ گاه توانایی شهود عقالنی را ندارد. 

۲( عملی اکتسابی محسوب می دارند - عقول مجرد به استدالل عقلی متوسل نمی شوند. 

۳( معتقدند تعالی روح انسان است - عقل انسان مرتبه ای نازل از عقل مجرد است. 

۴( نوع شهود عقلی می دانند - پرتوی از عقل مجرد در وجود هر انسانی هست.

بر اساس نظر فیلسوفان الهی، فرشتگان چگونه حقایق را درک می کنند و برای درک حقایق به چه چیزی نیاز ندارند؟-   

۲( معرفت شهودی - تجربه و استدالل  ۱( شهود عقالنی - استدالل مفهومی    

۴( شهود عقلی - شناخت ۳( معرفت قلبی - استدالل عقلی    

عقل انسان پس از ساختن چگونه مفاهیمی توانایی صورت بندی استدالل را پیدا می کند و انسان اگر با تهذیب نفس به مرتبه ای -   
 مجرد از جسم و بدن برسد چگونه می تواند حقایق را بشناسد؟

ً
کامال

۲( مفاهیم فطری - با استفاده از مفاهیم شهودی ۱( معرفت شهودی - از طریق استدالل محض    

۴( مفاهیم کلی - ازطریق شهود عقالنی ۳( مفاهیم جزیی - ازطریق مفاهیم کلی   
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به ترتیب کدام گزینه بیانگر پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ -   

الف( در ارتباط با مصادیق وجودی عقلی کدام مفهوم درست نیست؟
ب( درخصوص فرشتگان کدام عبارت نادرست می باشد؟ 

ج( به مجردات و فرشتگانی که در ماورای عالم طبیعت حضور دارند چه گفته می شود؟

۱( الف( موجوداتی که در کتب آسمانی به آن ها فرشته گفته می شود. ب( ذهن هر انسانی استعداد رسیدن به مرتبه آنان را دارد. ج( انوار 

٢( الف( هرچند از طریق شهود به حقایق می رسند، اما به مفاهیم کلی هم نیازمندند. ب( روح هر انسانی با تهذیب نفس می تواند به مقام تجرد برسد. ج( عقل

۳( الف( موجوداتی که در کتب آسمانی به آن ها فرشته گفته می شود. ب( روح هر انسانی با تهذیب نفس می تواند به مقام تجرد برسد. ج( انوار

۴( الف( هرچند از طریق شهود به حقایق می رسند، اما به مفاهیم کلی هم نیازمندند. ب( ذهن هر انسانی استعداد رسیدن به مرتبه آنان را دارد. ج( عقل

باتوجه به مفاهیم مذکور کدام مورد در رابطه با »قوه استدالل« و »تهذیب نفس« از عبارت های دقیق تری استفاده شده است و -   
با توجه به نظر حکما در رابطه با عقل همه آنان کدام یک از قوای زیر را برای عقل حتمی می دانند و در مورد آن نظر مشترکی دارند؟

۱( یکی از مراتب عقول مجرد است، طریقه قوت گرفتن قوه استدالل است - قوه تصدیق و تصور به کمک حس 

۲( مرتبه نازل عقل مجرد است، طریقه بی ارتباط شدن ارواح با اجسام است - قوه استدالل و ترکیب قانونمند قضایا 

۳( یکی از مراتب عقول مجرد است، طریقه قوت گرفتن قوه استدالل است - قوه استدالل و ترکیب قانونمند قضایا 

۴( مرتبه نازل عقل مجرد است، طریقه بی ارتباط شدن ارواح با اجسام است - قوه تصدیق و تصور به کمک حس

در مورد مصداق وجودی عقل کدامیک از مفاهیم درست است و کدام عبارت بر اساس دیدگاه فالسفه نادرست است؟-   

۱( فرشتگان کاماًل از ماده و جسم مجرد هستند - عقول در مکانی غیر از عالم طبیعت زندگی می کنند.

۲( روح انسان می تواند با تهذیب نفس مصداق وجودی عقل شود - روح می تواند به مرتبه ای برسد که کاماًل از جسم مجرد باشد. 

۳( فرشتگان کاماًل از ماده و جسم مجرد هستند - روح می تواند به مرتبه ای برسد که کاماًل از جسم مجرد باشد. 

۴( روح انسان می تواند با تهذیب نفس مصداق وجودی عقل شود - عقول در مکانی غیر از عالم طبیعت زندگی می کنند.

کدام عبارت، عقل عملی را به درستی و با دقت بیشتر توضیح می دهد؟-   

۱( آن عقلی که به علوم عملی، یعنی بایدها و نبایدها، مهارت ها و فنون اختصاص دارد. 

۲( جنبه ای از عقل که بایدها و نبایدها را مورد بررسی و شناخت قرار می دهد. 

۳( آن بعد از وجود انسان که به انجام بایدها و پرهیز از نبایدها مبادرت می ورزد.

۴( نوعی از عقل که به رفتارهای اختیاری و باید و نبایدهای او اختصاص دارد. 

کدام عبارت بیانگر نظر آگوست کنت است؟ -   

۱( نهایت تالش عقل در شناخت واقعیات، استفاده از مشاهدات برای دستیابی به دانش های تجربی و پیشرفت در آن است. 

۲( شناخت واقعیت کار حواس است و آنچه نقش عقل در علم تجربی پنداشته می شود، بر ساخت فیلسوفان است. 

۳( روش معتبر در شناخت واقعیت، تجربه علمی است و عقل که به امور انتزاعی اختصاص دارد، دخالتی در آن ندارد. 

۴( در دستگاهی که فیلسوفان از جهان ارائه می دهند، اصول عقلی را با ساخته های ذهن خود، ارائه می دهند.

عقل نظری و عملی مربوط به چه حوزه هایی هستند و کانت براساس کدام عقل به اثبات خدا نرسید؟-   

۲( بایدها و نبایدها، هست ها و نیست ها - عقل نظری ١( هست ها و نیست ها، بایدها و نبایدها - عقل عملی  

۴( بایدها و نبایدها، هست ها و نیست ها - عقل عملی ۳( هست ها و نیست ها، بایدها و نبایدها - عقل نظری   
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به ترتیب کدام گزینه بیانگر پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ -   

الف( در ارتباط با مصادیق وجودی عقلی کدام مفهوم درست نیست؟
ب( درخصوص فرشتگان کدام عبارت نادرست می باشد؟ 

ج( به مجردات و فرشتگانی که در ماورای عالم طبیعت حضور دارند چه گفته می شود؟

۱( الف( موجوداتی که در کتب آسمانی به آن ها فرشته گفته می شود. ب( ذهن هر انسانی استعداد رسیدن به مرتبه آنان را دارد. ج( انوار 

٢( الف( هرچند از طریق شهود به حقایق می رسند، اما به مفاهیم کلی هم نیازمندند. ب( روح هر انسانی با تهذیب نفس می تواند به مقام تجرد برسد. ج( عقل

۳( الف( موجوداتی که در کتب آسمانی به آن ها فرشته گفته می شود. ب( روح هر انسانی با تهذیب نفس می تواند به مقام تجرد برسد. ج( انوار

۴( الف( هرچند از طریق شهود به حقایق می رسند، اما به مفاهیم کلی هم نیازمندند. ب( ذهن هر انسانی استعداد رسیدن به مرتبه آنان را دارد. ج( عقل

باتوجه به مفاهیم مذکور کدام مورد در رابطه با »قوه استدالل« و »تهذیب نفس« از عبارت های دقیق تری استفاده شده است و -   
با توجه به نظر حکما در رابطه با عقل همه آنان کدام یک از قوای زیر را برای عقل حتمی می دانند و در مورد آن نظر مشترکی دارند؟

۱( یکی از مراتب عقول مجرد است، طریقه قوت گرفتن قوه استدالل است - قوه تصدیق و تصور به کمک حس 

۲( مرتبه نازل عقل مجرد است، طریقه بی ارتباط شدن ارواح با اجسام است - قوه استدالل و ترکیب قانونمند قضایا 

۳( یکی از مراتب عقول مجرد است، طریقه قوت گرفتن قوه استدالل است - قوه استدالل و ترکیب قانونمند قضایا 

۴( مرتبه نازل عقل مجرد است، طریقه بی ارتباط شدن ارواح با اجسام است - قوه تصدیق و تصور به کمک حس

در مورد مصداق وجودی عقل کدامیک از مفاهیم درست است و کدام عبارت بر اساس دیدگاه فالسفه نادرست است؟-   

۱( فرشتگان کاماًل از ماده و جسم مجرد هستند - عقول در مکانی غیر از عالم طبیعت زندگی می کنند.

۲( روح انسان می تواند با تهذیب نفس مصداق وجودی عقل شود - روح می تواند به مرتبه ای برسد که کاماًل از جسم مجرد باشد. 

۳( فرشتگان کاماًل از ماده و جسم مجرد هستند - روح می تواند به مرتبه ای برسد که کاماًل از جسم مجرد باشد. 

۴( روح انسان می تواند با تهذیب نفس مصداق وجودی عقل شود - عقول در مکانی غیر از عالم طبیعت زندگی می کنند.

کدام عبارت، عقل عملی را به درستی و با دقت بیشتر توضیح می دهد؟-   

۱( آن عقلی که به علوم عملی، یعنی بایدها و نبایدها، مهارت ها و فنون اختصاص دارد. 

۲( جنبه ای از عقل که بایدها و نبایدها را مورد بررسی و شناخت قرار می دهد. 

۳( آن بعد از وجود انسان که به انجام بایدها و پرهیز از نبایدها مبادرت می ورزد.

۴( نوعی از عقل که به رفتارهای اختیاری و باید و نبایدهای او اختصاص دارد. 

کدام عبارت بیانگر نظر آگوست کنت است؟ -   

۱( نهایت تالش عقل در شناخت واقعیات، استفاده از مشاهدات برای دستیابی به دانش های تجربی و پیشرفت در آن است. 

۲( شناخت واقعیت کار حواس است و آنچه نقش عقل در علم تجربی پنداشته می شود، بر ساخت فیلسوفان است. 

۳( روش معتبر در شناخت واقعیت، تجربه علمی است و عقل که به امور انتزاعی اختصاص دارد، دخالتی در آن ندارد. 

۴( در دستگاهی که فیلسوفان از جهان ارائه می دهند، اصول عقلی را با ساخته های ذهن خود، ارائه می دهند.

عقل نظری و عملی مربوط به چه حوزه هایی هستند و کانت براساس کدام عقل به اثبات خدا نرسید؟-   

۲( بایدها و نبایدها، هست ها و نیست ها - عقل نظری ١( هست ها و نیست ها، بایدها و نبایدها - عقل عملی  

۴( بایدها و نبایدها، هست ها و نیست ها - عقل عملی ۳( هست ها و نیست ها، بایدها و نبایدها - عقل نظری   
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کدام یک از موارد زیر عبارت آمده را به درستی کامل نمی کند؟ -   

»در نظر فالسفه مسلمان، عقول به عنوان یک وجود ............ نیستند.«

۲( تشکیل شده از جسم  ۱( در قید زمان و مکان     

۴( نیازمند استدالل مفهومی  ۳( غیرقابل درک با حواس    

مهمترین دلیل تحوالت فلسفه در دوره های اخیر مربوط به کدام حوزه است و ارسطو وجه تمایز انسان و دیگر حیوانات را چه -   
معرفی می کند؟

۲( وجود عقل به مفهوم کلی - سخن گفتن  ۱( معنا و محدوده عقل - اندیشیدن     

۴( عقل انسان و تفاوت آن با عقل مجرد از ماده - استدالل کردن ۳( مقصود فیلسوفان از عقل - تعریف کردن    

کدام یک از موارد زیر از مصداق های وجودی عقل نیست و عقول مجرده چگونه نسبت به حقایق، علم پیدا می کنند؟ -   

۲( فرشتگان - از طریق عقل با شهود  ۱( عالم عقل - صرفًا از طریق وحی    

۴( عقل معاش - صرفًا از طریق شهود ۳( عقل مجرد - از طریق شهود یا وحی   

کدام تعریف از عقل جامع ترین تعریف ارائه شده از آن می تواند باشد؟ -   

۱( عقل توانمندی است که به کمک آن استدالل می کنیم و از این طریق به دانش ها و حقایقی دست می یابیم. 

۲( عقل، توانایی است که انسان با آن می تواند به کمک آن صحبت کند و استدالل کند. 

۳( قوه تشخیص درست و نادرست، به خصوص در حوزه اخالقی را عقل می نامند. 

۴( عقل، توانمندی است که می توان با آن مفاهیم کلی را خلق و درک کرد.

فیلسوفان مسلمان راه رسیدن عقل انسانی به مرحله مجردشدن از ماده و جسم را چه می دانند؟-   

۲( تمرین و پرورش عقلی  ۱( با تهذیب نفس     

۴( استفاده از شهود حقایق اشیاء ۳( استفاده از منطق و خواندن فلسفه    

چرا از عقل در دانش فلسفه بیشتر استفاده می شود؟ زیرا .......-   

۲( مفاهیم مجرد را تنها با عقل می شناسیم.  ۱( فلسفه صرفًا از روش استدالل عقلی استفاده می کند.   

۴( فلسفه تنها به عقل بها می دهد. ۳( فلسفه به دنبال تشخیص حق و باطل است.    

در مورد مصداق وجودی عقل کدام گزینه صحیح است؟-   

۲( منظور از مصداق وجودی عقل، همان موجودات مجرد از جسم هستند.  ۱( علم به این قبیل موجودات از طریق استدالل و تعریف نیست.  

۴( روح هر انسانی می تواند، مانند عقول، همه حقایق را شهود کند. ۳( اثبات وجود این موجودات، صرفًا به دلیل و برهان ممکن است.  

کدام گزینه در رابطه با روح انسان، درست است؟-   

۱( با تهذیب نفس، مجرد از جسم می گردد و به مرتبه عقول دست می یابد. 

۲( روح هر انسان با ایمانی قابلیت رسیدن به درجه عقول مجرده را دارد. 

۳( در عین حال که، از قوه برخوردار است، بسیاری از حقایق را شهود می کند.

۴( روح انسان پس از رسیدن به عالم عقول، مرتبه نازل خود را کنار می گذارد. 
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به عنوان یک حقیقت متعالی نزد هراکلیتوس وجه شباهت انسان و عقل کدام است؟-   

۱( همان طور که انسان به خلق می پردازد، آن عقل هم موجودات را خلق کرده است. 

۲( همان طور که انسان سخن می گوید، آن عقل هم افکار خود را با کالم ظاهر می کند. 

۳( همان طور که انسان سخن می گوید، اشیای عالم هم ظهور و پرتو این عقل است. 

۴( همان طور که انسان از عقل خود بهره می برد، آن عقل هم اندیشه های خود را بیان می کند.

باتوجه به کدام مطلب ارسطو به تقسیم بندی انواع عقل پرداخت؟-   

۲( اهمیت متفاوتی که عقل در علوم متفاوت دارد.  ۱( وظایف مختلفی که عقل افراد انجام می دهد.    

۴( کارهای اجباری یا اختیاری که انسان ها انجام می دهند.  ۳( انواع استدالل هایی که توسط عقل صورت می گیرد.   

از سؤاالت زیر کدام مورد توسط عقل عملی بررسی می گردد؟-   

۲( آیا انسان همواره باید صادق باشد؟  ۱( آیا جامعه چیزی غیر از مجموع افراد است؟    

۴( آیا زمین به دور خورشید می گردد؟ ۳( آیا ارزش های اخالقی نسبی است؟   

گزاره نسبت داده شده به کدام فیلسوف نادرست است؟-   

۲( فلسفه ارزش واقعی ندارد و یک علم نیست. )کنت(  ۱( اشیای عالم بیانگر علم و حکمت عقل اند. )هراکلیتوس(   

۴( وجود خداوند و نفس مجرد انسان قابل اثبات است. )دکارت(  ۳( دانش بشری حاصل عقل نظری است. )ارسطو(  

هریک از عبارت های زیر در رابطه با کدام فیلسوف هستند؟ -   

- وی کار عقل در تاسیس فلسفه را ذهنی خواهند.

 قوه ای برای تفکر معرفی می کرد. 
ً
- کسی که عقل را صرفا

۲( دکارت - کنت  ۱( کنت - دکارت     

۴( کنت - ارسطو ۳( هراکلیتوس - دکارت     

علم از نظر اوگوست کنت چیست؟-   

۲( آنچه با تجربه و حس بررسی شود.  ۱( مطلبی که با تجربه اثبات گردد.    

۴( هرچیزی که متعلق به جهان عینی باشد. ۳( شناختی که عقل در آن دخیل نباشد.   

بیکن از دیگر فالسفه چه درخواستی کرده بود؟-   

۲( اتکا بر داده های عقل محض و حذف داده های تجربی  ۱( اتکا به داده های تجربی در کنار داده های عقل محض   

۴( اتکا بر داده های ذهنی بر خالف داده های عقلی ۳( اتکا بر داده های تجربی و حذف داده های عقل محض   

به چه دلیلی در دوره دوم حکومت کلیسا، دین اهمیت خود را از دست داد؟-   

۲( فالسفه اروپایی به تبیین عقالنی مسائل دین اقدام نکردند.  ۱( آثار فالسفه مسلمان با اعتقادات مسیحی سازگار نبود.  

۴( مبانی اولیه کلیسا با اصول و مبانی عقل تعارض داشتند. ۳( بزرگان مسیحیت، عقل را امری شیطانی می پنداشتند.   
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به عنوان یک حقیقت متعالی نزد هراکلیتوس وجه شباهت انسان و عقل کدام است؟-   

۱( همان طور که انسان به خلق می پردازد، آن عقل هم موجودات را خلق کرده است. 

۲( همان طور که انسان سخن می گوید، آن عقل هم افکار خود را با کالم ظاهر می کند. 

۳( همان طور که انسان سخن می گوید، اشیای عالم هم ظهور و پرتو این عقل است. 

۴( همان طور که انسان از عقل خود بهره می برد، آن عقل هم اندیشه های خود را بیان می کند.

باتوجه به کدام مطلب ارسطو به تقسیم بندی انواع عقل پرداخت؟-   

۲( اهمیت متفاوتی که عقل در علوم متفاوت دارد.  ۱( وظایف مختلفی که عقل افراد انجام می دهد.    

۴( کارهای اجباری یا اختیاری که انسان ها انجام می دهند.  ۳( انواع استدالل هایی که توسط عقل صورت می گیرد.   

از سؤاالت زیر کدام مورد توسط عقل عملی بررسی می گردد؟-   

۲( آیا انسان همواره باید صادق باشد؟  ۱( آیا جامعه چیزی غیر از مجموع افراد است؟    

۴( آیا زمین به دور خورشید می گردد؟ ۳( آیا ارزش های اخالقی نسبی است؟   

گزاره نسبت داده شده به کدام فیلسوف نادرست است؟-   

۲( فلسفه ارزش واقعی ندارد و یک علم نیست. )کنت(  ۱( اشیای عالم بیانگر علم و حکمت عقل اند. )هراکلیتوس(   

۴( وجود خداوند و نفس مجرد انسان قابل اثبات است. )دکارت(  ۳( دانش بشری حاصل عقل نظری است. )ارسطو(  

هریک از عبارت های زیر در رابطه با کدام فیلسوف هستند؟ -   

- وی کار عقل در تاسیس فلسفه را ذهنی خواهند.

 قوه ای برای تفکر معرفی می کرد. 
ً
- کسی که عقل را صرفا

۲( دکارت - کنت  ۱( کنت - دکارت     

۴( کنت - ارسطو ۳( هراکلیتوس - دکارت     

علم از نظر اوگوست کنت چیست؟-   

۲( آنچه با تجربه و حس بررسی شود.  ۱( مطلبی که با تجربه اثبات گردد.    

۴( هرچیزی که متعلق به جهان عینی باشد. ۳( شناختی که عقل در آن دخیل نباشد.   

بیکن از دیگر فالسفه چه درخواستی کرده بود؟-   

۲( اتکا بر داده های عقل محض و حذف داده های تجربی  ۱( اتکا به داده های تجربی در کنار داده های عقل محض   

۴( اتکا بر داده های ذهنی بر خالف داده های عقلی ۳( اتکا بر داده های تجربی و حذف داده های عقل محض   

به چه دلیلی در دوره دوم حکومت کلیسا، دین اهمیت خود را از دست داد؟-   

۲( فالسفه اروپایی به تبیین عقالنی مسائل دین اقدام نکردند.  ۱( آثار فالسفه مسلمان با اعتقادات مسیحی سازگار نبود.  

۴( مبانی اولیه کلیسا با اصول و مبانی عقل تعارض داشتند. ۳( بزرگان مسیحیت، عقل را امری شیطانی می پنداشتند.   
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باتوجه به عقاید دکارت می توان گفت ............-   

۱( او به عقل به عنوان یک حقیقت متعالی تنها در انسان عقیده داشت.

۲( در نظر وی خداوند، نفس مجرد انسان و عقول مجرد، به کمک قوه استدالل قابل اثبات هستند. 

۳( وی با ریاضیات آشنا بود و عالوه بر استدالل عقلی محض به تجربه و علوم تجربی نیز توجه داشت. 

۴( وی در بیان توانایی های عقل به استدالل آوری توجه داشت و آن را صرفًا دستگاه منطقی می دانست.

باتوجه به مضمون بیت »غیر این عقل تو، حق را عقل هاست                 که بدان تدبیر اسباب سماست« نمی توان گفت در نظر  -   
فیلسوفان مسلمان ..............

۱( عقول علم حضوری هم به خداوند دارند و هم به خودشان و هم به مخلوقات طبیعی. 

۲( درک حقایق از سوی عقل انسان ناشی از افاضه خداوند است. 

۳( اولین مخلوق خداوند عقل است که موجودی کاماًل روحانی و غیرمادی است. 

۴( فیض خداوندی از طریق عالم عقول به عوالم دیگر می رسد و جهان از این طریق تدبیر می شود. 

فلسفه ای که از ویژگی های متمایز انسان و هویت اخالقی او بحث می کند ............................ است که زیرمجموعه ......-   
.............................. است و گاهی به جای آن از واژه ........... در معنای ................. استفاده می شود.

۱( فلسفه اخالق – فلسفه های مضاف - خودشناسی - شناخت هر کس از ویژگی ها و خصلت های خودش 

۲( انسان شناسی فلسفی – فلسفه های مضاف - خودشناسی - شناخت حقیقت و ماهیت انسان

۳( فلسفه انسان شناسی - فلسفه های کاربردی - انسان شناسی فلسفی - شناخت عقلی و استدالل از ویژگی ها و خصلت های فردی و شخصی انسان

۴( فلسفه اخالق – فلسفههای علوم - خویشتن شناسی فلسفی - شناخت ویژگی های اخالقی و خلقی انسان به روش عقلی و فلسفی

در فلسفه اسالمی، فیلسوفی که نظام فلسفی خود را بر پایه معرفت شهودی بنا نمود ........... است که معتقد بود عارفی که فاقد -   
نیروی تفکر و تحلیل عقلی باشد ............ و در مورد معرفت شناسی فارابی و ابن سینا نمی توان گفت ...........

۱( مالصدرا - عارف ناقص است. - تداوم بخش اعتبار حس و عقل در شناخت اند. 

۲( سهروردی - عارف ناقص است. - در تبیین فلسفی خود از شناخت شهودی هم بهره می بردند. 

۳( سهروردی - سزاوار افسوس است. - در تبیین فلسفی خود از شناخت شهودی هم بهره می بردند. 

۴( مالصدرا - سزاوار افسوس است. - تداوم بخش اعتبار حس و عقلی در شناخت اند.

کدام عبارت در مورد نظر پروتاگوراس در مورد شناخت یا معرفت نادرست است؟-   

۱( همه می توانند به حقیقت دست یابند؛ زیرا نسبت به هرکسی متفاوت است. 

۲( اشیاء برای هرکس همان گونه که به نظر می آیند همان گونه هستند. 

۳( حقیقت همان چیزی است که حواس هرکسی به آن گواهی می دهد. 

۴( حقیقت دست یافتنی نیست که از راه حس و نه از راه عقل
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در مقایسه نظر پارمنیدس با هراکلیتوس پیرامون حرکت می توان گفت ...........-   

۱( از نظر پارمنیدس حرکت وجود ندارد؛ زیرا از طریق حس برای ما معلوم نمی شود. 

۲( از نظر هراکلیتوس حرکت وجود ندارد؛ زیرا از طریق حس برای ما معلوم می شود. 

۳( از نظر پارمنیدس شناخت حسی معتبر نیست، پس حرکت که حسی است وجود ندارد. 

۴( از نظر هراکلیتوس شناخت عقلی معتبر است، پس حرکت همان گونه که هست وجود دارد.

باتوجه به بیت شعر »غیر این عقل تو، حق را عقل هاست          بدان تدبیر اسباب سماست« کدام عبارت مناسب تر است؟-   

۱( اشاره به مرتبه ای از موجودات دارد که حقیقت وجودشان مجرد از ماده است و عالم عقول نام دارند. 

۲( عقول موجوداتی مجرد بوده که فوق عالم طبیعت هستند و واسطه فیض خداوندی به عوالم دیگر هستند. 

۳( قوه ناطقه انسان ذاتی انسان بوده و پرتویی از عالم عقول است که توانایی درک حقایق را آن گونه که عقول ادراک می کنند دارد. 

۴( اولین صادر ازلی واجب الوجود، عقل اول است که فیض رسان به سایر عقول و عقل انسان ها است.

 از نظر اگوست کنت عقل در چه صورتی می تواند به شناخت واقعیت نائل شود و این دیدگاه چه نوع شناختی را معتبر می داند؟ از -   
نظر فارابی و ابن سینا کدام مرتبه عقل درک اولی از قضایای ضروری پیدا می کند؟

۱( آنگاه که صرفًا با روش تجربی و حسی وارد عمل شود - شناخت تجربی - عقل بالملکه 

۲( آنگاه که با روش حسی و شهودی وارد عمل شود - شناخت عقلی - عقل بالملکه 

۳( آنگاه که صرفًا با روش تجربی و حسی وارد عمل شود - شناخت تجربی - عقل هیوالئی 

۴( آنگاه که با روش حسی و شهودی وارد عمل شود - شناخت عقلی - عقل هیوالئی

کدام عبارت در مورد جایگاه عقل در دوران حاکمیت مسیحیت در اروپا درست نیست؟-   

۱( در دوره دوم حاکمیت کلیسا حکمای مسیحی تحت تاثیر کتاب های ابن سینا و ابن رشد به تبیین عقالنی مسائل دینی روی آوردند.

۲( بزرگان کلیسا تا قرن سیزدهم میالدی که کتاب های ابن سینا و ابن رشد به زبان های اروپایی ترجمه شد چون و چرا کردن عقالنی را عامل تضعیف ایمان 
می دانستند.

۳( توجه به عقل و عقالنیت در فرهنگ مسیحیت با مبانی اولیه کلیسای کاتولیک سازگاری نداشت.

۴( برخی از بزرگان کلیسا به خصوص در قرن سوم تا نهم میالدی عقل را امری شیطانی می دانستند و در برابر استدالل های عقلی می ایستادند.

کدام عبارت در ارتباط با دیدگاه فالسفه اروپا پس از دوره رنسانس درست نیست؟-   

۱( در همان ابتدای دوره رنسانس اختالفی میان فالسفه آغاز شد به گونه ای که فیلسوفان اروپا به دو دسته عقل گرا و تجربه گرا تقسیم شدند.

۲( دکارت به همه کاربردهای عقل از سوی فالسفه توجه داشت. 

۳( فرانسیس بیکن از فیلسوفان خواست که از بت هایی که فالسفه قدیم برای ما ساخته اند دست بردارند. 

۴( دیدگاه اوگوست کنت در مورد عقل و فلسفه به تدریج در میان فیلسوفان اروپایی گسترش یافت و بر توانایی های عقل تأثیر فراوانی داشت.

...................... بوده و اشیای عالم -    نامد که به معنای  ......................... می  از این جهان را  هراکلیتوس حقیقت برتر 
........................

۲( عقل - حقیقت متعالی و کلمه - بیان علم و حکمت حقیقت متعالی هستند.  ۱( لوگوس - حقیقت متعالی - بیان علم و حکمت حقیقت متعالی هستند.  

۴( عقل - حقیقت متعالی - کلمات حقیقت متعالی هستند.  ۳( لوگوس - حقیقت متعالی و کلمه - کلمات حقیقت متعالی هستند.  
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در مقایسه نظر پارمنیدس با هراکلیتوس پیرامون حرکت می توان گفت ...........-   

۱( از نظر پارمنیدس حرکت وجود ندارد؛ زیرا از طریق حس برای ما معلوم نمی شود. 

۲( از نظر هراکلیتوس حرکت وجود ندارد؛ زیرا از طریق حس برای ما معلوم می شود. 

۳( از نظر پارمنیدس شناخت حسی معتبر نیست، پس حرکت که حسی است وجود ندارد. 

۴( از نظر هراکلیتوس شناخت عقلی معتبر است، پس حرکت همان گونه که هست وجود دارد.

باتوجه به بیت شعر »غیر این عقل تو، حق را عقل هاست          بدان تدبیر اسباب سماست« کدام عبارت مناسب تر است؟-   

۱( اشاره به مرتبه ای از موجودات دارد که حقیقت وجودشان مجرد از ماده است و عالم عقول نام دارند. 

۲( عقول موجوداتی مجرد بوده که فوق عالم طبیعت هستند و واسطه فیض خداوندی به عوالم دیگر هستند. 

۳( قوه ناطقه انسان ذاتی انسان بوده و پرتویی از عالم عقول است که توانایی درک حقایق را آن گونه که عقول ادراک می کنند دارد. 

۴( اولین صادر ازلی واجب الوجود، عقل اول است که فیض رسان به سایر عقول و عقل انسان ها است.

 از نظر اگوست کنت عقل در چه صورتی می تواند به شناخت واقعیت نائل شود و این دیدگاه چه نوع شناختی را معتبر می داند؟ از -   
نظر فارابی و ابن سینا کدام مرتبه عقل درک اولی از قضایای ضروری پیدا می کند؟

۱( آنگاه که صرفًا با روش تجربی و حسی وارد عمل شود - شناخت تجربی - عقل بالملکه 

۲( آنگاه که با روش حسی و شهودی وارد عمل شود - شناخت عقلی - عقل بالملکه 

۳( آنگاه که صرفًا با روش تجربی و حسی وارد عمل شود - شناخت تجربی - عقل هیوالئی 

۴( آنگاه که با روش حسی و شهودی وارد عمل شود - شناخت عقلی - عقل هیوالئی

کدام عبارت در مورد جایگاه عقل در دوران حاکمیت مسیحیت در اروپا درست نیست؟-   

۱( در دوره دوم حاکمیت کلیسا حکمای مسیحی تحت تاثیر کتاب های ابن سینا و ابن رشد به تبیین عقالنی مسائل دینی روی آوردند.

۲( بزرگان کلیسا تا قرن سیزدهم میالدی که کتاب های ابن سینا و ابن رشد به زبان های اروپایی ترجمه شد چون و چرا کردن عقالنی را عامل تضعیف ایمان 
می دانستند.

۳( توجه به عقل و عقالنیت در فرهنگ مسیحیت با مبانی اولیه کلیسای کاتولیک سازگاری نداشت.

۴( برخی از بزرگان کلیسا به خصوص در قرن سوم تا نهم میالدی عقل را امری شیطانی می دانستند و در برابر استدالل های عقلی می ایستادند.

کدام عبارت در ارتباط با دیدگاه فالسفه اروپا پس از دوره رنسانس درست نیست؟-   

۱( در همان ابتدای دوره رنسانس اختالفی میان فالسفه آغاز شد به گونه ای که فیلسوفان اروپا به دو دسته عقل گرا و تجربه گرا تقسیم شدند.

۲( دکارت به همه کاربردهای عقل از سوی فالسفه توجه داشت. 

۳( فرانسیس بیکن از فیلسوفان خواست که از بت هایی که فالسفه قدیم برای ما ساخته اند دست بردارند. 

۴( دیدگاه اوگوست کنت در مورد عقل و فلسفه به تدریج در میان فیلسوفان اروپایی گسترش یافت و بر توانایی های عقل تأثیر فراوانی داشت.

...................... بوده و اشیای عالم -    نامد که به معنای  ......................... می  از این جهان را  هراکلیتوس حقیقت برتر 
........................

۲( عقل - حقیقت متعالی و کلمه - بیان علم و حکمت حقیقت متعالی هستند.  ۱( لوگوس - حقیقت متعالی - بیان علم و حکمت حقیقت متعالی هستند.  

۴( عقل - حقیقت متعالی - کلمات حقیقت متعالی هستند.  ۳( لوگوس - حقیقت متعالی و کلمه - کلمات حقیقت متعالی هستند.  
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در ارتباط با کاربرد عقل به عنوان یک موجود متعالی و برتر از ماده کدام عبارت درست است؟-   

۲( در اعمال خود مستقل از ماده هستند.  ۱( اجسامی هستند که در قید زمان و مکان نیستند.   

۴( علم عقول از طریق علم به مفاهیم صورت می گیرد. ۳( عالم عقل از نظر بسیاری از فالسفه بخشی از عالم طبیعت است.  

در ارتباط با کارکرد عقل به عنوان دستگاه تفکر و استدالل انسان کدام عبارت به کارکرد عقل در این معنا مربوط نمی شود؟-   

۲( انجام کار خوب و زیبا و دوری از کار بد و زشت  ۱( تشخیص سخن درست و حق از سخن نادرست و باطل   

۴( تشخیص دین و آیین حق از دین و آیین باطل  ۳( تصمیم گیری درست در زندگی     

کدام گزینه به ترتیب بیانگر حوزه های فعالیت نظری و عملی قوه عقل انسان است؟-   

۱( بحث از اشیاء و موجودات و چگونگی آن ها - بحث از بایدها و نبایدهای اشیاء و موجودات 

۲( بحث از بایدها و نبایدهای اشیاء و موجودات - بحث از اشیاء و موجودات و چگونگی آن ها 

۳( بحث از رفتارهای اختیاری انسان - بحث درباره اشیاء و موجودات و چگونگی آن ها 

۴( بحث درباره اشیاء و موجودات و چگونگی آن ها - بحث درباره رفتارهای اختیاری انسان

ارسطو به کدام معنای عقل توجه ویژه داشت؟ کدام عبارت در این ارتباط درست نیست؟-   

۱( قوه استدالل انسان - به عقل نظری و عقل عملی تقسیم می شود. 

۲( قوه استدالل انسان - عقل را ذاتی موجودات می دانست.

۳( وجود برتر از ماده - در قید زمان و مکان نیستند و از ماده و جسم مجرد هستند. 

۴( وجود برتر از ماده - در افعال و اعمال خود به ابزار مادی نیاز دارند.

در تاریخ فلسفه چه تحوالتی در تحوالت فلسفه تأثیر گذاشته است؟-   

۲( دیدگاه های هستی شناسی و جهان شناسی  ۱( تحوالت مربوط به وحی و ایمان     

۴( دیدگاه های مربوط به معنا و محدوده وحی و ایمان ۳( تحوالت مربوط به معنا و محدوده عقل   

در ارتباط با عقل و معانی آن کدام عبارت درست نیست؟-   

۱( می توان گفت هراکلیتوس به هر دو کاربرد عقل توجه داشته است. 

۲( ارسطو معتقد بود در انسان دو قوه عقل وجود دارند یکی عقل نظری و دیگری عقل عملی 

۳( دکارت به عقل به عنوان یک حقیقت برتر و متعالی در جهان و انسان عقیده نداشت. 

۴( اوگوست کنت عقل فلسفی و کار عقل در تأسیس فلسفه را کاماًل ذهنی خواند.

کدام گزینه به ترتیب معانی عقل در کاربرد فلسفه و کاربرد رایج بین مردم را نشان می دهد و در نزد حکمای ایران قدیم کدام -   
معانی عقل به کار رفته است؟

۱( موجودات مجرد از ماده و جسم - دستگاه تفکر و استدالل - دستگاه تفکر و استدالل 

۲( دستگاه تفکر و استدالل - موجودات مجرد از ماده و جسم - موجودات مجرد از ماده و جسم 

۳( دستگاه تفکر و استدالل - موجودات فاقد زمان و مکان - هر دو کاربرد عقل 

۴( موجودات فاقد زمان و مکان - دستگاه تفکر و استدالل - هر دو کاربرد عقل
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همان گونه که مفهوم دین ما را به یاد ................... می اندازد و مفهوم عرفان ............... را تداعی می کند مفهوم فلسفه -   
نیز با ................ گره خورده است و ........... به عنوان مهم ترین مدافعان .............. یاد می کنند.

۲( ایمان - عشق - عقالنیت - معموال از فیلسوفان - عقل  ۱( وحی - شهود - عقل - همواره از فیلسوفان - عقالنیت   

۴( ایمان - عشق - دین - همواره از فیلسوفان - ایمان ۳( وحی - شهود - دین - همواره از فیلسوفان - ایمان   

کدام فیلسوف به عقل به عنوان قوه استدالل انسان توجه ویژه ای داشت؟ کدام عبارت در مورد او درست نیست؟-   

۱( ابن سینا - استدالل تجربی را از استدالل عقلی محض جدا کرد و کاربرد هرکدام را روشن ساخت. 

۲( ارسطو - استدالل تجربی را از استدالل عقلی محض جدا کرد و کاربرد هرکدام را روشن ساخت. 

۳( ارسطو - دو عقل نظری و عملی برای انسان مشخص کرد و تصویر روشن تری از عقل عرضه کرد. 

۴( ابن سینا - دو نوع عقل نظری و عملی برای انسان مشخص کرد و تصویر روشن تری از عقل عرضه کرد.

باتوجه به مفهوم لوگوس در فلسفه هراکلیتوس کدام عبارت درست نیست؟-   

۲( هراکلیتوس به هر دو معنای عقل توجه داشته است.  ۱( لوگوس هم به معنای عقل است و هم به معنای نطق  

۴( از نظر هراکلیتوس سخن ظهور و پرتو عقل است. ۳( کلمه نزد هراکلیتوس همان اشیاء عالم هستند.   

کدام گزینه بیانگر منابع توجه ایرانیان باستان به عقل و خردورزی است؟-   

۱( گزارش فردوسی در شاهنامه، گزارش مهروردی و برخی نقل های تاریخی، آثار مکتوب مربوط به آن دوره 

۲( گزارش فردوسی در شاهنامه، برخی نقل های تاریخی، آثار مکتوب مربوط به آن دوره

۳( آثار و نقل و قول های شفاهی مربوط به آن دوره، گزارش فالسفه یونان باستان - برخی نقل های تاریخی مورخان دوره باستان 

۴( گزارش های مورخان یونان باستان، گزارش های تاریخی مورخان ایران باستان، برخی نقل های تاریخی حکمای مسلمان

باتوجه به مباحث فالسفه مسلمان پیرامون عقل، کدام عبارت درست است؟-   

۱( فیلسوفان مسلمان اولین مخلوق خداوند را عقل فعال می دانند. 

۲( فیلسوفان مسلمان را نمی توان به دو گروه عقل گرا و تجربه گرا تقسیم کرد. 

۳( انواع استدالل ها هرکدام در جایگاه خود روشی درست برای کسب دانش اند نه تجربه و استدالل تجربی 

۴( استدالل عقلی برای سطوح مختلف جامعه یکسان است و جهت و دلیل هرکس به اندازه توان فکری اوست.

دکارت درباره معانی عقل شباهت بیشتری دارد به گزینه ...............-   

۲( هراکلیتوس در یونان باستان  ۱( فیلسوفان اروپایی تجربه گرا    

۴( ارسطو در یونان باستان ۳( حکیمان ایران باستان    

دکارت با ............ آشنا بود و به ............ توانایی ها عقل توجه داشت.-   

۴( ریاضیات - همه ۳( ریاضیات - بیشتر   ۲( تجربه - همه   ۱( استدالل عقلی - بیشتر 

دکارت که یک فیلسوف عقل گرای اروپایی است، همه موارد زیر را می پذیرد به جز:-    

۴( موجودات برتر از ماده به نام عقل ۳( استدالل عقلی محض  ۲( تجربه     ۱( بدیهیات عقلی  
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کدام فیلسوف به عقل به عنوان قوه استدالل انسان توجه ویژه ای داشت؟ کدام عبارت در مورد او درست نیست؟-   

۱( ابن سینا - استدالل تجربی را از استدالل عقلی محض جدا کرد و کاربرد هرکدام را روشن ساخت. 

۲( ارسطو - استدالل تجربی را از استدالل عقلی محض جدا کرد و کاربرد هرکدام را روشن ساخت. 

۳( ارسطو - دو عقل نظری و عملی برای انسان مشخص کرد و تصویر روشن تری از عقل عرضه کرد. 

۴( ابن سینا - دو نوع عقل نظری و عملی برای انسان مشخص کرد و تصویر روشن تری از عقل عرضه کرد.

باتوجه به مفهوم لوگوس در فلسفه هراکلیتوس کدام عبارت درست نیست؟-   

۲( هراکلیتوس به هر دو معنای عقل توجه داشته است.  ۱( لوگوس هم به معنای عقل است و هم به معنای نطق  

۴( از نظر هراکلیتوس سخن ظهور و پرتو عقل است. ۳( کلمه نزد هراکلیتوس همان اشیاء عالم هستند.   

کدام گزینه بیانگر منابع توجه ایرانیان باستان به عقل و خردورزی است؟-   

۱( گزارش فردوسی در شاهنامه، گزارش مهروردی و برخی نقل های تاریخی، آثار مکتوب مربوط به آن دوره 
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۱( فیلسوفان مسلمان اولین مخلوق خداوند را عقل فعال می دانند. 
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گاه بوده اند و هم به آن به عنوان ( سوال گزینه ۱ گزینه صحیح است. می توان گفت اندیشمندان ایران قدیم هم از عقل به عنوان یک وجود متعالی و برتر آ
تعقل و خردورزی و برهان اهمیت می داده اند. 

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینه ۲: در اندیشه حکیمان ایران قدیم »مزدا«، که همان خداست، کل جهان را با خرد و عقل خود رهبری می کند. 

گزینه ۳: حکمای ایران باستان می گفتند که »مزدا«، که همان خداست، با خرد و اندیشه خود جهانیان و وجدان ها و خردها را آفریده است. این خرد و عقل، 
آفریده آفریننده )مخلوق خدا( است، پس سایر خردها، مخلوق خدا هستند. 

گزینه ۴: در اندیشه حکیمان ایران قدیم، خرد با وجود آفریدگار )و نه مخلوقات( متحد و یگانه است.

گزینه ۲گزینه صحیح است. فیلسوفان الهی معتقدند که روح )رد گزینه های ۱ و ۳( ( سوال
هر انسانی نیز استعداد رسیدن به مرتبه ای از عقل به عنوان یک حقیقت متعالی را دارد؛ یعنی می تواند با تهذیب نفس به مرتبه ای برسد که کامال از ماده و جسم 
مجرد باشد که در عین حال که از قوه استدالل برخوردار است )اینگونه نیست که استدالل و برهان را کنار بگذارد و تنها قادر به شهود باشد. رد گزینه های ۱ و 

۴(، همچون فرشتگان، بسیاری از حقایق را شهود کند.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. فیلسوفان با دلیل و برهان وجود عقول را اثبات می کنند، نه با شهود. ( سوال
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه ۱: عقول در قید زمان نیستند، بنابراین سال و... در موردشان به کار نمی رود. 
گزینه ۳: عقول در قید مکان نیستند، بنابراین محل خلقت و ... در موردشان به کار نمی رود. 

گزینه ۴: عقول حقایق اشیا را »شهود« می کنند و به مفاهیم )تصورات( و استدالل مفهومی نیازی ندارند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. از آنجا که فلسفه با استدالل های عقلی محض سروکار دارد، استفاده عقل در این دانش از سایر دانش ها بیشتر است و ( سوال
معمواًل فلسفه را با عقل و استدالل عقلی همراه می دانند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. عقل در انسان در ابتدا حالت بالقوه دارد که با تربیت و تمرین به فعلیت و شکوفایی می رسد، اما این تربیت و تقویت ( سوال
همچنان باید ادامه داشته باشد و تداوم این امر باعث تقویت بیشتر این قوه خواهد شد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. دکارت معتقد بود که عقل می تواند وجود خدا و نفس مجرد انسان و اختیار او را اثبات کند. البته او دیگر به عقل به عنوان ( سوال
یک حقیقت برتر و متعالی در جهان و انسان، عقیده ای نداشت و عقل را صرفًا یک دستگاه استدالل به حساب می آورد. 

توجه: بدیهیات عقلی اموری هستند که عقل هر انسانی به آن ها حکم می کند و نیازی به استدالل برای اثبات ندارند. دکارت نمی گوید که وجود خدا و ... از 
بدیهیات عقلی اند، بلکه معتقد است که عقل آن ها را می تواند با استدالل اثبات کند؛ و این استدالالت، عقلی محض )مستقل از حس و تجربه( هستند.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. فرانسیس بیکن که روش تجربی را بهترین روش برای پیشرفت زندگی بشر می دانست، از فیلسوفان خواست که از بت ( سوال
هایی که فالسفه قدیم برای ما ساخته اند، دست بردارند و فقط به آنچه از طریق تجربه به دست می آید تکیه کنند.
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گاه بوده اند و هم به آن به عنوان ( سوال گزینه ۱ گزینه صحیح است. می توان گفت اندیشمندان ایران قدیم هم از عقل به عنوان یک وجود متعالی و برتر آ
تعقل و خردورزی و برهان اهمیت می داده اند. 

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینه ۲: در اندیشه حکیمان ایران قدیم »مزدا«، که همان خداست، کل جهان را با خرد و عقل خود رهبری می کند. 

گزینه ۳: حکمای ایران باستان می گفتند که »مزدا«، که همان خداست، با خرد و اندیشه خود جهانیان و وجدان ها و خردها را آفریده است. این خرد و عقل، 
آفریده آفریننده )مخلوق خدا( است، پس سایر خردها، مخلوق خدا هستند. 

گزینه ۴: در اندیشه حکیمان ایران قدیم، خرد با وجود آفریدگار )و نه مخلوقات( متحد و یگانه است.

گزینه ۲گزینه صحیح است. فیلسوفان الهی معتقدند که روح )رد گزینه های ۱ و ۳( ( سوال
هر انسانی نیز استعداد رسیدن به مرتبه ای از عقل به عنوان یک حقیقت متعالی را دارد؛ یعنی می تواند با تهذیب نفس به مرتبه ای برسد که کامال از ماده و جسم 
مجرد باشد که در عین حال که از قوه استدالل برخوردار است )اینگونه نیست که استدالل و برهان را کنار بگذارد و تنها قادر به شهود باشد. رد گزینه های ۱ و 

۴(، همچون فرشتگان، بسیاری از حقایق را شهود کند.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. فیلسوفان با دلیل و برهان وجود عقول را اثبات می کنند، نه با شهود. ( سوال
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه ۱: عقول در قید زمان نیستند، بنابراین سال و... در موردشان به کار نمی رود. 
گزینه ۳: عقول در قید مکان نیستند، بنابراین محل خلقت و ... در موردشان به کار نمی رود. 

گزینه ۴: عقول حقایق اشیا را »شهود« می کنند و به مفاهیم )تصورات( و استدالل مفهومی نیازی ندارند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. از آنجا که فلسفه با استدالل های عقلی محض سروکار دارد، استفاده عقل در این دانش از سایر دانش ها بیشتر است و ( سوال
معمواًل فلسفه را با عقل و استدالل عقلی همراه می دانند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. عقل در انسان در ابتدا حالت بالقوه دارد که با تربیت و تمرین به فعلیت و شکوفایی می رسد، اما این تربیت و تقویت ( سوال
همچنان باید ادامه داشته باشد و تداوم این امر باعث تقویت بیشتر این قوه خواهد شد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. دکارت معتقد بود که عقل می تواند وجود خدا و نفس مجرد انسان و اختیار او را اثبات کند. البته او دیگر به عقل به عنوان ( سوال
یک حقیقت برتر و متعالی در جهان و انسان، عقیده ای نداشت و عقل را صرفًا یک دستگاه استدالل به حساب می آورد. 

توجه: بدیهیات عقلی اموری هستند که عقل هر انسانی به آن ها حکم می کند و نیازی به استدالل برای اثبات ندارند. دکارت نمی گوید که وجود خدا و ... از 
بدیهیات عقلی اند، بلکه معتقد است که عقل آن ها را می تواند با استدالل اثبات کند؛ و این استدالالت، عقلی محض )مستقل از حس و تجربه( هستند.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. فرانسیس بیکن که روش تجربی را بهترین روش برای پیشرفت زندگی بشر می دانست، از فیلسوفان خواست که از بت ( سوال
هایی که فالسفه قدیم برای ما ساخته اند، دست بردارند و فقط به آنچه از طریق تجربه به دست می آید تکیه کنند.

پاسخنامۀ درس هفتم

خدا در فلسفه - قسمت سوم
پایۀ دوازدهم

فه
س

فل



936

منطق و فلسفه جامع کنکور

گزینه ۴ گزینه صحیح است. عقل در دوره جدید اروپا، یعنی از رنسانس تاکنون، تحوالت و تطوراتی را از سر گذرانده که عمدتا مربوط به حدود )مرزهای( ( سوال
تواناییهای عقل است. 
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه ۱: در دوره اول حاکمیت مسیحیت در اروپا ... می گفتند که ایمان قوی از آن کسی است که در برابر چون و چراهای عقل بایستد و در ایمان خود استوار 
بماند. 

گزینه ۲: در ابتدای دوره رنسانس )پس از دوره دوم حاکمیت کلیسا(، اختالفی میان فالسفه آغاز شد و به تدریج رشد کرد؛ به گونه ای که فیلسوفان اروپا به دو 
دسته »عقل گرا« و »تجربه گرا« تقسیم شدند. 

گزینه ۳: دکارت که با ریاضیات به خوبی آشنا بود، به همه توانایی های عقل، مانند بدیهیات عقلی، استدالل های عقلی محض و نیز تجربه توجه داشت.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. ( سوال
الف( در دوره باستان خبری از تقابل عقل و دین نیست. این تقابل در دوره قرون وسطی و رنسانس وجود داشته است. بدین نحو که در دوره قرون وسطی عقل 

تابع دین و در دوره رنسانس نیز دین تابع عقالنیت بوده است. 
ب( یگانه معیار برای درستی و نادرستی افکار و عقاید در دوران رنسانس، عقل بود، اما فیلسوفان اروپایی در آن زمان برای عقل وجود برتری قائل نبودند و وجود 

آن را فقط به وجود عقل انسان محدود می کردند. 
ج( در همان ابتدای توجه به عقل در اروپا، اختالفی میان فالسفه آغاز شد و به تدریج رشد کرد، به گونه ای که فیلسوفان اروپایی به دو دسته »عقل گرا« و »تجربه 

گرا« تقسیم شدند.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. عمده این تطورات، مربوط به محدوده عقل است که به آن قلمرو عقل هم می گویند، یعنی چیزهایی که عقل می تواند (  سوال
بشناسد. از نظر اوگوست کنت، عقل صرفًا در حیطه امور تجربی و حسی کاربرد دارد و غیر از آن شناختی به دست ما نمی دهد.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. بیکن معتقد بود عقل فقط باید از تجربه استفاده کند و خودش مستقاًل دست به اکتشاف نزند. برخی امور اعتقادی در (  سوال
نهاد کلیسا را نمی توان با استدالل عقلی اثبات کرد. به همین دلیل رهبران کلیسا عقل را در تضاد با دین می دانستند، اما این مسئله به معنای تضاد ذاتی میان 

عقل و ایمان مسیحی نیست.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. او تجربه را از کارکردهای عقلی می دانست، ولی عقل را چیزی بیش از یک دستگاه منطقی قلمداد نمی کرد.(  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال
الف( یگانه مرجع درستی افکار و عقاید در دوره اول حاکمیت کلیسا، دین و در رنسانس عقل بوده است، اما در دوره دوم، با وجود رشد عقل گرایی، همچنان دین 

مرجع اول محسوب می شد.  
ب( در قرون وسطی یا دوره حاکمیت کلیسا، ایمان برتر از عقل و خرد در نظر گرفته می شد و در دوره جدید خردگرایی برتر یافت.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. او از فیلسوفان خواست که از بت هایی که فالسفه قدیم برای ما ساخته اند، دست بردارند و فقط به آنچه از طریق تجربه (  سوال
به دست می آید، تکیه کنند. این یعنی او معتقد بود درست دانستن روش تحقیق فالسفه قدیم )به خصوص ارسطو( برای دانشمندان مانند بتی شده است که مردم 

را از خدای واقعی دور می کند، با این تفاوت که این بت های ذهنی ما را از روش درست تحقیق و پیشرفت در علوم دور می کند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. در اواخر این دوره فیلسوفان مسیحی با مطالعه آثار مسلمانان به عقل و تبیین عقالنی دین روی آوردند، ولی باورهای (  سوال
بازگان اولیه کلیسا ناسازگار با عقل بود و این امر موجب حاکمیت عقل در مقابل دین شد.  ترتولیانوس از مدافعان سرسخت کلیسا بود که فلسفه را کفر می دانست. 

راجر بیکن از فیلسوفانی بود که تحت تأثیر اندیشه های فیلسوفان مسلمان می کوشیدند عقل و ایمان را باهم سازگار کنند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال

۱7( گزینه ۳ گزینه صحیح است. علت اصلی مقابله رهبران کلیسا با عقل این بود که آن ها به اموری اعتقاد داشتند که از نظر استدالل عقلی ناممکن (  سوال
بود. از نظر کنت عقل صرفًا آنگاه که با روش تجربی و حسی وارد عمل می شود، به واقعیت دست می یابد و به علم می رسد. به این ترتیب نمی توان گفت از نظر 

او عقل انسان نمی تواند به واقعیت برسد.
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گزینه ۲ گزینه صحیح است. دکارت که با ریاضیات به خوبی آشنا بود، به همه توانایی های عقل مانند داشتن بدیهیات عقلی، استدالل های عقلی (  سوال
محض و نیز تجربه توجه داشت. زیرا در ابتدای رنسانس عقل جایگاه ممتازی یافت به نحوی که فقط مرجع و معیار درستی عقاید و افکار، عقل بود.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. این گفته که علم جدید ما را از استدالل عقلی بی نیاز می کند و از اوگوست کنت است. مفاهیم ضرورت و علیت در تجربه (  سوال
وجود ندارند و از تجربه به دست نمی آیند، بلکه جزء ساختار ذهنی آدمی هستند که از طریق عقل قابل شناخت اند.

۱ گزینه صحیح است. علت اصلی مقابله رهبران کلیسا با عقل این بود که آنان به اموری معتقد بودند که عقل توانایی اثبات آن ها را نداشت. این (  سوال
تعریف ناظر به قوه استدالل به صورت کلی است و عقل نظری و عملی را شامل می شود. درست مانند نگاهی که ارسطو به عقل داشت و آن را به عقل نظری و 

عملی تقسیم می کرد. ارسطو معتقد است که این چنین مفاهیم فلسفی را عقل از واقعیت خارجی انتزاع می کند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. زیرا از نظر اوگوست کنت عقل صرفًا از طریق علم تجربی قادر به شناخت واقعیت است. دکارت به عقل به عنوان یک (  سوال
حقیقت برتر و متعالی در جهان، آن گونه که برخی فالسفه یونان باستان و فالسفه اسالمی اعتقاد داشتند باور نداشت.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. تقابل تاریخی عقل و دین در اروپا چنان گسترده بود که حتی در نام گذاری ادوار تاریخی نیز خود را نشان داد.(  سوال

گزینه ۲ گزینه صحیح است. علم از نظر اوگوست کنت منحصر به علم تجربی است و فلسفه، علم به حساب نمی آید. دستگاه فلسفی که فیلسوفان (  سوال
از جهان ارائه می دهند، ناظر بر واقعیت نیست، بلکه ناظر بر ساخته ذهنی آنان و حاصل تأمالت ذهنی است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. فرانسیس بیکن روش تجربی را بهترین روش برای پیشرفت زندگی بشر می دانست.(  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. فردوسی در شاهنامه از توجه حکمای ایران باستان به عقل و خردورزی حکایت می نماید. عقل در نظر ایرانیان باستان، (  سوال
هم موجودی مجرد و نورانی بود و هم بازار خردورزی و ارائه برهان.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. »مزدا« در ایران باستان نام پروردگار بود نه عقل و خرد. خرد و عقل که آفریده آفریننده است. یک وجود عقالنی است (  سوال
که درواقع چیزی مشابه موجودات عالم عقول است و از مصادیق وجودی عقل به حساب می آید.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. فردوسی یکی از مصادیق خردورزی و فرزانگی را پهلوانانی مانند زال و رستم و گیو می داند که میان شجاعت و خرد (  سوال
جمع کرده اند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. در اندیشه حکیمان ایران باستان، خرد با وجود آفریدگار متحد و یگانه است و آفریدگار، کل جهان را با خرد و عقل رهبری (  سوال
می کند. آنان عقیده داشتند که »خدا بر اساس خرد می آفریند« و می گفتند که »مزدا« که همان خداست با خرد و اندیشه خود جهانیان و وجدان ها و خردها را 

آفریده است. به نظر می رسد که این خرد و عقل که آفریده آفریننده است، وجودی عقالنی است که خرد و عقل انسان پرتو و مظهر اوست.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. نزد حکمای ایران باستان مزدا که همان خداست، با خرد و اندیشه خود، جهانیان، وجدان ها و خردها را آفریده است. (  سوال
عقل وجودی است که خرد و عقل انسان پرتو و مظهر اوست و نه برعکس.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. نقل های تاریخی و آثار مکتوب آن دوره و گزارش های آیندگانی مثل فردوسی در شاهنامه ایرانیان باستان عقیده داشتند (  سوال
خدا بر اساس خرد می آفریند و مزدا خدای خرد است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. اینکه چرا این مطلب، سبب خبر دادن فردوسی از آن امور است برای ما چندان مشخص نیست، ولی جمله کتاب این (  سوال
گزینه را سبب کار فردوسی معرفی می کند. گزینه مذکور برگرفته از آرای نظریات پارمنیدس و افالطون بوده و به اندیشه های ایران باستان مربوط نمی شود.
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گزینه ۲ گزینه صحیح است. دکارت که با ریاضیات به خوبی آشنا بود، به همه توانایی های عقل مانند داشتن بدیهیات عقلی، استدالل های عقلی (  سوال
محض و نیز تجربه توجه داشت. زیرا در ابتدای رنسانس عقل جایگاه ممتازی یافت به نحوی که فقط مرجع و معیار درستی عقاید و افکار، عقل بود.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. این گفته که علم جدید ما را از استدالل عقلی بی نیاز می کند و از اوگوست کنت است. مفاهیم ضرورت و علیت در تجربه (  سوال
وجود ندارند و از تجربه به دست نمی آیند، بلکه جزء ساختار ذهنی آدمی هستند که از طریق عقل قابل شناخت اند.

۱ گزینه صحیح است. علت اصلی مقابله رهبران کلیسا با عقل این بود که آنان به اموری معتقد بودند که عقل توانایی اثبات آن ها را نداشت. این (  سوال
تعریف ناظر به قوه استدالل به صورت کلی است و عقل نظری و عملی را شامل می شود. درست مانند نگاهی که ارسطو به عقل داشت و آن را به عقل نظری و 

عملی تقسیم می کرد. ارسطو معتقد است که این چنین مفاهیم فلسفی را عقل از واقعیت خارجی انتزاع می کند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. زیرا از نظر اوگوست کنت عقل صرفًا از طریق علم تجربی قادر به شناخت واقعیت است. دکارت به عقل به عنوان یک (  سوال
حقیقت برتر و متعالی در جهان، آن گونه که برخی فالسفه یونان باستان و فالسفه اسالمی اعتقاد داشتند باور نداشت.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. تقابل تاریخی عقل و دین در اروپا چنان گسترده بود که حتی در نام گذاری ادوار تاریخی نیز خود را نشان داد.(  سوال

گزینه ۲ گزینه صحیح است. علم از نظر اوگوست کنت منحصر به علم تجربی است و فلسفه، علم به حساب نمی آید. دستگاه فلسفی که فیلسوفان (  سوال
از جهان ارائه می دهند، ناظر بر واقعیت نیست، بلکه ناظر بر ساخته ذهنی آنان و حاصل تأمالت ذهنی است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. فرانسیس بیکن روش تجربی را بهترین روش برای پیشرفت زندگی بشر می دانست.(  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. فردوسی در شاهنامه از توجه حکمای ایران باستان به عقل و خردورزی حکایت می نماید. عقل در نظر ایرانیان باستان، (  سوال
هم موجودی مجرد و نورانی بود و هم بازار خردورزی و ارائه برهان.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. »مزدا« در ایران باستان نام پروردگار بود نه عقل و خرد. خرد و عقل که آفریده آفریننده است. یک وجود عقالنی است (  سوال
که درواقع چیزی مشابه موجودات عالم عقول است و از مصادیق وجودی عقل به حساب می آید.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. فردوسی یکی از مصادیق خردورزی و فرزانگی را پهلوانانی مانند زال و رستم و گیو می داند که میان شجاعت و خرد (  سوال
جمع کرده اند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. در اندیشه حکیمان ایران باستان، خرد با وجود آفریدگار متحد و یگانه است و آفریدگار، کل جهان را با خرد و عقل رهبری (  سوال
می کند. آنان عقیده داشتند که »خدا بر اساس خرد می آفریند« و می گفتند که »مزدا« که همان خداست با خرد و اندیشه خود جهانیان و وجدان ها و خردها را 

آفریده است. به نظر می رسد که این خرد و عقل که آفریده آفریننده است، وجودی عقالنی است که خرد و عقل انسان پرتو و مظهر اوست.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. نزد حکمای ایران باستان مزدا که همان خداست، با خرد و اندیشه خود، جهانیان، وجدان ها و خردها را آفریده است. (  سوال
عقل وجودی است که خرد و عقل انسان پرتو و مظهر اوست و نه برعکس.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. نقل های تاریخی و آثار مکتوب آن دوره و گزارش های آیندگانی مثل فردوسی در شاهنامه ایرانیان باستان عقیده داشتند (  سوال
خدا بر اساس خرد می آفریند و مزدا خدای خرد است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. اینکه چرا این مطلب، سبب خبر دادن فردوسی از آن امور است برای ما چندان مشخص نیست، ولی جمله کتاب این (  سوال
گزینه را سبب کار فردوسی معرفی می کند. گزینه مذکور برگرفته از آرای نظریات پارمنیدس و افالطون بوده و به اندیشه های ایران باستان مربوط نمی شود.
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گزینه ۲ گزینه صحیح است. آنان به هر دو معنا توجه داشتند، زیرا هم عقل را وجودی نورانی و مجرد میدانستند و هم عقل را قوه برهان خردورزی و (  سوال
تعقل محسوب می کردند. در اندیشه حکیمان ایران باستان، خرد با وجود آفریدگار متحد و یگانه است و آفریدگار، کل جهان را با خرد و عقل رهبری می کند و خدا 

بر اساس خرد می آفریند. اما در گزینه )۲( صفتی برای آفریدگار قائل شده است که مرتبه ای از عقل در فرشتگان و مجردات است نه آفریدگار.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. دو خرد داریم یکی با مزدا متحد است و دیگری آفریده اوست.(  سوال
گزارش های فردوسی و برخی نقل های تاریخی و آثار مکتوب عقل را به دو قسم مطرح کرده است: 

۱( وجود مجرد و نورانی ۲( قوه تعقل و خردورزی و برهان.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. روح انسان گرچه ذاتًا مجرد است، ولی در کارهای خود از بدن بهره می گیرد، ولی عقول حتی در کارهایشان هم نیاز (  سوال
به ماده ندارند. فیلسوفان عقول مجرد را بر فرشتگان الهی تطبیق می دهند. از طرفی می دانیم فرشتگان به عنوان کارگزاران الهی واسطه هایی بین خدا و خلق 

هستند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. فیلسوفان معتقدند منظور ارسطو از »ناطق« همان عاقل یا اندیشمند بود. معمواًل در ذهن انسان، مفهوم »عرفان« با (  سوال
»عشق و شهود« و مفهوم »فلسفه« با »عقل و عقالنیت« پیوند خورده است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. ارسطو می خواست با تعریف انسان به »حیوان ناطق« وجه تمایز انسان از حیوانات دیگر را مشخص کند. مفهوم دین ما (  سوال
را به یاد »ایمان« می اندازد و مفهوم »عرفان«، شهود و عشق را تداعی می کند و مفهوم فلسفه نیز با »عقل و عقالنیت« گره خورده است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال
با »عقل« و  نیز  تداعی می کند، مفهوم »فلسفه«  را  اندازد و مفهوم »عرفان«، »شهود و عشق«  یاد »ایمان« می  به  را  الف( همان طور که مفهوم »دین« ما 

»عقالنیت« گره خورده است. 
ب( فالسفه هستند که تمایز انسان با سایر موجودات را در عقل میدانند به همین دلیل نیز ارسطو انسان را حیوان ناطق می داند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. فلسفه در ذهن ما تداعی کننده عقل و شهود نیز تداعی کننده عرفان است. تاریخ عقل با تاریخ فلسفه پیوند ناگسستنی (  سوال
دارد و تغییرات معنا و محدوده عقل و تحوالت فلسفه گره خورده است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. فیلسوفان معتقدند توانایی عقلی برای شناخت هستونیست چیزها در هر انسانی وجود دارد؛ ولی چون این توانایی بالقوه (  سوال
است، تنها با تربیت و تمرین بالفعل خواهد شد. عقل که در کودکان به صورت بالقوه وجود دارد با تربیت و تمرین به فعلیت می رسد و تقویت می شود و به همین 

سبب در افراد مختلف متفاوت است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. از نظر فیلسوفان این توانمندی در کودک به صورت بالقوه است، با تربیت و تمرین به فعلیت می رسد و تقویت می شود (  سوال
و به همین سبب در افراد مختلف، متفاوت است. عقل که در کودکان به صورت بالقوه است، با تربیت و تمرین به فعلیت می رسد.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. عقل توانمندی ای است که به کمک آن استدالل می کنیم و از این طریق به دانش ها و حقایق دست می یابیم. به (  سوال
عبارت دیگر، انسان با عقل خود استدالل می کند و می تواند دریابد که چه چیزهایی هست و چه چیزهایی نیست. از نظر فیلسوفان، قوه عقل کودکان به مرور و 

با تمرین و تربیت به فعلیت می رسد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. (  سوال
الف( از نظر فیلسوفان این توانمندی در کودک به صورت بالقوه است، با تربیت و تمرین به فعلیت می رسد و تقویت می شود. 

ب( عقل توانایی و قدرت استدالل است نه خود استدالل. 
ج( فیلسوفان معتقدند توانایی عقل در انسان بالقوه است و تنها با تمرین و تربیت بالفعل می شود. در نتیجه، انسان ها از نظر عقلی با یکدیگر متفاوت خواهند بود، 

زیرا برخی بیشتر و برخی کمتر در راه استفاده و پرورش عقل تالش کرده اند. 
د( عوامل به فعلیت رسیدن عقل، تربیت و تمرین است.
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گزینه ۱ گزینه صحیح است. وقتی از قدرت عقلی بیشتر و کمتر در انسان ها صحبت می کنیم، منظور ما فعلیت یافتن یک توانایی ذاتی در انسان (  سوال
است که آن را عقل نامیده ایم. به عبارت بهتر، عقل خودش کم و زیاد ندارد، اما در واقع یک توانایی بالقوه است که با تربیت و تمرین بالفعل می شود. حال، همه 
انسان ها این توانایی بالقوه را دارند، اما برخی آن را به فعلیت بیشتری رسانده اند و برخی کمتر در این راه تالش کرده اند.  این تعریف عموم استدالل ها، اعم از 

تجربی، ریاضی، فلسفی، کالمی، فقهی، اخالقی و حقوقی را که در حوزه عقل نظری و عقل عملی قرار دارند شامل می شود.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. علم این قبیل موجودات، از طریق استدالل و کنار هم گذاشتن مفاهیم نیست، بلکه عقول )فرشتگان( حقایق اشیاء را (  سوال
»شهود« می کنند و به مفاهیم و استدالل مفهومی نیازی ندارند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. عقل مجرد یا عقل کلی به اعتقاد برخی از فیلسوفان، موجودی مجرد از ماده و آزاد از قید زمان و مکان است که بدون (  سوال
استدالل و تنها از راه شهود عقالنی، حقایق هستی را درک می کند. این عقل، در عالم غیرمادی است و عقل انسان مرتبه ای نازل از آن محسوب می شود نه 
اینکه آن عقل مرتبه ای از عقل انسان باشد. درک مفاهیم کلی نوعی از این ارتباط است که برای اکثر انسان ها رخ می دهد، ولی قطعًا در بدو تولد رخ نمی دهد، 

زیرا طول می کشد تا عقل بالفعل شود.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. (  سوال
الف( عالم عقل یکی از عوالم ماوراء الطبیعه است و این عالم با حواس پنج گانه درک نمی شود، زیرا مجرد از ماده است. 

ب( عقول در نظر فیلسوفان الهی همان فرشتگان الهی هستند. 
ج( فیلسوفان معتقدند که علم این قبیل موجودات از طریق استدالل و کنار هم گذاشتن مفاهیم نیست، بلکه عقول )فرشتگان( حقایق اشیاء را شهود می کنند 

و به مفاهیم و استدالل معنوی نیازی ندارند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. علم این قبیل موجودات، از طریق استدالل و کنار هم گذاشتن مفاهیم نیست، بلکه عقول حقایق اشیاء را شهود می (  سوال
کنند و به مفاهیم و استدالل مفهومی نیازی ندارند. در نظر این فالسفه روش شناخت این موجودات شهود است که یکی از روش های شناخت انسان نیز می 

باشد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. زیرا عقول حقایق را شهود می کنند و به مفاهیم و استدالل مفهومی نیاز ندارند. فیلسوفان با دلیل و برهان وجود چنین (  سوال
عالمی را اثبات می کنند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال
الف( مصداق وجودی عقل نزد بسیاری از فیلسوفان موجودات مجردی هستند که از قید زمان و مکان آزادند و حتی در کارهای خود هم به ماده نیاز ندارند. 

ب( موجودات مجرد بعد مادی ندارند، درست بر خالف انسان که هم بعد مادی دارد و هم غیرمادی. 
ج( فیلسوفان الهی، عالم عقل را که همان عالم فرشتگان الهی است، با استدالل و برهان اثبات کرده اند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. برخی از فالسفه از جمله فیلسوفان الهی معتقدند توانایی انسان در کنار هم نهادن مفاهیم کلی و ساخت استدالل، (  سوال
پرتوی از عقل مجرد است. از نظر فیلسوفان الهی، پرتوی از عقل مجرد در انسان هم وجود دارد و عقل انسان که توانایی استدالل کردن دارد، مرتبه ای نازل از 
عقل مجرد است. با این تفاوت که عقول مجرد به استدالل عقلی متوسل نمی شوند و تنها با شهود عقالنی همه چیز را درک می کنند. ولی عقل انسان به دلیل 
آمیختگی با جسم و ماده، برای رسیدن به شناخت باید از استدالل استفاده کند. البته از نظر این دسته فیلسوفان، انسان با تزکیه و تهذیب نفس می تواند کاماًل 

از ماده جدا شود و به مرحله ای برسد که مانند عقول مجرد از شهود عقالنی استفاده کند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. از نظر فیلسوفان الهی، فرشتگان حقایق را از طریق شهود عقالنی )نه قلبی و معرفت شهودی( درک می کنند و به (  سوال
استدالل مفهومی نیازی ندارند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. عقل پس از آنکه مفاهیم کلی را در خودش شکل داد، می تواند قضایایی بسازد که برای صورت بندی استدالل معتبر (  سوال
مناسب باشند. اگر انسان با تهذیب نفس به مرتبه ای کاماًل مجرد از جسم و بدن برسد، می تواند مانند عقول مجرد، حقایق را بدون کاربرد استدالل و تنها از 

طریق شهود عقالنی بشناسد.
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گزینه ۱ گزینه صحیح است. وقتی از قدرت عقلی بیشتر و کمتر در انسان ها صحبت می کنیم، منظور ما فعلیت یافتن یک توانایی ذاتی در انسان (  سوال
است که آن را عقل نامیده ایم. به عبارت بهتر، عقل خودش کم و زیاد ندارد، اما در واقع یک توانایی بالقوه است که با تربیت و تمرین بالفعل می شود. حال، همه 
انسان ها این توانایی بالقوه را دارند، اما برخی آن را به فعلیت بیشتری رسانده اند و برخی کمتر در این راه تالش کرده اند.  این تعریف عموم استدالل ها، اعم از 

تجربی، ریاضی، فلسفی، کالمی، فقهی، اخالقی و حقوقی را که در حوزه عقل نظری و عقل عملی قرار دارند شامل می شود.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. علم این قبیل موجودات، از طریق استدالل و کنار هم گذاشتن مفاهیم نیست، بلکه عقول )فرشتگان( حقایق اشیاء را (  سوال
»شهود« می کنند و به مفاهیم و استدالل مفهومی نیازی ندارند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. عقل مجرد یا عقل کلی به اعتقاد برخی از فیلسوفان، موجودی مجرد از ماده و آزاد از قید زمان و مکان است که بدون (  سوال
استدالل و تنها از راه شهود عقالنی، حقایق هستی را درک می کند. این عقل، در عالم غیرمادی است و عقل انسان مرتبه ای نازل از آن محسوب می شود نه 
اینکه آن عقل مرتبه ای از عقل انسان باشد. درک مفاهیم کلی نوعی از این ارتباط است که برای اکثر انسان ها رخ می دهد، ولی قطعًا در بدو تولد رخ نمی دهد، 

زیرا طول می کشد تا عقل بالفعل شود.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. (  سوال
الف( عالم عقل یکی از عوالم ماوراء الطبیعه است و این عالم با حواس پنج گانه درک نمی شود، زیرا مجرد از ماده است. 

ب( عقول در نظر فیلسوفان الهی همان فرشتگان الهی هستند. 
ج( فیلسوفان معتقدند که علم این قبیل موجودات از طریق استدالل و کنار هم گذاشتن مفاهیم نیست، بلکه عقول )فرشتگان( حقایق اشیاء را شهود می کنند 

و به مفاهیم و استدالل معنوی نیازی ندارند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. علم این قبیل موجودات، از طریق استدالل و کنار هم گذاشتن مفاهیم نیست، بلکه عقول حقایق اشیاء را شهود می (  سوال
کنند و به مفاهیم و استدالل مفهومی نیازی ندارند. در نظر این فالسفه روش شناخت این موجودات شهود است که یکی از روش های شناخت انسان نیز می 

باشد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. زیرا عقول حقایق را شهود می کنند و به مفاهیم و استدالل مفهومی نیاز ندارند. فیلسوفان با دلیل و برهان وجود چنین (  سوال
عالمی را اثبات می کنند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال
الف( مصداق وجودی عقل نزد بسیاری از فیلسوفان موجودات مجردی هستند که از قید زمان و مکان آزادند و حتی در کارهای خود هم به ماده نیاز ندارند. 

ب( موجودات مجرد بعد مادی ندارند، درست بر خالف انسان که هم بعد مادی دارد و هم غیرمادی. 
ج( فیلسوفان الهی، عالم عقل را که همان عالم فرشتگان الهی است، با استدالل و برهان اثبات کرده اند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. برخی از فالسفه از جمله فیلسوفان الهی معتقدند توانایی انسان در کنار هم نهادن مفاهیم کلی و ساخت استدالل، (  سوال
پرتوی از عقل مجرد است. از نظر فیلسوفان الهی، پرتوی از عقل مجرد در انسان هم وجود دارد و عقل انسان که توانایی استدالل کردن دارد، مرتبه ای نازل از 
عقل مجرد است. با این تفاوت که عقول مجرد به استدالل عقلی متوسل نمی شوند و تنها با شهود عقالنی همه چیز را درک می کنند. ولی عقل انسان به دلیل 
آمیختگی با جسم و ماده، برای رسیدن به شناخت باید از استدالل استفاده کند. البته از نظر این دسته فیلسوفان، انسان با تزکیه و تهذیب نفس می تواند کاماًل 

از ماده جدا شود و به مرحله ای برسد که مانند عقول مجرد از شهود عقالنی استفاده کند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. از نظر فیلسوفان الهی، فرشتگان حقایق را از طریق شهود عقالنی )نه قلبی و معرفت شهودی( درک می کنند و به (  سوال
استدالل مفهومی نیازی ندارند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. عقل پس از آنکه مفاهیم کلی را در خودش شکل داد، می تواند قضایایی بسازد که برای صورت بندی استدالل معتبر (  سوال
مناسب باشند. اگر انسان با تهذیب نفس به مرتبه ای کاماًل مجرد از جسم و بدن برسد، می تواند مانند عقول مجرد، حقایق را بدون کاربرد استدالل و تنها از 

طریق شهود عقالنی بشناسد.



940

منطق و فلسفه جامع کنکور

گزینه ۴ گزینه صحیح است. (  سوال
الف( این موجودات علمشان ازطریق شهود است و به مفاهیم و استدالل نیاز ندارند. 

ب( این روح هر انسانی است که استعداد رسیدن به مرتبه عقول و فرشتگان را دارد. ذهن انسان فقط قادر به تصور است و فالسفه قوه استدالل و عقالنی را از 
ذهن جدا می کنند. 

ج( فرشتگان را عقل یا عقول می نامند.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. (  سوال
قوه استدالل  مرتبه نازل عقل مجرد است. 

تهذیب نفس  طریقه بی ارتباط شدن ارواح با اجسام است. 
عقل توانمندی ای است که به کمک آن استدالل می کنیم و از این طریق به دانش ها و حقایق دست می یابیم. این تعریف جامع ترین تعریف ها به شمار می رود 

و می توان گفت همه فالسفه قوه استدالل را یکی از قوای عقالنی به حساب می آورند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. فرشتگان نیازی به استدالل ندارند ولی می توانند از طریق آن به علم برسند، عقل انسان نیز می تواند در صورتی که به (  سوال
مرتبه فرشتگان برسد حقایق را کشف کند. روح انسان می تواند به مرتبه تجرد و فرشتگان برسد ولی آن هیچ گاه عقل نمی شود.  عقول از قید زمان و مکان خارج 

هستند، بنابراین نمی توان گفت عقول در مکانی قرار دارند.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. (  سوال
ارسطو به عقل به عنوان قوه استدالل انسان توجه ویژه ای داشت و توضیح داد که قوه عقل بر اساس کاری که انجام می دهد به عقل نظری و عقل عملی تقسیم 

می شود و بر اساس آن، دانش بشری نیز دو قسم دارد:
عقل از آن جهت که در باره اشیاء و موجودات و چگونگی آن بحث می کند، مانند بحث درباره خدا، کهکشان و درجه حرارت آب، عقل نظری نامیده می شود و 
دانش که از این جهت به دست می آید علم نظری نام دارد. اما عقل از آن جهت که درباره رفتارهای اختیاری انسان و باید و نبایدهای او، مانند باید راست بگوید، 

باید قانون را رعایت کند و نباید دروغ بگوید و نباید ظلم کند، عقل عملی نامیده می شود و دانش که از این جهت می آید علم عملی نام دارد.

گوست کنت عقل صرفًا آنگاه که با روش تجربی و حسی وارد عمل می شود به واقعیت دست می یابد و به »علم« (  سوال گزینه ۱ گزینه صحیح است. از نظر آ
می رسد. بنابراین، از نظر کنت عقل فقط از طریق علم تجربی می تواند به شناخت واقعیت نائل شود.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. عقل نظری به حوزه هست ها و نیست ها می پردازد و از نظر کانت عقل نظری قادر به اثبات خداوند نیست و برای اثبات (  سوال
خداوند باید به عقل عملی متوسل شد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است.(  سوال
در نظر این دسته از فالسفه، عقول به عالمی تعلق دارند که با حواس ظاهری نمی توان آن ها را درک کرد. این موجودات از ماده و جسم مجردند و در قید زمان 

و مکان نیستند )۱ و ۲(. 
به مفاهیم و استدالل مفهومی نیاز ندارند. )۴(

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال
- تاریخ فلسفه با تاریخ عقل پیوندی ناگسستنی دارد و تحوالت معنا و محدوده عقل با تحوالت فلسفه گره خورده است. 

- فیلسوفان وجه تمایز انسان از حیوان را همین عقل میدانند و معتقدند که منظور ارسطو از ناطق، وقتی که انسان را حیوان ناطق تعریف می کند همان عقل 
است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. (  سوال
- عقل دارای دو مصداق است که یکی از آن ها به قوه استدالل اشاره دارد که عقل معاش نیز بخشی از آن است. مصداق دیگر عقل، مصداق وجودی است که 

در سایر گزینه ها به آن اشاره گشته است. 
- فالسفه معتقدند علم عقول مجرد از طریق استدالل در کنار هم گذاشتن مفاهیم نیست، بلکه عقول حقایق اشیا را شهود می کنند و به مفاهیم و استدالل 

مفهومی نیاز ندارند.
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گزینه ۱ گزینه صحیح است. عقل توانمندی ای است که به کمک آن استدالل می کنیم و از این طریق به دانش ها و حقایق دست می یابیم. این (  سوال
تعریف را میتوان از جامع ترین تعریف ها به شمار آورد، چراکه عموم استدالل، اعم از تجربی، ریاضی، فلسفی، کالمی، فقهی، اخالقی و حقوقی را که در حوزه 

عقل نظری و عقل عملی قرار دارند، شامل می شود.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. فالسفه مسلمان معتقدند روح هر انسانی نیز استعداد در رسیدن به مرتبه عقول مجرد را دارد، یعنی می تواند با تهذیب (  سوال
نفس به مرتبه ای برسد که کاماًل از ماده و جسم مجرد باشد و در عین حال که از قوه استدالل برخوردار است، همچون عقول بسیاری از حقایق را شهود کند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. از آنجاکه فلسفه با استدالل عقلی محض سروکار دارد، استفاده از عقل در این دانش از سایر دانش ها بیشتر است.(  سوال

گزینه ۲ گزینه صحیح است. (  سوال
۱( فیلسوفان با دلیل و برهان، وجود این موجودات را مورد اثبات قرار داده اند. 

۲( این موجودات عالوه بر دلیل و برهان، با شهود نیز قابل اثبات هستند. 
۳( روح انسان، هنگامی که به درجه عقول مجرد برسد، می تواند بسیاری از حقایق را شهود کند، نه تمامی حقایق.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال
بررسی گزینه های نادرست: 

۲( روح هر انسانی این قابلیت را دارد و نه صرفًا افراد با ایمان 
۳( روح انسان بسیاری از حقایق را می تواند شهود کند و نه همه آن ها را 

۴( روح انسان پس از رسیدن به این مرحله در عین آنکه حقایق را شهود می کند از قوه استدالل برخوردار است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. عقل نزد این فیلسوف، همان حقیقت برتری است که جهان و اشیای آن مظهر او هستند، همان طور که سخن و کلمه (  سوال
بیانگر افکار و اندیشه های انسان است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. کاری که انجام می دهد به عقل ارسطو به عقل به عنوان قوه استدالل انسان توجه ویژه ای داشت و توضیح می داد که (  سوال
قوه عقل بر اساس نظری و عقل عملی تقسیم می شود.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. عقل عملی در رابطه با کارهای اختیاری انسان ها بحث می کند و بایدها و نبایدها را بیان می کند، از آنجا که صادق (  سوال
بودن یا نبودن از افعال اختیاری است. پاسخ دادن به این سؤال در حیطه عقل عملی قرار می گیرد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. ارسطو علم بشری را حاصل از عقل نظری و عقل عملی معرفی می کند و نه صرفًا عقل نظری.(  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال
فلسفه را صرفًا ذهنی خواند. دکارت ارزش ویژه ای برای عقل قائل نبود و آن را صرفًا دستگاهی منطقی

کنت کار عقل در تاسیس می دانست.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال
در نظر اوگوست کنت، علم منحصر به همین علم تجربی است که توسط تجربه اثبات گشته است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. بیکن روش تجربی را بهترین روش برای پیشرفت زندگی بشر می دانست و از فیلسوفان خواست که فقط به آنچه از (  سوال
طریق تجربه به دست می آید تکیه کنند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. در این دوره فالسفه اروپایی به عقل و تبیین عقالنی مسائل دینی روی آوردند، اما از آنجا که این توجه با مبانی اولیه (  سوال
کلیسای کاتولیک سازگاری نداشت، منجر به حاکمیت عقل در مقابل دین شد.
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گزینه ۱ گزینه صحیح است. عقل توانمندی ای است که به کمک آن استدالل می کنیم و از این طریق به دانش ها و حقایق دست می یابیم. این (  سوال
تعریف را میتوان از جامع ترین تعریف ها به شمار آورد، چراکه عموم استدالل، اعم از تجربی، ریاضی، فلسفی، کالمی، فقهی، اخالقی و حقوقی را که در حوزه 

عقل نظری و عقل عملی قرار دارند، شامل می شود.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. فالسفه مسلمان معتقدند روح هر انسانی نیز استعداد در رسیدن به مرتبه عقول مجرد را دارد، یعنی می تواند با تهذیب (  سوال
نفس به مرتبه ای برسد که کاماًل از ماده و جسم مجرد باشد و در عین حال که از قوه استدالل برخوردار است، همچون عقول بسیاری از حقایق را شهود کند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. از آنجاکه فلسفه با استدالل عقلی محض سروکار دارد، استفاده از عقل در این دانش از سایر دانش ها بیشتر است.(  سوال

گزینه ۲ گزینه صحیح است. (  سوال
۱( فیلسوفان با دلیل و برهان، وجود این موجودات را مورد اثبات قرار داده اند. 

۲( این موجودات عالوه بر دلیل و برهان، با شهود نیز قابل اثبات هستند. 
۳( روح انسان، هنگامی که به درجه عقول مجرد برسد، می تواند بسیاری از حقایق را شهود کند، نه تمامی حقایق.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال
بررسی گزینه های نادرست: 

۲( روح هر انسانی این قابلیت را دارد و نه صرفًا افراد با ایمان 
۳( روح انسان بسیاری از حقایق را می تواند شهود کند و نه همه آن ها را 

۴( روح انسان پس از رسیدن به این مرحله در عین آنکه حقایق را شهود می کند از قوه استدالل برخوردار است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. عقل نزد این فیلسوف، همان حقیقت برتری است که جهان و اشیای آن مظهر او هستند، همان طور که سخن و کلمه (  سوال
بیانگر افکار و اندیشه های انسان است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. کاری که انجام می دهد به عقل ارسطو به عقل به عنوان قوه استدالل انسان توجه ویژه ای داشت و توضیح می داد که (  سوال
قوه عقل بر اساس نظری و عقل عملی تقسیم می شود.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. عقل عملی در رابطه با کارهای اختیاری انسان ها بحث می کند و بایدها و نبایدها را بیان می کند، از آنجا که صادق (  سوال
بودن یا نبودن از افعال اختیاری است. پاسخ دادن به این سؤال در حیطه عقل عملی قرار می گیرد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. ارسطو علم بشری را حاصل از عقل نظری و عقل عملی معرفی می کند و نه صرفًا عقل نظری.(  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال
فلسفه را صرفًا ذهنی خواند. دکارت ارزش ویژه ای برای عقل قائل نبود و آن را صرفًا دستگاهی منطقی

کنت کار عقل در تاسیس می دانست.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال
در نظر اوگوست کنت، علم منحصر به همین علم تجربی است که توسط تجربه اثبات گشته است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. بیکن روش تجربی را بهترین روش برای پیشرفت زندگی بشر می دانست و از فیلسوفان خواست که فقط به آنچه از (  سوال
طریق تجربه به دست می آید تکیه کنند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. در این دوره فالسفه اروپایی به عقل و تبیین عقالنی مسائل دینی روی آوردند، اما از آنجا که این توجه با مبانی اولیه (  سوال
کلیسای کاتولیک سازگاری نداشت، منجر به حاکمیت عقل در مقابل دین شد.
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گزینه ۳ گزینه صحیح است. (  سوال
۱( وی به عقل به عنوان حقیقت متعالی چه در جهان و چه در انسان اعتقادی نداشت. 

۲( کنت عقل را فاقد ارزشی معرفتی نمی داند، بلکه در نظر او عقل به وسیله تجربه می تواند به واقعیات عرصه هستی دست پیدا کند. 
۴( وی به تمامی توانایی های عقل اذعان داشته است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. از نظر فیلسوفان مسلمان، موجودات مجردی که فوق عالم طبیعت اند و فیض خداوندی از طریق آن ها به عوالم دیگر (  سوال
می رسد، عالم عقول را تشکیل می دهند که اولین صادر آن ها از سوی خداوند، عقل اول و آخرین آن ها عقل دهم یا عقل فعال است که عامل فیض رسانی 

به عقل انسان ها است. 
تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه های ۱، ۳ و ۴: تعیبرهای کتاب درسی در مورد، نظر فیلسوفان مسلمان در مورد عقل به عنوان وجود برتر و واسطه های فیض خداوندی به عالم طبیعت 
است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. انسان شناسی فلسفی یا فلسفه انسان شناسی امروز از فلسفه های مضاف است که میخواهد به روش عقلی و شیوه (  سوال
فلسفی به بحث از حقیقت و ماهیت انسان و ویژگی های متمایز انسان بپردازد، در برابر انسان شناسی علمی که امروزه شاخه ای از علوم اجتماعی است. 

تحلیل گزینه های نادرست: 
گزینه های ۱ و ۴: سؤال در مورد انسان شناسی فلسفی یا فلسفه انسان شناسی است نه فلسفه اخالق. 

گزینه ۳: قسمت چهارم گزینه نادرست است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. در فلسفه اسالمی، سهروردی بر معرفت شهودی تأکید بسیار کرد و در نهایت، فلسفه خود را بر پایه الهامات شهودی (  سوال
بنا کرد و فارابی و ابن سینا نیم نگاهی به شناخت شهودی داشتند، اما آن را در تبیین فلسفی خود وارد نمی کردند. 

تحلیل گزینه های نادرست: 
گزینه های ۱ و ۴: صورت سؤال در قسمت اول اشاره به فلسفه اشراق سهروردی دارد نه مالصدرا 

گزینه ۳: قسمت های دوم و سوم گزینه نادرست است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. عموم سوفسطائیان، اصل امکان شناخت واقعیت )حقیقت( را زیر سؤال برده و مدعی بودند که نه از راه حس و نه از راه (  سوال
عقل نمی توان به حقیقت رسید، ولی پروتاگوراس سوفسطایی بود که معتقد بود شناخت واقعیت )حقیقت( برای انسان امکان پذیر است، ولی نسبی است یعنی 

برای هرکسی متفاوت است، بنابراین از نظر او حقیقت دست یافتنی است هرچند همگان در مورد آن نظر یکسانی نداشته باشند. 
تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه های ۱ و ۲: تعبیرهای کتاب درسی در مورد عقیده پروتاگوراس است. 
گزینه ۳: پروتاگوراس حس گرا بود و شناخت حقیقی و معتبر را همان شناخت حسی می دانست.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. پارمنیدس شناخت حسی را که از طریق حواس پنج گانه به دست می آید معتبر نمی دانست و تنها برای شناخت عقلی (  سوال
ارزش قائل بود، به همین دلیل معتقد بود که حرکت وجود ندارد؛ زیرا احتمال خطا در حواس وجود دارد، ولی هراکلیتوس معتقد بود که شناخت حسی معتبر است 

به همین دلیل حرکت را همان گونه که قابل مشاهده حسی است قبول داشت. 
تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۱: از نظر پارمنیدس شناخت معتبر شناخت عقلی است و چون حرکت از طریق حواس برای ما معلوم شده وجود ندارد. 
گزینه ۲: از نظر هراکلیتوس حرکت همان گونه که قابل مشاهده حسی است وجود دارد. 

گزینه ۴: از نظر هراکلیتوس شناخت حسی معتبر است و حرکت قابل مشاهده حسی است، پس وجود دارد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. بیت شعری مذکور به هردو کاربرد عقل در فرهنگ اسالمی اشاره دارد. هم عقل انسان و هم عالم عقول که واسطه (  سوال
های خداوند در آفرینش هستند. 

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینه های ۱، ۲ و ۴: عباراتی درست هستند ولی با توجه به بیت شعری که در برگیرنده هر دو کاربرد عقل است گزینه ۳ مناسب تر است.
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گزینه ۱ گزینه صحیح است. از نظر کنت، عقل فقط از طریق علم تجربی می تواند به واقعیت دست یابد و به علم برسد. (  سوال
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه ۲: ترکیب حس و عقل شناخت تجربی را به وجود می آورد به شناخت عقلی را. 
گزینه های ۳ و ۴: عقل هیوالئی اولین مرحله عقل است و هنگامی است که انسان هیچ ادراک عقل ندارد، اما استعداد و توانایی درک معقوالت را دارد مانند 

نوزاد انسان.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. به خصوص در دوره اول حاکمیت مسیحیت در اروپا یعنی حدود قرن سوم تا نهم میالدی بزرگان کلیسا دخالت و چون (  سوال
و چرا کردن عقل را عامل تضعیف ایمان می دانستند.  

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینه های ۱، ۳ و ۴: تعبیرهایی در بحث عقل نزد فیلسوفان دوره جدید اروپا است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. دکارت به همه توانایی های عقل در معنای دستگاه تفکر و استداللی انسان در کنار تجربه توجه داشت، ولی او دیگر به (  سوال
عقل به عنوان یک حقیقت برتر و متعالی در جهان و انسان عقیده ای نداشت و عقل را صرفًا یک دستگاه استدالل به حساب می آورد. 

بررسی گزینه های دیگر: گزینه های ۱، ۳ و ۴: تعبیرهایی در بحث »عقل نزد فیلسوفان دوره جدید اروپا« است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. هراکلیتوس از حقیقتی به نام لوگوس سخن می گوید که هم به معنای عقل به عنوان حقیقت متعالی است و هم به (  سوال
معنای نطق و سخن و کلمه از نظر هراکلیتوس، اشیای عالم همان کلمات آن حقیقت برتر و بیان علم و حکمت اویند. 

بررسی گزینه های دیگر: 
گزینه ۱: لوگوس هم به معنای عقل به عنوان حقیقت متعالی است و هم به معنای نطق و سخن و کلمه. 

گزینه های ۲ و ۴: هراکلیتوس از حیقتی به نام لوگوس سخن می گوید.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. عقل به عنوان یک موجود متعالی و برتر از ماده برای موجوداتی است که از ماده و جسم مجردند و در قید زمان و مکان (  سوال
نیستند، این موجودات در افعال خود به ابزار مادی هم نیاز ندارند. 

بررسی گزینه های دیگر: 
گزینه ۱: اجسامی نادرست است موجوداتی هستند مجرد از ماده و جسم و فاقد ویژگی های جسمانی مانند زمان و مکان 

گزینه ۳: بسیاری از فالسفه معتقدند که عالوه بر عالم طبیعت، عوالم دیگری هم وجود دارد که با حواس
ظاهری نمی توان آن ها را درک کرد، یکی از این عوالم »عالم عقل« است. 

گزینه ۴: عقول، حقایق اشیاء را شهود می کنند و به مفاهیم و استدالل مفهومی نیازی ندارند.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. جداسازی کار خوب و زیبا از کار بد و زشت کارکرد عقل به عنوان دستگاه تفکر و استدالل انسان است، ولی انجام رفتار (  سوال
گاهی بستگی دارد.  خوب و زیبا و انجام ندادن آن به اموری همچون تربیت و اختیار و اراده و آ

بررسی گزینه های دیگر: 
گزینه های ۱، ۳ و ۴: تعبیرها و عباراتی در بحث عقل به عنوان دستگاه تفکر و استدالل است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. ارسطو قوه عقل را بر اساس کاری که انجام میدهد به عقل نظری )بحث درباره اشیاء و موجودات و چگونگی آن ها( و (  سوال
به عقل عملی بحث درباره رفتارهای اختیاری انسان و بایدها و نبایدهای او( تقسیم نمود. 

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینه های ۱ و ۲: عقل عملی که علوم عملی حاصل آن است صرفًا به رفتارها و بایدها و نبایدهای اختیاری اعمال انسان مربوط می شود نه عموم موجودات. 

گزینه ۳: ترتیب صورت سؤال در گزینه رعایت نشده است.
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گزینه ۱ گزینه صحیح است. از نظر کنت، عقل فقط از طریق علم تجربی می تواند به واقعیت دست یابد و به علم برسد. (  سوال
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه ۲: ترکیب حس و عقل شناخت تجربی را به وجود می آورد به شناخت عقلی را. 
گزینه های ۳ و ۴: عقل هیوالئی اولین مرحله عقل است و هنگامی است که انسان هیچ ادراک عقل ندارد، اما استعداد و توانایی درک معقوالت را دارد مانند 

نوزاد انسان.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. به خصوص در دوره اول حاکمیت مسیحیت در اروپا یعنی حدود قرن سوم تا نهم میالدی بزرگان کلیسا دخالت و چون (  سوال
و چرا کردن عقل را عامل تضعیف ایمان می دانستند.  

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینه های ۱، ۳ و ۴: تعبیرهایی در بحث عقل نزد فیلسوفان دوره جدید اروپا است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. دکارت به همه توانایی های عقل در معنای دستگاه تفکر و استداللی انسان در کنار تجربه توجه داشت، ولی او دیگر به (  سوال
عقل به عنوان یک حقیقت برتر و متعالی در جهان و انسان عقیده ای نداشت و عقل را صرفًا یک دستگاه استدالل به حساب می آورد. 

بررسی گزینه های دیگر: گزینه های ۱، ۳ و ۴: تعبیرهایی در بحث »عقل نزد فیلسوفان دوره جدید اروپا« است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. هراکلیتوس از حقیقتی به نام لوگوس سخن می گوید که هم به معنای عقل به عنوان حقیقت متعالی است و هم به (  سوال
معنای نطق و سخن و کلمه از نظر هراکلیتوس، اشیای عالم همان کلمات آن حقیقت برتر و بیان علم و حکمت اویند. 

بررسی گزینه های دیگر: 
گزینه ۱: لوگوس هم به معنای عقل به عنوان حقیقت متعالی است و هم به معنای نطق و سخن و کلمه. 

گزینه های ۲ و ۴: هراکلیتوس از حیقتی به نام لوگوس سخن می گوید.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. عقل به عنوان یک موجود متعالی و برتر از ماده برای موجوداتی است که از ماده و جسم مجردند و در قید زمان و مکان (  سوال
نیستند، این موجودات در افعال خود به ابزار مادی هم نیاز ندارند. 

بررسی گزینه های دیگر: 
گزینه ۱: اجسامی نادرست است موجوداتی هستند مجرد از ماده و جسم و فاقد ویژگی های جسمانی مانند زمان و مکان 

گزینه ۳: بسیاری از فالسفه معتقدند که عالوه بر عالم طبیعت، عوالم دیگری هم وجود دارد که با حواس
ظاهری نمی توان آن ها را درک کرد، یکی از این عوالم »عالم عقل« است. 

گزینه ۴: عقول، حقایق اشیاء را شهود می کنند و به مفاهیم و استدالل مفهومی نیازی ندارند.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. جداسازی کار خوب و زیبا از کار بد و زشت کارکرد عقل به عنوان دستگاه تفکر و استدالل انسان است، ولی انجام رفتار (  سوال
گاهی بستگی دارد.  خوب و زیبا و انجام ندادن آن به اموری همچون تربیت و اختیار و اراده و آ

بررسی گزینه های دیگر: 
گزینه های ۱، ۳ و ۴: تعبیرها و عباراتی در بحث عقل به عنوان دستگاه تفکر و استدالل است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. ارسطو قوه عقل را بر اساس کاری که انجام میدهد به عقل نظری )بحث درباره اشیاء و موجودات و چگونگی آن ها( و (  سوال
به عقل عملی بحث درباره رفتارهای اختیاری انسان و بایدها و نبایدهای او( تقسیم نمود. 

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینه های ۱ و ۲: عقل عملی که علوم عملی حاصل آن است صرفًا به رفتارها و بایدها و نبایدهای اختیاری اعمال انسان مربوط می شود نه عموم موجودات. 

گزینه ۳: ترتیب صورت سؤال در گزینه رعایت نشده است.
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گزینه ۲ گزینه صحیح است. ارسطو به عقل به عنوان قوه استدالل انسان توجه ویژه ای داشت و آن را ذاتی انسان )نه موجودات( می دانست به (  سوال
همین خاطر انسان را با مفهوم حیوان ناطق یعنی حیوان عاقل تعریف کرد. 

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینه ۱: ارسطو قوه عقل را بر اساس کاری که انجام می دهد به عقل نظری و عقل عملی تقسیم کرد، قسمت دوم گزینه درست است درحالی که سؤال عبارت 

نادرست خواسته است. 
گزینه های ۳ و ۴: ارسطو به عقل در معنای قوه استدالل انسان توجه ویژه ای داشت نه در معنای وجود مجرد و متعالی و برتر از ماده.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. تاریخ فلسفه با تاریخ عقل پیوندی ناگسستنی دارد و تحوالت معنا و محدوده عقل در تحوالت فلسفه تأثیر گذاشته است. (  سوال
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه های ۱ و ۴: تحوالت مربوط به وحی و ایمان بر فرهنگ دینی و معنوی تأثیرگذار بوده و با دیانت در ارتباط هستند. 
گزینه ۲: دیدگاه های هستی شناسی و جهان شناسی متأثر از عقل و استدالل های عقلی هستند.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. از نظر ارسطو و پیروان او قوه عقل بر اساس کاری که انجام می دهد به عقل نظری و عقل عملی تقسیم می شود نه (  سوال
اینکه انسان دارای دو قوه عقل باشد. 

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینه ۱: هراکلیتوس، لوگوس را هم به معنای عقل به عنوان حقیقت متعالی و هم به معنای نطق و سخن و کلمه به کار برده است پس او به هر دو کاربرد عقل 

توجه داشته است. 
گزینه ۳: دکارت به همه توانایی های عقل به عنوان دستگاه تفکر و استدالل منطقی توجه داشت، ولی عقل را صرفًا یک دستگاه استدالل به حساب می آورد. 

گزینه ۴: از نظر اوگوست کنت نگاه فیلسوفان به جهان و هستی ناظر بر واقعیت نیست، بلکه ساخته ذهن فالسفه و حاصل تأمالت ذهنی فالسفه است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. عقل به عنوان دستگاه تفکر و استدالل همان کاربرد رایج بین مردم و کاربرد عقل در فلسفه برای موجوداتی است که از (  سوال
گاه بوده اند و هم به عقل به عنوان  ماده و جسم مجرد هستند و در قید زمان و مکان نیستند. حکمای ایران قدیم هم از عقل به عنوان یک وجود متعالی و برتر آ

تعقل و خردورزی و برهان اهمیت می دادند. 
بررسی سایر گزینه ها: 

گاه بوده اند.  گزینه های ۱ و ۲: حکمای ایران قیم به هر دو معنا و کاربرد عقل آ
گزینه ۳: ترتیب صورت سؤال رعایت نشده است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. دین  ایمان - عرفان  شهود و عشق - فلسفه  عقل و عقالنیت و خردورزی (  سوال
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه ۱: عبارت همواره از فیلسوفان گزینه را نادرست نموده است. 
گزینه های ۳ و ۴: معموال از فالسفه به عنوان مهم ترین مدافعان عقل یاد می کنند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. ارسطو توضیح می دهد که قوه عقل انسان )یک عقل نه دو عقل( بر اساس کاری که انجام می دهد به عقل نظری و (  سوال
عملی تقسیم می شود. 

تحلیل گزینه های نادرست: 
گزینه های ۱ و ۴: سؤال در مورد ارسطو است نه ابن سینا 

گزینه ۲: قسمت دوم گزینه درست است، ولی سؤال عبارت نادرست خواسته است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. از نظر هراکلیتوس، اشیاء عالم، همان کلمات عقل و بیان علم و حکمت او هستند. (  سوال
تحلیل گزینه های نادرست:  

گزینه های ۱، ۲ و ۴: مطابق تعبیر کتاب درسی است.
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گزینه ۲ گزینه صحیح است. گزارش هایی مانند گزارش فردوسی در شاهنامه و برخی نقل های تاریخی و آثار مکتوب مربوط به آن دوره از توجه (  سوال
حکمای ایران باستان به عقل و خردورزی حکایت می کند. 

تحلیل گزینه های نادرست: 
گزینه ۱: اگرچه سهروردی حکایت گر حکمت ایران باستان است، ولی در کتاب درسی در این بحث جزء منابع نیامده است وگرنه از نظر علمی و تاریخی درست 

است. 
گزینه های ۳ و ۴: مطابق با منابع ذکر شده در کتاب درسی نیست.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. عموم فالسفه مسلمان همه کارکردهای عقل و انواع استدالل ها را در جایگاه خود، روشی درست برای کسب دانش (  سوال
به حساب می آورند. 

تحلیل گزینه های نادرست: 
گزینه ۱: فیلسوفان مسلمان )فالسفه مشایی( اولین مخلوق خداوند را عقل اول می دانند. 

گزینه ۳: انواع استدالل ها از جمله استدالل تجربی، تمثیلی و برهان عقلی محض، هرکدام در جایگاه خود روشی درست برای کسب دانش به حساب می آیند. 
گزینه ۴: استدالل عقلی برای سطوح مختلف جامعه متفاوت است نه یکسان.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. ارسطو به عقل در معنای دستگاه تفکر و استدالل توجه ویژه داشت و دکارت فقط همین معنا را می پذیرفت.(  سوال

گزینه ۴ گزینه صحیح است. دکارت که با ریاضیات به خوبی آشنا بود، به همه توانایی های عقل، مانند بدیهیات عقلی توجه داشت.(  سوال

گزینه ۴ گزینه صحیح است. دکارت به عقل به عنوان یک حقیقت برتر و متعالی در جهان و انسان، عقیده ای نداشت.(   سوال
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عقل در فلسفه )قسمت دوم(

درس هشتم

  سرزمین ما ایران، در عهد پیش از باستان یکی از کانون های اولیه عقل گرایی و خردورزی بوده است و حکیمان قدیم ایران، مردم را به عقل و خرد 

می کردند. دعوت 

 توجه به هر دو کاربرد عقل در نزد حکیمان پیش از باستان ایران

گزارش هایی مانند گزارش فردوسی در شاهنامه و سهروردی در کتاب حکمه االشراق نشان دهنده آن است که حکیمان پیش از باستان و قدیم ایران هم از عقل 

گاه بوده اند و خدا را عقل نامیده اند و هم به عقل به عنوان دستگاه تفکر و تعقل و خردورزی اهمیت می داده اند. به عنوان یک وجود برتر و متعالی آ

در اندیشه آنان، آفریدگار، مجموعه جهان را با عقل و خرد خود رهبری می کند و »خدا جهان را بر اساس خرد می آفریند«.

آنان می گفتند »مزدا« که نام خدای جهان آفرین است، با خرد و اندیشه، جان ها و جهانیان و خرد انسان ها را آفریده است.

البته این خردورزی در دوره ساسانیان و اواخر این عصر به ضعف گرایید، به طوری که مواردی از عقاید غیرعقالنی در فرهنگ و نظام اجتماعی آنان پدیدار شد. 

این دوره تمدنی فیلسوفانی ظهور کردند    در تمدن اسالمی علوم عقلی و به خصوص فلسفه گسترش فراوان و رشد چشم گیری داشته است. در 

دارند. که شهرت جهانی 

و  اکرم)ص(  پیامبر  و سخنان  قرآن کریم  به عقل و عقالنیت و تفکر فلسفی در جهان اسالم  از زمینه ها و عوامل مهم توجه  یکی    

بود.  ایشان  گرامی  عترت 

به سبب دعوت قرآن کریم و معصومین)ع( به تفکر و آموزه های عقالنی و خرمندانه، عقل در فرهنگ عمومی مسلمانان جایگاه ویژه ای پیدا کرد و کم تر شخصیتی 

در طول تاریخ اسالم مشاهده می کنیم که در بزرگداشت عقل سخن نگفته باشد بدین جهت عموم شاخه های دانش از جمله فلسفه پیشرفت فوق العاده ای کردند.

 مخالفت با عقل در دو شکل:

 1- تنگ و محدود کردن دایره اعتبار و کارآمدی عقل، در عین پذیرش آن.

 2- مخالفت با فلسفه و منطق، تحت عنوان دستاوردی یونانی و غیراسالمی.

در شکل اول مخالفت با عقل، عقل می پذیرفتند و گرامی هم می داشتند اما می گفتند که برخی از روش های عقلی در مسائل دینی کاربردی ندارند و استفاده از 

آن روش ها سبب خطا شده و به دین آسیب می رساند.

شکل دوم مخالفت با عقل، مخالفت با دانش فلسفه بود که از یونان وارد جهان اسالم شده است و دربردارنده عقاید کسانی مثل سقراط، افالطون و ارسطو است 

و  با عقاید اسالمی ناسازگار است. 

در پاسخ این سخن باید گفت که استفاده از دیدگاه دیگران، اگر برحق و منطقی باشد ضروری است و حقانیت یک سخن با استدالل عقالنی اثبات می شود نه با 

ورود و عدم ورودش از سرزمینی دیگر. 
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ورود و عدم ورودش از سرزمینی دیگر. 
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  عقل در نزد فیلسوفان مسلمان

فیلسوفان مسلمان به هر دو معنای عقل توجه داشته اند. یعنی درباره عقل به عنوان موجودی برتر و متعالی سخن گفته اند و هم درباره عقل به عنوان قوه استدالل 

و ابزار شناخت.

نظر فیلسوفان مسلمان درباره عقل، به عنوان موجود متعالی

 از نظر ابن سینا و فارابی اولین مخلوق خدا عقل اول است که موجودی کامال روحانی و غیرمادی است. عقول دیگری نیز به ترتیب از عقل اول به 

وجود آمده است. این موجودات برتر از ماده و فوق عالم طبیعت، عالم عقول را تشکیل می دهند.

 فیض خداوند  از طریق عالم عقول به عوالم دیگر می رسد.
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درس هشتم: عقل در فلسفه )قسمت دوم(
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منطقی نداشته باشید اال این که بگوید چون در کتاب هندسه نوشته شده و یا چون معلم ما گفته و یا بگوید از جاهای مختلف شنیده ام، او در واقع این مساله را 

نفهمیده است بلکه فقط حرف دیگران را نقل می کند. فهم مطلب وقتی فهم به معنای واقعی است که از مسیر استدالل به آن رسیده باشیم و اال پذیرفتن هر 

سخنی بدون دلیل در واقع نفمیدن و درک نکردن آن سخن و ادعا است.

  البته در مقام عمل تقلید و پذیرفتن نظر دیگران و البته آن هم از مسیر معقول اشکالی ندارد و اصال انسان در خیلی موارد ناگزیر از تقلید است.

  فارابی و ابن سینا می گویند عقل در هنگام تولد به صورت یک استعداد است که باید تربیت شود و مرحله به مرحله رشد نماید.

  مراحل تربیت و رشد عقل:  1- عقل بالقوه یا عقل هیوالنی  2- عقل بالملکه   3- عقل بالفعل  

 1- عقل بالقوه یا عقل هیوالنی: آن هنگامی است که انسان هیچ ادراک عقلی ندارد، اما استعداد و آمادگی درک معقوالت را دارد. مثال ممکن است 

کسی نداند که مساحت دایره را چگونه محاسبه می کنند اما استعداد درک و دریافت آن را دارد چنین کسی عقلش برای محاسبه مساحت دایره، عقل بالقوه یا 

هیوالنی است. انسان در بدو تولد نسبت به همه علوم و مسائل چنین حالتی دارد. هیچ درکی از هیچ چیزی ندارد اما استعداد درک و دریافت را دارد. به این حالت 

از عقل نسبت به امور قابل درک، عقل بالقوه یا هیوالنی می گویند. 

 2- عقل بالملکه: این مرحله، مرحله درک و دریافت مفاهیم و قضایای بدیهی است. مثال می داند که یک چیز در آن واحد نمی تواند هم باشد و هم نباشد. 

در این مرحله انسان آمادگی درک و دریافت علوم را )از طریق تعریف و استدالل( پیدا می کند. 

 3- عقل بالفعل:  در این مرحله عقل شکوفا شده و با تمرین و تکرار، دانش هایی را کسب کرده است.

توضیح مختصر: در مرحله عقل بالملکه، عقل انسان بدیهیات را درک و دریافت می کند و در مرحله عقل بالفعل، با تکیه به بدیهیات و با استفاده از آن ها تعریف 

و استدالل کرده و به علوم جدید می رسد.

 4- عقل بالمستفاد: در این مرحله، انسان بر دانش هایی که کسب کرده است تسلط کامل دارد و از هرکدام از اموری که می داند می تواند به راحتی و 

تسلط کامل هم توضیح دهد و هم از آن ها استفاده نماید.

  رابطه دین و فلسفه از دیدگاه فیلسوفان مسلمان

از دیدگاه فیلسوفان مسلمان

 1- پذیرش هر اعتقاد و آئینی نیازمند استدالل عقلی است و ایمانی که از پشتوانه عقالنیت تهی باشد ارزش چندانی ندارد.

 2- عقل بهترین ابزار برای اندیشیدن در آیات و روایات است.

 3- با این که اساس پذیرش هر آئین و اعتقادی استدالل عقلی است اما کسب معرفت منحصر به عقل نیست و شناخت حسی و معرفت شهودی هم در 

جای خود معتبر است و وحی هم عالی ترین مرتبه شهود است که اختصاص به پیامبران الهی دارد.

استدالل عقلی، شهود و وحی هرسه ما را به حقیقت واحد می رسانند و تایید کننده و کمک کننده به یکدیگر هستند. البته هرکدام روش و مسیر خاص خود برای 

رسیدن به حقیقت را دارند. 

اگر احیانا به ظاهر تعارضی بین عقل و دین و شهود دیده شود در واقع آن تعارض مربوط به اشتباه ما است و بایستی تالش علمی خود در رسیدن به حقیقت را 

افزایش دهیم. و خطاهای خود را اصالح نماییم.
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منطق و فلسفه جامع کنکور

ابن سینا رساله ای به نام »معراجیه« دارد. وی در مقدمه این رساله می گوید: »شریف ترین انسان و عزیزترین انبیا و خاتم رسوالن)ص(چنین گفت با 

مرکز حکمت و فلک حقیقت و خزینه عقل، امیرالمومنین)ع( که ای علی، چون می بینی که مردم با انواع نیکی ها به سوی خالق خود تقرب می جویند، 

تو به انواع تعقل و تفکر به او تقرب جوی تا از آنان سبقت گیری« و این خطاب جز با چنین بزرگی ممکن نبود؛ زیرا او )حضرت علی)ع(( در میان خلق 

مانند »معقول« در میان »محسوس« بود، الجرم چون با دیده بصیرت به ادراک اسرار شتافت، همه حقایق را دریافت و دیدن یک حکم دارد که گفت، 

»اگر پرده کنار رود، بر یقین من افزوده نمی شود.«

درباره گفته ابن سینا فکر کنید و بگوئید: 

1- به نظر شما عبادت با بهره مندی از تعقل چه معنایی می تواند داشته باشد؟ در توصیفی که ابن سینا از پیامبر اکرم)ص( و امیرالمومنین)ع( می کند، 

نشان می دهد که این دو بزرگوار برترین انسان های عاقل و حکیم هستند و قدرت عقلی آنان در باالترین حد است.

به امیرالمومنین)ع( توصیه به عبادت عقالنی  پیامبر اکرم)ص(  امام علی)ع( نشان دهنده چیست؟ توصیه  پیامبر)ص( و  از  ابن سینا  2- توصیفات 

است. این توصیه دو معنا می تواند داشته باشد: یکی این که انسان اهل تفکر باشد و در نعمت های الهی و جهان خلقت تفکر کند که در این مورد هم 

احادیث زیادی وارد شده است از جمله »ال عبادة کاالتفکر«. دوم این که عبادات و اعمال و رفتار خود را با تفکر توام کند و با تفکر و اندیشه انجام دهد.

پیام فلسفی این جمله آن است که ابن سینا که خود یک فیلسوف بزرگ است، دین اسالم را یک دین کامال عقالنی و منطقی یافته و رهبران این دین را 

انسان هایی دیده که در باالترین مرتبه عقل و عقالنیت هستند.

3- با توجه به شخصیت فلسفی ابن سینا، این بیان وی چه پیامی در بر دارد؟ این جمله ابن سینا گویای آن است که با این که وی یک فیلسوف نابغه و 

یک عقل گرای بزرگ است، اما رسول خدا)ص( و امیرالمومنین)ع( چنان در نظر وی بزرگ و با عظمت هستند که در مقابل آنان کامال خاضع است و 

با آن جمله های عمیق و زیبا آن بزرگواران را توصیف می کند.

تفکر صفحه 66 و 67

سیره  و  کریم  قرآن  اسالم،  جهان  در  عقالنیت  و  عقل  به  توجه  اصلی  عامل  بود؟  چه  اسالم  جهان  در  عقالنیت  و  عقل  به  توجه  اصلی  عامل   -1

است. معصومین)ع( 

2- مخالفت با عقل در جهان اسالم در چه قالب ها و اشکالی صورت گرفت؟ چرا؟ مخالفت با عقل و عقالنیت در جهان اسالم به دو شکل خود را نشان 

داده است، 1- تنگ نمودن محدوده فعالیت عقل ضمن پذیرش آن 2- مخالفت با منطق و فلسفه به بهانه این که این ها دست آورد فیلسوفان یونانی 

است و با آموزه های دینی ناسازگارند.

چون قرآن کریم و پیامبر اکرم)ص(و ائمه اطهار)ع(عقل و عقالنیت را ارج می نهادند بدین جهت صراحتا و مستقیما با عقل مخالفت نمی کردند.

3- در مورد رابطه عقل و دین چه تفاوت اساسی میان فیلسوفان مسلمان با رهبران کلیسا وجود دارد؟ رهبران کلیسا مخصوصا در دوره اول قرون وسطی 

مخالف سرسخت عقل بودند و میان ایمان دینی و عقل، تضاد و تعارض می دیدند، اما عموم فیلسوفان مسلمان متقد به همراهی عقل با دین بودند.

4- چرا فیلسوفان مسلمان به دو گروه عقل گرا و تجربه گرا تقسیم نشدند؟ چون فیلسوفان مسلمان همه ابزارهای شناخت یعنی حس و عقل و شهود 

قلبی و وحی که عالی ترین درجه شهود قلبی است را قبول داشته و دارند و همه را به جای خود معتبر دانسته و می دانند و معتقد هستند که همه این 

ابزارها انسان را به سوی حقیقت واحد رهنمون می شوند. پس دلیلی ندارد که فیلسوفان مسلمان به گروه های مختلف مثل عقل گرایان و تجربه گرایان 

تقسیم شوند.

به کار ببندیم صفحه 67
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نزد فیلسوفان مسلمان درباره دو مصداق عقل کدام عبارت درست است و چرا مالصدرا فلسفه ای را که قوانینش با قرآن و سنت -  
متضاد است، نفرین می کند؟

۱( یکی پرتوی از دیگری است. - چون از نظر او، استدالل های آن فلسفه نادرست بوده که به نتایج نادرستی رسیده است.

۲( این دو درواقع تفاوتی با یکدیگر ندارند. - چون معتقد است آن فلسفه، غیراسالمی است و ریشه های فرهنگی بیگانه دانش دارد.

۳( یکی پرتوی از دیگری است. - چون معتقد است آن فلسفه، دانش غیراسالمی است و ریشه های فرهنگی بیگانه دارد. 

۴( این دو درواقع تفاوتی با یکدیگر ندارند. - چون از نظر او، استدالل های آن فلسفه نادرست بوده که به نتایج نادرستی رسیده است.

از نظر فیلسوفان مسلمان کدام عبارت درباره عالم عقل درست است و در مورد عقل فعال کدام مفهوم نادرست می باشد؟-  

۱( همگی مخلوق مستقیم خداوند هستند. - اگر نباشد توانایی تعقل انسان هم وجود ندارد. 

۲( نسبت به یکدیگر درک حضوری دارند. - عامل فیض رسانی به عقل انسان ها است. 

۳( همگی مخلوق مستقیم خداوند هستند. - این عقل نسبت خاصی با انسان دارد. 

۴( نسبت به یکدیگر درک حضوری دارند. - پرتوی از عقلی است که در انسان ها وجود دارد.

کدام گزینه پاسخ سه سؤال زیر را بیان می دارد؟ -  

الف( به اعتقاد فیلسوفان مسلمان اولین مخلوق خداوند ............ است.
ب( فیض خداوند از طریق .............. به عوالم مختلف می رسد. 

ج( از نظر ابن سینا ............

۱( الف( عقل ب( عقول ج( انسانیت انسان به عقل اوست و انسانی که غالبا از این عقل استفاده نمی کند خود را هم ردیف حیوانات قرار داده است. 

٢( الف( نفس ب( عقل فعال ج( کسی که سخنی را بدون دلیل بپذیرد، از حقیقت انسانی خارج شده است و به حیوانات شباهت دارد.

۳( الف( عقل ب( عقل فعال ج( انسانیت انسان به عقل اوست و انسانی که غالبا از این عقل استفاده نمی کند خود را همردیف حیوانات قرار داده است.

۴( الف( نفس ب( عقول ج( کسی که سخنی را بدون دلیل بپذیرد، از حقیقت انسانی خارج شده است و به حیوانات شباهت دارد. 

در اندیشه فیلسوفان مسلمان، وساطت در رساندن فیض به عوالم دیگر به عهده ................ است و عامل فیض رسانی به عقل -  
انسان همان ............ است.

۱( موجودات مجرد - عقل فعال

۲( موجودات مجرد - آفریننده جهان 

۳( اراده و مشیت باری تعالی - عقل فعال

۴( اراده و مشیت باری تعالی - آفریننده جهان

سواالت درس هشتم

خدا در فلسفه - قسمت چهارم
پایۀ دوازدهم
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نزد فیلسوفان مسلمان درباره دو مصداق عقل کدام عبارت درست است و چرا مالصدرا فلسفه ای را که قوانینش با قرآن و سنت -  
متضاد است، نفرین می کند؟

۱( یکی پرتوی از دیگری است. - چون از نظر او، استدالل های آن فلسفه نادرست بوده که به نتایج نادرستی رسیده است.

۲( این دو درواقع تفاوتی با یکدیگر ندارند. - چون معتقد است آن فلسفه، غیراسالمی است و ریشه های فرهنگی بیگانه دانش دارد.

۳( یکی پرتوی از دیگری است. - چون معتقد است آن فلسفه، دانش غیراسالمی است و ریشه های فرهنگی بیگانه دارد. 

۴( این دو درواقع تفاوتی با یکدیگر ندارند. - چون از نظر او، استدالل های آن فلسفه نادرست بوده که به نتایج نادرستی رسیده است.

از نظر فیلسوفان مسلمان کدام عبارت درباره عالم عقل درست است و در مورد عقل فعال کدام مفهوم نادرست می باشد؟-  

۱( همگی مخلوق مستقیم خداوند هستند. - اگر نباشد توانایی تعقل انسان هم وجود ندارد. 

۲( نسبت به یکدیگر درک حضوری دارند. - عامل فیض رسانی به عقل انسان ها است. 

۳( همگی مخلوق مستقیم خداوند هستند. - این عقل نسبت خاصی با انسان دارد. 

۴( نسبت به یکدیگر درک حضوری دارند. - پرتوی از عقلی است که در انسان ها وجود دارد.

کدام گزینه پاسخ سه سؤال زیر را بیان می دارد؟ -  

الف( به اعتقاد فیلسوفان مسلمان اولین مخلوق خداوند ............ است.
ب( فیض خداوند از طریق .............. به عوالم مختلف می رسد. 

ج( از نظر ابن سینا ............

۱( الف( عقل ب( عقول ج( انسانیت انسان به عقل اوست و انسانی که غالبا از این عقل استفاده نمی کند خود را هم ردیف حیوانات قرار داده است. 

٢( الف( نفس ب( عقل فعال ج( کسی که سخنی را بدون دلیل بپذیرد، از حقیقت انسانی خارج شده است و به حیوانات شباهت دارد.

۳( الف( عقل ب( عقل فعال ج( انسانیت انسان به عقل اوست و انسانی که غالبا از این عقل استفاده نمی کند خود را همردیف حیوانات قرار داده است.

۴( الف( نفس ب( عقول ج( کسی که سخنی را بدون دلیل بپذیرد، از حقیقت انسانی خارج شده است و به حیوانات شباهت دارد. 

در اندیشه فیلسوفان مسلمان، وساطت در رساندن فیض به عوالم دیگر به عهده ................ است و عامل فیض رسانی به عقل -  
انسان همان ............ است.

۱( موجودات مجرد - عقل فعال

۲( موجودات مجرد - آفریننده جهان 

۳( اراده و مشیت باری تعالی - عقل فعال

۴( اراده و مشیت باری تعالی - آفریننده جهان

سواالت درس هشتم

خدا در فلسفه - قسمت چهارم
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منطق و فلسفه جامع کنکور

کدام مفهوم بیانگر نوع درک و فهم عقول مجرد نیست و در رابطه با نظر مالصدرا در مورد رابطه عقل و شرع کدام عبارت بیانگر -  
صحیح آن می باشد؟

۲( درک بی واسطه - برای رفع تعارض بین آن ها باید شرع را تفسیر کرد.  ۱( علم حضوری - فلسفه باید تابع دین باشد و اال قابل قبول نیست.  

۴( شهود عقالنی - هیچ گونه تعارضی بین عقل و شرع وجود ندارد. ۳( استدالل عقلی - دانش یقینی عقلی تقابلی با شرع ندارد.   

راه رسیدن به معرفت شهودی چیست و کدام مورد از مفاهیم ذکرشده با نظر مالصدرا مطابقت دارد؟-  

۱( تهذیب درون - احکام و قوانین دین حق با دانش و معرفت یقینی در تقابل نیست. 

۲( فقه و کالم - میان دستاوردهای عقلی ما و داده های وحی تعارض اندکی وجود دارد. 

۳( استدالل عقلی - احکام و قوانین دین حق با دانش و معرفت یقینی در تقابل نیست. 

۴( اصول و فقه - میان دستاوردهای عقلی ما و داده های وحی تعارض اندکی وجود دارد.

واسطه فیض حق تعالی به عوالم دیگر به اعتقاد فالسفه مسلمان کدام است و جمله »هرکس که عادت کرده سخنی را بدون دلیل -  
بپذیرد، از حقیقت انسانی خارج شده است.« از کیست؟

۲( فرشتگان و مالئک - مالصدرا ۱( فرشتگان و مالئک - ابن سینا    

۴( عقول مجرد - مالصدرا ۳( عقول مجرد - ابن سینا    

در رابطه با مصداق دوم عقل کدام عبارت با نظر فالسفه مسلمان منافات دارد و چرا گاهی چنین حس می شود که میان دستاوردهای -  
عقلی و معارف وحیانی تفاوت وجود دارد؟ 

۱( عدم تقسیم فالسفه مسلمان به تجربه گرا و عقل گرا حاکی از توجه به تمام کارکردهای عقلی است. - زیرا ممکن است گاهی از استدالل عقلی درست استفاده 
نکنیم.

۲( از بین همه کارکردهای عقل، برهان عقلی محض تنها معیار اولیه برای قبول حکم و رد حکم علمی و فلسفی است. - زیرا عقل و وحی در همه زمینه ها به 
یک نتیجه واحد نمی رسند.

۳( عدم تقسیم فالسفه مسلمان به تجربه گرا و عقل گرا حاکی از توجه به تمام کارکردهای عقلی است. - زیرا عقل و وحی در همه زمینه ها به یک نتیجه واحد 
نمی رسند.

۴( از بین همه کارکردهای عقل، برهان عقلی محض تنها معیار اولیه برای قبول حکم و رد حکم علمی و فلسفی است. - زیرا ممکن است گاهی از استدالل 
عقلی درست استفاده نکنیم.

به عقیده فیلسوفان اسالمی، ایمانی ارزشمند است که پشتوانه ................... داشته باشد. ایمانی که از چنین پشتوانه ای تهی -  
است، ........... چندانی ندارد و چه بسا انسان را به سوی کارهای .............. بکشاند.

۲( دینی - مصداق - اشتباه  ۱( عقلی - ارزش - اشتباه    

۴( عقلی - مصداق - ناصواب  ۳( دینی - ارزش - نادرست     

سواالت درس هشتم
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کدام گزینه به ترتیب مبین پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟-   

الف( بیت زیر به چه موضوعی اشاره دارد؟ »غیر این عقل تو حق را عقل هاست که بدان تدبیر اسباب سماست« 
ب( در نسبت آفتاب به چشم کدام مورد نقشی مانند آفتاب برعهده دارد؟  

ج( فیلسوفان مسلمان درباره »ایمان« معتقدند .............
۱( الف( نشان دهنده عقول مجرد و تدبیرگر ب( عقل فعال ج( اگر با حجت باشد ارزش دارد. 

٢( الف( نشان دهنده اولین مخلوق خدا بودن عقل ب( عالم عقول ج( مستلزم برهان عقلی است. 

۳( الف( نشان دهنده عقول مجرد و تدبیرگر ب( عالم عقول ج( فقط با دلیل ممکن است.

۴( الف( نشان دهنده اولین مخلوق خدا بودن عقل ب( عقل فعال ج( نیازمند یک استدالل معین است. 

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟-   

»به اعتقاد مالصدرا .............. که احکام و قوانین دین حق و روشن الهی با دانش و معرفت یقینی و قطعی .............. باشد و نفرین بر آن ............ که قوانینش 
با ............ مخالف و متضاد باشد و با آن ها مطابقت نکند.«

۲( ضرورت ندارد - در توافق- فلسفه ای - ضروریات عقلی  ۱( امکان دارد - در توافق - دانشی - ضروریات عقلی   

۴( امکان ندارد. در تقابل - فلسفه ای - قرآن و سنت ۳( ضرورت دارد در تقابل - دانشی - قرآن و سنت    

کدام گزینه پاسخ سؤاالت زیر است؟ -   

الف( تشبیه نسبت بین عقل فعال و عقل انسان به نسبت آفتاب و چشم از .................. است و این عقل عامل ................ است.

ب( فیلسوفان مسلمان .............. را عالی ترین مرتبه شهود می دانند که به .............. اختصاص دارد.

۱( الف( فارابی - فیض رسانی به عقل انسان ها ب( وحی - پیامبران الهی 

٢( الف( ابن سینا - فیض رسانی به عقل انسان ها ب( شهود عقلی - افالطون و پیروانش 

۳( الف( ابن سینا - اداره امور عالم طبیعت ب( وحی - پیامبران الهی 

۴( الف( فارابی - اداره امور عالم طبیعت ب( شهود عقلی - افالطون و پیروانش

 در رابطه با عقول کدام گزینه بیانگر اعتقاد فارابی نیست و به چه علت عده ای از فالسفه مسلمان در تالش برای کسب معرفت -   
شهودی بوده اند؟

۱( عقل فعال آخرین عقل از سلسله عقول است. - زیرا راه کسب معرفت را به عقل منحصر نمی کنند. 

۲( عقل انسان به طور بالفعل بوده و فقط باید کشف شود. - زیرا اساس قبول یک اعتقاد را ایمان قلبی می دانستند. 

۳( عقل فعال آخرین عقل از سلسله عقول است. - زیرا اساس قبول یک اعتقاد را ایمان قلبی می دانستند.

۴( عقل انسان به طور بالفعل بوده و فقط باید کشف شود. - زیرا راه کسب معرفت را به عقل منحصر نمی کنند.

پاسخ دو سؤال در کدام گزینه آمده است؟ -   

الف( از نظر فیلسوفان مسلمان ............، ............ و ............ ما را همیشه به یک نتیجه می رسانند.

ب( در نظر فارابی، مقام و منزلت »عقل فعال« نسبت به »انسان« مانند کدام مورد است؟

۲( الف( عرفان - حدیث - فلسفه ب( عقل اول به طبیعت  ۱( الف( استدالل - شهود - وحی ب( آفتاب نسبت به چشم   

۴( الف( عرفان - حدیث - فلسفه ب( آفتاب نسبت به چشم ۳( الف( استدالل - شهود - وحی ب( عقل اول به طبیعت   
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کدام گزینه به ترتیب مبین پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟-   

الف( بیت زیر به چه موضوعی اشاره دارد؟ »غیر این عقل تو حق را عقل هاست که بدان تدبیر اسباب سماست« 
ب( در نسبت آفتاب به چشم کدام مورد نقشی مانند آفتاب برعهده دارد؟  

ج( فیلسوفان مسلمان درباره »ایمان« معتقدند .............
۱( الف( نشان دهنده عقول مجرد و تدبیرگر ب( عقل فعال ج( اگر با حجت باشد ارزش دارد. 

٢( الف( نشان دهنده اولین مخلوق خدا بودن عقل ب( عالم عقول ج( مستلزم برهان عقلی است. 

۳( الف( نشان دهنده عقول مجرد و تدبیرگر ب( عالم عقول ج( فقط با دلیل ممکن است.

۴( الف( نشان دهنده اولین مخلوق خدا بودن عقل ب( عقل فعال ج( نیازمند یک استدالل معین است. 

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟-   

»به اعتقاد مالصدرا .............. که احکام و قوانین دین حق و روشن الهی با دانش و معرفت یقینی و قطعی .............. باشد و نفرین بر آن ............ که قوانینش 
با ............ مخالف و متضاد باشد و با آن ها مطابقت نکند.«

۲( ضرورت ندارد - در توافق- فلسفه ای - ضروریات عقلی  ۱( امکان دارد - در توافق - دانشی - ضروریات عقلی   

۴( امکان ندارد. در تقابل - فلسفه ای - قرآن و سنت ۳( ضرورت دارد در تقابل - دانشی - قرآن و سنت    

کدام گزینه پاسخ سؤاالت زیر است؟ -   

الف( تشبیه نسبت بین عقل فعال و عقل انسان به نسبت آفتاب و چشم از .................. است و این عقل عامل ................ است.

ب( فیلسوفان مسلمان .............. را عالی ترین مرتبه شهود می دانند که به .............. اختصاص دارد.

۱( الف( فارابی - فیض رسانی به عقل انسان ها ب( وحی - پیامبران الهی 

٢( الف( ابن سینا - فیض رسانی به عقل انسان ها ب( شهود عقلی - افالطون و پیروانش 

۳( الف( ابن سینا - اداره امور عالم طبیعت ب( وحی - پیامبران الهی 

۴( الف( فارابی - اداره امور عالم طبیعت ب( شهود عقلی - افالطون و پیروانش

 در رابطه با عقول کدام گزینه بیانگر اعتقاد فارابی نیست و به چه علت عده ای از فالسفه مسلمان در تالش برای کسب معرفت -   
شهودی بوده اند؟

۱( عقل فعال آخرین عقل از سلسله عقول است. - زیرا راه کسب معرفت را به عقل منحصر نمی کنند. 

۲( عقل انسان به طور بالفعل بوده و فقط باید کشف شود. - زیرا اساس قبول یک اعتقاد را ایمان قلبی می دانستند. 
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درباره نظر فالسفه مسلمان درخصوص ابزار معرفت دین کدام عبارت نادرست است و پذیرش عقاید در نظر فیلسوفان مسلمان -   
......................

۱( برای پذیرش هر اعتقاد و آئینی، کسب معرفت منحصر به عقل است. - باید با برهان عقلی از نوع براهین فالسفه باشد. 

۲( استدالل عقلی، شهود و وحی هر سه ما را به حقیقت می رساند. - می تواند اسامی غیر از ابزار عقل هم داشته باشد.

۳( عقل در کنار قرآن و سنت، یکی از منابع کسب احکام و معارف دین است. - ممکن است بر اساس استدالل های مختلف صورت گیرد.

۴( برای پذیرش هر اعتقاد و آیینی، کسب معرفت منحصر به عقل است. - ممکن است بر اساس استدالل های مختلف صورت گیرد.

از نظر فیلسوفان مسلمان در رابطه با منابع معرفت دینی کدام عبارت نادرست است و اینکه برخی از فیلسوفان برای کسب معرفت -   
دینی اقدام به تربیت نفس می کنند، نشان می دهد که ...........

۱( شهود قلبی صرف، ما را به معرفت دینی نمی رساند. - به ابزاری غیر از عقل هم برای معرفت دینی معتقدند. 

۲( میان داده های عقل و دستاورد وحی، تعارضی در کار نیست. - پاکی روح را عامل جلوگیری از مغالطه می دانند. 

۳( عقل و شهود در موضوع مشترک، نتیجه یکسان دارند. - یکی از عوامل تقویت قوه استدالل را رسیدن به مرتبه عقول می دانند. 

۴( دستاوردهای عقل و وحی همواره یکدیگر را تأیید خواهند کرد. - معرفت دینی را موهبتی از جانب خدا می دانند، نه اکتسابی با ابزار معرفت بشر.

درباره رابطه »وحی و شهود« کدام مفهوم درست است و نظر فیلسوفان مسلمان درباره خلقت عقول در کدام گزینه به درستی -   
بیان شده است؟

۱( وحی هم معرفتی حضوری از سنخ شهود است، ولی غیر از پیامبران کسی راهی به آن ندارد. - اولین مخلوق عقل است و سپس از اولین مخلوق، دومین 
مخلوق صادر می شود و از دومی، سومی و به همین ترتیب پیش می رود.

۲( وحی هم مانند شهود معرفت بی واسطه است، ولی نوع دیگری از معرفت محسوب می شود. - اولین مخلوقی که خداوند بی واسطه خلق کرده است، عقل 
است، و سپس موجودات عقلی دیگری را هم به همان نحو آفریده است.

۳( وحی هم معرفتی حضوری از سنخ شهود است، ولی غیر از پیامبران کسی راهی به آن ندارد. - اولین مخلوقی که خداوند بی واسطه خلق کرده است، عقل 
است، و سپس موجودات عقلی دیگری را هم به همان نحو آفریده است.

۴( وحی هم مانند شهود معرفت بی واسطه است، ولی نوع دیگری از معرفت محسوب می شود. - اولین مخلوق عقل است و سپس از اولین مخلوق، دومین 
مخلوق صادر می شود و از دومی، سومی و به همین ترتیب پیش می رود. 

فیلسوفان مسلمان از این سخن که »ما فرزندان دلیل هستیم« چه مقصودی دارند و در رابطه با عقل فعال کدام مفهوم درست است؟-   

۱( هر سخن درستی مبتنی بر استدالل است. - هر عقلی را گویند که واسطه رسیدن فیض به عقل های انسان ها شود. 

۲( معیار پذیرش هر باوری استدالل عقلی است. - هر عقلی را گویند که واسطه رسیدن فیض به عقل های انسان می شود.

۳( هر سخن درستی مبتنی بر استدالل است. - اسم یکی از عقول است که عقل بشر را توانا می کند.

۴( معیار پذیرش هر باوری استدالل عقلی است. - اسم یکی از عقول است که عقل بشر را توانا می کند.

اعتقاد فیلسوفان مسلمان در کدام گزینه به درستی بیان شده است و عقلی که در وجود انسان است و توانایی استدالل از اوست، -   
....................

۱( معرفت شهودی می تواند ما را به معرفت دینی برساند. - براثر تربیت و رشد می تواند حقایقی را با علم حضوری بیابد. 

۲( امور اعتقادی اساس نیازی به برهان های عقلی ندارند. - بدون هیچ قیدوشرطی می تواند حقایقی همچون عقول را بیابد. 

۳( معرفت دینی تنها از طریق عقل حاصل خواهد شد. - میتواند به جایی برسد که قوه استدالل را از دست بدهد و به شهود بپردازد.

۴( امور اعتقادی اساس نیازی به برهآن های عقلی ندارند. - براثر تربیت و رشد می تواند حقایقی را با علم حضوری بیابد.
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باتوجه به آراء فیلسوفان اسالمی، کدام مورد نادرست است؟-   

۱( فیلسوفان راه کسب معرفت را به عقل منحصر نمی کنند، بلکه حس و شهود را هم معتبر می دانند. 

۲( عقل و شهود و وحی در موضوعات مختلف نیز حتما به یک نتیجه خواهند رسید و مؤید یکدیگر خواهند بود. 

۳( از نظر فیلسوفان مسلمان استدالل عقلی، شهود و وحی هر سه ما را به حقیقت می رسانند. 

۴( فالسفه مسلمان، وحی را عالی ترین مرتبه شهود می شمارند که به پیامبران الهی اختصاص دارد.

از نظر کدام فیلسوف، مقام و منزلت عقل فعال نسبت به انسان، مانند آفتاب نسبت به چشم است و خواسته فیلسوفان از محققان -   
و مجتهدان حوزه دین چیست؟

۱( فارابی - عقل را هم به عنوان ابزار اثبات حقانیت دین و هم به عنوان ابزار تفسیر متون دینی به کار بگیرند.

۲( ابن سینا - غیر از نقش ابزاری عقل، به آن به عنوان یکی از منابع معرفت دینی هم توجه کنند.

۳( فارابی - غیر از نقش ابزاری عقل، به آن به عنوان یکی از منابع معرفت دینی هم توجه کنند.

۴( ابن سینا - عقل را هم به عنوان ابزار اثبات حقانیت دین و هم به عنوان ابزار تفسیر متون دینی به کار بگیرند.

باتوجه به عقیده فیلسوفان مسلمان، کدام بیان در مورد عقل، به عنوان قوه استدالل و شناخت نادرست است؟-   

۱( می توان به کمک ابزار عقل در آیات و روایات بیندیشیم و احکام و معارف آن ها را به دست آوریم. 

۲( عقل را باید در کنار قرآن و سنت، یکی از منابع کسب احکام و معارف دین لحاظ کرد. 

۳( استدالل های عقلی معیار اولیه قبول یا رد هر حکم و هر نظر علمی و فلسفی هستند. 

۴( از طریق عقل می توان به معرفت شهودی و حقایق دین رسید.

نظر -    از  »وحی«  و  »شهودی«  عقلی«،  استدالل  رابطه  و  است  درست  مفهوم  کدام  وحی  و  عقلی  استدالل  طریق  دو  مقایسه  در 
فیلسوفان مسلمان باهم چگونه است؟

۱( دو طریق مجزا برای رسیدن به حقیقت هستند که یکدیگر را تأیید می کنند. - مؤید هم هستند. 

۲( نتیجه یکسان دارند، زیرا هرچه را عقل ثابت کند وحی هم ثابت می کند و برعکس - ناقد هم هستند. 

۳( وحی همواره احکامی دارد که عقل بتواند آن ها را ثابت کند. - مؤید هم هستند. 

۴( مالک معتبر بودن استدالل عقلی در حوزه دین مشابهت حکم آن با آموزه های وحی است. - ناقد هم هستند.

کدام گزینه پاسخ کامل سواالت زیر است؟ -   

الف( می توان درباره رابطه انسان با عالم عقول گفت: ............
ب( عالی ترین مرتبه شهود یک انسان چیست؟ 

ج( معیار پذیرش هر حکمی از دیدگاه فیلسوفان مسلمان استدالل عقلی است، منظور آن ها از استدالل عقلی چیست؟
۱( الف( بدون نیاز به تهذیب نفس برقرار می شود. ب( مرتبه وحی ج( هر استدالل معتبری 

٢( الف( با استدالل می توان این رابطه را برقرار کرد. ب( مرتبه عقل فعال ج( شناخت عقلی

۳( الف( بدون نیاز به تهذیب نفس برقرار می شود. ب( مرتبه عقل فعال ج( هر استدالل معتبری 

۴( الف( با استدالل می توان این رابطه را برقرار کرد. ب( مرتبه وحی ج( شناخت عقلی
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به عقیده ابن سینا و ............ عالم ماده ..............-   

۲( فارابی - پس از عقل دهم پدید آمده است.  ۱( مالصدرا - پس از عقل دهم پدید آمده است.    

۴( مالصدرا - هم زمان با عقل دهم پدید آمده است. ۳( فارابی - هم زمان با عقل دهم پدید آمده است.   

درخصوص عالم عقول و فرشتگان گزینه نادرست را مشخص کنید و معیار اولیه برای رد یا پذیرش یک حکم فلسفی یا علمی در -   
نظر فیلسوفان مسلمان، .............. است.

۱( اولین مخلوق نزد فالسفه مسلمان عقل فعال است. - معرفت شهودی 

۲( عقول ده گانه هیچ علمی را از طریق علم حصولی درک نمی کنند. - استدالل 

۳( احکامی که عقل انسان صادر می کند به دلیل ارتباط آن با عقل دهم است. - علم حضوری 

۴( از نظر فالسفه مسلمان عقول همگی می توانند با عالم طبیعت در ارتباط باشند. - شهود عقلی

بیش از همه نزد کدام دو فیلسوف یونانی عقل به عنوان »وجودی برتر و متعالی در هستی« مورد تأکید بوده است؟-   

۴( هراکلیتوس ۳( پارمندیس   ۲( سقراط    ۱( ارسطو   

کدام گزینه پاسخ سؤاالت زیر است؟ -   

الف( کدام یک از موارد زیر جزء ابزار معرفت محسوب نمی شوند؟

ب( در میان عقول باالترین جایگاه را کدام عقل دارا است؟

۲( الف( قلب ب( عقل فعال  ۱( الف( عقل ب( عقل دهم     

۴( الف( آیات و روایات ب( عقلی که مخلوق اول است. ۳( الف( حس ب( عقل دهم     

در رابطه با فالسفه مسلمان مفهوم درست را مشخص کنید و کدام عبارت با مضمون بیت زیر تناسب دارد؟ -   

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

۱( عموم فالسفه مسلمان معتقدند که همه کارکردهای عقل و استدالل معتبر هستند. - عالم عقول واسطه فیض الهی به مخلوقات است.

۲( عموم فالسفه مسلمان بر این باورند که در حوزه فلسفه حس و تجربه بی اعتبار نیست. - عقل انسان قادر به درک خداوند و حقایق آسمانی است.

۳( عموم فالسفه مسلمان معتقدند که همه کارکردهای عقل و استدالل معتبر هستند. - عقل انسان قادر به درک خداوند و حقایق آسمانی است.

۴( عموم فالسفه مسلمان بر این باورند که در حوزه فلسفه حس و تجربه بی اعتبار نیست. - عالم عقول واسطه فیض الهی به مخلوقات است.

هستی -    عوالم  فیلسوفان  نزد  و  دارد  اعتقادی  چه  سینا  ابن  بپذیرند  دلیل  بدون  را  سخن  اند  کرده  عادت  که  کسانی    درباره 
................

۱( توجیهی از آن ها پذیرفته نیست و از حقیقت انسانی خارج شده اند. - به غیراز عالم طبیعت و عالم عقول، شامل عوالم دیگری هم می شود.

۲( قادر به استدالل نیستند؛ زیرا از حقیقت انسانی خارج شده اند. - رابطه ای با یکدیگر ندارند. 

۳( توجیهی از آن ها پذیرفته نیست و از حقیقت انسانی خارج شده اند. - رابطه ای با یکدیگر ندارند.

۴( قادر به استدالل نیستند؛ زیرا از حقیقت انسانی خارج شده اند. - به غیر از عالم طبیعت و عالم عقول، شامل عوالم دیگری هم می شود.
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باتوجه به مضمون بیت زیر، کدام بیان مناسب تر است؟ -   

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

۱( جهان منحصر به موجودات محسوس و مادی نیست و حواس ما از درک بسیاری از حقایق جهان ناتوان است. 

۲( در حکمت مشاء فرشتگان با الهام از احادیث اسالمی، عقول نامیده شده اند که همان مجردات هستند.

۳( علل و عوامل طبیعی در حوادث جهان مؤثرند و فیض خداوندی از طریق آن ها و نیز از طریق عقول به عالم طبیعت می رسد.

۴( مجردات فیض هستی را از واجب الوجود به عالم طبیعت منتقل کرده و واسطه رسیدن آن ها به غایات خود هستند.

کدام عبارت درست است؟-   

۱( این ویژگی، خاص دانش فلسفه است که درستی یا نادرستی گزاره های آن را استدالل و برهان تعیین می کند. 

۲( فیلسوفان تجربه گرای مسلمان، بر خالف گروه عقل گراف استدالل تجربی و تمثیل را نیز در جای خود معتبر می دانند. 

۳( به اعتقاد فیلسوفان مسلمان، ایمانی که پشتوانه عقلی ندارد، می تواند عامل گمراهی فکری یا عملی انسان گردد. 

۴( اصل در دانش فلسفه، تقویت مهارت های منطقی و تفکر فلسفی است و دانستن تفکرات سایر فیلسوفان ضرورتی ندارد. 

درصورتی که برخی از دستاوردهای عقل با داده های وحی متعارض به نظر برسند، باتوجه به نظرات مالصدرا، کدام احتمال مطرح -   
نمی شود؟

۱( در دستاوردهای عقل خطایی رخ داده است. 

۲( برخی از داده های وحی را به درستی نفهمیده ایم. 

۳( آنچه را که به اشتباه، داده وحی تصور کرده ایم، داده وحی نیست. 

۴( وقتی دستاوردهای عقل، با قرآن و سنت معارض به نظر رسد، باید عقل را کنار گذاشت.

عبارت زیر مربوط به کدام مرحله رشد عقلی است؟ -   

»در این مرحله انسان می تواند دانش ها را کسب کند.«

۴( بالملکه ۳( بالمستفاد    ۲( بالفعل    ۱( هیوالئی   

در کدام مرحله از رشد عقلی می باشد که عقل می داند یک چیز نمی تواند هم باشد و هم نباشد؟-   

۴( بالملکه ۳( بالمستفاد    ۲( هیوالئی    ۱( بالفعل   

در کدام مرحله از رشد عقلی، عقل درکی اولی از قضایای ضروری پیدا می کند؟-   

۴( هیوالئی ۳( بالملکه     ۲( بالفعل    ۱( بالمستفاد  

در کدام مرحله از رشد عقلی، عقل با تمرین و تکرار دانش هایی کسب می کند؟-   

۴( بالملکه ۳( بالمستفاد    ۲( بالفعل    ۱( هیوالئی   

در کدام مرحله رشد عقلی، انسان به طوری بر دانش هایی که کسب کرده مسلط است که از هرکدام بخواهد می تواند سود برد؟-   

۴( هیوالئی ۳( بالملکه     ۲( بالفعل    ۱( بالمستفاد  
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باتوجه به مضمون بیت زیر، کدام بیان مناسب تر است؟ -   

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

۱( جهان منحصر به موجودات محسوس و مادی نیست و حواس ما از درک بسیاری از حقایق جهان ناتوان است. 

۲( در حکمت مشاء فرشتگان با الهام از احادیث اسالمی، عقول نامیده شده اند که همان مجردات هستند.

۳( علل و عوامل طبیعی در حوادث جهان مؤثرند و فیض خداوندی از طریق آن ها و نیز از طریق عقول به عالم طبیعت می رسد.

۴( مجردات فیض هستی را از واجب الوجود به عالم طبیعت منتقل کرده و واسطه رسیدن آن ها به غایات خود هستند.

کدام عبارت درست است؟-   

۱( این ویژگی، خاص دانش فلسفه است که درستی یا نادرستی گزاره های آن را استدالل و برهان تعیین می کند. 

۲( فیلسوفان تجربه گرای مسلمان، بر خالف گروه عقل گراف استدالل تجربی و تمثیل را نیز در جای خود معتبر می دانند. 

۳( به اعتقاد فیلسوفان مسلمان، ایمانی که پشتوانه عقلی ندارد، می تواند عامل گمراهی فکری یا عملی انسان گردد. 

۴( اصل در دانش فلسفه، تقویت مهارت های منطقی و تفکر فلسفی است و دانستن تفکرات سایر فیلسوفان ضرورتی ندارد. 

درصورتی که برخی از دستاوردهای عقل با داده های وحی متعارض به نظر برسند، باتوجه به نظرات مالصدرا، کدام احتمال مطرح -   
نمی شود؟

۱( در دستاوردهای عقل خطایی رخ داده است. 

۲( برخی از داده های وحی را به درستی نفهمیده ایم. 

۳( آنچه را که به اشتباه، داده وحی تصور کرده ایم، داده وحی نیست. 

۴( وقتی دستاوردهای عقل، با قرآن و سنت معارض به نظر رسد، باید عقل را کنار گذاشت.

عبارت زیر مربوط به کدام مرحله رشد عقلی است؟ -   

»در این مرحله انسان می تواند دانش ها را کسب کند.«

۴( بالملکه ۳( بالمستفاد    ۲( بالفعل    ۱( هیوالئی   

در کدام مرحله از رشد عقلی می باشد که عقل می داند یک چیز نمی تواند هم باشد و هم نباشد؟-   

۴( بالملکه ۳( بالمستفاد    ۲( هیوالئی    ۱( بالفعل   

در کدام مرحله از رشد عقلی، عقل درکی اولی از قضایای ضروری پیدا می کند؟-   

۴( هیوالئی ۳( بالملکه     ۲( بالفعل    ۱( بالمستفاد  

در کدام مرحله از رشد عقلی، عقل با تمرین و تکرار دانش هایی کسب می کند؟-   

۴( بالملکه ۳( بالمستفاد    ۲( بالفعل    ۱( هیوالئی   

در کدام مرحله رشد عقلی، انسان به طوری بر دانش هایی که کسب کرده مسلط است که از هرکدام بخواهد می تواند سود برد؟-   

۴( هیوالئی ۳( بالملکه     ۲( بالفعل    ۱( بالمستفاد  
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عبارت زیر با کدام یک از مراحل رشد عقلی تناسب دارد؟ -   

»در این مرحله، انسان هیچ ادراک عقلی ندارد، اما استعداد و آمادگی درک معقوالت را دارد.«

۴( هیوالئی ۳( بالملکه    ۲( بالفعل    ۱( بالمستفاد  

کدام یک از قضایای زیر در مرحله عقل بالملکه شناخته می شوند؟-   

۲( فلسفه مبانی علوم را بررسی می کند. ۱( هر موجودی دارای علت است.    

۴( یک کل بزرگتر از جزئش است. ۳( هر پستانداری حیوان است.    

باتوجه به توضیحات در گزینه های زیر کدام مورد از مراحل عقلی به درستی بیان نشده است؟-   

۱( در این مرحله، انسان از تمامی دانش های خود با تسلط کامل استفاده می کند. ) بالمستفاد( 

۲( در این مرحله، انسان قضایای ضروری را شناسایی می کند. )بالملکه( 

۳( در این مرحله، عقل انسان شروع به کسب دانش می کند. )بالفعل( 

۴( در این مرحله، انسان تنها استعداد ادراک عقلی را دارد. )عقل هیوالئی(

نوشتن تفسیر قرآن توسط بعضی فالسفه مسلمان نشانگر چیست؟-   

۲( عقل بهترین وسیله دریافت معارف الهی است.  ۱( ایمان بدون تفکر عقلی چندان ارزشی ندارد.   

۴( ارزش معرفت دینی به تفکر عقلی درباره آن است. ۳( علوم فلسفی بدون شناخت دین کاربرد ندارد.   

در کدام گزینه مراحل عقلی به ترتیب بیان شده است؟-   

۲( بالملکه - هیوالئی - بالمستفاد - بالفعل ۱( هیوالئی - بالملکه - بالفعل - بالمستفاد   

۴( بالملکه - هیوالئی - بالفعل - بالمستفاد ۳( هیوالئی - بالملکه - بالمستفاد - بالفعل   

چه کسی از حقیقت انسانی در نظر ابن سینا خارج گشته است؟-   

۲( آن که در استدالل هایش از تجربه استفاده کند.  ۱( آن که سخنی را بدون دلیل عقلی بپذیرد.   

۴( آن که هیچ عادتی را بدون استدالل ترک نکند. ۳( آن که به کارکرد برهان عقلی محض واقف نباشد.  

به ترتیب: »تسلط یک فیلسوف در پاسخ دادن به مسائل فلسفی« و »نوزادی که متولدشده« نشانگر کدام مرحله عقلی هستند؟-   

۴( بالمستفاد - بالملکه ۳( بالمستفاد - هیوالئی   ۲( بالفعل - بالملکه   ۱( بالفعل - هیوالئی  

عالی ترین مرتبه شهود در نظر فالسفه مسلمان چیست و از نظر فالسفه مسلمان کدام مورد انسان را به حقیقت دینی می رساند؟-   

۲( قرآن - استدالل عقلی، شهود، وحی  ۱( وحی - استدالل عقلی، شهود، وحی   

۴( قرآن - قرآن، سنت، استدالل عقلی ۳( وحی - قرآن، سنت، استدالل عقلی   
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کدام گزینه در رابطه با اولین مخلوق خدا درست است؟-   

۱( یک عقل است که به مرتبه فوق عالم طبیعت تعلق دارد و فیض الهی ابتدا از جانب او به دیگر مخلوقات می رسد. 

۲( تمامی موجودات دیگر عالم هستی به ترتیب از این عقل و به صورت طولی پا به عرصه هستی گذاشته اند. 

۳( پرتوی در عقل انسان ها اضافه می کند که باعث می شود عقل افراد شروع به فعالیت و درک حقایق بنماید. 

۴( وجودی کاماًل مجرد و خالی از قوه و جسم است که نسبت به عقول ماقبل و بعد خود برتری دارد.

از نظر فارابی، عقلی که عامل فیض رسانی به عقل انسان ها است، چه نام دارد و وظیفه آن عقل را چه می داند؟-   

۲( عقل کل - افاضه چیزی به صورت ابتدایی به عقل آدمی  ۱( عقل فعال - افاضه چیزی به صورت ابتدایی به عقل آدمی   

۴( عقل کل - هدایت عقل انسان برای دریافتن مفاهیم کلی ۳( عقل فعال - هدایت عقل انسان برای دریافتن مفاهیم کلی  

تفاوت فالسفه مسلمان و هراکلیتوس در اعتقاد به عقول چیست؟-   

۲( دومی عقول را واسطه فیض الهی می دانست.  ۱( اولی به صورت واضح تری عقول را اثبات کردند.  

۴( دومی به وجود عقول متعدد قائل بود. ۳( اولی عقول را حقیقتی عقلی می دانست.   

کدام گزینه نادرست است؟-   

۱( دانش فلسفه به معنی پیروی و تقلید از فیلسوفان نامدار نیست. 

۲( دانش فلسفه به معنای بحث استداللی درباره حقیقت اشیا است. 

۳( در دانش فلسفه مانند سایر شاخه های دانش می توان از آراء و نظرات دیگران استفاده کرد.

۴( در دانش فلسفه بهره گیری از دستاوردهای متفکران دیگر ضروری نیست، اما می توان آن نظرات را نقد و بررسی کرد. 

وقتی تاریخ تمدن اسالمی را مطالعه می کنیم، می بینیم که در این تمدن، ................ و به خصوص ................ گسترش -   
فراوان و رشد چشم گیری داشته است.

۲( علوم عقلی - ریاضی ۱( علوم عقلی - فلسفه     

۴( علوم نقلی - فلسفه ۳( علوم تجربی - شیمی     

کدام گزینه در رابطه با شکل دوم مخالفت جریان های فکری اسالمی درست است؟-   

۱( در این شکل از مخالفت، فلسفه و منطق به جای عقل مورد هجوم قرار گرفت.

۲( از همان ابتدای جهان اسالم تاکنون کسانی بوده اند که این نظر را ارائه کرده اند.

۳( از نظرشان فلسفه عقاید باطل افراد غیر مسلمانی چون ارسطو و افالطون را ارائه می کند. 

۴( فلسفه بر خالف منطق از آن جهت که دستاوردی یونانی است، علمی باطل می باشد.

باتوجه به مفاهیم زیر کدام مورد درست است؟-   

۱( با بررسی دستاوردهای دیگران در فلسفه می توانیم پیشرفت بیشتری را انتظار داشته باشیم. 

۲( هر فردی می تواند به دانش فلسفه که مسائل آن مربوط به حقیقت دانش است، بپردازد.

۳( در درستی یا نادرستی هرچیزی تنها استدالل است که داوری می کند نه ملیت.

۴( عقاید فیلسوفانی، مانند: سقراط، افالطون، ارسطو با آموزه های اسالمی سازگاری دارد.
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کدام گزینه در رابطه با اولین مخلوق خدا درست است؟-   

۱( یک عقل است که به مرتبه فوق عالم طبیعت تعلق دارد و فیض الهی ابتدا از جانب او به دیگر مخلوقات می رسد. 

۲( تمامی موجودات دیگر عالم هستی به ترتیب از این عقل و به صورت طولی پا به عرصه هستی گذاشته اند. 

۳( پرتوی در عقل انسان ها اضافه می کند که باعث می شود عقل افراد شروع به فعالیت و درک حقایق بنماید. 

۴( وجودی کاماًل مجرد و خالی از قوه و جسم است که نسبت به عقول ماقبل و بعد خود برتری دارد.

از نظر فارابی، عقلی که عامل فیض رسانی به عقل انسان ها است، چه نام دارد و وظیفه آن عقل را چه می داند؟-   

۲( عقل کل - افاضه چیزی به صورت ابتدایی به عقل آدمی  ۱( عقل فعال - افاضه چیزی به صورت ابتدایی به عقل آدمی   

۴( عقل کل - هدایت عقل انسان برای دریافتن مفاهیم کلی ۳( عقل فعال - هدایت عقل انسان برای دریافتن مفاهیم کلی  

تفاوت فالسفه مسلمان و هراکلیتوس در اعتقاد به عقول چیست؟-   

۲( دومی عقول را واسطه فیض الهی می دانست.  ۱( اولی به صورت واضح تری عقول را اثبات کردند.  

۴( دومی به وجود عقول متعدد قائل بود. ۳( اولی عقول را حقیقتی عقلی می دانست.   

کدام گزینه نادرست است؟-   

۱( دانش فلسفه به معنی پیروی و تقلید از فیلسوفان نامدار نیست. 

۲( دانش فلسفه به معنای بحث استداللی درباره حقیقت اشیا است. 

۳( در دانش فلسفه مانند سایر شاخه های دانش می توان از آراء و نظرات دیگران استفاده کرد.

۴( در دانش فلسفه بهره گیری از دستاوردهای متفکران دیگر ضروری نیست، اما می توان آن نظرات را نقد و بررسی کرد. 

وقتی تاریخ تمدن اسالمی را مطالعه می کنیم، می بینیم که در این تمدن، ................ و به خصوص ................ گسترش -   
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استفاده از دانش دیگران در فلسفه چه اهمیتی دارد؟-   

۱( بر خالف سایر علوم حتمًا الزم است و حتما به پیشرفت این علم کمک می کند. 
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۴( تا از استدالل های آن ها بهره ببریم. ۳( تا از اشتباهات آن درسی بگیریم.    

عقیده و نظر کسانی که عقل را می پذیرند، اما با آن در حوزه دین مخالفت دارند، بر چه موضوعی تمرکز دارند؟-   
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چرا در عالم اسالم کمتر شخصیتی می توان یافت که با عقل ستیز کرده باشد؟-   
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۴( به دلیل استفاده از عقل برای فهم پیام الهی ۳( به دلیل پیام الهی و سخنان پیامبر و عترت ایشان   

علت حرکت عمومی مسلمانان به سوی علم و دانش در حوزه های مختلف چه بود و از دیدگاه کلی، کدام دانش توانایی اندیشیدن -   
در مورد حقیقت پدیده ها و هستی را دارد؟

۲( تاکید پیامبر و قرآن بر عقل و فلسفه - کالم اسالمی  ۱( جایگاه واالی عقل در نظر مسلمانان - فلسفه   

۴( آشنایی با نظرات فالسفه و یونان - کالم اسالمی ۳( ظهور جریان های مختلف کالمی - فلسفه    

فلسفه به کدام یک از موارد زیر می پردازد و کدام یک از موارد زیر از عوامل مهم توجه به عقالنیت در جهان اسالم نبوده است؟-   

۲( حقیقت اشیاء - جریان اهل حدیث  ۱( حیات هر موجود - وحی و پیام الهی    

۴( حیات هر موجود - سخنان ائمه اطهار ۳( تصور ذهنی پدیده ها - سخنان پیامبر اکرم )ص(  

  - در مراحل تربیتی عقل از نظر ابن سینا و فارابی در کدام مرحله انسان بر دانش هایی که به دست آورده مسلط شده است؟ و -   
در کدام مرحله هیچ ادراک عقلی صورت نگرفته است؟

۲( عقل بالملکه - عقل بالمستفاد  ۱( عقل هیوالنی - عقل بالمستفاد     

۴( عقل بالقوه - عقل بالملکه ۳( عقل بالقوه - عقل بالفعل    

از نظر فارابی و ابن سینا در مراحل تربیتی عقل در کدام مرحله عقل مفاهیم و قضایای بدیهی را درک می کند؟ و در کدام مرحله به -   
تمرین و تکرار دانش ها می پردازد؟

۲( عقل بالملکه - عقل بالفعل ۱( عقل بالمستفاد - عقل بالفعل    

۴( عقل بالمستفاد - عقل بالملکه ۳( عقل بالملکه - عقل بالمستفاد    

سواالت درس هشتم

961

کدام یک از فالسفه اسالمی اعتقاد داشتند که عقل انسان هنگام تولد به صورت یک استعداد است که باید تربیت شود تا رشد کند -   
و بر این اساس چه تشبیهی را مطرح می کردند؟

۲( سهروردی و مالصدرا - رشد یک نهال تا درخت تنومند ۱( فارابی و ابن سینا - رشد یک نهال تا درخت تنومند  

۴( سهروردی و مالصدرا - رشد مراحل کودکی، نوجوانی و جوانی ۳( فارابی و ابن سینا - رشد مراحل کودکی، نوجوانی و جوانی   

به ترتیب صحیح یا غلط بودن هریک از موارد زیر در کدام گزینه مشخص شده است؟ -   

- مددرسانی عقل فعال در باطن وجود انسان صورت می گیرد و برای خود انسان محسوس نیست. 

- از نظر فالسفه مسلمان انسان می تواند با روش های معتبر استدالل تجربی، تمثیل و برهان عقلی محض در محدوده و جایگاه خود 
به شناخت برسد. 

- فالسفه خود را فرزندان دلیر معرفی می کند که هر نظر، مکتب و آئینی که دالیل استوار عقلی و شهودی داشته باشد می پذیرد. 

- فارابی می گوید: هرکس عادت کرده سخنی را بدون دلیل بپذیرد از حقیقت انسانی خود خارج شده است.

۲( غ - غ - ص - ص  ۱( غ - ص - ص - غ     

۴( ص - ص - ع - غ  ۳( غ - ص - غ - ص      

همان -    که  نیست   ................................. حقیقت  جز  چیزی  و  دارد  نام  عقل  مخلوق  اشرف  مالصدرا  نظر  از 
........................... است که خداوند هنگام آفرینش انسان در وجودش دمید.

۲( نورانی هستی - روح الهی  ۱( روح الهی – نفخه الهی    

۴( معرفت و محبت - عشق و شناخت  ۳( روح الهی - نورانیت هستی     

چه کسی نسبت عقل فعال با دستگاه ادارکی انسان را به رابطه آفتاب و نوربخشی آن و چشم و قدرت بینایی آن تشبیه می کند؟ و -   
مالصدرا در کدام اثر خود درباره اولین حدیث امام باقر )ع( در مورد عقل به تفسیر می پردازد؟

۲( ابن سینا - شرح اصول کافی ۱( فارابی - شرح اصول کافی    

۴( ابن سینا - اسفار اربعه ۳( فارابی - اسفار اربعه     

  - کدام یک از گزینه های زیر در مورد عقل فعال یا عقل دهم غلط می باشد؟-   

۲( تمام ادراک ها و دانش های انسان به مدد آن است.  ۱( عامل فیض رسانی به عقل انسان ها است.    

۴( عامل درک مفاهیم کلی در باطن وجودی انسان ها است. ۳( اولین مخلوق خدا است.     

عقل انسان عالوه بر دستگاه تفکر و استدالل کردن از نظر فالسفه اسالمی اگر بخواهد مانند عقول عمل کند و به ادراک شهودی -   
واقعیات برسد نیازمند چیست؟

۲( اتصال به عقل فعال  ۱( ترتیب و رشد شکوفایی    

۴( تزکیه و تهذیب نفس ۳( بهره گیری از فیض رسانی عالم عقول   

به ترتیب راست به چپ مشخص کنید هریک از موارد زیر بر کدام بعد عقالنیت تأکید دارد؟ -   

»تشبیه چشم - عامل درک مفاهیم کلی - عامل تمام ادراک ها و دانش های بشر - اولین مخلوق خدا - تشبیه آفتاب«

۲( عقل انسان - عقل فعال - عقل فعال - عقل اول - عقل فعال  ۱( عقل اول - عقول - عقول - عقل فعال - عقل اول   

۴( عقل دهم - عقول - عقول - عقل انسان - عقل فعال ۳( عقل فعال - عقل دهم - عقول - عقل انسان - عقل اول   
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وقتی موالنا می سراید: »غیر این عقل تو، حق را عقلهاست که بدان تدبیر اسباب سماست« بر چه چیزی تأکید کرده است؟ و از -   
نظر فالسفه اسالمی تمام ادراک ها و دانش های انسان به مدد کدام عقل صورت می گیرد؟

۲( عقل فعال - عقل اول  ۱( عالم عقول - عقل فعال    

۴( عقل فعال - عالم عقول ۳( عقل اول - عقل فعال    

پاسخ سؤاالت زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟ -   

- از نظر فارابی و ابن سینا اولین مخلوق خدا چیست؟ 

- فالسفه مسلمان معادل عالم فرشتگان از چه واژه ای استفاده می کنند؟ 

- کدام عقل عامل فیض رسانی به عقل انسان ها است؟

۲( عقل فعال - واهب الصور - عقل اول  ۱( عقل اول - عقل فعال - عقل اول    

۴( عقل فعال - عقول - عقل اول ۳( عقل اول - عقول - عقل فعال    

عقول دیگر به ترتیب از ................ به وجود آمده اند. این موجودات مجرد که ................ هستند و ................ از طریق -   
آن ها به عوامل دیگر می رسد عالم عقول را تشکیل می دهند.

۲( عقل فعال - فوق عالم طبیعت - فیض خداوند  ۱( عقل اول - فوق عالم طبیعت - فیض خداوند    

۴( عقل فعال - در عالم طبیعت - حقیقت نورانی ۳( عقل اول - در عالم طبیعت - حقیقت نورانی   

و -     ................... اول است که موجودی  اولین مخلوق خدا عقل   .............................. و   ........................ نظر  از 
...................... است.

۲( افالطون و ارسطو - روحانی و غیرمادی  ۱( فارابی و ابن سینا - روحانی و غیرمادی   

۴( افالطون و ارسطو - مادی و غیرمادی  ۳( فارابی و ابن سینا - مادی و غیرمادی    

را -    مرتبه  آن  نام  و  پرداخته  باشند  می  ماده  از  مجرد  وجودشان  حقیقت  که  موجودات  از  ای  مرتبه  به  مسلمان  فیلسوفان 
..................... گذاشتند و از نظر فارابی و ابن سینا اولین مخلوق خدا ................ است.

۲( عالم عقول - عقل اول  ۱( عالم عقول - عقل فعال     

۴( عقل اول - عقل فعال ۳( عقل فعال - عقل اول    

اینکه فالسفه مطرح می کنند درستی یا نادرستی یک دانش عقلی فقط با استدالل داوری می شود نه با یونانی یا ایرانی یا چینی -   
بودن اندیشمند در پاسخ به کدام شکل مخالفت با عقل آمده است؟ و کدام فالسفه اسالمی به عقل فعال به عنوان یک موجود برتر و 

متعالی توجه می کنند؟

۲( شکل دوم - سهرودی، مالصدرا  ۱( شکل اول - فارابی، ابن سینا     

۴( شکل دوم - فارابی، ابن سینا ۳( شکل اول - سهروردی، مالصدرا    
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صحیح یا غلط بودن هریک از موارد زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟ -   

- فیلسوفان از سقراط، افالطون و ارسطو گرفته تا فارابی، ابن سینا و سایر فیلسوفان عصر معاصر درباره هر دو کاربرد عقل سخن 
گفته اند و کتاب نوشته اند. 

- در دانش فلسفه بهره گیری از آراء و نظرات دیگران و دستاوردهای متفکران دیگر ضروری است. 
- مقام و منزلت عقل انسان را در مرتبه وجودی اش مانند آفتاب نسبت به چشم تشبیه کرده اند. 

- در درستی یا نادرستی یک دانش عقلی فقط نظریات، مبانی و اصول فلسفی هستند که داوری می کنند نه یونانی با ایرانی یا چینی 
بودن اندیشمند.

۲( ص - ع - غ - غ  ۱( غ - ص - ع - غ     

۴( غ - ص - ض - غ  ۳( ص - ع - غ - ص      

به ترتیب صحیح یا غلط بودن هریک از موارد زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟ -   

- دانش فلسفه به معنی تقلید و پیروی از فیلسوفان نامدار می باشد.
- دانش فلسفه شاخه ای از معرفت است که هر فردی از هر ملت و نژادی می تواند وارد این شاخه از دانش شود. 

- بهره گیری از فلسفه به معنای این نیست که هر فردی بتواند در مسائل آن که مربوط به هستی و حقیقت اشیاء است بیندیشد و 
تحقیق کند. 

- دانش فلسفه به معنای بحث استداللی درباره حقیقت اشیاء است.
۲( غ - ص - غ - ص  ۱( ص - غ - ص - غ      

۴( غ - ع - ص - ص ۳( ص - ص - ع - غ     

به ترتیب صحیح یا غلط بودن هریک از موارد زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟ -   

- در شکل اول مخالفت با عقل برخی جریانات فکری می کوشیدند نشان دهند روش های عقلی در مسائل دینی کاربردی ندارند. 

- شکل دوم مخالفت با عقل به صورت مخالفت با فلسفه که باالترین مرحله تعقل و خردورزی است ظهور کرد. 

- شکل اول مخالفت با عقل از ابتدای رشد فلسفه در جهان اسالم تاکنون مطرح بوده است و همواره کسانی دانش فلسفه را وارداتی 
از یونان به جهان اسالم و ناسازگار با عقاید اسالمی می دانستند. 

- در شکل دوم مخالفت با عقل کسانی را که از روش عقلی استفاده می کنند را در معرض ارتکاب به خطا معرفی می کردند که به دین 
آسیب وارد می کنند.

۲( غ - ص - غ - ص  ۱( ص - غ - ص - غ      

۴( غ - غ - ص - ص ۳( ص - ص - ع - غ     

از نظر فالسفه معیار تشخیص نقص و کمال چیست؟ و به این دیدگاه چه می گویند؟-   

۲( دستور خدا - حسن و قبح عقلی  ۱( حکم عقل - حسن و قبح شرعی     

۴( دستور خدا - حسن و قبح شرعی ۳( حکم عقل - حسن و قبح عقلی    

از نظر متکلمان اشعری ) اشاعره( معیار خوبی و بدی اعمال و کارها چیست و به این نظر چه می گویند؟-   

۲( دستور خدا - حسن و قبح عقلی  ۱( حکم عقل - حسن و قبح شرعی    

۴( دستور خدا - حسن و قبح شرعی  ۳( حکم عقل - حسن و قبح عقلی     
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صحیح یا غلط بودن هریک از موارد زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟ -   

- فیلسوفان از سقراط، افالطون و ارسطو گرفته تا فارابی، ابن سینا و سایر فیلسوفان عصر معاصر درباره هر دو کاربرد عقل سخن 
گفته اند و کتاب نوشته اند. 

- در دانش فلسفه بهره گیری از آراء و نظرات دیگران و دستاوردهای متفکران دیگر ضروری است. 
- مقام و منزلت عقل انسان را در مرتبه وجودی اش مانند آفتاب نسبت به چشم تشبیه کرده اند. 

- در درستی یا نادرستی یک دانش عقلی فقط نظریات، مبانی و اصول فلسفی هستند که داوری می کنند نه یونانی با ایرانی یا چینی 
بودن اندیشمند.

۲( ص - ع - غ - غ  ۱( غ - ص - ع - غ     

۴( غ - ص - ض - غ  ۳( ص - ع - غ - ص      

به ترتیب صحیح یا غلط بودن هریک از موارد زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟ -   

- دانش فلسفه به معنی تقلید و پیروی از فیلسوفان نامدار می باشد.
- دانش فلسفه شاخه ای از معرفت است که هر فردی از هر ملت و نژادی می تواند وارد این شاخه از دانش شود. 

- بهره گیری از فلسفه به معنای این نیست که هر فردی بتواند در مسائل آن که مربوط به هستی و حقیقت اشیاء است بیندیشد و 
تحقیق کند. 

- دانش فلسفه به معنای بحث استداللی درباره حقیقت اشیاء است.
۲( غ - ص - غ - ص  ۱( ص - غ - ص - غ      

۴( غ - ع - ص - ص ۳( ص - ص - ع - غ     

به ترتیب صحیح یا غلط بودن هریک از موارد زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟ -   

- در شکل اول مخالفت با عقل برخی جریانات فکری می کوشیدند نشان دهند روش های عقلی در مسائل دینی کاربردی ندارند. 

- شکل دوم مخالفت با عقل به صورت مخالفت با فلسفه که باالترین مرحله تعقل و خردورزی است ظهور کرد. 

- شکل اول مخالفت با عقل از ابتدای رشد فلسفه در جهان اسالم تاکنون مطرح بوده است و همواره کسانی دانش فلسفه را وارداتی 
از یونان به جهان اسالم و ناسازگار با عقاید اسالمی می دانستند. 

- در شکل دوم مخالفت با عقل کسانی را که از روش عقلی استفاده می کنند را در معرض ارتکاب به خطا معرفی می کردند که به دین 
آسیب وارد می کنند.

۲( غ - ص - غ - ص  ۱( ص - غ - ص - غ      

۴( غ - غ - ص - ص ۳( ص - ص - ع - غ     

از نظر فالسفه معیار تشخیص نقص و کمال چیست؟ و به این دیدگاه چه می گویند؟-   

۲( دستور خدا - حسن و قبح عقلی  ۱( حکم عقل - حسن و قبح شرعی     

۴( دستور خدا - حسن و قبح شرعی ۳( حکم عقل - حسن و قبح عقلی    

از نظر متکلمان اشعری ) اشاعره( معیار خوبی و بدی اعمال و کارها چیست و به این نظر چه می گویند؟-   

۲( دستور خدا - حسن و قبح عقلی  ۱( حکم عقل - حسن و قبح شرعی    

۴( دستور خدا - حسن و قبح شرعی  ۳( حکم عقل - حسن و قبح عقلی     
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منطق و فلسفه جامع کنکور

گزینه صحیح را انتخاب کنید.-   

 خوب یا بد نیست. 
ً
- کدام دسته از دانشمندان اعتقاد داشتند که هیچ کاری ذاتا

- بر اساس نظر دانشمندان اسالمی فوق آیا عقل می تواند خوبی کار و بدی کار دیگر را تشخیص دهد یا نمی تواند.

۲( دانشمندان علم اخالق - می تواند. ۱( کالمیون - نمی تواند.    

۴( دانشمندان علم اخالق - نمی تواند. ۳( کالمیون - می تواند.     

پاسخ فیلسوفان در بحث برهان نظم و مفهوم نظم دهندگی هم برای انسان هم برای خدا بر چه چیزی تأکید دارد؟-   

۱( نظم دهندگی انسان و خداوند معنای یکسانی ندارد. 

۲( توانایی نظم دهندگی خداوند کامل است. 

۳( توانایی نظم دهندگی انسان ناقص است و نمی تواند کامل تر شود. 

۴( کلمه ناظم در مورد خداوند معنای دیگری دارد با معنای نظم دهندگی انسان ها متفاوت است. 

وقتی می گوییم هر مجموعه منظمی یک نظم دهنده می خواهد بر این قضیه از چه نظری تأکید کردیم؟ و وقتی تأکید می کنیم -   
انسان هم مثل خداوند می تواند نظم دهنده باشد بر این قضیه چگونه تأکید کرده ایم؟ هر دوی این قضیه ها در کدام شکل مخالفت با 

عقل مطرح می شوند؟

۲( قیاس برهانی - تمثیل - شکل دوم  ۱( قیاس برهانی - تمثیل - شکل اول    

۴( تمثیل - قیاس برهانی - شکل دوم ۳( تمثیل - قیاس برهانی - شکل اول   

در کدام نوع استدالل کلیت کبری یک شرط اساسی است. باید به طور مساوی شامل همه افراد شود؟ و چه کسی این نوع استدالل -   
را در الهیات و اثبات وجود خدا معتبر نمی داند و بر این اساس بر کدام شکل عمده مخالفت با عقل تأکید می کند؟

۲( قیاس برهانی - ابن مسکویه - شکل اول  ۱( قیاس برهانی - ابن تیمیه - شکل اول    

۴( استدالل تمثیلی - ابن مسکویه - شکل دوم ۳( استدالل تمثیلی - ابن تیمیه - شکل دوم   

اینکه مطرح می شود حجتی که در آن حکمی را برای چیزی از راه شباهت آن چیز دیگری اثبات می کنیم درحالی که خداوند شبیه -   
و نظیری ندارد به نفی کارآیی کدام نوع استدالل تأکید دارد؟ و در کدام شکل مخالفت با عقل مطرح شده است و توسط چه کسی؟

۲( استدالل قیاسی، برهانی - شکل دوم ابن مسکویه  ۱( استدالل استقرایی - شکل اول ابن مسکویه    

۴( استدالل قیاسی، برهانی - شکل دوم ابن تیمیه ۳( استدالل تمثیلی - شکل اول ابن تیمیه   

از نظر ابن تیمیه چرا تمثیل و برهان در الهیات قابل استفاده نیست؟-   

۱( به علت اینکه کلیت کبری در تمثیل شرط اساسی است و در برهان نیز خداوند شبیه انسان نمی باشد. 

۲( به علت اینکه در تمثیل خدا شبیه انسان نمی باشد و در برهان نیز کلیت کبری شرط اساسی است. 

۳( در تمثیل خدا برابر با انسان و سایر موجودات توصیف می شود و در برهان عقل انسان قدرت درک فراتر از مادیات را ندارد. 

۴( تمثیل در آموزش کاربرد اصلی را دارد نه در اثبات و برهان در حوزه اثبات روابط علی و معلولی پدیده ها می گنجد نه اثبات وجود خدا
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این جمله از کیست که می گوید: نه برهان و نه تمثیل در الهیات و مابعدالطبیعه قابل استفاده نیست؟ بر چه اساسی این جمله را -   
می گوید؟

۱( ابوالحسن اشعری - تنگ و محدود کردن دایره اعتبار و کارآمدی عقل در عین پذیرش آن 

۲( ابن تیمیه - تنگ و محدود کردن دایره اعتبار و کارآمدی عقل در عین پذیرش آن 

۳( ابوالحسن اشعری - مخالفت با فلسفه و منطق، تحت عنوان دستاورد یونانی و غیراسالمی 

۴( ابن تیمیه - مخالفت با فلسفه و منطق، تحت عنوان دستاورد یونانی و غیراسالمی 

کدام یک از افراد زیر درباره استدالل و برهان اظهار نظر کرده و به مخالفت پرداخته است. شکل مخالفت آن چگونه بوده است؟-   

۱( ابن تیمیه - مخالفت با فلسفه و منطق تحت عنوان دستاوردی یونانی و غیراسالمی 

۲( ابن مسکویه - مخالفت با فلسفه و منطق تحت عنوان دستاوردی یونانی و غیراسالمی 

۳( ابن تیمیه - تنگ و محدود کردن دایره اعتبار و کارآمدی عقل در عین پذیرش آن 

۴( ابن مسکویه - تنگ و محدود کردن دایره اعتبار و کارآمدی عقل در عین پذیرش آن

از باستان به عنوان یکی از کانون های اولیه عقل گرایی و خردورزی استفاده شده در کدام یک از گزارشات ادبی از ایران عهد -   
پیش است؟

۴( تجارب االمم ابن مسکویه ۳( سفرنامه ناصرخسرو   ۲( شاهنامه فردوسی    ۱( منطق الطیر عطار  

کدام یک از فالسفه اسالمی در چه کتابی تأکید می کند که ایرانیان پیش از باستان و قدیم هم عقل را به عنوان یک وجود برتر و -   
متعالی آگاه قبول داشتند و هم به عقل به عنوان دستگاه تعقل و تفکر اهمیت می دادند؟

۴( فارابی - شرح أغراض مابعدالطبیعه ۳( سهروردی - حکمت اشراق  ۲( مالصدرا - اسفار اربعه  ۱( ابن سینا - شفا  

در ایران پیش از باستان و قدیم چه کسانی مردم را به عقل و خرد دعوت می کردند و در این دوره چه توصیفی از عقل مطرح بود؟-   

۲( رهبران مذهبی - بهمن اولین مخلوق مجرد خدا  ۱( حکیمان - وجود برتر و متعالی     

۴( رهبران مذهبی - وجود برتر و متعالی ۳( حکیمان - بهمن اولین مخلوق مجرد خدا   

عقل و خردورزی در تمدن ایرانی چه دورانی رو به ضعف گراییده بود و عقل گرایی و خردورزی از چه زمانی در تمدن ایرانی شکل گرفت؟-   

۲( ایران بعد از تمدن اسالمی - ایران دوره ساسانی  ۱( ایران پیش از باستان - ایران پیش از باستان    

۴( ایران دوره ساسانی - ایران پیش از باستان ۳( ایران دوره ساسانی - ایران بعد از تمدن اسالمی  

قبل از ورود به دوره تمدن اسالمی که یک دوره ..................... در عقل گرایی شمرده می شود ایرانیان باستان اعتقاد داشتند -   
که ......................... نام خدای جهان آفرین است. 

۲( زوال و اضمحالل - مزدا  ۱( زوال و اضمحالل - بهمن    

۴( طالیی و شکوفایی - مزدا ۳( طالیی و شکوفایی - بهمن    

به چه دلیلی در تاریخ تمدن اسالمی مخالفت مستقیم و صریح با عقل کمتر صورت می گرفت و کسی علیه عقل سخن نمی گفت؟-   

۲( رشد و بلوغ فکری مسلمانان بعد از ظهور اسالم  ۱( جایگاه عقل در فرهنگ عمومی مسلمانان    

۴( رشد عقل و عقالنیت و افزایش تاثیرات آن ها در گسترش علوم مختلف ۳( جایگاه ممتاز و ویژه عقل در فرهنگ علمی مسلمانان   
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این جمله از کیست که می گوید: نه برهان و نه تمثیل در الهیات و مابعدالطبیعه قابل استفاده نیست؟ بر چه اساسی این جمله را -   
می گوید؟

۱( ابوالحسن اشعری - تنگ و محدود کردن دایره اعتبار و کارآمدی عقل در عین پذیرش آن 

۲( ابن تیمیه - تنگ و محدود کردن دایره اعتبار و کارآمدی عقل در عین پذیرش آن 

۳( ابوالحسن اشعری - مخالفت با فلسفه و منطق، تحت عنوان دستاورد یونانی و غیراسالمی 

۴( ابن تیمیه - مخالفت با فلسفه و منطق، تحت عنوان دستاورد یونانی و غیراسالمی 

کدام یک از افراد زیر درباره استدالل و برهان اظهار نظر کرده و به مخالفت پرداخته است. شکل مخالفت آن چگونه بوده است؟-   

۱( ابن تیمیه - مخالفت با فلسفه و منطق تحت عنوان دستاوردی یونانی و غیراسالمی 

۲( ابن مسکویه - مخالفت با فلسفه و منطق تحت عنوان دستاوردی یونانی و غیراسالمی 

۳( ابن تیمیه - تنگ و محدود کردن دایره اعتبار و کارآمدی عقل در عین پذیرش آن 

۴( ابن مسکویه - تنگ و محدود کردن دایره اعتبار و کارآمدی عقل در عین پذیرش آن

از باستان به عنوان یکی از کانون های اولیه عقل گرایی و خردورزی استفاده شده در کدام یک از گزارشات ادبی از ایران عهد -   
پیش است؟

۴( تجارب االمم ابن مسکویه ۳( سفرنامه ناصرخسرو   ۲( شاهنامه فردوسی    ۱( منطق الطیر عطار  

کدام یک از فالسفه اسالمی در چه کتابی تأکید می کند که ایرانیان پیش از باستان و قدیم هم عقل را به عنوان یک وجود برتر و -   
متعالی آگاه قبول داشتند و هم به عقل به عنوان دستگاه تعقل و تفکر اهمیت می دادند؟

۴( فارابی - شرح أغراض مابعدالطبیعه ۳( سهروردی - حکمت اشراق  ۲( مالصدرا - اسفار اربعه  ۱( ابن سینا - شفا  

در ایران پیش از باستان و قدیم چه کسانی مردم را به عقل و خرد دعوت می کردند و در این دوره چه توصیفی از عقل مطرح بود؟-   

۲( رهبران مذهبی - بهمن اولین مخلوق مجرد خدا  ۱( حکیمان - وجود برتر و متعالی     

۴( رهبران مذهبی - وجود برتر و متعالی ۳( حکیمان - بهمن اولین مخلوق مجرد خدا   

عقل و خردورزی در تمدن ایرانی چه دورانی رو به ضعف گراییده بود و عقل گرایی و خردورزی از چه زمانی در تمدن ایرانی شکل گرفت؟-   

۲( ایران بعد از تمدن اسالمی - ایران دوره ساسانی  ۱( ایران پیش از باستان - ایران پیش از باستان    

۴( ایران دوره ساسانی - ایران پیش از باستان ۳( ایران دوره ساسانی - ایران بعد از تمدن اسالمی  

قبل از ورود به دوره تمدن اسالمی که یک دوره ..................... در عقل گرایی شمرده می شود ایرانیان باستان اعتقاد داشتند -   
که ......................... نام خدای جهان آفرین است. 

۲( زوال و اضمحالل - مزدا  ۱( زوال و اضمحالل - بهمن    

۴( طالیی و شکوفایی - مزدا ۳( طالیی و شکوفایی - بهمن    

به چه دلیلی در تاریخ تمدن اسالمی مخالفت مستقیم و صریح با عقل کمتر صورت می گرفت و کسی علیه عقل سخن نمی گفت؟-   

۲( رشد و بلوغ فکری مسلمانان بعد از ظهور اسالم  ۱( جایگاه عقل در فرهنگ عمومی مسلمانان    

۴( رشد عقل و عقالنیت و افزایش تاثیرات آن ها در گسترش علوم مختلف ۳( جایگاه ممتاز و ویژه عقل در فرهنگ علمی مسلمانان   
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جایگاه ممتاز عقل سبب ............ مسلمانان به سوی علم و دانش در حوزه های ............ شد.-   
۲( حرکت عمومی - متنوع و مختلف  ۱( حرکت علمی - خاص و ویژه     

۴( حرکت عمومی - خاص و ویژه ۳( حرکت علمی - متنوع و مختلف    

یکی از عوامل مهم توجه به عقل و عقالنیت و تفکر فلسفی در جهان اسالم .............. و ............ است. از این رو عقل در -   
............ مسلمانان جایگاه ممتاز و ویژه ای به دست آورد و همواره از عقل به تجلیل یاد شده است.

۲( وجود فالسفه و حکمای اسالمی - فرهنگ علمی  ۱( پیام الهی و سخنان پیامبر اسالم )ص( - فرهنگ علمی   

۴( وجود فالسفه و حکمای اسالمی - فرهنگ عمومی ۳( پیام الهی و سخنان پیامبر اسالم )ص( - فرهنگ عمومی   

عمده مخالفت جریانات فکری با عقل در جهان اسالم بر چه مواردی تأکید داشت؟-   
۱( وسیع تر شدن و گسترش دایره اعتبار و کارآمدی وحی و شهود در عین پذیرش عقل 

۲( مخالفت با فلسفه و منطق و علوم ابزاری تحت عنوان دستاوردی یونانی و غیراسالمی 

۳( تنگ و محدود کردن دایره اعتبار و کارآمدی عقل در عین پذیرش آن 

۴( توجه و تأکید بر علوم نظری و احکام شرعی در کنار پرداختن به رشد علوم ابزاری و به حاشیه راندن فلسفه و منطق از این طریق

در متن زیر که به تشریح تاریخ تمدن اسالمی پرداخته است چند مورد غلط بوده و متناسب تاریخ تمدن اسالمی و تفکر فلسفی در -   
جهان اسالم نمی باشد؟ 

در تمدن اسالمی، علوم عقلی و بخصوص فلسفه گسترش فراوان داشته است. - در این تمدن فیلسوفانی مشاهده می کنیم که شهرت جهانی دارند. - در تمدن 
اسالمی مخالفتی با عقل و عقالنیت صورت نمی گرفت. - در این تمدن کسی علیه عقل سخن نمی گفت. - یکی از عوامل مهم توجه به عقل و عقالنیت و تفکر 
فلسفی در جهان اسالم وجود فالسفه بزرگ و طراز اول جهانی در بین مسلمانان بود. - جایگاه ممتاز عقل سبب حرکت های اختصاصی و ویژه مسلمانان به سوی 

علم و دانش در حوزه های مختلف شد. - عموم شاخه های دانش از جمله فلسفه رشد فوق العاده ای در تمدن اسالمی کرد.

۴( ۴ مورد  ۳( ۲ مورد     ۲( ۵ مورد     ۱( ۳ مورد  

با عقل تالش می شد نشان دهند که برخی روش های عقلی در مسائل دینی کاربردی -    در کدام شکل مخالفت جریانات فکری 
ندارند؟ در کدام شکل مخالفت با عقل تأکید میشد کسانی که از این روش ها استفاده می کنند مرتکب خطا می شوند و به دین آسیب 

وارد می کنند؟
۱( تنگ و محدود کردن دایره اعتبار و کارآمدی عقل در عین پذیرش آن - مخالفت با فلسفه و منطق تحت عنوان دستاوری یونانی و غیراسالمی

۲( مخالفت با فلسفه و منطق تحت عنوان دستاوری یونانی و غیراسالمی - تنگ و محدود کردن دایره اعتبار و کارآمدی عقل در عین پذیرش آن

۳( تنگ و محدود کردن دایره اعتبار و کارآمدی عقل در عین پذیرش آن - تنگ و محدود کردن دایره اعتبار و کارآمدی عقل در عین پذیرش آن

۴( مخالفت با فلسفه و منطق تحت عنوان دستاوری یونانی و غیراسالمی - مخالفت با فلسفه و منطق تحت عنوان دستاوری یونانی و غیراسالمی 

عقل، وحی و شهود:-   
۲( قطعًا در امور یکسان، نتایج مختلف و متفاوتی خواهند داشت. ۱( قطعًا در موضوعات مشترک به یک نتیجه خواهند رسید.   

۴( ممکن است در برخی امور مشابه به نتایج مشابه به دست آورند. ۳( برای رسیدن به حقیقت، کافی نیستند.    

معنای -     به  که  است   ......................... آن  از  باشد«  مخالف  سنت  و  قرآن  با  قوانینش  که  ای  فلسفه  بر  »نفرین  جمله 
.............................. است.

۲( مخالفان فلسفه - تعارض عقل و دین ۱( مالصدرا - تطابق عقل و وحی    

۴( مالصدرا - تقابل عقل و وحی ۳( ابن سینا - ناکارآمدی شهود در فلسفه   
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۱( گزینه ۱ گزینه صحیح است. عقلی که در انسان است )عقل به عنوان قوه استدالل( پرتوی از همان عالم عقول )عقل به عنوان وجودی برتر( است، ( سوال
بنابراین این دو یکی نیستند. از نظر فیلسوفان مسلمان، به ویژه مالصدرا، اگر یافته های عقلی با وحی در تعارض است، احتمااًل استدالل های نادرستی به کار 
برده ایم که به نتایجی متعارض و متضاد با وحی رسیده ایم. حال اگر یک فلسفه با قرآن در تضاد است، پس آن فلسفه دارای استدالل ها و مبانی عقلی نادرست 

است و ارزشی ندارد. به همین دلیل، مالصدرا چنین فلسفه ای را نفرین می کند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. تمامی عقول در عالم، نسبت به یکدیگر دارای درک حضورند، اولین عقل به طور مستقیم توسط خداوند خلق شده و بعد ( سوال
از آن هر عقل از عقل دیگر به وجود آمده است. عقلی که در انسان ها وجود دارد پرتوی از عقل فعال است نه برعکس.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. ( سوال
الف( از نظر فیلسوفان مسلمان اولین مخلوق خداوند عقل است. 

ب( فیض خداوند از طریق عقول به عوالم مختلف می رسد. 
ج( مقصود این جمله ابن سینا است »هرکس که عادت کرده سخنی را بدون دلیل بپذیرد از حقیقت انسانی خارج شده است. ⬅ اگر عادت کند این چنین است 

نه صرفًا با یک بار پذیرفتن سخن بی دلیل

گزینه ۱ گزینه صحیح است. به عوالم دیگر به عهده موجودات مجرد است و عامل فیض رسانی به عقل در اندیشه فیلسوفان مسلمان، وساطت در ( سوال
رساندن فیض انسان همان عقل فعال است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. عقول مجرد نیازی به استفاده از استدالل عقلی ندارند، زیرا علم آن ها به هستی از نوع حضوری و بی واسطه است. ( سوال
مالصدرا معتقد است امکان ندارد که احکام و قوانین دین حق و روشن الهی با دانش و معرفت یقینی و قطعی در تقابل باشد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. راه رسیدن به معرفت شهودی تهذیب درون است. از نظر مالصدرا فلسفه و دین در کنار هم هستند و مؤید یکدیگرند و در ( سوال
صورت ضدیت در میان آن ها فلسفه شایسته نفرین است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. عقول مجرد، واسطه فیض حق تعالی هستند و سخن مذکور گفته ابن سینا می باشد.( سوال

گزینه ۴ گزینه صحیح است. زیرا برهان عقلی محض تنها معیار قبول و رد هر حکم و نظر نیست؛ بلکه تمام کارکردهای عقلی ازجمله استدالل های ( سوال
تجربی و تمثیلی عالوه بر برهان عقل محض روش مناسب و مطمئن برای کسب دانش اند. ما انسان ها چون توانمندی های متفاوتی داریم، ممکن است از 
استدالل عقلی درست استفاده نکنیم به نتیجه های نادرست و اشتباه برسیم و احساس کنیم میان دستاوردهای عقلی ما و داده های وحی تعارض هایی وجود 

دارد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. به عقیده فیلسوفان اسالمی، ایمانی ارزشمند است که پشتوانه عقلی داشته باشد. ایمانی که از چنین پشتوانه ای تهی ( سوال
است، ارزش چندانی ندارد و چه بسا انسان را به سوی کارهای اشتباه بکشاند.

پاسخنامۀ درس هشتم

خدا در فلسفه - قسمت چهارم
پایۀ دوازدهم
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۱( گزینه ۱ گزینه صحیح است. عقلی که در انسان است )عقل به عنوان قوه استدالل( پرتوی از همان عالم عقول )عقل به عنوان وجودی برتر( است، ( سوال
بنابراین این دو یکی نیستند. از نظر فیلسوفان مسلمان، به ویژه مالصدرا، اگر یافته های عقلی با وحی در تعارض است، احتمااًل استدالل های نادرستی به کار 
برده ایم که به نتایجی متعارض و متضاد با وحی رسیده ایم. حال اگر یک فلسفه با قرآن در تضاد است، پس آن فلسفه دارای استدالل ها و مبانی عقلی نادرست 

است و ارزشی ندارد. به همین دلیل، مالصدرا چنین فلسفه ای را نفرین می کند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. تمامی عقول در عالم، نسبت به یکدیگر دارای درک حضورند، اولین عقل به طور مستقیم توسط خداوند خلق شده و بعد ( سوال
از آن هر عقل از عقل دیگر به وجود آمده است. عقلی که در انسان ها وجود دارد پرتوی از عقل فعال است نه برعکس.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. ( سوال
الف( از نظر فیلسوفان مسلمان اولین مخلوق خداوند عقل است. 

ب( فیض خداوند از طریق عقول به عوالم مختلف می رسد. 
ج( مقصود این جمله ابن سینا است »هرکس که عادت کرده سخنی را بدون دلیل بپذیرد از حقیقت انسانی خارج شده است. ⬅ اگر عادت کند این چنین است 

نه صرفًا با یک بار پذیرفتن سخن بی دلیل

گزینه ۱ گزینه صحیح است. به عوالم دیگر به عهده موجودات مجرد است و عامل فیض رسانی به عقل در اندیشه فیلسوفان مسلمان، وساطت در ( سوال
رساندن فیض انسان همان عقل فعال است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. عقول مجرد نیازی به استفاده از استدالل عقلی ندارند، زیرا علم آن ها به هستی از نوع حضوری و بی واسطه است. ( سوال
مالصدرا معتقد است امکان ندارد که احکام و قوانین دین حق و روشن الهی با دانش و معرفت یقینی و قطعی در تقابل باشد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. راه رسیدن به معرفت شهودی تهذیب درون است. از نظر مالصدرا فلسفه و دین در کنار هم هستند و مؤید یکدیگرند و در ( سوال
صورت ضدیت در میان آن ها فلسفه شایسته نفرین است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. عقول مجرد، واسطه فیض حق تعالی هستند و سخن مذکور گفته ابن سینا می باشد.( سوال

گزینه ۴ گزینه صحیح است. زیرا برهان عقلی محض تنها معیار قبول و رد هر حکم و نظر نیست؛ بلکه تمام کارکردهای عقلی ازجمله استدالل های ( سوال
تجربی و تمثیلی عالوه بر برهان عقل محض روش مناسب و مطمئن برای کسب دانش اند. ما انسان ها چون توانمندی های متفاوتی داریم، ممکن است از 
استدالل عقلی درست استفاده نکنیم به نتیجه های نادرست و اشتباه برسیم و احساس کنیم میان دستاوردهای عقلی ما و داده های وحی تعارض هایی وجود 

دارد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. به عقیده فیلسوفان اسالمی، ایمانی ارزشمند است که پشتوانه عقلی داشته باشد. ایمانی که از چنین پشتوانه ای تهی ( سوال
است، ارزش چندانی ندارد و چه بسا انسان را به سوی کارهای اشتباه بکشاند.

پاسخنامۀ درس هشتم

خدا در فلسفه - قسمت چهارم
پایۀ دوازدهم
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گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال
 الف( نشان دهنده عقول مجرد و تدبیرگر است. 

ب( عقل فعال نسبت به انسان مانند آفتاب است به چشم 
ج( حجت و دلیل عامل ارزشمندی ایمان است. 

گزینه )۲( لزومًا برهان نیست. مردم با سطوح فکری مختلف با دالیل متفاوت ایمان می آورند. 
گزینه )۴( متناسب با توان فکری متفاوت است نه معین. 

گزینه )۳( ایمان بی دلیل هم ممکن است، ولی ارزش چندانی ندارد.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. به اعتقاد مالصدرا امکان ندارد که احکام و قوانین دین حق و روشن الهی با دانش و معرفت یقینی و قطعی در تقابل باشد (  سوال
و نفرین بر آن فلسفه ای که قوانینش با قرآن و سنت مخالف و متضاد باشد و با آن ها مطابقت نکند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال
 الف( این تشبیه در کتاب آرای مدینه فاضله و از فارابی است. 

عقل انسان به خودی خود توانایی تفکر را دارد، اما برای اینکه این توانایی به فعلیت برسد نیازمند عقل فعال است، پس فیض نمی توان گفت عقل انسان به 
تنهایی توانایی تفکر ندارد. 

ب( فیلسوفان مسلمان وحی را عالی ترین مرتبه شهود می شمارند که به پیامبران الهی اختصاص دارد.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. عقل انسان بالقوه بوده است. فیلسوفان مسلمان راه کسب معرفت را به عقل منحصر نمی کنند؛ بلکه حس و شهود را (  سوال
هم معتبر می دانند. از این رو، برخی از آنان تالش می کردند با تربیت خود و تهذیب نفس به معرفت شهودی دست یابند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. (  سوال
 الف( از نظر فیلسوفان مسلمان عرفان، حدیث و فلسفه ما را همیشه به یک نتیجه می رسانند. 

ب( از نظر فارابی، مقام و منزلت »عقل فعال« نسبت به »انسان« مانند آفتاب نسبت به چشم است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. فیلسوفان مسلمان با اینکه اساس پذیرش هر اعتقاد و آیینی را استدالل عقلی می دانند راه کسب معرفت را به عقل (  سوال
منحصر نمی کنند؛ بلکه حس و شهود را هم معتبر می دانند. ایمانی ارزشمند است که پشتوانه عقلی داشته باشد، هرچند این استدالل عقلی میتواند برای افراد 

با سطوح مختلف متفاوت باشد. فیلسوفان مسلمان اساس پذیرش هر اعتقاد و آیینی را استدالل عقلی می دانند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. عقل، وحی و شهود هر سه ما را به معرفت درست می رسانند و هر سه از موضوعات مشترک نتیجه واحدی خواهند (  سوال
داشت. عمده این تطورات مربوط به محدوده عقل است، که به آن قلمرو عقل هم می گویند، یعنی چیزهایی که عقل می تواند بشناسد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. وحی عالی ترین مرتب شهود است که به پیامبران اختصاص دارد، پس سنخ آن همان سنخ شهود است. رابطه طولی (  سوال
بین عقول برقرار است، لذا به ترتیب هر عقلی علت عقل بعدی است. 

بنابراین ⬅ بقیه را بی واسطه خلق نکرده، بلکه هر عقلی به واسطه عقل با الترش خلق شده است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. این عبارت یعنی معیار داوری، استدالل است ممکن است سخن درستی بدون استدالل هم پذیرفته شود، ولی نمی (  سوال
توان از آن دفاع کرد. )رد گزینه نادرست(( 

فارابی از عقلی سخن می گوید که نامش عقل فعال است و عامل فیض رسانی به عقل انسان ها است؛ یعنی قوه استدالل را به عقل انسان می دهد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. از نظر فالسفه مسلمان، گرچه پذیرش هر اعتقادی باید بر اساس استدالل عقلی باشد، اما عقل تنها راه کسب معرفت (  سوال
دینی نیست و شهود و وحی نیز می توانند ما را به معرفت برسانند، پس پذیرش امور اعتقادی نیازمند استدالل است، اما رسیدن به معرفت در این امور لزومًا از راه 

عقل نیست. عقلی که در وجود انسان است و توانایی استدالل از اوست، براثر تربیت و رشد می تواند حقایقی را با علم حضوری بیابد.
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گزینه ۲ گزینه صحیح است. از نظر فیلسوفان مسلمان، استدالل عقلی، شهود و وحی هر سه ما را به حقیقت می رسانند و لذا در موضوعات مشترک (  سوال
حتمًا به یک نتیجه خواهند رسید و مؤید یکدیگر خواهند بود.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. فارابی جمله مذکور را اظهار داشته است. فیلسوفان عقل را در کنار قرآن و سنت، یکی از منابع کسب احکام و معارف (  سوال
دین معرفی می کنند و از محققان و مجتهدان می خواهند که از این منبع نیز برای رسیدن به حقایق دین بهره ببرند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. ما انسان ها چون توانمندی هایی عقلی محدودی و متفاوتی داریم، ممکن است از استدالل عقلی درست استفاده (  سوال
نکنیم، به نتیجه های نادرست و اشتباه برسیم و احساس کنیم میان دستاوردهای عقلی ما و داده های وحی تعارض هایی وجود دارد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. چون هر دو طریق معتبرند و در پی رسیدن به حقایق هستند، لذا یکدیگر را تأیید می کنند. این سه طریق راه های (  سوال
مستقل رسیدن به حقایق هستند؛ لذا ناقد هم نیستند، بلکه مؤید یکدیگرند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال
الف( اول رابطه برقرار می شود بعد استدالل میسر می گردد، نه برعکس. 

ب( عالی ترین مرتبه شهود وحی است. 
ج( مقصود، هرگونه استدالل معتبر است، اعم از برهان عقلی محض، استدالل تجربی و تمثیل.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. فارابی و به تبع او ابن سینا معتقد بودند که خداوند ابتدا ده عقل آفرید و عالم ماده از عقل دهم پدید آمده است.(  سوال

گزینه ۲ گزینه صحیح است. آن ها مجرد از ماده هستند، بنابراین علم آن ها به عالم از نوع علم حضوری است. استدالل عقلی معیار اولیه برای رد (  سوال
یا پذیرش یک حکم فلسفی یا علمی در نظر فیلسوفان مسلمان محسوب می شود.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. هراکلیتوس فیلسوف یونانی بود که درباره وجودی برتر و متعالی در هستی سخن گفته اند، هرچند فالسفه اسالمی در (  سوال
این مورد کامل تر سخن گفته اند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. (  سوال
 الف( ابزار معرفت عبارت اند از: عقل، حس، قلب )وحی هم ابزار مختص انبیا است( و آیات و روایات از منابع معرفت دینی هستند نه ابزار معرفت. 
ب( عقول دارای مراتبی هستند که هر مرتبه، مرتبه بعدی را به وجود می آورد، بنابراین اولین مخلوق باالترین درجه را در میان عقول خواهد داشت.

یعنی: فالسفه مسلمان هر (  سوال به حقیقت می رسانند.  را  این کارکردها در جای خود معتبرند و ما  گزینه ۱ گزینه صحیح است. آن ها معتقدند همه 
نوع استدالل را در جای خود معتبر می داند، درحالی که جای استدالل تجربی فلسفه نیست. زیرا عالوه بر انسان که دارای عقل است و مخلوق خداوند است 

موجودات کاماًل روحانی و مجرد وجود دارند که مافوق عالم طبیعت اند و عقول نام دارند و واسطه فیض خداوند و تمام هستی و مخلوقات هستند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال
 ابن سینا می گوید: »هرکس که عادت کرده سخنی را بدون دلیل بپذیرد از حقیقت انسانی خارج شده است.« 

»این موجودات مجرد که فوق عالم طبیعت اند و فیض خداوند از طریق آن ها به عوالم دیگر می رسد، عالم عقول را تشکیل می دهند«. 
گفته مذکور نشان می دهد به غیر از عالم طبیعت و عالم عقول، عوالم دیگری نیز وجود دارد. )مانند عالم نفوس(

و (  سوال به موجودات مادی  نشان می دهند که موجودات جهان  و  اثبات می کنند  را  گزینه ۴ گزینه صحیح است. حکما در سلسله موجودات مراقبی 
محسوس منحصر نیست بلکه در نظام هستی موجوداتی مجرد از ماده هستند که گرچه ما با حواس خود، قادر به درک آن ها نیستیم و اوصاف آن ها را به درستی 
نمی توانیم بشناسیم، اما جهان با وساطت آن ها تدبیر می شود. علل و عوامل طبیعی در حوادث جهان مؤثرند و تأثیر آن ها به واسطه همین قوای مجرد از ماده 
تحقق می یابد. این قوای مجرد که مافوق عالم طبیعت قرار دارند و فیض خداوندی از طریق آن ها به عالم طبیعت می رسد، همان فرشتگان و مالئک هستند 

که در حکمت مشاء با الهام از احادیث اسالمی، عقول نامیده شده اند. آن ها هر دم در کار تدبیر جهان خلقت اند. 
غیر این عقل تو حق را عقل هاست / که بدان تدبیر اسباب سماست. 
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گزینه ۲ گزینه صحیح است. از نظر فیلسوفان مسلمان، استدالل عقلی، شهود و وحی هر سه ما را به حقیقت می رسانند و لذا در موضوعات مشترک (  سوال
حتمًا به یک نتیجه خواهند رسید و مؤید یکدیگر خواهند بود.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. فارابی جمله مذکور را اظهار داشته است. فیلسوفان عقل را در کنار قرآن و سنت، یکی از منابع کسب احکام و معارف (  سوال
دین معرفی می کنند و از محققان و مجتهدان می خواهند که از این منبع نیز برای رسیدن به حقایق دین بهره ببرند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. ما انسان ها چون توانمندی هایی عقلی محدودی و متفاوتی داریم، ممکن است از استدالل عقلی درست استفاده (  سوال
نکنیم، به نتیجه های نادرست و اشتباه برسیم و احساس کنیم میان دستاوردهای عقلی ما و داده های وحی تعارض هایی وجود دارد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. چون هر دو طریق معتبرند و در پی رسیدن به حقایق هستند، لذا یکدیگر را تأیید می کنند. این سه طریق راه های (  سوال
مستقل رسیدن به حقایق هستند؛ لذا ناقد هم نیستند، بلکه مؤید یکدیگرند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال
الف( اول رابطه برقرار می شود بعد استدالل میسر می گردد، نه برعکس. 

ب( عالی ترین مرتبه شهود وحی است. 
ج( مقصود، هرگونه استدالل معتبر است، اعم از برهان عقلی محض، استدالل تجربی و تمثیل.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. فارابی و به تبع او ابن سینا معتقد بودند که خداوند ابتدا ده عقل آفرید و عالم ماده از عقل دهم پدید آمده است.(  سوال

گزینه ۲ گزینه صحیح است. آن ها مجرد از ماده هستند، بنابراین علم آن ها به عالم از نوع علم حضوری است. استدالل عقلی معیار اولیه برای رد (  سوال
یا پذیرش یک حکم فلسفی یا علمی در نظر فیلسوفان مسلمان محسوب می شود.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. هراکلیتوس فیلسوف یونانی بود که درباره وجودی برتر و متعالی در هستی سخن گفته اند، هرچند فالسفه اسالمی در (  سوال
این مورد کامل تر سخن گفته اند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. (  سوال
 الف( ابزار معرفت عبارت اند از: عقل، حس، قلب )وحی هم ابزار مختص انبیا است( و آیات و روایات از منابع معرفت دینی هستند نه ابزار معرفت. 
ب( عقول دارای مراتبی هستند که هر مرتبه، مرتبه بعدی را به وجود می آورد، بنابراین اولین مخلوق باالترین درجه را در میان عقول خواهد داشت.

یعنی: فالسفه مسلمان هر (  سوال به حقیقت می رسانند.  را  این کارکردها در جای خود معتبرند و ما  گزینه ۱ گزینه صحیح است. آن ها معتقدند همه 
نوع استدالل را در جای خود معتبر می داند، درحالی که جای استدالل تجربی فلسفه نیست. زیرا عالوه بر انسان که دارای عقل است و مخلوق خداوند است 

موجودات کاماًل روحانی و مجرد وجود دارند که مافوق عالم طبیعت اند و عقول نام دارند و واسطه فیض خداوند و تمام هستی و مخلوقات هستند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال
 ابن سینا می گوید: »هرکس که عادت کرده سخنی را بدون دلیل بپذیرد از حقیقت انسانی خارج شده است.« 

»این موجودات مجرد که فوق عالم طبیعت اند و فیض خداوند از طریق آن ها به عوالم دیگر می رسد، عالم عقول را تشکیل می دهند«. 
گفته مذکور نشان می دهد به غیر از عالم طبیعت و عالم عقول، عوالم دیگری نیز وجود دارد. )مانند عالم نفوس(

و (  سوال به موجودات مادی  نشان می دهند که موجودات جهان  و  اثبات می کنند  را  گزینه ۴ گزینه صحیح است. حکما در سلسله موجودات مراقبی 
محسوس منحصر نیست بلکه در نظام هستی موجوداتی مجرد از ماده هستند که گرچه ما با حواس خود، قادر به درک آن ها نیستیم و اوصاف آن ها را به درستی 
نمی توانیم بشناسیم، اما جهان با وساطت آن ها تدبیر می شود. علل و عوامل طبیعی در حوادث جهان مؤثرند و تأثیر آن ها به واسطه همین قوای مجرد از ماده 
تحقق می یابد. این قوای مجرد که مافوق عالم طبیعت قرار دارند و فیض خداوندی از طریق آن ها به عالم طبیعت می رسد، همان فرشتگان و مالئک هستند 

که در حکمت مشاء با الهام از احادیث اسالمی، عقول نامیده شده اند. آن ها هر دم در کار تدبیر جهان خلقت اند. 
غیر این عقل تو حق را عقل هاست / که بدان تدبیر اسباب سماست. 
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به این ترتیب، جهان شناسی مشائی که بر وساطت موجودات مجرد در جهان مبتنی است، زمین و آسمان و همه کائنات را در قلمرو فیض ربوبی تفسیر می کند. 
بر این اساس در نظام جهان، مجردات هم فیض هستی را از واجب الوجود به عالم طبیعت منتقل می کنند و هم واسطه تکامل موجودات و رسیدن آن ها به 

اهداف و غایت وجودیشان هستند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. عموم فیلسوفان مسلمان عقیده دارند، پذیرش هر اعتقاد و آیین نیازمند استدالل عقلی است. هرچند این استدالل عقلی (  سوال
برای سطوح مختلف جامع متفاوت است و حجت و دلیل هرکس به اندازه توان و قدرت فکری اوست؛ بنابراین ایمانی ارزشمند است که پشتوانه عقلی داشته باشد. 

ایمانی که از این پشتوانه تهی است، ارزش چندانی ندارد و چه بسا انسان را به سوی کارهای غلط و اشتباه نیز بکشاند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. به اعتقاد مالصدرا، عقل و دین وحدتی حقیقی دارند و اگر عقل در فرآیند اندیشه دچار خطا نشود امکان ندارد به نتیجه (  سوال
ای خالف دین برسد، بنابراین مالصدرا نمی گوید عقل را باید کنار بگذاریم.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. (  سوال

گزینه ۴ گزینه صحیح است. (  سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است. (  سوال

گزینه ۲ گزینه صحیح است. (  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال

گزینه ۴ گزینه صحیح است. (  سوال

گزینه ۴ گزینه صحیح است. انسان در مرحله عقل بالملکه نسبت به قضایای ضروری مانند قضیه »۴« آشنا می گردد. (  سوال
چنین قضایای بدیهی و به صورت فطری مورد قبول انسان هستند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. کسب دانش از مرحله بالملکه آغاز می شود و در مرحله بالفعل نیز ادامه پیدا می کند.(  سوال

گزینه ۲ گزینه صحیح است. عقل بهترین ابزار برای تفکر در آیات و روایات است. ما به کمک عقل در آیات قرآن می اندیشیم و با تفکر و تدبر در (  سوال
آیات، به معارف قرآن پی می بریم. به همین جهت برخی از فیلسوفان، از جمله مالصدرا، عالمه طباطبایی کتاب هایی بسیار ارزشمند در تفسیر قرآن نوشته اند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. مراحل رشد عقل: عقل هیوالئی ⬅ عقل بالملکه ⬅ عقل بالفعل ⬅ عقل بالمستفاد (  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. ابن سینا می گوید: »هرکس که عادت کرده سخنی را بدون دلیل بپذیرد، از حقیقت انسانی خارج شده است.«(  سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است. در مرحله عقل بالمستفاد انسان به طوری بر دانش هایی که کسب کرده مسلط است که از هرکدام بخواهد می تواند (  سوال
بهره ببرد. اولین مرحله عقل، عقل هیوالئی نام دارد و آن هنگامی است که انسان هیچ ادراک عقلی ندارد، اما استعداد درک معقوالت را دارد، مانند نوزادی که 

تازه متولد شده است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال
 - وحی عالی ترین مرتبه شهود است که به پیامبران الهی اختصاص دارد. 

- از نظر فیلسوفان مسلمان، استدالل عقلی، شهود، وحی هر سه ما را به حقیقت می رسانند.
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گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال
 بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه »۲«: دیگر عقول به ترتیب از این عقل به وجود آمده اند، نه دیگر موجودات 
گزینه »۳«: این فعالیت منحصر به عقل فعال است. 

گزینه »۴«: خود او اولین عقل است و ما قبل آن، عقلی وجود ندارد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. فارابی بیان می کند که یکی از عقول که عقل فعال نام دارد، عامل فیض رسانی به عقل انسان ها است. این عقل (  سوال
نخست چیزی در قوه عقل آدمی اضافه می کند، به طوری که فعالیت عقلی برای انسان ممکن می شود و در نتیجه عقل شروع به فعالیت می کند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. فیلسوفان مسلمان، روشن تر و دقیق تر از هراکلیتوس مرتبه ای از موجودات را که حقیقت وجودشان عقلی است اثبات (  سوال
کرده اند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. در دانش فلسفه بهره گیری از دستاوردهای متفکران دیگر ضروری است؛ لکن این استفاده همراه با نقد و بررسی قوت (  سوال
دالیل ارائه شده توسط آن ها است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است. (  سوال
 بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه »۱«: این شکل از مخالفت با عقل به صورت مخالفت با فلسفه ظهور کرد. 
گزینه »۲«: از ابتدای رشد فلسفه در جهان اسالم کسانی بوده اند که این نظر را ارائه کرده اند. 

گزینه »۳«: منطق را نیز مانند فلسفه، علمی باطل می دانند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال
 بررسی سایر گزینه ها: 

۲( مسائل فلسفی مربوط به هستی و حقیقت اشیاء است. 
۳( در درستی یا نادرستی یک دانش، استدالل و داوری می کند نه هرچیزی، به طور مثال برای تشخیص رنگ یک چیز به استدالل نیاز نداریم، بلکه تنها از 

حواس خود کمک می گیریم. 
۴( بسیاری از عقاید این فالسفه با آموزه های اسالمی سازگاری دارد نه تمامی آن ها.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. همان طور که در سایر شاخه های دانش می توان از آراء و نظرات دیگران استفاده کرد در دانش فلسفه نیز بهره گیری (  سوال
از دستاوردهای متفکران دیگر ضروری است و با نقد و بررسی این دستاوردها می توان قدم های بیشتری در جهت این دانش برداشت.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. همان طور که در سایر شاخه های دانش می توان از آراء و نظرات دیگران استفاده کرد در دانش فلسفه نیز بهره گیری (  سوال
از دستاوردهای متفکران دیگر ضروری است و با نقد و بررسی این دستاوردها می توان قدم های بیشتری در جهت این دانش برداشت.

 گزینه ۲ گزینه صحیح است. آن دسته از جریانات فکری که به تنگ کردن محدوده اعتبار عقل اعتقاد داشتند، می کوشیدند نشان دهند که برخی (  سوال
روش های عقلی در مسائل دینی کاربردی ندارند و کسانی که از این روش ها استفاده می کنند مرتکب خطا می شوند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. یکی از عوامل مهم توجه به عقل و عقالنیت در جهان اسالم، پیام الهی و سخنان پیامبر اکرم )ص( و عترت گرامی (  سوال
ایشان بود. از این رو، کمتر شخصیتی را در جهان اسالم مشاهده می کنیم که با عقل ستیز کرده باشد.
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گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال
 بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه »۲«: دیگر عقول به ترتیب از این عقل به وجود آمده اند، نه دیگر موجودات 
گزینه »۳«: این فعالیت منحصر به عقل فعال است. 

گزینه »۴«: خود او اولین عقل است و ما قبل آن، عقلی وجود ندارد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. فارابی بیان می کند که یکی از عقول که عقل فعال نام دارد، عامل فیض رسانی به عقل انسان ها است. این عقل (  سوال
نخست چیزی در قوه عقل آدمی اضافه می کند، به طوری که فعالیت عقلی برای انسان ممکن می شود و در نتیجه عقل شروع به فعالیت می کند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. فیلسوفان مسلمان، روشن تر و دقیق تر از هراکلیتوس مرتبه ای از موجودات را که حقیقت وجودشان عقلی است اثبات (  سوال
کرده اند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. در دانش فلسفه بهره گیری از دستاوردهای متفکران دیگر ضروری است؛ لکن این استفاده همراه با نقد و بررسی قوت (  سوال
دالیل ارائه شده توسط آن ها است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است. (  سوال
 بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه »۱«: این شکل از مخالفت با عقل به صورت مخالفت با فلسفه ظهور کرد. 
گزینه »۲«: از ابتدای رشد فلسفه در جهان اسالم کسانی بوده اند که این نظر را ارائه کرده اند. 

گزینه »۳«: منطق را نیز مانند فلسفه، علمی باطل می دانند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال
 بررسی سایر گزینه ها: 

۲( مسائل فلسفی مربوط به هستی و حقیقت اشیاء است. 
۳( در درستی یا نادرستی یک دانش، استدالل و داوری می کند نه هرچیزی، به طور مثال برای تشخیص رنگ یک چیز به استدالل نیاز نداریم، بلکه تنها از 

حواس خود کمک می گیریم. 
۴( بسیاری از عقاید این فالسفه با آموزه های اسالمی سازگاری دارد نه تمامی آن ها.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. همان طور که در سایر شاخه های دانش می توان از آراء و نظرات دیگران استفاده کرد در دانش فلسفه نیز بهره گیری (  سوال
از دستاوردهای متفکران دیگر ضروری است و با نقد و بررسی این دستاوردها می توان قدم های بیشتری در جهت این دانش برداشت.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. همان طور که در سایر شاخه های دانش می توان از آراء و نظرات دیگران استفاده کرد در دانش فلسفه نیز بهره گیری (  سوال
از دستاوردهای متفکران دیگر ضروری است و با نقد و بررسی این دستاوردها می توان قدم های بیشتری در جهت این دانش برداشت.

 گزینه ۲ گزینه صحیح است. آن دسته از جریانات فکری که به تنگ کردن محدوده اعتبار عقل اعتقاد داشتند، می کوشیدند نشان دهند که برخی (  سوال
روش های عقلی در مسائل دینی کاربردی ندارند و کسانی که از این روش ها استفاده می کنند مرتکب خطا می شوند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. یکی از عوامل مهم توجه به عقل و عقالنیت در جهان اسالم، پیام الهی و سخنان پیامبر اکرم )ص( و عترت گرامی (  سوال
ایشان بود. از این رو، کمتر شخصیتی را در جهان اسالم مشاهده می کنیم که با عقل ستیز کرده باشد.
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منطق و فلسفه جامع کنکور

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال
 - عقل در فرهنگ عمومی مسلمانان، جایگاه ممتاز و ویژه ای به دست آورده و همواره از عقل به تحلیل یاد شده است. این جایگاه ممتاز، به سبب حرکت عمومی 

مسلمانان به سوی علم و دانش در حوزه های مختلف شد. 
- اگر ما بپذیریم که عقل می تواند درباره هستی و حقیقت پدیده ها بیندیشد و دانشی به ارمغان آورد، این دانش فلسفه است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. (  سوال
 - فلسفه به معنای بحث در مورد حقیقت اشیاء که همان هستی است، می باشد. 

- یکی از عوامل مهم توجه به عقل و عقالنیت در جهان اسالم، پیام الهی و سخنان پیامبر اکرم و عترت گرامی ایشان بود.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. در مراحل تربیتی عقل از نظر فارابی و ابن سینا اولین مرحله عقل )عقل بالقوه یا هیوالنی( است که انسان هیچ ادراک (  سوال
عقلی در این مرحله ندارد. چهارمین مرحله عقل بالمستفاد است. در این مرحله انسان برای دانش هایی که کسب کرده مسلط است و می تواند از آن ها استفاده 

کند.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. بر اساس مراحل تربیتی عقل از نظر فارابی و ابن سینا؛ در دومین مرحله »عقل بالملکه« عقل مفاهیم و قضایای بدیهی (  سوال
را درک می کند، و در سومین مرحله »عقل بالفعل« عقل شکوفا شده و به فعلیت رسیده و با تمرین و تکرار دانش هایی را کسب کرده است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. فارابی و ابن سینا می گوید: عقل در هنگام تولد به صورت یک استعداد است که باید تربیت شود تا رشد کند، یعنی (  سوال
همانطور که انسان مراحل کودکی، نوجوانی و جوانی را می گذراند عقل نیز باید با تربیت مراحلی را طی کند تا کامل شود.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. فالسفه خود را فرزندان دلیر معرفی می کنند و هر نظر، مکتب و آئینی که دالیل استوار عقلی )نه تجربی( را داشته باشد (  سوال
می پذیرد. ابن سینا می گوید: )نه فارابی( که هرکس عادت کرده سخنی را بدون دلیل بپذیرد از حقیقت آدمی خارج است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. از نظر مالصدرا عقل چیزی جز روح اعظم )الهی( نیست و روح اعظم همان نفخه الهی است، که خداوند هنگام (  سوال
آفرینش، در وجود آدم دمید.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. فارابی درباره نسبت عقل با دستگاه ادارکی انسان می گوید: مقام و منزلت عقل فعال نسبت به انسان، مانند آفتاب (  سوال
است نسبت به چشم همان طور که آفتاب نوربخشی می کند تا چشم انسان ببیند و بینا شود، عقل فعال نیز نخست چیزی به قوه عقل آدمی می رساند به طوری 
که فعالیت عقلی برای انسان ممکن شود و در نتیجه عقل شروع به فعالیت می کند و به ادراک حقایق می رسد. مالصدرا فیلسوف بزرگ عصر صفویه در کتابی 

به نام شرح اصول کافی اولین حدیثی که از امام باقر )ع( تفسیر می کند درباره عقل می باشد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. همه گزینه به جز گزینه ۳ مؤید و مصدق عقل فعال یا عقل دهم هستند، اما از نظر فارابی و ابن سینا اولین مخلوق خدا (  سوال
عقل اول است که موجودی کاماًل روحانی و غیرمادی است و عقول دیگر نیز به ترتیب از عقل اول به وجود آمده اند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. فالسفه مسلمان می گویند: عقلی که در انسان است و به او توانمندی اندیشیدن می دهد نیز پرتویی از همان عالم عقول (  سوال
است که اگر تربیت شود و رشد کند، عالوه بر استدالل کردن می تواند حقایق را آن گونه که عقول درک و شهود می کند بیابد و شهود نماید.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. تشبیه چشم ⬅ عقل انسان - عامل تمام ادراک ها و دانش های بشر ⬅ عقل فعال - تشبیه آفتاب ⬅ عقل فعال (  سوال
- عامل درک مفاهیم کلی ⬅ عقل فعال - اولین مخلوق خدا ⬅ عقل اول

گزینه ۱ گزینه صحیح است. وقتی موالنا می سراید: »غیر این عقل تو، حق را عقل هاست که بدان تدبیر اسباب سماست« بر عالم عقول تاکید دارد (  سوال
و عقل فعال عامل فیض رسانی بر عقل انسان ها است؛ یعنی تمام ادراک ها و دانش های انسان به مدد این عقل صورت می گیرد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. از نظر فارابی و ابن سینا اولین مخلوق خدا عقل اول است که موجودی روحانی و غیرمادی است. فالسفه مسلمان معادل (  سوال
عالم فرشتگان و مالئک از مفهوم و واژه عالم عقول استفاده کرده اند. یکی از عقول عالم عقل، عقل فعال نام دارد، این عقل عامل فیض رسانی به عقل انسان ها است.
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گزینه ۱ گزینه صحیح است. عقول دیگر به ترتیب از عقل اول به وجود آمده اند. این موجودات مجرد که فوق عالم طبیعت هستند و فیض خداوند از (  سوال
طریق آن ها به عوامل دیگر می رسد عالم عقول را تشکیل می دهند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. از نظر فارابی و ابن سینا اولین مخلوق خدا عقل اول است که موجودی روحانی و غیرمادی است.(  سوال

گزینه ۲ گزینه صحیح است. فیلسوفان مسلمان به مرتبه ای از موجودات که حقیقت وجودشان مجرد از ماده می باشند پرداخته و نام آن مرتبه را (  سوال
عالم عقول گذاشتند و از نظر فارابی و ابن سینا اولین مخلوق خدا عقل اول است.

با (  سوال با یونانی  با استدالل داوری می شود نه  یا نادرستی یک دانش عقلی فقط  گزینه ۴ گزینه صحیح است. اینکه فالسفه مطرح می کنند درستی 
ایرانی و یا چینی بودن اندیشمند که این پاسخ فالسفه در مقابل شکل اول مخالفت با عقل که به مخالفت با فلسفه و منطق تحت عنوان دستاوردهای یونانی و 
غیراسالمی بود مطرح می شود. فالسفه اسالمی فارابی و ابن سینا عقل فعال را یکی از مراتب عالم عقول می دانستند و بر این اساس به عقل به عنوان یک 

موجود متعالی توجه داشتند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. فیلسوفان مسلمان از فارابی تا عالمه طباطبایی و سایر فیلسوفان عصر حاضر درباره هر دو کاربرد عقل سخن گفته و (  سوال
کتاب نوشته اند. )نه سقراط، افالطون و ارسطو - ضمنا یادت که نرفته سقراط کتاب و نوشته ای از خود بر جای نگذاشت مقام و منزلت عقل فعال عقل دهم یا 
واهب الصور( نسبت به انسان را فارابی در کتاب آراء مدینه فاضله مانند آفتاب نسبت به چشم توصیف می کند، همان طور که آفتاب نور بخشی می کند تا چشم 
بینا شود عقل فعال باعث می شود قوه عقل آدمی با اتصال به آن بتواند به ادراک حقایق نائل شود. در درستی یا نادرستی یک دانش عقلی فقط استدالل است 

که داوری می کند. )دقت کنید نه نظریات اندیشمندان( نه یونانی با ایرانی و یا چینی بودن اندیشمند.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. دانش فلسفه به معنی پیروی و تقلید از فیلسوفان نامدار نیست؛ بلکه به معنای بحث استداللی در مورد حقیقت اشیاء (  سوال
است. فلسفه شاخه ای از معرفت است که هر فردی از هر ملت و نژادی می تواند وارد این شاخه از دانش بشود، و درباره مسائل آن، که مربوط به هستی و حقیقت 

اشیاء است بیندیشد و تحقیق کند. توضیح اینکه موارد ۲ و ۴ کاماًل درست می باشند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. موارد اول و دوم کاماًل صحیح می باشند، ولی دقت کنید در موارد سوم و چهارم اشکال مخالفت با تعقل برعکس (  سوال
نوشته شده است، به این صورت که: شکل دوم )نه شکل اول( مخالفت با عقل برخی جریانات فکری می کوشیدند نشان دهند روش های عقلی در مسائل دینی 

کاربردی ندارد. شکل اول )نه شکل دوم( مخالفت با عقل به صورت مخالفت با فلسفه که باالترین مرحله تعقل و خردورزی است ظهور کرد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. فالسفه اعتقاد دارند که برخی از افعال حقیقتًا کمال محسوب می شوند و خوب اند و عقل می تواند خوبی آن ها را (  سوال
تشخیص دهد مثل عدل و راستگویی و بعضی از اعمال حقیقتًا عیب اند و بد شمرده می شوند و عقل می تواند بدی آن ها را بشناسد، مانند ظلم و دروغگویی 

- این دیدگاه را حسن و قبح عقلی می گویند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. از نظر متکلمین اشعری )اشاعره( هر کاری که خداوند دستور دهد، چون قادر مطلق است همان خوب است و هر کاری (  سوال
که او منع کند همان بد است به این نظر می گویند: حسن و قبح شرعی

گزینه ۱ گزینه صحیح است. دسته ای از دانشمندان علم کالم )متکملمان اسالمی یا کالمیون( معتقدند که هیچ کاری ذاتًا خوب یا بد نیست، و (  سوال
عقل هم نمی تواند خوبی یک کار و بدی کار دیگر را تشخیص دهد، همچنین انسان نمی تواند بگوید که خدا حتمًا این قبیل کارهای خوب را انجام می دهد و 
آن قبیل کارهای بد را انجام نمی دهد؛ زیرا این سخن به معنی محدود کردن قدرت اختیار خدا است. درحالی که خدا قادر مطلق است، و هیچ چیزی قدرت او 

را محدود نمی کند.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. فیلسوفان در بحث برهان نظم )و محدود و تنگ کردن کاربرد عقل( توسط مخالفان تعقل )شکل اول( پاسخ می دهند (  سوال
که نظم دهندگی هم برای انسان و هم برای خداوند معنای یکسانی دارد. )رد گزینه ۱( 

اما با وجود این یکسان بودن معنا، توانایی خدا در نظم و نظمی که خدا پدید می آورد کامل است و هیچ خللی در آن نیست. )تأیید گزینه ۲( 
اما نظم دهندگی انسان ناقص است. )دقت کنید(، ولی همواره می تواند کامل تر شود. )رد گزینه ۳( 

عالوه بر این اگر کلمه ناظم در مورد خداوند معنای دیگری داشته باشد و انسان ها آن معنا را ندانند به کار بردن این کلمه برای خداوند عمل پوچ و عبثی می 
شود. )رد گزینه ۴(
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گزینه ۱ گزینه صحیح است. عقول دیگر به ترتیب از عقل اول به وجود آمده اند. این موجودات مجرد که فوق عالم طبیعت هستند و فیض خداوند از (  سوال
طریق آن ها به عوامل دیگر می رسد عالم عقول را تشکیل می دهند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. از نظر فارابی و ابن سینا اولین مخلوق خدا عقل اول است که موجودی روحانی و غیرمادی است.(  سوال

گزینه ۲ گزینه صحیح است. فیلسوفان مسلمان به مرتبه ای از موجودات که حقیقت وجودشان مجرد از ماده می باشند پرداخته و نام آن مرتبه را (  سوال
عالم عقول گذاشتند و از نظر فارابی و ابن سینا اولین مخلوق خدا عقل اول است.

با (  سوال با یونانی  با استدالل داوری می شود نه  یا نادرستی یک دانش عقلی فقط  گزینه ۴ گزینه صحیح است. اینکه فالسفه مطرح می کنند درستی 
ایرانی و یا چینی بودن اندیشمند که این پاسخ فالسفه در مقابل شکل اول مخالفت با عقل که به مخالفت با فلسفه و منطق تحت عنوان دستاوردهای یونانی و 
غیراسالمی بود مطرح می شود. فالسفه اسالمی فارابی و ابن سینا عقل فعال را یکی از مراتب عالم عقول می دانستند و بر این اساس به عقل به عنوان یک 

موجود متعالی توجه داشتند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. فیلسوفان مسلمان از فارابی تا عالمه طباطبایی و سایر فیلسوفان عصر حاضر درباره هر دو کاربرد عقل سخن گفته و (  سوال
کتاب نوشته اند. )نه سقراط، افالطون و ارسطو - ضمنا یادت که نرفته سقراط کتاب و نوشته ای از خود بر جای نگذاشت مقام و منزلت عقل فعال عقل دهم یا 
واهب الصور( نسبت به انسان را فارابی در کتاب آراء مدینه فاضله مانند آفتاب نسبت به چشم توصیف می کند، همان طور که آفتاب نور بخشی می کند تا چشم 
بینا شود عقل فعال باعث می شود قوه عقل آدمی با اتصال به آن بتواند به ادراک حقایق نائل شود. در درستی یا نادرستی یک دانش عقلی فقط استدالل است 

که داوری می کند. )دقت کنید نه نظریات اندیشمندان( نه یونانی با ایرانی و یا چینی بودن اندیشمند.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. دانش فلسفه به معنی پیروی و تقلید از فیلسوفان نامدار نیست؛ بلکه به معنای بحث استداللی در مورد حقیقت اشیاء (  سوال
است. فلسفه شاخه ای از معرفت است که هر فردی از هر ملت و نژادی می تواند وارد این شاخه از دانش بشود، و درباره مسائل آن، که مربوط به هستی و حقیقت 

اشیاء است بیندیشد و تحقیق کند. توضیح اینکه موارد ۲ و ۴ کاماًل درست می باشند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. موارد اول و دوم کاماًل صحیح می باشند، ولی دقت کنید در موارد سوم و چهارم اشکال مخالفت با تعقل برعکس (  سوال
نوشته شده است، به این صورت که: شکل دوم )نه شکل اول( مخالفت با عقل برخی جریانات فکری می کوشیدند نشان دهند روش های عقلی در مسائل دینی 

کاربردی ندارد. شکل اول )نه شکل دوم( مخالفت با عقل به صورت مخالفت با فلسفه که باالترین مرحله تعقل و خردورزی است ظهور کرد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. فالسفه اعتقاد دارند که برخی از افعال حقیقتًا کمال محسوب می شوند و خوب اند و عقل می تواند خوبی آن ها را (  سوال
تشخیص دهد مثل عدل و راستگویی و بعضی از اعمال حقیقتًا عیب اند و بد شمرده می شوند و عقل می تواند بدی آن ها را بشناسد، مانند ظلم و دروغگویی 

- این دیدگاه را حسن و قبح عقلی می گویند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. از نظر متکلمین اشعری )اشاعره( هر کاری که خداوند دستور دهد، چون قادر مطلق است همان خوب است و هر کاری (  سوال
که او منع کند همان بد است به این نظر می گویند: حسن و قبح شرعی

گزینه ۱ گزینه صحیح است. دسته ای از دانشمندان علم کالم )متکملمان اسالمی یا کالمیون( معتقدند که هیچ کاری ذاتًا خوب یا بد نیست، و (  سوال
عقل هم نمی تواند خوبی یک کار و بدی کار دیگر را تشخیص دهد، همچنین انسان نمی تواند بگوید که خدا حتمًا این قبیل کارهای خوب را انجام می دهد و 
آن قبیل کارهای بد را انجام نمی دهد؛ زیرا این سخن به معنی محدود کردن قدرت اختیار خدا است. درحالی که خدا قادر مطلق است، و هیچ چیزی قدرت او 

را محدود نمی کند.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. فیلسوفان در بحث برهان نظم )و محدود و تنگ کردن کاربرد عقل( توسط مخالفان تعقل )شکل اول( پاسخ می دهند (  سوال
که نظم دهندگی هم برای انسان و هم برای خداوند معنای یکسانی دارد. )رد گزینه ۱( 

اما با وجود این یکسان بودن معنا، توانایی خدا در نظم و نظمی که خدا پدید می آورد کامل است و هیچ خللی در آن نیست. )تأیید گزینه ۲( 
اما نظم دهندگی انسان ناقص است. )دقت کنید(، ولی همواره می تواند کامل تر شود. )رد گزینه ۳( 

عالوه بر این اگر کلمه ناظم در مورد خداوند معنای دیگری داشته باشد و انسان ها آن معنا را ندانند به کار بردن این کلمه برای خداوند عمل پوچ و عبثی می 
شود. )رد گزینه ۴(



974

منطق و فلسفه جامع کنکور

گزینه ۱ گزینه صحیح است. وقتی می گوییم هر مجموعه منظمی یک نظم دهنده می خواهد، این قضیه از نظر برهان هم شامل نظم های انسانی (  سوال
مانند ماشین، یخچال و... می شود و هم شامل جهان خلقت در هر مورد نظم دهنده الزم است؛ یعنی هم خدا نظم دهنده است و هم انسان، پس انسان شبیه 
خدا می شود و هم ردیف او می گردد. )استدالل تمثیلی(، درحالی که خدا شبیه و هم ردیف انسان نیست، بنابراین نمی توان از برهان و تمثیل برای اثبات خدا و 

امور مابعدالطبیعه و الهیات استفاده کرد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. ابن تیمیه حرانی تأکید دارد برهان در الهیات و اثبات وجود خدا قابل استفاده نیست، چون در برهان و قیاس کلیت (  سوال
کبری یک شرط اساسی است و باید به طور اساسی شامل همه افراد شود؛ درحالی که قرار گرفتن خداوند با تعدادی از افراد به طور مساوی محال و ممتنع است؛ 

و بر این اساس بر شکل اول مخالفت با عقل یعنی تنگ و محدود کردن دایره اعتبار و کارآمدی عقل در عین پذیرش آن اشاره دارد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. از نظر ابن تیمیه حرانی در محدود کردن دایره اعتبار عقل )شکل اول( تمثیل قابل استفاده در الهیات و مابعدالطبیعه (  سوال
نیست؛ زیرا حجتی است که در آن چیزی از راه شباهت با چیز دیگری ثابت می شود. خدا مثل و مانندی ندارد که از این طریق شناخته شود.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. یکی از افرادی که درباره استدالل و برهان اظهار نظر کرده و کارآیی آن را محدود نموده ابن تیمیه حرانی است. وی (  سوال
می گوید: نه برهان و نه تمثیل، در الهیات و مابعدالطبیعه قابل استفاده نیستند؛ زیرا تمثیل حجتی است که در آن حکمی را برای چیزی از راه شباهت آن چیز 
دیگر ثابت می کنند؛ درحالی که خداوند شبیه و نظیر ندارد. در قیاس برهانی نیز کلیت کبری یک شرط اساسی است و باید به طور مساوی شامل همه افراد شود. 

درحالی که قرار گفتن خداوند با تعدادی از افراد به طور مساوی محال است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. یکی از افرادی که درباره استدالل و برهان اظهار نظر کرده و کارآیی آن را محدود نموده ابن تیمیه حرانی است. وی می (  سوال
گوید: نه برهان و نه تمثیل، در الهیات و مابعدالطبیعه قابل استفاده نیستند و بر این اساس بر تنگ و محدود کردن دایره اعتبار و کارآمدی عقل در عین پذیرش 

آن تأکید دارد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. یکی از افرادی که درباره استدالل و برهان اظهار نظر کرده و کارآیی آن را محدود نموده )یعنی در شکل اول مخالفت (  سوال
با عقل »تنگ و محدود کردن دایره اعتبار و کارآمدی عقل در عین پذیرش آن« عمل کرده است( ابن تیمیه حرانی است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. سرزمین ما ایران در عهد پیش از باستان یکی از کانون های اولیه عقل گرایی و خردورزی بوده است؛ حکیمان قدیم (  سوال
ایران، مردم را به عقل گرایی و خردورزی دعوت می کردند. گزارش هایی مانند گزارش فردوسی در شاهنامه نشان دهنده آن است که حکیمان پیش از باستان و 

گاه بودند و هم عقل را به عنوان دستگاه خردورزی و تعقل می دانستند. قدیم هم از عقل با عنوان یک وجود برتر و متعالی یاد می کردند و آ

گزینه ۳ گزینه صحیح است. گزارش فردوسی در شاهنامه و سهروردی در حکمت اشراق نشان دهنده آن است که حکیمان پیش از باستان و قدیم (  سوال
گاهی داشتند، هم به عقل به عنوان دستگاه تعقل و خردورزی اهمیت می دادند. ایران هم به عقل به عنوان یک وجود برتر و متعالی آ

گزینه ۱ گزینه صحیح است. در عهد پیش از باستان و قدیم ایران که یکی از کانون های اولیه عقل گرایی و خردورزی بوده است؛ حکیمان قدیم ایران، (  سوال
گاه بودند و خدا را عقل نامیدند. مردم را به عقل و خرد دعوت می کردند و بر این اساس از عقل به عنوان یک وجود برتر و متعالی آ

گزینه ۴ گزینه صحیح است. خوب است که بدانیم سرزمین ما ایران در عهد پیش از باستان نیز یکی از کانون های اولیه عقل گرایی و خردورزی بوده (  سوال
است. عقل گرایی و خردورزی که در ایران قدیم شکل گرفته بود به تدریج از قدرتش کاسته شد. در عهد ساسانی و اواخر این عصر به ضعف گرایید، به طوری که 

مواردی از عقاید غیرعقالنی در فرهنگ و نظام اجتماعی آنان پدیدار شد.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. قبل از ورود به دوره تمدن اسالمی که یک دوره طالیی )شکوفایی( در عقل گرایی شمرده می شود، ایرانیان باستان (  سوال
اعتقاد داشتند که »مزدا« نام خدای جهان آخرین است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. در تاریخ تمدن اسالمی و بر اساس رشد تفکر فلسفی در جهان اسالم باتوجه به جایگاه ممتاز عقل در فرهنگ عمومی (  سوال
مسلمانان، در آن دوره، مخالفت مستقیم و صریح با عقل کمتر صورت می گرفت و کسی علیه عقل سخن نمی گفت.
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گزینه ۲ گزینه صحیح است. جایگاه ممتاز عقل در تفکر فلسفی در جهان اسالم سبب حرکت عمومی مسلمانان به سوی علم و دانش در حوزه های (  سوال
مختلف شد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. یکی از عوامل مهم توجه به عقل و عقالنیت و تفکر فلسفی در جهان اسالم پیام الهی و سخنان پیامبر اسالم )ص( (  سوال
مسلمانان جایگاه ممتاز و ویژه ای به دست آورند و همواره از عقل به تجلیل یاد شده است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. در تاریخ تمدن اسالمی مخالفت برخی از جریانات فکری با عقل، در شکل های دیگری ظهور کرد که عمده آن ها (  سوال
عبارت اند از : 

١- تنگ و محدود کردن دایره اعتبار و کارآمدی عقل در عین پذیرش آن. )تأیید گزینه ۳( 
توضیح اینکه؛ بحثی از وسیع تر شدن دایره اعتبار وحی و شهود مطرح نمی باشد. )رد گزینه ۱( 

۲- مخالفت با فلسفه و منطق تحت عنوان دستاوردی یونانی و غیراسالمی )رد گزینه ۲( 
توضیح اینکه؛ بحثی بر اساس مخالفت با علوم ابزاری )تجربی( مطرح نمی باشد. 

ضمنًا توجه و تاکید بر علوم نقلی و احکام شرعی در کنار علوم ابزاری )تجربی( در مخالفت با عقل گرایی مطرح نمی باشد. )رد گزینه ۴(

گزینه ۱ گزینه صحیح است. وقتی تاریخ تمدن اسالمی را مطالعه می کنیم، می بینیم که در این تمدن علوم عقلی و به خصوص فلسفه رشد چشم (  سوال
گیری داشته است. در این دوره تمدنی فیلسوفانی را می بینیم که شهرت جهانی دارند و در طراز چند فیلسوف اول تاریخ شمرده می شوند. یکی از عوامل مهم 

توجه به عقل و عقالنیت و تفکر فلسفی در جهان اسالم، پیام الهی و سخنان پیامبر اکرم )ص( و عترت گرامی ایشان بود.
)دقت کنید: وجود فالسفه و حکمای اسالمی معلول این امر است به علت آن( از این رو عقل در فرهنگ عمومی مسلمانان )نه فرهنگ علمی مسلمانان( جایگاه 
ممتاز و ویژه ای به دست آورد. این جایگاه ممتاز عقل سبب حرکت عمومی مسلمانان دقت کنید )نه حرکت علمی( در آن دوره به سوی علم و دانش در حوزه های 
مختلف شد. )نه حوزه های ثابت( و عموم شاخه های دانش رشد فوق العاده کرد. باتوجه به جایگاه ممتاز عقل در فرهنگ عمومی مسلمانان )نه علمی( در آن 

دوره مخالفت مستقیم با عقل کمتر صورت می گرفت و کسی علیه عقل سخن نمی گفت.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. مخالفت برخی از جریانات فکری با عقل در شکل های دیگری ظهور کرد که عمده آن ها عبارتند از : (  سوال
١- تنگ و محدود کردن دایره اعتبار و کارآمدی عقل در عین پذیرش آن 

۲- مخالفت با فلسفه و منطق تحت عنوان دستاورد یونانی و غیراسالمی در شکل اول، این جریان ها می کوشیدند نشان دهند که برخی روش های عقلی در 
مسائل دینی کاربردی ندارند و کسانی که از این روش ها استفاده می کنند مرتکب خطا می شوند و به دین آسیب وارد می کنند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. از نظر فیلسوفان مسلمان، استدالل عقلی، شهود و وحی هر سه ما را به حقیقت می رسانند و لذا در موضوعات مشترک (  سوال
حتمًا به یک نتیجه خواهند رسید و مؤید یکدیگر خواهند بود.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. مالصدرا می گوید: »امکان ندارد که احکام و قوانین دین حق و روشن الهی با دانش و معرفت یقینی و قطعی در تقابل (   سوال
باشد و نفرین بر آن فلسفه ای که قوانینش با قرآن و سنت مخالف و متضاد باشد و با آن ها مطابقت نکند«.
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آغاز فلسفه در جهان اسالم

درس نهم

از توجه به فلسفه و ورود آن به جهان اسالم حدود سیزده قرن می گذرد. این توجه، نتیجه یک »حیات عقلی« بود که به یک »حیات فلسفی« در جهان 

انجامید. اسالم 

در یک جامعه با توجه به عقل و تفکر و اندیشه، »حیات عقلی« شکل می گیرد و با شکل گیری »حیات عقلی« در جامعه، »حیات علمی« پدید می آید که یکی از 

شاخه های »حیات علمی«، »حیات فلسفی« است.

 آغاز حیات عقلی مسلمانان و سرچشمه آن

اولین فیلسوف مسلمان »ابویوسف یعقوب بن اسحاق ِکندی« است که حدود 270 کتاب و رساله علمی از خود به جا گذاشت.

کدام یک از نمودارهای زیر را انتخاب می کنید؟ نظر خود را توضیح دهید.

ب:    الف:  

د:     ج: 

حیات عقلی و حیات علمی و حیات فلسفی تاثیر متقابل برهمدیگر دارند. این را می دانیم که اگر جامعه ای اهل تفکر و تعقل باشد، یعنی دارای »حیات 

عقلی« باشد، شاخه های مختلف علم و دانش شروع به رشد و شکوفایی می کنند. یعنی »حیات علمی« به وجود می آید. با رشد حیات علمی، یکی از 

شاخه های آن که »حیات فلسفی« است نیز شکوفا می شود و به ثمر می رسد. البته رشد حیات علمی و فلسفی نیز به نوبه خود در رشد تفکر و عقالنیت 

موثر خواهند بود و آن رشد نیز به نوبه خود، مجددا به رشد علم و فلسفه به عنوان یکی از شاخه های علم کمک خواهد کرد.

بر اساس این توضیح مناسب ترین گزینه در میان چهارگزینه، گزینه »د« است. 
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منطق و فلسفه جامع کنکور

در کتاب »تاریخ حکمای اسالم« اثر ابوالحسن علی بن زید بیهقی آمده است که بنابر روایت گروهی از دانشمندان شیراز، چون بخش منطق کتاب 

»نجات« شیخ الرئیس ابن سینا به شیراز رسید، دانشمندان این شهر مطالعه آن را آغاز کردند. یکی از ایشان که اعلم آنان بود، از آن کتاب چندین اشکال 

و ایراد گرفت. آن اشکال ها را در جزوه ای نوشت و به پیوست نامه ای توسط ابوالقاسم کرمانی به اصفهان نزد شیخ فرستاد)ابن سینا آن روزها در اصفهان 

زندگی می کرد(. ابوالقاسم در یک روز گرم، نزدیک غروب آفتاب به حضور شیخ رسید و نامه و جزوه را تقدیم او کرد. شیخ، در حالی که اطرافیانش گرد او 

بودند، بدان جزوه نگریست و تا وقت ادای نماز خفتن، با ابوالقاسم صحبت می داشت. پس از آن به مطالعه اشکال ها پرداخت و نوشتن جواب آغاز کرد و 

در آن شب که از شب های کوتاه تابستان بود، پنج جزوه ده ورقی، در باب آن اشکاالت کتابت نمود. آن گاه خوابید و چون نماز بامداد بگذارد، شاگردش، 

ابوعبید، آن جزوات را که مشتمل بر حل مشکالت و جواب اشکاالت دانشمند شیرازی بودند، به ابوالقاسم داد و گفت: حضرت استاد فرمودند: »در 

جواب شتافتم تا قاصد درنگ ننماید.«

بزرگان شیراز چون آن جزوات بدیدند و کیفیت تحریر آن ها شنیدند، در شگفت شدند و شیخ را تحسین کردند. 

1- این رفت و آمد و شور و نشاط علمی نشانه چیست؟ آیا در هر جامعه ای چنین شور و نشاطی امکان پذیر است؟  در هر جامعه ای چنین شور 

و نشاط علمی شکل نمی گیرد چون شکل گیری چنین شور و نشاط نیازمند زمینه هایی است که آن زمینه ها سبب ایجاد علم دوستی و تفکر و تعقل در 

جامعه می شوند و نخبگان آن جامعه به تفکر و تعقل روی می آورند.

2- از عمل دانشمند شیرازی و رفتار ابن سینا چه برداشتی می توان کرد؟ عمل دانشمند شیرازی گویای آن است که روحیه نقادی در 

دانشمندان آن عصر زنده بوده است و همین که اشکالی در کتاب هایی مشاهده می کردند به شیوه ای علمی و دقیق انتقاد می کردند و یا در قالب سوال 

گاهی  از نویسنده می خواستند که آن سوال ها را پاسخ دهد. روش ابن سینا در پاسخ نیز گویای توانایی وی در پاسخ گویی و احساس وظیفه در راهنمایی و آ

بخشی مردم، بدون از دست دادن زمان و فوت وقت می باشد.
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 زمینه های رشد فلسفه: 

1- دعوت قرآن کریم و پیامبر اکرم)ص( خردورزی   2- گسترش مباحث اعتقادی میان مسلمانان  3- نهضت ترجمه متون

 1- دعوت قرآن کریم و پیامبر اکرم)ص( خردورزی: حیات تعقلی مسلمانان با ظهور اسالم و تشکیل جامعه اسالمی آغاز شده است و پیامبر 

اکرم)ص( و قرآن کریم »حیات عقلی« جامعه اسالمی را پایه گذاری کردند.

برخی از عوامل زمینه ساز »حیات عقلی« که در قرآن کریم و گفتار رسول خدا)ص( مشاهده می شوند:

 1- ارزش قائل شدن برای اصل تفکر و خردورزی؛

 2- تکریم علم به عنوان ثمره تفکر و خردورزی؛

 3- تکریم و احترام پیوسته عالمان و دانشمندان؛

 4- طرح مباحث علمی و عقلی و فلسفی و به کار گرفتن شیوه های مختلف استدالل؛

 5- مذمت پیوسته نادانی و جهل، به طوری که در جامعه یک ویژگی منفی تلقی شود؛

 6- دعوت به یادگیری علم و دانش ملت ها و تمدن های دیگر و استفاده از آن ها.
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هریک از عبارت های زیر بیشتر با کدام یک از موارد فوق تطبیق می کند؟

1- قرآن کریم می فرماید: او اول است و آخر و ظاهر است و باطن، و او به هر چیزی تواناست. این عبارت بیشتر بر مورد 4 تطبیق می کند. یعنی طرح 

مباحث علمی و عقلی و فلسفی و به کار گرفتن شیوه های مختلف استدالل.

2- امیرالمومنین)ع( می فرماید: موجودات کاملی هستند عاری از ماده و قوه؛ زیرا جملگی مجردند و نهایت کمال ممکن خود را دارا هستند. خداوند 

بر آن ها تجلی کرد، نورانی شدند. این عبارت بیشتر بر مورد 4 تطبیق می کند. یعنی طرح مباحث علمی و عقلی و فلسفی و به کار گرفتن شیوه های 

استدالل. مختلف 

3- روزی رسول خدا)ص( وارد مسجد مدینه شدند. دیدند که جمعی از مردم به عبادت مشغول اند و گروهی درباره مسائل علمی گفت وگو می کنند. ایشان 

به سوی گروه دوم رفتند و کنار آنان نشستند و فرمودند: من برای گسترش علم مبعوث شده ام.  این عبارت بیشتر بر مورد 1 و 2 تطبیق می کند. یعنی 

ارزش قائل شدن برای اصل تفکر و خرد ورزی و تکریم علم به عنوان ثمره تفکر و خردورزی.

4- رسول خدا)2( فرمودند: حکمت گم شده مومن است. آن را طلب کنید؛ حتی اگر نزد مشرک باشد. این عبارت بیشتر بر مورد 6 تطبیق می کند. یعنی 

دعوت به یادگیری علم و دانش ملت ها و تمدن های دیگر و استفاده از آن ها.

5- امیرالمومنین)ع( فرمودند: هرکس برای خدا صفتی جدا از ذات قائل شود، او را قرین چیز دیگری ساخته و هرکس خدا را قرین چیز دیگری بداند، 

او را دو چیز انگاشته و هرکس خدا را دو چیز بپندارد، برای او جزء قائل شده است. این عبارت بیشتر بر مورد 4 تطبیق می کند. یعنی طرح مباحث علمی 

و عقلی و فلسفی و به کار گرفتن شیوه های مختلف استدالل.

تطبیق صفحه 72 و 73

 2- گسترش مباحث اعتقادی میان مسلمانان: بحث و گفت وگو در مباحث اعتقادی از همان زمان رسول خدا)ص( آغاز شد و به سرعت در میان 

مسلمانان گسترش یافت. بسیاری از این مباحث از جنس مباحث فلسفی بودند که در همان قرن اول هجری دانشمندانی ظهور کردند که در مسائل اعتقادی 

تبحر داشتند.

 3- نهضت ترجمه متون:  این نهضت که از قرن دوم هجری آغاز شد، کمک شایانی به شکل گیری »حیات فلسفی« در جهان اسالم کرد. البته این 

نهضت منحصر به دانش فلسفه نبود بلکه علوم گوناگونی از قبیل منطق، فلسفه، نجوم، ریاضیات، طب، ادب و سیاست را هم شامل می شد.

در این دوره کتاب های فراوانی از زبان های یونانی، پهلوی، هندی و سریانی در رشته های مختلف علمی ترجمه شدند.

در چنین شرایطی، مسلمانان به زودی معارف پیشینیان را فرا گرفتند و در اغلب رشته های دانش سرآمد ملت های زمان خود شدند.

از آرای  با نقد و بررسی آرای آن حکیمان، نظام فلسفی نوینی را سامان بخشیدند که ضمن برخورداری  در فلسفه، دانش فیلسوفان بزرگ یونان را آموختند و 

تا آن روزگار سابقه نداشت. بود که  اندیشه های جدیدی  بیشتر ارسطو، دربر دارنده  و  افالطون 

حکمای مشاء

فلسفه اسالمی از همان آغاز سرشتی کامال استداللی داشت و متکی بر آرای ارسطو بود.

از آن جا که ارسطو در مباحث فلسفی بیش از هر چیز به قیاس برهانی تکیه می کرد، فلسفه اسالمی نیز صورت استداللی قوی به خود گرفت.

فلسفی مستحکم  نظام  یک  و  آراست  موشکافی ها  با ظریف ترین  را  استداللی  این صورت  ابن سینا،  استداللی  نبوغ  و  فارابی  استوار  و  تالش های محکم 

و قوی را پدید آورد.

این شیوه تفکر فلسفی به خاطر موسس اول آن، ارسطو، به »حکمت مشاء« معروف شد.
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منطق و فلسفه جامع کنکور

فارابی و ابن سینا از بزرگ ترین فیلسوفان مشایی شمرده می شوند.

این  وسیله  به  آن چنان که هست،  را  عالم، وجود  انسان  که  و فکری  استداللی  »فنی  از:  است  عبارت  ابن سینا  مانند  فیلسوف مشایی  نظر یک  از  حکمت 

به  نهایی،  سعادت  به  رسیدن  مستعد  و  می شود  تبدیل  واقعی  جهان  مشابه  عقلی  جهانی  به  و  می رساند  کمال  به  را  خویش  نفس  و  می آورد  دست  به  فن 

می گردد.« بشری  طاقت  اندازه 

 توضیحی مختصر در مورد عبارت »جهانی شود عقالنی شبیه جهان واقعی«: 

 به مثالی که می زنم دقت کنید؛ فرض کنید فردی از چگونگی ساخت یک ساختمان در جایی خوشش آمده و آن را پسندیده است و دلش می خواهد که 

دقیقا ساختمانی مثل آن ساختمان در جایی دیگر ساخته بشود بنابر این با دقت تمام شروع می کند به مطالعه معماری آن ساختمان و چگونگی ساخته شدنش و 

گاهی کامل می یابد، یعنی کل نقشه ساختمان در ذهنش بدون هیچ گونه کم و کاستی نشسته  این مطالعه را آن قدر ادامه می دهد که از همه نقشه های ساختمان آ

است و می تواند بر مبنای نقشه ذهنیش، عین همان ساختمان مورد مطالعه اش را هر کجا که بخواهد بسازد، در این صورت آن شخص با توجه به ساختمان،  

شده است ساختمانی ذهنی و عقالنی، درست شبیه همان ساختمان واقعی وخارجی. در این عبارت هم منظور این است که فیلسوف هم این گونه است، عالم 

هستی را مطالعه عمیق می کند و طرح و نقشه کل هستی در ذهنش می نشیند به گونه ای که جهانی می شود عقالنی درست مشابه جهان عینی و خارجی و واقعی.

 معلم ثانی                               یک یادآوری )ارسطو : معلم اول    -   فارابی : معلم ثانی    -     میرداماد : معلم ثالث(

حکیم ابونصر محمد فارابی بنیان گذار و موسس حکمت مشائی در جهان اسالم است.

ایشان عالوه بر فلسفه که در آن سرآمد روزگار بود، در حقوق، نجوم و سیاست نیز شهرت داشت و به درجه استادی رسیده بود. پزشکی را به خوبی می دانست و 

در فلسفه سیاست نظریه پرداز بود و دیدگاه ویژه ای را مطرح کرد که به دیدگاه افالطون نزدیک است.

 دو اثر مهم از آثار فارابی:      1- الجمع بین رایی الحکیمین      2- اغراض ارسطو فی کتاب مابعدالطبیعه

نقاط مشترک  توانست  و  بود  آشنا  به خوبی  ارسطو،  و  افالطون  آرای  به خصوص  یونان،  فلسفی  میراث  با  فارابی  بین رایی الحکیمین-  الجمع   -1  

نام » الجمع بین رایی الحکیمین « ارائه کند. بیابد و در کتابی به  اندیشه های آن دو حکیم را 

 2- اغراض ارسطو فی کتاب مابعدالطبیعه –  فارابی در این کتاب با دقت و توانایی بسیار، نظرات ارسطو را شرح می کند و نکات پیچیده آن را آشکار 

می سازد؛ چنان که بعدها راهنمای ابن سینا در فهم کتاب ارسطو می شود.

  دلیل این که فارابی را معلم ثانی نامیده اند:

فارابی به علت آشنایی عمیق با تعالیم اسالم، توانست آموخته های خود از افالطون و ارسطو و سایر فیلسوفان گذشته را در یک نظام فلسفی جدید عرضه کند و 

فلسفه مشائی را در جهان اسالم بنا نهد. از این رو پس از ارسطو لقب »معلم« گرفت و به »معلم ثانی« شهرت یافت.

  فلسفه سیاسی فارابی

فارابی هرگز مشاغل سیاسی نپذیرفت و با اهل سیاست معاشرت نداشت. با وجود این در سیاست بسیار اندیشید و آثاری در این زمینه نوشت.

 از نظر فارابی انسان مدنی بالطبع است و این اولین مبنای وی برای ورود به مباحث اجتماعی و فلسفه سیاسی است.

 به عقیده فارابی مسیر سعادت و کمال انسان از زندگی اجتماعی می گذرد و به همین جهت باید هدف اصلی جامعه و مدینه نیز سعادت انسان در 

دنیا و آخرت باشد.
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 مدینه از نظر فارابی دو نوع است 1- مدینه فاضله  2- مدینه جاهله

  مدینه فاضله -  از نظر فارابی بهترین مدینه ها مدینه ای است که مردم آن به اموری مشغول هستند و به فضایلی آراسته اند که مجموعه مدینه را به سوی 

سعادت می برد و چنین جامعه ای از نظر فارابی »مدینه فاضله« است.

شباهت مدینه فاضله به بدن سالم

فارابی مدینه فاضله را به بدنی سالم تشبیه می کند که هر عضو آن متناسب با ویژگی خود وظیفه ای بر عهده دارد و آن وظیفه را به نحو احسن انجام می دهد.

همان گونه که در اعضای بدن، برخی بر برخی تقدم دارند، برخی اعضای جامعه نیز بر برخی دیگر مقدم اند؛ مثال همان طور که قلب بر همه اعضای بدن ریاست 

دارد ، در مدینه فاضله هم باید کسی که ویژگی های ممتازی دارد بر مردم ریاست کند.

رییس مدینه فاضله از نظر فارابی

از نظر فارابی ریاست جامعه باید بر عهده کسی باشد که روحی بزرگ و سرشتی عالی دارد و به عالی ترین درجات تعقل رسیده و می تواند احکام و قوانین الهی را 

دریافت کند، یعنی رهبر جامعه کسی جز پیامبر خدا نیست. پیامبر می تواند با فرشته وحی اتصال دائمی داشته باشد. این ویژگی برای امامان و جانشینان پیامبر هم 

هست و همین اتصال پیوسته با عالم باال به پیامبران امکان می دهد که جامعه را به درستی و در جهت نیل به سعادت حقیقی رهبری کنند.

 مدینه جاهله و مهم ترین تفاوت آن با مدینه فاضله

فارابی مدینه جاهله را در مقابل مدینه  فاضله قرار می دهد و معتقد است که مهم ترین تفاوت آن با مدینه فاضله در هدف آن است.

در مدینه جاهله، هدف مردم  فقط سالمت جسم و فراوانی لذت های دنیایی است آن ها گمان می برند که اگر به چنین لذت هایی دست یافتند به سعادت رسیده اند 

و اگر دست نیافتند به بدبختی افتاده اند.

1- با توجه به آن چه درباره مدینه فاضله فارابی گفته شد، نظر فارابی درباره هریک از موارد زیر را مشخص کنید.

2- کدام یک از زمینه های رشد فلسفه از نظر شما اهمیت بیشتری دارد؟ دعوت قرآن کریم و پیامبر اکرم)ص( خردورزی.

3- شاخصه اصلی فلسفه مشائی چیست؟ سرشتی کامال برهانی و استداللی دارد.

به کار ببندیم. صفحه 77
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  مدینه فاضله -  از نظر فارابی بهترین مدینه ها مدینه ای است که مردم آن به اموری مشغول هستند و به فضایلی آراسته اند که مجموعه مدینه را به سوی 

سعادت می برد و چنین جامعه ای از نظر فارابی »مدینه فاضله« است.

شباهت مدینه فاضله به بدن سالم

فارابی مدینه فاضله را به بدنی سالم تشبیه می کند که هر عضو آن متناسب با ویژگی خود وظیفه ای بر عهده دارد و آن وظیفه را به نحو احسن انجام می دهد.

همان گونه که در اعضای بدن، برخی بر برخی تقدم دارند، برخی اعضای جامعه نیز بر برخی دیگر مقدم اند؛ مثال همان طور که قلب بر همه اعضای بدن ریاست 

دارد ، در مدینه فاضله هم باید کسی که ویژگی های ممتازی دارد بر مردم ریاست کند.

رییس مدینه فاضله از نظر فارابی

از نظر فارابی ریاست جامعه باید بر عهده کسی باشد که روحی بزرگ و سرشتی عالی دارد و به عالی ترین درجات تعقل رسیده و می تواند احکام و قوانین الهی را 

دریافت کند، یعنی رهبر جامعه کسی جز پیامبر خدا نیست. پیامبر می تواند با فرشته وحی اتصال دائمی داشته باشد. این ویژگی برای امامان و جانشینان پیامبر هم 

هست و همین اتصال پیوسته با عالم باال به پیامبران امکان می دهد که جامعه را به درستی و در جهت نیل به سعادت حقیقی رهبری کنند.

 مدینه جاهله و مهم ترین تفاوت آن با مدینه فاضله

فارابی مدینه جاهله را در مقابل مدینه  فاضله قرار می دهد و معتقد است که مهم ترین تفاوت آن با مدینه فاضله در هدف آن است.

در مدینه جاهله، هدف مردم  فقط سالمت جسم و فراوانی لذت های دنیایی است آن ها گمان می برند که اگر به چنین لذت هایی دست یافتند به سعادت رسیده اند 

و اگر دست نیافتند به بدبختی افتاده اند.

1- با توجه به آن چه درباره مدینه فاضله فارابی گفته شد، نظر فارابی درباره هریک از موارد زیر را مشخص کنید.

2- کدام یک از زمینه های رشد فلسفه از نظر شما اهمیت بیشتری دارد؟ دعوت قرآن کریم و پیامبر اکرم)ص( خردورزی.

3- شاخصه اصلی فلسفه مشائی چیست؟ سرشتی کامال برهانی و استداللی دارد.
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فلسفه اسالمی زمانی که تأسیس شد با چه عنوانی مشهور گردید و علت شهرت آن چه بود؟-  

۲( فلسفه اشراق - گرایش به تفکرات افالطونی  ۱( فلسفه مشاء - گرایش به تفکرات ارسطویی   

۴( فلسفه اشراق - گرایش به تفکرات ارسطویی  ۳( فلسفه مشاء - گرایش به تفکرات افالطونی   

منظور از دو حکیم در رساله »الجمع بین رأی الحکیمین« چه کسانی هستند و دیدگاه سیاسی فارابی به کدام فیلسوف نزدیک تر -  
است؟

۲( سقراط و افالطون - افالطون  ۱( افالطون و ارسطو - افالطون    

۴( سقراط و افالطون - ارسطو ۳( افالطون و ارسطو – ارسطو    

موضوع کتاب »الجمع بین رای الحکیمین« کدام است و این کتاب توسط چه کسی نوشته شده است؟-  

۲( تجمیع نظرات افالطون و ارسطو در یک کتاب - فارابی  ۱( بیان دیدگاه های مشترک افالطون و ارسطو - ابن سینا   

۴( تجمیع نظرات افالطون و ارسطو در یک کتاب - فارابی ۳( بیان دیدگاه های مشترک افالطون و ارسطو - فارابی   

به ترتیب کتاب های مابعدالطبیعه و اغراض مابعدالطبیعه اثر کیست و درباره مهارت ها و علوم فارابی کدام مورد نادرست است؟-  

۱( فارابی، ابن سینا - در حقوق، نجوم و سیاست شهرت داشت. 

۲( ارسطو، فارابی - در پزشکی به استادی رسیده بود و در مداوای بیماران تبحر داشت. 

۳( ابن سینا، فارابی - در فلسفه سیاست نظریه پرداز بود و دیدگاه ویژه ای مطرح کرد.

۴( فارابی، ارسطو - با آشنایی به تعالیم اسالم، آرای فیلسوفان گذشته را در یک نظام فلسفی جدید عرضه کرد. 

چه عاملی فارابی را الیق دریافت عنوان »معلم ثانی« می کند و کدام یک از آثار فارابی راهنمای فهم افکار ارسطو است؟ -  

۱( تأسیس فلسفه ای نو در عالم اسالم که سابقه ای نداشته - اغراض مابعدالطبیعه 

۲( مطالعه و هضم و جذب میراث فلسفی یونان و درک عمیق آن - جمع بین رأی الحکیمین 

۳( تأسیس فلسفه ای نو در عالم اسالم که سابقه ای نداشته - جمع بین رأی الحکیمین

۴( مطالعه و هضم و جذب میراث فلسفی یونان و درک عمیق آن - أغراض مابعدالطبیعه

سواالت درس نهم

آغاز فلسفه در جهان اسالم
پایۀ دوازدهم
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۱( فارابی، ابن سینا - در حقوق، نجوم و سیاست شهرت داشت. 
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منطق و فلسفه جامع کنکور

به ترتیب کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ -  

الف( کدام مفهوم نادرست می باشد؟

ب( کدام کتاب فارابی فلسفه تطبیقی و کدام شرح فلسفی است؟ 

ج( فارابی در تاریخ فلسفه ملقب به ............ بود و دادن این لقب از آن جهت است که او .................

۱( الف( فارابی در کتاب »الجمع بین رأی الحکیمین« به بررسی آرای ارسطو می پردازد. ب( الجمع بین رأی الحکیمین - اغراض مابعدالطبیعه ج( معلم ثانی، 
فلسفهای نو در عالم اسالم پدید آورد که با فلسفه یونان تفاوت داشت.

۲( الف( فارابی عالوه بر فلسفه در نجوم، سیاست و موسیقی نیز تبحر داشت ب( الجمع رأی بین الحکیمین - مابعدالطبیعه ج( معلم اول، میراث فکری یونانیان 
را در حوزه ای جدید گردآوری کرد.

۳( الف( فارابی در کتاب »الجمع بین رأی الحکیمین« به بررسی آرای ارسطو می پردازد ب( الجمع رأی بین الحکیمین - مابعدالطبیعه ج( معلم اول، میراث 
فکری یونانیان را در حوزه ای جدید گردآوری کرد.

۴( الف( فارابی عالوه بر فلسفه در نجوم، سیاست و موسیقی نیز تبحر داشت ب( الجمع بین رأی الحکیمین - اغراض مابعدالطبیعه ج( معلم ثانی، فلسفه ای نو 
در عالم اسالم پدید آورد که با فلسفه یونان تفاوت داشت.

فلسفه -   در  فارابی  که  ای  ویژه  دیدگاه  و  میدانند  مشایی  حکمت  مؤسس  و  گذار  بنیان  را  فیلسوف  کدام  فلسفه  مورخان  و  عالمان 
سیاست مطرح کرده بود، به دیدگاه کدام فیلسوف نزدیک است؟

۲( ابویوسف یعقوب بن اسحاق - ارسطو ۱( ابونصر فارابی - ارسطو    

۴( ابویوسف یعقوب بن اسحاق - افالطون ۳( ابونصر فارابی - افالطون    

برای نام گذاری »حکمت مشاء« کدام یک از دالیل زیر نمی تواند مناسب باشد؟-  

۲( به خاطر مؤسس اول آن ارسطو  ۱( به علت راه رفتن ارسطو در هنگام تدریس    

۴( به دلیل مشی و حرکت ارسطو از یک نظر به نظر دیگر ۳( به علت رفت و آمد ارسطو میان مقدمات و نتایج   

در رابطه با رساله »اغراض مابعدالطبیعه« کدام گزینه درست است؟-  

۱( نویسنده: فارابی - موضوع: مبانی فلسفه اسالمی - اثری است حجیم در شرح کتاب مابعدالطبیعه ابن سینا 

۲( نویسنده: ابن سینا - موضوع: مبانی فلسفه اسالمی - فالسفه اسالمی برای فهم ارسطو از آن بسیار بهره گرفته اند. 

۳( نویسنده: فارابی - موضوع: شرح مابعدالطبیعه - فالسفه اسالمی برای فهم ارسطو از آن بسیار بهره گرفته اند.

۴( نویسنده: ابن سینا - موضوع: شرح مابعدالطبیعه - این رساله شرح اغراض فلسفی فارابی است.

در کدام یک از علوم زیر فارابی به درجه استادی نرسیده بود و مشاء به چه معنا است؟-   

۲( طب - بسیار راه رونده  ۱( حقوق - بسیار اندیشه ورز     

۴( نجوم - بسیار اندیشه ورز ۳( سیاست - بسیار راه رونده    

کدام فیلسوف با آنکه با اهل سیاست معاشرت نداشت مهم ترین فیلسوف سیاسی دانسته شد و مهم ترین تفاوت مدینه فاضله با -   
مدینه جاهله چگونه در مدینه فاضله متبلور می شود؟

۲( ابوعلی سینا - ریاست ۱( فارابی - سعادت     

۴( افالطون - سیاست ۳( ارسطو - رذیلت     

سواالت درس نهم
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کدام عبارت در ارتباط با مدینه جاهله نادرست است و کدام مورد درباره مدینه فاضله فارابی نادرست است؟-   

۱( مهم ترین تفاوت آن با مدینه فاضله در روش است - همان طور که مغز بر همه اعضای بدن ریاست دارد، رهبر مدینه بر مردم ریاست دارد.

۲( سعادت را به نادرستی دریافته اند - در این جامعه ریاست مدینه مردم را در جهت نیل به سعادت حقیقی رهبری می کند.

۳( هدف فقط سالمت جسم و فراوانی لذت ها است - برخی از اعضای مدینه فاضله بر برخی دیگر مقدم هستند مانند اعضای بدن

۴( مقابل با مدینه فاضله قرار دارد - مدینه فاضله به بدنی سالم تشبیه شده که هر عضو آن متناسب با ویژگی خود و فلسفه ای دارد.

از نظر فارابی بهترین مدینه کدام است و فارابی مدینه فاضله را به ............ تشبیه می کند که میان اعضای آن ............ وجود -   
دارد.

۱( هدف اصلی شان از هر کاری سعادت دنیا و آخرت است - سلسله مراتب هستی - سلسله مراتب 

۲( مدینه ای که افراد سعادت خود را بشناسند و به سوی آن حرکت کنند - بدن انسان، سلسله مراتب 

۳( هدف اصلی شان از هر کاری سعادت دنیا و آخرت است - بدن انسان، سلسله مراتب 

۴( مدینه ای که افراد سعادت خود را بشناسند و به سوی آن حرکت کنند - سلسله مراتب هستی - سلسله مراتب

کدام عبارت از ویژگی های رئیس مدینه فاضله فارابی محسوب نمی گردد و آدمی برحسب ........... به اجتماع گرایش دارد، زیرا، -   
...................

۱( رسیدن به مقام پیامبری - فطرت خویش، سعادت انسان در گرو زندگی جمعی است. 

۲( کسب عالی ترین مراتب تعقل - طبیعت خویش، به هیچ وجه نمی تواند بدون همنوعان به حیاتش ادامه دهد. 

۳( اتصال دائمی به ملک وحی - طبیعت خویش، به هیچ وجه نمی تواند بدون هم نوعان به حیاتش ادامه دهد. 

۴( برخورداری از سرشتی عالی و روحی بزرگ - فطرت خویش، سعادت انسان در گرو زندگی جمعی است.

از نظر فارابی هدف اصلی از اجتماع چیست و بهترین جامعه از نظر فارابی ..................... است، زیرا ...............-   

۱( نیازهاری متقابل انسان ها به یکدیگر - مدینه فاضله، کارها و فضایل مردمانش به سوی سعادت 

۲( دستیابی به سعادت دنیا و آخرت - رهبریش با پیامبران الهی باشد - آن جامعه مانند عقل فعال است. 

۳( نیازهای متقابل انسان ها به یکدیگر - رهبریش با پیامبران الهی باشد - آن جامعه مانند عقل فعال است. 

۴( دستیابی به سعادت دنیا و آخرت - مدینه فاضله، کارها و فضایل مردمانش به سوی سعادت

کدام یک از عبارت های زیر از ویژگی های رئیس مدینه فاضله محسوب نمی شود و از نگاه فارابی مهم ترین تفاوت مدینه فاضله -   
و مدینه جاهله در چیست؟

۱( تسلط به علوم مختلف موردنیاز جامعه - اهدافی که برای مردم مدینه تعریف شده است. 

۲( توانایی ایجاد شرایط الزم برای رشد جامعه - تدریس و تحصیل علوم عقلی محض یا علوم تجربی 

۳( آراستگی به فضایل و کماالت انسان - اهدافی که برای مدینه تعریف شده است. 

۴( تسلط به علوم مختلف موردنیاز جامعه - وجود فضای فراوان و یا جاهالن فراوان در مدینه
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۲( سعادت را به نادرستی دریافته اند - در این جامعه ریاست مدینه مردم را در جهت نیل به سعادت حقیقی رهبری می کند.

۳( هدف فقط سالمت جسم و فراوانی لذت ها است - برخی از اعضای مدینه فاضله بر برخی دیگر مقدم هستند مانند اعضای بدن

۴( مقابل با مدینه فاضله قرار دارد - مدینه فاضله به بدنی سالم تشبیه شده که هر عضو آن متناسب با ویژگی خود و فلسفه ای دارد.

از نظر فارابی بهترین مدینه کدام است و فارابی مدینه فاضله را به ............ تشبیه می کند که میان اعضای آن ............ وجود -   
دارد.

۱( هدف اصلی شان از هر کاری سعادت دنیا و آخرت است - سلسله مراتب هستی - سلسله مراتب 

۲( مدینه ای که افراد سعادت خود را بشناسند و به سوی آن حرکت کنند - بدن انسان، سلسله مراتب 

۳( هدف اصلی شان از هر کاری سعادت دنیا و آخرت است - بدن انسان، سلسله مراتب 

۴( مدینه ای که افراد سعادت خود را بشناسند و به سوی آن حرکت کنند - سلسله مراتب هستی - سلسله مراتب

کدام عبارت از ویژگی های رئیس مدینه فاضله فارابی محسوب نمی گردد و آدمی برحسب ........... به اجتماع گرایش دارد، زیرا، -   
...................

۱( رسیدن به مقام پیامبری - فطرت خویش، سعادت انسان در گرو زندگی جمعی است. 

۲( کسب عالی ترین مراتب تعقل - طبیعت خویش، به هیچ وجه نمی تواند بدون همنوعان به حیاتش ادامه دهد. 

۳( اتصال دائمی به ملک وحی - طبیعت خویش، به هیچ وجه نمی تواند بدون هم نوعان به حیاتش ادامه دهد. 

۴( برخورداری از سرشتی عالی و روحی بزرگ - فطرت خویش، سعادت انسان در گرو زندگی جمعی است.

از نظر فارابی هدف اصلی از اجتماع چیست و بهترین جامعه از نظر فارابی ..................... است، زیرا ...............-   

۱( نیازهاری متقابل انسان ها به یکدیگر - مدینه فاضله، کارها و فضایل مردمانش به سوی سعادت 

۲( دستیابی به سعادت دنیا و آخرت - رهبریش با پیامبران الهی باشد - آن جامعه مانند عقل فعال است. 

۳( نیازهای متقابل انسان ها به یکدیگر - رهبریش با پیامبران الهی باشد - آن جامعه مانند عقل فعال است. 

۴( دستیابی به سعادت دنیا و آخرت - مدینه فاضله، کارها و فضایل مردمانش به سوی سعادت

کدام یک از عبارت های زیر از ویژگی های رئیس مدینه فاضله محسوب نمی شود و از نگاه فارابی مهم ترین تفاوت مدینه فاضله -   
و مدینه جاهله در چیست؟

۱( تسلط به علوم مختلف موردنیاز جامعه - اهدافی که برای مردم مدینه تعریف شده است. 

۲( توانایی ایجاد شرایط الزم برای رشد جامعه - تدریس و تحصیل علوم عقلی محض یا علوم تجربی 

۳( آراستگی به فضایل و کماالت انسان - اهدافی که برای مدینه تعریف شده است. 

۴( تسلط به علوم مختلف موردنیاز جامعه - وجود فضای فراوان و یا جاهالن فراوان در مدینه
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تشبیه مدینه فاضله به بدن سالم از سوی فارابی برای استفاده از کدام شباهتشان ذکر شده است و با توجه به نظر فارابی، از -   
»مدنی بالطبع بودن انسان« کدام مورد را نمی توان برداشت کرد؟

گاهانه به تشکیل اجتماع تن داده است.   ۱( اینکه یک نظام سلسله مراتبی بین اعضا وجود دارد - بشر ناخواسته و ناآ

۲( اینکه عضو برتر بر دیگر اعضا ریاست دارد - نیاز متقابل انسان ها را به سوی یکدیگر کشانده است. 

۳( اینکه یک نظام سلسله مراتبی بین اعضا وجود دارد - نیاز متقابل انسان ها را به سوی یکدیگر کشانده است. 

گاهانه به تشکیل اجتماع تن داده است. ۴( اینکه عضو برتر بر دیگر اعضا ریاست دارد - بشر ناخواسته و ناآ

کدام گزینه پاسخ دو سؤال زیر است؟ -   

الف( کدام مورد از خصوصیات مردم مدینه جاهله نیست؟ 

ب( به رهبر جامعه چه چیزی این امکان را می دهد تا جامعه را به درستی درجهت نیل به سعادت حقیقی رهبری کند؟

۱( الف( عدم وصول به لذائذ دنیایی یعنی گرفتارشدن به بدبختی ب( تالش مردم برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت 

٢( الف( هدف مردم سالمت جسم و فراوانی تمتعات دنیایی است ب( داشتن روحی بزرگ و سرشتی عالی 

۳( الف( لذت های دنیایی برابر با سعادت است ب( رسیدن به عالی ترین درجات تعقل استداللی 

۴( الف( سعادت و خوشبختی حقیقی را نمی شناسد، برای همین گمان می برند که به بدبختی افتاده اند ب( اتصال پیوسته با عالم باال

که -    چنانند  جاهله  مدینه  مردم  و  چیست  باشد  ها  مدینه  بهترین  ای  مدینه  تا  شود  می  موجب  که  اصلی  ویژگی  فارابی  نظر  از 
...................

۱( پیش رفتن به سوی هدف اصلی - سالمت جسم را خیر و خوبی می شمرند و در پی آن هستند. 

۲( مدنی بالطبع بودن همگی مردم آن - سعادت را نمی شناسند و هرگز نمی توانند آن را بشناسند. 

۳( پیش رفتن به سوی هدف اصلی - اگر از سعادت راستین گفته شود نظر آنان تغییری نمی کند. 

۴( مدنی بالطبع بودن همگی مردم آن - اگر به سعادت دست نیابند گمان کنند که به بدبختی افتاده اند.

باتوجه به آرای سیاسی و اجتماعی فارابی، کدام مورد درست نیست و با توجه به نظر فارابی، از »مدنی بالطبع بودن انسان« کدام -   
مطلب را نمی توان برداشت کرد؟

گاهانه به تشکیل اجتماع تن داده است. ۱( آدمیان برحسب ضرورت و برای رفع نیازهای اولیه، اجتماع بشری را تشکیل داده اند - بشر ناخواسته و ناآ

۲( نه تنها نیازهای مادی بلکه برترین نیازهای انسان نیز در اجتماع برآورده می شوند - گرایش به اجتماع در بشر غیراکتسابی است.

۳( نیاز متقابل انسان ها به یکدیگر، عامل برپایی جوامع بوده است - نیازهای متقابل انسان را به سوی یکدیگر کشانده است. 

۴( انسان برحسب طبیعت خود، موجودی اجتماعی است - بدون زندگی اجتماعی، دستیابی به سعادت غیرممکن است.

نزد فارابی کدام مورد را می توان »هدف اجتماعی« تشکیل مدینه فاضله دانست و کدامیک، از ویژگی های الزم برای زعیم مدینه -   
فاضله فارابی نیست؟ 

۲( قیادت زعیمی الهی و تحقق نظر او - خردمندی  ۱( ایجاد و گسترش خیر و عدل - نبوت   

۴( تقسیم صناعات برحسب استعدادها - توانایی اداره مردم  ۳( استفاده از تعالیم روحانی - سرشت عالی   
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مناسب ترین ارزیابی از فلسفه سیاسی فارابی در کدام گزینه آمده است و مردم مدینه جاهله با مدینه فاضله از چه نظر متفاوت هستند؟-   

۱( در فلسفه او، محال است که فرد در بیرون از جامعه به سعادت حقیقی دست یابد - اولی برخالف دومی، به دنبال لذت های مادی است.

۲( سعادت حقیقی را گذر از زندگی اجتماعی و رسیدن به حقایق اخروی می داند - اولی برخالف دومی، سعادتی جز سالمت و لذت نمی بیند.

۳( در فلسفه او، محال است که فرد در بیرون از جامعه به سعادت حقیقی دست یابد - اولی برخالف دومی، سعادتی جز سالمت و لذت نمی بیند.

۴( سعادت حقیقی را گذر از زندگی اجتماعی و رسیدن به حقایق اخروی میداند - اولی برخالف دومی، به دنبال لذت های مادی است.

مفهوم اتصال دائمی پیامبر با ملک وحی چیست و با توجه به آرای سیاسی و اجتماعی، کدام مورد نادرست است؟-   

۱( توانایی اداره مدینه فاضله - مسیر سعادت و کمال انسان از زندگی اجتماعی می گذرد. 

۲( توانایی تفسیر احکام شریعت - انسان برحسب طبیعت خود موجودی اجتماعی است. 

۳( دریافت حقایق از طرف خالق - هدف اصلی جامعه سعادت در آخرت است. 

۴( پیروی از دستورات الهی - انسان به واسطه طبعش می خواهد با همنوع خود زندگی کند.

میان »سعادت« و »زندگی اجتماعی« کدام رابطه برقرار است و مردم مدینه جاهله چنان اند که ............-   

۱( یکی مسیر دیگری و یکی هدف دیگری است . اگر به لذت های دنیا دست نیابند، گمان می کنند به بدبختی افتاده اند. 

۲( هر دو ابزاری هستند برای رسیدن به یک هدف - سالمت جسم را خیر و خوبی می شمرند و در پی آن هستند. 

۳( یکی مسیر دیگری و یکی هدف دیگری است - سالمت جسم را خیر و خوبی می شمرند و در پی آن هستند.

۴( هر دو ابزاری هستند برای رسیدن به یک هدف - اگر به لذت های دنیا دست نیابند، گمان می کنند به بدبختی افتاده اند. 

کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر می باشد؟-   

الف( کدام مفهوم در ارتباط با فارابی درست است؟ 
ب( در رابطه با عقاید معلم ثانی کدام گزینه صحیح می باشد؟ 

ج( رکن جدایی ناپذیر و تعیین کننده سیاست در نظر فارابی ........... است و غیر از مدینه فاضله به ............ قائل است.
۱( الف( به سیاست توجه داشت و در آن تحقیق می کرد ب( انسان ها همگی به جامعه و تشکیل جامعه گرایش دارند ج( سعادت - مدینه ای دیگر

٢( الف( انسان را برحسب اختیار خود مدنی بالطبع می دانست ب( هدف اصلی جامعه و مدینه سعادت آخرت است ج( نظام مدینه - مدینه جاهله

۳( الف( به سیاست توجه داشت و در آن تحقیق می کرد ب( هدف اصلی جامعه و مدینه سعادت، آخرت است ج( سعادت - مدینه ای دیگر

۴( الف( انسان را برحسب اختیار خود مدنی بالطبع می دانست ب( انسان ها همگی به جامعه و تشکیل جامعه گرایش دارند ج( سعادت - مدینه ای دیگر

به عقیده فارابی مسیر سعادت و کمال انسان از ............ می گذرد و هدف اصلی جامعه و مدینه سعادت است.-   

۲( زندگی اجتماعی - دنیا و آخرت  ۱( زندگی اجتماعی - آخرت     

۴( سیاست - آخرت ۳( سیاست - دنیا و آخرت    

باتوجه به گزینه های مطروحه کدام مورد جزء ویژگی های زعیم مدینه فاضله نیست و اگر مدینه فاضله را به بدن تشبیه کنیم، کدام -   
مفهوم درست می باشد؟

۱( توانایی ایجاد شرایط الزم برای رشد جامعه - هر عضو باتوجه به ویژگی های خود وظایفی دارد. 

۲( احاطه به علوم مختلف موردنیاز جامعه - در میان اعضا تقدم و تأخر قرار ندارد و هماهنگ اند. 

۳( اتصال دائمی با ملک وحی - ریاست مدینه به مغز و عقل تشبیه شده است. 

۴( دریافت احکام و شرایع الهی - در مدینه فاضله کسی بر دیگری برتری ندارد.
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مناسب ترین ارزیابی از فلسفه سیاسی فارابی در کدام گزینه آمده است و مردم مدینه جاهله با مدینه فاضله از چه نظر متفاوت هستند؟-   

۱( در فلسفه او، محال است که فرد در بیرون از جامعه به سعادت حقیقی دست یابد - اولی برخالف دومی، به دنبال لذت های مادی است.

۲( سعادت حقیقی را گذر از زندگی اجتماعی و رسیدن به حقایق اخروی می داند - اولی برخالف دومی، سعادتی جز سالمت و لذت نمی بیند.

۳( در فلسفه او، محال است که فرد در بیرون از جامعه به سعادت حقیقی دست یابد - اولی برخالف دومی، سعادتی جز سالمت و لذت نمی بیند.

۴( سعادت حقیقی را گذر از زندگی اجتماعی و رسیدن به حقایق اخروی میداند - اولی برخالف دومی، به دنبال لذت های مادی است.

مفهوم اتصال دائمی پیامبر با ملک وحی چیست و با توجه به آرای سیاسی و اجتماعی، کدام مورد نادرست است؟-   

۱( توانایی اداره مدینه فاضله - مسیر سعادت و کمال انسان از زندگی اجتماعی می گذرد. 

۲( توانایی تفسیر احکام شریعت - انسان برحسب طبیعت خود موجودی اجتماعی است. 

۳( دریافت حقایق از طرف خالق - هدف اصلی جامعه سعادت در آخرت است. 

۴( پیروی از دستورات الهی - انسان به واسطه طبعش می خواهد با همنوع خود زندگی کند.

میان »سعادت« و »زندگی اجتماعی« کدام رابطه برقرار است و مردم مدینه جاهله چنان اند که ............-   

۱( یکی مسیر دیگری و یکی هدف دیگری است . اگر به لذت های دنیا دست نیابند، گمان می کنند به بدبختی افتاده اند. 

۲( هر دو ابزاری هستند برای رسیدن به یک هدف - سالمت جسم را خیر و خوبی می شمرند و در پی آن هستند. 

۳( یکی مسیر دیگری و یکی هدف دیگری است - سالمت جسم را خیر و خوبی می شمرند و در پی آن هستند.

۴( هر دو ابزاری هستند برای رسیدن به یک هدف - اگر به لذت های دنیا دست نیابند، گمان می کنند به بدبختی افتاده اند. 

کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر می باشد؟-   

الف( کدام مفهوم در ارتباط با فارابی درست است؟ 
ب( در رابطه با عقاید معلم ثانی کدام گزینه صحیح می باشد؟ 

ج( رکن جدایی ناپذیر و تعیین کننده سیاست در نظر فارابی ........... است و غیر از مدینه فاضله به ............ قائل است.
۱( الف( به سیاست توجه داشت و در آن تحقیق می کرد ب( انسان ها همگی به جامعه و تشکیل جامعه گرایش دارند ج( سعادت - مدینه ای دیگر

٢( الف( انسان را برحسب اختیار خود مدنی بالطبع می دانست ب( هدف اصلی جامعه و مدینه سعادت آخرت است ج( نظام مدینه - مدینه جاهله

۳( الف( به سیاست توجه داشت و در آن تحقیق می کرد ب( هدف اصلی جامعه و مدینه سعادت، آخرت است ج( سعادت - مدینه ای دیگر

۴( الف( انسان را برحسب اختیار خود مدنی بالطبع می دانست ب( انسان ها همگی به جامعه و تشکیل جامعه گرایش دارند ج( سعادت - مدینه ای دیگر

به عقیده فارابی مسیر سعادت و کمال انسان از ............ می گذرد و هدف اصلی جامعه و مدینه سعادت است.-   

۲( زندگی اجتماعی - دنیا و آخرت  ۱( زندگی اجتماعی - آخرت     

۴( سیاست - آخرت ۳( سیاست - دنیا و آخرت    

باتوجه به گزینه های مطروحه کدام مورد جزء ویژگی های زعیم مدینه فاضله نیست و اگر مدینه فاضله را به بدن تشبیه کنیم، کدام -   
مفهوم درست می باشد؟

۱( توانایی ایجاد شرایط الزم برای رشد جامعه - هر عضو باتوجه به ویژگی های خود وظایفی دارد. 

۲( احاطه به علوم مختلف موردنیاز جامعه - در میان اعضا تقدم و تأخر قرار ندارد و هماهنگ اند. 

۳( اتصال دائمی با ملک وحی - ریاست مدینه به مغز و عقل تشبیه شده است. 

۴( دریافت احکام و شرایع الهی - در مدینه فاضله کسی بر دیگری برتری ندارد.



988

منطق و فلسفه جامع کنکور

علت اصلی تشبیه رئیس مدینه به قلب چیست و تفاوت اصلی دو مدینه فارابی کدام است؟-   

۲( تقسیم وظایف اعضا مطابق نظر رئیس مدینه - نسبت اعضا به یکدیگر  ۱( دارای سرشت عالی بودن رئیس مدینه - هدف    

۴( برتری رئیس مدینه بر سایر اعضا - هدف ۳( وابستگی حیات یک جامعه به رئیس مدینه - نسبت اعضا به یکدیگر  

چرا از نظر فارابی ریاست جامعه باید به عالی ترین درجات تعقل رسیده باشد و مردم مدینه جاهله، دلیل بدبختی خود را چه می دانند؟-   

۱( بتواند مصالح مردم و شرایع و احکام را دریافت کند - دست نیافتن به لذت های مادی 

۲( روح بزرگ و سرشت عالی داشته باشد - عدم شناسایی سعادت حقیقی 

۳( بتواند مصالح مردم و شرایع و احکام را دریافت کند - عدم شناسایی سعادت حقیقی 

۴( روح بزرگ و سرشت عالی داشته باشد - دست نیافتن به لذت های مادی

از دیدگاه فارابی، هدف اصلی از مدینه و اجتماع مردم در یک سرزمین چیست و کدام عبارت بیانگر مرز جدایی مدینه فاضله از -   
جاهله نمی باشد؟

۲( توزیع امکانات اجتماعی - پیروی از عقل  ۱( تأمین نیازهای زندگی - ریاست پیامبر بر مدینه    

۴( زندگی در کنار همنوعان - هدف قرار دادن سعادت حقیقی ۳( دستیابی به کمال و سعادت - ترک لذات جسمانی   

باتوجه به ویژگی های مدینه فاضله کدام مفهوم از اوصاف مدینه فاضله محسوب نمی گردد و از نظر فارابی شرط ریاست بر مدینه -   
فاضله چیست؟

١( اگر برای مردمش از سعادت سخن گویند، بدان اعتقاد پیدا نکنند - توانایی هدایت جامعه درجهت سعادت 

۲( اگر به سالمت جسم دست نیافتند پندارند که در بدبختی افتاده اند - داشتن حکمت و معرفت حقیقی 

۳( مانند بدنی می ماند که از سالمت کافی برخوردار نیست - داشتن حکمت و معرفت حقیقی

۴( مردمش سعادت را در فضایل و صفات انسانی می جویند - توانایی هدایت جامعه درجهت سعادت 

کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ -   

الف( رئیس مدینه فاضله در اصل ........... است که باید در اتصال با ............ باشد.
ب( فارابی مدینه فاضله را به ........... تشبیه می کند که رئیس مدینه همچون .............. بر جامعه ریاست می کند. 

ج( کدام مفهوم معیار اصلی تشخیص مدینه فاضله فارابی است؟
۱( الف( پیامبر - ملک وحی ب( بدن - قلب ج( جامعه ای که مردم در آن مشغول اموری هستند که در پی آن سعادت است. 

۲( الف( فیلسوف - پروردگار ب( طبیعت - عقل ج( جامعه ای که در آن بعضی اعضا نسبت به سایرین مقدم اند. 

۳( الف( پیامبر - فیلسوفان ب( بدن انسان - مغز ج( جامعه ای که رفتار مردم آن بر اساس فطرت و طبع انسانی بنا شده باشد 

۴( الف( فیلسوف - ملک وحی ب( بدن - مغز ج( جامعه ای که هرکس در آن در حال عمل به وظیفه خویش است.

مهم ترین و اصلی ترین ویژگی که رئیس مدینه را در مقامی قرار می دهد که مردم را می تواند به سعادت راهبری کند چیست و بر -   
اساس دیدگاه فارابی چه عاملی سبب می شود که رئیس جامعه بتواند احکام و شرایع را دریافت کند؟

۱( اتصال با ملک وحی یا عقل فعال - رسیدن به عالی ترین درجات تعقل 

۲( الطاف خداوندی که بر او جاری است - اتصال با عقول مجرد و مالئکه 

۳( اتصال به ملک وحی یا عقل فعال - اتصال با عقول مجرد و مالئکه 

۴( الطاف خداوندی که بر او جاری است - رسیدن به عالی ترین درجات تعقل
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با نظر -    از توضیحات زیر توصیفات زیر توصیف مدینه فاضله نیست و کدام عبارت  به ویژگی های مدینه فاضله کدامیک  باتوجه 
فارابی درباره مدنی بالطبع دانستن انسان مغایر است؟

گاهی به تشکیل جامعه دست زد.  ۱( تنها پیامبر اسالم است که شایستگی رهبری و ریاست مدینه را دارد - انسان بدون اراده و آ

۲( هر عضوی از جامعه وظیفه خویش را به نحو احسن انجام می دهد - انسان برحسب سرشت خود تمایل به زندگی با همنوعان خویش را دارد.

۳( هر عضو جامعه متناسب با ویژگی هایش وظیفه ای بر عهده دارد - سعادت انسان صرفا در گرو زندگی اجتماعی است.

۴( میان اعضای این مدینه، سلسله مراتب و تقدم و تأخر وجود دارد - انسان ذاتًا دیگرگراست و به اجتماع گرایش دارد. 

کدام گزینه پاسخ سؤاالت زیر را بیان می دارد؟ -   

یک  در  مردم  آمدن  گرد  اصلی  هدف  و  است   ............................... امری  اجتماع،  به  انسان  گرایش  فارابی،  دیدگاه  از  الف( 
سرزمین است. 

ب( کدام عبارت از ویژگی های ریاست مدینه فاضله نیست؟

۱( الف( فطری - تأمین نیازهای زیستی ب( توانایی دریافت احکام و شرایع 

۲( الف( عقلی - تأمین سعادت آخرت ب( احاطه به علوم الهیات 

۳( الف( فطری - تأمین سعادت دو جهان ب( احاطه به علوم الهیات 

۴( الف( عقلی - تأمین سعادت دو جهان ب( توانایی دریافت احکام و شرایع

کدام گزینه پاسخ صحیح دو سؤال زیر است؟ -   

الف( نخستین فیلسوف مسلمان چه کسی بود؟

ب( در جامعه ای که حیات .............. وجود داشته باشد حیات .............. و ................ رشد خواهد کرد.

۱( الف( ابونصر محمد فارابی - ب( عقلی، علمی، فلسفی 

۲( الف( ابویوسف یعقوب بن اسحاق کندی - ب( عقلی، علمی، فلسفی 

۳( الف( ابویوسف یعقوب بن اسحاق کندی ب( علمی، عقلی، فلسفی 

۴( الف( ابونصر محمد فارابی - ب( علمی، عقلی، فلسفی

درباره حیات علمی کدام عبارت درست است و اگر در جامعه ای حیات فلسفی وجود داشته باشد ............-   

۱( با وجود حیات عقلی، حیات علمی رشد می کند. - حیات علمی در آن شکل خواهد گرفت. 

۲( از شاخه های حیات عقلی است. - حیات علمی در آن شکل خواهد گرفت. 

۳( با وجود حیات عقلی، حیات علمی رشد می کند. - حیات عقلی در آن وجود داشته است. 

۴( از شاخه های حیات عقلی است. - حیات عقلی در آن وجود داشته است.

»حیات علمی« در اسالم از چه زمانی آغاز شد و جامعه ای که حیات علمی دارد، ............-   

۱( ورود فلسفه به جهان اسالم - قطعًا پیش از آن حیات عقلی داشته است. 

۲( ظهور اسالم - قطعًا پیش از آن حیات فلسفی داشته است. 

۳( زمان ابویوسف یعقوب بن اسحاق کندی - قطعًا پیش از آن حیات فلسفی داشته است. 

۴( ورود فلسفه به جهان اسالم - می تواند در آینده به حیات فلسفی نیز برسد.
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کدام عبارت در مورد حیات علمی و فلسفی درست نیست؟-   
۱( یکی از زمینه های رشد حیات عقلی، ارزش قائل شدن برای اصل تفکر و خردورزی توسط پیامبر )ص( و قرآن کریم هستیم. 

۲( حیات عقلی مسلمانان از همان ابتدای ظهور اسالم آغاز شد و بالفاصله به حیات فلسفی منجر شد. 

۳( پیامبر اکرم )ص( و قرآن کریم »حیات عقلی« جامعه اسالمی را پایه گذاری کردند.

۴( از عصر رسول خدا بحث و گفتگوی عقلی در مسائل اعتقادی آغاز شد. 

پاسخ صحیح سؤاالت زیر کدام گزینه است؟ -   
الف( حیات علمی ثمره ............ است که قدمت آن در جهان اسالم به ............ قرن می رسد.

ب( در جامعه ای که حیات عقلی وجود دارد ............... 
ج( کندی دوران علمی خود را در ............ گذراند و مانند فارابی ............

۱( الف( حیات عقلی - سیزده ب( قطعًا هر نوع علمی قابلیت رشد و پیشرفت دارد ج( شهری که فارابی در آن فلسفه آموخت - در ستاره شناسی متخصص بود.

۲( الف( پیشرفت ابزار - چهارده ب( فقط علوم عقلی هستند که به طور قطع رشد می کنند ج( شهری که فارابی در آن فلسفه آموخت - در علم ریاضی شهره بود.

۳( الف( حیات عقلی - سیزده ب( فقط علوم عقلی هستند که به طور قطع رشد می کنند ج( شهری که فارابی برای تکمیل مطالعاتش به آن رفت - در ستاره 
شناسی متخصص بود.

۴( الف( پیشرفت ابزار - چهارده ب( قطعًا هر نوع علمی قابلیت رشد و پیشرفت دارد ج( شهری که فارابی برای تکمیل مطالعاتش به آن رفت - در علم ریاضی 
شهره بود.

اولین فیلسوف مشهور مسلمان کیست؟ او به کدام یک از علوم، تسلط کافی نداشته است و کدام نمودار رابطه حیات علمی و -   
فلسفی و عقلی را دقیق تر نمایش داده است؟

 )۲         )۱

 )۴         )۳

کدام عبارت درباره حیات فلسفی در اسالم درست است و کدام مورد از نتایج نبود »حیات عقلی« نیست؟-   
۱( یکی از ثمرات آن، حیات عقلی است که در جامعه ایجاد شد - نبود قطعی حیات فلسفی

۲( حدود دو قرن پس از حیات عقلی مسلمانان آغاز شد - احتمال نبود حیات علمی 

۳( یکی از ثمرات آن، حیات عقلی است که در جامعه ایجاد شد - احتمال نبود حیات علمی

۴( حدود دو قرن پس از حیات عقلی مسلمانان آغاز شد - نبود قطعی حیات فلسفی

کدام عبارت با حیات عقلی مسلمانان ناسازگار است و کدام مورد از مباحث علم کالم شمرده نمی شود؟-   
۱( حیات عقلی چندی پس از ظهور اسالم توسط پیامبر اکرم و قرآن کریم پایه گذاری شد - تعیین حدود شرعی 

۲( ارزش قائل شدن برای علما و دانشمندان از موارد ایجاد فضای مباحثات عقالنی است - اثبات وجود خدا

۳( از زمینه های رشد حیات عقلی مسلمانان، استفاده از علوم ملل مختلف بود - اثبات وجود معاد

۴( به جهت اتخاذ روش های خاص و بدیع پیامبر اکرم حیات عقلی به مرتبه ممتاز رسید - توحید خداوند
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کدام عبارت صحیح نیست؟-   

۱( در قرن اول هجری، دانشمندانی تربیت شدند که در روش عقلی و استداللی در مسائل اعتقادی مانند اثبات وجود خدا متبحر بودند. 

۲( دانشمندانی، که موضوعات اعتقادی دین را با استدالل و منطق مورد بحث قرار می دهند، متکلم نامیده می شوند. 

۳( مورخان علم گزارش داده اند که حیات تعقلی مسلمانان یک قرن پس از ظهور اسالم شکل گرفت.  

۴( از عصر رسول خدا بحث و گفتگوی عقلی در مسائل اعتقادی آغاز شد.

در کدام یک از موارد زیر، رشد حیات عقلی قابل مشاهده در قرآن کریم و گفتار و رفتار رسول خدا، ذکر نشده است؟-   

۱( طرح مباحث کالمی و به کار گرفتن شیوه های مختلف جدل از همان عصر رسول خدا 

۲( مذمت پیوسته نادانی و جهل، به طوری که در جامعه یک ویژگی منفی تلقی شود. 

۳( دعوت به یادگیری علوم دیگر ملت ها و تمدن ها و استفاده از آن ها 

۴( تکریم علم به عنوان ثمره تفکر و خردورزی

در رابطه با نهضت ترجمه و آشنایی مسلمانان با فلسفه یونان کدام عبارت نادرست است؟-   

۱( در نتیجه نهضت ترجمه کتاب های فراوانی از زبان های یونانی، پهلوی، هندی و سریانی در رشته های مختلف علمی ترجمه شدند.

۲( نهضت ترجمه منحصر به دانش فلسفه نبود؛ بلکه علوم گوناگون از قبیل منطق، نجوم، ریاضیات، طب، ادب و سیاست را شامل می شد.

۳( نهضت ترجمه چنان اهمیت یافت که گفته اند حنین بن اسحاق، مترجم معروف گاهی معادل وزن کتاب ترجمه شده زر دریافت می کرد.

۴( نهضت ترجمه متون که از قرن اول هجری آغاز شد، یکی دیگر از زمینه های شکل گیری »حیات فلسفی« در جهان اسالم بود.

کدام گزینه پاسخ دو سؤال زیر است؟ -   

الف( کدام گزینه درباره شکل گیری فلسفه اسالمی در قرن سوم هجری نادرست است؟ 

ب( علم کالم عبارت است از کاربرد روش های .............. در مسائل ................

۱( الف( به مسائل اعتقادی فیلسوفان مسلمان در حوزه دین محدود بود ب( منطقی و استداللی - اعتقادی 

۲( الف( دربردارنده نقد و بررسی اندیشه فیلسوفان بزرگ یونانی است ب( عقلی و منطقی - فقهی 

۳( الف( علم کالم و نهضت ترجمه در شکل گیری آن تأثیر فراوانی داشت ب( استداللی و منطقی - شرعی 

۴( الف( وجود گرایش های غالبًا ارسطویی در آن به چشم میخورد ب( منطقی و فلسفی - شرعی

برای ایجاد حیات عقلی روش های خاص و بدیع پیامبر اسالم )ص( چه نتیجه ای در پی داشت و آثار ترجمه شده در دوره نهضت -   
ترجمه شامل کدام زبان ها می شد؟

۱( حیات علمی و فلسفی اسالم با حیات ایشان مقارن شد - رومی، یونانی، پهلوی، سریانی 

۲( جامعه اسالمی دوره او، بالفاصله به حیات عقلی دست یافت - یونانی، پهلوی، سریانی، هندی 

۳( حیات علمی و فلسفی اسالم با حیات ایشان مقارن شد - یونانی، پهلوی، سریانی، هندی 

۴( جامعه اسالمی دوره او، بالفاصله به حیات عقلی دست یافت - رومی، یونانی، پهلوی، سریانی
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کدام عبارت صحیح نیست؟-   

۱( در قرن اول هجری، دانشمندانی تربیت شدند که در روش عقلی و استداللی در مسائل اعتقادی مانند اثبات وجود خدا متبحر بودند. 

۲( دانشمندانی، که موضوعات اعتقادی دین را با استدالل و منطق مورد بحث قرار می دهند، متکلم نامیده می شوند. 

۳( مورخان علم گزارش داده اند که حیات تعقلی مسلمانان یک قرن پس از ظهور اسالم شکل گرفت.  

۴( از عصر رسول خدا بحث و گفتگوی عقلی در مسائل اعتقادی آغاز شد.

در کدام یک از موارد زیر، رشد حیات عقلی قابل مشاهده در قرآن کریم و گفتار و رفتار رسول خدا، ذکر نشده است؟-   

۱( طرح مباحث کالمی و به کار گرفتن شیوه های مختلف جدل از همان عصر رسول خدا 

۲( مذمت پیوسته نادانی و جهل، به طوری که در جامعه یک ویژگی منفی تلقی شود. 

۳( دعوت به یادگیری علوم دیگر ملت ها و تمدن ها و استفاده از آن ها 

۴( تکریم علم به عنوان ثمره تفکر و خردورزی

در رابطه با نهضت ترجمه و آشنایی مسلمانان با فلسفه یونان کدام عبارت نادرست است؟-   

۱( در نتیجه نهضت ترجمه کتاب های فراوانی از زبان های یونانی، پهلوی، هندی و سریانی در رشته های مختلف علمی ترجمه شدند.

۲( نهضت ترجمه منحصر به دانش فلسفه نبود؛ بلکه علوم گوناگون از قبیل منطق، نجوم، ریاضیات، طب، ادب و سیاست را شامل می شد.

۳( نهضت ترجمه چنان اهمیت یافت که گفته اند حنین بن اسحاق، مترجم معروف گاهی معادل وزن کتاب ترجمه شده زر دریافت می کرد.

۴( نهضت ترجمه متون که از قرن اول هجری آغاز شد، یکی دیگر از زمینه های شکل گیری »حیات فلسفی« در جهان اسالم بود.

کدام گزینه پاسخ دو سؤال زیر است؟ -   

الف( کدام گزینه درباره شکل گیری فلسفه اسالمی در قرن سوم هجری نادرست است؟ 

ب( علم کالم عبارت است از کاربرد روش های .............. در مسائل ................

۱( الف( به مسائل اعتقادی فیلسوفان مسلمان در حوزه دین محدود بود ب( منطقی و استداللی - اعتقادی 

۲( الف( دربردارنده نقد و بررسی اندیشه فیلسوفان بزرگ یونانی است ب( عقلی و منطقی - فقهی 

۳( الف( علم کالم و نهضت ترجمه در شکل گیری آن تأثیر فراوانی داشت ب( استداللی و منطقی - شرعی 

۴( الف( وجود گرایش های غالبًا ارسطویی در آن به چشم میخورد ب( منطقی و فلسفی - شرعی

برای ایجاد حیات عقلی روش های خاص و بدیع پیامبر اسالم )ص( چه نتیجه ای در پی داشت و آثار ترجمه شده در دوره نهضت -   
ترجمه شامل کدام زبان ها می شد؟

۱( حیات علمی و فلسفی اسالم با حیات ایشان مقارن شد - رومی، یونانی، پهلوی، سریانی 

۲( جامعه اسالمی دوره او، بالفاصله به حیات عقلی دست یافت - یونانی، پهلوی، سریانی، هندی 

۳( حیات علمی و فلسفی اسالم با حیات ایشان مقارن شد - یونانی، پهلوی، سریانی، هندی 

۴( جامعه اسالمی دوره او، بالفاصله به حیات عقلی دست یافت - رومی، یونانی، پهلوی، سریانی
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منطق و فلسفه جامع کنکور

کدام گزینه پاسخ درست سؤاالت زیر است؟ -   
الف( باتوجه به حدیث زیر که »حکمت گمشده مؤمن است، آن را طلب کنید، حتی اگر نزد مشرک باشد.« کدام یک از جنبه های زمینه 

سازی برای حیات تعقلی را نشان می دهد؟ 
ب( نهضت ترجمه که از قرن ................ آغاز شد .................. 

ج( حیات عقلی به چه معنایی است؟
۱( الف( تکریم علم به عنوان ثمره خردورزی ب( دوم - یکی از زمینه های شکل گیری حیات علمی است ج( استفاده از عقل در زندگی فردی و اجتماعی

۲( الف( دعوت به یادگیری علوم دیگر ملت ها ب( سوم - از زمینه های شکل گیری حیات عقلی است ج( رشد و نمو دائمی قوه استدالل در جامعه

۳( الف( تکریم علم به عنوان ثمره خردورزی ب( سوم - از زمینه های شکل گیری حیات عقلی است ج( رواج عقالنیت روشمند و استداللی در اجتماع

۴( الف( دعوت به یادگیری علوم دیگر ملت ها ب( دوم - یکی از زمینه های شکل گیری حیات علمی است ج( اهمیت داشتن تعقل نزد مردم

باتوجه به عبارت قرآنی: »او اول است و آخر و ظاهر و باطن، و او به هرچیزی دانا است.« با کدام یک از مفاهیم و زمینه سازی های -   
قرآن برای تعقل ارتباط دارد و به گفته امیرالمؤمنین )ع( هرکسی خداوند را دو چیز بپندارد .............

۱( طرح مباحث علمی و عقلی و فلسفی - برای او جزء قائل شده است. 

۲( ارزش قائل شدن برای اصل تفکر - او را قابل شمارش دانسته است. 

۳( طرح مباحث علمی و عقلی و فلسفی - او را قرین چیز دیگری انگاشته است. 

۴( ارزش قائل شدن برای اصل تفکر - صفتی جدا از ذات برایش قائل شده است.

نخستین بحث ها و گفتگوهای عقلی در مباحث اعتقادی ............... در میان مسلمانان آغاز شد و آن دسته از دانشمندانی که -   
موضوعات اعتقادی دین را مورد بحث قرار دادند چه نامیده می شدند و از چه ابزاری استفاده می کردند؟
۲( از دوره پیامبر )ص( - متکلم، کتاب و سنت  ۱( همزمان با نهضت ترجمه - متکلم، استدالل و منطق   

۴( همزمان با نهضت ترجمه - فیلسوف، استدالل برهانی و منطق ۳( با ظهور نخستین فیلسوفان مسلمان - متکلم، کتاب و سنت  

چنانچه مطمئن باشیم که اولین فیلسوفان مسلمان در قرون اولیه تشکیل تمدن اسالمی ظهور کرده اند، می توانیم چه نتیجه ای -   
بگیریم و موضوع و روش علم کالم به ترتیب کدام است؟

۱( سرچشمه های این فلسفه حتمًا باید در یونان باشد - مباحث هستی شناسی، عقلی 

۲( حیات عقلی مسلمانان قطعًا پیش از آن آغاز شده بود - عقاید دینی، استدالل عقلی

۳( سرچشمه های این فلسفه حتمًا باید در یونان باشد - عقاید دینی، استدالل عقلی 

۴( حیات عقلی مسلمانان قطعًا پیش از آن آغاز شده بود - مباحث هستی شناسی، عقلی

کدام گزینه مبین پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ -   
الف( ترجمه آیه زیر با کدام یک از موارد زمینه سازی برای حیات عقلی توسط، بیشتر مرتبط است؟

»هیچ چیز نیست مگر آنکه خزائن آن نزد ما است و ما آن را جز به اندازه معین نازل نمی کنیم.« 
ب( حضرت علی )ع( درباره فرشتگان می فرمایند: »موجودات کاملی هستند عاری از ماده و قوه: زیرا ..................« کدام گزینه 

نمی تواند در رابطه با این جمله نادرست باشد؟ 
ج( از نظر حضرت علی )ع( اگر انسان خداوند را قرین و همدم چیزی دیگر بداند او را .................

۱( الف( طرح مباحث علمی و عقلی ب( فعلیت تمام دارند ج( قابل اشاره دانسته است. 

۲( الف( طرح دیدگاه های مختلف فلسفی و بررسی هرکدام ب( در نهایت کمال اند ج( دو چیز انگاشته است 

۳( الف( طرح مباحث علمی و عقلی ب( واسطه فیض آفرینش اند ج( دو چیز انگاشته است 

۴( الف( طرح دیدگاه های مختلف فلسفی و بررسی هرکدام ب( جملگی مجرد هستند ج( دارای جزء تصور کرده است
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کدام مفهوم نهضت ترجمه را توضیح می دهد و مطابق با گفتار حضرت علی )ع( چه هنگامی انسان خداوند را قرین و همدم چیز -   
دیگری می داند؟

۱( علوم گوناگون از قبیل منطق، فلسفه، نجوم، ریاضیات، طب، ادب و سیاست در نهضت ترجمه مورد توجه قرار گرفت - برای او جزء و بخش قائل شود.

۲( در نهضت ترجمه کتب گوناگون از رشته های مختلف علمی به زبان هایی مانند سریانی و هندی و یونانی و پهلوی ترجمه شد - صفات زائد بر ذات او را نفی 
نکند.

۳( علوم گوناگون از قبیل منطق، فلسفه، نجوم، ریاضیات، طب، ادب و سیاست در نهضت ترجمه مورد توجه قرار گرفت - صفات زائد بر ذات او را نفی نکند.

۴( در نهضت ترجمه کتب گوناگون از رشته های مختلف علمی به زبان هایی مانند سریانی و هندی و یونانی و پهلوی ترجمه شد - برای او جزء و بخش قائل شود. 

در ارتباط با نهضت ترجمه کدام مفهوم نادرست است و کدام عبارت در رابطه با جامعه اسالمی عصر پیامبر درست است؟-   

۱( نهضت ترجمه منحصر به فلسفه و منطق بود و کتاب هایی از افالطون و ارسطو ترجمه شد - در این عصر جامعه از حیث حیات عقالنی پیشرفت چشم گیری 
پیدا کرد.

۲( این نهضت منحصر به دانش فلسفه نبود، بلکه علوم گوناگون را هم شامل می شد - در این عصر جامعه آماده پذیرش تغییرات نبود.

۳( کتاب های فراوانی از زبان های یونانی، پهلوی، هندی و سریانی ترجمه شد - در این عصر جامعه برای ایجاد حیات عقالنی آماده شد.

۴( نهضت ترجمه از قرن دوم هجری آغاز شد که زمینه شکل گیری حیات فلسفی بود - در این عصر جامعه در ممتازترین مرتبه از حیات عقلی قرار داشت.

کدام مفهوم با برخورداری مسلمانان در عصر پیامبر از حیات فلسفی مطابقت ندارد و کدام گزینه از زمینه سازی های حیات عقلی -   
است که در قرآن کریم و گفتار و رفتار رسول خدا )ص( دیده می شود؟

۱( حیات عقلی مسلمانان بعد از دو قرن به حیات فلسفی انجامید - به کارگیری شیوه های مختلف استدالل 

۲( حنین بن اسحاق برای ترجمه کتب علمی مختلف زر دریافت می کرد - لزوم یادگیری علوم دیگر ملت ها و تمدن ها 

۳( حیات عقلی مسلمانان بعد از دو قرن به حیات فلسفی انجامید - لزوم یادگیری علوم دیگر ملت ها و تمدن ها 

۴( مباحث فلسفی و استداللی پس از نهضت ترجمه ظهور یافت - به کارگیری شیوه های مختلف استدالل

در رابطه با اقدامات فالسفه اسالمی نسبت به آثار فیلسوفان بزرگ یونان کدام یک از مفاهیم نادرست است و درباره نظام فلسفه -   
اسالمی می توان گفت که: »برخوردار از آراء ............ و به خصوص ............ دربردارنده .......... »

۲( یادگیری فلسفه یونان - سقراط، افالطون، تفکرات تازه و جدید  ۱( احیای مجدد فلسفه یونان - افالطون، ارسطو، اندیشه های بدیع  

۴( یادگیری فلسفه یونان - افالطون، ارسطو، اندیشه های بدیع  ۳( احیای مجدد فلسفه یونان - سقراط، افالطون، تفکرات تازه و جدید  

کدام گزینه پاسخ صحیح ............................... سؤال زیر است؟  -   

الف( رسول خدا فرمود »حکمت گمشده مؤمن است، آن را طلب کنید، حتی اگر نزد مشرک باشد.« با کدام مورد از زمینه سازی های حیات 
عقلی بیشتر مرتبط است. 

ب( پیامبر از کدام روش برای ایجاد حیات عقلی در جامعه اسالمی بهره گرفت؟ 

ج( در جامعه اسالمی اولین زمینه برای رشد فلسفه کدام مورد بوده است؟

۱( الف( تکریم علم و دعوت به یادگیری از دیگران ب( روش مخصوص به خود و جدید ج( وجودحیات عقلی در جامعه اسالمی 

۲( الف( مذمت نادانی و تکریم علم ب( روشی برگرفته از رفتار پیامبران گذشته ج( عالقه دانشمندان مسلمان به آثار یونانی

۳( الف( تکریم علم و دعوت به یادگیری از دیگران ب( روش برگرفته از رفتار پیامبران گذشته ج( وجود حیات عقلی در جامعه اسالمی

۴( الف( مذمت نادانی و تکریم علم ب( روش مخصوص به خود و جدید ج( عالقه دانشمندان مسلمان به آثار یونانی
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کدام مفهوم نهضت ترجمه را توضیح می دهد و مطابق با گفتار حضرت علی )ع( چه هنگامی انسان خداوند را قرین و همدم چیز -   
دیگری می داند؟

۱( علوم گوناگون از قبیل منطق، فلسفه، نجوم، ریاضیات، طب، ادب و سیاست در نهضت ترجمه مورد توجه قرار گرفت - برای او جزء و بخش قائل شود.

۲( در نهضت ترجمه کتب گوناگون از رشته های مختلف علمی به زبان هایی مانند سریانی و هندی و یونانی و پهلوی ترجمه شد - صفات زائد بر ذات او را نفی 
نکند.

۳( علوم گوناگون از قبیل منطق، فلسفه، نجوم، ریاضیات، طب، ادب و سیاست در نهضت ترجمه مورد توجه قرار گرفت - صفات زائد بر ذات او را نفی نکند.

۴( در نهضت ترجمه کتب گوناگون از رشته های مختلف علمی به زبان هایی مانند سریانی و هندی و یونانی و پهلوی ترجمه شد - برای او جزء و بخش قائل شود. 

در ارتباط با نهضت ترجمه کدام مفهوم نادرست است و کدام عبارت در رابطه با جامعه اسالمی عصر پیامبر درست است؟-   

۱( نهضت ترجمه منحصر به فلسفه و منطق بود و کتاب هایی از افالطون و ارسطو ترجمه شد - در این عصر جامعه از حیث حیات عقالنی پیشرفت چشم گیری 
پیدا کرد.

۲( این نهضت منحصر به دانش فلسفه نبود، بلکه علوم گوناگون را هم شامل می شد - در این عصر جامعه آماده پذیرش تغییرات نبود.

۳( کتاب های فراوانی از زبان های یونانی، پهلوی، هندی و سریانی ترجمه شد - در این عصر جامعه برای ایجاد حیات عقالنی آماده شد.

۴( نهضت ترجمه از قرن دوم هجری آغاز شد که زمینه شکل گیری حیات فلسفی بود - در این عصر جامعه در ممتازترین مرتبه از حیات عقلی قرار داشت.

کدام مفهوم با برخورداری مسلمانان در عصر پیامبر از حیات فلسفی مطابقت ندارد و کدام گزینه از زمینه سازی های حیات عقلی -   
است که در قرآن کریم و گفتار و رفتار رسول خدا )ص( دیده می شود؟

۱( حیات عقلی مسلمانان بعد از دو قرن به حیات فلسفی انجامید - به کارگیری شیوه های مختلف استدالل 

۲( حنین بن اسحاق برای ترجمه کتب علمی مختلف زر دریافت می کرد - لزوم یادگیری علوم دیگر ملت ها و تمدن ها 

۳( حیات عقلی مسلمانان بعد از دو قرن به حیات فلسفی انجامید - لزوم یادگیری علوم دیگر ملت ها و تمدن ها 

۴( مباحث فلسفی و استداللی پس از نهضت ترجمه ظهور یافت - به کارگیری شیوه های مختلف استدالل

در رابطه با اقدامات فالسفه اسالمی نسبت به آثار فیلسوفان بزرگ یونان کدام یک از مفاهیم نادرست است و درباره نظام فلسفه -   
اسالمی می توان گفت که: »برخوردار از آراء ............ و به خصوص ............ دربردارنده .......... »

۲( یادگیری فلسفه یونان - سقراط، افالطون، تفکرات تازه و جدید  ۱( احیای مجدد فلسفه یونان - افالطون، ارسطو، اندیشه های بدیع  

۴( یادگیری فلسفه یونان - افالطون، ارسطو، اندیشه های بدیع  ۳( احیای مجدد فلسفه یونان - سقراط، افالطون، تفکرات تازه و جدید  

کدام گزینه پاسخ صحیح ............................... سؤال زیر است؟  -   

الف( رسول خدا فرمود »حکمت گمشده مؤمن است، آن را طلب کنید، حتی اگر نزد مشرک باشد.« با کدام مورد از زمینه سازی های حیات 
عقلی بیشتر مرتبط است. 

ب( پیامبر از کدام روش برای ایجاد حیات عقلی در جامعه اسالمی بهره گرفت؟ 

ج( در جامعه اسالمی اولین زمینه برای رشد فلسفه کدام مورد بوده است؟

۱( الف( تکریم علم و دعوت به یادگیری از دیگران ب( روش مخصوص به خود و جدید ج( وجودحیات عقلی در جامعه اسالمی 

۲( الف( مذمت نادانی و تکریم علم ب( روشی برگرفته از رفتار پیامبران گذشته ج( عالقه دانشمندان مسلمان به آثار یونانی

۳( الف( تکریم علم و دعوت به یادگیری از دیگران ب( روش برگرفته از رفتار پیامبران گذشته ج( وجود حیات عقلی در جامعه اسالمی

۴( الف( مذمت نادانی و تکریم علم ب( روش مخصوص به خود و جدید ج( عالقه دانشمندان مسلمان به آثار یونانی
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از زمینه سازی های قرآن کریم و پیامبر اکرم )ص( برای ایجاد حیات عقلی کدام عبارت نادرست است و کدام مورد از نظر حضرت -   
علی )ع( نورانی شدن فرشتگان و مالئک را موجب می شود؟

۱( تکریم تفکر و خردورزی به عنوان ثمره علم - عاری شدن از ماده و قوه 

۲( مذمت پیوسته نادانان و جاهالن - افاضه فیوضات از جانب خالق 

۳( دعوت به یادگیری علوم دیگر تمدن ها - رسیدن به نهایت کمال ممکن 

۴( تکریم تفکر و خردورزی به عنوان ثمره علم - تجلی ذات خداوند بر آن ها

کدام مفهوم جزء زمینه های حیات عقلی که پیامبر و پیشوایان فراهم کرده بودند نیست و کدام یک از اولین پایه گذاران حیات -   
عقلی در جهان اسالم محسوب می شوند؟

۲( دعوت به استفاده علوم ملل دیگر - ابویوسف یعقوب بن اسحاق کندی  ۱( مذمت جهل و نادانی - پیامبر اکرم و قرآن کریم   

۴( بزرگداشت دانش و دانشمندان - ابویوسف یعقوب بن اسحاق کندی ۳( طرح آثار معنوی خردورزی - پیامبر اکرم و قرآن کریم   

تفاوت ریاست مدینه فاضله با ریاست حکیم متأله در نظر سهروردی در کدام گزینه به درستی یافت شده است؟-   
۲( عدم ریاست از راه قهر و غلبه بر جامعه  ۱( دریافت بی واسطه حقیقت توسط حکیم متأله    

۴( فضیلت برخی از اعضای جامعه نسبت به دیگران در مدینه فاضله فارابی  ۳( حکیم متأله در مقام ریاست تامه حتی اگر در نهایت گمنامی باشد.  

با -    را  استداللی  صورت  این   ،............................ استداللی  نبوغ  و   ............................ استوار  و  محکم  های  تالش 
ظریف ترین موشکافی ها آراست و یک نظام فلسفی مستحکم و قوی پدید آورد.

۴( ارسطو - ابن سینا  ۳( ارسطو - افالطون   ۲( فارابی - ابن سینا    ۱( افالطون - فارابی   

باتوجه به مفاهیم زیر هریک مربوط به کدام فیلسوف مشاء مربوط می گردد؟ -   
الف( هنگام تدریس راه می رفت و قدم می زد؟ 

ب( مؤسس فلسفه مشاء در جهان اسالم
۴( ابن سینا - فارابی  ۳( فارابی - فارابی   ۲( ابن سینا - ارسطو    ۱( ارسطو - فارابی   

در مورد حکمت در دیدگاه ابن سینا، کدام عبارت نادرست می باشد؟ -   
۲( فنی است که می تواند باعث رسیدن انسان به کمال بشود.  ۱( با بهره گیری از آن، انسان خود را به جهان واقعی بدل می کند. 

۴( فنی است که به بررسی وجود، آن چنان که هست، می پردازد. ۳( باعث رسیدن فرد به سعادت، اما به اندازه توانایی اش می شود.  

کدام گزینه جزء ویژگی های رئیس مدینه از نگاه فارابی نیست؟-   
۲( رئیس مدینه فقط می تواند پیامبر خدا باشد.  ۱( رئیس مدینه باید دارای ویژگی های ممتازی باشد.   

۴( رئیس مدینه باید به عالی ترین درجه تعقل رسیده باشد. ۳( رئیس مدینه باید با ملک وحی اتصال دائمی داشته باشد.   

نظریه مارکس در باب تشکیل جامعه با فارابی متفاوت ............چون ..........-   
۱( است - مارکس بر خالف فارابی که نیاز را عامل تشکیل جامعه می داند، نیازهای اصلی را نیازهای مادی می داند. 

۲( نیست - هر دو سعادت را هدف اصلی جامعه می دانند. 

۳( نیست - هر دو هدف جامعه را رفع نیازهای مادی می دانند.

۴( است - فارابی سعادت را هدف تشکیل جامعه می داند و مارکس رفع نیاز را عامل تشکیل جوامع می پندارد.
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از نظر فارابی انسان ............ است و به حسب ............ به جامعه گرایش دارد.-   

۲( مدنی بالطبع - فطرت و طبع خود  ۱( مدنی بالطبع - نیاز خود     

۴( فطرت اجتماعی - تشکیل خانواده ۳( فطرت اجتماعی - رفع نیازهای اصلی   

درباره هدف مدینه و جامعه کدام گزینه درست است؟-   

۲( سعادت و آفرینش دنیا و بهره برداری از امکانات، هدف جامعه است.  ۱( هدف اصلی جامعه از نظر فارابی، سعادت آخرت است.   

۴( هدف اصلی جامعه، سعادت دنیا و آخرت است. ۳( مردم در مدینه فاضله هرکدام به تنهایی به سعادت می رسند.  

در رابطه با مدینه فاضله کدام مورد را نمی توان قبول کرد؟-   

۱( مدینه فاضله مانند قلب است که باید سالم باشد و امکانات را به طور عادالنه بین اجزای جامعه تقسیم نماید.

۲( در مدینه فاضله مردم به اموری مشغول هستند که فرد را به سوی سعادت می برد. 

۳( در مدینه فاضله هر عضو متناسب با ویژگی های خودش وظیفه ای دارد. 

۴( در مدینه فاضله همه با یکدیگر مساوی هستند و کسی بر دیگری تقدم ندارد. 

تفاوت اصلی مدینه فاضله با مدینه جاهله در نگاه فارابی کدام است؟-   

۲( هدف جامعه  ۱( توزیع عادالنه امکانات جامعه    

۴( فضیلت ها و شایستگی ها ۳( رئیس مدینه فاضله و جاهله    

درباره معلم ثانی همه گزینه ها به جز گزینه ............ صحیح اند.-   

۱( او به علت آشنایی عمیق با تعالیم اسالمی توانست آموخته های خود را از افالطون و ارسطو در یک نظام جدید فلسفی عرضه نماید.

۲( تو در کتاب »الجمع بین رأی الحکیمین« با دقت نظرات ارسطو را شرح نمود. 

۳( وی عالوه بر فلسفه در حقوق، نجوم و حتی پزشکی تبحر داشت. 

۴( او در سیاست نظراتی نزدیک به افالطون داشت.

اگر یک متفکر برای سعادت جامعه و رسیدن به سعادت از طریق مدینه فاضله و حکومت پیامبران یا جانشینان او در جامعه نظری -   
بدهد، دیدگاهش به دیدگاه کدام اندیشمند نزدیک تر است؟ 

۴( فارابی و افالطون ۳( فارابی و ارسطو   ۲( ارسطو    ۱( افالطون   

دلیل شهرت ابونصر محمد فارابی به »معلم ثانی« کدام است؟-   

۲( آشنایی کامل با نظرات معلم اول )ارسطو(  ۱( تأسیس فلسفه اسالمی    

۴( آشنایی عمیق با تعالیم اسالم  ۳( آشنایی با نظرات فیلسوفان یونان    

بنیان گذار فلسفه مشائی در جهان اسالم ......................... بود که ............................. بود. -   

۲( ارسطو - بیشتر تحت تأثیر افالطون  ۱( ارسطو - تحت تأثیر فارابی    

۴( فارابی - بیشتر تحت تأثیر ارسطو ۳( فارابی - بیشتر تحت تأثیر افالطون و ارسطو   
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از نظر فارابی انسان ............ است و به حسب ............ به جامعه گرایش دارد.-   

۲( مدنی بالطبع - فطرت و طبع خود  ۱( مدنی بالطبع - نیاز خود     

۴( فطرت اجتماعی - تشکیل خانواده ۳( فطرت اجتماعی - رفع نیازهای اصلی   

درباره هدف مدینه و جامعه کدام گزینه درست است؟-   

۲( سعادت و آفرینش دنیا و بهره برداری از امکانات، هدف جامعه است.  ۱( هدف اصلی جامعه از نظر فارابی، سعادت آخرت است.   

۴( هدف اصلی جامعه، سعادت دنیا و آخرت است. ۳( مردم در مدینه فاضله هرکدام به تنهایی به سعادت می رسند.  

در رابطه با مدینه فاضله کدام مورد را نمی توان قبول کرد؟-   

۱( مدینه فاضله مانند قلب است که باید سالم باشد و امکانات را به طور عادالنه بین اجزای جامعه تقسیم نماید.

۲( در مدینه فاضله مردم به اموری مشغول هستند که فرد را به سوی سعادت می برد. 

۳( در مدینه فاضله هر عضو متناسب با ویژگی های خودش وظیفه ای دارد. 

۴( در مدینه فاضله همه با یکدیگر مساوی هستند و کسی بر دیگری تقدم ندارد. 

تفاوت اصلی مدینه فاضله با مدینه جاهله در نگاه فارابی کدام است؟-   

۲( هدف جامعه  ۱( توزیع عادالنه امکانات جامعه    

۴( فضیلت ها و شایستگی ها ۳( رئیس مدینه فاضله و جاهله    

درباره معلم ثانی همه گزینه ها به جز گزینه ............ صحیح اند.-   

۱( او به علت آشنایی عمیق با تعالیم اسالمی توانست آموخته های خود را از افالطون و ارسطو در یک نظام جدید فلسفی عرضه نماید.

۲( تو در کتاب »الجمع بین رأی الحکیمین« با دقت نظرات ارسطو را شرح نمود. 

۳( وی عالوه بر فلسفه در حقوق، نجوم و حتی پزشکی تبحر داشت. 

۴( او در سیاست نظراتی نزدیک به افالطون داشت.

اگر یک متفکر برای سعادت جامعه و رسیدن به سعادت از طریق مدینه فاضله و حکومت پیامبران یا جانشینان او در جامعه نظری -   
بدهد، دیدگاهش به دیدگاه کدام اندیشمند نزدیک تر است؟ 

۴( فارابی و افالطون ۳( فارابی و ارسطو   ۲( ارسطو    ۱( افالطون   

دلیل شهرت ابونصر محمد فارابی به »معلم ثانی« کدام است؟-   

۲( آشنایی کامل با نظرات معلم اول )ارسطو(  ۱( تأسیس فلسفه اسالمی    

۴( آشنایی عمیق با تعالیم اسالم  ۳( آشنایی با نظرات فیلسوفان یونان    

بنیان گذار فلسفه مشائی در جهان اسالم ......................... بود که ............................. بود. -   

۲( ارسطو - بیشتر تحت تأثیر افالطون  ۱( ارسطو - تحت تأثیر فارابی    

۴( فارابی - بیشتر تحت تأثیر ارسطو ۳( فارابی - بیشتر تحت تأثیر افالطون و ارسطو   
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کدام عبارت درباره کتاب »اغراض ارسطو فی کتاب مابعدالطبیعه« نادرست است؟-   

۱( فارابی در این کتاب با دقت و توانایی بسیار، نظرات ارسطو را شرح داده است. 

۲( فارابی در این کتاب نکات پیچیده کتاب مابعدالطبیعه ارسطو را آشکار می سازد. 

۳( این کتاب راهنمای ابن سینا در فهم کتاب ارسطو است. 

۴( فارابی در این کتاب توانست نقاط مشترک اندیشه های افالطون و ارسطو را بیابد.

کدام ویژگی فارابی باعث شد تا بتواند آرای فیلسوفان گذشته را در یک نظام فلسفی جدید عرضه کند؟-   

۲( آشنایی عمیق با تعالیم اسالم ۱( آشنایی کامل با آرای افالطون و ارسطو   

۴( تأسیس فلسفه اسالمی ۳( نوع و استحکام فکری     

هدف فلسفه از نظر فیلسوف مشائی چیست؟-   

۲( شناخت اقسام وجود  ۱( یافتن راه کمال نفسانی    

۴( سعادت نهایی بشر ۳( شناخت وجود آن چنان که هست    

از نظر فیلسوف مشائی نفس انسان مستعد رسیدن به سعادت نهایی .........-   

۲( می شود - به وسیله آموختن استدالل و تهذیب نفس، به آن می رسد.  ۱( نمی شود - با آموختن فن استدالل به آن می رسد.   
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۳( نفس به کمال می رسد و مستعد رسیدن به سعادت نهایی به طور کامل و یکسان می شود. 

۴( نفس به کمال می رسد و به جهانی عقالنی مشابه جهان عینی تبدیل می گردد.

کدام گزینه بیانگر توصیفی از حکمت از نظر مشاء نیست؟-   

۱( حکمت، فنی استداللی و فکری است که به واسطه آن انسان به وجود عالم می شود. 
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۴( ابن سینا ۳( افالطون    ۲( فارابی    ۱( ارسطو   
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گزینه نادرست درباره فلسفه اسالمی کدام است؟-   

۱( فلسفه اسالمی ضمن برخورداری از آرای افالطون و ارسطو دارای اندیشه های جدیدی نیز بود. 

۲( فلسفه اسالمی به خاطر شیوه تفکر استداللی به نام »مشاء« نام گذاری شد. 

۳( ارسطو در فلسفه پیش از هرچیز به قیاس برهانی تکیه داشت و به همین جهت فلسفه اسالمی در ابتدا استداللی شد.

۴( نظام فلسفی اسالمی که ابن سینا پایه گذاری کرد، در ابتدا بر آرای ارسطو متکی بود. 

در ابتدای شکل گیری فلسفه اسالمی، آرای کدام فیلسوف تأثیر بیشتری گذاشت؟ -   

۴( ابن سینا ۳( ارسطو    ۲( افالطون     ۱( فارابی   

کدام ویژگی در رابطه با فلسفه اسالمی نمی تواند صحیح باشد؟-   

۱( فلسفه اسالمی دربردارنده آرای افالطون و ارسطو است.

۲( فلسفه اسالمی دربردارنده اندیشه های جدیدی بود که تا آن روزگار سابقه نداشت. 

۳( پس از نهضت ترجمه و آشنایی مسلمانان با آثار ارسطو و افالطون، فلسفه اسالمی از ترجمه آثار آن ها پدید آمد. 

۴( فلسفه اسالمی در ابتدا سرشتی کاماًل استداللی داشت و متکی بر آرای ارسطو بود. 

کدام گزینه درباره نهضت ترجمه نادرست است؟-   

۱( این نهضت، زمینه ساز حیات عقلی در جامعه اسالمی شد. 

۲( این نهضت منحصر به دانش فلسفه نبود؛ بلکه علوم گوناگون را در بر می گرفت. 

۳( مترجم زبردست در آن زمان معادل وزن کتابی که ترجمه می کرد، زر دریافت می کرد. 

۴( در این نهضت مسلمانان به زودی معارف پیشینیان را یاد گرفتند و در تمام رشته های دانش، سرآمد ملت های زمان خود شدند.

درباره عوامل زمینه ساز حیات عقلی جامعه اسالمی، عبارت زیر با کدام گزینه نزدیک تر است؟ -   

»دعوت به یادگیری از دیگر ملت ها و تمدن ها و استفاده از آن ها«

۱( حکمت گمشده مؤمن است، آن را طلب کنید حتی اگر نزد مشرک باشد. 

۲( چنین گفت پیغمبر راست گوی                    ز گهواره تا گور دانش بجوی 

۳( امیرالمؤمنین )ع( فرمود: هرکس خدا را قرین چیزی بداند، او را دو چیز انگاشته است. 

۴( پیامبر )ص( روی وارد مسجد شدند. دو گروه را دیدند که یکی مشغول عبادت و دیگری مشغول تحصیل علم بودند. به نزد گروه دوم رفتند. 

اینکه خداوند در آیاتی از قرآن می فرماید: »او اول است و آخر و ظاهر است و باطن و...« از نمونه های کدام عامل زمینه ساز -   
حیات عقلی است؟

۱( ارزش قائل شدن برای اصل تفکر و خردورزی 

۲( طرح مباحث علمی و عقلی و فلسفی و به کار گرفتن شیوه های مختلف استدالل 

۳( تکریم علم به عنوان ثمره تفکر و خردورزی 

۴( مذمت پیوسته نادانی و جهل 
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منطق و فلسفه جامع کنکور

جمالت امیرالمؤمنین )ع( درباره فرشتگان مانند »موجودات کاملی هستند عاری از ماده و قوه«، »جملگی مجردند و در نهایت کمال -   
ممکن« با کدام گزینه تناسب بیشتری دارند؟

۲( تکریم علم به عنوان ثمره خردورزی ۱( طرح مباحث کالمی در ابتدای اسالم   

۴( طرح مباحث علمی و فلسفی و عقلی ۳( ارزش قائل شدن برای خردورزی    

کدام یک از گزینه های زیر از عوامل زمینه ساز حیات عقلی مسلمانان به شمار نمی رود؟-   

۲( طرح مباحث فلسفی  ۱( تکریم علم و عالمان     

۴( مذمت نادانی ۳( دعوت به مباحثات کالمی    

در رابطه با مسائل علمی در ابتدای اسالم همه گزینه ها صحیح اند به جز:-   

۱( مسائلی مانند وجود خدا، صفات خداوند و ضرورت معاد که جنبه فلسفی دارند، مطرح بوده است. 

۲( علم کالم که وظیفه آن دفاع از مسائل اعتقادی دین به کمک منابع دینی است، از همان ابتدا طرح بود. 

۳( حیات عقلی مسلمانان از همان ابتدای ظهور اسالم آغاز شد و پس از دو قرن به حیات فلسفی انجامید.

۴( بحث و گفتگوهای اعتقادی بین مسلمانان از همان زمان رسول خدا )ص( آغاز شد و به سرعت گسترش یافت.

در ابتدای ظهور اسالم موضوعات فلسفی ............-   

۲( مطرح نبوده، ولی مطالبی که جنبه فلسفی داشت طرح می شد.  ۱( مطرح بوده و نام فلسفه از یونان آورده بوده است.   

۴( مطرح نبوده؛ چون فلسفه از قرن دوم هجری وارد جامعه اسالمی شد. ۳( مطرح بوده، ولی به نام فلسفه و دانش خاص نبوده است.  

کدام گزینه نادرست است؟-   

۱( فلسفه حدود ۲ قرن پس از ظهور اسالم و جامعه اسالمی پدید آمد؛ بنابراین مسائل هستی شناسی قبل از آن مطرح نبوده است.

۲( از همان زمان رسول خدا )ص( بحث و گفتگوهای اعتقادی بین مسلمانان رایج بوده است. 

۳( بیشتر گفتگوهای اعتقادی بین مسلمانان قبل از ظهور فلسفه، رنگ و بوی فلسفی داشته اند.

۴( نخستین فیلسوف مسلمان، ابویوسف یعقوب بن اسحاق نام دارد که بیش از ۲۷۰ کتاب و رساله نوشته است. 

کدام مورد جزء زمینه های رشد فلسفه در جهان اسالم نیست؟-   

۲( نهضت ترجمه ۱( حیات عقلی     

۴( گفتگوهای عقیدتی مسلمانان ۳( مباحث فلسفی مسلمانان در ابتدای اسالم   

کدام گزینه جزء نتایج توجه به عقل و فکر نیست؟-   

۲( رشد شاخه های مختلف علم  ۱( حرکت به سوی دانش     

۴( شروع نهضت ترجمه  ۳( آغاز حیات علمی     

رابطه حیات عقلی با رشد جامعه اسالمی مانند کدام یک از موارد زیر است؟  -   

۲( زمین حاصلخیز برای بذر  ۱( درخت و میوه تازه     

۴( بذر مناسب برای رشد ۳( آبیاری برای زمین حاصلخیز    
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معنای دقیق تر حیات عقلی در کدام گزینه آمده است؟-   

۱( حیات عقلی آن است که بیشتر دانشمندان یک جامعه از منطق و عقالنیت قوی برخوردار باشند. 

۲( وقتی تمام اندیشمندان جامعه، هر نظری را فقط بر اساس عقل و استدالل نپذیرند، آن جامعه دارای حیات عقلی است. 

۳( اگر عقل و عقالنیت، به فرهنگ عمومی جامعه تبدیل شود، جامعه به حیات عقلی می رسد. 

۴( به طورکلی اهمیت افراد جامعه به علم و اندیشه و توجه هر فرد به یک دانش خاص، باعث حیات عقلی جامعه است.

کدام گزینه درست است؟-   

۱( توجه به فلسفه از ابتدای ظهور اسالم به سبب اهمیت ویژه ای بود که اسالم برای عقالنیت قائل بود. 

۲( توجه به عقل و عقالنیت در جامعه اسالمی به خاطر اهمیتی بود که اسالم برای علم و علم آموزی ایجاد کرده بود. 

۳( حیات فلسفی مسلمانان نتیجه مستقیم و بی واسطه حیات عقلی جامعه اسالمی بود. 

۴( حیات عقلی در جامعه اسالمی در نهایت منجر به ایجاد یک حیات علمی و فلسفی در جامعه اسالمی گردید.

کدام نمودار به طور صحیح درباره حیات علمی و فلسفی جهان اسالم بحث می کند؟-   

۲( حیات فلسفی  حیات علمی  حیات عقلی  ۱( حیات علمی و عقلی  حیات فلسفی    

۴( حیات عقلی  حیات علمی  حیات فلسفی ۳( حیات علمی  حیات عقلی  حیات فلسفی   

اولین مبنای فارابی برای ورود به فلسفه سیاسی چیست؟-   

۱( اندیشیدن او در مسایل سیاسی و سیاست و آثار باقی مانده از او در زمینه سیاست 

۲( طرح نظریه سیاسی مدینه فاضله و توجه به کمال انسان در زندگی اجتماعی فاضله 

۳( مدنی بالطبع دانستن انسان و گرایش به زندگی اجتماعی برحسب فطرت و طبع انسانی

۴( بیان ویژگی های رییس مدینه فاضله و توجه به احکام و قوانین الهی در مدینه فاضله. 

مباحث -     در  و  بوده   ...................... آرای  بر  متکی  و  داشت   .........................  
ً
کامال سرشتی  آغاز  در  اسالمی  فلسفه 

فلسفی پیش از هرچیز به .............. تکیه می کرد.

۲( استداللی - ارسطو - قیاس برهانی  ۱( استداللی - فارابی و ابن سینا - قیاس برهانی    

۴( دینی اسالمی - فالسفه مسلمان - معرفت وحیانی ۳( دینی اسالمی - فارابی و ابن سینا - معرفت وحیانی   
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۲( طرح نظریه سیاسی مدینه فاضله و توجه به کمال انسان در زندگی اجتماعی فاضله 

۳( مدنی بالطبع دانستن انسان و گرایش به زندگی اجتماعی برحسب فطرت و طبع انسانی

۴( بیان ویژگی های رییس مدینه فاضله و توجه به احکام و قوانین الهی در مدینه فاضله. 

مباحث -     در  و  بوده   ...................... آرای  بر  متکی  و  داشت   .........................  
ً
کامال سرشتی  آغاز  در  اسالمی  فلسفه 

فلسفی پیش از هرچیز به .............. تکیه می کرد.

۲( استداللی - ارسطو - قیاس برهانی  ۱( استداللی - فارابی و ابن سینا - قیاس برهانی    

۴( دینی اسالمی - فالسفه مسلمان - معرفت وحیانی ۳( دینی اسالمی - فارابی و ابن سینا - معرفت وحیانی   
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گزینه ۱ گزینه صحیح است. نخستین مکتب فلسفی در جهان اسالم حکمت مشاء نام داشت، زیرا تحت تأثیر تفکرات ارسطویی بود.( سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. کتاب »الجمع بین رأی حکیمین« توسط فارابی نگاشته شده و در آن کوشیده نقاط مشترک فلسفه افالطون و ارسطو را ( سوال
مشخص کند. دیدگاه ویژه فارابی در سیاست به دیدگاه افالطون نزدیک تر است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. فارابی توانست نقاط مشترک اندیشه های نظرات افالطون و ارسطو را در کتاب الجمع بین رأی الحکیمین ارائه کند.( سوال

و ( سوال فارابی در حقوق و نجوم  را در توضیح کتاب مابعدالطبیعه ارسطو نگاشته است.  فارابی کتاب اغراض مابعدالطبیعه  گزینه ۲ گزینه صحیح است. 
سیاست به درجه استادی رسیده بود. وی پزشکی را به خوبی می دانست )در پزشکی استاد نبود( و در مداوای بیماران تبحر داشت.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. تأسیس فلسفه ای نو در عالم اسالم که سابقه ای نداشته - اغراض مابعدالطبیعه( سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. ( سوال
الف( فارابی در کتاب اغراض، آرای ارسطو را شرح می دهد. 

ب( فارابی در کتاب اول به بررسی و مقایسه آرای افالطون و ارسطو می پردازد و نقاط مشترک و منطبق آرای آن دو را بیان می کند، وی در کتاب اغراض 
مابعدالطبیعه به شرح آرای ارسطو و رفع پیچیدگی های آن می پردازد، که برای فهم فلسفه او بسیار راهگشا است. 

ج( معلم ثانی، مقام حقیقی فارابی و دادن عنوان معلم ثانی به او از آن جهت است که او مؤسس فلسفه اسالمی است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. ابونصر فارابی - افالطون( سوال

گزینه ۴ گزینه صحیح است. به این شیوه فلسفی به خاطر ارسطو، حکمت مشاء می گویند )رد گزینه ۲( زیرا او در هنگام تدریس راه می رفت )رد گزینه ( سوال
۳( یا به دلیل اینکه او دائمًا میان مقدمات و نتایج در رفت و آمد بود. )رد گزینه ۲(

گزینه ۳ گزینه صحیح است. فارابی در رساله »اغراض مابعدالطبیعه« کتاب مابعدالطبیعه ارسطو را شرح می دهد. این کتاب بسیار کوتاه است و در شرح ( سوال
کتاب مابعدالطبیعه ارسطو نوشته شده فیلسوفان مسلمان با خواندن این کتاب توانستند به مفاهیم کتاب ارسطو پی ببرند.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. فارابی عالوه بر فلسفه که در آن سرآمد روزگار بود، در حقوق، نجوم و سیاست نیز شهرت داشت و به درجه استادی (  سوال
رسیده بود. 

مشاء به معنی  »بسیار راه رونده« است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. فارابی آرای زیادی در زمینه سیاست داشت و مهمترین فیلسوف سیاسی است. مهم ترین تفاوت این دو مدینه در هدف (  سوال
است هدف مدینه فاضله، سعادت است.
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گزینه ۱ گزینه صحیح است. نخستین مکتب فلسفی در جهان اسالم حکمت مشاء نام داشت، زیرا تحت تأثیر تفکرات ارسطویی بود.( سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. کتاب »الجمع بین رأی حکیمین« توسط فارابی نگاشته شده و در آن کوشیده نقاط مشترک فلسفه افالطون و ارسطو را ( سوال
مشخص کند. دیدگاه ویژه فارابی در سیاست به دیدگاه افالطون نزدیک تر است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. فارابی توانست نقاط مشترک اندیشه های نظرات افالطون و ارسطو را در کتاب الجمع بین رأی الحکیمین ارائه کند.( سوال

و ( سوال فارابی در حقوق و نجوم  را در توضیح کتاب مابعدالطبیعه ارسطو نگاشته است.  فارابی کتاب اغراض مابعدالطبیعه  گزینه ۲ گزینه صحیح است. 
سیاست به درجه استادی رسیده بود. وی پزشکی را به خوبی می دانست )در پزشکی استاد نبود( و در مداوای بیماران تبحر داشت.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. تأسیس فلسفه ای نو در عالم اسالم که سابقه ای نداشته - اغراض مابعدالطبیعه( سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. ( سوال
الف( فارابی در کتاب اغراض، آرای ارسطو را شرح می دهد. 

ب( فارابی در کتاب اول به بررسی و مقایسه آرای افالطون و ارسطو می پردازد و نقاط مشترک و منطبق آرای آن دو را بیان می کند، وی در کتاب اغراض 
مابعدالطبیعه به شرح آرای ارسطو و رفع پیچیدگی های آن می پردازد، که برای فهم فلسفه او بسیار راهگشا است. 

ج( معلم ثانی، مقام حقیقی فارابی و دادن عنوان معلم ثانی به او از آن جهت است که او مؤسس فلسفه اسالمی است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. ابونصر فارابی - افالطون( سوال

گزینه ۴ گزینه صحیح است. به این شیوه فلسفی به خاطر ارسطو، حکمت مشاء می گویند )رد گزینه ۲( زیرا او در هنگام تدریس راه می رفت )رد گزینه ( سوال
۳( یا به دلیل اینکه او دائمًا میان مقدمات و نتایج در رفت و آمد بود. )رد گزینه ۲(

گزینه ۳ گزینه صحیح است. فارابی در رساله »اغراض مابعدالطبیعه« کتاب مابعدالطبیعه ارسطو را شرح می دهد. این کتاب بسیار کوتاه است و در شرح ( سوال
کتاب مابعدالطبیعه ارسطو نوشته شده فیلسوفان مسلمان با خواندن این کتاب توانستند به مفاهیم کتاب ارسطو پی ببرند.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. فارابی عالوه بر فلسفه که در آن سرآمد روزگار بود، در حقوق، نجوم و سیاست نیز شهرت داشت و به درجه استادی (  سوال
رسیده بود. 

مشاء به معنی  »بسیار راه رونده« است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. فارابی آرای زیادی در زمینه سیاست داشت و مهمترین فیلسوف سیاسی است. مهم ترین تفاوت این دو مدینه در هدف (  سوال
است هدف مدینه فاضله، سعادت است.
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گزینه ۱ گزینه صحیح است. مهمترین تفاوت در هدف است نه در روش همان طور که قلب بر همه اعضای بدن ریاست دارد، در مدینه فاضله هم (  سوال
کسی باید بر دیگران برتری داشته باشد و بر آنان ریاست کند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. بهترین مدینه ها، مدینه ای است که مردم آن به اموری مشغول و به فضایلی آراسته اند که مدینه را به سوی سعادت (  سوال
می برد، یعنی هدف اصلی شان دستیابی به سعادت دنیا و آخرت باشد تا همگی به سعادت برسند. فارابی مدینه فاضله را به بدن انسان تشبیه می کند که در میان 

اعضای مدینه نیز سلسله مراتبی برقرار است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. زیرا صرفًا پیامبران ریاست مدینه فاضله را عهده دار نیستند؛ بلکه امامان و جانشینان ایشان که به مراتب عالی رسیده (  سوال
باشند می توانند عهده دار این ریاست شوند. انسان فطرتًا به زندگی مدنی گرایش دارد و سعادت او نیز در گرو زندگی جمعی است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. به عقیده فارابی مسیر سعادت و کمال انسان از زندگی اجتماعی می گذرد، بنابراین هدف اصلی جامعه و مدینه، سعادت (  سوال
دنیا و آخرت است.

بهترین مدینه ها، مدینه ای است که مردم آن به اموری مشغول و به فضایلی آراسته اند که در نهایت آن مدینه را به سوی سعادت رهنمون می سازد، فارابی چنین 
مدینه ای را، مدینه فاضله می نامد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. رئیس مدینه فاضله لزومًا بر تمامی علوم موردنیاز جامعه تسلط ندارد، زیرا هرکس تنها باید وظیفه خود را بر اساس توانایی (  سوال
هایش انجام دهد. فارابی مدینه جاهله را در مقابل مدینه فاضله قرار میدهد و معتقد است که مهمترین تفاوت آن با مدینه فاضله در هدف آن است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. فارابی بیان کرد که همان گونه که در اعضای بدن، برخی بر برخی تقدم دارند، برخی از اعضای جامعه نیز بر برخی دیگر (  سوال
مقدم اند. مثاًل همان طور که قلب بر همه اعضای بدن ریاست دارد، در مدینه فاضله هم کسی باید بر دیگران برتری داشته باشد و بر آنان ریاست کند. اینکه یک 
گاهانه به سمت آن گرایش می رویم برای مثال، گرایش به اعمال خوب در ما  گرایش در ما طبیعی و فطری باشد، لزومًا این معنا را نمی دهد که ما ناخواسته یا ناآ

گاهانه به سمت آن می رویم. فطری است ولی ما خواسته و آ

گزینه ۴ گزینه صحیح است. (  سوال
الف( مردم مدینه جاهله صرفًا به دنبال رفع تمتعات دنیایی و سالمت جسم و فراخی آن هستند و اگر به لذایذ دنیایی نرسند، یعنی به سعادت دست نیافته اند و 

بدبخت شده اند این مردم پس به دنبال سعادت دیگر نیستند و اگر سعادت را هم بشناسند به دنبالش نخواهند رفت. 
ب( پیامبر می تواند با ملک وحی اتصال دائمی داشته این ویژگی برای امامان و جانشینان او هم هست و همین اتصال پیوسته با عالم باال به پیامبران امکان می 

دهد که جامعه را به درستی و درجهت نیل به سعادت حقیقی رهبری کنند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. بهترین مدینه ها مدینه ای است که مردم آن به اموری مشغول و به فضایلی آراسته اند که مدینه را به سوی سعادت می (  سوال
برد. نکته مهم اینجا است که اشتغال به امور و فضایل به تنهایی مهم نیست، بلکه پیش بردن جامعه به سوی سعادت مهم است. 

گزینه ۱( سالمت جسم هم برای مردم مدینه فاضله خیر محسوب می شود و هم برای مردم مدینه جاهله، اما مردم مدینه فاضله به دنبال سعادت در دنیا هم 
هستند. 

گزینه ۲( هرکس می تواند اگر بخواهد، سعادت حقیقی را بشناسد. 
گزینه ۳( مردم مدینه جاهله سعادت حقیقی را نمی شناسند و چون در پی لذت جسمانی اند نظرشان در شنیدن سعادت حقیقی تغییری نمی کند )گزینه درست( 
گزینه ۴( هرکس به سعادت نرسد، گمان خواهد کرد که به بدبختی افتاده است. تفاوت مردم مدینه جاهله با فاصله این است که مردم مدینه جاهله اگر به فراوانی 

لذت ها دست نیابند، گمان می کنند که به بدبختی افتاده اند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. برپایی جامعه برحسب ضرورت نبوده است، بلکه برحسب طبیعت و فطرت انسان بوده است. مدنی بالطبع بودن یعنی (  سوال
ذات انسان به گونه ای است که به اجتماع گرایش دارد، بنابراین گرایش به اجتماع در بشر غیراکتسابی است و در ذات او قرار دارد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. هدف اصلی جامعه و مدینه نزد فارابی دستیابی به سعادت حقیقی است و در میان گزینه های موجود آنچه نوعی سعادت (  سوال
دنیوی است و خودش هدف محسوب می شود، ایجاد و گسترش خیر و عدل است. سایر گزینه ها همگی زمینه رسیدن به سعادت هستند و خودشان فی نفسه نه 
در دنیا و نه در آخرت سعادت محسوب نمی شوند. رئیس مدینه فاضله الزم نیست نبی باشد و به همین جهت است که جانشینان پیامبر که همان امامان هستند 

نیز بدون آنکه نبی باشند، می توانند رئیس مدینه فاضله باشند، اما داشتن مرتبہ نبی، یعنی اتصال دائم با ملک وحی الزم است.
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گزینه ۳ گزینه صحیح است. در فلسفه سیاسی فارابی، جامعه مطلوب یا همان مدینه فاضله، گرچه در پی برابری افراد است، اما برابری را در قرار (  سوال
گرفتن هر فرد در جایگاه شایسته فرد می داند نه اینکه افراد به طور مطلق باهم برابر باشند. هم اهل مدینه فاضله و هم مدینه جاهله، به دنبال سالمت جسم و 
لذت مادی اند، اما اهل مدینه جاهله، سعادت را تنها در لذت مادی و سالمت جسم می دانند، ولی اهل مدینه فاضله، سعادت حقیقی را در امور معنوی و اخروی 

در نظر می گیرند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. اتصال با ملک وحی ویژگی خاص پیامبران است، این ویژگی باعث می شود پیامبران، حقایق هستی را به طور مستقیم (  سوال
از جانب خالق هستی دریافت کنند. فارابی هدف اصلی جامعه را دستیابی به سعادت در دنیا و آخرت می داند، نه تنها دستیابی به سعادت آخرت.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. به عقیده فارابی مسیر سعادت و کمال انسانی از زندگی اجتماعی می گذرد، از اهداف اصلی جامعه و مدینه، سعادت در (  سوال
دنیا و آخرت است، بنابراین زندگی اجتماعی مسیر سعادت است و سعادت هدف زندگی اجتماعی است. 

رد گزینه نادرست  این ویژگی خاص مردم مدینه جاهله نیست و مردم مدینه فاضله هم همینطور هستند. البته با این حال، این گزینه به خودی خود غلط نیست و 
صرفًا نسبت به گزینه صحیح گزینه موردنظر )درست( صحیح می باشد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال
الف( او هرگز مشاغل سیاسی را نپذیرفت و با اهل سیاست معاشرت نداشت با وجود این در سیاست بسیار اندیشید و آثار متعددی در این زمینه نوشت. 

ب( او انسان را مدنی بالطبع می داند و معتقد است که برحسب فطرت و طبع خود به جامعه گرایش دارد، بنابراین این گرایش خطری همه انسان ها است. 
ج( رکن جدایی ناپذیر و تعیین کننده نظریات سیاسی فارابی »سعادت« است، زیرا از نظر او هدف اصلی رسیدن به سعادت دنیا و آخرت است و همه نظریات به 

گونه ای تعیین می شوند که این هدف تأمین شود.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. زندگی اجتماعی - دنیا و آخرت(  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. رهبر مدینه فاضله باید همه علوم مختلف موردنیاز اجتماع را بداند و از آن جمله احکام و شرایع الهی است او فقط در (  سوال
صورتی می تواند به همه این علوم برسد که با ملک وحی اتصال دائمی داشته باشد. ولی ایجاد همه شرایط الزم برای رشد جامعه از وظایف رئیس مدینه نیست. 
فارابی مدینه فاضله را به بدنی سالم تشبیه می کند که هر عضو آن متناسب با ویژگی خود وظیفه ای دارد و آن وظیفه را به نحو احسن انجام دهد. همان گونه که 
در اعضای بدن برخی بر برخی تقدم دارند، برخی از اعضای جامعه نیز بر برخی دیگر مقدم اند، برای مثال همان طور که قلب بر همه اعضای بدن ریاست دارد، 

در مدینه فاضله هم کسی باید بر دیگری برتری داشته باشد و بر آنان ریاست کند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. همان طور که قلب بر همه اعضای بدن ریاست دارد، در مدینه فاضله هم کسی باید بر دیگران برتری داشته باشد و بر (  سوال
آنان ریاست کند. فارابی مدینه جاهله را در مقابل مدینه فاضله قرار می دهد و معتقد است که مهم ترین تفاوت آن با مدینه فاضله، در هدف آن است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. به نظر فارابی ریاست جامعه باید بر عهده کسی باشد که روحی بزرگ و سرشتی عالی دارد و به عالی ترین درجات تعقل (  سوال
رسیده است که بتواند احکام و شرایع را دریافت کند. مردم مدینه جاهله، سعادت حقیقی را در کسب لذت های مادی می دانند و معتقدند زمانی بدبخت خواهند 

بود که به این لذت ها دست نیافته باشند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. فارابی معتقد است هدف از شکل گیری جامعه، رسیدن به سعادت و کمال انسان در هر دو جهان است. اهل مدینه (  سوال
فاضله قرار نیست که لذت جسمانی را ترک کنند، بلکه آن را سعادت حقیقی نمی دانند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. پاسخ مورد نظر از اوصاف مردم مدینه فاضله است. از نظر فارابی شرط ریاست بر مدینه فاضله عبارت است از اتصال به (  سوال
ملک وحی تا بتواند جامعه را در جهت سعادت هدایت کند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال
الف( زعیم یا رئیس مدینه فاضله در اصل پیامبر است که با عقل فعال یا وحی در ارتباط است. 

ب( از نظر فارابی، جامعه مانند بدن انسان و رئیس مدینه مانند قلب است. 
ج( بر اساس آرای فارابی، بهترین مدینه ها، مدینه ای است که مردم آن به اموری مشغول و به فضایلی آراسته اند که مدینه را به سوی سعادت می برد و چنین 

جامعه ای مدینه فاضله است.
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گزینه ۳ گزینه صحیح است. در فلسفه سیاسی فارابی، جامعه مطلوب یا همان مدینه فاضله، گرچه در پی برابری افراد است، اما برابری را در قرار (  سوال
گرفتن هر فرد در جایگاه شایسته فرد می داند نه اینکه افراد به طور مطلق باهم برابر باشند. هم اهل مدینه فاضله و هم مدینه جاهله، به دنبال سالمت جسم و 
لذت مادی اند، اما اهل مدینه جاهله، سعادت را تنها در لذت مادی و سالمت جسم می دانند، ولی اهل مدینه فاضله، سعادت حقیقی را در امور معنوی و اخروی 

در نظر می گیرند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. اتصال با ملک وحی ویژگی خاص پیامبران است، این ویژگی باعث می شود پیامبران، حقایق هستی را به طور مستقیم (  سوال
از جانب خالق هستی دریافت کنند. فارابی هدف اصلی جامعه را دستیابی به سعادت در دنیا و آخرت می داند، نه تنها دستیابی به سعادت آخرت.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. به عقیده فارابی مسیر سعادت و کمال انسانی از زندگی اجتماعی می گذرد، از اهداف اصلی جامعه و مدینه، سعادت در (  سوال
دنیا و آخرت است، بنابراین زندگی اجتماعی مسیر سعادت است و سعادت هدف زندگی اجتماعی است. 

رد گزینه نادرست  این ویژگی خاص مردم مدینه جاهله نیست و مردم مدینه فاضله هم همینطور هستند. البته با این حال، این گزینه به خودی خود غلط نیست و 
صرفًا نسبت به گزینه صحیح گزینه موردنظر )درست( صحیح می باشد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال
الف( او هرگز مشاغل سیاسی را نپذیرفت و با اهل سیاست معاشرت نداشت با وجود این در سیاست بسیار اندیشید و آثار متعددی در این زمینه نوشت. 

ب( او انسان را مدنی بالطبع می داند و معتقد است که برحسب فطرت و طبع خود به جامعه گرایش دارد، بنابراین این گرایش خطری همه انسان ها است. 
ج( رکن جدایی ناپذیر و تعیین کننده نظریات سیاسی فارابی »سعادت« است، زیرا از نظر او هدف اصلی رسیدن به سعادت دنیا و آخرت است و همه نظریات به 

گونه ای تعیین می شوند که این هدف تأمین شود.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. زندگی اجتماعی - دنیا و آخرت(  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. رهبر مدینه فاضله باید همه علوم مختلف موردنیاز اجتماع را بداند و از آن جمله احکام و شرایع الهی است او فقط در (  سوال
صورتی می تواند به همه این علوم برسد که با ملک وحی اتصال دائمی داشته باشد. ولی ایجاد همه شرایط الزم برای رشد جامعه از وظایف رئیس مدینه نیست. 
فارابی مدینه فاضله را به بدنی سالم تشبیه می کند که هر عضو آن متناسب با ویژگی خود وظیفه ای دارد و آن وظیفه را به نحو احسن انجام دهد. همان گونه که 
در اعضای بدن برخی بر برخی تقدم دارند، برخی از اعضای جامعه نیز بر برخی دیگر مقدم اند، برای مثال همان طور که قلب بر همه اعضای بدن ریاست دارد، 

در مدینه فاضله هم کسی باید بر دیگری برتری داشته باشد و بر آنان ریاست کند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. همان طور که قلب بر همه اعضای بدن ریاست دارد، در مدینه فاضله هم کسی باید بر دیگران برتری داشته باشد و بر (  سوال
آنان ریاست کند. فارابی مدینه جاهله را در مقابل مدینه فاضله قرار می دهد و معتقد است که مهم ترین تفاوت آن با مدینه فاضله، در هدف آن است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. به نظر فارابی ریاست جامعه باید بر عهده کسی باشد که روحی بزرگ و سرشتی عالی دارد و به عالی ترین درجات تعقل (  سوال
رسیده است که بتواند احکام و شرایع را دریافت کند. مردم مدینه جاهله، سعادت حقیقی را در کسب لذت های مادی می دانند و معتقدند زمانی بدبخت خواهند 

بود که به این لذت ها دست نیافته باشند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. فارابی معتقد است هدف از شکل گیری جامعه، رسیدن به سعادت و کمال انسان در هر دو جهان است. اهل مدینه (  سوال
فاضله قرار نیست که لذت جسمانی را ترک کنند، بلکه آن را سعادت حقیقی نمی دانند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. پاسخ مورد نظر از اوصاف مردم مدینه فاضله است. از نظر فارابی شرط ریاست بر مدینه فاضله عبارت است از اتصال به (  سوال
ملک وحی تا بتواند جامعه را در جهت سعادت هدایت کند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال
الف( زعیم یا رئیس مدینه فاضله در اصل پیامبر است که با عقل فعال یا وحی در ارتباط است. 

ب( از نظر فارابی، جامعه مانند بدن انسان و رئیس مدینه مانند قلب است. 
ج( بر اساس آرای فارابی، بهترین مدینه ها، مدینه ای است که مردم آن به اموری مشغول و به فضایلی آراسته اند که مدینه را به سوی سعادت می برد و چنین 

جامعه ای مدینه فاضله است.
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گزینه ۱ گزینه صحیح است. اتصال با ملک وحی موجب می شود تا پیامبر به عنوان رئیس مدینه فاضله بتواند به درستی مسیر سعادت جامعه را (  سوال
تشخیص دهد. رئیس جامعه به عالی ترین درجات تعقل، یعنی اتصال به ملک وحی رسیده است که بتواند احکام و شرایع را دریافت کند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. اواًل هر پیامبر برگزیده خدا می تواند رهبر مدینه فاضله باشد نه فقط پیامبر اسالم، ثانیًا غیر از پیامبر، جانشینان او نیز (  سوال
گاهانه هیچ کاری انجام نمی دهد گرایش  می توانند، ریاست این مدینه را بر عهده گیرند. انسان ذاتًا مدنی بالطبع است و گرایش به جمع دارد، اما ناخواسته و ناآ

به اجتماع داشتن انسان یعنی ذات و سرشت انسان به گونه ای است که قادر به تشکیل اجتماع و زندگی جمعی است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. (  سوال
الف( در اندیشه فارابی، گرایش انسان به اجتماع، امری فطری است و هدف اصلی از گرد آمدن مردم در یک سرزمین سعادت در دنیا و آخرت است. 

ب( ریاست جامعه باید به عالی ترین درجات تعقل رسیده باشد تا بتواند احکام و شرایع را دریافت کند. نیازی به احاطه به کل علوم الهیات نیست. چون علوم الهیات 
شامل شاخه های مختلف فلسفه و علوم الهی است که انسان بدون ارتباط مستقیم با خداوند به آن رسیده اند و چون فارابی پیامبر و امامان را می گوید، بنابراین 

علم خود را از ملک وحی دریافت نمود.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. (  سوال
الف( کندی، نخستین فیلسوف مسلمان محسوب می شود، فارابی مؤسس مشرب مشایی در جهان اسالم است. 

ب( حیات علمی و فلسفی در جامعه ای رشد می کند و جوانه می زند که حیات عقلی وجود داشته باشد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. زیرا حیات علمی یا فلسفی در جامعه ای رشد می کند که حیات عقلی وجود داشته باشد. حیات فلسفی ثمره حیات عقلی (  سوال
است، بنابراین اگر در جایی حیات فلسفی باشد، حیات عقلی از پیش وجود داشته است.

۳8( گزینه ۱ گزینه صحیح است. از ورود فلسفه به جهان اسالم در حدود سیزده قرن می گذرد، در حقیقت سیزده قرن است که مسلمانان نوعی (  سوال
»حیات علمی« دارند. حیات علمی و فلسفی در جامعه ای جوانه می زند و رشد می کند که پیش از آن حیات عقلی وجود داشته باشد.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. مورخان علم گزارش داده اند که حیات تعقلی مسلمانان با ظهور اسالم و تشکیل جامعه اسالمی مقارن بوده است. )اما (  سوال
به حیات فلسفی منجر نشد(

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال
الف( در حقیقت سیزده قرن است که مسلمانان نوعی حیات علمی دارند که از آن به حیات فلسفی تعبیر می کنیم. حیات علمی و فلسفی در جامعه ای جوانه می 

زند که »حیات عقلی« وجود داشته باشد. 
ب( در زمین حیات عقلی دانه هر شاخه از دانش کاشته شود، درخت تناوری خواهد شد و ثمر خواهد داد. 

ج( کندی دوران علمی خود را در بغداد گذراند، و فارابی نیز در همین شهر نزد ابوبشر فلسفه آموخت. نجوم یا ستاره شناسی از جمله علومی است که هم کندی 
در آن متبحر بود و هم فارابی در آن استاد.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. اولین فیلسوف مشهور مسلمان ابویوسف یعقوب بن اسحاق کندی است که در علم جامعه شناسی اثری از او به چشم (  سوال
نمی خورد. حیات علمی همان حیات فلسفی است که هر دو از ثمرات حیات عقلی اند و حیات علمی تمام شاخه های علوم را شامل است نه صرفا علوم تجربی را.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. حدود دو قرن پس از حیات عقلی مسلمانان آغاز شد )رد گزینه حیات علمی و فلسفی از ثمرات حیات عقلی است نه (  سوال
برعکس( اگر حیات عقلی نباشد، میوه ها و ثمرات آن که حیات علمی و فلسفی است نیز وجود نخواهد داشت.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. زیرا حیات تعقلی مسلمانان با ظهور اسالم آغاز شد. متکلمان می کوشند تا مسائل اعتقادی مسلمانان را با روش های (  سوال
استدالل و منطقی اثبات کنند. تعیین حدود شرعی مربوط به فقها است نه اعتقاد مسلمانان

گزینه ۳ گزینه صحیح است. مورخان علم گزارش داده اند که حیات تعقلی مسلمانان با ظهور اسالم و تشکیل جامعه اسالمی مقارن بوده است.(  سوال
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گزینه ۱ گزینه صحیح است. موارد ذکر شده در قرآن عبارت اند از: (  سوال
۱- ارزش قائل شدن برای اصل تفکر و خردورزی 

۲- تکریم علم به عنوان ثمره تفکر و خردورزی 
٣- تکریم پیوسته عالمان و دانشمندان 

۴- طرح مباحث علمی و عقلی و فلسفی و به کار گرفتن شیوه های مختلف استدالل 
۵- مذمت پیوسته نادانی و جهل، به طوری که در جامعه یک ویژگی منفی تلقی شود. 

۶- دعوت به یادگیری علوم دیگر ملت ها و تمدن ها و استفاده از آن ها

گزینه ۴ گزینه صحیح است. نهضت ترجمه متون از قرن دوم هجری آغاز شد.(  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال
الف( فلسفه اسالمی از همان ابتدا و تحت تأثیر مباحثی که بزرگان فلسفه یونان مطرح کرده بود، بسیاری از مباحث فلسفی محض را نیز شامل می شد و به امور 

اعتقادی دینی محدود نبوده است. 
ب( علم کالم سعی می کند تا با روش های عقلی و منطقی و استداللی در مورد مسائل اعتقادی بحث و گفتگو کند.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. فلسفه و نهضت ترجمه، یکی دو قرن پس از رحلت پیامبر پدید آمدند، اما روش های بدیع ایشان برای ایجاد حیات تعقلی (  سوال
در میان مسلمانان، موجب شد که جامعه عصر ایشان در مدت کوتاهی به حیات تعقلی دست یابد و زمینه را برای رشد علم و فلسفه فراهم کند. آثار ترجمه شده 

در دوره نهضت ترجمه، معموال از زبان های یونانی، پهلوی، سریانی و هندی ترجمه شدند نه رومی.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. (  سوال
الف( پیامبر اسالم برای دعوت مسلمانان به یادگیری علوم از ملتهای دیگر و استفاده از آن فرمودند: »حکمت گمشده مؤمن است آن را طلب کنید، حتی اگر 

نزد مشرک باشد.« 
ب( نهضت ترجمه که از قرن دوم هجری آغاز شد، یکی دیگر از زمینه های شکل گیری حیات فلسفی در جهان اسالم بود. 

ج( حیات عقلی به معنای حضور عقالنیت و احترام به عقل در جامعه است به عبارت دیگر، یعنی وجود فضای فرهنگی و اجتماعی جهت بحث و گفتگوی عقلی، 
این ها همه بیانی از اهمیت داشتن تعقل نزد مردم است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. این آیه صفات خداوند را مطرح کرده و او را اول و آخر، ظاهر و باطن هستی معرفی می کند، بنابراین مباحثی عقلی و (  سوال
فلسفی را طرح کرد، که نیازمند تفکر و تعقل است. حضرت علی )ع( می فرماید: »هرکس خدا را دو چیز بپندارد برای او جزء قائل شده است.«

گزینه ۲ گزینه صحیح است. نخستین گفتگوهای عقلی در عصر پیامبر در مورد مباحث اعتقادی اسالم شکل گرفت. این دسته از دانشمندان که (  سوال
موضوعات اعتقادی دین را با استدالل و منطق مورد بحث قرار می دهند، متکلم نامیده می شوند.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. فلسفه و حیات فلسفی زمانی در یک جامعه پدید می آید که آن جامعه دارای حیات عقلی باشد، پس اگر فیلسوفی در (  سوال
یک جامعه ظهور می کند، آن جامعه از قبل دارای حیات عقلی است. 

علم کالم: 
موضوع  مسائل اعتقادی دین )عقاید دینی( 

روش  استدالل و منطق

گزینه ۳ گزینه صحیح است. (  سوال
الف( این آیه یکی از مطالب علمی دقیق است که در آیات قرآن درباره خلقت ذکر شده است، بنابراین بیشترین ارتباط را با طرح مباحث علمی و عقلی و فلسفی 

دارد. 
ب( حضرت علی )ع( می فرماید: موجودات کاملی هستند عاری از ماده و قوه، زیرا جملگی مجردند و فعلیت تمام دارند و در نهایت کمال ممکن اند. 

ج( حضرت علی )ع( می فرماید: »هرکس خدا را قرین چیز دیگری بداند او را دو چیز انگاشته است.«
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گزینه ۱ گزینه صحیح است. موارد ذکر شده در قرآن عبارت اند از: (  سوال
۱- ارزش قائل شدن برای اصل تفکر و خردورزی 

۲- تکریم علم به عنوان ثمره تفکر و خردورزی 
٣- تکریم پیوسته عالمان و دانشمندان 

۴- طرح مباحث علمی و عقلی و فلسفی و به کار گرفتن شیوه های مختلف استدالل 
۵- مذمت پیوسته نادانی و جهل، به طوری که در جامعه یک ویژگی منفی تلقی شود. 

۶- دعوت به یادگیری علوم دیگر ملت ها و تمدن ها و استفاده از آن ها

گزینه ۴ گزینه صحیح است. نهضت ترجمه متون از قرن دوم هجری آغاز شد.(  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال
الف( فلسفه اسالمی از همان ابتدا و تحت تأثیر مباحثی که بزرگان فلسفه یونان مطرح کرده بود، بسیاری از مباحث فلسفی محض را نیز شامل می شد و به امور 

اعتقادی دینی محدود نبوده است. 
ب( علم کالم سعی می کند تا با روش های عقلی و منطقی و استداللی در مورد مسائل اعتقادی بحث و گفتگو کند.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. فلسفه و نهضت ترجمه، یکی دو قرن پس از رحلت پیامبر پدید آمدند، اما روش های بدیع ایشان برای ایجاد حیات تعقلی (  سوال
در میان مسلمانان، موجب شد که جامعه عصر ایشان در مدت کوتاهی به حیات تعقلی دست یابد و زمینه را برای رشد علم و فلسفه فراهم کند. آثار ترجمه شده 

در دوره نهضت ترجمه، معموال از زبان های یونانی، پهلوی، سریانی و هندی ترجمه شدند نه رومی.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. (  سوال
الف( پیامبر اسالم برای دعوت مسلمانان به یادگیری علوم از ملتهای دیگر و استفاده از آن فرمودند: »حکمت گمشده مؤمن است آن را طلب کنید، حتی اگر 

نزد مشرک باشد.« 
ب( نهضت ترجمه که از قرن دوم هجری آغاز شد، یکی دیگر از زمینه های شکل گیری حیات فلسفی در جهان اسالم بود. 

ج( حیات عقلی به معنای حضور عقالنیت و احترام به عقل در جامعه است به عبارت دیگر، یعنی وجود فضای فرهنگی و اجتماعی جهت بحث و گفتگوی عقلی، 
این ها همه بیانی از اهمیت داشتن تعقل نزد مردم است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. این آیه صفات خداوند را مطرح کرده و او را اول و آخر، ظاهر و باطن هستی معرفی می کند، بنابراین مباحثی عقلی و (  سوال
فلسفی را طرح کرد، که نیازمند تفکر و تعقل است. حضرت علی )ع( می فرماید: »هرکس خدا را دو چیز بپندارد برای او جزء قائل شده است.«

گزینه ۲ گزینه صحیح است. نخستین گفتگوهای عقلی در عصر پیامبر در مورد مباحث اعتقادی اسالم شکل گرفت. این دسته از دانشمندان که (  سوال
موضوعات اعتقادی دین را با استدالل و منطق مورد بحث قرار می دهند، متکلم نامیده می شوند.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. فلسفه و حیات فلسفی زمانی در یک جامعه پدید می آید که آن جامعه دارای حیات عقلی باشد، پس اگر فیلسوفی در (  سوال
یک جامعه ظهور می کند، آن جامعه از قبل دارای حیات عقلی است. 

علم کالم: 
موضوع  مسائل اعتقادی دین )عقاید دینی( 

روش  استدالل و منطق

گزینه ۳ گزینه صحیح است. (  سوال
الف( این آیه یکی از مطالب علمی دقیق است که در آیات قرآن درباره خلقت ذکر شده است، بنابراین بیشترین ارتباط را با طرح مباحث علمی و عقلی و فلسفی 

دارد. 
ب( حضرت علی )ع( می فرماید: موجودات کاملی هستند عاری از ماده و قوه، زیرا جملگی مجردند و فعلیت تمام دارند و در نهایت کمال ممکن اند. 

ج( حضرت علی )ع( می فرماید: »هرکس خدا را قرین چیز دیگری بداند او را دو چیز انگاشته است.«
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گزینه ۳ گزینه صحیح است. دانشمندان که موضوعات اعتقادی دین را با استدالل و منطق مورد بحث قرار می دهند، متکلم نامیده می شوند. پس، (  سوال
حیات عقلی مسلمانان از همان ابتدای ظهور اسالم آغاز شد و بعد از دو قرن به حیات فلسفی انجامند. نهضت ترجمه منحصر به دانش فلسفه نبود بلکه علوم 
گوناگون از قبیل منطق، فلسفه، نجوم، ریاضیات، طب، ادب و سیاست را هم شامل می شد و در نتیجه آن، کتاب های فراوانی از زبان های یونانی، پهلوی، 
هندی، و سریانی و در رشته های مختلف علمی ترجمه شدند. حضرت علی )ع( فرمود: »هرکس برای خدا صفتی جدا از ذات قائل شود، او را قرین چیز دیگری 

ساخته است.«

گزینه ۱ گزینه صحیح است. این نهضت منحصر به دانش فلسفه نبود، بلکه علوم گوناگون از قبیل منطق، فلسفه، نجوم، ریاضیات، طب، ادب و (  سوال
سیاست را هم شامل می شد. پیامبر برای ایجاد چنین حیاتی از روش های خاص و بدیع استفاده کرد، به طوری که جامعه اسالمی عصر او در زمانی کوتاه به 

مرتبه ای ممتاز از حیات عقلی نائل آمد.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. از همان ابتدای اسالم یعنی قرن اول هجری به روش عقلی و استداللی مباحث مربوط به خداوند، ضرورت معاد و جبر (  سوال
و اختیار و از این قبیل مورد بحث و بررسی و آموزش قرار گرفت و کتب مرتبط با این موضوعات نگاشته شد، قرن دوم هجری و آغاز نهضت ترجمه زمینه دیگری 

از شکل گیری حیات فلسفی است.  
لزوم یادگیری از دیگر ملت ها مطرح نیست، بلکه دعوت به یادگیری از دیگران است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. فالسفه مسلمان یادگارهای فیلسوفان بزرگ یونان را آموختند و با نقد و بررسی آرای آن حکیمان، نظام فلسفی نوینی را (  سوال
سامان بخشیدند. پس نظام فلسفی مطرح شده، همان فلسفه یونان نبود که تعبیر احیای فلسفه یونان درست باشد. فالسفه اسالمی نظام فلسفی نوینی را سامان 

بخشیدند که ضمن برخورداری از آرای افالطون و به خصوص ارسطو، دربردارنده اندیشه های جدیدی بود که تا آن روزگار سابقه نداشت.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال
الف( در این عبارت به دو مورد از موارد زمینه سازی حیات عقلی اشاره شده است. عبارت »حکمت گمشده مؤمن است« به تکریم علم می پردازد و »آن را طلب 

کنید حتی اگر نزد مشرک باشد« دعوت به یادگیری از دیگران می کند. 
ب( پیامبر )ص( و قرآن کریم حیات عقلی جامعه اسالمی را پایه گذاری کردند. آن حضرت برای ایجاد چنین حیاتی از روش هایی خاص و بدیع استفاده کردند. 

ج( اولین زمینه برای رشد فلسفه وجود حیات عقالنی در یک جامعه و حضور عقالنیت و احترام به عقل است که همان زمین آماده ای است، که اگر دانه هر 
شاخه از دانش در آن کاشته شود درخت تناوری خواهد شد.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. تکریم علم به عنوان ثمره تفکر و خردورزی از زمینه سازی ها برای حیات عقالنی است. حضرت علی )ع( می فرماید: (  سوال
»خداوند بر آن ها تجلی کرد )علت(، نورانی شدند )معلول(«

گزینه ۳ گزینه صحیح است. این زمینه سازی ها عبارت اند از: (  سوال
۱- ارزش قائل شدن برای اهل تفکر 

٢- تکریم علم به عنوان ثمره خردورزی 
٣- تکریم عالمان 

۴- طرح مباحث علمی و به کارگیری شیوه های مختلف استدالل 
۵- مذمت جهل 

۶- دعوت به یادگیری و استفاده از علوم دیگر ملت ها. 
زیرا طبق نظر مورخان علم حیات عقلی در میان مسلمانان با ظهور اسالم و تشکیل جامعه اسالمی توسط پیامبر اکرم و قرآن کریم پایه گذاری شد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. مدینه فاضله را به واسطه ملک وحی می دانست، حال آنکه این واسطه برای حکیم متأله بیان فارابی دریافت حقیقت (  سوال
توسط رئیس نشده است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. گزینه ۲ صحیح است.(  سوال
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گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال
الف( ارسطو در هنگام تدریس بسیار راه می رفت و قدم می زد. 

ب( مؤسس فلسفه مشاء در جهان اسالم فارابی است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. به وسیله این فن، انسان به جهانی عقلی تبدیل می گردد که مشابه جهان واقعی موجودات است.(  سوال

گزینه ۲ گزینه صحیح است. پیامبران، امامان و جانشینان آنان می توانند ریاست مدینه را بر عهده بگیرند.(  سوال

گزینه ۴ گزینه صحیح است. مارکس، فیلسوف ماتریالیست، نیازهای اصلی انسان را نیازهای مادی می داند.(  سوال

گزینه ۴ گزینه صحیح است. از نظر فارابی، انسان موجودی مدنی بالطبع است که به حسب فطرت و طبع خود به جامعه گرایش دارد.(  سوال

گزینه ۴ گزینه صحیح است. به عقیده فارابی، مسیر سعادت و کمال انسان از زندگی اجتماعی می گذرد و به همین جهت باید هدف اصلی جامعه و (  سوال
مدینه نیز سعادت انسان در دنیا و آخرت باشد.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. مدینه فاضله مانند بدن سالم است که در آن مردم به اموری مشغول هستند که جامعه را به سوی سعادت می برد و همان (  سوال
گونه که در اعضای بدن، برخی بر برخی تقدم دارند، برخی از اعضای جامعه نیز بر برخی دیگر مقدم اند.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. فارابی مدینه جاهله را در مقابل مدینه فاضله، قرار می دهد و معتقد است که مهمترین تفاوت آن با مدینه فاضله در (  سوال
هدف آن است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. شرح نظرات ارسطو توسط فارابی در کتاب »اغراض ارسطو فی کتاب مابعدالطبیعه« آمده است.(  سوال

گزینه ۴ گزینه صحیح است. (  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. فارابی به علت آشنایی عمیق با تعالیم اسالم، توانست آموخته های خود از افالطون و ارسطو و سایر فیلسوفان گذشته (  سوال
را در یک نظام فلسفی جدید عرضه کند و فلسفه مشائی را در جهان اسالم بنا نهد. از این رو به »معلم ثانی« شهرت یافت.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. عالمان و مورخان فلسفه، فارابی را بنیان گذار و مؤسس حکمت مشائی در جهان اسالم می دانند. این شیوه تفکر (  سوال
فلسفی به خاطر مؤسس اول آن، یعنی ارسطو به »حکمت مشاء« معروف شد.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. فارابی نقاط مشترک اندیشه های افالطون و ارسطو را در کتاب »الجمع بین رأی الحکیمین« بیان کرده است.(  سوال

گزینه ۲ گزینه صحیح است. فارابی به علت آشنایی عمیق با تعالیم اسالم، توانست آموخته های خود از افالطون، ارسطو و سایر فیلسوفان گذشته (  سوال
را در یک نظام فلسفی جدید عرضه کند و فلسفه مشائی را در جهان اسالم بنا نهد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. حکمت از نظر یک فیلسوف مشائی مانند ابن سینا عبارت است از: »فنی استداللی و فکری که انسان عالم، وجود را (  سوال
آنچنان که هست، به وسیله این فن به دست می آورد و نفس خویش را به کمال می رساند و به جهانی عقلی مشابه جهان واقعی موجودات تبدیل می شود و مستعد 

رسیدن به سعادت نهایی به اندازه طاقت بشری می گردد«.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. حکمت از نظر ابن سینا، فنی استداللی و فکری است که انسان عالم، وجود را آنچنان که هست، به وسیله این فن به (  سوال
دست می آورد و نفس خویش را به کمال می رساند و به جهانی عقلی مشابه جهان واقعی موجودات تبدیل می شود و مستعد رسیدن به سعادت نهایی به اندازه 

طاقت بشری می گردد.



پاسخنامۀ تشریحی درس نهم

1007

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال
الف( ارسطو در هنگام تدریس بسیار راه می رفت و قدم می زد. 
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گزینه ۴ گزینه صحیح است. به عقیده فارابی، مسیر سعادت و کمال انسان از زندگی اجتماعی می گذرد و به همین جهت باید هدف اصلی جامعه و (  سوال
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گزینه ۲ گزینه صحیح است. فارابی مدینه جاهله را در مقابل مدینه فاضله، قرار می دهد و معتقد است که مهمترین تفاوت آن با مدینه فاضله در (  سوال
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گزینه ۲ گزینه صحیح است. شرح نظرات ارسطو توسط فارابی در کتاب »اغراض ارسطو فی کتاب مابعدالطبیعه« آمده است.(  سوال
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گزینه ۱ گزینه صحیح است. فارابی به علت آشنایی عمیق با تعالیم اسالم، توانست آموخته های خود از افالطون و ارسطو و سایر فیلسوفان گذشته (  سوال
را در یک نظام فلسفی جدید عرضه کند و فلسفه مشائی را در جهان اسالم بنا نهد. از این رو به »معلم ثانی« شهرت یافت.
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آنچنان که هست، به وسیله این فن به دست می آورد و نفس خویش را به کمال می رساند و به جهانی عقلی مشابه جهان واقعی موجودات تبدیل می شود و مستعد 

رسیدن به سعادت نهایی به اندازه طاقت بشری می گردد«.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. حکمت از نظر ابن سینا، فنی استداللی و فکری است که انسان عالم، وجود را آنچنان که هست، به وسیله این فن به (  سوال
دست می آورد و نفس خویش را به کمال می رساند و به جهانی عقلی مشابه جهان واقعی موجودات تبدیل می شود و مستعد رسیدن به سعادت نهایی به اندازه 

طاقت بشری می گردد.
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گزینه ۴ گزینه صحیح است. حکمت از نظر ابن سینا، فنی استداللی و فکری است که انسان عالم، وجود را آن چنان که هست، به وسیله این فن (  سوال
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گزینه ۳ گزینه صحیح است. در حکمت مشائی نفس به وسیله فن استدالل و فکر به کمال می رسد.(  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. عالمان و مورخان فلسفه، فارابی را بنیان گذار و مؤسس حکمت مشائی در جهان اسالم می دانند.(  سوال

گزینه ۴ گزینه صحیح است. پایه گذار فلسفه اسالمی، فارابی بود.(  سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است. در فلسفه، مسلمانان دانش فیلسوفان بزرگ یونان را آموختند و با نقد و بررسی آرای آن حکیمان، نظام فلسفی نوینی را (  سوال
سامان بخشیدند که ضمن برخورداری از آرای افالطون و بیشتر ارسطو، دربردارنده اندیشه های جدیدی بود که تا آن روزگار سابقه نداشت.
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گزینه ۱ گزینه صحیح است. نهضت ترجمه متون بود که از قرن دوم هجری آغاز شد و کمک شایانی در شکل گیری »حیات فلسفی« در جهان (  سوال
اسالم نمود.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. گزینه ۱ صحیح است.(  سوال

گزینه ۲ گزینه صحیح است. گزینه ۲ صحیح است.(  سوال

گزینه ۴ گزینه صحیح است. گزینه ۴ صحیح است.(  سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است. برخی از عوامل زمینه ساز حیات عقلی مسلمانان عبارت اند از: (  سوال
١. ارزش قائل شدن برای اصل تفکر و خردورزی 

۲. تکریم علم به عنوان ثمره تفکر و خردورزی 
٣. تکریم و احترام پیوسته عالمان و دانشمندان 

۴. طرح مباحث علمی و عقلی و فلسفی 
۵. مذمت پیوسته نادانی و جهل 

۶. دعوت به یادگیری علوم دیگر ملت ها و تمدن ها و استفاده از آن ها

گزینه ۲ گزینه صحیح است. به دانشمندانی که موضوعات اعتقادی دین را با استدالل و منطق مورد بحث قرار می دهند، متکلم می گویند.(  سوال

گزینه ۲ گزینه صحیح است. بحث و گفتگو در مباحث اعتقادی بود که از همان زمان رسول خدا )ص( آغاز شد و به سرعت در میان مسلمانان (  سوال
گسترش یافت. بیشتر این مباحث از جنس مباحث فلسفی است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. بحث و گفتگو در مباحث اعتقادی بود که از همان زمان رسول خدا )ص( آغاز شد و به سرعت در میان مسلمانان (  سوال
گسترش یافت. بیشتر این مباحث از جنس مباحث فلسفی است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. در ابتدای اسالم گفتگوی فلسفی مطرح نبوده است.(  سوال

گزینه ۴ گزینه صحیح است. توجه به عقل و فکر، حرکت به سوی دانش و رشد شاخه های مختلف علم را به دنبال دارد و »حیات علمی« آغاز می (  سوال
شود.
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گزینه ۲ گزینه صحیح است. حیات عقلی مانند زمین حاصلخیزی است که بذر هر شاخه از دانش که در آن کاشته شود، رشد می کند.(  سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است. (  سوال

گزینه ۴ گزینه صحیح است. بررسی گزینه های نادرست: (  سوال
گزینه ۱: توجه به فلسفه از حدود قرن دوم هجری آغاز شد. 

گزینه های ۲ و ۳: حیات فلسفی مسلمانان ثمره حیات علمی آنان و حیات علمی، نتیجه حیات عقلی جامعه اسالمی بود.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. از توجه و ورود به فلسفه در جهان اسالم حدود سیزده قرن می گذارد. این توجه، نتیجه یک »حیات عقلی« و »حیات (  سوال
علمی« بود که منجر به یک »حیات فلسفی« در جهان اسالم نیز گردید.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. از نظر فارابی، انسان موجودی مدنی بالطبع است که به حسب فطرت و طبع خود به جامعه گرایش دارد و می خواهد با (  سوال
هم نوعان خویش زندگی کند. این اولین مبنای وی برای ورود به مباحث اجتماعی و فلسفه سیاسی است. 

گزینه های ۱، ۲ و ۴: طرح نظریه ها و آرا، سیاسی فارابی در نظریه مدینه فاضله، پس از اجتماعی دانستن انسان به صورت فطری و ذاتی از سوی فارابی است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. فلسفه اسالمی در آغاز سرشتی کاماًل استداللی داشته و متکی بر آرای ارسطو )فیلسوف یونانی( بود، از آن جا که ارسطو (   سوال
در مباحث فلسفی بیش از هرچیز به قیاس برهانی تکیه می کرد فلسفه اسالمی نیز صورت استداللی قوی به خود گرفت. 

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینه ۱: قسمت دوم گزینه نادرست است. 

گزینه های ۳ و ۴: همه قسمت های گزینه ها نادرست است.
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دوره میانی 

درس دهم

 دوره های تاریخ فلسفه اسالمی

  1- دوره متقدم )از آغاز ظهور اسالم تا قرن چهارم(  

  2- دوره میانی )از قرن پنجم تا دهم(   

  3- دوره متاخر )قرن یازدهم تا عصر حاضر(

شیخ الرییس فلسفه 

  القاب با شکوه حسین بن عبدالله بن سینا

در مشرق زمین  به »ابن سینا« - »ابوعلی سینا« و بالقاب پرشکوه »شیخ الرئیس« - »حجه الحق« شهرت دارد.

در اروپا »اویسنا« و »اویسن« و »شاهزاده اطبا« نامیده می شود.

یکی از شاگردان ابن سینا ابوعبید جوزجانی است.

استاد ابن سینا در منطق و ریاضیات،  ابوعبدالله ناتلی بود. البته ابن سینا به سرعت از استاد خود پیشی گرفت به گونه ای که قسمت های دشوار کتاب را 

برای استاد خود روشن می کرد.

روش ابن سینا در تحلیل مسائل فلسفی عقلی و استداللی است. او این روش را که ارسطو پایه گذاری کرده بود و بعدها وارد جهان اسالم شد به اوج رساند.

ابن سینا فلسفه مشائی را به صورت مدون و منظم ارائه کرد.

 تالیفات ابن سینا

 1- قانون، نوعی فرهنگ نامه پزشکی است، از معروف ترین اثار ابن سیناست و به زبان های التین، انگلیسی، فرانسه و آلمانی ترجمه شده است.

 2- شفا،  یک دایرة المعارف عظیم علمی و فلسفی است و مشتمل بر موضوعاتی چون منطق، ریاضی، علوم طبیعی و الهی می باشد.

که دربردارنده فلسفه ابن سیناست، کامل ترین مرجع حکمت مشائی است که هم اکنون نیز در حوزه های علمی و مراکز دانشگاهی از  قسمت الهیات شفا 

به شمار می آید. مهم ترین کتب فلسفی 

 3- نجات: بیانی مختصر در فلسفه ابن سیناست و بیشتر به زبان های زنده دنیا ترجمه شده است.

 4- انصاف: دارای بیت جزء و شامل 28 هزار مساله بوده که در حمله غزنویان به اصفهان به غارت رفته و تنها چند جزء آن باقی مانده است.

 5- اشارات و تنبیهات: آخرین دیدگاه  های ابن سینا در حکمت را شامل می شود و امروز هم جزء کتاب های درسی است.

 6- دانشنامه عالئی: به زبان فارسی است و ابواب مختلف حکمت در آن مندرج است. این کتاب در اصفهان و برای عالءالدوله، حاکم آن شهر نوشته 

شده است.
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طبیعت شناسی ابن سینا

 طبیعت از نظر ابن سینا 1- مرتبه ای از هستی است 2- دارای حرکت است و رو به سوی مقصدی خاص دارد 3- این مقصد جزء ذات عالم طبیعت 

و از آن جدایی ناپذیر است.

  علت نام گذاری این عالم به »طبیعت« از نظر ابن سینا:  علت نام گذاری این عالم به طبیعت از آن جهت است که اجزای این عالم هرکدام 

طبع و ذات خاصی دارند که منشأ حرکات و تغییرات اجزا و افراد عالم طبیعت می باشد. خود این عالم نیز به عنوان یک »کل«، طبع و ذاتی دارد که منشأ و 

مبدأ حرکات و تحوالت آن است.

 از دیدگاه ابن سینا آفرینش عالم طبیعت بر اساس لطف الهی است.

را  احسن  نظام  یعنی  ممکن  نظام  بهترین  که  شده اند  تالیف  و  ترکیب  چنان  آن  اجزای  همه  و  آورده  پدید  خود  عنایت  و  لطف  با  را  طبیعت  عالم  خداوند 

می بخشند. تحقق 

 به نظر ابن سینا طبیعت هر شئ آن را به سوی خیر و کمال مطلوبش سوق می دهد به شرط آن که مانعی در راه طبیعت قرار نگیرد.

 از نظر ابن سینا آن چه ظاهرا شر و بدی به نظر می رسد مانند پژمرده شدن یک گل یا مرگ یک جاندار یا سیل و زلزله . ….در یک نظام کلی 

جهانی تاثیر مثبت دارند و به کمال نهایی طبیعت کمک می کنند.

 با نگاه کردن به بخش کوچکی از جهان طبیعت نمی توان درباره آن داوری کلی کرد.

 ابن سینا دو گونه مطالعه در عالم طبیعت را توصیه می کند:

  1- مطالعه عالم طبیعت برای کشف ویژگی ها و روابط پدیده های آن که به شکل گیری علوم طبیعی منجر می شود.         

  2- مطالعه در رابطه وجودی این عالم با مبدأ کل جهان هستی که محل بحث آن در مابعدالطبیعه است.

 پادشاه راستین از نظر ابن سینا

شیخ الرئیس می گوید: »آیا می دانی پادشاه کیست؟ پادشاه راستین آن توانگر و بی نیاز مطلق است، زیرا ذات هر چیز یا از او پدید آمده یا از چیزی پدید آمده که خود 

آن چیز را خداوند به وجود آورده است. پس همه چیزهای دیگر بنده و مملوک اوست و او به هیچ چیز محتاج نیست.«

تاثیر تحقیق در رابطه طبیعت با ماوراء طبیعت از دیدگاه ابن سینا بر روح دانشمند:

از نظر ابن سینا، تأمل در رابطه طبیعت با ماوراء طبیعت 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؛ آن ها را به خشوع و خشیت در برابر حق می رساند و مصداق آیه شریفه »انما یخشی الله من عباده العلماء – تنها بندگان عاِلِم خداوند خشیت 

او را به دل دارند« - می سازد.
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دیدگاه ابن سینا درباره عالم طبیعت را مطالعه کنید و به سوال های زیز پاسخ دهید:

1- چرا ابن سینا عالم طبیعت را هدفمند می داند و برای  آن هدف و مقصد قائل است؟

از نظر ابن سینا عالم طبیعت مخلوق خداست و خداوند حکیم است و فعل او در نهایت حکمت و اتقان است و چون عالم طبیعت مخلوق خداست 

»بهترین نظام« و »نظام احسن« است و چون خداوند حکیم است هیچ کار و فعل عبث و بیهوده از او سرنمی زند و بر این اساس حتما عالم طبیعت 

هدف و غایتی دارد.

2- چگونه ابن سینا طبیعت را یک مجموعه دارای اعتدال و رو به کمال می داند، در عین حال که از اموری مانند مرگ، سیل، 

زلزله و نظایر آن هم آگاهی دارد؟

بر اساس ابن سینا به حکمت الهی که هیچ فعل خداوند عبث و بیهوده نیست، پس اموری مانند سیل و زلزله بر این اساس قبل تبیین است که حتما 

جایگاهی در حکمت الهی دارد و با نگاه کردن فقط به یک جزء زمانی و مکانی کوچک از این عالم، حکم کلی دادن به لحاظ منظقی معتبر نیست که 

حتما این امور در عالم در نهایت و به طور کلی قابل قبول و خیر هستند. مثال پارچه ای که به خیاطی داده می شود تا آن را بدوزد، ائلین کاری که می کند 

پارچه بریده و تکه تکه می کند اما این برش نباشد لباسی هم در نهایت دوخته نمی شود که در نگاه اوا و جزئی بریدن پارچه شر و بدی به نظر می آید اما 

وقتی به غایت این کار نگاه بکنیم می بینیم که این بریدن ها برای رسیدن به هدف و غایت الزم و ضروری خیر هستند.

در  نگاه کسی که فقط  با  به طبیعت  او  نگاه  نیست. پس، چرا  از فلسفه  و طبیعت شناسی کم تر  ابن سینا در طب  3- شهرت 

کرد؟ مشاهده  می توان  هم  امروزه  را  تفاوت ها  قبیل  این  آیا  است؟  متفاوت  دارد،  تخصص  طبیعت شناسی  یا  زیست شناسی 

این سوال ناظر به یک مساله مهم است و آن این که آیا هرکس دانشمند علوم طبیعی مثل پزشکی و زیست شناسی شد ، دیدگاه های فلسفی و الهی او 

تحت أثیر آن قرار می گیرد و در حاشیه می رود؟

ابن سینا معیار و نمونه ای برای پاسخ منفی به این سوال است؛ یعنی می توان بزرگ ترین دانشمند در علوم طبیعی بود و در عین حال صاحب یک فلسفه 

الهی قوی و متعالی نیز بود. دلیل آن هم بنیان های فلسفی درست ابن سیناست که می تواند میان ابعاد مختلف علمی وی هماهنگی به وجود آورد؛ مثال 

ابن سینا در عین قبول اصل تجربه برای رسیدن به علوم طبیعی، روش عقلی محض را هم قبول دارد و معتقد است که آن روش هم به نوبه خود دروازه 

ورود به شناخت جهانی دیگر و شناخت خداوند و تاسیس یک الهیات قوی است.

دانشمندان امروزی، از آن جا که بیشتر روش تجربی را تنها روش رسیدن به علم تلقی می کنند، این زمینه برای آن  ها هست که به همین روش بسنده 

کنند و ابعاد متعالی وجود خود و جهان را نادیده بگیرند و به آن توجه نکنند یا کم تر توجه کنند.

تأمل  صفحه 82

حکیم اشراقی

شیخ شهاب الدین سهروردی از برجسته ترین چهره های حکمت اسالمی و فرهنگ ایران زمین است.

با اندیشه های ابن سینا آشنایی کامل داشت.

»حکمةاالشراق« مهم ترین کتاب شیخ شهاب الدین سهروردی است که در این کتاب از شیوه مشائیان فراتر رفته و مکتبی جدید را در فلسفه اسالمی به نام 

حکمت اشراقی ارائه کرده است. 
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 پایه گذار مکتب فلسفی اشراق

شیخ اشراق می کوشید حکمت استداللی ابن سینا را با چاشنی کشف و شهود قلبی به کمال رساند.

سهروردی با احیای نور و اشراق ایران پیش از باستان و تلفیق آن با عرفان اسالمی، حکمتی نو، به نام »حکمت اشراق« پایه گذاری کرد.

حکمت اشراق نوعی بحث از وجود است که  تنها به نیروی عقل و ترتیب استدالل اکتفا نمی کند بلکه آن را با سیر و سلوک قلبی همراه می سازد.

فیلسوف اشراقی می کوشد آن چه را در مقام بحث و استدالل به دست آورده، با شهود قلبی و تجربه درونی دریابد و به ذائقه دل برساند و آن چه را از طریق شهود 

کسب کرده است با استدالل و برهان به دیگران برساند.

از نظر سهروردی، آن تحقیق فلسفی که فقط متکی به شیوه استداللی محض باشد و نتواند به قلب برسد، بی نتیجه است.

و سیر و سلوک قلبی و روحانی هم بدون ترتیب عقالنی گمراه کننده می باشد.

 قطب الدین رازی یکی از پیروان شیخ اشراق می گوید:

»حکمت اشراق، حکمتی است که اساس و بنیان آن اشراق است. اشراق عبارت است از کشف و شهود و این حکمت همان حکمت شرقیانی است که اهل 

فارس بوده اند، زیرا حکمت آن ها شهودی و کشفی بوده است. این حکت از آن رو اشراقی خوانده شده که از ظهور و انوار عقلی و تابش آن ها بر نفس انسان های 

کامل به دست می آید.«

اشراق نور

 مفهوم نور:: شیخ اشراق مفهوم »نور« را به جای مفهوم »وجود« وارد فرهنگ فلسفی خود می نماید و همه مباحث خود را پیرامون نور و مراتب آن و 

ظلمت و درجات آن سامان دهی می کند.

 نوراالنوار: شیخ اشراق مبدأ جهان و خالق هستی را نور محض می داند و او را »نوراالنوار« می نامد. اشیای دیگر از تابش و پرتو نوراالنوار پدید آمده اند.

 علت تفاوت موجودات: از نظر سهروردی هر واقعیتی »نور« است اما نه نور مطلق، بلکه درجه ای است از نور، پس تفاوت موجودات، مربوط به شدت 

و ضعِف نورانیت آن هاست.

ذات نخستین و نور مطلق

»ذات نخستین و نور مطلق، یعنی خدا، پیوسته نورافشانی )اشراق( می کند و بدین ترتیب، متجلی می شود و همه چیزها را به وجود می آورد و با اشعه خود به آن ها 

حیات می بخشد. همه چیز در این جهان پرتوی از نور ذات اوست و هر زیبایی و کمالی، موهبتی از رحمت اوست و رستگاری، عبارت از وصول کامل به این 

روشنی است.«

  مغرب و مشرق در جغرافیای عرفانی سهروردی معنای زمینی ندارند.

  مشرق  در جغرافیای عرفانی سهروردی، نور محض یا محل فرشتگان مقرب است که به دلیل تجرد از ماده، برای موجودات خاکی قابل مشاهده نیست.

  مغرب کامل در جغرافیای عرفانی سهروردی جهان تاریکی یا عالم ماده است که بهره ای از نور ندارد.

  مغرب وسطی در جغرافیای عرفانی سهروردی میان مشرق محض و مغرب کامل قرار دارد که در آن نور و ظلمت به هم آمیخته اند.

درس دهم: دوره میانی

1015

با توجه به آن چه از حکمت مشاء و اندیشه های فارابی و ابن سینا و نیز از حکمت اشراق و اندیشه شیخ اشراق بیان شد، دو تفاوت اصلی این دو حکمت 

را بیان کنید.

1- همان طور که از کلمه »حکمت اشراق« بر می آید، شیخ اشراق عالوه بر استدالل که محور فلسفه است، توجهی به اشراقات معنوی و سلوک عرفانی 

کرده است. از نظر شیخ اشراق ، آن تحقیق فلسفی که فقط متکی به شیوه استداللی محض باشد و نتواند به قلب برسد، بی نتیجه است و سیر و سلوک 

قلبی و روحانی هم بدون ترتیب عقالنی گمراه کننده می باشد. در حالی که در فلسفه مشاء ، به سلوک معنوی کم تر توجه شده است.

2- فلسفه مشاء بر محور مفهوم وجود است و از اصطالح »نور« کم تر استفاده شده است اما در حکمت اشراق، اصطالح »نور« نقش محوری دارد و 

در مقابل آن، اصطالح »ظلمت« نیز به کار می رود.

3- فلسفه مشاء به لحاظ تاریخی متصل به فلسفه ارسطو و افالطون است اما شیخ اشراق می کوشد که فلسفه خود را به حکمت ایران باستان منتسب کند.

ذکر تفاوت ها  صفحه 85

دسته بندی جویندگان معرفت

سهروردی جویندگان معرفت را به چهار گروه تقسیم می کند:

 1- آنان که به تازگی شوق معرفت یافته اند و جویای آن اند.

 2- آنان که در فلسفه استداللی به کمال رسیده اند ولی از ذوق و عرفان بهره ای ندارند.

 3- آنان که به طریقه برهان و فلسفه استداللی توجهی ندارند و فقط تصفیه نفس می کنند و به شهودهایی دست یافته اند.

 4- آنان که هم در صور برهانی به کمال رسیده اند و هم به اشراق و عرفان دست یافته اند. اینان حکیم متاله اند و بهترین دسته به حساب می آیند.

نظر شیخ اشراق درباره حکمای متاله

»اگر زمانی اتفاق افتد که حکیمی غرق در تاله بوده و در بحث نیز استاد باشد، او را ریاست تامه بود و خلیفه و جانشین خدا اوست……..؛ زیرا برای مقام خالفت 

الهی ضروری است که امور حقایق را بی واسطه، از حق تعالی دریافت کند و البته مراد من از این ریاست، ریاست از راه قهر و غلبه نیست، بلکه گاه باشد که امام 

تاله در ظاهر حاکم باشد و گاه به طور نهانی……….. ]در هر حال[ اوست که ریاست تامه دارد، اگرچه در نهایت گمنامی باشد و چون ریاست واقعی جامعه به 

دست او افتد، زمان وی بس نورانی و درخشان شود و هرگاه جامعه از تدبیر حکیمی الهی تهی ماند، ظلمت و تاریکی بر آن سایه افکند.«
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منطق و فلسفه جامع کنکور

1- میان نامگذاری فلسفه سهروردی به »اشراق« و استفاده از مفهوم »نور« به جای »وجود« چه رابطه ای هست؟

اشراق یعنی تابیدن و نور افشانی کردن. و محل اشراق و نورافشانی را شرق یا مشرق می گویند. همان گونه که خورشید منبع نور است و نور افشانی 

این  اثر  در  به همه چیز  و  نورافشانی می کند  یعنی خدا  نوراالنوار  در جغرافیای عرفانی سهروردی  را مشرق می گویند  و محل ظلوع خورشید  می کند 

نورافشانی حیات و وجود می بخشد از این جهت سهروردی به جای وجود از نور و منبع تابش نور که خداوند است را نوراالنوار و مشرق محض می خواند.

2- آیا فلسفه اشراق سهروردی از فلسفه خارج و وارد عرفان شده یا همچنان فلسفه باقی مانده است؟

سهروردی به هیچ وجه از حیطه فلسفه خارج نشده است بلکه از شهود عرفانی کمک می گیرد ولی از روش فلسفی و استداللی خارج نمی شود. شهود 

برای شیخ فقط جنبه الهام بخشی دارد. ایشان هر آن چه را از طریق شهود دریافت نموده سعی کرده است که در قالب استدالل فلسفی ارائه دهد و از 

این طریق وارد فلسفه خود نموده است.

در علوم تجربی هم چنین چیزی رایج است یعنی ممکن است از هر طریقی فرضیه ای به ذهنشان خطور کند اما تالش می کنند این فرضیه خود را با 

روش های تجربی اثبات نمایند که اگر نتوانند آن را از طریق روش های تجربی اثبات نمایند کنار می گذارند. شیخ اشراق هم سعی می کند یافته های 

شهودی خود را از طریق استدالل بیان نماید که اگر نتوانست صورت استدالل به خود بگیرد آن شهود را گمراه کننده می داند.

ذکر تفاوت ها  صفحه 85
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از دیدگاه سهروردی کدام مفهوم در مورد کسی که بدون بهره گیری از عقل به سیروسلوک می پردازد درست می باشد و به اعتقاد -  
او حکیم متأله چه کسی است؟

١( اگرچه چنین کسی به دنبال کسب حقیقت باشد، نمی توان فیلسوف نامید - در راه عرفان و شهود و راه برهان و استدالل است. 

۲( نتیجه چنین سیروسلوکی هرچند روحانی باشد، گمراهی است - اهل شهودی که تصفیه نفس می کند و شهود حکمت کند. 

۳( اگرچه چنین کسی به دنبال کسب حقیقت باشد، نمی توان فیلسوف نامید - اهل شهودی که تصفیه نفس می کند و شهود حکمت کند.

۴( نتیجه چنین سیروسلوکی هرچند روحانی باشد، گمراهی است - در راه عرفان و شهود و راه برهان و استدالل است.

کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ -  
الف( به اعتقاد سهروردی ریاست حکیم متأله از راه ...............

ب( حکیم واقعی از نظر شیخ اشراق چه کسی است؟
گاه نباشند ب( کسی که دانش عقلی و بینش عرفانی را  ۱( الف( زور و قدرت نیست، یعنی او حقیقه خلیفه خداست، حتی اگر مردم او را نشناسند و از ریاستش آ

باهم آمیخته باشد.

۲( الف( منطق و استدالل نیست، یعنی او از طریق شهود این مقام را کسب کرده و مردم نیز با شهود خالفتش را پذیرفته اند ب( کسی که علم شهودی را با 
سیروسلوک قلبی به دست آورد.

گاه نباشند ب( کسی که علم شهودی را با سیروسلوک  ۳( الف( زور و قدرت نیست، یعنی او حقیقًا خلیفه خداست، حتی اگر مردم او را نشناسند و از ریاستش آ
قلبی به دست آورد.

۴( الف( منطق و استدالل نیست، یعنی او از طریق شهود این مقام را کسب کرده و مردم نیز با شهود خالفتش را پذیرفته اند ب( کسی که دانش عقلی و بینش 
عرفانی را باهم آمیخته باشد.

 یک حکیم متأله کدام یک از ویژگی های زیر را دارا نیست و در ارتباط با حکمت اشراق کدام مفهوم نادرست می باشد؟-  
ً
لزوما

۱( ریاست او هیچ گاه از راه قهر و غلبه نمی باشد - حکمت اشراق، بحث از وجود است ولی استدالل را با سیروسلوک همراه می سازد.

۲( ریاست نامه در هر حال در اختیار اوست - فیلسوف اشراقی، تحقیق فلسفی به شیوه استداللی محض را بی حاصل می داند. 

۳( در اصل ریاست واقعی جهان در دست او می باشد - در مقایسه با تصوف این به برهان، چندان بها نمی دهد و آن از عقل فراتر نمی رود.

۴( در صور برهانی و فلسفه استداللی به کمال رسیده است - فیلسوف اشراقی، تحقیق فلسفی به شیوه استداللی محض را بی حاصل می داند.

از نظر سهروردی حکیم متأله کسی است که ............... و از دیدگاه او چه عواملی می تواند سبب گردد تا فردی به ریاست نامه برسد؟-  
۱( اشراق و عرفان را تحصیل کرده و در صور برهانی به حد کمال رسیده است - خلیفه و جانشین خدا باشد. 

۲( معرفت ظاهری را پشت سر گذارده است و در فلسفه استداللی به کمال رسیده باشد - غرق در تأله بوده و در بحث نیز استاد باشد.

۳( اشراق و عرفان را تحصیل کرده و در صور برهانی به حد کمال رسیده است - غرق در تأله بوده و در بحث نیز استاد باشد. 

۴( معرفت ظاهری را پشت سر گذارده است و در فلسفه استداللی به کمال رسیده باشد - خلیفه و جانشین خدا باشد.

سواالت درس دهم

دورۀ میانی
پایۀ دوازدهم
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۳( اشراق و عرفان را تحصیل کرده و در صور برهانی به حد کمال رسیده است - غرق در تأله بوده و در بحث نیز استاد باشد. 

۴( معرفت ظاهری را پشت سر گذارده است و در فلسفه استداللی به کمال رسیده باشد - خلیفه و جانشین خدا باشد.

سواالت درس دهم

دورۀ میانی
پایۀ دوازدهم
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س

فل
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کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟  -  

الف( می توان از نظر سهروردی نتیجه شیوه استدالل محض و سیروسلوک محض بیان کرد که:

ب( کدام مورد بیانگر نحوه به ریاست رسیدن حکیم متأله است؟ 

ج( کدام گزینه از دیدگاه سهروردی برای کسب مقام خالفت ضروری می باشد؟

۱( الف( اولی بی نتیجه و دومی گمراه کننده است ب( گاه به صورت ظاهر و آشکار است ج( کسب بی واسطه حقایق. 

۲( الف( نتیجه هر دو یکی است، یعنی سودی در پی ندارد ب( می تواند از راه قهر و غلبه باشد ج( سیروسلوک قلبی 

۳( الف( اولی بی نتیجه و دومی گمراه کننده است ب( می تواند از راه قهر و غلبه باشد ج( کسب بی واسطه حقایق. 

۴( الف( نتیجه هر دو یکی است، یعنی سودی در پی ندارد ب( گاه به صورت ظاهر و آشکار است ج( سیروسلوک قلبی

در دسته بندی سهروردی، خلیفه خدا در دسته .......... مدارج دانایی جای دارد و نتیجه شایستگی جانشین خدا برای دریافت -  
بی واسطه حقایق از مصدر الهی .......... است و درباره دیدگاه سهروردی در رابطه با جانشین خدا در میان مردم کدام مفهوم صحیح 

نیست؟

۱( چهارم، خالی نبودن جهان از خلیفه - همواره چنین کسی در دنیا حضور دارد. 

۲( اول، ارتباط پیوسته با خدا - همان حکیم متأله است که در نهایت خفا زندگی می کند.

۳( چهارم، خالی نبودن جهان از خلیفه - همان حکیم متأله است که در نهایت خفا زندگی می کند. 

۴( اول، ارتباط پیوسته با خدا - همواره چنین کسی در دنیا حضور دارد.

 نتیجه فلسفه بی سلوک و سلوک بی فلسفه به ترتیب از نظر سهروردی چیست و درباره حکیمان الهی از نظر شیخ در کدام گزینه -  
توصیف درستی بیان نشده است؟

۱( گمراهی، بی دینی - هیچ گاه ممکن نیست هیچ فردی از این دسته وجود نداشته باشد. 

۲( بی حاصل، گمراهی - اینان مرتبه ای باالتر از حکیمان متأله دارند و ریاست نامه برای آن ها است. 

۳( فراتر نرفتن از عقل نظری، بها ندادن به برهان و استدالل - بهترین دسته در میان جویندگان حقیقت به حساب می آیند. 

۴( عدم اکتفا به استدالل محض، دریافتن بحث و نظر به ذائقه دل - همین ها خلیفه و جانشین خدا هستند.

به ترتیب کدام گزینه پاسخ درست سؤاالت زیر است؟ -  

الف( فیلسوف اشراقی کسی است که می کوشد آنچه را در مقام بحث و استدالل به دست آورده ............ و آنچه را از طریق شهود 
کسب کرده، با استدالل ..................... 

ب( ریاست نامه و جانشین خدا از نظر شیخ اشراق همان .................. 

ج( نقصان عارف و فیلسوف به ترتیب از دیدگاه سهروردی به چه عواملی برمی گردد؟

۱( الف( به ذائقه دل برساند - به دیگران تعمیم دهد ب( حکیم متأله است ج( فقدان تفکر تحلیلی - فقدان تجربه اسرار الهی 

۲( الف( با تجربه درونی دریابد - از گمراهی حفظ کند ب( سالکان برهان اند ج( سلوک بدون تربیت عقلی - استدالل بی حاصل 

۳( الف( به ذائقه دل برساند - به دیگران تعمیم دهد ب( اهل طریقت هستند ج( فقدان تحلیلی - فقدان تجربه اسرار الهی 

۴( الف( با تجربه درونی دریابد - از گمراهی حفظ کند ب( خلفای عالم هستند ج( سلوک بدون تربیت عقلی - استدالل بی حاصل

سواالت درس دهم
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در بحث »جویندگان معرفت« سهروردی چه کسانی را در گروه دوم قرار داده است و کدام عبارت با ویژگی خالفت در نظر سهروردی -  
مغایرت ندارد؟

۱( آنان که در فلسفه استداللی به کمال رسیده اند ولی از ذوق و عرفان بی بهره اند - امور و حقایق را خود به طور مستقیم از جانب خداوند دریافت می دارد.

۲( آنانی که به استدالل توجه ندارند و با تهذیب نفس درون را روشنی بخشیده اند - ریاست نامه داشتن به نحوی که در همه غالب و فائق شود.

۳( آنانی که فقط متکی بر استدالل های جدلی هستند - به کمال برهانی و استداللی رسیده است. 

۴( آنانی که تازه عطش و شوق معرفت یافته اند . به طور نهان و در نهایت گمنامی است.

 باتوجه به نظرات شیخ اشراق کدام مورد از ویژگی های حکیم متأله می باشد و تلقی سهروردی از رستگاری چیست؟-   

۱( آنکه برهان و استدالل در او به کمال رسیده است - وصول کامل به نوراالنوار 

۲( آنکه در برهان استاد است و تصفیه نفس می کند - برخورداری از موهبت نور مطلق 

۳( آنکه برهان و استدالل در او به کمال رسیده است - برخورداری از موهبت نور مطلق 

۴( آنکه در برهان استاد است و تصفیه نفس می کند - وصول کامل به نوراالنوار

از نظر سهروردی عامل حیات بخش موجودات چیست و او »حکیم متأله« را در کدام دسته از جویندگان معرفت قرار می دهد؟-   

۱( اشعه نور مطلق الهی - آنان که به طریقه برهان و فلسفه استداللی توجهی ندارند و فقط تصفیه نفس می کنند. 

۲( تابش نور در مراتب مختلف - آنان که تازه عطش و شوق معرفت یافته اند و جویای آن اند. 

۳( اشعه نور مطلق الهی - آنان که در صور برهانی به کمال رسیده اند و به اشراق و عرفان هم دست یافته اند. 

۴( شدت نورانیت هر موجود - آنان که در فلسفه استداللی به کمال رسیده اند ولی از ذوق و عرفان بهره ندارند. 

باتوجه به ویژگی های خالفت از نظر سهروردی کدام مورد با نظرات او مغایرت دارد و او جویندگان حقیقت را به چند دسته تقسیم -   
می کند و باالترین آن ها کیست؟

۱( امور و حقایق را خود به طور مستقیم از جانب خداوند دریافت می دارد - چهار دسته، حکیم متأله 

۲( ریاست نامه داشتن به نحوی که بر همه غالب و فائق شود - چهار دسته، حکیم فاضل 

۳( به کمال برهانی و استداللی رسیده است - سه دسته، حکیم متأله

۴( به طور نهان و در نهایت گمنامی است - سه دسته، حکیم فاضل 

از جمله ویژگی های حکیم متأله -    بیان می دارد و کدام مفهوم  درخصوص دسته سوم جویندگان معرفت شیخ اشراق چه نظری 
است؟

۱( سیروسلوک روحانی و قلبی آن ها، باعث گمراهی ایشان می گردد - ریاستی بی قهر و غلبه 

۲( آن ها می بینند آنچه را که با عقل به آن می رسیم - در بحث استاد و در برهان به حد کمال 

۳( علم و دانش حقیقی نزد آنان است - ریاستی تام و نهایت گمنامی 

۴( امور و حقایق را بی واسطه از حق تعالی دریافت می کنند - مشتاق و جویای حقیقت است

از دیدگاه سهروردی مفهوم نور چیست و در فلسفه او زیبایی ها به کدام مورد تعبیر می شوند؟-   

۲( واقعیت اشیا - موهبتی از رحمت خدا  ۱( حقایق مجرده - گونه ای خاص از اشراق   

۴( ذات باری تعالی - جلوه ای از نوراالنوار  ۳( هستی مطلق - جلوه ای از نور مطلق   
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۴( آنکه در برهان استاد است و تصفیه نفس می کند - وصول کامل به نوراالنوار

از نظر سهروردی عامل حیات بخش موجودات چیست و او »حکیم متأله« را در کدام دسته از جویندگان معرفت قرار می دهد؟-   

۱( اشعه نور مطلق الهی - آنان که به طریقه برهان و فلسفه استداللی توجهی ندارند و فقط تصفیه نفس می کنند. 
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۱( سیروسلوک روحانی و قلبی آن ها، باعث گمراهی ایشان می گردد - ریاستی بی قهر و غلبه 

۲( آن ها می بینند آنچه را که با عقل به آن می رسیم - در بحث استاد و در برهان به حد کمال 

۳( علم و دانش حقیقی نزد آنان است - ریاستی تام و نهایت گمنامی 

۴( امور و حقایق را بی واسطه از حق تعالی دریافت می کنند - مشتاق و جویای حقیقت است
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در جغرافیای عرفانی سهروردی مالک برتری مشرق جهان با مغرب جهان چیست و شیخ اشراق »رستگاری« را در چه می دانست؟-   

۲( تجرد از ماده - گذر از جهان تاریکی  ۱( شدت نورانیت - وصول کامل به روشنی محض   

۴( غیر قابل مشاهده بودن برای موجودات خاکی - اشراق و تابش نور ۳( عاری از نقص مادی - مشاهده مشرق کامل    

کدام مورد در فلسفه اشراقی علت غیر قابل مشاهده بودن فرشتگان مقرب می باشد و کدام مفهوم از دیدگاه سهروردی صحیح -   
نیست؟

۱( تجرد از ماده - تفاوت موجودات در میزان تاریکی آن ها است. 

۲( دید محدود موجودات مغرب - همه موجودات از پرتو نوراالنوار به وجود آمده اند. 

۳( نورانیت زیاد - مبدأ و خالق جهان نور است و او نوراالنوار می باشد. 

۴( تاریکی مغرب - تفاوت موجودات در میزان تاریکی آن ها است.

در کدام گزینه بر اساس اصطالح شناسی حکمت اشراق همه موارد همسان محسوب می شوند و در خصوص تجلی ذات نخستین -   
کدام مورد با دیدگاه شیخ اشراق ناسازگار است؟

۱( حکیم متأله، فیلسوف سالک، حکیم حقیقی، عارف بی برهان - نور مطلق با اشعه خود به همه چیز حیات می بخشد. 

۲( نوراالنوار، ذات الهی، حقیقت، پرتو نور - همه چیز در این جهان پرتویی از نور ذات اوست. 

۳( مشرق، عالم طبیعت، کمال، رستگاری - نور مطلق، یعنی خدا پیوسته نورافشانی می کند و متجلی می شود. 

۴( مغرب ظلمات، عالم ماده، نقص و کاستی - نور مطلق نورافشانی می کند، ولی دیگر موجودات را آشکار نمی کند.

غرض از مشرق و مغرب در جغرافیای عرفانی سهروردی به ترتیب چیست و شیخ اشراق از مبدأ جهان و واقعیت اشیاء چه چیزی -   
تعبیر می کند و تفاوت موجودات را در چه چیزی می داند؟

۱( فرشتگان، مجردات - نورالنوار، نور، تفاوت موجودات در شدت و ضعف نورانیت آن ها است. 

۲( مالئک، ماده محض - نور مطلق، نور ضعیف، تفاوت موجودات در مرتبه وجودی آن ها است. 

۳( فرشتگان، مجردات - نور مطلق، نور ضعیف، تفاوت موجودات در مرتبه وجودی آن ها است. 

۴( مالئک، ماده محض - نور النوار، نور، تفاوت موجودات در شدت و ضعف نورانیت آن ها است.

اصطالحات جغرافیایی توسط کدام یک از فیلسوفان در عقایدش به کار برده شد و در جغرافیای عرفانی عالم هستی ........-   

۱( فارابی - مشرق جهان نور محض یا انسان های وارسته است 

۲( سهروردی - مشرق وسطی، عالم ماده یا جهان تاریکی است 

۳( شیخ اشراق - مغرب وسطی، جهانی مرکب از نور و ظلمت است

۴( مالصدرا - مغرب کامل، جهان آمیختگی نور و ظلمت به هم است 

در رابطه با مغرب و مشرق جهان کدام مفهوم درست است و بر اساس اصطالحات حکمت اشراقی تفاوت موجود در چیست؟-   

۱( آسمان شب به همراه ستارگانش را می توان مصداقی از مغرب وسطی دانست - شدت و ضعف نورانیت 

۲( هیچ انسانی به دلیل تجرد فرشتگان قادر به شهود آن ها نیست - ذات و ماهیات 

۳( مشرق جهان در جغرافیای سهروردی فرشتگان مقرب الهی هستند - شدت و ضعف نورانیت 

۴( آسمان شب به همراه ستارگانش را می توان مصداقی از مغرب وسطی دانست - ذات و ماهیات
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به ترتیب »فرشتگان مقرب«، »عالم ماده« و »عالم نور و ظلمت« در جغرافیای عرفانی سهروردی با کدام مورد مطابقت دارد و بر -   
اساس نظریان شیخ اشراق می توان موجودات عالم را ............ نامید.

۲( مغرب وسطی، مشرق جهان، مغرب کامل - نوراالنوار  ۱( مشرق وسطی، مغرب کامل، مغرب وسطی - نور محض   

۴( مشرق کامل، مغرب وسطی، مغرب کامل - نوراالنوار ۳( مشرق جهان، مغرب کامل، مغرب وسطی - پرتوی نور   

به ترتیب پاسخ سه سؤال زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟ -   

الف( آنچه در حکمت مشائی ............ نامیده می شود، در حکمت اشراق با عنوان ............ آمده است.

ب( در جهان شناسی اشراقی، نقطه اشتراک موجودات ............ و تفاوت موجودات نیز از ............ است. 

ج( شیخ اشراق مبدأ جهان و خالق هستی را ............ و اشیای دیگر را .......

۱( الف( واجب الوجود بالذات - نوراالنوار ب( نور - نور ج( نور محض - پرتویی از نوراالنوار می داند. 

۲( الف( واجب الوجود بالغیر - نور محض ب( وجود - نور ج( نور مطلق - تاریکی و ظلمت نام می نهد. 

۳( الف( واجب الوجود بالذات - نوراالنوار ب( وجود - نور ج( نور محض- پرتوی از نوراالنوار می داند. 

۴( الف( واجب الوجود بالغیر - نور محض ب( نور - نور ج( نور مطلق - تاریکی و ظلمت نام می نهد.

در دیدگاه شیخ اشراق »خلقت« چگونه ترسیم می گردد و نور مطلق .............-   

۱( تجلی خداوند به وسیله نورافشانی دائمی اش - خودش واقعیت است، اما هر واقعیتی نور مطلق نیست. 

۲( آفرینش اشیاء بر اساس نورهای مختلف - تعبیر دیگری از نور مجرد است که تنها بر خدا صدق می کند. 

۳( تجلی خداوند به وسیله نورافشانی دائمی اش - تعبیر دیگری از نور مجرد است که تنها بر خدا صدق می کند. 

۴( آفرینش اشیاء بر اساس نورهای مختلف - خودش واقعیت است، اما هر واقعیتی نور مطلق نیست.

از نظر سهروردی کدام عبارت، وجه برتری »مشرق جهان« را بر »مغرب جهان« واضح تر نشان می دهد و در کدام یک از موارد -   
مطروحه همه اصطالحات با خداوند مترادف هستند؟

۲( نور آن بر ظلمتش غلبه دارد - نور محض، ذات نخستین، نوراالنوار  ۱( هیچ نقصی در آن راه ندارد - مشرق کامل، نوراالنوار، نور محض  

۴( نور آن بر ظلمتش غلبه دارد - مشرق کامل، نوراالنوار، نور محض ۳( هیچ نقصی در آن راه ندارد - نور محض، ذات نخستین، نوراالنوار  

به ترتیب کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ -   

الف( در فلسفه سهروردی اشیاء دیگر از ............ مبدأ جهان پدید آمده و رستگاری عبارت درست از ............
ب( ذات نخستین در فلسفه اشراقی چگونه متجلی می شود؟ 

ج( کدام مورد از مفاهیم زیر در فلسفه اشراقی به صورت جداگانه روی می دهد؟
۱( الف( تابش و پرتو - وصول تام به این مبدأ ب( نورافشانی پیوسته ج( رستگاری 

٢( الف( عنایت و توجه - تابش تمام و کمال این مبدأ به او ب( خلق موجودات ج( تجلی خداوند 

۳( الف( تابش و پرتو - وصول تام به این مبدأ ب( خلق موجودات ج( رستگاری 

۴( الف( عنایت و توجه - تابش تمام و کمال این مبدأ به او ب( نورافشانی پیوسته ج( تجلی خداوند

شیخ اشراق کدام فلسفه را احیای کرد و در کجا با اندیشه های ابن سینا آشنا شد؟-   

۲( فلسفه مشائی - مراغه  ۱( فلسفه اشراق ایران باستان - اصفهان   

۴( فلسفه مشائی - اصفهان ۳( فلسفه اشراق ایران باستان - مراغه   
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به ترتیب »فرشتگان مقرب«، »عالم ماده« و »عالم نور و ظلمت« در جغرافیای عرفانی سهروردی با کدام مورد مطابقت دارد و بر -   
اساس نظریان شیخ اشراق می توان موجودات عالم را ............ نامید.

۲( مغرب وسطی، مشرق جهان، مغرب کامل - نوراالنوار  ۱( مشرق وسطی، مغرب کامل، مغرب وسطی - نور محض   

۴( مشرق کامل، مغرب وسطی، مغرب کامل - نوراالنوار ۳( مشرق جهان، مغرب کامل، مغرب وسطی - پرتوی نور   

به ترتیب پاسخ سه سؤال زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟ -   

الف( آنچه در حکمت مشائی ............ نامیده می شود، در حکمت اشراق با عنوان ............ آمده است.

ب( در جهان شناسی اشراقی، نقطه اشتراک موجودات ............ و تفاوت موجودات نیز از ............ است. 

ج( شیخ اشراق مبدأ جهان و خالق هستی را ............ و اشیای دیگر را .......

۱( الف( واجب الوجود بالذات - نوراالنوار ب( نور - نور ج( نور محض - پرتویی از نوراالنوار می داند. 

۲( الف( واجب الوجود بالغیر - نور محض ب( وجود - نور ج( نور مطلق - تاریکی و ظلمت نام می نهد. 

۳( الف( واجب الوجود بالذات - نوراالنوار ب( وجود - نور ج( نور محض- پرتوی از نوراالنوار می داند. 

۴( الف( واجب الوجود بالغیر - نور محض ب( نور - نور ج( نور مطلق - تاریکی و ظلمت نام می نهد.

در دیدگاه شیخ اشراق »خلقت« چگونه ترسیم می گردد و نور مطلق .............-   

۱( تجلی خداوند به وسیله نورافشانی دائمی اش - خودش واقعیت است، اما هر واقعیتی نور مطلق نیست. 

۲( آفرینش اشیاء بر اساس نورهای مختلف - تعبیر دیگری از نور مجرد است که تنها بر خدا صدق می کند. 

۳( تجلی خداوند به وسیله نورافشانی دائمی اش - تعبیر دیگری از نور مجرد است که تنها بر خدا صدق می کند. 

۴( آفرینش اشیاء بر اساس نورهای مختلف - خودش واقعیت است، اما هر واقعیتی نور مطلق نیست.

از نظر سهروردی کدام عبارت، وجه برتری »مشرق جهان« را بر »مغرب جهان« واضح تر نشان می دهد و در کدام یک از موارد -   
مطروحه همه اصطالحات با خداوند مترادف هستند؟

۲( نور آن بر ظلمتش غلبه دارد - نور محض، ذات نخستین، نوراالنوار  ۱( هیچ نقصی در آن راه ندارد - مشرق کامل، نوراالنوار، نور محض  

۴( نور آن بر ظلمتش غلبه دارد - مشرق کامل، نوراالنوار، نور محض ۳( هیچ نقصی در آن راه ندارد - نور محض، ذات نخستین، نوراالنوار  

به ترتیب کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ -   

الف( در فلسفه سهروردی اشیاء دیگر از ............ مبدأ جهان پدید آمده و رستگاری عبارت درست از ............
ب( ذات نخستین در فلسفه اشراقی چگونه متجلی می شود؟ 

ج( کدام مورد از مفاهیم زیر در فلسفه اشراقی به صورت جداگانه روی می دهد؟
۱( الف( تابش و پرتو - وصول تام به این مبدأ ب( نورافشانی پیوسته ج( رستگاری 

٢( الف( عنایت و توجه - تابش تمام و کمال این مبدأ به او ب( خلق موجودات ج( تجلی خداوند 

۳( الف( تابش و پرتو - وصول تام به این مبدأ ب( خلق موجودات ج( رستگاری 

۴( الف( عنایت و توجه - تابش تمام و کمال این مبدأ به او ب( نورافشانی پیوسته ج( تجلی خداوند

شیخ اشراق کدام فلسفه را احیای کرد و در کجا با اندیشه های ابن سینا آشنا شد؟-   

۲( فلسفه مشائی - مراغه  ۱( فلسفه اشراق ایران باستان - اصفهان   

۴( فلسفه مشائی - اصفهان ۳( فلسفه اشراق ایران باستان - مراغه   
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شیخ اشراق با احیای فلسفه اشراق ایران باستان و تلفیق آن با چه چیزی حکمت اشراقی را پایه گذاری کرد و سهروردی در کجا -   
تحصیل خود را آغاز نمود؟

۲( عرفان اسالمی - مراغه ۱( عرفان اسالمی - زنجان     

۴( فلسفه مشائی - زنجان ۳( فلسفه مشائی - مراغه    

به ترتیب موضوع و روش حکمت اشراق کدام است و فلسفه اشراق بیشتر رنگ و بوی .............. دارد.-   

۲( خدا، بحث و استدالل، تجربه درونی - شرعی  ۱( وجود، عقالنی، سیروسلوک قلبی - شهودی    

۴( خدا، بحث و استدالل، تجربه درونی - شهودی ۳( وجود، عقالنی، سیروسلوک قلبی - شرعی   

در رابطه با سهروردی کدام لقب را نمی توان به کار برد و حکمت اشراقی نوعی بحث از وجود است که ............-   

۱( احیاگر فلسفه مشائی - براهین عقلی را به محک تجربه درونی در آورده است. 

۲( بنیان گذار حکمت اشراق - تصوف را برتر از برهان نظری برشمرده است. 

۳( به کمال رساننده حکمت ابن سینا - به طریق عرفانی و غیر فلسفی بیان شده است. 

۴( ارائه دهنده تلفیقی از اشراق ایران باستان و عرفان اسالمی - استدالل و برهانی محض محسوب می شود.

در ارتباط با شیخ شهاب الدین سهروردی کدام مفهوم نادرست می باشد و در رابطه با این فیلسوف مسلمان کدام عبارت منابع -   
حکمت خاص او را معرفی نموده است؟

۱( پایه گذار مکتب فلسفی جدیدی در اسالم بود - حکمت استداللی ابن سینا و فلسفه نور و اشراق ایران باستان و عرفان اسالمی 

۲( به شیخ اشراق و حجه الحق معروف بود - فقط فلسفه نور و اشراق ایران باستان و عرفان اسالمی 

۳( پایه گذار مکتب فلسفی جدیدی در اسالم بود - فقط فلسفه نور و اشراق ایران باستان و عرفان اسالمی

۴( به شیخ اشراق و حجه الحق معروف بود - حکمت استداللی ابن سینا و فلسفه نور و اشراق ایران باستان و عرفان اسالمی

این مکتب -    بیانگر روش  از موارد مطروحه  با حکمت اشراق کدام یک  با مکتب اشراق کدام مفهوم صحیح است و در رابطه  در 
نمی باشد؟

۱( باتوجه به روش تبینش، یک مکتب فلسفی هم محسوب می گردد - قیاس برهانی و سلوک قلبی 

۲( صرفًا یک مکتب فلسفی است، زیرا شرایط مکتب فلسفی بودن را دارد - دانش عقلی و بینش شرعی 

۳( باتوجه به روش تبینش، یک مکتب فلسفی محسوب می گردد - دانش عقلی و بینش شرعی 

۴( صرفًا یک مکتب فلسفی است، زیرا شرایط مکتب فلسفی بودن را دارد - قیاس برهانی و سلوک قلبی 

کدام گزینه پاسخ صحیح دو سؤال زیر را در برمی گیرد؟ -   

الف( کدام گزینه در رابطه با اقدام سهروردی درست است؟ 

ب( فیلسوف اشراقی می کوشد، آنچه را ............ به دست آورده ..............

۱( الف( روش فلسفه را مفید نمی دید، لذا حکمتی تأسیس کرد که نوعی عرفان محسوب می شد ب( استدالل و قیاس - به تجربه و آزمایش دریابد.

۲( الف( فلسفه فیلسوفان مسلمان قبل از خود را تکمیل کرد تا بتوان از آن نتیجه حقیقی گرفت ب( با سیروسلوک قلبی - از طریق برهان به دیگران منتقل کند. 

۳( الف( معتقد بود حکمت مشاء را به جهت گمراه کننده اش باید با شهود قلبی همراه کرد ب( با سیروسلوک قلبی - ازطریق برهان به دیگران منتقل کند.

۴( الف( از ابن سینا سپاس گزار بود، ولی حکمت او را به سبب بی حاصل بودن به کلی کنار گذاشت ب( استدالل و قیاس - به تجربه و آزمایش دریابد.
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با دقت در نوع آراء و افکار ابن سینا و سهروردی کدام مفهوم بیانگر برخورد فکری این دو فیلسوف بزرگ است و کدام عبارت در -   
مورد حکمت اشراق نادرست می باشد؟

۱( جنبه استداللی و برهانی فلسفه ابن سینا را پسندید و آن را با معرفت شهودی در آمیخت - در مقایسه با عرفان، این به برهان چندان بها نمی دهد و آن از 
عقل فراتر نرود.

۲( حکمت استداللی ابن سینا را پذیرفت و آن را با تطابق احکام دین به کمال رساند - حکمت اشراق بحث از وجود است ولی استدالل را با سیروسلوک همراه 
می سازد.

۳( جنبه استداللی و برهانی فلسفه ابن سینا را پسندید و آن را با معرفت شهودی در آمیخت - حکمت اشراق بحث از وجود است ولی استدالل را با سیروسلوک 
همراه می سازد.

۴( حکمت استداللی ابن سینا را پذیرفت و آن را با تطابق احکام دین به کمال رساند - در مقایسه با عرفان، این به برهان چندان بها نمی دهد و آن از عقل فراتر نرود.

روش شیخ اشراق در باب فلسفه چگونه بود و در رابطه با فلسفه شیخ اشراق کدام مفهوم مطابق نیست؟-   

۱( به کمال رسانی استدالل با شهود و وحی - فیلسوف اشراقی می کوشد آنچه را در مقام شهود قلبی به دست آورده به ذائقه دل برساند.

۲( آمیختن شهود و وحی با استدالل عقلی - شیخ اشراق کوشید حکمت استداللی ابن سینا را با چاشنی کشف و شهود قلبی به کمال برساند.

۳( به کمال رسانی استدالل با شهود و وحی - سیروسلوک روحانی و قلبی بدون تربیت عقالنی گمراه کننده است.

۴( آمیختن شهود و وحی با استدالل عقلی - تحقیق فلسفی به شیوه استداللی محضی و بدون رسیدن به قلب بی نتیجه است.

در مورد حکمت اشراق کدام گزینه صحیح است و کدام مفهوم نادرست می باشد؟-   

۱( ازنظر سهروردی عقل و شهود باید با هم مورد استفاده قرار گیرند - سیروسلوک روحانی و قلبی بدون تربیت عقالنی گمراه کننده است.

۲( به نظر سهروردی عقل باید در تأیید شهود باشد و جدا از آن با استفاده است - هرگاه حکیمی پیدا شد که غرق در تأله بود، او را ریاست نامه است.

۳( از دیدگاه سهروردی سیروسلوک قلبی بدون تربیت عقالنی بی نتیجه است - حکمت اشراق بحث از نور نیست، بلکه بحث از وجود است.

۴( به اعتقاد سهروردی استدالل محض بدون رسیدن به قلب گمراه کننده است - شیخ اشراق می کوشد آنچه را به عقل و برهان یافته است به کمک شهود و 
مکاشفه به دیگران تعمیم دهد. 

از نظر ابن سینا علت نام گذاری عالم به طبیعت چیست و طبق نظر او چگونه می توان به کنه اشیاء پی برد؟-   

۱( هم اجزای عالم و هم کل عالم ذات خاصی دارند - ارتباط با خداوند به عنوان مبدأ وجود و هستی

۲( تفکیک عالم طبیعی از عالم مصنوعی و ساخت بشر - خشوع و خشیت خداوند را در دل داشتن

۳( هم اجزای عالم و هم کل عالم ذات خاصی دارند - تحقیق و تأمل دقیق در رابطه با روابط میان پدیده ها 

۴( تفکیک عالم طبیعی از عالم مصنوعی و ساخت بشر - تأمل درباره رابطه طبیعت با ماورای طبیعت

در نگاه ابن سینا مقصد عالم طبیعت کجا است و بر طبق نظر شیخ الرئیس دست یابی به کنه اشیا از طریق کدام مورد حاصل می -   
گردد؟

۲( ذات عالم - ارتباط با مبدأ وجود  ۱( ذات خدا - ارتباط با ماورای طبیعت    

۴( ذات عالم - ارتباط با مبدأ و منشأ درونی شی ۳( ذات خدا - ارتباط با طبیعت شی    
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با دقت در نوع آراء و افکار ابن سینا و سهروردی کدام مفهوم بیانگر برخورد فکری این دو فیلسوف بزرگ است و کدام عبارت در -   
مورد حکمت اشراق نادرست می باشد؟

۱( جنبه استداللی و برهانی فلسفه ابن سینا را پسندید و آن را با معرفت شهودی در آمیخت - در مقایسه با عرفان، این به برهان چندان بها نمی دهد و آن از 
عقل فراتر نرود.

۲( حکمت استداللی ابن سینا را پذیرفت و آن را با تطابق احکام دین به کمال رساند - حکمت اشراق بحث از وجود است ولی استدالل را با سیروسلوک همراه 
می سازد.

۳( جنبه استداللی و برهانی فلسفه ابن سینا را پسندید و آن را با معرفت شهودی در آمیخت - حکمت اشراق بحث از وجود است ولی استدالل را با سیروسلوک 
همراه می سازد.

۴( حکمت استداللی ابن سینا را پذیرفت و آن را با تطابق احکام دین به کمال رساند - در مقایسه با عرفان، این به برهان چندان بها نمی دهد و آن از عقل فراتر نرود.

روش شیخ اشراق در باب فلسفه چگونه بود و در رابطه با فلسفه شیخ اشراق کدام مفهوم مطابق نیست؟-   

۱( به کمال رسانی استدالل با شهود و وحی - فیلسوف اشراقی می کوشد آنچه را در مقام شهود قلبی به دست آورده به ذائقه دل برساند.

۲( آمیختن شهود و وحی با استدالل عقلی - شیخ اشراق کوشید حکمت استداللی ابن سینا را با چاشنی کشف و شهود قلبی به کمال برساند.

۳( به کمال رسانی استدالل با شهود و وحی - سیروسلوک روحانی و قلبی بدون تربیت عقالنی گمراه کننده است.

۴( آمیختن شهود و وحی با استدالل عقلی - تحقیق فلسفی به شیوه استداللی محضی و بدون رسیدن به قلب بی نتیجه است.

در مورد حکمت اشراق کدام گزینه صحیح است و کدام مفهوم نادرست می باشد؟-   

۱( ازنظر سهروردی عقل و شهود باید با هم مورد استفاده قرار گیرند - سیروسلوک روحانی و قلبی بدون تربیت عقالنی گمراه کننده است.

۲( به نظر سهروردی عقل باید در تأیید شهود باشد و جدا از آن با استفاده است - هرگاه حکیمی پیدا شد که غرق در تأله بود، او را ریاست نامه است.

۳( از دیدگاه سهروردی سیروسلوک قلبی بدون تربیت عقالنی بی نتیجه است - حکمت اشراق بحث از نور نیست، بلکه بحث از وجود است.

۴( به اعتقاد سهروردی استدالل محض بدون رسیدن به قلب گمراه کننده است - شیخ اشراق می کوشد آنچه را به عقل و برهان یافته است به کمک شهود و 
مکاشفه به دیگران تعمیم دهد. 

از نظر ابن سینا علت نام گذاری عالم به طبیعت چیست و طبق نظر او چگونه می توان به کنه اشیاء پی برد؟-   
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۴( تفکیک عالم طبیعی از عالم مصنوعی و ساخت بشر - تأمل درباره رابطه طبیعت با ماورای طبیعت

در نگاه ابن سینا مقصد عالم طبیعت کجا است و بر طبق نظر شیخ الرئیس دست یابی به کنه اشیا از طریق کدام مورد حاصل می -   
گردد؟

۲( ذات عالم - ارتباط با مبدأ وجود  ۱( ذات خدا - ارتباط با ماورای طبیعت    

۴( ذات عالم - ارتباط با مبدأ و منشأ درونی شی ۳( ذات خدا - ارتباط با طبیعت شی    
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به ترتیب کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر می باشد؟ -   

الف( عبارت زیر در کدام اثر ابن سینا ذکر شده است؟

»پادشاه راستین آن توانگر و بی نیاز مطلق است که هیچ چیز در هیچ چیز از او بی نیاز نیست.« 

ب( منشأ و مبدأ حرکات و تحوالت طبیعت کدام است؟

۱( الف( اشارات وتنبیهات ب( نیاز عالم طبیعت به تغییر برای رسیدن به مقصد 

٢( الف( الهیات شفاب( رابطه وجودی هریک از اشیای عالم با مبدأ کل 

۳( الف( اشارات وتنبیهات ب( طبع عالم طبیعت به عنوان یک »کل«

۴( الف( الهیات شفاب( طبع خاص هریک از اجزای عالم 

درباره عالم طبیعت از دیدگاه ابن سینا کدام وصف صحیح است و بر اساس نظر ابن سینا طبیعت هر شی آن را به چه هدفی سوق -   
می دهد؟

۱( مقصد عالم طبیعت در ذات عالم طبیعت است - به خیر و کمال مطلوبی که خاص هر شی است 

۲( مقصدی است در مرتبه باالتر از خود این عالم - به خیر و کمال مطلوبی که در کل عالم نهفته است. 

۳( مقصد عالم طبیعت در ذات عالم طبیعت است - به خیر و کمال مطلوبی که در کل عالم نهفته است. 

۴( مقصدی است در مرتبه باالتر از خود این عالم - به خیر و کمال مطلوبی که خاص هر شی است.

از نظر ابن سینا آنچه سبب خلق عالم به صورت نظام احسن شده است چیست و وجه تسمیه عالمی که در آن زندگی می کنیم به -   
»طبیعت« کدام است؟

۲( طبیعت شی - اجزای این عالم هرکدام ذات خاصی دارند.  ۱( عنایت الهی - طبع انسانی گرایش به زندگی در این عالم دارد.  

۴( طبیعت شی - طبع انسانی گرایش به زندگی در این عالم دارد. ۳( عنایت الهی - اجزای این عالم هرکدام ذات خاصی دارند.   

کدام گزینه به ترتیب پاسخ سؤاالت زیر است؟ -   

الف( از نظر ابن سینا چه چیزی موجودات را به سوی کمال رهنمون می کند؟

ب( آیه }إنما یخشی الله من عباده العلماء{ ناظر است بر ................ که ....... 

ج( ابیات زیر با کدام مورد قرابت فکر بیشتر دارد؟ 

ــو دیدیــم »هـر سـو کـه دویدیـم همـه روی تـو دیدیم هرجــا کــه رســیدیم ســر کــوی ت

بــر ُرســته بســتان و لــب جــوی تــو دیدیــم«هر سر و روان را که در این گلشن دهر است

۱( الف( اعتدال طبیعت ب( عدم اکتفا به تجربه و استقرا، الزمه رسیدن به علم حقیقی است ج( تمامی پدیده های عالم طبیعت رو به سوی خیر و کمال خویش 
دارند. 

۲( طبیعت شی ب( علم حقیقی، در ارتباط با چیستی اش حاصل می شود ج( خداوند از روی لطف و عنایت، جهان هستی را کرده است.

۳( اعتدال طبیعت ب( علم حقیقی، در ارتباط با چیستی اش خلق کرده است. ج( خداوند از روی لطف و عنایت جهان هستی را خلق کرده است.

۴( طبیعت شی ب( عدم اکتفا به تجربه و استقرا، الزمه رسیدن به علم حقیقی است ج( تمامی پدیده های عالم طبیعت رو به سوی خیر و کمال خویش دارند.
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چه نوع مطالعه ای از طبیعت به شکل گیری علوم طبیعی منجر می شود و عامل سوق دادن شی به سوی خیر و کمالش عبارت -   
است از ............ است.

۱( مطالعه ای با روش تجربی و با هدف شناخت نظام کلی جهان - ذات حق 

۲( مطالعه ای با هدف کشف ویژگی ها و روابط پدیده های طبیعت - طبیعت شی 

۳( مطالعه ای با روش تجربی و با هدف شناخت نظام کلی جهان - طبیعت شی 

۴( مطالعه با هدف کشف ویژگی و روابط پدیده های طبیعت - ذات حق

در فلسفه مشاء همه موجودات معلول ............ هستند و از نظر ابن سینا افراد چه زمانی مصداق آیه }انما یخشی الله عباده -   
العلما{ می شوند؟

۱( غایت خلقت - زمانی که محقق خدا را نیز در تحقیقات خود در نظر داشته باشد. 

۲( عنایت الهی - زمانی که دانشمند از ظاهر پدیده ها عبور کند و به باطن آن ها برسد. 

۳( غایت خلقت - زمانی که دانشمند از ظاهر پدیده ها عبور کند و به باطن آن ها برسد. 

۴( عنایت الهی - زمانی که محقق خدا را نیز در تحقیقات خود در نظر داشته باشد.

شیخ الرئیس وجود نقایص عالم را سبب اعتدال عالم می داند علت آن را در کدام یک از عبارت های زیر بیان نموده است و ابوعلی -   
سینا نحوه عبور از ظاهر پدیده ها و رسیدن به باطن آن ها را از چه طریق ممکن می داند؟

۱( الزمه کمال نهایی طبیعت - تأمل در رابطه طبیعت یا ماوراء الطبیعه و خدا در کنار تحقیق در روابط میان پدیده ها

۲( وجود موانع سبب نقص است نه ذات شی - پی بردن به نسبت هرچیز با مبدأ کل

۳( طبیعت هر شی رو به کمال است - دانستن هدف غایی و نهایی از هر پدیده 

۴( نقص امری نسبی است نه مطلق - پژوهش در نسبت میان پدیده های جهان طبیعت با حقایق عالم مجردات و ماوراء الطبیعه

کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ -   

الف( به اعتقاد ابن سینا مبدأ درونی همه اشیاء که مسبب حرکت و سکون آن ها است، همان ............ است و حصول علم حقیقی به 
هرچیز در پرتو ............ می باشد. 

ب( کدام مفهوم علم خاصی است که موردنظر ابن سینا می باشد؟

۱( الف( طبیعت اشیاء - ارتباط آن با مبدأ وجود ب( شناخت رابطه شی با مبدأ هستی 

۲( الف( عنایت یا احاطۂ علم - ارتباط آن با مبدأ وجود ب( به مدد اصول اثبات شده علمی به دست می آید. 

۳( الف( طبیعت اشیاء - فهم قوانین و سنن هستی ب( در پرتو ارتباط انسان با مبدأ وجود حاصل می شود. 

۴( الف( عنایت یا احاطه علم - فهم قوانین و سنن هستی ب( شناخت قوانین مربوط به آن از طریق تجربه است.

کدام مفهوم را می توان دلیلی بر نظام احسن بودن عالم طبیعت از نظر ابن سینا دانست و از نظر ابن سینا علم حقیقی، یعنی -   
........................

۱( پدید آمدن طبیعت بر اساس لطف و عنایت الهی - علم به رابطه وجودی هر شیء با وجود مطلق 

۲( وجود هرچیزی که برای کمال طبیعت موردنیاز است - علم به وجود رابطه میان پدیده های کلی هستی 

۳( وجود طبیعت هر شی که آن را به سوی کمال سوق می دهد - علم تجربی و مبتنی بر مشاهده و استقرا 

۴( هرچه در طبیعت است اگرچه به ظاهرش باشد، در نظام کلی اثر مثبت دارد - علم به رابطه وجودی هر شیء با کل هستی
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۱( غایت خلقت - زمانی که محقق خدا را نیز در تحقیقات خود در نظر داشته باشد. 

۲( عنایت الهی - زمانی که دانشمند از ظاهر پدیده ها عبور کند و به باطن آن ها برسد. 
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۲( وجود موانع سبب نقص است نه ذات شی - پی بردن به نسبت هرچیز با مبدأ کل

۳( طبیعت هر شی رو به کمال است - دانستن هدف غایی و نهایی از هر پدیده 

۴( نقص امری نسبی است نه مطلق - پژوهش در نسبت میان پدیده های جهان طبیعت با حقایق عالم مجردات و ماوراء الطبیعه

کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ -   

الف( به اعتقاد ابن سینا مبدأ درونی همه اشیاء که مسبب حرکت و سکون آن ها است، همان ............ است و حصول علم حقیقی به 
هرچیز در پرتو ............ می باشد. 

ب( کدام مفهوم علم خاصی است که موردنظر ابن سینا می باشد؟

۱( الف( طبیعت اشیاء - ارتباط آن با مبدأ وجود ب( شناخت رابطه شی با مبدأ هستی 

۲( الف( عنایت یا احاطۂ علم - ارتباط آن با مبدأ وجود ب( به مدد اصول اثبات شده علمی به دست می آید. 

۳( الف( طبیعت اشیاء - فهم قوانین و سنن هستی ب( در پرتو ارتباط انسان با مبدأ وجود حاصل می شود. 

۴( الف( عنایت یا احاطه علم - فهم قوانین و سنن هستی ب( شناخت قوانین مربوط به آن از طریق تجربه است.

کدام مفهوم را می توان دلیلی بر نظام احسن بودن عالم طبیعت از نظر ابن سینا دانست و از نظر ابن سینا علم حقیقی، یعنی -   
........................

۱( پدید آمدن طبیعت بر اساس لطف و عنایت الهی - علم به رابطه وجودی هر شیء با وجود مطلق 

۲( وجود هرچیزی که برای کمال طبیعت موردنیاز است - علم به وجود رابطه میان پدیده های کلی هستی 

۳( وجود طبیعت هر شی که آن را به سوی کمال سوق می دهد - علم تجربی و مبتنی بر مشاهده و استقرا 

۴( هرچه در طبیعت است اگرچه به ظاهرش باشد، در نظام کلی اثر مثبت دارد - علم به رابطه وجودی هر شیء با کل هستی
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کدام گزینه به ترتیب پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ -   

الف( از دیدگاه ابن سینا، طبیعت شی به عنوان ..............، هر موجودی را به نحو .................. به سوی کمال و خیرش سوق می دهد. 

ب( از نظر ابن سینا ................ باری تعالی عالم طبیعت را پدید آورده است و همه اجزای آن، چنان تألیف شده اند که بهترین نظام 
............ یعنی نظام ............ را تحقق می بخشد.

۲( الف( مبدأ درونی اشیا - نامشروط ب( لطف - ممکن - احسن  ۱( الف( مرتبه ای از هستی - مشروط ب( حکمت - موجود - واجب  

۴( الف( مبدأ درونی اشیا - نامشروط ب( حکمت - موجود - واجب  ۳( الف( مرتبه ای از هستی - مشروط ب( لطف - ممکن - احسن  

در مورد شر و بدی دیدگاه دقیق ابن سینا کدام است و کدام مفهوم بیانگر وجه مشترک طبیعت شناسی ابن سینا با علوم طبیعی -   
نوین می باشد؟

۱( شری در طبیعت نیست، زیرا همه نقص ها و بدی ها تنها توهم است که شر به نظر می آیند - از نتایج مطالعه عالم طبیعت، کشف ویژگیها و روابط پدیده های 
آن است.

۲( وجود همین شر و بدی ها است که زمینه ساز خیر و کمال بیشتر در طبیعت می شود - ارتباط موجودات طبیعی را با مبدأ نهایی آن ها نشان می دهد.

۳( شری در طبیعت نیست، زیرا همه نقص ها و بدی ها تنها توهم است که شر به نظر می آیند - ارتباط موجودات طبیعی را با مبدأ نهایی آن ها نشان می دهد.

۴( وجود همین شر و بدی ها است که زمینه ساز خیر و کمال بیشتر در طبیعت می شود - از نتایج مطالعه عالم طبیعت، کشف ویژگی ها و روابط پدیده های آن است.

کدام مفهوم در رابطه علت هدفمند بودن عالم طبیعت از دیدگاه شیخ الرئیس درست است و از نظر او دلیل اینکه همه چیز بنده و -   
مملوک خدای متعال است در کدام عبارت به درستی بیان گردیده است؟

۱( اجزای عالم طبیعت تحت علم الهی به گونه ای خلق شدند که بهترین نظام ممکن را شکل می دهند - زیرا ذات هرچیزی در ابتدای سلسله علت هایش به 
خدا می رسد.

۲( طبیعت مرتبه ای از هستی است که هدف و مقصدش در ذات طبیعتش وجود دارد - زیرا هیچ چیزی در هیچ چیزی از او بی نیاز نیست. 

۳( اجزای عالم طبیعت تحت علم الهی به گونه ای خلق شدند که بهترین نظام ممکن را شکل می دهند - زیرا هیچ چیزی در هیچ چیزی از او بی نیاز نیست.

۴( طبیعت مرتبه ای از هستی است که هدف و مقصدش در ذات طبیعتش وجود دارد - زیرا ذات هرچیزی در ابتدای سلسله علت هایش به خدا می رسد.

کدام گزینه به ترتیب پاسخ سه سؤال زیر است؟ -   

الف( شرور جهان برای چیست؟

ب( کدام گزینه در تبدیل شدن محقق به مصداق آیه }إنما یخشی الله من عباده العلماء{ مؤثر نیست. 

ج( خداوند عالم طبیعت را با ........... خود پدید آورده و به نظر ابن سینا سیل ..............

۱( الف( کمک به کمال نهایی طبیعت ب( در نظر گرفتن نیاز ذاتی اشیا ج( لطف - نمی تواند برای طبیعت مضر باشد. 

۲( الف( مخالفت با طبع و ذات عالم ب( تأمل در رابطه طبیعت با خدا ج( قدرت - ممکن است ویرانگر باشد. 

۳( الف( کمک به کمال نهایی طبیعت ب( تأمل در رابطه طبیعت با خدا ج( لطف - نمی تواند برای طبیعت مضر باشد. 

۴( الف( مخالفت با طبع و ذات عالم ب( در نظر گرفتن نیاز ذاتی اشیا ج( قدرت - ممکن است ویرانگر باشد.

کدام یک از مفاهیم زیر با اندیشه های ابن سینا تناسب بیشتری دارد و نظامی که خداوند خلق کرد چگونه نظامی است؟-   

۱( طبیعت بعضی اشیاء آن ها را به سوی خیر هدایت می کند و طبیعت برخی نه - متقن 

۲( گاهی اشیاء خالف هدایت طبیعت خود در حرکت به سوی کمال نیستند - احسن 

۳( ممکن است شیئی باشد که طبیعت او، او را به سوی خیر هدایت نکند - احسن 

۴( هر شی در طبیعت دائمًا در حرکت به سوی کمال مطلوب خویش است - متقن
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کدام صفت خداوند باعث پدیداری عالم هستی می باشد و در رابطه با طبیعت کدام مفهوم دیدگاه ابن سینا را به درستی بیان نموده -   
است؟

۱( لطف و رحمت - ابن سینا از ما میخواهد که عالوه بر مطالعه عالم طبیعت، برای کشف ویژگی ها و روابط پدیده های آن در رابطه وجودی این عالم با مبدأ 
کل جهان هستی نیز تأمل کنیم. 

۲( علم خدا - از نظر ابن سینا طبیعت مرتبه ای از هستی است که رو به مقصدی خاص دارد و این مقصد بیرون از ذات عالم طبیعت است که همان خداست.

۳( لطف و رحمت - از نظر ابن سینا طبیعت مرتبه ای از هستی است که رو به مقصدی خاص دارد و این مقصد بیرون از ذات عالم طبیعت است که همان 
خداست.

۴( علم خدا - ابن سینا از ما میخواهد که عالوه بر مطالعه عالم طبیعت، برای کشف ویژگی ها و روابط پدیده های آن در رابطه وجودی این عالم با مبدأ کل 
جهان هستی نیز تأمل کنیم. 

از منظر شیخ الرئیس کدام مفهوم درست است و کدام عبارت با نظر او درباره طبیعت مطابقت ندارد؟-   

۱( پژمرده شدن یک گل یا مرگ یک جاندار شر و بدی ظاهری هستند - به شرط عدم موانع در راه طبیعت اشیا به کمال خویش دست می یابند.

۲( شر و بدی های حقیقی عالم در کل منجر به خیر و خوبی می شوند - نظم حاکمه در عالم طبیعت به نحوی است که توجه به بخش کوچک آن انسان را قادر 
به داوری کلی درباره طبیعت می سازد.

۳( پژمرده شدن یک گل یا مرگ یک جاندار شر و بدی ظاهری هستند - نظم حاکمه در عالم طبیعت به نحوی است که توجه به بخش کوچک آن انسان را قادر 
به داوری کلی درباره طبیعت می سازد.

۴( شر و بدی های حقیقی عالم در کل منجر به خیر و خوبی می شوند - به شرط عدم موانع در راه طبیعت اشیا به کمال خویش دست می یابند.

کدام عبارت از نظر شیخ الرئیس در کنار تأمل در رابطه طبیعت با ماوراء طبیعت و خدا دانشمند را از ظواهر عبور می دهد و طبیعت -   
شناسی ابن سینا چگونه است؟

۱( تحقیق در روابط میان پدیده ها - طبیعت مرتبه ای از هستی است که رو به مقصد خاصی دارد.

۲( بررسی طبیعت هر شی - عالم طبیعت سیر نزولی عالم ماورای طبیعت است. 

۳( مطالعه آثار اجزای جهان ماده - طبیعت دارای هدف غایتی است. 

۴( توجه به نیاز ذاتی اشیاء - طبیعت شناسی ابن سینا بر اساس مبانی هستی شناسی است.

کدام مفهوم از دیدگاه ابن سینا در مورد مبدأ کل جهان هستی نادرست است و نظام احسن بودن شیخ الرئیس را از چه طریقی -   
می توان اثبات نمود؟

۱( مبدأ کل جهان هستی پادشاه راستینی است که کل جهان را بی نیاز مطلق خلق کرده است - از طریق اصل سنخیت و روش عقلی 

۲( پادشاه راستین آن توانگر و بی نیاز مطلق است که هیچ چیز در هیچ چیز از او بی نیاز نیست - روش عقلی به همراه روش تجربی و اصل علیت

۳( ذات هرچیز یا از او پدید آمده یا از چیزی پدید آمده که خداوند آن را به وجود آورده است - ازطریق اصل سنخیت و روش عقلی

۴( پادشاه راستینی که ذات هرچیزی از اوست و همه چیزهای دیگر بنده و مملوک اوست - روش عقلی به همراه روش تجربی و اصل علیت

 برای تحقیق در عالم طبیعت از نظر ابن سینا چه رویکردی باید داشت و از نظر او علم حقیقی را می توانیم بگوییم:-   

۱( به خالق جهان نیز توجه داشته باشیم - خشوع و خشیت را در محقق تقویت می کند. 

۲( خشوع و خشیت داشته باشیم - موجب حیرت و شگفتی دانشمند می شود.  

۳( به خالق جهان نیز توجه داشته باشیم - موجب حیرت و شگفتی دانشمند می شود. 

۴( خشوع و خشیت داشته باشیم - خشوع و خشیت را در محقق تقویت کنیم.
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کدام صفت خداوند باعث پدیداری عالم هستی می باشد و در رابطه با طبیعت کدام مفهوم دیدگاه ابن سینا را به درستی بیان نموده -   
است؟

۱( لطف و رحمت - ابن سینا از ما میخواهد که عالوه بر مطالعه عالم طبیعت، برای کشف ویژگی ها و روابط پدیده های آن در رابطه وجودی این عالم با مبدأ 
کل جهان هستی نیز تأمل کنیم. 

۲( علم خدا - از نظر ابن سینا طبیعت مرتبه ای از هستی است که رو به مقصدی خاص دارد و این مقصد بیرون از ذات عالم طبیعت است که همان خداست.

۳( لطف و رحمت - از نظر ابن سینا طبیعت مرتبه ای از هستی است که رو به مقصدی خاص دارد و این مقصد بیرون از ذات عالم طبیعت است که همان 
خداست.

۴( علم خدا - ابن سینا از ما میخواهد که عالوه بر مطالعه عالم طبیعت، برای کشف ویژگی ها و روابط پدیده های آن در رابطه وجودی این عالم با مبدأ کل 
جهان هستی نیز تأمل کنیم. 

از منظر شیخ الرئیس کدام مفهوم درست است و کدام عبارت با نظر او درباره طبیعت مطابقت ندارد؟-   

۱( پژمرده شدن یک گل یا مرگ یک جاندار شر و بدی ظاهری هستند - به شرط عدم موانع در راه طبیعت اشیا به کمال خویش دست می یابند.

۲( شر و بدی های حقیقی عالم در کل منجر به خیر و خوبی می شوند - نظم حاکمه در عالم طبیعت به نحوی است که توجه به بخش کوچک آن انسان را قادر 
به داوری کلی درباره طبیعت می سازد.

۳( پژمرده شدن یک گل یا مرگ یک جاندار شر و بدی ظاهری هستند - نظم حاکمه در عالم طبیعت به نحوی است که توجه به بخش کوچک آن انسان را قادر 
به داوری کلی درباره طبیعت می سازد.

۴( شر و بدی های حقیقی عالم در کل منجر به خیر و خوبی می شوند - به شرط عدم موانع در راه طبیعت اشیا به کمال خویش دست می یابند.

کدام عبارت از نظر شیخ الرئیس در کنار تأمل در رابطه طبیعت با ماوراء طبیعت و خدا دانشمند را از ظواهر عبور می دهد و طبیعت -   
شناسی ابن سینا چگونه است؟

۱( تحقیق در روابط میان پدیده ها - طبیعت مرتبه ای از هستی است که رو به مقصد خاصی دارد.

۲( بررسی طبیعت هر شی - عالم طبیعت سیر نزولی عالم ماورای طبیعت است. 

۳( مطالعه آثار اجزای جهان ماده - طبیعت دارای هدف غایتی است. 

۴( توجه به نیاز ذاتی اشیاء - طبیعت شناسی ابن سینا بر اساس مبانی هستی شناسی است.

کدام مفهوم از دیدگاه ابن سینا در مورد مبدأ کل جهان هستی نادرست است و نظام احسن بودن شیخ الرئیس را از چه طریقی -   
می توان اثبات نمود؟

۱( مبدأ کل جهان هستی پادشاه راستینی است که کل جهان را بی نیاز مطلق خلق کرده است - از طریق اصل سنخیت و روش عقلی 

۲( پادشاه راستین آن توانگر و بی نیاز مطلق است که هیچ چیز در هیچ چیز از او بی نیاز نیست - روش عقلی به همراه روش تجربی و اصل علیت

۳( ذات هرچیز یا از او پدید آمده یا از چیزی پدید آمده که خداوند آن را به وجود آورده است - ازطریق اصل سنخیت و روش عقلی

۴( پادشاه راستینی که ذات هرچیزی از اوست و همه چیزهای دیگر بنده و مملوک اوست - روش عقلی به همراه روش تجربی و اصل علیت

 برای تحقیق در عالم طبیعت از نظر ابن سینا چه رویکردی باید داشت و از نظر او علم حقیقی را می توانیم بگوییم:-   

۱( به خالق جهان نیز توجه داشته باشیم - خشوع و خشیت را در محقق تقویت می کند. 

۲( خشوع و خشیت داشته باشیم - موجب حیرت و شگفتی دانشمند می شود.  

۳( به خالق جهان نیز توجه داشته باشیم - موجب حیرت و شگفتی دانشمند می شود. 

۴( خشوع و خشیت داشته باشیم - خشوع و خشیت را در محقق تقویت کنیم.
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کدام گزینه پاسخ درست سؤاالت زیر است؟ -   

الف( به اعتقاد شیخ الرئیس هر شی آن را به سوی خیر و کمال سوق می دهد به شرطی که:

ب( ابن سینا این سؤال را که »چرا نظام عالم نظام احسن است« این گونه پاسخ می دهد که .............. 

ج( شیخ الرئیس معتقد است علم حقیقی به هر شی یعنی ............ 

د( چه چیزی به طور مستقیم موجب زردشدن برگ درختان در پاییز بر اساس نظرات حکمت مشاء می شود؟

۱( الف( موانعی در راه آن شی قرار نگیرد ب( نظام موجودات بر اساس عنایت الهی است ج( شناخت حقیقت رابطه آن با مبدأ هستی د( ذات درخت

۲( الف( با مقصد عالم طبیعت هماهنگ باشد ب( هر موجودی به سوی خیر و کمال حرکت می کند ج( شناخت قوانین مربوط به آن از طریق تجربه د( عالم طبیعت

۳( الف( موانعی در راه آن شی قرار نگیرد ب( هر موجودی به سوی خیر و کمال حرکت می کند ج( شناخت حقیقت رابطه آن با مبدأ هستی د( لطف و عنایت 
پروردگار

۴( الف( با مقصد عالم طبیعت هماهنگ باشد ب( نظام موجودات بر اساس عنایت الهی است ج( شناخت قوانین مربوط به آن از طریق تجربه د( غایت کل 
هستی

در مورد مفهوم »عنایت« از دیدگاه ابن سینا کدام گزینه درست است و در ارتباط با طبیعت شناسی شیخ الرئیس کدام مفهوم -   
نمی تواند درست باشد؟

۱( عشق و انس میان خالق و طبیعت است - شرور و نقایص طبیعی، زمینه ساز خیر و کمال طبیعت هستند. 

۲( همه موجودات بر اساس آن پدید آمده اند - هر موجودی باتوجه به طبیعت خود ضرورتًا به کمال می رسد. 

۳( مبدأ درونی اشیا است برای حرکت و سکون - با نگاه کردن به بخش کوچکی از جهان طبیعت نمی توان درباره آن داوری کرد. 

۴( عشق و انس میان خالق و طبیعت است - طبیعت شناسی اگر با تأمل درباره طبیعت با ماوراء و خدا باشد عامل خشوع است.

از نظر ابن سینا »طبیعت هر شی حتما آن را به سوی خیر و کمال مطلوبش سوق می دهد.« اشکال جمله فوق کدام عبارت می باشد -   
و از دیدگاه شیخ الرئیس طبیعت چیست؟

۲( حتمًا - مرتبه ای از هستی است که رو به سوی مقصدی دارد.  ۱( طبیعت - کل جهان هستی می باشد که رو به غایتی دارد.   

۴( هر شی - مرتبه ای از هستی است که رو به سوی مقصدی دارد.  ۳( کمال مطلوبش - کل جهان هستی می باشد که رو به غایتی دارد. 

از دیدگاه ابن سینا نگاه دانشمندی که طبیعت را مرتبه ای از هستی می شمارد و به خالق آن توجه دارد چگونه است و در طبیعت -   
شناسی ابن سینا .............. 

۱( عظمت خالق کل را درک می کند - همه موجودات طبیعی ذاتًا به سمت کمال مطلوب خود در سیر و حرکت هستند. 

۲( به مراتب معنوی و شهود باطنی میرسد - گرایش ذاتی همه موجودات مادی به سوی کمال، بدون هیچ شرطی برقرار است. 

۳( عظمت خالق کل را درک می کند - گرایش ذاتی همه موجودات مادی به سوی کمال، بدون هیچ شرطی برقرار است. 

۴( به مراتب معنوی و شهود باطنی می رسد - همه موجودات طبیعی ذاتًا به سمت کمال مطلوب خود در سیر و حرکت هستند.

 در نهاد دانشمند از نظر ابن سینا کدام علم است که خشوع و خشیت را تقویت می کند و آنچه تأثیر منفی روی یک شی دارد به -   
باور ابن سینا چگونه است؟

۱( علم حقیقی به هرچیز که در پرتو ارتباط آن با مبدأ وجود حاصل می شود - در کل اثرش مثبت است. 

۲( علم واقعی به هرچیز که موجب اعتدال و هماهنگی روحی خود دانشمند می شود - به کمال آن شی کمک می کند. 

۳( علم حقیقی به هرچیز که در پرتو ارتباط آن با مبدأ وجود حاصل می شود - به کمال آن شی کمک می کند. 

۴( علم واقعی به هرچیز که موجب اعتدال و هماهنگی روحی خود دانشمند می شود - در کل اثرش مثبت است.
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طبیعت از نظر ابن سینا مرتبه ای از هستی است که .............. و علت نام گذاری طبیعت در چه چیز نهفته است؟-   

۱( ذات و صفات آن نامشخص است - وجود امری که منشأ حرکت اجزاء و کل طبیعت است. 

۲( رو به مقصدی خاص دارد - مبدأ حرکات طبیعی جهان به عنوان یک کل 

۳( ذات و صفات آن نامشخص است - مبدأ حرکات طبیعی جهان به عنوان یک کل 

۴( رو به مقصدی خاص دارد - وجود امری که منشأ حرکت اجزاء و کل طبیعت است.

باتوجه به نظرات ابن سینا چه عاملی موجود پدید آمدن طبیعت گردیده است و از نظر ابن سینا مقصد طبیعت در ................ -   
عالم طبیعت است.

۲( ضرورت تکامل خلقت - ذات  ۱( لطف و عنایت پروردگار - غایت     

۴( ضرورت تکامل خلقت - غایت ۳( لطف و عنایت پروردگار - ذات    

طبیعت به عنوان یک »کل« چگونه ذاتی دارد و او علم حقیقی به هرچیز را در پرتو ارتباط آن با کدام مورد ممکن به اعتقاد شیخ -   
الرئیس می داند؟

۲( عامل تغییرات تک تک اشیاء - مبدأ درونی  ۱( مبدأ حرکات و تحوالت طبیعت - مبدأ وجود   

۴( عامل تغییرات تک تک اشیاء - عالم طبیعت  ۳( مبدأ حرکات و تحوالت طبیعت - عالم عقل    

درباره طبیعت به اعتقاد ابن سینا می توانیم کدام مفهوم را بیان داریم و کدام عبارت بیانگر وجه اشتراک طبیعت شناسی شیخ -   
الرئیس با علوم طبیعی نوین است؟

۱( تنها توسط عقل محض و استدالل های برهانی می تواند شناخته شود - از نتایج مطالعه عالم طبیعت کشف ویژگی ها و روابط پدیده های آن است.

۲( خیر و کمال مطلق است، حتی اگر ما قادر به درک این خیر نباشیم - ارتباط موجودات طبیعی را با مبدأ نهایی آن ها نشان می دهد. 

۳( تنها توسط عقل محض و استدالل های برهانی می تواند شناخته شود - ارتباط موجودات طبیعی را با مبدأ نهایی آن ها نشان می دهد.

۴( خیر و کمال مطلق است، حتی اگر ما قادر به درک این خیر نباشیم - از نتایج مطالعه عالم طبیعت، کشف ویژگی ها و روابط پدیده های آن است. 

کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ -   

الف( روش ابن سینا در تحلیل مسائل فلسفی، ............ است که ................

ب( مکتب فلسفی »حجه الحق« کدام است؟ 

۱( الف( عقلی و استداللی - در اصل ارسطو این روش را پایه گذاری کرده است - ب( مشاء 

۲( الف( عقلی و منطقی - در اصل از روش پیشوایان دینی در اسالم بوده است ب( اشراق 

۳( الف( عقلی و استداللی - در اصل ارسطو این روش را پایه گذاری کرده است ب( اشراق 

۴( الف( عقلی و منطقی - در اصل از روش پیشوایان دینی در اسالم بوده است - ب( مشاء

بر اساس زندگی نامه ای که ابن سینا از خود بر جا گذاشته است، علمی که او آن را دشوار نمی دانسته چه بود و کدام مورد لقب -   
ابن سینا در اروپا نیست؟

۲( علم طب - شیخ الرئیس  ۱( علم منطق - شاهزاده اطبا     

۴( علم فقه - اویسن ۳( علم ریاضیات - ابوعلی سینا    
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طبیعت از نظر ابن سینا مرتبه ای از هستی است که .............. و علت نام گذاری طبیعت در چه چیز نهفته است؟-   

۱( ذات و صفات آن نامشخص است - وجود امری که منشأ حرکت اجزاء و کل طبیعت است. 

۲( رو به مقصدی خاص دارد - مبدأ حرکات طبیعی جهان به عنوان یک کل 

۳( ذات و صفات آن نامشخص است - مبدأ حرکات طبیعی جهان به عنوان یک کل 

۴( رو به مقصدی خاص دارد - وجود امری که منشأ حرکت اجزاء و کل طبیعت است.

باتوجه به نظرات ابن سینا چه عاملی موجود پدید آمدن طبیعت گردیده است و از نظر ابن سینا مقصد طبیعت در ................ -   
عالم طبیعت است.

۲( ضرورت تکامل خلقت - ذات  ۱( لطف و عنایت پروردگار - غایت     

۴( ضرورت تکامل خلقت - غایت ۳( لطف و عنایت پروردگار - ذات    

طبیعت به عنوان یک »کل« چگونه ذاتی دارد و او علم حقیقی به هرچیز را در پرتو ارتباط آن با کدام مورد ممکن به اعتقاد شیخ -   
الرئیس می داند؟

۲( عامل تغییرات تک تک اشیاء - مبدأ درونی  ۱( مبدأ حرکات و تحوالت طبیعت - مبدأ وجود   

۴( عامل تغییرات تک تک اشیاء - عالم طبیعت  ۳( مبدأ حرکات و تحوالت طبیعت - عالم عقل    

درباره طبیعت به اعتقاد ابن سینا می توانیم کدام مفهوم را بیان داریم و کدام عبارت بیانگر وجه اشتراک طبیعت شناسی شیخ -   
الرئیس با علوم طبیعی نوین است؟

۱( تنها توسط عقل محض و استدالل های برهانی می تواند شناخته شود - از نتایج مطالعه عالم طبیعت کشف ویژگی ها و روابط پدیده های آن است.

۲( خیر و کمال مطلق است، حتی اگر ما قادر به درک این خیر نباشیم - ارتباط موجودات طبیعی را با مبدأ نهایی آن ها نشان می دهد. 

۳( تنها توسط عقل محض و استدالل های برهانی می تواند شناخته شود - ارتباط موجودات طبیعی را با مبدأ نهایی آن ها نشان می دهد.

۴( خیر و کمال مطلق است، حتی اگر ما قادر به درک این خیر نباشیم - از نتایج مطالعه عالم طبیعت، کشف ویژگی ها و روابط پدیده های آن است. 

کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ -   

الف( روش ابن سینا در تحلیل مسائل فلسفی، ............ است که ................

ب( مکتب فلسفی »حجه الحق« کدام است؟ 

۱( الف( عقلی و استداللی - در اصل ارسطو این روش را پایه گذاری کرده است - ب( مشاء 

۲( الف( عقلی و منطقی - در اصل از روش پیشوایان دینی در اسالم بوده است ب( اشراق 

۳( الف( عقلی و استداللی - در اصل ارسطو این روش را پایه گذاری کرده است ب( اشراق 

۴( الف( عقلی و منطقی - در اصل از روش پیشوایان دینی در اسالم بوده است - ب( مشاء

بر اساس زندگی نامه ای که ابن سینا از خود بر جا گذاشته است، علمی که او آن را دشوار نمی دانسته چه بود و کدام مورد لقب -   
ابن سینا در اروپا نیست؟

۲( علم طب - شیخ الرئیس  ۱( علم منطق - شاهزاده اطبا     

۴( علم فقه - اویسن ۳( علم ریاضیات - ابوعلی سینا    
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منطق و فلسفه جامع کنکور

کدام یک از القاب معروف ابوعلی سینا، در اروپا می باشد و بر اساس زندگی نامه ای که ابن سینا از خود برجا گذاشته است علمی -   
که از مناظره در آن فارغ نبوده است کدام است؟

۲( شیخ الرئیس - علم منطق  ١( ابن سینا - علم ریاضیات    

۴( حجه الحق - علم طب  ۳( شاهزاده اطبا - علم فقه    

روش -    از  مشایی  فلسفه  در  سینا  ابن  و  باشد  می  مشائی  فلسفه  با  فارابی  و  سینا  ابن  نسبت  بیانگر  ترتیب  به  مفهوم  کدام 
................... بهره می برد که آن را از پایه گذارش، فیلسوف بزرگ پیش از خود .............................. آموخته بود. 

۱( بنیان گذار فلسفه مشاء، ارائه کننده نظام مند فلسفه مشائی - عقلی و استداللی، ارسطو 

۲( مدون کننده فلسفه مشاء، عرضه کننده فلسفه مشائی - عقلی و تجربی، افالطون 

۳( بنیان گذار فلسفه مشاء، ارائه کننده نظام مند فلسفه مشائی - عقلی و تجربی، افالطون 

۴( مدون کننده فلسفه مشاء، عرضه کننده فلسفه مشائی - عقلی و استداللی، ارسطو

به ترتیب کدام گزینه پاسخ دو سؤال زیر است؟  -   

الف( حسین بن عبدالله بن سینا در مشرق زمین با لقب ............ شهرت دارد و در اروپا او را ............ می نامند.

ب( در رابطه با روش عقلی و فلسفی در تحلیل مسائل فلسفی، می توان گفت ..................

۱( الف( شیخ الرئیس - شاهزاده اطبا ب( به اوج رسیدن آن به دست مدون کننده آن بود 

۲( الف( شاهزاده اطبا - اویسن ب( پایه گذار آن فارابی و تکمیل کننده آن ابن سینا است 

۳( الف( شیخ الرئیس - شاهزاده اطبا ب( پایه گذار آن فارابی و تکمیل کننده آن ابن سینا است 

۴( الف( شاهزاده اطبا - اویسن ب( به اوج رسیدن آن به دست مدون کننده آن بود

چنانچه ابن سینا در مسئله ای حیران می ماند و بر حد وسط قیاس آن راه نمی برد، چه می کرد و ابن سینا زندگی نامه خود را برای -   
چه کسی نوشت و در آن به چه مطالبی اشاره نمود؟

۱( نماز و دعا و نیایش و درخواست حاجت از خدا - شاگردش جوزجانی، مراحل رشد علمی و فلسفی خود را مطرح نمود 

۲( مباحثه با شاگردان و مطالعه دقیقتر آثار ارسطو - استادش ناتلی، مراحل تحصیل و وقایع مهم زندگی خود را بیان نمود. 

۳( نماز و دعا و نیایش و درخواست حاجت از خدا - استادش ناتلی، مراحل تحصیل و وقایع مهم زندگی خود را بیان نمود. 

۴( مباحثه با شاگردان و مطالعه دقیق تر آثار ارسطو - شاگردش جوزجانی، مراحل رشد علمی و فلسفی خود را مطرح نمود.

کامل ترین مرجع حکمت مشائی عنوان کدام اثر ابن سینا است و کدام گزینه با فرد موردنظر منطبق نیست؟-   

۱( الهیات شفا - کسی که ابن سینا کتابش را که درباره طب، به زبان پارسی نوشته بود، به او تقدیم کرد  عالءالدوله 

۲( شفا - شاگرد وفادار ابن سینا که ابن سینا زندگی نامه خود را برای او نوشت  ابوعبیدالله جوزجانی 

۳( نجات - استاد ابن سینا در ریاضیات و منطق که ابن سینا از او پیشی گرفت  ابوعبدالله ناتلی 

۴( اشارات و تنبیهات - به اوج رساننده، مدون کننده و ارائه کننده نظام مند فلسفه مشائی  حجه الحق

سواالت درس دهم

1031

هریک از عناوین ذکرشده به ترتیب مربوط به کدام یک از آثار ابن سینا است. »فرهنگ نامه پزشکی - آخرین دیدگاه ها در باب -   
حکمت - دایره المعارف عظیم علمی و فلسفی« و کدام توضیح درباره کتاب »انصاف« نادرست است؟

۱( قانون، اشارات وتنبییهات، شفا - شکل مختصر کتاب شفا است 

۲( شفا، دانشنامه عالیی، قانون - دارای بیست جزء بوده است 

۳( قانون، دانشنامه عالیی، شفا - شامل ۲۸ هزار مسئله بوده است.

۴( شفا، اشارات وتنبیهات، قانون - بیشتر بخش های این کتاب از بین رفته است.

کدام گزینه پاسخ دو سؤال زیر است؟ -   

الف( آثار ابن سینا .................... 

ب( کتاب ............... یکی از آثار ........... است که به زبان فارسی نگاشته شده است.

۱( الف( برخی قرن ها در شرق و غرب تدریس می شده و برخی جاها امروز نیز تدریس می شود - ب( حکمت االشراق، شیخ اشراق 

۲( الف( همگی در زمینه حکمت مشائی نگاشته شده است - ب( اشارات وتنبیهات، شیخ الرئیس 

۳( الف( برخی قرن ها در شرق و غرب تدریس می شد و برخی جاها امروز نیز تدریس می شود - ب( دانشنامه عالیی، حجه الحق 

۴( الف( همگی در زمینه حکمت مشائی نگاشته شده است - ب( قانون، ابن سینا 

دایره المعارف عظیم علمی و فلسفی بوعلی سینا چه نام دارد و کتاب نجات او مختصر کدام نوشته او است؟-   

۲( قانون - دانشنامه عالیی  ۱( انصاف - اشارات      

۴( اشارات - قانون ۳( شفا - شفا     

موضوع کتاب های نجات، اشارات وتنبیهات و قانون به ترتیب چیست و معروف ترین و مهم ترین آثار ابن سینا به ترتیب با کدام -   
گزینه مطابقت دارد؟

۱( دایره المعارف کوچک فلسفی، خالصه ای از حکمت، علم طبابت - شفا و قانون 

۲( خالصه ای از حکمت، دایره المعارف علمی و فلسفی، دایره المعارف در پزشکی - قانون و شفا 

۳( دایره المعارف کوچک فلسفی، خالصه ای از حکمت، علم طبابت - قانون و شفا 

۴( خالصه ای از حکمت، دایره المعارف علمی و فلسفی، دایره المعارف در پزشکی - شفا و قانون

باتوجه به آثار ابن سینا کدام مفهوم به کتاب متفاوتی مربوط می شود و کدام مفهوم درست است؟-   

۱( کتاب مورد نظر بهترین گزینه برای مطالعه حکمت مشائی است - دانشنامه عالیی برای عالءالدوله به عربی نگاشته شد. 

۲( می توان این کتاب را یک دایره المعارف بزرگ علمی و فلسفی به حساب آورد - کتاب قانون در باب مسائل فلسفه اولی نوشته شد.

۳( این کتاب هم اکنون نیز در مراکز دانشگاهی اهمیت باالیی دارد - انصاف مختصر شفا است که کتابی فلسفی بود.

۴( آخرین نقطه نظرات ابن سینا درباره حکمت در این اثر آمده است - اشارات وتنبیهات آخرین دیدگاه های ابن سینا است.
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هریک از عناوین ذکرشده به ترتیب مربوط به کدام یک از آثار ابن سینا است. »فرهنگ نامه پزشکی - آخرین دیدگاه ها در باب -   
حکمت - دایره المعارف عظیم علمی و فلسفی« و کدام توضیح درباره کتاب »انصاف« نادرست است؟

۱( قانون، اشارات وتنبییهات، شفا - شکل مختصر کتاب شفا است 

۲( شفا، دانشنامه عالیی، قانون - دارای بیست جزء بوده است 

۳( قانون، دانشنامه عالیی، شفا - شامل ۲۸ هزار مسئله بوده است.

۴( شفا، اشارات وتنبیهات، قانون - بیشتر بخش های این کتاب از بین رفته است.

کدام گزینه پاسخ دو سؤال زیر است؟ -   

الف( آثار ابن سینا .................... 

ب( کتاب ............... یکی از آثار ........... است که به زبان فارسی نگاشته شده است.

۱( الف( برخی قرن ها در شرق و غرب تدریس می شده و برخی جاها امروز نیز تدریس می شود - ب( حکمت االشراق، شیخ اشراق 

۲( الف( همگی در زمینه حکمت مشائی نگاشته شده است - ب( اشارات وتنبیهات، شیخ الرئیس 

۳( الف( برخی قرن ها در شرق و غرب تدریس می شد و برخی جاها امروز نیز تدریس می شود - ب( دانشنامه عالیی، حجه الحق 

۴( الف( همگی در زمینه حکمت مشائی نگاشته شده است - ب( قانون، ابن سینا 

دایره المعارف عظیم علمی و فلسفی بوعلی سینا چه نام دارد و کتاب نجات او مختصر کدام نوشته او است؟-   

۲( قانون - دانشنامه عالیی  ۱( انصاف - اشارات      

۴( اشارات - قانون ۳( شفا - شفا     

موضوع کتاب های نجات، اشارات وتنبیهات و قانون به ترتیب چیست و معروف ترین و مهم ترین آثار ابن سینا به ترتیب با کدام -   
گزینه مطابقت دارد؟

۱( دایره المعارف کوچک فلسفی، خالصه ای از حکمت، علم طبابت - شفا و قانون 

۲( خالصه ای از حکمت، دایره المعارف علمی و فلسفی، دایره المعارف در پزشکی - قانون و شفا 

۳( دایره المعارف کوچک فلسفی، خالصه ای از حکمت، علم طبابت - قانون و شفا 

۴( خالصه ای از حکمت، دایره المعارف علمی و فلسفی، دایره المعارف در پزشکی - شفا و قانون

باتوجه به آثار ابن سینا کدام مفهوم به کتاب متفاوتی مربوط می شود و کدام مفهوم درست است؟-   

۱( کتاب مورد نظر بهترین گزینه برای مطالعه حکمت مشائی است - دانشنامه عالیی برای عالءالدوله به عربی نگاشته شد. 

۲( می توان این کتاب را یک دایره المعارف بزرگ علمی و فلسفی به حساب آورد - کتاب قانون در باب مسائل فلسفه اولی نوشته شد.

۳( این کتاب هم اکنون نیز در مراکز دانشگاهی اهمیت باالیی دارد - انصاف مختصر شفا است که کتابی فلسفی بود.

۴( آخرین نقطه نظرات ابن سینا درباره حکمت در این اثر آمده است - اشارات وتنبیهات آخرین دیدگاه های ابن سینا است.
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به ترتیب کدام گزینه در رابطه با مفهوم زیر درست است؟ -   

را   ............ .............. قابل دسترسی است. کتاب  او در  آرای  ابن سینا است و آخرین  العارف فلسفی  ............ دایره  »کتاب 
به زبان فارسی نوشته است و کتاب ............ نیز ربطی به فلسفه و منطق ندارد و پزشکی است« و کدام عبارت در مورد کتاب شفا 

نادرست است؟ 

١( دانشنامه عالیی، اشارات وتنبیهات، انصاف، شفا - موضوع آن علمی و فلسفی و مشتمل بر هجده فصل است. 

۲( شفا، اشارات وتنبیهات، دانشنامه عالیی، قانون - شکل مختصر کتاب اشارات وتنبیهات ابن سینا است. 

۳( دانشنامه عالیی، انصاف، دانشنامه عالیی، شفا - کامل ترین مرجع در معرض حکمت مشاء محسوب می شود. 

۴( شفا، نجات، دانشنامه عالیی، نجات - فصولی در باب منطق، ریاضیات، طبیعیات و الهیات دارد.

باتوجه به گزینه های زیر کدام آثار ابن سینا به لحاظ موضوعی شباهت بیشتری به یکدیگر دارند و چنانچه بخواهیم با آخرین -   
دیدگاه های فلسفی ابن سینا آشنا شویم، کدام کتاب مناسب است؟

۲( نجات، اشارات وتنبیهات، شفا، انصاف - شفا  ۱( دانشنامه عالیی، اشارات وتنبیهات، نجات، شفا - اشارات وتنبیهات  

۴( قانون، دانشنامه عالیی، انصاف، شفا - شفا ۳( انصاف، شفا، قانون، دانشنامه عالیی - اشارات وتنبیهات   

  - کدام اثر ابن سینا، به ترتیب، دایره المعارف علمی و کدام یک دایره المعارف پزشکی محسوب می شود و کدام عبارت درباره -   
کتابی که کامل ترین مرجع حکمت مشاء است، درست است؟

۱( شفا، قانون - این کتاب هم اکنون در حوزه های علمی اهمیت دارد. 

۲( قانون، شفا - کتاب موردنظر دارای ۲۰ جزء است. 

۳( اشارات وتنبیهات، دانشنامه عالیی - ابواب مختلف حکمت در آن مندرج است. 

۴( شفا، دانشنامه عالیی - این کتاب به زبان فارسی تألیف شده است.

در کدام سطح از جغرافیای عرفانی اشراق، افالک و ستارگان مرئی با نور و ظلمت به هم آمیخته است؟-   

۴( انوار اسپهبدی  ۳( مغرب وسطی     ۲( مشرق     ۱( مغرب کامل  

ذات باری تعالی که خود، هستی مطلق و ................... جهان است ...................... است و سهروردی با الهام از قرآن -   
کریم از او به تعبیر می کند.

۲( علت العلل - عقل کامل - نوراالنوار ۱( مبدأ همه واقعیات - نور محض - نوراالنوار   

۴( علت نامه - نور محض - نوراالنوار ۳( مبدأ همه واقعیات - عقل کامل - علت و علل   

به ترتیب کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ -   

الف( سهروردی واقعیت اشیاء را چه چیز تعبیر می کند؟

ب( سهروردی تفاوت موجودات را در چه چیزی می داند؟ 

ج( شیخ شهاب الدین معتقد است همه چیز به واسطه ................. آشکار و تعریف و قابل شناسایی است.

۱( الف( نور - ب( شدت و ضعف نورانیت - ج( نورانیت نور 

گاهی درونی - ب( شدت و ضعف ادراک - ج( نوسان ادراک  ۲( الف( آ

۳( الف( نور - ب( شدت و ضعف ادراک - ج( نورانیت نور

گاهی درونی - ب( شدت و ضعف نورانیت - ج( نوسان ادراک و نورانیت  ۴( الف( آ
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به ترتیب کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ -   

الف( موضوع دانشنامه عالیی چیست و این کتاب دارای چه ویژگی هایی است؟ 

ب( کتاب نجات مختصر کدام کتاب ابن سینا است؟

۱( الف( ابواب مختلف حکمت - به زبان پارسی است. ب( اشارات 

۲( الف( طبیعیات - به زبان پارسی است. ب( شفا 

۳( الف( طبیعیات - آخرین کتاب ابن سینا است. ب( فصوص الحکم 

۴( الف( ابواب مختلف حکمت - آخرین کتاب ابن سینا است. ب( رساله تحصیل السعاده

حکمت اشراق حکمتی است که ............-   

۲( به کمک عقل، مسائلش را تعمیم می دهد. ۱( شهود را بر برهان ترجیح می دهد.    

۴( مبنای آن استدالل عقلی نیست. ۳( بر سلوک قلبی متکی است.    

کدام عبارت در مورد روش فلسفی شیخ اشراق نادرست است؟-   

۲( حکمت خود را با چاشنی کشف و شهود ارائه نمود. ۱( به صورت کلی از روش فلسفی ابن سینا دوری گزید.  

۴( سعی داشت هرچه را شهود کرده، استداللی کند. ۳( فلسفه نور و اشراق ایران باستان را احیا کرد.   

یکی از فالسفه اشراقی به نام ............ دلیل نام گذاری حکمت اشراق را تابش انوار .............. بر نفس انسان های کامل -   
می داند.

۲( قطب الدین شیرازی - قلبی  ۱( قطب الدین رازی - قلبی     

۴( قطب الدین شیرازی - عقلی ۳( قطب الدین رازی - عقلی    

اما از دیدگاه قطب الدین رازی حکمت شرقیان اهل فارس چه بوده است؟-   

۲( عقلی و کشفی  ۱( استداللی و شهودی     

۴( شهودی و کشفی ۳( استداللی و عقلی     

از نظر قطب الدین رازی: -   

الف( حکمت اشراقی عبارت است از ............. 

ب( از نظر او حکمت اشراق همان حکمت ................ 

ج( از نظر قطب الدین رازی حکمت اشراق از آن رو اشراقی خوانده شده که ............

۱( الف( کشف و شهود - ب( شرقیانی است که اهل فارس بوده اند. - ج( ظهور و انوار عقلی و تابش آن ها بر نفس انسان های کامل به دست می آید.

۲( الف( استداللی - ب( شرقیانی که اهل ایران بوده اند. - ج( از ظهور و انوار عقلی و تابش آن ها بر نفس انسان های کامل به دست می آید.

۳( الف( کشف و شهود - ب( شرقیانی که اهل ایران بوده اند. - ج( از طریق استدالل و فعل و انفعال عقل انسان های کامل به دست می آید. 

۴( الف( استداللی - ب( شرقیانی است که اهل فارس بوده اند. - ج( از ظهور و انوار عقلی و تابش آن ها بر نفس و استدالل های کامل به دست می آید. 

کدام مورد از پیروان شیخ اشراق بود؟ -   

۴( قطب الدین رازی ۳( مالصدرا    ۲( فارابی    ۱( ابن سینا   
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به ترتیب کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ -   

الف( موضوع دانشنامه عالیی چیست و این کتاب دارای چه ویژگی هایی است؟ 

ب( کتاب نجات مختصر کدام کتاب ابن سینا است؟

۱( الف( ابواب مختلف حکمت - به زبان پارسی است. ب( اشارات 

۲( الف( طبیعیات - به زبان پارسی است. ب( شفا 

۳( الف( طبیعیات - آخرین کتاب ابن سینا است. ب( فصوص الحکم 

۴( الف( ابواب مختلف حکمت - آخرین کتاب ابن سینا است. ب( رساله تحصیل السعاده

حکمت اشراق حکمتی است که ............-   

۲( به کمک عقل، مسائلش را تعمیم می دهد. ۱( شهود را بر برهان ترجیح می دهد.    

۴( مبنای آن استدالل عقلی نیست. ۳( بر سلوک قلبی متکی است.    

کدام عبارت در مورد روش فلسفی شیخ اشراق نادرست است؟-   

۲( حکمت خود را با چاشنی کشف و شهود ارائه نمود. ۱( به صورت کلی از روش فلسفی ابن سینا دوری گزید.  

۴( سعی داشت هرچه را شهود کرده، استداللی کند. ۳( فلسفه نور و اشراق ایران باستان را احیا کرد.   

یکی از فالسفه اشراقی به نام ............ دلیل نام گذاری حکمت اشراق را تابش انوار .............. بر نفس انسان های کامل -   
می داند.

۲( قطب الدین شیرازی - قلبی  ۱( قطب الدین رازی - قلبی     

۴( قطب الدین شیرازی - عقلی ۳( قطب الدین رازی - عقلی    

اما از دیدگاه قطب الدین رازی حکمت شرقیان اهل فارس چه بوده است؟-   

۲( عقلی و کشفی  ۱( استداللی و شهودی     

۴( شهودی و کشفی ۳( استداللی و عقلی     

از نظر قطب الدین رازی: -   

الف( حکمت اشراقی عبارت است از ............. 

ب( از نظر او حکمت اشراق همان حکمت ................ 

ج( از نظر قطب الدین رازی حکمت اشراق از آن رو اشراقی خوانده شده که ............

۱( الف( کشف و شهود - ب( شرقیانی است که اهل فارس بوده اند. - ج( ظهور و انوار عقلی و تابش آن ها بر نفس انسان های کامل به دست می آید.

۲( الف( استداللی - ب( شرقیانی که اهل ایران بوده اند. - ج( از ظهور و انوار عقلی و تابش آن ها بر نفس انسان های کامل به دست می آید.

۳( الف( کشف و شهود - ب( شرقیانی که اهل ایران بوده اند. - ج( از طریق استدالل و فعل و انفعال عقل انسان های کامل به دست می آید. 

۴( الف( استداللی - ب( شرقیانی است که اهل فارس بوده اند. - ج( از ظهور و انوار عقلی و تابش آن ها بر نفس و استدالل های کامل به دست می آید. 

کدام مورد از پیروان شیخ اشراق بود؟ -   

۴( قطب الدین رازی ۳( مالصدرا    ۲( فارابی    ۱( ابن سینا   
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کدام گزینه باتوجه به مبانی حکمت اشراق درست است؟-   

۱( به دلیل تجرد از ماده، هیچ موجودی نمی تواند مشرق جهان را مشاهده کند. 

۲( اشیاء و موجودات جهان از تابش فرشتگان مقرب الهی پدید آمده اند. 

۳( معنای مشرق و مغرب را باید در جغرافیای عرفانی سهروردی تعبیر نمود. 

۴( هر موجودی مانند دیگر موجودات در درجه مشخصی از نور قرار دارد.

به ترتیب »عالم ماده«، »آمیختگی نور و ظلمت« و »جهان تاریکی« نشان دهنده کدام یک از عوالم زیر است؟-   

۲( مغرب وسطی - مغرب وسطی - مغرب کامل ۱( مغرب کامل - مغرب کامل - مغرب کامل   

۴( مغرب وسطی - مغرب وسطی - مغرب وسطی ۳( مغرب کامل - مغرب وسطی - مغرب کامل   

از دیدگاه شیخ اشراق شرط رستگاری چیست؟-   

۲( شهود حقیقت در کنار استدالل عقلی ۱( متولی شدن حکیم متأله بر عرصه هستی   

۴( رسیدن به درجه نورانیت مطلق ۳( اتصال به روشنایی حضرت حق    

به جای مفهوم »...................« -    را  از مفهوم »اشراق« دارد مفهوم »......................«  بیانی که شیخ اشراق  بر اساس 
وارد فرهنگ فلسفی خود نماید و همه مباحث خود را پیرامون ........... و مراتب آن و ................. و درجات آن ساماندهی می کند.

۲( وجود - نور - نور - ظلمت  ۱( نور - وجود - نور - ظلمت    

۴( وجود - نور - ظلمت - ظلمت ۳( ظلمت - وجود - نور - نور    

منظور سهروردی از نور کدام است؟-   

۴( ذات باری تعالی ۳( واقعیت اشیاء   ۲( حقایق مجرده   ۱( هستی مطلق   

این جمله در کدام کتاب آمده است؟ -   

»نیکویی وی پرده نیکویی وی است و آشکار شدن وی سبب پنهان شدن وی است«.

۴( الهیات شفا ۳( حی بن یقظان   ۲( حکمه االشراق   ۱( اشارات و تنبیهات   

بر اساس نظر شهید مطهری تفاوت جوهری روش اشراقی و مشائی در کدام گزینه بیان شده است؟-   

۲( استفاده از وحی در تأیید نظرات حکمت اشراقی  ۱( استفاده از مفهوم نور به جای وجود    

۴( تأکید فلسفه مشائی بر استفاده درست از کشف و شهود  ۳( استفاده از شهود و کشف در فلسفه سهروردی    

کدام گزینه درباره فلسفه اشراق نادرست نیست؟-   

۱( به دلیل پرداختن به شهود از فلسفه بودن خارج شده است. 

۲( نوعی عرفان است که به استدالالت عقلی توجه می کند. 

۳( در واقع تلفیقی از عرفان و فلسفه است که بر اساس آیات قرآنی و وحی تشکیل شده است. 

۴( اساس این فلسفه را کشف و شهود تشکیل می دهد.
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درباره حکیم متأله کدام گزینه را نمی توان پذیرفت؟-   

۱( هرگاه جهان از تدبیر چنین حکیمی خالی شود، ظلمت بر آن سایه می اندازد. 

۲( حکیم متأله کسی است که هم اهل شهود است و هم اهل استدالل و عقل است. 

۳( امور و حقایق را بی واسطه از حق تعالی دریافت می کند. 

۴( گاهی اوقات ممکن است که جهان از وجود حکیم متأله محروم باشد.

کدام مورد درباره رئیس جامعه صحیح نیست؟-    

۱( به عقیده سهروردی رئیس جامعه و خلیفه خدا باید حکیم متأله باشد.

۲( به عقیده فارابی رئیس مدینه باید به عالی ترین درجات تعقل رسیده باشد. 

۳( هم سهروردی هم فارابی معتقدند رئیس مدینه باید دریافت وحی داشته باشد. 

۴( سهروردی معتقد است که ریاست حکیم متأله تنها وقتی به وجود می آید که حاکم مدینه شود.
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گزینه ۴ گزینه صحیح است. از نظر سهروردی سیروسلوک روحانی و قلبی بدون تربیت عقالنی گمراه کننده است. کسی که هم در صور برهانی به کمال ( سوال
رسیده و هم به اشراق و عرفان دست یافته حکیم متأله است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. ( سوال
الف( به اعتقاد سهروردی، ریاست حکیم متأله از راه قهر و غلبه نیست، یعنی حتی گاهی کسی نمی داند که او خلیفه خداست و حکیم متأله در نهایت گمنامی 

به سر می برد. 
ب( حکیم واقعی در نظر شیخ اشراق، جمع عقل و دل را با هم دارد، پس هم در معرفت شهودی و سیروسلوک قلبی به مراتب عالی رسیده و هم در بحث استدالل 

ماهر و توانا است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. گاه امام متأله در ظاهر حاکم باشد و گاه به طور نهانی... در هر حال او راست ریاست تامه، منظور از ریاست واقعی جهان ( سوال
حاکمیت او هم در نهان و هم در ظاهر است. عرفان و تصوف به عقل بهایی نمی دهند، اما برای حکمت اشراق، استدالل عقلی و برهان بسیار مهم است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. حکیم متأله باید جمعی از فلسفه و عرفان باشد، پس هم اشراق و عرفان را تحصیل کرده و هم در صور برهانی به حد ( سوال
کمال دست یافته است. هرگاه اتفاق افتد که در زمانی حکیمی غرق در تأله بوده و در بحث نیز استاد باشد، او را ریاست تامه است و خلیفه و جانشین خدا اوست. 

توجه داشته باشید خلیفه و جانشین خدا بودن طبق بیانی که از سهروردی ذکر شده علت ریاست تامه نیست، بلکه خود ریاست تامه است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. ( سوال
الف( از نظر سهروردی، تحقیق فلسفی به شیوه استداللی محض و بدون رسیدن به قلب بی نتیجه است و سیروسلوک روحانی و قلبی هم بدون تربیت عقالنی 

گمراه کننده است. 
ب( سهروردی می گوید: ریاست حکیم متأله از راه قهر و غلبه نیست، بلکه امام تأله گاه در ظاهر حاکم باشد و گاه به طور نهانی، در هر حال او را ریاست تامه 

است، اگرچه در نهایت گمنامی باشد. 
ج( اگرچه در ظاهر هر دو گزینه می تواند صحیح باشد، اما باید توجه داشت که خلیفه از نظر سهروردی، در نهایت امر، حکیم متأله است که با پشت سر گذاشتن 

تمامی مدارج معرفت، در نهایت می تواند امور و حقایق را بی واسطه از حق تعالی دریافت کند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. در دسته چهارم جای دارد، یعنی دسته حکیمان متأله به جهان هیچگاه از حکیمی که چنین باشد خالی نیست، زیرا ( سوال
صاحب مقام خالفت را بایسته است که امور و حقایق را بی واسطه از مصدر جالل دریافت کند. همواره در جهان یک امام متأله حضور دارد که با در نهایت گمنام 

یا آشکار است، پس لزومًا در خفا زندگی نمی کند.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. سهروردی تحقیق فلسفی به شیوه استداللی محض را بی حاصل می داند و سیروسلوک روحانی را هم بدون تربیت عقلی ( سوال
و استداللی موجب گمراهی قلمداد می کند. هرگاه جهان از تدبیر حکیمی الهی تهی ماند، ظلمت و تاریکی بر آن سایه افکند. مقصود سهروردی از حکیمان الهی 

همان حکیمان متأله هستند، که هم در صور برهانی به کمال رسیده اند و هم به اشراق دست یافته اند.
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گزینه ۱ گزینه صحیح است. ( سوال
الف( فیلسوف اشراقی می کوشد آنچه را در مقام بحث و استدالل به دست آورده، با شهود قلبی و تجربه درونی دریابد و به ذائقه دل برساند و آنچه را از طریق 

شهود کسب کرده است با استدالل و برهان به دیگران تعمیم دهد. 
ب( ریاست تامه بر عهده حکیم متأله است. 

ج( همان گونه که سالک طریق قدسی، یعنی عارف که فاقد نیروی تفکر تحلیلی است تنها یک عارف ناقص و غیر کامل می باشد، همین طور هم جستجوگر 
حقیقت، یعنی فیلسوف اگر فاقد تجربه مستقیم و بی واسطه اسرار الهی باشد فقط فیلسوف ناقص است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. گروه دوم آنانی اند که تنها در استدالل و فلسفه مشائی توانایی دارند، اما از عرفان و معرفت شهودی بی بهره اند. برای ( سوال
مقام خالفت ضروری است که امور و حقایق را بی واسطه از حق تعالی دریافت کند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. زیرا از نظر سهروردی حکیم متأله هم باید در بحث استاد باشد، یعنی در صور برهانی به کمال رسیده باشد و هم به اشراق (  سوال
و عرفان دست یافته باشد. 

وصول کامل به روشنی یعنی نوراالنوار، یعنی دستیابی به رستگاری

گزینه ۳ گزینه صحیح است. زیرا از نظر شیخ اشراق خداوند یا نور مطلق با اشعه خود به موجودات حیات می بخشد آنان که هم در صور برهانی به (  سوال
کمال رسیده اند و هم به اشراق و عرفان دست یافته اند، حکیم متأله اند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. سیروسلوک روحانی و قلبی بدون تربیت عقالنی گمراه کننده است، این شیوه تصوف رایج است که جزء دسته سوم قرار (  سوال
می گیرند. زیرا ریاست حکیم متأله باید تام باشد، ولی نه از راه قهر و غلبه، بلکه می تواند گاه نهان باشد و گاه ظاهر، ولی ریاستی است که به سبب آن جهان بسی 

نورانی می شود.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. همه موجودات نورند و سهروردی از واقعیت اشیا با نام نور یاد می کند. تفاوت موجودات در شدت و ضعف نورانیت آن ها (  سوال
است و خداوند در این میان، نور محض است که سایر نورها، پرتو و اشراق اویند. همه چیز در این جهان پرتویی از نور ذات اوست و هر زیبایی و کمالی، موهبتی 

از رحمت اوست و رستگاری عبارت از وصول کامل به این روشنی است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. در عقاید شیخ اشراق واقعیت اشیا به نور تعبیر شده است. مشرق و مغرب در جغرافیای عرفانی شیخ اشراق بر همین (  سوال
اساس متفاوت می شود. مشرق جهان نور محض و فرشتگان مقرب است که مجرد از ماده اند و غیر قابل مشاهده برای موجودات مادی. در اعتقاد سهروردی 
تجرد داشتن یعنی از نورانیت بیشتر برخوردار بودن. محسوس و مادی نبودن، یعنی میزان نورانیت اندک است و ضعف مرتبه نورانیت است، پس شدت نورانیت 

عامل برتری است سهروردی معتقد است که رستگاری عبارت است از وصول کامل به روشنی محض.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. مشرق جهان در جغرافیای سهروردی نور محض یا محل فرشتگان مقرب است که به دلیل تجرد از ماده برای موجودات (  سوال
خاکی قابل مشاهده نیستند. 

تفاوت موجودات در شدت و ضعف نورانیت آن ها است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. عالم ماده همان مغرب و عالم ظلمات است در گزینه »۳« عالم طبیعت ناهمسان در گزینه »۲« پرتو نور ناهمسان و در (  سوال
گزینه »۱« عارف بی برهان، ناهمسان است. 

ذات نخستین نور مطلق، نورافشانی می کند و بدین ترتیب متجلی می شود و همه چیزها را به وجود می آورد و با اشعه خود به آن ها حیات می بخشد و بدین 
ترتیب موجودات دیگر آشکار می شوند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. مشرق کامل همان عالم فرشتگان است و مغرب کامل نیز عالم ماده و ظلمات است. شیخ اشراق مبدأ جهان و خالق (  سوال
هستی را »نوراالنوار« می نامد. هر واقعیتی »نور« است، اما نه نور مطلق، بلکه درجه ای از نور، پس تفاوت موجودات در شدت و ضعف نورانیت آن ها می باشد.
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گزینه ۳ گزینه صحیح است. شیخ اشراق )سهروردی( باتوجه به سایر گزینه به پاسخ درست می رسیم. مغرب وسطی جهانی آمیخته از نور و ظلمت، (  سوال
مشرق همان جهان نور محض و فرشتگان مقرب و مغرب کامل نیز عالم ماده است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. در مغرب وسطی نور و ظلمت به هم آمیخته اند. او آسمان شب را مغرب وسطی می داند، زیرا در آن نور ستارگان با (  سوال
ظلمت آمیخته شده اند. تمامی موجودات در حکمت اشراق نور نامیده می شوند. با این تفاوت که برخی نورانیت بیشتر و برخی نورانیت کمتری دارند، بنابراین 

تفاوت موجودات به شدت و ضعف نورانیت آن ها برمی گردد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. مشرق جهان در جغرافیای سهروردی، نور محض یا محل فرشتگان مقرب است. مغرب کامل نیز جهان تاریکی یا عالم (  سوال
ماده است. مغرب وسطی در آن نور ظلمت به هم آمیخته اند. در فلسفه سهروردی، خداوند به عنوان مبدأ هستی و نور محض با پرتو و تابش خویش موجودات 

دیگر را پدید آورده و موجودات در واقع پرتویی از نور محض هستند نه خود نور محض.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال
الف( در حکمت شیخ اشراق واجب الوجود  )می شود( نور محض یا نوراالنوار 

ممکن الوجود  )می شود( واجب الوجود بالغیر 
ب( مالک وحدت و کثرت موجودات عالم در جهان شناسی اشراقی نور است، زیرا از یک طرف همه موجودات نوعی نورند و از طرف دیگر، شدت و ضعف این 

نورانیت محل اختالف و تفاوت آن ها می باشد. 
ج( شیخ اشراق مبدأ جهان و خالق هستی را نور محض نور مطلق( میداند و او را نوراالنوار می نامد و اشیای دیگر را از تابش و پرتو نوراالنوار پدید آمده اند و شعاع 

او هستند، ولی از او جدا نیستند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. ذات نخستین با نور مطلق یعنی خدا پیوسته نورافشانی می کند )اشراق( و به این ترتیب، متجلی می شود و همه چیزها (  سوال
را به وجود می آورد. نور مطلق همان نوراالنوار است که یک واقعیت است، اما هر واقعیتی نور مطلق نیست، بلکه درجه ای است از نور.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. (  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال
الف( شیخ اشراق مبدأ جهان و خالق هستی را نور محض می داند و او را »نوراالنوار« می نامد. اشیاء دیگر از تابش و پرتو نوراالنوار پدید آمده اند و در این دیدگاه 

رستگاری عبارت از وصول کامل به این روشنی است. 
ب( ذات نخستین، نور مطلق، یعنی خدا پیوسته نورافشانی می کند و بدین ترتیب متجلی می شود. 

ج( ذات نخستین نور مطلق، یعنی خدا پیوسته نورافشانی )اشراق( می کند و بدین ترتیب متجلی می شود و همه چیزها را به وجود می آورد و با اشعه خود به آن ها 
حیات می بخشد، بنابراین اشراق، تجلی خدا خلق موجودات و حیات بخشی به آن ها همگی طی یک فرآیند واحد به انجام می رسد، اما رستگاری عبارت است 

از وصول کامل به این روشنی و لذا از فرآیند مذکور متفاوت و جدا است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. شیخ اشراق با احیای فلسفه نور و اشراق ایران باستان و تلفیق آن با عرفان اسالمی حکمت اشراق را پایه گذاری کرد. (  سوال
آرای ابن سینا را در اصفهان شناخت.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. با تلفیق آن با عرفان اسالمی حمکت اشراق را پایه گذاری کرد. شیخ اشراق در زنجان متولد شد، در مراغه تحصیالت (  سوال
خود را آغاز کرد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. حکمت اشراقی نوعی بحث از وجود است. ⬅ موضوع (  سوال
که تنها به نیروی عقل و ترتیب استدالل اکتفا نمی کند، بلکه آن را با سیروسلوک قلبی نیز همراه می سازد. فلسفه اشراقی مکتبی فلسفی است، پس قطعًا رنگ 

و بوی فلسفی و استداللی دارد، اما جنبه کشف و شهودی در آن پررنگ تر است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. سهروردی احیاگر فلسفه نور و اشراق ایران باستان است نه احیاگر فلسفه مشائی. حکمت اشراق نوعی بحث از وجود (  سوال
است که نه عرفانی صرف است و نه عقلی و برهانی صرف، بلکه براهین و استدالل ها را با تجربه درونی همراه کرده است.
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گزینه ۳ گزینه صحیح است. شیخ اشراق )سهروردی( باتوجه به سایر گزینه به پاسخ درست می رسیم. مغرب وسطی جهانی آمیخته از نور و ظلمت، (  سوال
مشرق همان جهان نور محض و فرشتگان مقرب و مغرب کامل نیز عالم ماده است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. در مغرب وسطی نور و ظلمت به هم آمیخته اند. او آسمان شب را مغرب وسطی می داند، زیرا در آن نور ستارگان با (  سوال
ظلمت آمیخته شده اند. تمامی موجودات در حکمت اشراق نور نامیده می شوند. با این تفاوت که برخی نورانیت بیشتر و برخی نورانیت کمتری دارند، بنابراین 

تفاوت موجودات به شدت و ضعف نورانیت آن ها برمی گردد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. مشرق جهان در جغرافیای سهروردی، نور محض یا محل فرشتگان مقرب است. مغرب کامل نیز جهان تاریکی یا عالم (  سوال
ماده است. مغرب وسطی در آن نور ظلمت به هم آمیخته اند. در فلسفه سهروردی، خداوند به عنوان مبدأ هستی و نور محض با پرتو و تابش خویش موجودات 

دیگر را پدید آورده و موجودات در واقع پرتویی از نور محض هستند نه خود نور محض.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال
الف( در حکمت شیخ اشراق واجب الوجود  )می شود( نور محض یا نوراالنوار 

ممکن الوجود  )می شود( واجب الوجود بالغیر 
ب( مالک وحدت و کثرت موجودات عالم در جهان شناسی اشراقی نور است، زیرا از یک طرف همه موجودات نوعی نورند و از طرف دیگر، شدت و ضعف این 

نورانیت محل اختالف و تفاوت آن ها می باشد. 
ج( شیخ اشراق مبدأ جهان و خالق هستی را نور محض نور مطلق( میداند و او را نوراالنوار می نامد و اشیای دیگر را از تابش و پرتو نوراالنوار پدید آمده اند و شعاع 

او هستند، ولی از او جدا نیستند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. ذات نخستین با نور مطلق یعنی خدا پیوسته نورافشانی می کند )اشراق( و به این ترتیب، متجلی می شود و همه چیزها (  سوال
را به وجود می آورد. نور مطلق همان نوراالنوار است که یک واقعیت است، اما هر واقعیتی نور مطلق نیست، بلکه درجه ای است از نور.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. (  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال
الف( شیخ اشراق مبدأ جهان و خالق هستی را نور محض می داند و او را »نوراالنوار« می نامد. اشیاء دیگر از تابش و پرتو نوراالنوار پدید آمده اند و در این دیدگاه 

رستگاری عبارت از وصول کامل به این روشنی است. 
ب( ذات نخستین، نور مطلق، یعنی خدا پیوسته نورافشانی می کند و بدین ترتیب متجلی می شود. 

ج( ذات نخستین نور مطلق، یعنی خدا پیوسته نورافشانی )اشراق( می کند و بدین ترتیب متجلی می شود و همه چیزها را به وجود می آورد و با اشعه خود به آن ها 
حیات می بخشد، بنابراین اشراق، تجلی خدا خلق موجودات و حیات بخشی به آن ها همگی طی یک فرآیند واحد به انجام می رسد، اما رستگاری عبارت است 

از وصول کامل به این روشنی و لذا از فرآیند مذکور متفاوت و جدا است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. شیخ اشراق با احیای فلسفه نور و اشراق ایران باستان و تلفیق آن با عرفان اسالمی حکمت اشراق را پایه گذاری کرد. (  سوال
آرای ابن سینا را در اصفهان شناخت.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. با تلفیق آن با عرفان اسالمی حمکت اشراق را پایه گذاری کرد. شیخ اشراق در زنجان متولد شد، در مراغه تحصیالت (  سوال
خود را آغاز کرد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. حکمت اشراقی نوعی بحث از وجود است. ⬅ موضوع (  سوال
که تنها به نیروی عقل و ترتیب استدالل اکتفا نمی کند، بلکه آن را با سیروسلوک قلبی نیز همراه می سازد. فلسفه اشراقی مکتبی فلسفی است، پس قطعًا رنگ 

و بوی فلسفی و استداللی دارد، اما جنبه کشف و شهودی در آن پررنگ تر است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. سهروردی احیاگر فلسفه نور و اشراق ایران باستان است نه احیاگر فلسفه مشائی. حکمت اشراق نوعی بحث از وجود (  سوال
است که نه عرفانی صرف است و نه عقلی و برهانی صرف، بلکه براهین و استدالل ها را با تجربه درونی همراه کرده است.
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گزینه ۴ گزینه صحیح است. سهروردی به شیخ اشراق معروف است، ولی لقب »حجه الحق« مربوط به ابن سینا می باشد. (  سوال
او بر حکمت ابن سینا مسلط بود و آن را کامل کرد. برای این کار فلسفه نور و اشراق ایران باستان و عرفان اسالمی را تلفیق کرد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. در حکمت اشراق، مطالب شهودشده با روش عقلی تبیین می شوند، لذا این حکمت، همچنان یک فلسفه محسوب می (  سوال
شود، در عین حال با توجه به جنبه های شهودی و عرفانی آن، نباید آن را صرفًا یک مکتب فلسفی دانست، بلکه از جهت استفاده از منبع کشف و شهود می توان 
آن را عرفان هم به حساب آورد. بنابراین، این مکتب از جهتی فلسفه است و از جهت دیگر عرفان. حکمت اشراق چون نوعی فلسفه است، قطعًا با رویکرد استدالل 
و برهان پیش می رود. با این تفاوت که از شهود قلبی و تجربه معنوی نیز بهره می گیرد. بنابراین حکمت اشراق دو جنبه دارد، استدالل و برهان و شهود و طریقت.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. (  سوال
الف( او حکمت مشاء را بی نتیجه می دانست، ولی آن را با تأسیس حکمت اشراق کامل و نتیجه بخش کرد. 

ب( فیلسوف اشراقی می کوشد یافته های عقلی و منطقی و استداللی اش را با تجربه درونی و معرفت شهودی هم دریابد و دستاوردهای قلبی و عرفانی اش را 
با استدالل و برهان به دیگران منتقل کند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. سهروردی برای ابن سینا احترام زیادی قائل بود و آن هم به دلیل جنبه های استداللی قوی در فلسفه بود، اما سعی کرد (  سوال
به رویکرد استداللی و برهانی ابن سینا، رنگ و بوی عرفانی و ذوقی بدهد. سهروردی به برهان بها می دهد و می گوید برهان باید همراه شهود باشد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. فیلسوف اشراقی می کوشد آنچه را در مقام بحث و استدالل به دست آورده با شهود قلبی و تجربه درونی می یابد. (  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. سهروردی عقل و شهود و وحی را با هم به کار می برد، چراکه از نظر او عقل بدون شهود بی نتیجه و شهود بدون عقل (  سوال
گمراه کننده است. حکمت اشراق نوعی بحث از وجود است. فیلسوف اشراقی می کوشد آنچه را در مقام بحث و استدالل به دست آورده با شهود قلبی و تجربه 
درونی دریابد و به ذائقه دل برساند و آنچه از طریق شهود کسب کرده است با استدالل و برهان به دیگران تعمیم دهد. هرگاه اتفاق افتد که در زمانی حکیمی غرق 

در متأله بوده و در بحث نیز استاد باشد او را ریاست تامه بوده و خلیفه و جانشین خدا اوست.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. طبیعت مرتبه ای خاص از هستی است که رو به مقصدی خاص دارد و این مقصد در ذات عالم طبیعت است. زیرا از (  سوال
نظر ابن سینا برای کشف روابط میان پدیده ها و پی بردن به باطن اشیاء باید به رابطه عالم هستی با خدا تأمل کرد و از طریق اتصال با مبدأ وجودی عالم هستی 

یعنی خداوند به ذات و کنه عالم پی برد.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. علت نام گذاری آن این است که اجزای عالم هرکدام طبع و ذات خاصی دارند. زیرا ابن سینا معتقد است تأمل درباره (  سوال
ارتباط طبیعت با ماوراء طبیعت و خداوند در کنار تحقیقات در روابط میان پدیده ها از طریق اتصال و ارتباط یافتن با مبدأ وجود سبب گذر از ظاهر اشیاء و دستیابی 

به کنه اشیاء می شود.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. (  سوال
الف( اشارات وتنبیهات، نمط ششم 

ب( خود این عالم نیز به عنوان »کل« طبع و ذاتی دارد که منشأ و مبدع حرکات و تحوالت آن است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. از نظر ابن سینا طبیعت مرتبه ای از هستی است که رو به مقصدی خاص دارد و این مقصد در ذات عالم طبیعت است. (  سوال
زیرا از نظر ابن سینا هریک از اجزای عالم طبع خاص خود را دارد که هدف و مقصدش درونش است، لذا طبیعت هر شی آن را به سوی خیر و کمال ویژه همان 

شی رهنمون می سازد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. عنایت و لطف الهی که همان علم خداوند است، سبب ایجاد نظام احسن شده است. از نظر ابن سینا آنچه سبب حرکت (  سوال
موجودات به سوی کمال و خیر آنان است طبیعت هر شی است. علت نام گذاری این عالم به طبیعت بدان جهت است که اجزای این عالم، هرکدام طبع و ذات 

خاصی دارند.
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گزینه ۴ گزینه صحیح است. (  سوال
الف( از نظر ابن سینا آنچه سبب حرکت موجودات به سوی کمال و خیر آنان است طبیعت هر شی است. 

ب( آیه مذکور در ارتباط با این مطلب است که آنچه از راه فرضیه، مشاهده، تجربه و استقرا به دست می آید، تنها ابعاد ظاهری اشیا است. دانشمند حقیقی هرگز 
به این ظواهر اکتفا نمی کند، بلکه همواره می کوشد تا به کنه اشیا پی ببرد. 

ج( مفهوم ابیات این است که همه چیز در این جهان، مخلوقات خداوند هستند، پس کل اشیا را در پیوند و رابطه با مبدأ وجود می بیند.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. مطالعه ای که هدف آن کشف ویژگی ها و روابط پدیده های عالم طبیعت است، به شکل گیری علوم طبیعی منجر می (  سوال
شود. طبیعت هر شی آن را به سوی خیر و کمال سوق می دهد.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. عنایت الهی است که موجودات هستی را پدید آورده است. ابن سینا معتقد است تأملی که دانشمند و محقق را از ظاهر (  سوال
پدیده ها عبور می دهد و به باطن آن ها می رساند، او را به خشوع و خشیت در برابر حق وامی دارد و مصداق آن آیه می کند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. از نظر ابن سینا شرور و بدی ها و نواقص ظاهری اند و هرکدام در نظم کلی جهان مؤثر و برای کمال نهایی طبیعت مفید (  سوال
و کمک کننده اند. به تعبیری الزمه رسیدن به کمال نهایی طبیعت اند. از نظر ابن سینا، تأمل در رابطه طبیعت با ماورای طبیعت 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.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال
الف( به نظر ابن سینا طبیعت هر شی آن را به سوی خیر و کمال مطلوبش سوق می دهد و درواقع مبدأ حرکت و سکون اشیا است و یکی از چیزهایی که محقق 

را از ظاهر پدیده ها عبور می دهد و به باطن آن ها می رساند تأمل درباره رابطه طبیعت با مبدأ وجود یعنی خداوند است. 
ب( علم خاصی که موردنظر ابن سینا است که در علوم تجربی امروز یافت نمی شود، شناخت و معرفت نسبت به ارتباط طبیعت با خداوند است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال
خداوند عالم طبیعت را با لطف و عنایت خود پدید آورده و همه اجزای آن چنان ترکیب و تألیف شده اند که بهترین نظام ممکن، یعنی نظام احسن را تحقق می 

بخشد. ابن سینا علم حقیقی را علمی می داند عالوه بر روابط بین پدیده ها به رابطه میان کل عالم طبیعت و مبدأ وجود یعنی خداوند نیز توجه داشته باشد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. (  سوال

گزینه ۴ گزینه صحیح است. ابن سینا نمی گوید که می شود وجود برخی بالیای طبیعی را نادیده گرفت، بلکه معتقد است این امور تنها در سطح (  سوال
جزئی شر و بدی محسوب می شوند و گرنه زمینه ساز خیر و کمال طبیعت در کل هستند. یکی از مواردی که ابن سینا بر آن تأکید می کند و درواقع چیزی است 
که به شکل گیری علوم طبیعی منتج می شود، مطالعه عالم طبیعت برای کشف ویژگی ها و روابط پدیده های آن است. ابن سینا این ویژگی را در کنار توجه به 

رابطه اشیاء با مبدأ هستی الزم می داند، یعنی هر دو باهم، ولی علوم طبیعی نوین فقط ویژگی اول را دارد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. زیرا عالم طبیعت با لطف و عنایت الهی به وجود آمده است، یعنی علم خداوند به تمام عالم و اجزای عالم سبب ایجاد (  سوال
عالم شده است؛ بنابراین خداوند اجزای جهان را به گونه ای تألیف و ترکیب کرده است که نظام احسن را تشکیل داده است، لذا باتوجه به احاطه علم الهی این 

نظام برتر بدون هدف نیست. ذات هرچیز از خداست، زیرا ذات هرچیز یا از او پدید آمده یا از چیزی پدید آمده که خود آن چیز را خداوند به وجود آورده است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. شرور جهان همگی در یک نظام کلی جهانی تأثیر مثبت دارند و به کمال نهایی طبیعت کمک می کنند. از نظر ابن سینا (  سوال
تأمل در رابطه طبیعت با ماوراء طبیعت 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، آن ها را به خشوع و خشیت در برابر حق وامی دارد و مصداق آیه شریفه مذکور می سازد. خداوند عالم طبیعت را با لطف و عنایت خود پدید آورده است. از 

منظر ابن سینا حتی آنچه ظاهرًا شر و بدی محسوب می شود، در یک نظم کلی جهانی تأثیر مثبت دارند و به کمال طبیعت کمک می کنند.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. از نظر ابن سینا طبیعت هر شی آن را به سوی خیر کمال مطلوبش سوق می دهد، به شرط اینکه مانعی در راه طبیعت (  سوال
قرار نگیرد، بنابراین ممکن است حرکت یک شی به سوی خیر و کمال علی رغم هدایت طبیعت آن شی به علت وجود یک مانع متوقف گردد. زیرا خداوند با لطف 
و عنایت خویش عالم را خلق کرد و به گونه ای اجزای آن را تألیف کرد که نظامی احسن پدیدار شد. این عبارت حاکی از علم خدا به تمامی اجزای عالم هستی 

است، به عبارتی عنایت و لطف الهی یعنی احاطه علم خدا بر تمام هستی
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گزینه ۴ گزینه صحیح است. (  سوال
الف( از نظر ابن سینا آنچه سبب حرکت موجودات به سوی کمال و خیر آنان است طبیعت هر شی است. 

ب( آیه مذکور در ارتباط با این مطلب است که آنچه از راه فرضیه، مشاهده، تجربه و استقرا به دست می آید، تنها ابعاد ظاهری اشیا است. دانشمند حقیقی هرگز 
به این ظواهر اکتفا نمی کند، بلکه همواره می کوشد تا به کنه اشیا پی ببرد. 

ج( مفهوم ابیات این است که همه چیز در این جهان، مخلوقات خداوند هستند، پس کل اشیا را در پیوند و رابطه با مبدأ وجود می بیند.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. مطالعه ای که هدف آن کشف ویژگی ها و روابط پدیده های عالم طبیعت است، به شکل گیری علوم طبیعی منجر می (  سوال
شود. طبیعت هر شی آن را به سوی خیر و کمال سوق می دهد.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. عنایت الهی است که موجودات هستی را پدید آورده است. ابن سینا معتقد است تأملی که دانشمند و محقق را از ظاهر (  سوال
پدیده ها عبور می دهد و به باطن آن ها می رساند، او را به خشوع و خشیت در برابر حق وامی دارد و مصداق آن آیه می کند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. از نظر ابن سینا شرور و بدی ها و نواقص ظاهری اند و هرکدام در نظم کلی جهان مؤثر و برای کمال نهایی طبیعت مفید (  سوال
و کمک کننده اند. به تعبیری الزمه رسیدن به کمال نهایی طبیعت اند. از نظر ابن سینا، تأمل در رابطه طبیعت با ماورای طبیعت 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.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال
الف( به نظر ابن سینا طبیعت هر شی آن را به سوی خیر و کمال مطلوبش سوق می دهد و درواقع مبدأ حرکت و سکون اشیا است و یکی از چیزهایی که محقق 

را از ظاهر پدیده ها عبور می دهد و به باطن آن ها می رساند تأمل درباره رابطه طبیعت با مبدأ وجود یعنی خداوند است. 
ب( علم خاصی که موردنظر ابن سینا است که در علوم تجربی امروز یافت نمی شود، شناخت و معرفت نسبت به ارتباط طبیعت با خداوند است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال
خداوند عالم طبیعت را با لطف و عنایت خود پدید آورده و همه اجزای آن چنان ترکیب و تألیف شده اند که بهترین نظام ممکن، یعنی نظام احسن را تحقق می 

بخشد. ابن سینا علم حقیقی را علمی می داند عالوه بر روابط بین پدیده ها به رابطه میان کل عالم طبیعت و مبدأ وجود یعنی خداوند نیز توجه داشته باشد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. (  سوال

گزینه ۴ گزینه صحیح است. ابن سینا نمی گوید که می شود وجود برخی بالیای طبیعی را نادیده گرفت، بلکه معتقد است این امور تنها در سطح (  سوال
جزئی شر و بدی محسوب می شوند و گرنه زمینه ساز خیر و کمال طبیعت در کل هستند. یکی از مواردی که ابن سینا بر آن تأکید می کند و درواقع چیزی است 
که به شکل گیری علوم طبیعی منتج می شود، مطالعه عالم طبیعت برای کشف ویژگی ها و روابط پدیده های آن است. ابن سینا این ویژگی را در کنار توجه به 

رابطه اشیاء با مبدأ هستی الزم می داند، یعنی هر دو باهم، ولی علوم طبیعی نوین فقط ویژگی اول را دارد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. زیرا عالم طبیعت با لطف و عنایت الهی به وجود آمده است، یعنی علم خداوند به تمام عالم و اجزای عالم سبب ایجاد (  سوال
عالم شده است؛ بنابراین خداوند اجزای جهان را به گونه ای تألیف و ترکیب کرده است که نظام احسن را تشکیل داده است، لذا باتوجه به احاطه علم الهی این 

نظام برتر بدون هدف نیست. ذات هرچیز از خداست، زیرا ذات هرچیز یا از او پدید آمده یا از چیزی پدید آمده که خود آن چیز را خداوند به وجود آورده است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. شرور جهان همگی در یک نظام کلی جهانی تأثیر مثبت دارند و به کمال نهایی طبیعت کمک می کنند. از نظر ابن سینا (  سوال
تأمل در رابطه طبیعت با ماوراء طبیعت 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، آن ها را به خشوع و خشیت در برابر حق وامی دارد و مصداق آیه شریفه مذکور می سازد. خداوند عالم طبیعت را با لطف و عنایت خود پدید آورده است. از 

منظر ابن سینا حتی آنچه ظاهرًا شر و بدی محسوب می شود، در یک نظم کلی جهانی تأثیر مثبت دارند و به کمال طبیعت کمک می کنند.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. از نظر ابن سینا طبیعت هر شی آن را به سوی خیر کمال مطلوبش سوق می دهد، به شرط اینکه مانعی در راه طبیعت (  سوال
قرار نگیرد، بنابراین ممکن است حرکت یک شی به سوی خیر و کمال علی رغم هدایت طبیعت آن شی به علت وجود یک مانع متوقف گردد. زیرا خداوند با لطف 
و عنایت خویش عالم را خلق کرد و به گونه ای اجزای آن را تألیف کرد که نظامی احسن پدیدار شد. این عبارت حاکی از علم خدا به تمامی اجزای عالم هستی 

است، به عبارتی عنایت و لطف الهی یعنی احاطه علم خدا بر تمام هستی
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گزینه ۴ گزینه صحیح است. زیرا خداوند با لطف و عنایت خویش عالم در خلق کرد و به گونه ای اجزای آن را تألیف کرد که نظامی احسن پدیدار شد. (  سوال
این عبارت حاکی از علم خدا به تمامی اجزای عالم هستی است. 

رد گزینه نادرست  از نظر ابن سینا طبیعت مرتبه ای از هستی است که رو به مقصدی خاص دارد و این مقصد در ذات عالم طبیعت است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. شرط مهم در تحقق رسیدن به کمال این است که مانعی در راه طبیعت قرار بگیرد. )رد گزینه نادرست( (  سوال
زیرا همه آنچه که شر و نقص در عالم طبیعت به حساب می آید در یک نظام جهانی کلی تأثیر مثبت دارد و سبب کمال نهایی طبیعی است، لذا با نگاه به بخش 

کوچکی از عالم طبیعت نمی توان درباره آن داوری کلی کرد. 

گزینه ۱ گزینه صحیح است. از نظر ابن سینا تأمل در رابطه طبیعت با ماوراء طبیعت و خدا در کنار تحقیق در روابط میان پدیده ها دانشمند و محقق را (  سوال
از ظاهر پدیده ها عبور می دهد و به باطن آن ها می رساند. طبیعت مرتبه ای از هستی است که رو به مقصدی خاص دارد و این مقصد در ذات عالم طبیعت است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. مبدأ کل جهان هستی خود توانگر و بی نیاز مطلق است، نه اینکه جهان را بی نیاز مطلق، خلق کرده باشد، همه چیز (  سوال
نیازمند او هستند. طبق اصل سنخیت درمی یابیم که نظام هستی احسن است. از آنجا که جهان هستی از خدای متعال صادر شده و خدا علت العلل است و با 

توجه به اینکه این علت هیچ نقص و عیبی ندارد، لذا طبق اصل سنخیت معلول آن نیز، بی نقص و عیب خواهد بود.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. از نظر ابن سینا، روش مناسب برای تحقیق در عالم طبیعت باید رابطه پدیده ها با مبدأ وجود را نیز در نظر بگیرد. علم (  سوال
حقیقی موجب می شود تا دانشمند با کشف چگونگی خلقت و هماهنگی موجود در طبیعت به خشیت و خشوع بیشتری نسبت به خداوند برسد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال
الف( به نظر ابن سینا طبیعت هر شی آن را به سوی خیر و کمال سوق می دهد، به شرطی که موانعی در راه آن شی قرار نگیرد. 

ب( عنایت و لطف پروردگار این جهان را خلق کرده، پس نمی تواند در آن نقص و کاستی وجود داشته باشد. 
ج( علم حقیقی در نظر ابن سینا از طریق توجه به رابطه هر شی با مبدأ وجود حاصل می شود. 

د( باید توجه داشته باشیم همه گزینه ها می تواند درست باشد، اما در صورت سؤال از علت مستقیم صحبت شده، بنابراین تنها ذات و طبیعت خود شی پاسخ می 
باشد، زیرا در حکمت مشاء عامل حرکت و تغییرات شی در درجه نخست ذات و طبیعت خود شی است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. عنایت شامل علم خداوند است، که موجودات عالم بر طبق آن وجود دارند. از نظر ابن سینا، طبیعت هر شی آن را به (  سوال
سوی خیر و کمال مطلوبش سوق می دهد، به شرط اینکه مانعی در راه طبیعت قرار نگیرد، بنابراین طبیعت هر شی، ضرورت آن را به خیر و کمال نمی رساند و 

مشروط به نبود مانع است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. از آنجا که عبارت مطروحه مشروط به نبود مانع در راه طبیعت است، مفهوم »حتمًا« که نشانگر قطعیت و در تقابل با (  سوال
مشروط بودن است، اشتباه خواهد بود. از نظر ابن سینا طبیعت عبارت است از مرتبه ای از هستی )نه کل آن( که رو به سوی مقصدی دارد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. اگر دانشمندی به ارتباط میان طبیعت و کل هستی توجه کند، جدا از روابط میان پدیده ها، عظمت خالق کل عالم (  سوال
هستی را نیز درک خواهد کرد. گرایش به کمال الزمه ذات است و بدون هیچ شرطی برقرار است، ولی اینکه این گرایش موجب حرکت واقعی به سمت کمال بشود 

مستلزم نبود مانع است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. ابن سینا معتقد است که علم حقیقی به هرچیز که در پرتو ارتباط آن با مبدأ وجود حاصل می شود، باعث احساس خشیت (  سوال
و خشوع دانشمند نسبت به خالق میشود. آنچه با نگاه جزئی شر است در کل خیر می باشد و روی نظام کلی تأثیر مثبت دارد.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. از نظر ابن سینا طبیعت مرتبه ای از هستی است که رو به مقصد خاصی دارد و به سوی آن در حرکت است. امری که (  سوال
منشأ حرکت هر موجود طبیعی است، ذات و طبع آن است، همچنین کل طبیعت هم طبع و ذاتی دارد که منشأ تحوالت و حرکات آن است، به خاطر همین طبع، 

عالم را طبیعت را این گونه نام گذاری کرده اند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. عالم طبیعت را لطف و عنایت باری تعالی پدید آورده است. مقصد طبیعت در ذات آن است. مقصود از ذات همان (  سوال
ماهیت است.
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گزینه ۱ گزینه صحیح است. ابن سینا معتقد است اگر عالوه بر توجه به روابط میان پدیده ها در عالم طبیعت، به ارتباط میان عالم طبیعت و مبدأ (  سوال
وجود نیز توجه کنیم، به علم حقیقی دست یافته ایم. ابن سینا اعتقاد دارد که طبیعت به عنوان یک »کل« ذاتی دارد که مبدأ حرکات و تحوالت خود طبیعی 

محسوب می شود نه مبدأ حرکت و تغییر هر جزء از طبیعت.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. طبیعت را نمی توان صرفًا با روش های تجربی یا عقلی محض شناخت، زیرا روابط جزیی میان پدیده ها از طریق تجربه (  سوال
به خود طبیعت به عنوان یک کل از طریق عقل محض شناخته می شود. یکی از مواردی که ابن سینا بر آن تأکید می کند و در واقع چیزی است که به شکل 
گیری علوم طبیعی منتج می شود، مطالعه عالم طبیعت برای کشف ویژگی ها و روابط پدیده های آن است. ابن سینا این ویژگی را در کنار توجه به رابطه اشیاء با 

مبدأ هستی الزم می داند، یعنی هر دو باهم، ولی علوم طبیعی نوین فقط ویژگی او را دارد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال
الف( روش ابن سینا در تحلیل مسائل فلسفی عقلی و استداللی )منطقی( بوده است. این روش را در اصل ارسطو پایه گذاری کرده بود. 

ب( »حجه الحق« لقب ابن سینا است. او از بزرگ ترین مشائیون تاریخ فلسفه شمرده می شود.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. ابن سینا می گوید: علم طب از علوم دشوار نیست و من پس از مدت کوتاهی در آن مهارت یافتم. ابن سینا در مشرق (  سوال
زمین القاب حجه الحق و شیخ الرئیس معروف است. در اروپا با اویسنا - اولین شاهزاده اطبا معروف است. ابوعلی سینا نام دیگر، ابن سینا است، لقب نمی باشد.

6۸( گزینه ۳ گزینه صحیح است. ابوعلی سینا یا ابن سینا از داناترین و پرآوازه ترین حکما و دانشمندان در سراسر جهان است که در اروپا به اویسنا (  سوال
- اویسن - شاهزاده اطبا معروف است. ابن سینا می گوید: علم طب از علوم دشوار نیست و من پس از مدت کوتاهی در آن مهارت یافتم با این همه از مناظره 

در علم فقه و آموختن آن فارغ نبودم.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. فارابی: بنیان گذار، مؤسس و عرضه کننده فلسفه مشائی است - ابن سینا: به اوج رساننده، مدون کننده و ارائه کننده (  سوال
نظام مند فلسفه مشائی است. 

نکته: )نظام فلسفه مشائی اسالمی با فلسفه مشاء ارسطو تفاوت های مهمی دارد( روش ابن سینا در تحلیل مسائل فلسفی عقلی و استداللی است که آن را 
ارسطو پایه گذاری کرد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال
الف( حسین بن عبدالله بن سینا: 

در مشرق زمین ⬅ به ابن سینا و ابوعلی سینا شهرت دارد. 
القاب او در مشرق زمین ⬅ شیخ الرئیس و حجه الحق است.

در اروپا ⬅ او را »لویسنا« و »لویسن« و شاهزاده اطبأ می نامند. 
ب( روش ابن سینا در تحلیل مسائل فلسفی، عقلی و استداللی است. او این روش را که ارسطو پایه گذاری کرد و بعدها وارد جهان اسالم شد، به اوج رساند. ابن 

سینا فلسفه مشائی را به صورت مدون و نظام مند ارائه کرد. 
نکته: ارسطو مؤسس اول فلسفه مشاء خودش این روش را پایه گذاری کرد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. ابن سینا در زندگی نامه خود می گوید: »اگر در مسئله ای حیران می ماندم و بر حد وسط قیاس آن راه نمی بردم، به (  سوال
مسجد جامع می رفتم و نماز می گزاردم و نزد مبدع کل، زاری و تضرع می کردم.« 

ابن سینا در زندگی نامه ای که برای شاگرد وفادار خود، ابوعبید جوزجانی، نگاشته مراحل رشد علمی و فلسفی خود را توضیح داده است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. کتاب شفا دربردارنده موضوعات مختلف است و با تمام این موضوعات به عنوان کامل ترین مرجع مشائی شناخته نمی (  سوال
شود، بلکه دائره المعارف علمی و فلسفی است که قسمت الهیات آن به مباحث فلسفه پرداخته و کامل ترین مرجع حکمت مشائی است که از مهم ترین کتب 

فلسفی به شمار می آید. 
ابن سینا کتاب دانشنامه عالیی را که به زبان فارسی نوشته بود به حاکم اصفهان یعنی عالءالدوله تقدیم کرد.
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گزینه ۱ گزینه صحیح است. ابن سینا معتقد است اگر عالوه بر توجه به روابط میان پدیده ها در عالم طبیعت، به ارتباط میان عالم طبیعت و مبدأ (  سوال
وجود نیز توجه کنیم، به علم حقیقی دست یافته ایم. ابن سینا اعتقاد دارد که طبیعت به عنوان یک »کل« ذاتی دارد که مبدأ حرکات و تحوالت خود طبیعی 

محسوب می شود نه مبدأ حرکت و تغییر هر جزء از طبیعت.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. طبیعت را نمی توان صرفًا با روش های تجربی یا عقلی محض شناخت، زیرا روابط جزیی میان پدیده ها از طریق تجربه (  سوال
به خود طبیعت به عنوان یک کل از طریق عقل محض شناخته می شود. یکی از مواردی که ابن سینا بر آن تأکید می کند و در واقع چیزی است که به شکل 
گیری علوم طبیعی منتج می شود، مطالعه عالم طبیعت برای کشف ویژگی ها و روابط پدیده های آن است. ابن سینا این ویژگی را در کنار توجه به رابطه اشیاء با 

مبدأ هستی الزم می داند، یعنی هر دو باهم، ولی علوم طبیعی نوین فقط ویژگی او را دارد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال
الف( روش ابن سینا در تحلیل مسائل فلسفی عقلی و استداللی )منطقی( بوده است. این روش را در اصل ارسطو پایه گذاری کرده بود. 

ب( »حجه الحق« لقب ابن سینا است. او از بزرگ ترین مشائیون تاریخ فلسفه شمرده می شود.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. ابن سینا می گوید: علم طب از علوم دشوار نیست و من پس از مدت کوتاهی در آن مهارت یافتم. ابن سینا در مشرق (  سوال
زمین القاب حجه الحق و شیخ الرئیس معروف است. در اروپا با اویسنا - اولین شاهزاده اطبا معروف است. ابوعلی سینا نام دیگر، ابن سینا است، لقب نمی باشد.

6۸( گزینه ۳ گزینه صحیح است. ابوعلی سینا یا ابن سینا از داناترین و پرآوازه ترین حکما و دانشمندان در سراسر جهان است که در اروپا به اویسنا (  سوال
- اویسن - شاهزاده اطبا معروف است. ابن سینا می گوید: علم طب از علوم دشوار نیست و من پس از مدت کوتاهی در آن مهارت یافتم با این همه از مناظره 

در علم فقه و آموختن آن فارغ نبودم.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. فارابی: بنیان گذار، مؤسس و عرضه کننده فلسفه مشائی است - ابن سینا: به اوج رساننده، مدون کننده و ارائه کننده (  سوال
نظام مند فلسفه مشائی است. 

نکته: )نظام فلسفه مشائی اسالمی با فلسفه مشاء ارسطو تفاوت های مهمی دارد( روش ابن سینا در تحلیل مسائل فلسفی عقلی و استداللی است که آن را 
ارسطو پایه گذاری کرد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال
الف( حسین بن عبدالله بن سینا: 

در مشرق زمین ⬅ به ابن سینا و ابوعلی سینا شهرت دارد. 
القاب او در مشرق زمین ⬅ شیخ الرئیس و حجه الحق است.

در اروپا ⬅ او را »لویسنا« و »لویسن« و شاهزاده اطبأ می نامند. 
ب( روش ابن سینا در تحلیل مسائل فلسفی، عقلی و استداللی است. او این روش را که ارسطو پایه گذاری کرد و بعدها وارد جهان اسالم شد، به اوج رساند. ابن 

سینا فلسفه مشائی را به صورت مدون و نظام مند ارائه کرد. 
نکته: ارسطو مؤسس اول فلسفه مشاء خودش این روش را پایه گذاری کرد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. ابن سینا در زندگی نامه خود می گوید: »اگر در مسئله ای حیران می ماندم و بر حد وسط قیاس آن راه نمی بردم، به (  سوال
مسجد جامع می رفتم و نماز می گزاردم و نزد مبدع کل، زاری و تضرع می کردم.« 

ابن سینا در زندگی نامه ای که برای شاگرد وفادار خود، ابوعبید جوزجانی، نگاشته مراحل رشد علمی و فلسفی خود را توضیح داده است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. کتاب شفا دربردارنده موضوعات مختلف است و با تمام این موضوعات به عنوان کامل ترین مرجع مشائی شناخته نمی (  سوال
شود، بلکه دائره المعارف علمی و فلسفی است که قسمت الهیات آن به مباحث فلسفه پرداخته و کامل ترین مرجع حکمت مشائی است که از مهم ترین کتب 

فلسفی به شمار می آید. 
ابن سینا کتاب دانشنامه عالیی را که به زبان فارسی نوشته بود به حاکم اصفهان یعنی عالءالدوله تقدیم کرد.
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گزینه ۱ گزینه صحیح است. کتاب قانون نوعی فرهنگ نامه پزشکی و از معروف ترین آثار ابن سینا است. آخرین دیدگاه های ابن سینا در حکمت و (  سوال
فلسفه است. اما دانشنامه عالیی به زبان فارسی و ابواب مختلف را شامل است. اما آخرین دیدگاه های ابن سینا نیست و کتاب شفا دایره المعارف عظیم علمی و 

فلسفی و مشتمل بر موضوعات علوم مختلف است. 
کتاب انصاف: ١( دارای بیست جزء است. ۲( شامل ۲۸ هزار مسئله می باشد. ۳( در حمله غزنویان به غارت رفت و تنها چند جزء آن باقی ماند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. (  سوال
الف( برخی قرن ها در شرق و غرب تدریس می شد و برخی جاها امروز نیز تدریس می شود. 

ب( ابن سینا، ملقب به »حجه الحق« کتاب دانشنامه عالیی را به زبان فارسی نگاشته است. بیشتر آثار علمی و فلسفی او به زبان عربی هستند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. کتاب شفا در اصل یک دایره المعارف فلسفی و علمی محسوب می شود. کتاب نجات در واقع خالصه ای است از (  سوال
کتاب شفای ابن سینا.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. کتاب نجات شکل مختصری از شفا است، خود شفا دایره المعارف عظیم فلسفی است، بنابراین نجات یک دایره المعارف (  سوال
مختصر و چکیده است. موضوع اشارات وتنبیهات نیز خالصه ای از حکمت است. کتاب قانون نیز دایره المعارف در علم پزشکی است و موضوع آن طبابت و علم 
طب است. از معروف ترین آثار ابن سینا نوعی فرهنگ نامه پزشکی به نام قانون است که به برخی زبان های مختلف دنیا ترجمه شده است. دایره المعارف عظیم 

علمی و فلسفی ابن سینا به نام شفا که قسمت الهیات آن از مهم ترین آثار فلسفی به شمار می آید.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. آخرین دیدگاه های ابن سینا در حکمت در کتاب اشارات وتنبیهات آمده است، درحالی که سه گزینه دیگر به کتاب شفا (  سوال
اشاره دارند. اشارات وتنبیهات آخرین دیدگاه های ابن سینا در حکمت است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. شفا  این کتاب اصلی ترین کتاب فلسفی ابن سینا است و کتاب نجات شکل مختصر این کتاب است. اشارات وتنبیهات (  سوال
جزء کارهای نهایی ابن سینا محسوب می شود و شکل مختصر شده ای ندارد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. کتاب شفا دایره المعارفی فلسفی در همه ابواب فلسفه است. نجات تلخیص و چکیده شفا است. دانشنامه عالیی نیز که (  سوال
در »ابواب مختلف حکمت« است، در حقیقت ترجمه فارسی نجات است. اشارات وتنبیهات نیز که »خالصه ای از حکمت« است به لحاظ موضوعی کامال با آثار 
پیشین در یک راستا است، پس چهار اثر نامبرده به نسبت سایر آثار دارای شباهت موضوعی بیشتر هستند، اما قانون کتابی در حوزه پزشکی و انصاف نیز دارای 

مسائل مختلف است. کتاب اشارات دربرگیرنده آخرین دیدگاه های فلسفی ابن سینا است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. قانون نوعی فرهنگ نامه پزشکی است و شفا نوعی دایره المعارف علمی و فلسفی است. شفا دایره المعارف عظیم علمی (  سوال
و فلسفی ابن سینا است که کامل ترین مرجع حکمت مشائی است و هم اکنون نیز در حوزه های علمی و مراکز دانشگاهی از مهم ترین کتب فلسفی به حساب 

می آید. 

گزینه ۳ گزینه صحیح است. در مغرب وسطی افالک و ستارگان مرئی است که در آن نور و ظلمت به هم آمیخته است. (  سوال
بررسی سایر گزینه ها: 

۱( مغرب کامل جهان تاریکی یا عالم ماده است. 
۲( مشرق جهان نور محض یا جهان فرشتگان مغرب می باشد. 

۴( رشته متوسط فرشتگان را می نامند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. ذات باری تعالی که خود، هستی مطلق و مبدأ همه واقعیات جهان است نور محض است و سهروردی با الهام از قرآن (  سوال
کریم از او به »نوراالنوار« تعبیر می کند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. سهروردی از واقعیت اشیا به »نور« تعبیر می کند و تفاوت موجود را در شدت و ضعف نورانیت آن ها می داند. نور حقیقتی (  سوال
است ذاتًا روشن و روشنایی هرچیز وابسته به او است. لذا همه چیزها به واسطه نورانیت نور آشکار و تعریف می شود و قابل شناسایی است.
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گزینه ۲ گزینه صحیح است. (  سوال
الف( دانشنامه عالیی به زبان پارسی است و در اصفهان برای عالءالدوله کاکویه نوشته است و ابواب مختلف در آن مندرج است. 

ب( شفا: این کتاب عظیم نوعی دایره المعارف علمی و فلسفی است. در هجده جزء مشتمل بر همه ابواب فلسفه یعنی منطق، ریاضی، طبیعی و الهی نگارش 
یافته است. کامل ترین مرجع در معرفی حکمت مشایی و دیدگاه های طبیعی و مابعدالطبیعی آن به شمار می رود.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. فیلسوف اشراقی می کوشد آنچه را در مقام بحث و استدالل به دست آورده، با شهود قلبی و تجربه درونی دریابد و به (  سوال
ذائقه دل برساند و آنچه را از طریق شهود کسب کرده است، با استدالل و برهان به دیگران تعمیم دهد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. شیخ اشراق به ابن سینا احترام می گذاشت و از او سپاس گذاری می کرد. در عین حال می کوشید حکمت استداللی (  سوال
ابن سینا را با چاشنی کشف و شهود قلبی به کمال برساند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. قطب الدین رازی که یکی از پیروان اشراق است می گوید: »این حکمت از آن رو اشراقی خوانده شده است که ظهور و (  سوال
انوار عقلی و تابش آن ها بر نفس انسان های کامل به دست می آید.«

حکمت شرقیان فارسی شهودی و کشفی بوده است.(  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال

گزینه ۴ گزینه صحیح است. قطب الدین رازی یکی از پیروان اشراق می باشد.(  سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است. (  سوال
١- تنها موجودات خاکی نمی توانند این را مشاهده کنند، 

۲- عالم هستی در نتیجه تابش نوراالنوار )خداوند( پدید آمده است، 
۴- موجودات در درجه نورانیت خود تفاوت دارند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. مغرب کامل جهان تاریکی یا عالم ماده است و در مغرب وسطی، نور و ظلمت به هم آمیخته شده اند.(  سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است. رستگاری در نظر سهروردی عبارت است از: وصول کامل به روشنی نوراالنوار(  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است. سهروردی از واقعیت اشیا به نور تعبیر می کند، البته منظور نور مطلق نیست، بلکه درجه ای از نور است. (  سوال
نکته: منظور از هستی مطلق همان ذات باری تعالی است که نوراالنوار نام دارد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. ابن سینا در داستان عرفانی - فلسفی »حی بن یقظان« آورده است: (  سوال
»نیکویی وی پرده نیکویی وی است و آشکارشدن وی سبب پنهان شدن وی است«.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. استاد مطهری می گوید: »تفاوت اصلی و جوهری روش اشراقی و مشائی در این است که در روش اشراقی برای تحقیق (  سوال
در مسائل فلسفی و مخصوصا حکمت الهی، تنها استدالل و تفکرات عقلی کافی نیست، سلوک قلبی و مجاهدات نفس و تصفیه آن نیز برای کشف حقایق 

ضروری و الزم است، اما در روش مشائی تکیه فقط بر استدالل است«.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. (  سوال
بررسی گزینه های نادرست: 

گزینه های ۱ و ۲: جکمت اشراقی چون از عقل و استدالل بهره می برد، فلسفه است و عرفان نمی باشد. 
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»نیکویی وی پرده نیکویی وی است و آشکارشدن وی سبب پنهان شدن وی است«.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. استاد مطهری می گوید: »تفاوت اصلی و جوهری روش اشراقی و مشائی در این است که در روش اشراقی برای تحقیق (  سوال
در مسائل فلسفی و مخصوصا حکمت الهی، تنها استدالل و تفکرات عقلی کافی نیست، سلوک قلبی و مجاهدات نفس و تصفیه آن نیز برای کشف حقایق 

ضروری و الزم است، اما در روش مشائی تکیه فقط بر استدالل است«.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. (  سوال
بررسی گزینه های نادرست: 

گزینه های ۱ و ۲: جکمت اشراقی چون از عقل و استدالل بهره می برد، فلسفه است و عرفان نمی باشد. 
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گزینه ۳: حکمت متعالیه از آیات قرآنی بهره مند است. حکمت اشراقی چون از عقل و استدالل بهره می برد فلسفه است و عرفان نمی باشد و حکمت متعالیه از 
آیات قرآنی بهره مند است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. جهان هیچ گاه از حکیمی که چنین باشد، خالی نیست.(  سوال

گزینه ۴ گزینه صحیح است. سهروری می گوید: (   سوال
»گاه باشد که امام تأله در ظاهر حاکم باشد و گاه به طور نهانی. در هر حال او راست ریاست نامه، اگرچه در نهایت گمراهی باشد«.

فه
س

فل

1047

فه
س

فل

دوران متأخر 

درس یازدهم

  دوره های تاریخ فلسفه اسالمی

 1- دوره متقدم )از آغاز ظهور اسالم تا قرن چهارم( 

 2- دوره میانی )از قرن پنجم تا دهم(  

 3- دوره متاخر )قرن یازدهم تا عصر حاضر(

توجه:

  فارابی بزرگ ترین فیلسوف دوره متقدم است.

  ابن سینا در ابتدای دوره میانی ظهور کرده است.

  میرمحمد باقر مشهور به میرداماد – شیخ بهاءالدین محمدبن حسین عاملی مشهور به شیخ بهایی – میرابوالقاسم فندرسکی مشهور به میرفندرسکی و 

باالخره محمدبن ابراهیم قوامی شیرازی معروف به مالصدرا و صدرالمتالهین از فیلسوفان دوره متاخر در عصر حکومت صفویه هستند و شاگردان آن ها تا عصر 

حاضر همگی از فیلسوفان دوره متخر هستند.

  علم کالم، رقیب فلسفه در ابتدای ورودش به جهان اسالم 

 متکلمین به دانشمندان علم کالم می گویند که می خواستند از طریق عقل و استدالل از معارف دینی دفاع کنند.

بسیاری از متکلمان با فلسفه مخالف بودند و از فیلسوفان انتقاد می کردند. برخی از این انتقادها آن قدر شدید بود که مانع گسترش فلسفه در میان مردم شد و 

فلسفه را پس از ابن سینا، در بخش های از جهان اسالم به رکود کشانید.

پایتخت  از دوره ای طوالنی در دوران حکومت صفویان و در  تأثیر کم تری داشت و فلسفه هم چنان زنده ماند و پس  انتقادها و حمله ها  این  در ایران   

بزرگی ظهور کردند. و فیلسوفان  و دانشمندان  و دانش رونق گرفت  صفویان، علم 

صاحب حکمت متعالیه

 استاد های مالصدرا در اصفهان  شیخ بهایی – میرداماد.

وی در اصفهان ابتدا به حلقه درس شیخ بهایی پیوست و سپس به پیشنهاد استاد، به درس فلسفه میرداماد وارد شد.

 موسس و بنیانگذار حوزه فلسفی اصفهان  میرداماد بود.

مشرب دو استاد گرانقدر مالصدرا که عالوه بر علوم روز، در عرفان و انوار قلبی هم از نوادر روزگار بودند، روح و جان مالصدرا را با ذوق و عرفان نیز آشنا و دمساز 

کرد. در این دوره بود که صدرا به درک جدیدی از علم و معرفت نائل شد.
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مالصدرا می گوید: »بسیاری از منسوبان به علم، علم لدنی غیبی را که سالکان طریقت بدان اعتماد دارند، انکار می کنند و می گویند هرچه جز از راه 

آموزش و تفکر حاصل شود، علم نیست. برخی هم گمان برده اند ]که[ علم حقیقی منحصر در علم فقه و ظاهر تفسیر و کالم است…… ولی این هم 

گمانی فاسد است و گوینده آن تا کنون معنای قرآن را نفهمیده و باور ندارد که آن اقیلنوسی است که پهنه اش تمامی حقایق را فرا می گیرد.«

1- به نظر شما، مالصدرا بر چه نکته ای تکیه می کند؟

مالصدرا هم چون سهروردی توجه خاصی به شهود عرفانی و اشراق از جانب خداوند داشته و وحی قرآنی را از همین سنخ می دانسته و معتقد بوده 

حقیقت وحی، همان اشراق علم از جانب خداوند بر قلب پیامبر است.

2- چرا مالصدرا می گوید کسی که علم لدنی را علم نمی داند، قرآن کریم را نفهمیده است؟

چون قرآن کریم مصداق کاملی از علم لدنی و افاضه شده از جانب خداست و در همین کتاب شریف از چنین علمی برای همه پیامبران یاد شده و 

فرموده: »العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء«

برداشت   صفحه 88

 علم لدنی علمی است که از طریق آموزش و کالس درس حاصل نمی شود، بلکه بدون واسطه از جانب خدا به کسی که در بندگی و عبودیت مراتبی را 

پیموده و به شایستگی کافی رسیده است، الهام و اشراق می شود. این اصطالح از قرآن کریم گرفته شده است که می فرماید: »علمناه من لدنا علما؛ از نزد خود 

او را علمی آموختیم.« سوره کهف – ایه 65

 تألیفات مالصدرا- مالصدرا تألیفات متعددی دارد که همه آن ها در جایگاه خود مهم و منشأ اثر بوده اند، مانند:

»اشواهدالربوبیه« - »تفسیرالقرآن الکریم« - »المبدأ والمعاد«.

 مهم ترین و مشهورترین اثر فلسفی مالصدرا »الحکمةالمتعالیه فی االسفاراالربعه« می باشد.

»الحکمةالمتعالیه فی االسفاراالربعه« به اسفار مشهور است و در نه جلد به چاپ رسیده که با الهام از سفر چهار مرحله ای عارفان در چهار بخش اصلی 

تألیف و تنظیم شده است.

درس یازدهم: دوران متأخر
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 فلسفه ای که مالصدرا آن  را بنیان گذاشت  و آن را رسما »حکمت متعالیه« نامید نتیجه تکاملی دو مشرب فلسفی گذشته، یعنی »فلسفه مشاء« و 

»فلسفه اشراق« و نیز انس دائمی وی با وحی الهی و قرآن کریم بود.

برآمد که سرآمد  الفت، فلسفه ای  این  از  و  یافته  الفت  با هم  قرآنی  و وحی  قلبی  برهان عقلی و شهود  به عبارت دیگر در شخصیت وجودی مالصدرا   

شد. خود  از  قبل  فلسفه های 

 بهره مندی مالصدرا از عرفان و شهود یا وحی قرآنی، فلسفه او را از معیارهای پذیرفته شده در دانش فلسفه تهی نساخت و به عرفان یا کالم تبدیل نکرد؛ 

زیرا وی در مقام فیلسوف می داند که میزان و مالک فلسفی بودِن یک متن یا سخن، این است که اوال هر مبحثی که طرح می کند، به موضوع فلسفه، یعنی وجود 

و مسائل بنیادی آن، مربوط باشد و ثانیا متکی بر عقل و استدالل عقلی باشد، نه شهود قلبی و یا بیان نقلی و قرآنی.

 ایشان این اصل را در آثار فلسفی خود، به خصوص در اسفار، مراعات کرده و در هر موردی که از شهود یا وحی الهی بهره برده، از این دو منبع نه به عنوان 

پایه استدالل بلکه به عنوان تایید و شاهد کمک گرفته است. 

منابع حکمت متعالیه

 1- فلسفه مشاء، به خصوص اندیشه های مستدل و قوی ابن سینا

 2- حکمت اشراق، اندیشه های شیخ شهاب الدین سهروردی

 3- عرفان اسالمی، به خصوص اندیشه های محیی الدین عربی

 4- تعالیم قرآن کریم و احادیث منقول از رسول خدا)ص( و ائمه اطهار)ع(

عموم فیلسوفان و از جمله ابن سینا و مالصدرا درباره مسائلی چون »اثبات وجود خدا«، »وجود روح« و »معاد و آینده جهان« سخن گفته اند؛ در حالی 

که می دانیم این مباحث در دین هم مطرح می شوند.

آیا سخن گفتن فیلسوفان در این موارد، آنان را از فلسفه خارج نمی کند؟

یکی از عواملی که سبب توفیق مالصدرا در تاسیس حکمت متعالیه شد، درک عمیق ایشان از معارف قرآن کریم و سخنان پیامبر اکرم)ص( و اهل 

بیت ایشان)ع( بود. وی توان فلسفی خود را صرف درک عمیق این کلمات کرد و همین امر سبب شد که وی به اندیشه های جدیدی نیز دست یابد.

بر این اساس برخی گمان کرده اند که وی از فلسفه خارج شده و به دفاع از دین که همان علم کالم باشد، پرداخته و یک الهیات دینی به وجود آورده است.

اما حقیقت این گونه نیست. مالصدرا در مقام تبیین فلسفی مسائل، در آن جا که در حال نوشتن کتاب فلسفی بوده از قاعده فلسفه عدول نکرده و از آن 

تبعیت کرده است.

بحث فلسفی، آن گاه فلسفی است که پیرامون موجود بما هو موجود و با روش عقلی صورت گیرد و مالصدرا از این قاعده پیروی کرده است؛ یعنی درست 

است که وی الهامات عرفانی زیادی داشته و آیات و روایات فراوانی را در برداشته اند، اما این الهام ها و پیام ها در فلسفه وی کسوت استدالل پوشیده و 

با استدالل و دلیل عقالنی پذیرفته شده اند نه صرفا به عنوان یک الهام شهودی یا پیام قرآنی.
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حکمت متعالیه

 فلسفه ای که مالصدرا آن  را بنیان گذاشت  و آن را رسما »حکمت متعالیه« نامید نتیجه تکاملی دو مشرب فلسفی گذشته، یعنی »فلسفه مشاء« و 

»فلسفه اشراق« و نیز انس دائمی وی با وحی الهی و قرآن کریم بود.

برآمد که سرآمد  الفت، فلسفه ای  این  از  و  یافته  الفت  با هم  قرآنی  و وحی  قلبی  برهان عقلی و شهود  به عبارت دیگر در شخصیت وجودی مالصدرا   

شد. خود  از  قبل  فلسفه های 

 بهره مندی مالصدرا از عرفان و شهود یا وحی قرآنی، فلسفه او را از معیارهای پذیرفته شده در دانش فلسفه تهی نساخت و به عرفان یا کالم تبدیل نکرد؛ 

زیرا وی در مقام فیلسوف می داند که میزان و مالک فلسفی بودِن یک متن یا سخن، این است که اوال هر مبحثی که طرح می کند، به موضوع فلسفه، یعنی وجود 

و مسائل بنیادی آن، مربوط باشد و ثانیا متکی بر عقل و استدالل عقلی باشد، نه شهود قلبی و یا بیان نقلی و قرآنی.

 ایشان این اصل را در آثار فلسفی خود، به خصوص در اسفار، مراعات کرده و در هر موردی که از شهود یا وحی الهی بهره برده، از این دو منبع نه به عنوان 

پایه استدالل بلکه به عنوان تایید و شاهد کمک گرفته است. 

منابع حکمت متعالیه

 1- فلسفه مشاء، به خصوص اندیشه های مستدل و قوی ابن سینا

 2- حکمت اشراق، اندیشه های شیخ شهاب الدین سهروردی

 3- عرفان اسالمی، به خصوص اندیشه های محیی الدین عربی

 4- تعالیم قرآن کریم و احادیث منقول از رسول خدا)ص( و ائمه اطهار)ع(

عموم فیلسوفان و از جمله ابن سینا و مالصدرا درباره مسائلی چون »اثبات وجود خدا«، »وجود روح« و »معاد و آینده جهان« سخن گفته اند؛ در حالی 

که می دانیم این مباحث در دین هم مطرح می شوند.

آیا سخن گفتن فیلسوفان در این موارد، آنان را از فلسفه خارج نمی کند؟

یکی از عواملی که سبب توفیق مالصدرا در تاسیس حکمت متعالیه شد، درک عمیق ایشان از معارف قرآن کریم و سخنان پیامبر اکرم)ص( و اهل 

بیت ایشان)ع( بود. وی توان فلسفی خود را صرف درک عمیق این کلمات کرد و همین امر سبب شد که وی به اندیشه های جدیدی نیز دست یابد.

بر این اساس برخی گمان کرده اند که وی از فلسفه خارج شده و به دفاع از دین که همان علم کالم باشد، پرداخته و یک الهیات دینی به وجود آورده است.

اما حقیقت این گونه نیست. مالصدرا در مقام تبیین فلسفی مسائل، در آن جا که در حال نوشتن کتاب فلسفی بوده از قاعده فلسفه عدول نکرده و از آن 

تبعیت کرده است.

بحث فلسفی، آن گاه فلسفی است که پیرامون موجود بما هو موجود و با روش عقلی صورت گیرد و مالصدرا از این قاعده پیروی کرده است؛ یعنی درست 

است که وی الهامات عرفانی زیادی داشته و آیات و روایات فراوانی را در برداشته اند، اما این الهام ها و پیام ها در فلسفه وی کسوت استدالل پوشیده و 

با استدالل و دلیل عقالنی پذیرفته شده اند نه صرفا به عنوان یک الهام شهودی یا پیام قرآنی.
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منطق و فلسفه جامع کنکور

 اصول اولیه حکمت متعالیه

1- اصالت وجود                2- وحدت حقیقت وجود                3- مراتب داشتن وجود   

فلسفه مالصدرا یا همان »حکمت متعالیه« دارای اصول و پایه هایی است که تا عصر وی یا اساسا کسی بدان نرسیده بود و ابتکار خود ایشان بود و یا به صورتی 

که مالصدرا آن ها را در کنار هم قرار داد و ترکیبی فراهم آورد، به وسیله فیلسوف دیگری انجام نپذیرفته بود.

  1- اصالت وجود: این اصل، بنیادی ترین اصل فلسفی مالصدراست که بر سایر مباحث فلسفی او اثر عمیق گذاشته و به آن ها رنگ و بوی اصالت 

وجودی بخشیده است. به همین جهت گاهی فلسفه صدرایی را »فلسفه اصالت وجودی« هم می خوانند. 

 اصالت وجود چیست؟

 مفهوم اصالت در این جا در مقابل اعتباری قرار دارد. اصالت یعنی واقعی بودن یعنی بودنش به ذهن ما بستگی ندارد یعنی چه ما باشیم و چه نباشیم 

آن چیز واقعیت دارد. اما اعتباری یعنی ذهنی بودن یعنی مفهومی که ذهن آن را بر حسب ضرورت و نیازش ساخته است اما واقعیت ندارد بلکه ذهن به آن اعتبار 

داده است یعنی اعتبار آن کامال وابسته به ذهن است و اصالتی خارج از ذهن ندارد.

یک مثال: در عالم خارج ما کاغذهایی می شناسیم به اسم اسکناس های هزارتومانی. ولی واقعا و اصالتا آن کاغذ، هزارتومان ارزش ندارد بلکه مثال بانک مرکزی 

به آن اعتبار داده است یعنی ارزش اسکناس هزار تومانی اصیل نیست بلکه اعتباری است یعنی اگر بانک مرکزی اعالم کند که از فالن روز اسکناس های 

هزارتومانی اعتبار ندارند دیگر آن کاغذ فقط یک تکه کاغذ می شود و ارزش هزار تومان را نخواهد داشت.

اصالت وجود هم یعنی این که وجود، واقعا اصیل است و ذهن به آن اعتبار نداده است. یعنی آن چه در عالم واقع هست، وجود است نه چیز دیگر.

  عوامل طرح بحث اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت توسط مالصدرا

ابن سینا حدود شش قرن قبل از مالصدرا نظر داد که ذهن ما در مواجهه با هر واقعیت یگانه در خارج، دو مفهوم پیش خود می سازد یکی »مفهوم وجود« و دیگری 

»مفهوم ماهیت«. مثال با مشاهده یک واقعیتی در خارج می گوید آن چیز انسان است. یعنی هم مفهوم »انسان« )ماهیت( به تمام آن واقعیت داللت می کند و 

هم مفهوِم »هست« یعنی وجود. 

ضمنا دو مفهوم وجود و ماهیت با هم مغایرت دارند یعنی نه عین هم هستند و نه جزء هم. مثال وقتی می گوییم »انسان هست«، هستی، عین مفهوم انسان نیست 

یعنی این گونه نیست که بگوییم »مفهوم وجود، مساوی با مفهوم انسان است.« و این گونه هم نیست که مفهوم وجود جزء ماهیت انسان باشد مثال وقتی انسان را 

تعریف می کنیم از مفهوم وجود هم در تعریف انسان استفاده می کنیم. در تعریف هیچ ماهیتی از مفهوم وجود استفاده نمی کنیم. مثال در تعریف مثلث می گوییم 

مثلث یعنی شکل سه ضلعی. یا در تعریف انسان می گوییم انسان یعنی حیوان ناطق و یا در تعریف جزیره می گویی جزیره یعنی خشکی محاط در آب و …… دقت 

کنید که در تعریف هیچ ماهیتی از مفهوم وجود استفاده نمی شود. این یعنی مفهوم وجود، جزء مفهوم ماهیت نیست.

پس مفهوم وجود و مفهوم ماهیت باهم مغایرت دارند. ممکن است وجود و ماهیت باهم باشند و یا باهم نباشند. ولی وقتی باهم هستند یعنی وجود بر ماهیت حمل 

می شو، حمل وجود بر ماهیت حتما نیازمند دلیل است. حاال این دلیل ممکن است دلیل حسی باشد یا تجربی باشد و یا دلیل عقلی.

حاال که دو مفهوم وجود و ماهیت مغایر هم هستند و ضمنا ذهن آن ها را از یک واقعیت یگانه ساخته است، کدام یک از دو مفهوم اصیل 

است و کدام اعتباری؟

  دو دیدگاه و دو جواب:

 1- مفهوم ماهیت اصیل است و مفهوم وجود اعتباری که بعضی از فیلسوفان مسلمان از جمله میرداماد که استاد مالصدرا بود، این دیدگاه را دارند که 

به آن ها اصالت ماهیتی می گویند.
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 2- مفهوم وجود اصیل است و مفهوم ماهیت، اعتباری است که بعضی از فیلسوفان مسلمان و مخصوصا مالصدرا این دیدگاه را دارند که به آن ها اصالت 

وجودی می گویند.

اصالت ماهیتی ها معتقد هستند آن چه در عالم واقع اصیل است و واقغیت خارجی دارد، ماهیت است اما وجود را ذهن اعتبار کرده است و وجود واقعیت خارجی 

ندارد بلکه اعتبار ذهن است.

اصالت وجودی ها اعتقاد دارند که آن عالم واقع را می سازد و واقعا واقعیت خارجی دارد وجود است و ماهیت، اعتبار ذهن است و اصالت خارجی ندارد بلکه امری 

اعتباری است.

مالصدرا معتقد بود از میان دو مفهوم وجود و ماهیت، مفهوم وجود است که اصیل و واقعی است. واقعیت خارجی، مابازاء و مصداق وجود است. پس وجود 

نه ماهیت. اصالت دارد، 

مالصدرا می گفت: آن چه ما در خارج می یابیم، از آسمان و درخت و آب تا حیوان و انسان، همه مصداق وجودند؛ البته وجودهایی متفاوت و با نقص و کماالت 

متفاوت. ذهن انسان، وقتی به این وجودهای متفاوت نظر می کند، متناسب با تفاوت ها و خصوصیات هرکدام از آن ها، تصورات و مفاهیمی از قبیل آسمان، 

درخت، آب، حیوان و انسان انتزاع می نماید و تفاوت وجودی آن وجودها را با این تصورات و مفاهیم و نام گذاری ها مشخص می سازد و اال آن چه در خارج است، 

وجود است. بنابراین، جهان، چیزی جز »وجود« و حقیقت وجود نیست.

تعین ها اموری اعتباری است.                       وجود اندر کمال خویش جاری است 

نمودار زیر یک سیر را نشان می دهد؛ آن را کامل کنید:

یک واقعیت و دو مفهوم – دو نظر – اصالت وجود – تمایز دو مفهوم – کدام واقعی؟ - اصالت ماهیت
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2- وحدت حقیقت وجود :                  

3- مراتب داشتن وجود     

برای درک و دریافت دقیق دو اصل »وحدت حقیقت وجود« و »مراتب داشتن وجود« ابتدا توضیحی را که می دهم خوب و با دقت بخوانید و سپس صفحات 94 

تا 96 کتابتان را مطالعه نمائید.

در عالم واقع هر آن چه هست وجود است، یعنی عالم واقع یک پارچه وجود است اما این واقعیت یکپارچه دارای درجات و مراتب مختلف است دارای شدت و ضعف 

است اما هرآن چه هست فقط و فقط وجود است و الغیر. 

در عالم واقع، نیستی و عدم، وجود ندارد. اگر بگوییم نیستی و عدم، وجود دارد تناقض گفته ایم، یعنی در واقع گفته ایم نیستی هست. نیستی و عدم کامال نقطه 

مقابل هستی است و هیچ گونه سنخیت و تناسب با هستی و وجود ندارد. جمع هستی و نیستی محال است چون اصال هیچ واقعیتی به نام نیستی نداریم که با 

هستی جمع بشود. آن  چه در عالم واقع هست، فقط و فقط هستی و وجود است اما با شدت و ضعف، اما با درجات و مراتب مختلف.
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 2- مفهوم وجود اصیل است و مفهوم ماهیت، اعتباری است که بعضی از فیلسوفان مسلمان و مخصوصا مالصدرا این دیدگاه را دارند که به آن ها اصالت 

وجودی می گویند.

اصالت ماهیتی ها معتقد هستند آن چه در عالم واقع اصیل است و واقغیت خارجی دارد، ماهیت است اما وجود را ذهن اعتبار کرده است و وجود واقعیت خارجی 

ندارد بلکه اعتبار ذهن است.

اصالت وجودی ها اعتقاد دارند که آن عالم واقع را می سازد و واقعا واقعیت خارجی دارد وجود است و ماهیت، اعتبار ذهن است و اصالت خارجی ندارد بلکه امری 

اعتباری است.

مالصدرا معتقد بود از میان دو مفهوم وجود و ماهیت، مفهوم وجود است که اصیل و واقعی است. واقعیت خارجی، مابازاء و مصداق وجود است. پس وجود 

نه ماهیت. اصالت دارد، 

مالصدرا می گفت: آن چه ما در خارج می یابیم، از آسمان و درخت و آب تا حیوان و انسان، همه مصداق وجودند؛ البته وجودهایی متفاوت و با نقص و کماالت 

متفاوت. ذهن انسان، وقتی به این وجودهای متفاوت نظر می کند، متناسب با تفاوت ها و خصوصیات هرکدام از آن ها، تصورات و مفاهیمی از قبیل آسمان، 

درخت، آب، حیوان و انسان انتزاع می نماید و تفاوت وجودی آن وجودها را با این تصورات و مفاهیم و نام گذاری ها مشخص می سازد و اال آن چه در خارج است، 

وجود است. بنابراین، جهان، چیزی جز »وجود« و حقیقت وجود نیست.

تعین ها اموری اعتباری است.                       وجود اندر کمال خویش جاری است 

نمودار زیر یک سیر را نشان می دهد؛ آن را کامل کنید:

یک واقعیت و دو مفهوم – دو نظر – اصالت وجود – تمایز دو مفهوم – کدام واقعی؟ - اصالت ماهیت

بررسی صفحه 92

2- وحدت حقیقت وجود :                  

3- مراتب داشتن وجود     

برای درک و دریافت دقیق دو اصل »وحدت حقیقت وجود« و »مراتب داشتن وجود« ابتدا توضیحی را که می دهم خوب و با دقت بخوانید و سپس صفحات 94 

تا 96 کتابتان را مطالعه نمائید.

در عالم واقع هر آن چه هست وجود است، یعنی عالم واقع یک پارچه وجود است اما این واقعیت یکپارچه دارای درجات و مراتب مختلف است دارای شدت و ضعف 

است اما هرآن چه هست فقط و فقط وجود است و الغیر. 

در عالم واقع، نیستی و عدم، وجود ندارد. اگر بگوییم نیستی و عدم، وجود دارد تناقض گفته ایم، یعنی در واقع گفته ایم نیستی هست. نیستی و عدم کامال نقطه 

مقابل هستی است و هیچ گونه سنخیت و تناسب با هستی و وجود ندارد. جمع هستی و نیستی محال است چون اصال هیچ واقعیتی به نام نیستی نداریم که با 

هستی جمع بشود. آن  چه در عالم واقع هست، فقط و فقط هستی و وجود است اما با شدت و ضعف، اما با درجات و مراتب مختلف.
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اما ذهن انسان در مواجهه با واقعیت بیرونی یعنی وجود،  آن را در درجات و مراتب مختلف درک می کند یعنی هر درجه و مرتبه ای را متفاوت و متمایز از درجه و 

مرتبه ای دیگر درمی یابد اما این درجات و مراتب مختلف همان درجات و مراتب وجود است با شدت و ضعف نه چیز دیگر.

در این صورت ذهن انسان روی هر درجه و مرتبه ای از وجود،  به جز مفهوم وجود که اصیل است،  مفهومی خاص اعتبار می کند که همان ماهیت است که 

حقیقتا در عالم واقع مصداق و مابازاء واقعی ندارد بلکه مصداق آن، همان وجود با مرتبه و درجه ای خاص است.مثال به درجه ای از وجود می گوید حیوان و به 

درجه  و مرتبه ای دیگر از وجود می گوید گیاه و به درجه و مرتبه ای دیگر از وجود می گوید آسمان و به همین صورت به هر درجه  و مرتبه ای از وجود اسم و مفهومی 

اعتبار می کند که همه این مفاهیم اعتباری هستند و آن چه در عالم واقع وجود دارد فقط و فقط یک حقیقت واحد است که همان وجود است اما با درجات و 

مراتبی مختلف.

پس عالم هستی فقط حقیقتی واحد را شامل می شود که همان وجود است که به آن می گوییم وحدت حقیقت وجود. مانند نور که شدت و ضعف دارد ولی در 

حقیقت نور بودن همه نورهای ضعیف و قوی وحدت دارند.

پس تمام واقعیات عالم هستی در هستی و وجود یکی هستند که به آن »وحدت حقیقت وجود« می گویند اما این حقیقت واحد در همان حقیقت وجودیشان دارای 

درجات و مراتب و شدت و ضعف هست که کثرتی را که در عالم مشاهده می کنیم ناشی از همین تعدد درجات و مراتب و شدت و ضعف وجود است نه چیز دیگر که 

به آن »مراتب داشتن حقیقت وجود« می گویند و این یعنی »وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت«. »وحدت« یعنی در حقیقت وجود یکی بود و »کثرت« 

یعنی دارای درجات و مراتب کثیر بودن. 

1- با تکمیل جدول زیر ویژگی های سه مکتب فلسفی مشاء و اشراق و متعالیه را بیان کنید.

2- چگونه حکمت متعالیه توانست حکمت مشاء و حکمت اشراق را به یکدیگر نزدیک نماید؟

مالصدرا هم مبانی حکمت مشاء را که از ابن سینا آموخته بود و بر محور »وجود« بود قبول داشت و هم خود اهل سلوک معنوی و اشراق بود. او توانست 

حقیقت »وجود« را با معنای »نور« در فلسفه سهروردی نزدیک کند و نشان دهد که »وجود« و »ظهور« یکی است.

3- آیا می توان دو عبارت »مراتب داشتن حقیقت وجود« و »وحدت حقیقت وجود« را در یک عبارت »وحدت در عین کثرت و 

کثرت در عین وحدت« جمع کرد؟

بله، بدین صورت که تمام واقعیات عالم هستی در هستی و وجود یکی هستند که به آن »وحدت حقیقت وجود« می گویند اما این حقیقت واحد در همان 

حقیقت وجودیشان دارای درجات و مراتب و شدت و ضعف هست که کثرتی را که در عالم مشاهده می کنیم ناشی از همین تعدد درجات و مراتب و 

شدت و ضعف وجود است نه چیز دیگر که به آن »مراتب داشتن حقیقت وجود« می گویند و این یعنی »وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت«. 

»وحدت« یعنی در حقیقت وجود یکی بود و »کثرت« یعنی دارای درجات و مراتب کثیر بودن. 

به کار ببندیم صفحه 96
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بر پایه نظریه اصالت وجود، در ارتباط با ماهیت کدام گزینه صحیح است؟-  

۲( وجود نتیجه انتزاع ذهن از ماهیت است.  ۱( ماهیت نتیجه انتزاع ذهنی از وجود است.   

۴( مغایرت ماهیت با وجود، امری عینی است. ۳( ماهیت دارای مراتب متفاوت است.   

واقعیت خارج از ÷ذهن به دو مفهوم ............... تقسیم می شود که عبارت اند از ماهیت یعنی ............ و وجود یعنی ............ -  
آن شیء.

۲( یکسان - هستی - چیستی  ۱( یکسان - چیستی - هستی    

۴( جداگانه - چیستی - هستی ۳( جداگانه - هستی - چیستی    

اثبات و پذیرش اصالت وجود چه نتیجه ای دربردارد؟-  

۲( اشیا از حیث خاصیت و اثر مختلف اند.  ۱( اشیا از حیث موجودیت حقیقت یکسان دارند.    

۴( حقیقت، همان اصل چیستی اشیا و موجودات است. ۳( اشتراک معنوی وجود و اشتراک لفظی ماهیت    

بیت زیر با کدام عبارت از لحاظ مفهوم هماهنگ است؟ -  

گرچــه بســیارند انجــم آفتابــی بیــش نیســت«»در هزاران جام گوناگون شرابی بیش نیست

۱( آنچه در خارج واقعیت دارد وجود است. 

۲( معلولیت موجودات ناشی از ضعف مرتبه وجودی آن ها است. 

۳( جهان یکپارچه در شور و غوغا است و هیچ امر ثابتی در آن نیست. 

۴( موجودات در عین حال که کثیرند به جهت حقیقت وجودشان واحدند.

در حکمت متعالیه، شدت و ضعف نور ......................... و ترکیب نور با تاریکی مستلزم .......................... است..-  

۲( به مرتبه وجود آن ها برمی گردد. - دور باطل  ۱( خارج از حقیقت نور است. - نبودن نور    

۴( از حقیقت نور خارج نیست. - جمع نقیضین ۳( به مرتبه ماهوی آن ها برمی گردد. - کاهش شدت نور   

کدام یک از کتاب های زیر از تألیفات »صدرالمتألهین« است؟-  

۲( مقاومات  ۱( شواهدالربوبیه     

۴( کلمه التصوف ۳( فصوص الحکم     

سواالت درس یازدهم
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بر پایه نظریه اصالت وجود، در ارتباط با ماهیت کدام گزینه صحیح است؟-  

۲( وجود نتیجه انتزاع ذهن از ماهیت است.  ۱( ماهیت نتیجه انتزاع ذهنی از وجود است.   

۴( مغایرت ماهیت با وجود، امری عینی است. ۳( ماهیت دارای مراتب متفاوت است.   

واقعیت خارج از ÷ذهن به دو مفهوم ............... تقسیم می شود که عبارت اند از ماهیت یعنی ............ و وجود یعنی ............ -  
آن شیء.

۲( یکسان - هستی - چیستی  ۱( یکسان - چیستی - هستی    

۴( جداگانه - چیستی - هستی ۳( جداگانه - هستی - چیستی    

اثبات و پذیرش اصالت وجود چه نتیجه ای دربردارد؟-  

۲( اشیا از حیث خاصیت و اثر مختلف اند.  ۱( اشیا از حیث موجودیت حقیقت یکسان دارند.    

۴( حقیقت، همان اصل چیستی اشیا و موجودات است. ۳( اشتراک معنوی وجود و اشتراک لفظی ماهیت    

بیت زیر با کدام عبارت از لحاظ مفهوم هماهنگ است؟ -  

گرچــه بســیارند انجــم آفتابــی بیــش نیســت«»در هزاران جام گوناگون شرابی بیش نیست

۱( آنچه در خارج واقعیت دارد وجود است. 

۲( معلولیت موجودات ناشی از ضعف مرتبه وجودی آن ها است. 

۳( جهان یکپارچه در شور و غوغا است و هیچ امر ثابتی در آن نیست. 

۴( موجودات در عین حال که کثیرند به جهت حقیقت وجودشان واحدند.

در حکمت متعالیه، شدت و ضعف نور ......................... و ترکیب نور با تاریکی مستلزم .......................... است..-  

۲( به مرتبه وجود آن ها برمی گردد. - دور باطل  ۱( خارج از حقیقت نور است. - نبودن نور    

۴( از حقیقت نور خارج نیست. - جمع نقیضین ۳( به مرتبه ماهوی آن ها برمی گردد. - کاهش شدت نور   

کدام یک از کتاب های زیر از تألیفات »صدرالمتألهین« است؟-  

۲( مقاومات  ۱( شواهدالربوبیه     

۴( کلمه التصوف ۳( فصوص الحکم     
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در رابطه با اصالت وجود کدام مفهوم صحیح نیست و اشیاء عالم از حیث ............ باهم متفاوت اند.-  

۱( در این نظریه حقیقت اشیا از مفهومی مشکک بهره مند هستند. - وجود 

۲( برای پذیرش آن هیچ نیازی به قبول مغایرت وجود و ماهیت نیست. - ماهیت 

۳( تشکیک وجود برای توجیه تمایز اشیای خارجی در این نظریه بیان می شود. - وجود 

۴( در این نظریه حقیقت اشیا از مفهومی مشکک بهره مند هستند. - ماهیت

با فرض اینکه اصالت با ماهیت باشد و حقیقت شی ماهیت باشد کدام عبارت درست است و هنگامی که می گوییم »میز موجود -  
است« و »انسان موجود است، وجود در این دو عبارت مشترک لفظی ................

۱( تفاوت میان اشیای مختلف نیازی به توجیه نداشت. - نیست، زیرا موجودات در حقیقت هستی باهم وحدت دارند. 

۲( تفاوت اشیا صرفًا در ذهن جعل و انتزاع می شد. - است، زیرا اگر این گونه نباشد، دیگر تفاوتی میان اشیاء وجود ندارد. 

۳( وجود از شیء خارجی در ذهن انتزاع می شد. - است، زیرا میان موجودات عالم تفاوت های حقیقتی وجود دارد. 

۴( صرف تصور یک ماهیت دلیلی برای به وجود آمدن آن ماهیت می شد. - نیست، زیرا موجودات در حقیقت هستی باهم وحدت دارند.

کدام گزینه به ترتیب پاسخ سؤاالت زیر است؟ -  

الف( با فرض قبول اصالت وجود، توجیه کدام مسئله ضروری است؟ 

ب( مفهوم ............ در میان همه اشیاء مشترک است، اما هر شیء ............... خاصی دارد.

۲( الف( ماهیت موجود در ذهن ب( اصالت، وجود ۱( الف( تفاوت اشیای خارج ب( هستی، تعین   

۴( الف( ماهیت موجود در ذهن ب( هستی، تعین ۳( الف( تفاوت اشیای خارج ب( اصالت، وجود   

کدام مفهوم از اصول فلسفی مالصدرا حاصل نمی شود و بررسی تفاوت مفهوم وجود با مفهوم ماهیت ...........-   

۱( واقعیت خارجی امری واحد است. این حقیقت واحد همان اصل هستی اشیا است و اشیا و موجودات مختلف در حقیقت هستی باهم وحدت دارند. - از مباحثی 
است که منطق دانان وارد فلسفه کردند.

۲( هر ماهیتی با تعیین خاص در جهان هست، و از این تعیین مفهوم وجود به دست می آید. - مقدم بر بحث اصالت وجود یا ماهیت است.

۳( ماهیت جنبه تمایز و اختالف اشیا است. از این رو هر شیء ماهیت خاص خودش را دارد. - ریشه بحث تشکیک وجود محسوب می شود. 

۴( وجود حقیقتی واحد است اما این حقیقت واحد، مراتب و درجات عالی دارد و حقیقتی مشکک است. - اولین بار توسط مالصدرا مطرح شده است.

نزد مالصدرا مالک تفاوت موجودات با کدام یک از فالسفه پیش از او شباهت دارد و به نظر طرفداران اصالت وجود:-   

۲( سهروردی - وجود نتیجه انتزاع ذهن و ماهیت است.  ۱( ابن سینا - ماهیت واقعیت دارد و متحقق در خارج است.   

۴( ارسطو - وجود نتیجه انتزاع ذهن و ماهیت است.  ۳( فارابی - ماهیت نتیجه انتزاع ذهن از وجود است.  

بنیادی ترین اصل فلسفه صدرایی عبارت است از اصالت وجود که ......................... و در دیدگاه »حکمت متعالیه« تفاوت -   
موجودات چگونه تفسیر می شود؟

۱( مباحث دیگر فلسفه را تحت تأثیر قرار می دهد. - بر اساس شدت و ضعف وجود 

۲( مبنای نظریه اصالت وجود محسوب می شود. - بر اساس نوع وجود 

۳( مباحث دیگر فلسفه را تحت تأثیر قرار میدهد. - بر اساس نوع وجود 

۴( مبنای نظریه اصالت وجود محسوب می شود. - بر اساس شدت و ضعف وجود

سواالت درس یازدهم
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کدام گزینه پاسخ مناسب برای سؤاالت زیر است؟ -   

مفهوم  به  مفهوم  این  و  است   ............ در  اختالفشان  و  بوده   ............ در  موجودات  وحدت  صدرایی  فلسفه  اساس  بر  الف( 
............ شباهت دارد. 

ب( در تعبیر »اصیل بودن وجود یا ماهیت« منظور از اصیل کدام است؟

۱( الف( اصل وجود، شدت وجود، سفیدی ب( آنچه در ذهن وجود دارد. 

۲( الف( مفهوم وجود، فرع وجود، بادیه ب( آنچه مصداق خارجی دارد. 

۳( الف( اصل وجود، شدت وجود، سفید ب( آنچه مصداق خارجی دارد.

۴( الف مفهوم وجود، فرع وجود، بادیه ب( آنچه در ذهن وجود دارد.

آنچه بر فرض پذیرش اصالت وجود، بدون هیچ توضیحی واضح و روشن است و آنچه در این فرض نیاز به توضیح و تفسیر دارد -   
کدام است و اگر نظریه ........... را بپذیریم، تنها با استفاده از کدام اصل می شود تفاوت میان اشیای جهان را اثبات کرد.

۱( وحدت موجودات، کثرت موجودات - اصالت وجود، مغایرت وجود و ماهیت 

۲( کثرت موجودات، وحدت موجودات - وحدت وجود، اصالت وجود

۳( معنای وجود، معنای ماهیت - اصالت وجود، مغایرت وجود و ماهیت

۴( معنای ماهیت، معنای وجود - وحدت وجود، اصالت وجود

کدام گزینه پاسخ درست سؤاالت زیر می باشد؟ -   

الف( وحدت وصف ............ وجود است و معتقدان به اصالت ماهیت یا وجود به ترتیب باید بتوانند ............ یا ........... موجودات 
را تبیین عقالنی کنند. 

ب( آنگاه که سیمای جهان نزد ما شبیه به یک جدول با خانه های بیشمار باشد که هر خانه، شکل و اندازه متمایز از خانه های دیگر داشته 
باشد، زمانی است که .............

۱( الف( حقیقت، وحدت، کثرت ب( اصالت ماهیت، مبنای نگرش به جهان واقع می شود. 

٢( الف( حقیقت، کثرت، وحدت ب( اصالت وجود مبنای نگرشی ما به جهان قرار می گیرد. 

۳( الف( مفهوم، کثرت، وحدت ب( اصالت، ماهیت، مبنای نگرش به جهان واقع می شود. 

۴( الف( مفهوم، وحدت، کثرت ب( اصالت وجود مبنای نگرش ما به جهان قرار می گیرد.

 بر اساس اعتقاد به اصالت وجود، آثار مختلف موجودات را بهتر است به کدام مورد استناد دهیم؟-   

۲( حقیقت وجود هر موجود ۱( خود مفهوم وجود     

۴( نوع هر موجود ۳( مرتبه وجودی هر موجود    

آنگاه که واقعیت و عینیت را ما به ازای مفهوم وجود بدانیم، چه چیزی اثبات شده است اینکه ماهیت، وجه کثرت موجودات است -   
به چه معنا می باشد؟

۱( اصالت ماهیت - در پاسخ سؤال از چیستی، مفاهیم مختلفی مطرح می شود. 

۲( اصالت وجود - ماهیت حقیقتی است که در خارج، عامل تمایز موجودات است. 

۳( اصالت ماهیت - ماهیت حقیقتی است که در خارج، عامل تمایز موجودات است. 

۴( اصالت وجود - در پاسخ سؤال از چیستی، مفاهیم مختلفی مطرح می شود.
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کدام گزینه پاسخ مناسب برای سؤاالت زیر است؟ -   

مفهوم  به  مفهوم  این  و  است   ............ در  اختالفشان  و  بوده   ............ در  موجودات  وحدت  صدرایی  فلسفه  اساس  بر  الف( 
............ شباهت دارد. 

ب( در تعبیر »اصیل بودن وجود یا ماهیت« منظور از اصیل کدام است؟

۱( الف( اصل وجود، شدت وجود، سفیدی ب( آنچه در ذهن وجود دارد. 

۲( الف( مفهوم وجود، فرع وجود، بادیه ب( آنچه مصداق خارجی دارد. 

۳( الف( اصل وجود، شدت وجود، سفید ب( آنچه مصداق خارجی دارد.

۴( الف مفهوم وجود، فرع وجود، بادیه ب( آنچه در ذهن وجود دارد.

آنچه بر فرض پذیرش اصالت وجود، بدون هیچ توضیحی واضح و روشن است و آنچه در این فرض نیاز به توضیح و تفسیر دارد -   
کدام است و اگر نظریه ........... را بپذیریم، تنها با استفاده از کدام اصل می شود تفاوت میان اشیای جهان را اثبات کرد.

۱( وحدت موجودات، کثرت موجودات - اصالت وجود، مغایرت وجود و ماهیت 

۲( کثرت موجودات، وحدت موجودات - وحدت وجود، اصالت وجود

۳( معنای وجود، معنای ماهیت - اصالت وجود، مغایرت وجود و ماهیت

۴( معنای ماهیت، معنای وجود - وحدت وجود، اصالت وجود

کدام گزینه پاسخ درست سؤاالت زیر می باشد؟ -   

الف( وحدت وصف ............ وجود است و معتقدان به اصالت ماهیت یا وجود به ترتیب باید بتوانند ............ یا ........... موجودات 
را تبیین عقالنی کنند. 

ب( آنگاه که سیمای جهان نزد ما شبیه به یک جدول با خانه های بیشمار باشد که هر خانه، شکل و اندازه متمایز از خانه های دیگر داشته 
باشد، زمانی است که .............

۱( الف( حقیقت، وحدت، کثرت ب( اصالت ماهیت، مبنای نگرش به جهان واقع می شود. 

٢( الف( حقیقت، کثرت، وحدت ب( اصالت وجود مبنای نگرشی ما به جهان قرار می گیرد. 

۳( الف( مفهوم، کثرت، وحدت ب( اصالت، ماهیت، مبنای نگرش به جهان واقع می شود. 

۴( الف( مفهوم، وحدت، کثرت ب( اصالت وجود مبنای نگرش ما به جهان قرار می گیرد.

 بر اساس اعتقاد به اصالت وجود، آثار مختلف موجودات را بهتر است به کدام مورد استناد دهیم؟-   

۲( حقیقت وجود هر موجود ۱( خود مفهوم وجود     

۴( نوع هر موجود ۳( مرتبه وجودی هر موجود    

آنگاه که واقعیت و عینیت را ما به ازای مفهوم وجود بدانیم، چه چیزی اثبات شده است اینکه ماهیت، وجه کثرت موجودات است -   
به چه معنا می باشد؟

۱( اصالت ماهیت - در پاسخ سؤال از چیستی، مفاهیم مختلفی مطرح می شود. 

۲( اصالت وجود - ماهیت حقیقتی است که در خارج، عامل تمایز موجودات است. 

۳( اصالت ماهیت - ماهیت حقیقتی است که در خارج، عامل تمایز موجودات است. 

۴( اصالت وجود - در پاسخ سؤال از چیستی، مفاهیم مختلفی مطرح می شود.
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منطق و فلسفه جامع کنکور

از نظر مالصدرا کدام مفهوم در مورد وجود و ماهیت نادرست است و چنانچه هم وجود اصیل باشد و هم ماهیت .........................-   
۱( وجود، جنبه تمایز و اختالف اشیا است و ماهیت، وجه وحدت آن است - یک واقعیت به تمامی دو واقعیت خواهد شد. 

۲( آنچه واقعیت خارجی را تشکیل می دهد و در خارج اصالت دارد وجود است - عامل وحدت و کثرت یکی خواهد شد. 

۳( هر وجودی با تعیین خاصی در خارج هست که این تعیین همان ماهیت است - مفهوم وجود و ماهیت یکی خواهد شد. 

۴( همه اشیای عالم در وجود باهم تفاوتی ندارند که نشانه وحدت موجودات است - عامل اختالف ذهنی مراتب وجود، ماهیت خواهد شد.

بنیادی ترین اصل فلسفی مالصدرا درباره چه چیزی بحث می کند و بر طبق دیدگاه فالسفه کدام عبارت صحیح است؟-   
۱( واجب الوجود - تفاوت اشیاء، یک امر ذهنی است و در خارج همه یکی هستند. 

۲( واقعیات - وجود و ماهیت هر دو مفاهیمی ذهنی هستند. 

۳( واقعیات - از یک شیء واحد می توان چند مفهوم ذهنی متفاوت درک کرد. 

۴( واجب الوجود - چیستی و هستی از آن جهت که به شیء خارجی اشاره دارند، یکی هستند.

کدام گزینه به ترتیب پاسخ درست سؤاالت زیر است؟ -   
الف( وحدت و کثرت در اشیا به ترتیب شامل کدام مفاهیم است؟ 

ب( کدام مفهوم وجه تمایز و کدام وجه مشترک وحدت و کثرت را در بردارد؟ 
ج( کدام عبارت نتیجه درستتری به ما می دهد اگر نپذیریم که وجود یا ماهیت اصیل باشند؟

۱( الف( وجود - ماهیت ب( ماهیت - وجود ج( تمام واقعیت ها ذهنی باشند. 

۲( الف( ماهیت - وجود ب( ماهیت - وجود ج( اصل مغایرت وجود و ماهیت ابطال می شود. 

۳( الف( ماهیت - وجود ب( وجود - ماهیت ج( با واقعیت های متضادی در خارج مواجه می شویم.

۴( الف( وجود - ماهیت ب( وجود - ماهیت ج( واقعیت امر سومی خواهد بود. 

تمام زوایای جهان را با توجه به کدام یک از مبانی حکمت متعالیه حقیقتی یگانه و مشترک یعنی وجود پر خواهد نمود و هر شی -   
خارجی ............

۲( فقر وجودی - در ذهن به دو مفهوم متغایر تقسیم می شود.  ۱( اصالت وجود - از ترکیب وجود و ماهیت تشکیل می شود.   

۴( فقر وجودی - از ترکیب وجود و ماهیت تشکیل می شود. ۳( اصالت وجود - در ذهن به دو مفهوم متغایر تقسیم می شود.  

اذعان به کدام مورد بر اساس فلسفه مالصدرا درست است و در مقابل اصالت وجود چه چیز قابل طرح است که در آن ...........-   
۱( وجود و ماهیت هیچیک به درستی واقعیت شیء را نمایان نمی کنند - اصالت ماهیت، وجود یک مفهوم ذهنی می خواهد. 

۲( هر دو ذهنی و با یکدیگر بیگانه اند، ولی وجود مصداق عینی دارد - تشکیک وجود، تمایز موجودات مطرح می گردد. 

۳( وجود و ماهیت هیچ یک به درستی واقعیت شیء را نمایان نمی کنند - تشکیک وجود، تمایز موجودات مطرح می گردد.

۴( هر دو ذهنی و با یکدیگر بیگانه اند، ولی وجود مصداق عینی دارد - اصالت ماهیت، وجود یک مفهوم ذهنی می خواهد. 

با دیدگاه اصالت ماهیتی -    بیان شده است و مطابق  اینکه »وجود دارای شدت و ضعف است« به درستی  در کدام عبارت مفهوم 
................

۱( خارج از وجود چیزی برای ترکیب شدن با وجود نیست - تفاوت اشیاء به راحتی قابل تبیین عقالنی است. 

۲( شدت و ضعف وجود خارج از واقعیت موجود است - ماهیات هنگام شناخت واقعیات به ذهن می آیند. 

۳( ضعف وجودی همچون ضعف نورانیت، حاصل ترکیب با تاریکی است - موجودات متنوع جهان، در اصل خود یک چیز هستند. 

۴( همانند نور قوی و ضعیف است که براثر ترکیب با امری قوی، قوی شده است - توضیح اختالف و خواص و آثار موجودات مشکل است.
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کدام مفهوم در توضیح »اصالت« در بحث »اصالت وجود یا ماهیت مناسب تر است؟-   

۲( مفهومی که دارای منشأ واقعی باشد.  ۱( آنچه که واقعیت را تشکیل می دهد.   

۴( چیزی که دارای نوعی مصداق باشد. ۳( آنچه که قائم به چیز دیگری نیست.   

مالصدرا با تکیه بر کدام اصل بیان می دارد که واقعیت خارجی امری واحد است و بحث »مغایرت وجود و ماهیت« زمینه کدام -   
گفتگوی مهم فلسفی را فراهم آورد؟

۲( اصالت ماهیت - اصل قبول واقعیت  ۱( فقر وجودی - علیت     

۴( اصالت وجود - اصالت وجود یا ماهیت ۳( تشکیک وجود - اثبات خدا    

در فلسفه مالصدرا مفهوم وجود با کدام عبارت منطبق است و مطابق با اصالت ماهیتی ............-   

۱( مشترک و دارای شدت و ضعف است - تفاوت اشیا به راحتی قابل تبیین عقالنی است. 

۲( به نحو یکسان بر موضوع صدق می کند - توضیح اختالف خواص و آثار موجودات مشکل است. 

۳( مشترک و یکسان بر موضوع صدق می کند - موجودات متنوع جهان، در اصل خود یک چیز هستند. 

۴( مختلف و غیر قابل صدق به نحو یکسان است - ماهیات هنگام شناخت واقعیات به ذهن می آیند.

 .............. نامید.-   
ً
در مورد »شیخ اکبر« کدام مفهوم نادرست است و فلسفه ای که مالصدرا بنیان گذاشت آن را رسما

۲( »فصوص الحکیم« و »فتوحات مکیه« از جمله آثار اوست - حکمت تعلیمی  ١( او بنیان گذار عرفان عملی در جهان اسالم بود - حکمت عرفانی  

۴( متولد آندلس و از نوادگان حاتم طایی است - حکمت نظری ۳( او بنیان گذار عرفان عملی در جهان اسالم بود - حکمت متعالیه  

کدام عبارت جزء منابع حکمت متعالیه محسوب نمی شود و مالصدرا از وحی و شهود در فلسفه اش چه استفاده می کند؟-   

۱( تعالیم قرآن کریم و احادیث منقول از رسول خدا )ص( و ائمه اطهار )ع( - معارفشان را مقدمه استدالل فلسفی قرار می دهد. 

۲( عرفان اسالمی به خصوص اندیشه های بنیان گذار عرفان نظری - آن ها را به عنوان مبنای هر استدالل در نظر می گیرد. 

۳( حکمت اشراق، یعنی اندیشه های شیخ شهاب الدین سهروردی - موضوع مورد بررسی در فلسفه قرار می دهد. 

۴( فلسفه مشاء به خصوص اندیشه های مؤسس آن - به عنوان تأیید و شاهد نتایج استدالل می داند.

وجه اختالف مشرب فلسفی مالصدرا با مشرب اشراقی در چیست و اصول و پایه های حکمت متعالیه ........-   

۱( شهود قلبی - تا عصر مالصدرا مطرح نشده است. 

۲( بیان نقلی - یا کاماًل بدیع است یا ترکیبی نو دارد. 

۳( طریقه مشائیان - بیان جدیدی است از مبانی موجود در آرای گذشتگان. 

۴( وحی الهی - ترکیب جدیدی از آرای فالسفه مشاء و اشراق است.

کدام گزینه مبین پاسخ صحیح دو سؤال زیر است؟ -   

الف( وجه تفاوت و اختالف مشرب فلسفی مالصدرا با مشرب عرفانی در چیست؟ 

ب( در رابطه با بهره گیری از شهود قلبی در یک کتاب فلسفی کدام مفهوم درست است؟

۲( الف( اتکا بر عقل و استدالل ب( به عنوان شاهد کارایی دارد.  ۱( الف( متکی بودن بر شهود قلبی ب( کارایی ندارد.   

۴( الف( عدم بهره مندی از شهود قلبی ب( می تواند پایه استدالل باشد. ۳( الف( شهود به عنوان پایه استدالل ب( نمی تواند پایه استدالل باشد.  
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کدام مفهوم در توضیح »اصالت« در بحث »اصالت وجود یا ماهیت مناسب تر است؟-   

۲( مفهومی که دارای منشأ واقعی باشد.  ۱( آنچه که واقعیت را تشکیل می دهد.   

۴( چیزی که دارای نوعی مصداق باشد. ۳( آنچه که قائم به چیز دیگری نیست.   

مالصدرا با تکیه بر کدام اصل بیان می دارد که واقعیت خارجی امری واحد است و بحث »مغایرت وجود و ماهیت« زمینه کدام -   
گفتگوی مهم فلسفی را فراهم آورد؟

۲( اصالت ماهیت - اصل قبول واقعیت  ۱( فقر وجودی - علیت     

۴( اصالت وجود - اصالت وجود یا ماهیت ۳( تشکیک وجود - اثبات خدا    

در فلسفه مالصدرا مفهوم وجود با کدام عبارت منطبق است و مطابق با اصالت ماهیتی ............-   

۱( مشترک و دارای شدت و ضعف است - تفاوت اشیا به راحتی قابل تبیین عقالنی است. 

۲( به نحو یکسان بر موضوع صدق می کند - توضیح اختالف خواص و آثار موجودات مشکل است. 

۳( مشترک و یکسان بر موضوع صدق می کند - موجودات متنوع جهان، در اصل خود یک چیز هستند. 

۴( مختلف و غیر قابل صدق به نحو یکسان است - ماهیات هنگام شناخت واقعیات به ذهن می آیند.

 .............. نامید.-   
ً
در مورد »شیخ اکبر« کدام مفهوم نادرست است و فلسفه ای که مالصدرا بنیان گذاشت آن را رسما

۲( »فصوص الحکیم« و »فتوحات مکیه« از جمله آثار اوست - حکمت تعلیمی  ١( او بنیان گذار عرفان عملی در جهان اسالم بود - حکمت عرفانی  

۴( متولد آندلس و از نوادگان حاتم طایی است - حکمت نظری ۳( او بنیان گذار عرفان عملی در جهان اسالم بود - حکمت متعالیه  

کدام عبارت جزء منابع حکمت متعالیه محسوب نمی شود و مالصدرا از وحی و شهود در فلسفه اش چه استفاده می کند؟-   

۱( تعالیم قرآن کریم و احادیث منقول از رسول خدا )ص( و ائمه اطهار )ع( - معارفشان را مقدمه استدالل فلسفی قرار می دهد. 

۲( عرفان اسالمی به خصوص اندیشه های بنیان گذار عرفان نظری - آن ها را به عنوان مبنای هر استدالل در نظر می گیرد. 

۳( حکمت اشراق، یعنی اندیشه های شیخ شهاب الدین سهروردی - موضوع مورد بررسی در فلسفه قرار می دهد. 

۴( فلسفه مشاء به خصوص اندیشه های مؤسس آن - به عنوان تأیید و شاهد نتایج استدالل می داند.

وجه اختالف مشرب فلسفی مالصدرا با مشرب اشراقی در چیست و اصول و پایه های حکمت متعالیه ........-   

۱( شهود قلبی - تا عصر مالصدرا مطرح نشده است. 

۲( بیان نقلی - یا کاماًل بدیع است یا ترکیبی نو دارد. 

۳( طریقه مشائیان - بیان جدیدی است از مبانی موجود در آرای گذشتگان. 

۴( وحی الهی - ترکیب جدیدی از آرای فالسفه مشاء و اشراق است.

کدام گزینه مبین پاسخ صحیح دو سؤال زیر است؟ -   

الف( وجه تفاوت و اختالف مشرب فلسفی مالصدرا با مشرب عرفانی در چیست؟ 

ب( در رابطه با بهره گیری از شهود قلبی در یک کتاب فلسفی کدام مفهوم درست است؟

۲( الف( اتکا بر عقل و استدالل ب( به عنوان شاهد کارایی دارد.  ۱( الف( متکی بودن بر شهود قلبی ب( کارایی ندارد.   

۴( الف( عدم بهره مندی از شهود قلبی ب( می تواند پایه استدالل باشد. ۳( الف( شهود به عنوان پایه استدالل ب( نمی تواند پایه استدالل باشد.  
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کدام گزینه به ترتیب پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ -   

الف( استدالل عقلی در کدام مورد استفاده می شود؟

ب( وجه اختالف مشرب فلسفی مالصدرا با مشرب کالمی در چیست؟

ج( درباره استفاده از »وحی« در یک کتاب فلسفی کدام مفهوم درست است؟

۱( الف( می تواند پایه استدالل باشد ب( عدم بهره مندی از وحی قرآنی ج( می تواند به عنوان شاهد باشد.

۲( الف( باید پایه استدالل باشد ب( تفاوت در موضوع ج( به عنوان شاهکار به کار می آید.

۳( الف( می تواند پایه استدالل باشد ب( بهره مندی از وحی ج( نمی تواند پایه استدالل باشد. 

۴( الف( باید پایه استدالل باشد ب( اتکا بر عقل و استدالل ج( می تواند مؤید باشد. 

کدام مفهوم در مورد صدرالمتألهین و حکمت متعالیه صحیح نیست و کدام مفهوم در مورد عبارتی که موضوع آن »موجود بماهو -   
موجود« است درست است؟

۱( هیچ یک از پایه های این فلسفه پیش از عصر مالصدرا مطرح نشده بود - حتی اگر به شیوه عقلی باشد، باز ممکن است بحثی فلسفی نباشد.

۲( اصل وحدت وجود بر سایر مباحث فلسفی تأثیر عمیق داشته است - اگر از شهود قلبی بهره ببرد باز هم ممکن است بحثی فلسفی باشد.

۳( هیچ یک از پایه های این فلسفه پیش از عصر مالصدرا مطرح نشده بود - اگر از شهود قلبی بهره ببرد، باز هم ممکن است بحثی فلسفی باشد.

۴( اصل وحدت وجود بر سایر مباحث فلسفی تأثیر عمیق داشته است . حتی اگر به شیوه عقلی باشد، باز ممکن است بحثی فلسفی نباشد.

مالک فلسفی بودن یک متن یا سخن چیست و کدام مورد از منابع »حکمت متعالیه« نیست؟-   

۱( ارتباط با حیطه وجودشناسی و اتکا بر برهان و استدالل منطقی - فلسفه مشاء به خصوص اندیشه های ابن سینا 

۲( صحبت درباره موجود بماهو موجود و استفاده از معرفت شهودی - کالم اسالمی، اندیشه های اشاعره و معتزله 

۳( ارتباط با حیطه وجودشناسی و اتکا بر برهان و استدالل منطقی - کالم اسالمی، اندیشه های اشاعره و معتزله 

۴( صحبت درباره موجود بماهو موجود و استفاده از معرفت شهودی - فلسفه مشاء به خصوص اندیشه های ابن سینا

زمانی که درباره زنده بودن یا نبودن یک موجود سخن می گوییم کدام اظهار نظر را می توانیم داشته باشیم؟-   

۱( در واقع از موجود بماهو موجود سخن گفته ایم و بحث های فلسفی است. 

۲( با اطمینان می توانیم بگوییم با یک بحث فلسفی روبه رو نیستیم. 

۳( اگر از استدالل عقلی بهره ببریم، بحثی فلسفی را ارائه داده ایم. 

۴( حتی اگر شیوه استداللی نداشته باشیم، شاید بحثمان فلسفی باشد.

به ترتیب کدام گزینه پاسخ صحیح دو سؤال زیر می باشد؟ -   

الف( میزان و مالک فلسفی بودن یک شی ................ نیست، بلکه ................. است.

ب( سلوک قلبی، مجاهدت درونی و تزکیه نفس وجه اشتراک دو روش ........... و .............. است.

۱( الف( پایه استدالل ها - وجود بماهو وجود بودن موضوع آن ب( اشراقی و عرفانی 

۲( الف( هدف آن - موضوع و روش آن ب( کالمی و مشایی 

۳( الف( پایه استدالل ها - وجود بماهو وجود بودن موضوع آن ب( کالمی و مشایی 

۴( الف( هدف آن - موضوع و روش آن ب( اشراقی و عرفانی
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 کدام گزینه پاسخ درست سؤاالت زیر است؟ -   
الف( حکمت متعالیه و حکمت اشراق چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

ب( کدام یک از جریآن های فکری اسالمی تکیه بر اصالح، تهذیب و تصفیه نفس وجه اشتراک دارند؟
۱( الف( داشتن مسلک عرفانی ب( مکتب اشراق و مشاء 

۲( الف( بهره گیری از شهود قلبی ب( مکتب اشراق و علم کالم 

۳( الف( الفت با وحی الهی و قرآن کریم ب( سلوک عرفانی و مکتب اشراق

۴( الف( استفاده از استدالل و برهان عقلی ب( عرفان و مکتب مشاء 

درباره مشرب فلسفی مالصدرا کدام گزینه صحیح نیست و چه کسی تنها راه وصول به حقیقت را شهود باطنی می داند و همواره -   
استدالل عقلی در تحقیر می کند؟

۱( فلسفه او نتیجه تکامل عرفان و فلسفه مشائی است - عارف 

۲( روش او به عرفان و کالم تقلیل نمی یابد - فیلسوف اشراقی 

۳( فلسفه او نتیجه تکامل عرفان و فلسفه مشائی است - فیلسوف مشائی 

۴( روش او به عرفان و کالم تقلیل نمی یابد - متکلم

کدام عبارت درباره روش مالصدرا نادرست می باشد و در میان چهره های سرشناس، جریان های فکری عالم اسالم، چه کسی -   
معروف به »شیخ اکبر« است؟

۱( مالصدرا با التقاط برهان عقلی و شهود قلبی و وحی قرآنی، مکتب متعالیه را ابداع کرد - میرداماد 

۲( حکمت متعالیه نتیجه تکامل فلسفه مشاء و اشراق است - شیخ بهایی 

۳( مالصدرا با التقاط برهان عقلی و شهود قلبی و وحی قرآنی، مکتب متعالیه را ابداع کرد - محیی الدین ابن عربی 

۴( حکمت متعالیه نتیجه تکامل فلسفه مشاء و اشراق است - میرداماد

مالصدرا کتاب اسفار را بر چه اساسی تقسیم بندی کرده است و برای آشنایی با دیدگاه های فلسفی اولیه مالصدرا باید به کتاب -   
................. مراجعه کنیم.

۲( با الهام از سفر چهار مرحله ای عرفان - شواهد الربوبیه  ۱( بر اساس شیوه اشراقی کتاب حکمت االشراق - األسفار االربعه  

۴( با الهام از سفر چهار مرحله ای عرفان - االسفاراالربعه ۳( بر اساس شیوه اشراقی کتاب حکمت االشراق - شواهد الربوبیه  

 به ترتیب کدام گزینه پاسخ درست دو سؤال زیر است؟ -   

الف( فلسفه در ابتدا چه رقیبی داشت و هدف آن چه بود؟ 
ب( فیلسوفان بزرگی که در دوران صفویه ظهور کردند چه کسانی بودند؟

۱( الف( علم عرفان - عرفا می خواستند از طریق سیروسلوک معنوی، فلسفه و تعقل را طرد کنند. ب( میرفندرسکی، شیخ مفید، مالصدرا، میرداماد

٢( الف( علم کالم - متکلمین می خواستند از طریق عقل و استدالل از معارف دینی دفاع کنند. ب( میرداماد، شیخ بهایی، میرفندرسکی، مالصدرا

۳( الف( علم عرفان - عرفا میخواستند از طریق کشف و شهود به حق واصل شوند. ب( شیخ بهایی، ابوسعید ابوالخیر، میرداماد، میرفندرسکی

۴( الف( علم کالم - متکلمین می خواستند از طریق شرع مقدس دین با فالسفه مخالفت کنند. ب( شیخ اشراق، مالصدرا، میرداماد، شیخ بهایی

در مجلس درس کدام استادان بزرگ مالصدرا پرورش یافت و منکر علم لدنی ............-   

۲( بوعلی سینا و فارابی - رابطه بی واسطه با خدا را ناممکن می داند.  ۱( سهروردی و خواجه نصیر - قرآن را قبول ندارد.   

۴( خواجه نصیر و میرداماد - با تفسیر قرآن آشنا نیست. ۳( شیخ بهایی و میرداماد - به عظمت علوم قرآن توجه ندارد.   
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 کدام گزینه پاسخ درست سؤاالت زیر است؟ -   
الف( حکمت متعالیه و حکمت اشراق چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
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مالصدرا کتاب اسفار را بر چه اساسی تقسیم بندی کرده است و برای آشنایی با دیدگاه های فلسفی اولیه مالصدرا باید به کتاب -   
................. مراجعه کنیم.
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 به ترتیب کدام گزینه پاسخ درست دو سؤال زیر است؟ -   

الف( فلسفه در ابتدا چه رقیبی داشت و هدف آن چه بود؟ 
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در مجلس درس کدام استادان بزرگ مالصدرا پرورش یافت و منکر علم لدنی ............-   
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کدام مفهوم در رابطه با علم لدنی نادرست است و در باره وضعیت حیات عقلی و فلسفی در دوران مالصدرا کدام گزینه صحیح -   
می باشد؟

۱( منشأ این علم درون انسان است - کانون اصلی علوم عقلی در اوایل عمر او اصفهان و در اواخر عمرش شیراز بود.

۲( آموزشی و کالسی در فراگیری آن مفید نیست - در اواسط عمر او، جویندگان علم و حکمتی نبودند که جذب مطالب بلند او شوند، لذا به خلوت گزینی پرداخت.

۳( این علم به پیامبران اختصاص ندارد - همه اهل فلسفه ای که به ذوق و عرفان نیز گرایش داشتند مورد آزار قرار می گرفتند و طرد می شدند.

۴( منشأ این اصطالح قرآن کریم است - در این دوران علوم فلسفی آن چنان رونق گرفته بود که بزرگان فلسفه غیر از مالصدرا توجهی به راه های دیگر معرفت 
نمی کردند.

کدام گزینه پاسخ صحیح سواالت زیر است؟ -   

الف( مالصدرا، بعد از مباحث عمومی فلسفه به مباحث مربوط به .............. و .............. می پردازد. 
ب( مالصدرا بخش چهارم کتاب .............. را به .............. و مراحل شکل گیری آن تا رسیدن به مرحله ............ اختصاص 

داده است.
۲( الف( عقل - استدالل – ب( الشواهد الربوبیه - علم النفس - معاد  ۱( الف( توحید - صفات الهی - ب( اسفار اربعه - علم النفس - معاد  

۴( الف( استدالل - توحید - ب( اسفار اربعه - حقیقت - معاد ۳( الف( توحید - عقل – ب( اسفار اربعه - معاد - حقیقت   

مالصدرا تألیفات متعددی دارد که همه آن ها در جایگاه خود مهم و منشأ اثر بوده اند، مانند: »..............«، »....................« -   
و »....................«.
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۳( سالک سعی می کند از طبیعت عبور کرده و به ماورای طبیعت برسد. 

۴( مباحث عمومی فلسفه مالصدرا متناظر با این بحث است.

باتوجه به سفرهای مطروحه در گزینه ها، توضیح کدام عبارت مطابق با سفر عرفانی مطرح شده، نیست؟-   
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کدام گزینه در ارتباط با »کتاب اسفار« درست است؟-   

۲( تنها کتاب فلسفی و منشأ اثر مالصدرا می باشد.  ۱( به سفر چهار مرحله ای عارفان می پردازد.   

۴( در نه بخش اصلی تألیف گشته است. ۳( دایره المعارف فلسفی مالصدرا قلمداد می شود.  
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برای تمایل مالصدرا به عرفان و انوار قلبی اولین تأثیر از کجا آغاز شد؟-   

۲( مشرب فلسفی میرداماد و شیخ بهایی  ۱( تحت تأثیر نظرات شیخ اشراق    

گاهی از تفسیر قرآن و احادیث نبوی ۴( آ ۳( خواندن عرفان محیی الدین عربی    

وحدت موجودات در ................ بوده و اختالفشان در .............. است و این معنا به مفهوم ............ شباهت دارد.-   

۲( اصل وجود - مفهوم وجود - نور  ۱( اصل وجود - شدت وجود - سفیدی    

۴( وجود - ماهیت - بادیه ۳( مفهوم وجود - فرع وجود - زیبا    

بیت »وجود اندر کمال خویش جاری است          تعین ها امور اعتباری است« بر نظر طرفداران ................ صحه می گذارد و -   
.............. در بیت ناظر بر مفهوم ماهیت است.

۲( اصالت ماهیت - اعتباری  ۱( اصالت وجود - کمال     

۴( اعتباریت وجود - امور ۳( اعتباریت ماهیت – تعیین ها    

بیت زیر با کدام اصل فلسفی قرابت بیشتری دارد؟ -   

»در هزاران جام گوناگون شرابی بیش نیست             گرچه بسیارند انجم آفتابی بیش نیست«

۲( زیادت وجود بر ماهیت  ۱( اصالت وجود و اعتباریت ماهیت    

۴( کثرت در وحدت و وحدت در کثرت ۳( اشتراک معنوی بودن وجود    

عارفان با استناد به تمثیل زیر کدام یک از اصول مالصدرا را تأیید می کردند: -   

»این امواج فراوان که مرتب می آیند و می روند و گاه از بزرگی و عظمت آن ها هم یاد می کنیم، چیزی جز همان آب نیستند که این گونه 
چین و شکن پیدا کرده و خود را بر صخره ها می کوبد.«

۲( شدت و ضعف وجود ۱( مراتب داشتن وجود     

۴( اصالت وجود ۳( وحدت حقیقت وجود     

بیت زیر کدام یک از اصول فلسفی مالصدرا، را بیان می دارد؟ -   

االهـــو«»که یکی هست و هیچ نیست جز او الالـــه  وحـــده 

۲( وحدت حقیقت وجود  ۱( مراتب داشتن وجود     

۴( شدت و ضعف داشتن وجود ۳( اصالت وجود     

کدام گزینه در ارتباط با وحدت حقیقت وجود، نادرست است؟-   

۱( عارفان از دیرباز معتقد بودند که هستی یکی است و یک حقیقت است و کثرت های جهان اصالت ندارد. 

۲( عارفان حقیقت وحدت وجود را از طریق استدالل عقلی به دست آورده بودند. 

۳( عارفان برای اثبات نظرات خود بیشتر به استدالل متوسل می شدند و کمتر از طریق تمثیل و تشبیه به دیگران می رسانند. 

۴( آنان می گفتند نسبت حقیقت وجود به کثرت هایی که می بینیم، مانند نسبت آب دریا به امواج است.
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کدام عبارت صحیح است؟-   

۱( پیدایش مفاهیم متغایر در جهان باعث پرداختن مالصدرا به بحث اصالت وجود گشت. 

۲( »بچه« و »کودک« بر خالف »هستی« و »چیستی« فقط دو لفظ هستند که معنای متفاوتی دارند. 

۳( اگر ماهیت را امری اصیل ندانیم، یعنی صرف متعلق به ذهن و اعتباری دانسته ایم. 

۴( هر ماهیتی که به آن فکر می کنیم، منشأ پیدایش دوم مفهوم متغایر در ذهن ما می شود.

کدام گزینه باتوجه به دیدگاه عرفا نسبت به جهان نادرست می باشد؟-   

۱( کثرت هایی که در جهان هست، چیزی جز همان حقیقت وجود نمی باشد. 

۲( هستی یکی است و یک حقیقت است و هیچ کثرتی در جهان نمی بینیم. 

۳( هرچیزی در جهان از خودش هویتی ندارد، بلکه همه در یک چیز خالصه می شود. 

۴( کثرت هایی که در جهان می بینیم همگی مانند: آبی با شکل های مختلف هستند.

باتوجه به نظر مالصدرا می توان گفت ............-   

۲( به تعداد هستی های جهان حقیقت داریم.  ۱( کثرت واقعی از وجود است.    

۴( کثرتی که در جهان مشاهده می کنیم معنایی ندارد. ۳( مفهوم انسان از خود هویتی ندارد.    

در توضیح مفهوم »اصالت« در بحث »اصالت وجود یا ماهیت« کدام مورد مناسب تر است؟-   

۲( مفهومی که دارای منشأ واقعی باشد.  ۱( آنچه که واقعیت را تشکیل می دهد.   

۴( چیزی که دارای نوعی مصداق باشد.  ۳( آنچه که قائم به چیز دیگری نیست.    

کدام عبارت را در رابطه با دیدگاه میرداماد و مالصدرا نسبت به اصالت وجود یا ماهیت نمی توان گفت؟-   

۲( دومی واقعیت خارجی را تنها ما به ازای وجود معرفی می کرد.  ۱( اولی در کنار وجود برای ماهیت اصالت بیشتری قائل بود.    

۴( دومی جهان را دارای وجودهای متفاوت و دارای نقص و کمال می دانست.  ۳( نظر اولی بر خالف دومی مورد پذیرش اذهان عمومی بود.   

کدام مفهوم درست است؟-   
۱( بدون اثبات اصالت وجود هیچ گاه وحدت وجود اثبات نمی گردد. 

۲( مالصدرا از طریق شهود و استدالل وحدت وجود را برای افراد اثبات نمود. 

۳( چون مفهوم ماهیت در هر شیء متفاوت است، تکثر واقعی در عالم وجود ندارد. 

۴( از آنجا که هرچیزی به یک اندازه از وجود و هستی برخوردار است، حقیقت یکی است.

مبحث »اصالت وجود و اصالت ماهیت« بالفاصله بعد از کدام مرحله قابل طرح است؟-   
۲( تجزیه واقعیت یگانه در ذهن، به دو مفهوم جداگانه  ۱( تعیین مالک و حد و کثرت برای واقعیات جهان  

۴( تبیین منشأ اختالف موجودات از نظر خواص و آثار ۳( بررسی انواع موجودات جهان از نظر نیازمندی   

باتوجه به وحدت حقیقت وجود، می توان گفت ..............-   
۲( واقعیت خارجی امری واحد است و این حقیقت واحد مفهوم هستی است.  ۱( همه اشیای جهان در درجاتی که دارند با یکدیگر وحدت دارند.  

۴( جهان سرتاسر یک چیز است و آن هم مصداقی از وجود است. ۳( تنها هستی است که در واقعیت یافت می شود و اصالت دارد.  
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آیه )هو األول واألخر والظاهر والباطن و هو بکل شئ علیم( به کدام مفهوم اشاره دارد؟-   

۲( هرچیزی در جهان، جز یک حقیقت نیست.  ۱( هیچ چیز مرتبه ای باالتر از غنی بالذات ندارد.    

۴( هیچ چیزی را نمی توان بی نیاز از غنی بالذات دانست. ۳( هرچیزی در جهان مخلوق خداوند است.    

 ماهیات مختلف در نظر مالصدرا باتوجه به کدام امر در ذهن ایجاد می شوند؟-   

۲( پذیرش اصالت ماهوی ۱( تفاوت وجودی اشیا     

۴( ذهنی دانستن ماهیات ۳( بهره مندی از حقیقت هستی    

چرا فلسفه مالصدرا به »فلسفه اصالت وجودی« معروف شده است؟-   

۲( در نظر مالصدرا تمام جهان در وجود، وحدت دارد.  ۱( سایر مباحث او چیزی به جز اصالت وجود را دربرندارد.   

۴( او تنها به بررسی مفهوم وجود می پردازد. ۳( اصالت وجود بنیادی ترین اصل وی می باشد.   

کدام گزینه پاسخ صحیح سواالت زیر می باشد؟ -   

الف( در رابطه با اصول حکمت متعالیه نمی توان گفت: ............ 

ب( عملکرد مالصدرا در فلسفه خویش چگونه است؟

۱( الف( تعدادی از آن ها قباًل بوده و با همان ترکیب قدیمی مطرح شده اند. - ب( نور و وجود را مانند یکدیگر می داند. 

۲( الف( هیچ کدام از آن ها قباًل نبوده و کاماًل نتیجه ابتکار مالصدرا هستند. - ب( برای وجود بر خالف نور اهمیت قائل است. 

۳( الف( برخی از آن ها قبال بوده و مالصدرا به شکل جدیدی روایت کرده است. - ب( خلقت جهان را صرفًا نور تبیین می کند.

۴( تعدادی از آن ها قبال نبوده و تا عصر مالصدرا مطرح نشده بودند. - ب( به محور فلسفه مشایی اهمیت نمی دهد. 

باتوجه به دیدگاه های مطروحه در گزینه ها، کدام مورد با بیت زیر همخوان نیست؟ -   

اســـت«»وجود اندر کمال خویش جاری است اعتباری  امـــور  هـــا  تعین 

۱( جایگاه ماهیت در ذهن است، درحالی که مفهوم وجود در ذهن نیست. 

۲( همانند وجود مفهوم ماهیت متعلق به ذهن آدمی است.

۳( وجود تنها مفهومی است که منشأ واقعیت می باشد. 

۴( وجود نشان دهنده شیء خارجی است.

باتوجه به ابیات زیر به کدام یک از اصول فلسفی حکمت متعالیه اشاره بیشتری دارد؟ -   

گرچه بســـیارند انجم آفتابی بیش نیســـت »در هزاران جام گوناگون شرابی بیش نیست

کثرت اندر موج باشد لیک آبی بیش نیست«کـــه چه برخیـــزد ز آب بحر موجی بیشـــمار

۲( مراتب داشتن وجود و وحدت حقیقت وجود ۱( اصالت وجود و مراتب داشتن وجود   

۴( امکان ماهوی و وحدت حقیقت وجود ۳( فقر وجودی و حرکتی جوهری    

بر اساس اصل وحدت وجود، واقعیت خارجی مصداق چیست و بر اساس اعتقاد به اصالت وجود، آثار مختلف موجودات را بهتر -   
است به کدام مورد استناد دهیم؟

۲( ماهیت - حقیقت وجود هر موجود ۱( اشراق - نوع هر موجود    

۴( نور وجودی - خود مفهوم وجود ۳( وجود - مرتبه وجودی هر موجود    
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براساس فلسفه مالصدرا اذعان به کدام مورد درست است؟-   

۱( وجود ماهیت اشیاء در ذهن بیگانه اند ولی در خارج یگانه اند. 
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۱( آنچه اصیل است، وجود است و ماهیت انتزاعی است، یعنی هیچ گونه واقعیتی ندارد. 

۲( میان وجود و ماهیت، وجود امری واقعی و ماهیت مفهومی ساخته و پرداخته ذهن افراد است. 

۳( ذهن عادی و طبیعی انسان، در مسئله اصالت وجود یا ماهیت، حقیقت را وارونه نشان میدهد.

۴( وحی و شهود را باید در فلسفه به همان نحوی به کار گرفت که عقل و استدالل به کار می روند. 

کدام عبارت نظر مالصدرا را به درستی بیان می کند؟-   

١( از میان دو مفهوم »انسان« و »وجود«، وجود مفهومی واقعی و انسان مفهومی ساخته ذهن اشخاص است. 

۲( ماهیت ها اموری ذهنی هستند که ما آن ها را به موجودات گوناگون نسبت می دهیم. 

۳( در خارج از ذهن ما، آنچه که واقعا هست، یک حقیقت است و آن، وجود است.

۴( باتوجه به واقعی بودن وجود، هیچ جایی برای تکثر و کثرت در عالم نیست. 

  - منظور از اینکه وجود دارای شدت و ضعف است در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟-   

۱( همانند نور قوی و ضعیف است که بر اثر ترکیب با امر قوی، قوی شده است. 

۲( ضعف وجودی همچون ضعف نورانیت حاصل ترکیب با تاریکی است. 

۳( شدت و ضعف وجود خارج از واقعیت موجود است. 

۴( خارج از وجود چیزی برای ترکیب شدن با وجود نیست.

کدام یک با مضمون بیت زیر تناسب بیشتری دارد؟ -   

»گر چه برخیزد ز آب بحر، موجی بیشمار / کثرت اندر موج باشد، لیک آبی بیش نیست«

۱( جهان موجودات بی شماری را با تنوع بی حد صفات و خصوصیات آن ها شامل می گردد. 

۲( همان حقیقتی که باعث وحدت و یگانگی موجودات است، عامل تنوع بی شمار موجودات است. 

۳( موجودات گوناگون چون امواج دریا هستند، هرچند بسیارند اما همگی به یک جهان تعلق دارند.

۴( در عالم، وحدت حاکم است و موجودات، از حیث موجود بودن، حقیقت واحدی را تشکیل میدهند. 

سواالت درس یازدهم

1065

چه کسی بنیان گذار حوزه فلسفی اصفهان بود، او چه مشربی داشت و درباره حکمت متعالیه می توان گفت ...................-   

۱( مالصدرا، مؤسس حکمت متعالیه بود میخواست دو مشرب مشاء و اشراق را در آمیزد و آن را بر اساس وحی الهی و قرآن کریم تفسیر کند - برخی از اصول 
آن کامال بدیع و ابتکاری بود و برخی دیگر عینا از فلسفه مشاء و اشراق یا عرفان یا کالم گرفته شده بود.

۲( میرداماد، فیلسوفی مشائی بود و میخواست حکمت مشاء را با حکمت اشراق درآمیزد و فلسفه مشائی را تفسیری اشراقی کند - در روستای کهک تأسیس شد 
و تحلیل، تبیین و تعلیم آن تا به امروز در مراکز علمی مختلف ادامه یافته است.

۳( مالصدرا، مؤسس حکمت متعالیه بود میخواست دو مشرب مشاء و اشراق را در آمیزد و آن را بر اساس وحی الهی و قرآن کریم تفسیر کند - حاصل الفت سه 
روش تحقیق، یعنی برهان عقلی، شهود قلبی و وحی قرآنی است و این به جهت ابعاد وجودی مؤسس آن است.

۴( میرداماد، فیلسوفی مشائی بود و میخواست حکمت مشاء را با حکمت اشراق درآمیزد و فلسفه مشائی را تفسیری اشراقی کند - گرچه مهم ترین دستاورد حیات 
فلسفی مسلمانان بود، ولی آخرین دستاورد نبود و بعد از آن مشرب های فلسفی دیگری نیز آمدند.

بنیان گذار و موسس فلسفه مشاء در جهان اسالم و اصفهان به ترتیب در کدام گزینه درست است و علم لدنی برای بندگانی که -   
............ حاصل می شود.

۱( فارابی، میرداماد - با جدیت به تحصیل و مطالعه می پردازد. 

۲( ابن سینا، میرداماد - در عبادت خدا از همگان پیشی گرفته اند. 

۳( فارابی، شیخ بهایی - خدا آن ها را برمی گزیند. 

۴( ابن سینا، شیخ بهایی - در بندگی مراتبی را پیموده و به شایستگی کافی رسیده اند.

مالصدرا نزد چه کسی فلسفه را آموخت و علم لدنی علمی است .............-   

۱( شیخ بهایی - که از جانب پیامبران و اولیای الهی به انسان ها می رسد. 

۲( میرداماد - اکتسابی که هرکس توان کسب آن را ندارد.  

۳( میرفندرسکی - که از جانب پیامبران و اولیای الهی به انسان ها می رسد. 

۴( میرمحمدباقر - که درس و بحث هیچ تأثیری برای دست یابی به آن ندارد.

به ترتیب هریک از توصیفات زیر مربوط به کدام فالسفه است؟ -   

»نظام مندساز فلسفه مشاء - مفسر اشراقی فلسفه مشاء«
و اصطالح علم لدنی، اصطالحی ............ است.

۲( ابن سینا، شیخ اشراق - روایی  ۱( فارابی، شیخ اشراق - قرآنی     
۴( ابن سینا، میرداماد - قرآنی ۳( فارابی، شیخ بهایی - فقهی    

در تاریخ اسالم رقیب ابتدایی فلسفه کدام علم بوده است و تحوالت فلسفه در جهان اسالم در کدام عبارت به درستی بیان شده -   
است؟

۱( کالم - بعد از ابن سینا انتقادهای متکلمان، جریان فلسفه را در برخی مناطق متوقف کرد، ولی با برقراری ثبات سیاسی در برخی مناطق دیگر، فلسفه جان 
تازه گرفت و وارد مرحله جدیدی شد.

۲( عرفان - در ایران عهد صفوی پایتخت صفویان، یعنی اصفهان حوزه فلسفی مهمی بنیان گذاری شد که زمینه رونق گرفتن علم و دانش در ایران را فراهم و 
فیلسوفان بزرگی را پرورش داد.

۳( فقه - بعد از ابن سینا فلسفه رقیب علمی مهمی پیدا کرد که در مناطقی از جهان اسالم مغلوب این رقیب شد، ولی در پایتخت ایران در زمان صفویان رقیب 
خود را کنار زد و وارد دوره جدید شد.

۴( کالم - حمله مغول باعث رکود فلسفه در بخش های مورد هجوم قرار گرفته از جهان اسالم شد، ولی بعد از خروج مغول ها فلسفه دوباره احیا شد و حتی 
نسبت به قبل تکامل نیز پیدا کرد.
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کدام عبارت در مورد نقدهای متکلمین نسبت به فلسفه درست است و کدام مورد از فیلسوفان بزرگ عصر صفوی می باشند؟-   

۱( برخی از این نقدها فلسفه را پس از ابن سینا در جاهایی از عالم اسالم به رکود کشاند - میرمحمدباقر، شیخ بهاء الدین محمد بن حسین عاملی، میرابوالقاسم 
فندرسکی 

۲( این انتقادها در ایران تأثیری نداشت و فلسفه در ایران با همان قدرت زنده ماند - میرداماد، شیخ بهایی، ابراهیم قوامی شیرازی

۳( نقدهای واردشده نسبت به فلسفه بیشتر بر اساس مبانی فقهی صورت می گرفت - میرزا ابوالحسن رفیعی قزوینی، میرداماد، مالصدرا

۴( بیشتر نقدهایشان به شیوه استدالل فلسفه بود که بهره ای از شهود نداشت - میرزا مهدی آشیانی، کاظم عصار، آقا محمدرضا قمشه ای

کدام گزینه به ترتیب پاسخ سؤاالت زیر است؟ -   
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فلسفی -    نظریه  کدام  مبنای  بر  وابستگی  این  است؟  وابستگی  نوع  چه  خداوند  به  جهان  وابستگی  مالصدرا،  متعالیه  حکمت  در 
حکمت متعالیه اثبات می شود؟ و این نظریه مبتنی بر کدام اصول فلسفی است؟

۱( وجود وابسته و نیازمند به وجود غنی بالذات - امکان فقری - اصالت وجود و وحدت تشکیکی وجود 

۲( وجود ضعیف و ناقص به وجود شدید و کامل - امکان ذاتی - اصالت وجود و وحدت تشکیکی وجود 

۳( ممکن الوجود بالذات به واجب الوجود بالذات - امکان ذاتی - اصالت ماهیت و مغایرت وجود با ماهیت

۴( ممکن الوجود به واجب الوجود - امکان فقری - اصالت ماهیت و مغایرت وجود با ماهیت

سواالت درس یازدهم

1067

مصرع شعر »یکی هست و هیچ چیز نیست جز او« بیانگر چه چیزی است و ترکیب وحدت حقیقت وجود با اصالت وجود توسط -   
مالصدرا منجر به چه چیزی شده و کدام اصل فلسفه صدرایی گاهی به جای حکمت متعالیه به کار می رود.

۱( وحدت حقیقت وجود مالصدرا - استدالل عقلی برای وحدت حقیقت وجود - اصالت وجود 

۲( وحدت حقیقت وجود مالصدرا - سلوک عقلی و استدالل برای وحدت حقیقت وجود - مراتب داشتن وجود 

۳( وحدت وجود عرفا - سلوک عقلی و استداللی برای وحدت حقیقت وجود - مراتب داشتن وجود 

۴( وحدت وجود عرفا - استدالل عقلی برای وحدت حقیقت وجود - اصالت وجود

در ارتباط با اصول و مبانی حکمت متعالیه کدام عبارت درست نیست؟-   

۱( بنیادی ترین اصل فلسفی مالصدرا بیانگر این است که وجود صرفا یک مفهوم انتزاعی ذهنی است. 

۲( میرداماد استاد مالصدرا معتقد بود که امر واقعی خارجی مصداق ماهیت است نه وجود. 

۳( مالصدرا معتقد بود که کثرت بیانگر مراتب مختلف از وجود است نه وجودهای متکثر. 

۴( از نظر مالصدرا، حقیقت هستی دارای درجات، مراتب، شدت و ضعف است.

در ارتباط با اصل مراتب داشتن وجود خدا کدام عبارت درست است؟-   

۱( این اصل تبیین دقیق وحدت وجود در عالم است.

۲( این اصل تبیین دقیق نحوه تشکیک و شدت و ضعف در عالم است. 

۳( بیانگر وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت وجود است. 

۴( لحاظ کردن آن با وحدت حقیقت وجود بیانگر وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت موجودات است.

بیت شعر«گرچه برخیزد ز آب بحر، موجی بی شمار کثرت اندر موج باشد، لیک آبی پیش نیست« موید کدام یک از عبارات زیر است؟-   

۱( ماهیت اصیل و واقعی است و واقعیت خارجی مابه ازاء و مصداق ماهیت است. 

۲( وجود اصیل و واقعی است و واقعیت خارجی مابه ازاء و مصداق وجود است. 

۳( هستی یک حقیقت واحدی است که دارای درجات و مراتب و شدت و ضعف است. 

۴( آنچه از کثرت در جهان مشاهده می کنیم به معنای وجودهای مختلف و متکثر نیست.

کدام یک از اصول فلسفه صدرایی، تبیین دقیق تعدد و کثرت در عالم است؟ کدام عبارت در ارتباط با این اصل درست نیست؟-   

۱( وحدت حقیقت وجود - مالصدرا این حقیقت را خود با برهان فلسفی شهود کرده بود.

۲( مراتب داشتن وجود - اختالف در شدت و ضعف مراتب وجود سبب پیدایش کثرت در جهان می گردد. 

۳( وحدت حقیقت وجود - مالصدرا این حقیقت را با سلوک قلبی شھود کرده بود. 

۴( مراتب داشتن وجود - اختالف در شدت و ضعف نورانیت سبب پیدایش کثرت در جهان می گردد.

باتوجه به بحث وحدت حقیقت وجود در فلسفه صدرایی کدام عبارت درست است؟-   

۱( عرفا از دیرباز معتقد بودند که هستی یکی است و کثرت های جهان اصالت ندارند. 

۲( عرفا از دیرباز معتقد بودند که خداوند یکی است و هستی های متکثر از حقیقت یگانه است. 

۳( از نظر مالصدرا مفهوم وجود در هر شی با شی دیگر متفاوت است، اما در حقیقت و مبدا وجود جهان یگانه است. 

۴( هرگاه اصالت با ماهیت باشد و ماهیت واقعیت موجودات را تشکیل دهد جایی برای تکثر واقعی در عالم وجود ندارد.
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منطق و فلسفه جامع کنکور

در بحث اصالت وجود یا ماهیت منظور از اصالت چیست؟ کدام فالسفه به ترتیب اصالت ماهینی و اصالت وجودی هستند؟-   

۲( مابه ازاء خارجی بودن در مقابل انتزاعی بودن - میرداماد - مالصدرا  ۱( ذهنی بودن در مقابل غیر واقعی بودن - میرداماد - مالصدرا  

۴( ذهنی بودن در مقابل غیر ذهنی بودن - مالصدرا - میرداماد ۳( واقعی بودن در مقابل غیرواقعی بودن - مالصدرا - میرداماد  

کدام یک از اصول زیر جزء اصول حکمت متعالیه نیست؟-   

۲( اصالت وجود ۱( مغایرت وجود با ماهیت در ذهن    

۴( مراتب داشتن وجود ۳( وحدت حقیقت وجود     

روش تحقیق حکمت متعالیه چیست؟ این روش متاثر از چه چیزی است؟ کدام تعبیر بیانگر بنیادی ترین اصل فلسفی مالصدرا در -   
حکمت متعالیه است؟

۱( ترکیب برهان عقلی و شهود قلبی و وحی قرآنی - هویت دینی عرفانی مالصدرا - اشیاء و موجودات مختلف در حقیقت هستی باهم وحدت دارند.

۲( ترکیب فلسفه مشاء و اشراق و عرفان باهم - هویت دینی عرفانی مالصدرا - آنچه واقعیت خارجی را تشکیل می دهد وجود است.

۳( ترکیب فلسفه مشاء و اشراق و عرفان باهم - شخصیت وجودی مالصدرا - اشیاء و موجودات مختلف در حقیقت هستی باهم وحدت دارند.

۴( ترکیب برهان عقلی و شهود قلبی و وحی قرآنی - شخصیت وجودی مالصدرا - آنچه واقعیت خارجی را تشکیل می دهد وجود است.

در مورد تألیفات مالصدرا کدام گزینه درست نیست؟-   

۱( کتاب شواهد الربوبیه مالصدرا به شیوه اشراقی تدوین یافته است. 

۲( نظرات ابداعی و مستقل مالصدرا در کتاب اسفار اربعه او بیان شده است. 

٣( المشاعر کتاب کوچکی است از مالصدرا که درباره وجود و موضوعات پیرامونی آن است. 

۴( دایره المعارف عظیمی علمی فلسفی مالصدرا کتاب اسفار اربعه اوست.

 مالصدرا در اصفهان به توصیه ............ به حلقه درس میرداماد وارد شد و میرداماد فیلسوفی ............ بود که می خواست -   
حکمت اشراق را با حکمت مشاء درآمیزد و ................. را تفسیری ............ کند.

۲( میرفندرسکی - اشراقی - حکمت اشراق - مشائی  ۱( میرفندرسکی - مشائی - فلسفه مشائی - اشراقی   

۴( شیخ بهایی - اشراقی - حکمت اشراق - مشائی ۳( شیخ بهایی - مشائی - فلسفه مشائی - اشراقی  

دوره متاخر در فلسفه اسالمی به چه دوره ای گفته می شود؟ کدام یک از فالسفه مسلمان ذکرشده به این دوره تعلق ندارد؟-   

۲( دوره قاجار تا دوره معاصر - میرفندرسکی  ۱( دوره قاجار تا دوره معاصر - عالمه طباطبایی   

۴( دوره صفویه تا دوره معاصر - میرفندرسکی ۳( دوره صفویه تا دوره معاصر - عالمه طباطبایی   

ویژگی های سفر »از حق به سوی خلق همراه با حق« با کدام گزینه قرابت دارد؟-    

۲( روش مطالعه طبیعت در نظر ابن سینا ۱( امکان فقری مالصدرا    

۴( مغایرت وجود و ماهیت ۳( برهان وجوب و امکان ابن سینا    
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گزینه ۱ گزینه صحیح است. نظر اصالت وجودی ها: ( سوال
۱( واقعیت و عینیت، مابه ازاء مفهوم وجود است. 

۲( اصالت با وجود است و ماهیت امری اعتباری است. 
۳( ماهیت نتیجه انتزاع ذهن از وجود است، یعنی ذهن، مفهوم ماهیت را به تبع وجود، نزد خود می سازد و اعتبار می کند. 

نظر اصالت ماهیتی ها:
۱( واقعیت و عینیت، مابه ازاء مفهوم ماهیت است. 

۲( اصالت با ماهیت است و وجود امری اعتباری است. 
۳( وجود نتیجه انتزاع ذهن از ماهیت است؛ یعنی ذهن، مفهوم وجود را به تبع ماهیت، نزد خود می سازد و اعتبار می کند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. واقعیت خارج از ذهن به دو مفهوم جداگانه تقسیم می شوند که عبارت اند از ماهیت یعنی چیستی و وجود یعنی هستی.( سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. اشتراک معنوی وجود و اثبات این امر که آنچه در خارج اصالت دارد وجود است نه ماهیت، این نتیجه را در بر دارد که ( سوال
اشیاء با آنکه از حیث خواص و آثار مختلف اند، همه از آن جهت که موجودند یک حقیقت اند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. هرچند وجود، حقیقتی واحد است اما این حقیقت واحد شدت و ضعف دارد و به اصطالح منطقیان، حقیقتی مشکک ( سوال
است، یعنی وجود مراتب و درجات مختلف دارد. اختالف موجودات در شدت و ضعف مرتبه وجودی آن ها است، ولی همه موجودات در اصل وجود باهم وحدت 

دارند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. »شدت و ضعف نور از حقیقت نور خارج نیست« اگر قرار باشد تاریکی با نور ترکیب شود، یعنی »نبود نور« با نور آمیخته ( سوال
شود، و نبود نور چیزی جز »نیستی« نیست، در صورتی که آنچه بخواهد ترکیب شود ابتدا باید وجود داشته باشد، در نتیجه ترکیب تاریکی با نور مستلزم »هست 

بودن« آنچه نیست، می باشد، یعنی آنچه نیست، همزمان هست باشد و این جمع نقیضین است که محال می باشد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. مقاومات و کلمه التصوف از آثار سهروردی است و فصوص الحکم از نوشته های فارابی می باشد.( سوال

گزینه ۲ گزینه صحیح است. اصل مغایرت وجود و ماهیت مقدمه پذیرش مبحث اصالت وجود است، زیرا در غیر این صورت دو مفهوم مغایری وجود ( سوال
ندارند که حال بخواهیم بگوییم اصالت با کدامیک است. اشیاء عالم از حیث ماهیت باهم متفاوت اند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. از آنجا که در ذات خود بیانگر چیستی و وجه تمایز میان اشیاء است، اگر اصالت با ماهیت باشد دیگر تفاوت میان اشیا ( سوال
بنابراین طبق فلسفه مالصدرا وجود درباره  از ماهیت تشکیل شده است.  وجود وجه مشترک همه موجودات است،  به توجیه ندارد، زیرا شیء خارجی  نیازی 

هرچیزی به کار می رود یک معنا بیشتر ندارد، در نتیجه مشترک لفظی نیست.
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گزینه ۱ گزینه صحیح است. نظر اصالت وجودی ها: ( سوال
۱( واقعیت و عینیت، مابه ازاء مفهوم وجود است. 

۲( اصالت با وجود است و ماهیت امری اعتباری است. 
۳( ماهیت نتیجه انتزاع ذهن از وجود است، یعنی ذهن، مفهوم ماهیت را به تبع وجود، نزد خود می سازد و اعتبار می کند. 

نظر اصالت ماهیتی ها:
۱( واقعیت و عینیت، مابه ازاء مفهوم ماهیت است. 

۲( اصالت با ماهیت است و وجود امری اعتباری است. 
۳( وجود نتیجه انتزاع ذهن از ماهیت است؛ یعنی ذهن، مفهوم وجود را به تبع ماهیت، نزد خود می سازد و اعتبار می کند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. واقعیت خارج از ذهن به دو مفهوم جداگانه تقسیم می شوند که عبارت اند از ماهیت یعنی چیستی و وجود یعنی هستی.( سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. اشتراک معنوی وجود و اثبات این امر که آنچه در خارج اصالت دارد وجود است نه ماهیت، این نتیجه را در بر دارد که ( سوال
اشیاء با آنکه از حیث خواص و آثار مختلف اند، همه از آن جهت که موجودند یک حقیقت اند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. هرچند وجود، حقیقتی واحد است اما این حقیقت واحد شدت و ضعف دارد و به اصطالح منطقیان، حقیقتی مشکک ( سوال
است، یعنی وجود مراتب و درجات مختلف دارد. اختالف موجودات در شدت و ضعف مرتبه وجودی آن ها است، ولی همه موجودات در اصل وجود باهم وحدت 

دارند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. »شدت و ضعف نور از حقیقت نور خارج نیست« اگر قرار باشد تاریکی با نور ترکیب شود، یعنی »نبود نور« با نور آمیخته ( سوال
شود، و نبود نور چیزی جز »نیستی« نیست، در صورتی که آنچه بخواهد ترکیب شود ابتدا باید وجود داشته باشد، در نتیجه ترکیب تاریکی با نور مستلزم »هست 

بودن« آنچه نیست، می باشد، یعنی آنچه نیست، همزمان هست باشد و این جمع نقیضین است که محال می باشد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. مقاومات و کلمه التصوف از آثار سهروردی است و فصوص الحکم از نوشته های فارابی می باشد.( سوال

گزینه ۲ گزینه صحیح است. اصل مغایرت وجود و ماهیت مقدمه پذیرش مبحث اصالت وجود است، زیرا در غیر این صورت دو مفهوم مغایری وجود ( سوال
ندارند که حال بخواهیم بگوییم اصالت با کدامیک است. اشیاء عالم از حیث ماهیت باهم متفاوت اند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. از آنجا که در ذات خود بیانگر چیستی و وجه تمایز میان اشیاء است، اگر اصالت با ماهیت باشد دیگر تفاوت میان اشیا ( سوال
بنابراین طبق فلسفه مالصدرا وجود درباره  از ماهیت تشکیل شده است.  وجود وجه مشترک همه موجودات است،  به توجیه ندارد، زیرا شیء خارجی  نیازی 

هرچیزی به کار می رود یک معنا بیشتر ندارد، در نتیجه مشترک لفظی نیست.
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منطق و فلسفه جامع کنکور

گزینه ۴ گزینه صحیح است.( سوال
الف( وجود مفهوم مشترک میان موجودات عالم است و ماهیت جنبه کثرت و تفاوت موجودات است، اما با اینکه وجود بین همه موجودات مشترک است هر 

موجودی یک تعین خاصی دارد که این تعین باعث می شود ماهیت خاص از آن وجود انتزاع شود. 
ب( با فرض اینکه اصالت وجود را بپذیریم باید دلیلی برای تفاوت اشیا در خارج از ذهن بیاوریم، زیرا اگر همگی موجود باشند در واقع نباید اشیاء با یکدیگر متفاوت 

باشند.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. هر وجودی با تعین خاص در جهان هست و از این تعین مفهوم ماهیت به دست می آید. اگر بخواهیم از اصالت وجود (  سوال
صحبت کنیم ابتدا باید مغایرت و تفکیک وجود و ماهیت را پذیرفته باشیم. پس این بحث مقدم بر مبحث اصالت وجود یا ماهیت است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. مالک تفاوت موجودات نزد مالصدرا شدت و ضعف وجود است و مالک تفاوت موجودات نزد سهروردی شدت و ضعف (  سوال
نور است که از این جهت، این دو نظر بسیار شبیه به هم هستند. از نظر طرفداران اصالت وجود، واقعیت همان وجود است، پس ماهیت امری ذهنی می باشد 

که از واقعیت یا همان وجود، انتزاع شده است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. پایه ای ترین نظریه در فلسفه صدرایی اصالت وجود است که مبنای دیگر بحث های فلسفی است و اصول دیگر مثل (  سوال
رابطه علیت را هم تحت تأثیر قرار می دهد. تفاوت موجودات از دیدگاه حکمت متعالیه و بر اساس اصل تشکیک وجود در شدت و ضعف وجود است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است.(  سوال
الف( اصل وجود موجب وحدت موجودات است نه مفهوم آن. درضمن عامل کثرت موجودات در فلسفه صدرایی، شدت و ضعف اصل وجود است وگرنه مفهوم 

وجود دارای اختالف نیست درست مثل مفهوم سفیدی یا نور، مفهومش دارای شدت و ضعف نیست، بلکه مصادیقش دارای شدت و ضعف می شوند. 
ب( منظور از اصیل در اینجا این است که واقعًا در خارج موجود است و حقیقت خارجی دارد نه اینکه صرفًا امری ذهنی باشد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. از آنجا که وجود، خود وجه مشترک و عامل وحدت میان موجودات است، در نظریه اصالت وجود نیاز به توضیحی برای (  سوال
وحدت موجودات نیست. اما کثرت در این نظریه نیاز به توضیح و تبیین دارد که در اصل تشکیک وجود مطرح می شود. اگر نظریه اصالت وجود را بپذیریم، آنگاه 
جهان هستی تبدیل می شود به یک واقعیت که وحدت حقیقی دارد، اما تکثر آن را نتوانسته ایم اثبات کنیم. در این شرایط، تنها با استفاده از اصل تشکیک وجود 

می شود تفاوت میان اشیای جهان را اثبات کرد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال
الف( وحدت وصف حقیقت وجود است. برای معتقدان به اصالت ماهیت کثرت، بسیار روشن است و باید بتوانند وحدت را توضیح دهند و نزد معتقدان اصالت 

وجود وحدت روشن است و باید بتوانند کثرت را توضیح دهند. 
ب( زمانی که مبنای ما به گونه ای است که همه اشیاء با یکدیگر متفاوت باشند، در اینجا در واقع ما اصالت را به ماهیت داده ایم و عامل کثرت موجودات را 

اصیل دانسته ایم.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. تمایز و تفاوت موجودات و آثار مختلفی که از آن ها صادر می شود در نگاه مالصدرا ناشی از مرتبه وجودی هر موجود (  سوال
)شدت و ضعف( است که به آن تعین خاص آن موجود نیز گفته می شود.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. اگر واقعیت بیرونی را وجود بدانیم. ⬅ پس اصالت وجودی هستیم. (  سوال
کثرت به معنای تفاوت داشتن است، چون در پاسخ سؤال از چیستی، ماهیت های مختلفی بیان می شود و تفاوت اشیاء را نشان می دهد، ماهیت وجه کثرت 

است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. مفهوم وجود در میان اشیا مشترک است، اما هر شیئی ماهیت خاص خود را دارد. لذا ماهیت، جنبه تمایز و اختالف اشیا (  سوال
است و وجود وجه وحدت آن ها ست. اصیل آن چیزی است که مصداق و مابازای واقعی در عالم خارج دارد. اگر هم وجود و هم ماهیت اصیل باشند، چون هر 
دو درباره یک موجود به کار می روند، بنابراین واقعیت واحد یک موجود هم مصداق وجود خواهد بود و هم مصداق ماهیت، پس یک واقعیت، مصداق در واقعیت 

خواهد شد و این تناقض است.
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گزینه ۳ گزینه صحیح است. اصالت وجود بنیادی ترین اصل فلسفی مالصدرا است که بر سایر مباحث فلسفی او تأثیر گذاشته است. این اصل می (  سوال
گوید آنچه واقعیت خارجی را تشکیل می دهد و در خارج اصالت دارد، وجود است.  از هر شیء دو مفهوم وجود و ماهیت انتزاع می شود. 

گزینه »۱« اشیا در خارج نیز با یکدیگر متفاوت هستند، مثال میز با انسان واقع تفاوت دارد. تفاوت آن ها به تعین خاص وجودشان برمی گردد. 
گزینه »۲« میان ماهیت و وجود مغایرت برقرار است. 

گزینه »۴« از هرچیزی، دو مفهوم به ذهن ما می آید، ولی این بدین معنا نیست که هر دو مفهوم ذهنی هستند، بلکه یکی ذهنی است و دیگری حقیقت خارجی 
دارد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. الف و ب( زیرا همه اشیای عالم در وجود داشتن یا هستی داشتن یا بودن باهم شریک اند که همین وجه خاص و (  سوال
مشترک همه موجودات است و اشیای عالم باهم متفاوت اند که سبب کثرت اشیا می شود. همین امر وجه متمایز و متفاوت اشیا از یکدیگر است. 

ج( واقعیت خارجی امری واحد است، ولی اگر نپذیریم که با وجود یا ماهیت اصیل باشند و به عبارتی باید بپذیریم که هر دو اعتباری هستند، یعنی واقعیتی در خارج 
نداریم و همه چیز ذهنی و ساخته و پرداخته ذهن است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. اصالت وجود موجب می شود تا تمامی واقعیات را وجود بدانیم و جهان هستی با وجود برابر خواهد شد. از هر شیء (  سوال
خارجی، دو مفهوم به ذهن ما می آید، وجود و ماهیت.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. زیرا وجود و ماهیت دو مفهوم اند که در ذهن باهم متفاوت اند، مفهوم وجود جنبه مشترک و ماهیت جنبه اختالف اشیا (  سوال
است. واقعیت خارجی اشیا یک چیز است. یعنی آنچه از واقعیت اشیا حکایت می کند وجود است نه ماهیت، پس وجود دارای مصداق عینی است. هر وجود با 
تعیین خاص در خارج است از این تعیین خاص مفهوم ماهیت انتزاع می شود. در مقابل کسانی که وجود را اصیل می دانند و اصالت وجودی هستند افرادی قرار 

می گیرند که ماهیت را اصیل می دانند )اصالت ماهیت( و در اصالت ماهیت وجود یک مفهوم ذهنی است که به تبع ماهیت در ذهن ساخته می شود.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. زیرا وجود امری مشترک و یگانه و مشکک است، یعنی دارای شدت و ضعف است وجود قوی یا ضعیف بودن به این (  سوال
معنا نیست وجود قوی با چیزی خارج از وجود ترکیب می شود و وجود ضعیف نیز همین گونه چراکه خارج از وجود چیزی برای ترکیب شدن وجود ندارد. تفاوت 

اشیاء به راحتی قابل تبیین عقالنی است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. منظور از اصالت در بحث اصالت وجود یا اصالت ماهیت، همان واقعیت خارجی و چیزی است که در واقعیت منشأ اثر (  سوال
است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. وحدت حقیقت وجود: مالصدرا با تکیه بر اصالت وجود می گوید حال که »اصالت« با »وجود« است و وجود هم امری (  سوال
واحد و وجه مشترک همه اشیا است، پس، واقعیت خارجی امری واحد است. این حقیقت واحد همان اصل هستی اشیا است و اشیا و موجودات مختلف در حقیقت 
هستی باهم وحدت دارند. بحث مغایرت وجود و ماهیت که مورد توجه ویژه ابن سینا قرار گرفت، زمینه گفتگو درباره اصالت وجود یا ماهیت را فراهم کرد که تا 

عصر مالصدرا به شدت ادامه داشت.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. وجود مفهومی کلی و مشترک است که به نحو یکسان بر موضوع یا افراد صدق نمی کند، بلکه دارای شدت و ضعف (  سوال
است. می دانیم که ماهیت جنبه اختالف و تکثر موجودات را مشخص می کند، پس اگر اصالت ماهیت را بپذیریم به راحتی می توانیم تکثر و تفاوت موجودات را 

تبیین کنیم و نیازی به پذیرش اصلی مانند تشکیک وجود نیست.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. او بنیان گذار عرفان نظری در عالم اسالم بود و عرفان را به مرحله جدیدی در قرن هفتم وارد کرد. فلسفه ای که (  سوال
مالصدرا بنیان گذاشت آن را رسمًا حکمت متعالیه نامید، نتیجه تکامل دو مشرب گذشته، »فلسفه مشاء« و »فلسفه اشراق« و نیز انس دائمی وی با وحی الهی 

و قرآن کریم بود. 

گزینه ۴ گزینه صحیح است. از منابع حکمت متعالیه فلسفه مشاء به خصوص اندیشه های معتدل و قوی ابن سینا است و ابن سینا مؤسس حکمت (  سوال
مشاء نیست، بلکه فارابی مؤسس آن می باشد. برای مالصدرا، وحی و شهود تنها در حد تأیید نتایج استدالل های عقلی کاربرد دارند نه به عنوان مبنای بحث 

فلسفی
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گزینه ۳ گزینه صحیح است. اصالت وجود بنیادی ترین اصل فلسفی مالصدرا است که بر سایر مباحث فلسفی او تأثیر گذاشته است. این اصل می (  سوال
گوید آنچه واقعیت خارجی را تشکیل می دهد و در خارج اصالت دارد، وجود است.  از هر شیء دو مفهوم وجود و ماهیت انتزاع می شود. 

گزینه »۱« اشیا در خارج نیز با یکدیگر متفاوت هستند، مثال میز با انسان واقع تفاوت دارد. تفاوت آن ها به تعین خاص وجودشان برمی گردد. 
گزینه »۲« میان ماهیت و وجود مغایرت برقرار است. 

گزینه »۴« از هرچیزی، دو مفهوم به ذهن ما می آید، ولی این بدین معنا نیست که هر دو مفهوم ذهنی هستند، بلکه یکی ذهنی است و دیگری حقیقت خارجی 
دارد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. الف و ب( زیرا همه اشیای عالم در وجود داشتن یا هستی داشتن یا بودن باهم شریک اند که همین وجه خاص و (  سوال
مشترک همه موجودات است و اشیای عالم باهم متفاوت اند که سبب کثرت اشیا می شود. همین امر وجه متمایز و متفاوت اشیا از یکدیگر است. 

ج( واقعیت خارجی امری واحد است، ولی اگر نپذیریم که با وجود یا ماهیت اصیل باشند و به عبارتی باید بپذیریم که هر دو اعتباری هستند، یعنی واقعیتی در خارج 
نداریم و همه چیز ذهنی و ساخته و پرداخته ذهن است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. اصالت وجود موجب می شود تا تمامی واقعیات را وجود بدانیم و جهان هستی با وجود برابر خواهد شد. از هر شیء (  سوال
خارجی، دو مفهوم به ذهن ما می آید، وجود و ماهیت.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. زیرا وجود و ماهیت دو مفهوم اند که در ذهن باهم متفاوت اند، مفهوم وجود جنبه مشترک و ماهیت جنبه اختالف اشیا (  سوال
است. واقعیت خارجی اشیا یک چیز است. یعنی آنچه از واقعیت اشیا حکایت می کند وجود است نه ماهیت، پس وجود دارای مصداق عینی است. هر وجود با 
تعیین خاص در خارج است از این تعیین خاص مفهوم ماهیت انتزاع می شود. در مقابل کسانی که وجود را اصیل می دانند و اصالت وجودی هستند افرادی قرار 

می گیرند که ماهیت را اصیل می دانند )اصالت ماهیت( و در اصالت ماهیت وجود یک مفهوم ذهنی است که به تبع ماهیت در ذهن ساخته می شود.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. زیرا وجود امری مشترک و یگانه و مشکک است، یعنی دارای شدت و ضعف است وجود قوی یا ضعیف بودن به این (  سوال
معنا نیست وجود قوی با چیزی خارج از وجود ترکیب می شود و وجود ضعیف نیز همین گونه چراکه خارج از وجود چیزی برای ترکیب شدن وجود ندارد. تفاوت 

اشیاء به راحتی قابل تبیین عقالنی است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. منظور از اصالت در بحث اصالت وجود یا اصالت ماهیت، همان واقعیت خارجی و چیزی است که در واقعیت منشأ اثر (  سوال
است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. وحدت حقیقت وجود: مالصدرا با تکیه بر اصالت وجود می گوید حال که »اصالت« با »وجود« است و وجود هم امری (  سوال
واحد و وجه مشترک همه اشیا است، پس، واقعیت خارجی امری واحد است. این حقیقت واحد همان اصل هستی اشیا است و اشیا و موجودات مختلف در حقیقت 
هستی باهم وحدت دارند. بحث مغایرت وجود و ماهیت که مورد توجه ویژه ابن سینا قرار گرفت، زمینه گفتگو درباره اصالت وجود یا ماهیت را فراهم کرد که تا 

عصر مالصدرا به شدت ادامه داشت.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. وجود مفهومی کلی و مشترک است که به نحو یکسان بر موضوع یا افراد صدق نمی کند، بلکه دارای شدت و ضعف (  سوال
است. می دانیم که ماهیت جنبه اختالف و تکثر موجودات را مشخص می کند، پس اگر اصالت ماهیت را بپذیریم به راحتی می توانیم تکثر و تفاوت موجودات را 

تبیین کنیم و نیازی به پذیرش اصلی مانند تشکیک وجود نیست.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. او بنیان گذار عرفان نظری در عالم اسالم بود و عرفان را به مرحله جدیدی در قرن هفتم وارد کرد. فلسفه ای که (  سوال
مالصدرا بنیان گذاشت آن را رسمًا حکمت متعالیه نامید، نتیجه تکامل دو مشرب گذشته، »فلسفه مشاء« و »فلسفه اشراق« و نیز انس دائمی وی با وحی الهی 

و قرآن کریم بود. 

گزینه ۴ گزینه صحیح است. از منابع حکمت متعالیه فلسفه مشاء به خصوص اندیشه های معتدل و قوی ابن سینا است و ابن سینا مؤسس حکمت (  سوال
مشاء نیست، بلکه فارابی مؤسس آن می باشد. برای مالصدرا، وحی و شهود تنها در حد تأیید نتایج استدالل های عقلی کاربرد دارند نه به عنوان مبنای بحث 

فلسفی



1072

منطق و فلسفه جامع کنکور

گزینه ۲ گزینه صحیح است. شیخ اشراق بیان نقلی به معنای وحی الهی و روایات را جزء منابع فلسفی خود نیاورده است. فلسفه مالصدرا یا همان (  سوال
»حکمت متعالیه« دارای اصول و پایه هایی است که تا عصر وی یا طرح نشده بود و ابتکار او بود و یا به صورتی که مالصدرا آن ها را در کنار هم قرار داد و ترکیبی 

فراهم آورد که تا آن زمان انجام نشده بود.

گزینه ۲ گزینه صحیح است.(  سوال
الف( وجه اختالف آن است که نظام فلسفه مالصدرا متکی بر عقل و استدالل است. 

ب( از شهود می توان به عنوان تأیید و شاهد کمک گرفت.

گزینه ۴ گزینه صحیح است.(  سوال
الف( در یک کتاب فلسفی، مانند اسفار اربعه عقل باید به عنوان پایه استدالل به کار آید. 

ب( وجه اختالف آن دو آن است که نظام فلسفی مالصدرا متکی بر عقل و استدالل است. 
ج( از وحی به عنوان تأیید )مؤید( و شاهد کمک می توان کمک گرفت.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. حکمت متعالیه دارای اصول و پایه هایی است که تا عصر وی یا طرح نشده بود و ابتکار ایشان بود و یا به صورتی که (  سوال
مالصدرا آن ها را در کنار هم قرار داد و ترکیبی فراهم آورد که تا زمان او انجام نشده بود. اگر بهره مندی از شهود به عنوان شاهد و مؤید باشد، بحث می تواند 

فلسفی باشد. )اگر موضوع وجود باشد، و روش نیز عقلی باشد به صورت قطعی می توان گفت یک بحث فلسفی است(

گزینه ۳ گزینه صحیح است. مالک فلسفی بودن یک متن یا سخن این است که اواًل هر مبحثی که طرح می کند، به موضوع فلسفه یعنی موجود (  سوال
بماهو موجود مربوط باشد و ثانیًا متکی بر عقل و استدالل عقلی باشد نه شهود قلبی و بیان نقلی عرفان اسالمی به خصوص اندیشه های محیی الدین عربی 

از منابع حکمت متعالیه است که در گزینه ذکر نشده است. مالصدرا در حکمت متعالیه از کالم اسالمی و اندیشه های اشاعره و معتزله استفاده نکرده است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. بحث از زنده بودن یا نبودن یک موجود بحث از صرف وجود آن به حساب نمی آید، بلکه بحث از یکی از خصوصیات (  سوال
موجود است که در علم زیست بررسی می شود؛ بنابراین از آنجا که موضوع، موجود بماهو موجود نیست، قطعًا یک بحث فلسفی نداریم، شیوه استداللی هم 

شرط دیگر فلسفی بودن است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است.(  سوال
الف( مالک فلسفی بودن یک متن یا سخن این است که: 

۱( به موضوع فلسفه یعنی موجود بماهو موجود مربوط باشد. 
۲( روش آن متکی بر عقل و استدالل عقلی باشد. 

ب( فلسفه اشراق و عرفان هر دو به شهود باطنی که از طریق تهذیب نفس به دست می آیند تکیه دارند، اما فلسفه مشاء بر عقل و استدالل و علم کالم بر آیات 
و روایات تکیه می کنند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است.(  سوال
الف( حکمت متعالیه نتیجه تکاملی دو مشرب گذشته یعنی فالسفه مشاء و فلسفه اشراق و نیز انس و الفت دائمی با وحی الهی و قرآن کریم است. 

ب( فلسفه اشراق و عرفان هر دو به شهود باطنی که از طریق تهذیب نفس به دست می آیند، تکیه دارند، اما فلسفه مشاء بر عقل و استدالل و علم کالم بر آیات 
و روایات تکیه می کنند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. فلسفه ای که مالصدرا بنیان گذاشت و آن را رسمًا »حکمت متعالیه« نامید نتیجه تکاملی دو مشرب فلسفی گذشته (  سوال
یعنی »فلسفه مشایی« و »فلسفه اشراقی« است. هر فیلسوفی از عقل دفاع می کند و متکلمان نیز از عقل برای دفاع از معارف دینی استفاده می کنند، اما عارفان 

تنها به معرفت شهودی اتکا دارند و کاری با استدالل عقالنی ندارند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. مکتب مالصدرا التقاط و ترکیب روش های مختلف نیست؛ بلکه او برهان عقلی و شهود قلبی و وحی قرآنی را باهم الفت (  سوال
داد و از این الفت فلسفه جدید او حکمت متعالیه سربرآورد. ابن عربی عارف بزرگ قرن ششم و هفتم به »شیخ اکبر« معروف است.
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گزینه ۲ گزینه صحیح است. اسفار دایره المعارف فلسفی مالصدرا است این کتاب با الهام از سفر چهار مرحله ای عرفان تقسیم بندی و تنظیم شده (  سوال
است. کتاب »شواهد الربوبیه« از آثار فلسفی اولیه مالصدرا است و می توان دیدگاه های فلسفی او را در این کتاب مشاهده کرد.

گزینه ۲گزینه صحیح است. (  سوال
الف( فلسفه در همان ابتدا رقیبی به نام علم کالم داشت )رد گزینه ۱ و ۳( دانشمندان علم کالم، که به آن متکلمین می گویند می خواستند ازطریق عقل و 

استدالل از معارف دینی دفاع کنند )رد گزینه ۴( 
ب( از فیلسوفان بزرگ دوران صفویه میتوان از شیخ بهایی، میرفندرسکی، میرداماد و مالصدرا نام برد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. شیخ بهایی و میرداماد این افراد توجه ندارند که علوم عظیم قرآن نمی تواند صرفًا در ظاهر آن باشد و حتمًا باطنی در (  سوال
قرآن وجود دارد که از راه های ظاهری و اکتسابی قابل دسترسی نیست.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. این علم از طرف خداوند به انسان اشراقی و الهام می شود، بنابراین منشأ آن خداوند به انسان است نه درون انسان در (  سوال
اوایل عمر او اصفهان با حضور میرداماد و شیخ بهایی مرکز علوم عقلی بود، ولی در اواخر عمرش خود او در شیراز سرپرستی مدرسه خان را بر عهده گرفت و آنجا 

را به مرکز علوم عقلی تبدیل کرد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است. در این سفر، سالک می کوشد تا عالوه بر طبیعت از عوالم ماورای طبیعت نیز عبور کند.(  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. در سفر از حق به سوی خلق است که سالک به سوی خلق بازمی گردد، درحالی که به حق توجه دارد و همه چیز را (  سوال
مظهر و جلوه او می بینند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. مالصدرا مطابق با سفر »از حق به سوی خلق همراه با حق« به افعال خداوند، ربوبیت و حکمت الهی می پردازد و مطابق (  سوال
با سفر »با حق و در حق« مباحث مربوط به توحید و صفات الهی را مطرح می کند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است.(  سوال
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه »۱«: از سفر چهار مرحله ای عارفان الهام گرفته است نه آن که بدان بپردازد. 
گزینه »۲« : دیگر آثار مالصدرا نیز هم منشأ اثر بوده اند. 

گزینه »۴«: در ۴ بخش تألیف گشته و در ۹ جلد چاپ گشته است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. مشرب این دو استاد گرانقدر که عالوه بر علوم روز، در عرفان و انوار قلبی هم از نوادر روزگار بودند، روح و جان مالصدرا (  سوال
را با ذوق و عرفان نیز آشنا و دمساز کرد. در این دوره بود که صدرا به درک جدیدی از علم و معرفت نائل شد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. اختالف موجودات در شدت و ضعف مرتبه وجودی آن ها است، ولی همه موجودات در اصل وجود باهم وحدت دارند.(  سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است. بیت مذکور ناظر است بر نظر اصالت وجود که معتقدند ذهنی مفهوم ماهیت را نزد خود می سازد و اعتبار می کند. واژه (  سوال
»تعین ها« در بیت به مفهوم ماهیت اشاره دارد. این تعینها به معنی همان »چیستی« شیء است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. مفهوم بیت می گوید: »آنچه ما کثیر می بینیم منشأ واحدی دارد و در اصل واحد است.«(  سوال
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گزینه ۲ گزینه صحیح است. اسفار دایره المعارف فلسفی مالصدرا است این کتاب با الهام از سفر چهار مرحله ای عرفان تقسیم بندی و تنظیم شده (  سوال
است. کتاب »شواهد الربوبیه« از آثار فلسفی اولیه مالصدرا است و می توان دیدگاه های فلسفی او را در این کتاب مشاهده کرد.

گزینه ۲گزینه صحیح است. (  سوال
الف( فلسفه در همان ابتدا رقیبی به نام علم کالم داشت )رد گزینه ۱ و ۳( دانشمندان علم کالم، که به آن متکلمین می گویند می خواستند ازطریق عقل و 

استدالل از معارف دینی دفاع کنند )رد گزینه ۴( 
ب( از فیلسوفان بزرگ دوران صفویه میتوان از شیخ بهایی، میرفندرسکی، میرداماد و مالصدرا نام برد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. شیخ بهایی و میرداماد این افراد توجه ندارند که علوم عظیم قرآن نمی تواند صرفًا در ظاهر آن باشد و حتمًا باطنی در (  سوال
قرآن وجود دارد که از راه های ظاهری و اکتسابی قابل دسترسی نیست.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. این علم از طرف خداوند به انسان اشراقی و الهام می شود، بنابراین منشأ آن خداوند به انسان است نه درون انسان در (  سوال
اوایل عمر او اصفهان با حضور میرداماد و شیخ بهایی مرکز علوم عقلی بود، ولی در اواخر عمرش خود او در شیراز سرپرستی مدرسه خان را بر عهده گرفت و آنجا 

را به مرکز علوم عقلی تبدیل کرد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است. در این سفر، سالک می کوشد تا عالوه بر طبیعت از عوالم ماورای طبیعت نیز عبور کند.(  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. در سفر از حق به سوی خلق است که سالک به سوی خلق بازمی گردد، درحالی که به حق توجه دارد و همه چیز را (  سوال
مظهر و جلوه او می بینند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. مالصدرا مطابق با سفر »از حق به سوی خلق همراه با حق« به افعال خداوند، ربوبیت و حکمت الهی می پردازد و مطابق (  سوال
با سفر »با حق و در حق« مباحث مربوط به توحید و صفات الهی را مطرح می کند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است.(  سوال
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه »۱«: از سفر چهار مرحله ای عارفان الهام گرفته است نه آن که بدان بپردازد. 
گزینه »۲« : دیگر آثار مالصدرا نیز هم منشأ اثر بوده اند. 

گزینه »۴«: در ۴ بخش تألیف گشته و در ۹ جلد چاپ گشته است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. مشرب این دو استاد گرانقدر که عالوه بر علوم روز، در عرفان و انوار قلبی هم از نوادر روزگار بودند، روح و جان مالصدرا (  سوال
را با ذوق و عرفان نیز آشنا و دمساز کرد. در این دوره بود که صدرا به درک جدیدی از علم و معرفت نائل شد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. اختالف موجودات در شدت و ضعف مرتبه وجودی آن ها است، ولی همه موجودات در اصل وجود باهم وحدت دارند.(  سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است. بیت مذکور ناظر است بر نظر اصالت وجود که معتقدند ذهنی مفهوم ماهیت را نزد خود می سازد و اعتبار می کند. واژه (  سوال
»تعین ها« در بیت به مفهوم ماهیت اشاره دارد. این تعینها به معنی همان »چیستی« شیء است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. مفهوم بیت می گوید: »آنچه ما کثیر می بینیم منشأ واحدی دارد و در اصل واحد است.«(  سوال
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گزینه ۳ گزینه صحیح است. با بیان این تمثیل می خواستند اذعان کنند وجود دارای وحدت می باشد و درواقع عقیده عرفا را در »وحدت وجود« به (  سوال
تصویر می کشد.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. این ترجیع بند هاتف یک ترجیع بند عرفانی است و عقیده عرفا را در »وحدت وجود« به تصویر می کشد که بیانگر نظر (  سوال
مالصدرا که خود او نیز عارف برجسته ای بود، می باشد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. در نظر داشته باشیم که عارفان به استدالل عقلی عنایتی نداشتند و به دنبال کسب معرفت از طریق قلب بودند.(  سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است.(  سوال
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه »۱«: پیدایش دو مفهوم مغایر ماهیت و وجود در ذهن باعث این مسئله شده اند. 
گزینه »۲«: بچه و کودک یک مفهوم و معنا دارند. 

گزینه »۴«: هر شیء خارجی منشأ پیدایش دو مفهوم متغایر در ذهن ما می شود.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. در جهان کثرت ظاهری را مشاهده می کنیم، منتها این کثرت واقعی نیست و به معنای وجودهای مختلف نمی باشد.(  سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است. درخت، انسان، خورشید و از جمله این امور گوناگون از خود هویت وجودی ندارند. (  سوال
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه »۱«: کثرت واقعی وجود ندارد. 
گزینه »۲«: تنها یک حقیقت وجود دارد. 

گزینه »۳«: این کثرت به معنای وجودهای مختلف نیست؛ اما معنای دیگری دارد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. مقصود مالصدرا از وجود اصیل این اصالت در این مبحث به معنای واقعی است که در مقابل آن ذهنی و غیرواقعی (  سوال
قرار دارد، پس است که وجود امری واقعی است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. میرداماد تنها برای ماهیت اصالت قائل بود و وجود را امری ذهنی می دانست. (  سوال
نکته: واقعیت خارجی یا مصداق وجود است و یا ماهیت این واقعیت نمی تواند مصداق هر دوی آن ها باشد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه »۲«: وی از طریق استدالل این مطلب را برای دیگران اثبات نمود. 
گزینه »۳«: مطلب ذکرشده دلیل وحدت حقیقی وجود است. 

گزینه »۴«: هرچیزی به اندازه ای متفاوت از وجود برخوردار است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. ما با بررسی واقعیات جهان می فهمیم که دارای دو جنبه ماهیت و وجود هستند که یکی در میان همه اشیا مشترک (  سوال
است و دیگر جنبه تمایز اشیا است، اما با توجه به این که واقعیت خارجی یک چیز بیشتر نیست، این سؤال پیش می آید که واقعیت مصداق وجود است یا ماهیت.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. مالصدرا با تکیه بر اصالت وجود می گوید: حال که اصالت با وجود است و وجود هم امری واحد وجه مشترک همه اشیا (  سوال
می باشد، پس واقعیت خارجی امری واحد است. این حقیقت واحد همان اصل هستی اشیا است و اشیا و موجودات مختلف در حقیقت هستی باهم وحدت دارند.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. این آیه به وحدت حقیقی وجود اشاره دارد و اشاره می کند که حقیقت یکی بیش نیست و آن هم خداست.(  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. ذهن انسان وقتی به وجودهای متفاوت نظر می کند، متناسب با تفاوت ها و خصوصیات هرکدام از آن ها، تصورات و (  سوال
مفاهیمی از قبیل: آسمان، درخت، آب، حیوان و انسان را انتزاع می کند.
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گزینه ۳ گزینه صحیح است. اصل اصالت وجود، بنیادی ترین اصل فلسفی مالصدرا است که بر سایر مباحث فلسفی او اثر عمیقی گذاشته و به آن (  سوال
ها رنگ و بوی اصالت وجودی بخشیده است، به همین جهت گاهی فلسفه صدرایی را »فلسفه اصالت وجودی« می خوانند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال
الف( تعدادی از مباحث مالصدرا قباًل مطرح بوده، اما اکنون با ترکیبی جدید بیان شده اند، مانند مبحث فقر وجودی که ابن سینا آن را به شکل دیگری مطرح 

نموده بود. 
ب( در فلسفه صدرایی »وجود« که محور فلسفه مشایی بود و »نور« که اساس فلسفه اشراقی بود به هم می رسند و یکی می شوند و یک معنا می یابند.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. در بیت مذکور به بحث اصالت وجود اشاره دارد. اصالت وجود بدین معنا است که واقعیت خارجی مصداق وجود می (  سوال
باشد و ماهیت متعلق به ذهن آدمی است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. باتوجه به ابیات به مراتب داشتن وجود پی می بریم؛ زیرا تمامی اشیاء در حقیقت هستی مشترک هستند، اما در مرتبه (  سوال
وجودی با یکدیگر تفاوت دارند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. مالصدرا با تکیه بر اصالت وجود می گوید: »حال که اصالت با وجود است و وجود هم امری واحد وجه مشترک همه (  سوال
اشیا است، پس واقعیت خارجی امری واحد است.« این حقیقت واحد همان اصل هستی اشیا است و اشیا و موجودات مختلف در حقیقت هستی باهم وحدت 
دارند. وجود که حقیقت واحدی است، در تجلیات و ظهورات خود دارای مراتبی می شود و هر مرتبه ای از وجود به میزان درجه وجودی خود ظهور آن حقیقت 

واحد و یگانه است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. زیرا وجود و ماهیت دو مفهوم اند که در ذهن باهم متفاوت اند. مفهوم وجود جنبۀ مشترک و ماهیت جنبه اختالف (  سوال
اشیاست. واقعیت خارجی اشیاء یک چیز است. یعنی آنچه از واقعیت اشیاء حکایت می کند وجود است نه ماهیت، پس وجود دارای مصداق عینی است. هر وجود 

با تعیین خاص در خارج است از این تعیین خاص مفهوم ماهیت انتزاع می شود.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. بر طبق نظر اصالت وجود، ماهیت نتیجه انتزاع ذهن از وجود است.(  سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است. مالصدرا معتقد بود میان وجود و ماهیت، مفهوم »وجود« است که اصیل و واقعی است و واقعیت خارجی، ما به ازاء (  سوال
و مصداق وجود است، پس وجود اصالت دارد، نه ماهیت البته درک و پذیرش آن در ابتدا بسی دشوار بود. او می گفت: آنچه ما در خارج می یابیم، از آسمان، 
درخت و آب تا حیوان و انسان همه مصداق وجودند، البته وجودهایی متفاوت و با نقض و کماالت متفاوت ذهن انسان، وقتی به این وجودهای متفاوت نظر می 
کند، متناسب با تفاوت ها و خصوصیات هرکدام از آن ها، تصورات و مفاهیمی از قبیل آسمان، درخت، آب حیوان و انسان انتزاع می کند و آن وجودها را به این 
تصورات و مفاهیم نام گذاری می کند و از هم متمایز می سازد و اال آنچه در خارج است وجود است؛ بنابراین چنان چیزی جز »وجود« حقیقت وجود نیست. وجود 

اندر کمال خویش جاری است. )وجود( / تعیین ها امور اعتباری است. )ماهیت( 

گزینه ۳ گزینه صحیح است. مالصدرا معتقد بود و می گفت: »آنچه ما در خارج می یابیم، از آسمان و درخت و آب تا حیوان و انسان همه مصداق (  سوال
وجودند« البته وجودهایی متفاوت و با نقص کماالت متفاوت ذهن انسان وقتی به این وجودهای متفاوت نظر می کند، متناسب با تفاوت ها و خصوصیات هرکدام 
از آن ها، تصورات و مفاهیمی از قبیل آسمان، درخت، آب، حیوان و انسان انتزاع می کند و آن وجودها را به این تصورات و مفاهیم نام گذاری می کند و از هم 

تمایز می سازد. واال آنچه در خارج است، وجود است، بنابراین، جهان چیزی جز وجود و حقیقت وجود نیست. 
رد گزینه ها:

گزینه ۱: از میان دو مفهوم »انسان« و »وجود« وجود مفهومی واقعی و انسان مفهومی انتزاع ذهنی است. 
گزینه ۲: ماهیت ها اموری ذهنی هستند که ما آن را از موجودات گوناگون انتزاع می کنیم. 

گزینه ۴: مالصدرا با اصالت و وحدت وجود، تکثر را هم اثبات می کند و اثبات می کند که مراتب داشتن وجود عامل کثرت وجود هم می باشد.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. زیرا وجود امری مشترک و یگانه و مشکک است، یعنی دارای شدت و ضعف است. وجود قوی یا ضعیف بودن به این (  سوال
معنا نیست وجود قوی با چیزی خارج از وجود ترکیب شود و وجود ضعیف نیز همین گونه چرا که خارج از وجود چیزی برای ترکیب شدن وجود ندارد.
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گزینه ۳ گزینه صحیح است. اصل اصالت وجود، بنیادی ترین اصل فلسفی مالصدرا است که بر سایر مباحث فلسفی او اثر عمیقی گذاشته و به آن (  سوال
ها رنگ و بوی اصالت وجودی بخشیده است، به همین جهت گاهی فلسفه صدرایی را »فلسفه اصالت وجودی« می خوانند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال
الف( تعدادی از مباحث مالصدرا قباًل مطرح بوده، اما اکنون با ترکیبی جدید بیان شده اند، مانند مبحث فقر وجودی که ابن سینا آن را به شکل دیگری مطرح 

نموده بود. 
ب( در فلسفه صدرایی »وجود« که محور فلسفه مشایی بود و »نور« که اساس فلسفه اشراقی بود به هم می رسند و یکی می شوند و یک معنا می یابند.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. در بیت مذکور به بحث اصالت وجود اشاره دارد. اصالت وجود بدین معنا است که واقعیت خارجی مصداق وجود می (  سوال
باشد و ماهیت متعلق به ذهن آدمی است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. باتوجه به ابیات به مراتب داشتن وجود پی می بریم؛ زیرا تمامی اشیاء در حقیقت هستی مشترک هستند، اما در مرتبه (  سوال
وجودی با یکدیگر تفاوت دارند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. مالصدرا با تکیه بر اصالت وجود می گوید: »حال که اصالت با وجود است و وجود هم امری واحد وجه مشترک همه (  سوال
اشیا است، پس واقعیت خارجی امری واحد است.« این حقیقت واحد همان اصل هستی اشیا است و اشیا و موجودات مختلف در حقیقت هستی باهم وحدت 
دارند. وجود که حقیقت واحدی است، در تجلیات و ظهورات خود دارای مراتبی می شود و هر مرتبه ای از وجود به میزان درجه وجودی خود ظهور آن حقیقت 

واحد و یگانه است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. زیرا وجود و ماهیت دو مفهوم اند که در ذهن باهم متفاوت اند. مفهوم وجود جنبۀ مشترک و ماهیت جنبه اختالف (  سوال
اشیاست. واقعیت خارجی اشیاء یک چیز است. یعنی آنچه از واقعیت اشیاء حکایت می کند وجود است نه ماهیت، پس وجود دارای مصداق عینی است. هر وجود 

با تعیین خاص در خارج است از این تعیین خاص مفهوم ماهیت انتزاع می شود.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. بر طبق نظر اصالت وجود، ماهیت نتیجه انتزاع ذهن از وجود است.(  سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است. مالصدرا معتقد بود میان وجود و ماهیت، مفهوم »وجود« است که اصیل و واقعی است و واقعیت خارجی، ما به ازاء (  سوال
و مصداق وجود است، پس وجود اصالت دارد، نه ماهیت البته درک و پذیرش آن در ابتدا بسی دشوار بود. او می گفت: آنچه ما در خارج می یابیم، از آسمان، 
درخت و آب تا حیوان و انسان همه مصداق وجودند، البته وجودهایی متفاوت و با نقض و کماالت متفاوت ذهن انسان، وقتی به این وجودهای متفاوت نظر می 
کند، متناسب با تفاوت ها و خصوصیات هرکدام از آن ها، تصورات و مفاهیمی از قبیل آسمان، درخت، آب حیوان و انسان انتزاع می کند و آن وجودها را به این 
تصورات و مفاهیم نام گذاری می کند و از هم متمایز می سازد و اال آنچه در خارج است وجود است؛ بنابراین چنان چیزی جز »وجود« حقیقت وجود نیست. وجود 

اندر کمال خویش جاری است. )وجود( / تعیین ها امور اعتباری است. )ماهیت( 

گزینه ۳ گزینه صحیح است. مالصدرا معتقد بود و می گفت: »آنچه ما در خارج می یابیم، از آسمان و درخت و آب تا حیوان و انسان همه مصداق (  سوال
وجودند« البته وجودهایی متفاوت و با نقص کماالت متفاوت ذهن انسان وقتی به این وجودهای متفاوت نظر می کند، متناسب با تفاوت ها و خصوصیات هرکدام 
از آن ها، تصورات و مفاهیمی از قبیل آسمان، درخت، آب، حیوان و انسان انتزاع می کند و آن وجودها را به این تصورات و مفاهیم نام گذاری می کند و از هم 

تمایز می سازد. واال آنچه در خارج است، وجود است، بنابراین، جهان چیزی جز وجود و حقیقت وجود نیست. 
رد گزینه ها:

گزینه ۱: از میان دو مفهوم »انسان« و »وجود« وجود مفهومی واقعی و انسان مفهومی انتزاع ذهنی است. 
گزینه ۲: ماهیت ها اموری ذهنی هستند که ما آن را از موجودات گوناگون انتزاع می کنیم. 

گزینه ۴: مالصدرا با اصالت و وحدت وجود، تکثر را هم اثبات می کند و اثبات می کند که مراتب داشتن وجود عامل کثرت وجود هم می باشد.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. زیرا وجود امری مشترک و یگانه و مشکک است، یعنی دارای شدت و ضعف است. وجود قوی یا ضعیف بودن به این (  سوال
معنا نیست وجود قوی با چیزی خارج از وجود ترکیب شود و وجود ضعیف نیز همین گونه چرا که خارج از وجود چیزی برای ترکیب شدن وجود ندارد.
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یگانگی (  سوال باعث وجود  این مطلب است که همان حقیقتی که  بیانگر  نظریه تشکیک وجود است که  بیانگر  بیت  این  گزینه ۲ گزینه صحیح است. 
موجودات است )وجود( عامل تنوع بیشمار موجودات است )به واسطه اختالف در درجات وجود(

گزینه ۲ گزینه صحیح است. میرداماد بنیان گذار حوزه فلسفی اصفهان بود. او که فیلسوفی مشائی بود، می خواست حکمت مشاء را با حکمت اشراق (  سوال
در آمیزد و فلسفه مشائی را تفسیری اشراقی کند. ایده تأسیس حکمت متعالیه مربوط به دوران کهک است و شاگردان صدرا یکی پس از دیگری در این حکمت 

به استادی رسیدند و در مراکز علمی به تحلیل، تبیین و آموزش دیدگاه های صدرا پرداختند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. مؤسس فلسفه مشاء در جهان اسالم فارابی است و بنیان گذار فلسفه در اصفهان میرداماد است. این علم ازطریق (  سوال
آموزش حاصل نمی شود، بلکه بدون واسطه از جانب خدا به کسی که مراتبی از بندگی را پیموده الهام می شود.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. مالصدرا ابتدا به حلقه درس شیخ بهایی رفت و سپس به پیشنهاد استاد خود فلسفه را نزد میرداماد آموخت. علم لدنی (  سوال
علمی است که از طریق آموزش و کالس و درس حاصل نمی شود، بلکه بدون واسطه از جانب خدا الهام می شود.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. ابن سینا فلسفۂ مشائی را به صورت مدون تنظیم و نظام مند ارائه کرد و میرداماد فلسفه مشاء را تفسیر اشراقی کرد. (  سوال
این اصطالح از قرآن کریم گرفته شده است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. فلسفه در همان ابتدا رقیبی به نام علم کالم داشت. (  سوال
رد گزینه »۳« از ابتدا این رقیب را داشت نه بعد از ابن سینا. رد گزینه »۴« حمله مغول علت رکود نبود بلکه انتقاد متکلمان سبب این امر شد. رد گزینه »۲« رونق 

گرفتن علم، زمینه پیشرفت فلسفه شد نه برعکس.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. فلسفه در همان ابتدا رقیبی به نام کالم داشت، بسیار از متکلمین منتقد فلسفه بوده اند، این انتقادها فلسفه را پس (  سوال
از ابن سینا در بخش هایی از جهان اسالم به رکود کشاند، البته این انتقادها در ایران تأثیر کمتری داشت. میرمحمدباقر مشهور به میرداماد، شیخ بهاء الدین 
محمد بن حسین عاملی مشهور به شیخ بهایی، میرابوالقاسم فندرسکی مشهور به میرفندرسکی و باالخره، محمد بن ابراهیم قوامی شیرازی معروف به مالصدرا 

و صدرالمتألهین از فیلسوفان بزرگ عصر صفویه هستند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است.(  سوال
الف( حکمت متعالیه در دوره صفویه و توسط مالصدرا تأسیس شد، درحالی که دوره متقدم تا ابتدای دوره صفویه را در برمی گیرد. 

ب( روش فلسفه و کالم هر دو عقلی و استداللی است، اما موضوع و هدف آن ها متفاوت است. موضوع فلسفه »وجود بماهو وجود« است و موضوع کالم »عقاید 
دینی« است همین طور، هدف فلسفه »حقیقت یابی« و هدف کالم »دفاع از دین« است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. انتقادات متکلمین در باب فلسفه در ایران رونق کمتری داشت و فلسفه همچنان زنده ماند. متکلمان از معارف دینی )نه (  سوال
احکام دین( دفاع عقلی و استداللی می کردند )نه فلسفی( بقیه گزینه ها در مورد متکلمان درست است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. از آغاز حکومت صفوی نوعی ثبات و پایداری در فلسفه رخ داد و فیلسوفان بزرگی ظهور کردند و فلسفه وارد مرحله (  سوال
جدیدی شد. میرفندرسکی از فیلسوفان دوره صفوی و متاخر است، درحالی که ابن سینا )حجه الحق( ابن عربی )شیخ اکبر( و شیخ اشراق تا پیش از دوره صفوی 

و در دوره متقدم بودند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. تمام متکلمین با فالسفه مخالف نبودند؛ مانند متکلمین شیعه ابوالحسن رفیعی قزوینی از فیلسوفان معاصر است.(  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. از نظر مالصدرا و طبق نظریه فقر وجودی یا امکان فقری، وابستگی و نیاز موجودات به خداوند ناشی از ضعف و نقص (  سوال
مرتبه وجودی جهان و موجودات آن است و خداوند وجودش غنای ذاتی داشته و بی نیاز مطلق است. 

تحلیل گزینه های نادرست: 
گزینه ۲: امکان ذاتی یا امکان ماهوی نظر ابن سینا و پیروان او در مورد مالک وابستگی جهان به خداوند است. 

گزینه های ۴ و ۳: در حکمت متعالیه مالصدرا اصالت با وجود است و ماهیت امری اعتباری است، پس ماهیت ممکن الوجود موضوع بحث فلسفه مالصدرا نیست.
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گزینه ۴ گزینه صحیح است. این ترجیع بند هاتف اصفهانی یک ترجیع بند عرفانی است و عقیده عرفا را در وحدت وجود به تصویر می کشد. بنیادی (  سوال
ترین اصل فلسفه مالصدرا، اصل اصالت وجود است که به همین خاطر، گاهی فلسفه صدرایی را فلسفه اصالت وجود هم می خوانند. 

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینه های ۱ و ۲: ترجیع بند از هاتف اصفهانی بوده و یک ترجیع بند عرفانی است که به وحدت وجود عرفا داللت دارد. 

گزینه ۳: اصل زیربنایی در حکمت متعالیه یا فلسفه صدرایی، اصل اصالت وجود است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. بنیادی ترین اصل فلسفی مالصدرا که زیربنای فلسفه مالصدرا را تشکیل میدهد اصل اصالت وجود و اعتباری بودن (  سوال
ماهیت است به همین جهت گاهی فلسفه صدرایی و مالصدرا را فلسفه اصالت وجودی هم میخوانند. اصالت وجود به این معنا است که امر واقعی خارجی مصداق 

وجود است و ماهیت انتزاعی و ساخته ذهن است. 
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه های ۲، ۳ و ۴: همگی تعبیرهایی در ارتباط با اصول اولیه حکمت متعالیه مالصدرا است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. وحدت حقیقت وجود بیانگر یکی بودن همه موجودات در اصل وجود داشتن بوده و مراقب داشتن وجود بیانگر شدت و (  سوال
ضعف مراتب وجودی موجودات و اختالف موجودات در مرتبه وجودی آن ها است که جمع این دو اصل بیانگر وحدت همه موجودات در اصل وجود و کثرت آن 

ها در مرتبه وجودی است. )وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت( 
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه ۱: این اصل بیانگر تبیین دقیق تعدد و تکثر در عالم است. 
گزینه ۲: این اصل تبیین دقیق نحوه تشکک یمن ذومراتبی بودن وجود است. 

گزینه ۳: جمع آن با اصل وحدت حقیقت وجود بیانگر وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. بیت شعر مذکور در صورت سؤال اشاره به نظریه مراتب داشتن وجود در حکمت متعالیه مالصدرا دارد که به آن نظریه (  سوال
تشکیک وجود یا ذومراتبی بودن وجود نیز می گویند و بیانگر وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت موجودات است. 

بررسی گزینه های دیگر: 
گزینه ۱: بیانگر عقیده طرفداران اصالت ماهیت است مانند میرداماد، این بحث به مسئله اصالت وجود یا ماهیت؟ مربوط می شود. 

گزینه ۲: بیانگر عقیده طرفداران اصالت وجود است مانند مالصدرا شاگرد میرداماد و بنیان گذار حکمت متعالیه که فلسفه خودش را بر همین اصل اصالت وجود 
بنا نموده است. 

گزینه ۴: بیانگر نظریہ وحدت حقیقت وجود در حکمت متعالیه مالصدرا است که بیان می کند که هستی یک حقیقت و یک واحد حقیقی بیش نیست.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. مالصدرا در اصل و نظریه مراتب داشتن وجود یا تشکیک وجود به تبیین دقیق تعدد و تکثر در عالم پرداخته است. (  سوال
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه های ۱ و ۳: این اصل بیانگر اشتراک معنوی همه موجودات در وجود است و وحدت داشتن موجودات در مفهوم وجود. 
گزینه ۲: قسمت دوم گزینه درست است درحالی که صورت سوال گفته است کدام درست نیست؟!

گزینه ۱ گزینه صحیح است. عارفان از دیرباز معتقد بودند که هستی یکی است و یک حقیقت است و کثرتهای جهان، اصالت ندارند. (  سوال
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه ۲: یکی هست و هیچ چیز نیست جز او عبارت مشهور در عرفان است. 
گزینه ۳: مفهوم وجود مشترک میان اشیاء است و مفهوم ماهیت است که در هر شیئی با شی دیگر متفاوت است. 

گزینه ۴: هرگاه اصالت با وجود باشد نه با ماهیت.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. اصالت در بحث اصالت وجود یا ماهیت به معنای واقعی و اصیل بودن است در مقابل اعتباری بودن که به معنای ذهنی (  سوال
و غیرواقعی بودن است در میان فالسفه مسلمان، میرداماد اصالت ماهیتی و شاگرد او مالصدرا اصالت وجودی است. 

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینه های ۱ و ۴: اصالت به معنای واقعی و غیر ذهنی بودن است. 

گزینه ۳: ترتیب قسمت دوم گزینه رعایت نشده است، مالصدرا اصالت وجودی و میرداماد اصالت ماهیتی است.
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گزینه ۴ گزینه صحیح است. این ترجیع بند هاتف اصفهانی یک ترجیع بند عرفانی است و عقیده عرفا را در وحدت وجود به تصویر می کشد. بنیادی (  سوال
ترین اصل فلسفه مالصدرا، اصل اصالت وجود است که به همین خاطر، گاهی فلسفه صدرایی را فلسفه اصالت وجود هم می خوانند. 

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینه های ۱ و ۲: ترجیع بند از هاتف اصفهانی بوده و یک ترجیع بند عرفانی است که به وحدت وجود عرفا داللت دارد. 

گزینه ۳: اصل زیربنایی در حکمت متعالیه یا فلسفه صدرایی، اصل اصالت وجود است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. بنیادی ترین اصل فلسفی مالصدرا که زیربنای فلسفه مالصدرا را تشکیل میدهد اصل اصالت وجود و اعتباری بودن (  سوال
ماهیت است به همین جهت گاهی فلسفه صدرایی و مالصدرا را فلسفه اصالت وجودی هم میخوانند. اصالت وجود به این معنا است که امر واقعی خارجی مصداق 

وجود است و ماهیت انتزاعی و ساخته ذهن است. 
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه های ۲، ۳ و ۴: همگی تعبیرهایی در ارتباط با اصول اولیه حکمت متعالیه مالصدرا است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. وحدت حقیقت وجود بیانگر یکی بودن همه موجودات در اصل وجود داشتن بوده و مراقب داشتن وجود بیانگر شدت و (  سوال
ضعف مراتب وجودی موجودات و اختالف موجودات در مرتبه وجودی آن ها است که جمع این دو اصل بیانگر وحدت همه موجودات در اصل وجود و کثرت آن 

ها در مرتبه وجودی است. )وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت( 
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه ۱: این اصل بیانگر تبیین دقیق تعدد و تکثر در عالم است. 
گزینه ۲: این اصل تبیین دقیق نحوه تشکک یمن ذومراتبی بودن وجود است. 

گزینه ۳: جمع آن با اصل وحدت حقیقت وجود بیانگر وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. بیت شعر مذکور در صورت سؤال اشاره به نظریه مراتب داشتن وجود در حکمت متعالیه مالصدرا دارد که به آن نظریه (  سوال
تشکیک وجود یا ذومراتبی بودن وجود نیز می گویند و بیانگر وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت موجودات است. 

بررسی گزینه های دیگر: 
گزینه ۱: بیانگر عقیده طرفداران اصالت ماهیت است مانند میرداماد، این بحث به مسئله اصالت وجود یا ماهیت؟ مربوط می شود. 

گزینه ۲: بیانگر عقیده طرفداران اصالت وجود است مانند مالصدرا شاگرد میرداماد و بنیان گذار حکمت متعالیه که فلسفه خودش را بر همین اصل اصالت وجود 
بنا نموده است. 

گزینه ۴: بیانگر نظریہ وحدت حقیقت وجود در حکمت متعالیه مالصدرا است که بیان می کند که هستی یک حقیقت و یک واحد حقیقی بیش نیست.
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گزینه ۱ گزینه صحیح است. مغایرت وجود با ماهیت در ذهن از اصول و مبانی حکمت مشاء فارابی و ابن سینا است. (  سوال
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه های ۲، ۳ و ۴: اصول و مبانی حکمت متعالیه مالصدرا عبارت اند از: 
١- اصالت وجود در مقابل اصالت ماهیت 
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۳- مراتب داشتن وجود یا نظریه تشکیک وجود یا حقیقت مشکک )ذو مراتب( یا وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت 

۴- نظریه امکان فقری یا فقر وجودی در مقابل امکان ماهوی یا ذاتی 
۵- نظریه حرکت جوهری در مقابل حرکت عرضی.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. فلسفه ای که مالصدرا بنیان گذاشت و آن را رسمًا حکمت متعالیه نامید، نتیجه تکاملی دو مشرب گذشته یعنی فلسفه (  سوال
مشاء و فلسفه اشراق و نیز انس دائمی مالصدرا با وحی الهی و قرآن کریم بود، به عبارت دیگر، در شخصیت وجودی مالصدرا، برهان عقلی، شهود قلبی و وحی 
قرآنی باهم الفت یافته اند و از این الفت، فلسفه ای برآمده که سر آمد فلسفه های قبل است، بنیادی ترین اصل حکمت متعالیه که بر سایر مباحث فلسفی او تأثیر 
عمیق داشته اصل اصالت وجود در برابر اصالت ماهیت است که بیانگر این است که: آنچه واقعیت خارجی را تشکیل می دهد و در خارج اصالت دارد وجود است 

نه ماهیت و ماهیت موجودات، مفهومی انتزاعی است که ذهن از وجودهای واقعی خارجی می سازد.  
تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۱: قسمت دوم و سوم گزینه نادرست است. 
گزینه ۲: قسمت های اول و دوم گزینه نادرست است. 

گزینه ۳: قسمت اول گزینه فاقد وحی قرآنی است و گزینه را نادرست نموده است، قسمت سوم گزینه، تعبیر اصل وحدت حقیقت وجود مالصدرا است نه اصل 
اصالت وجود.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. کتاب اسفار اربعه مالصدرا که به اسفار مشهور است یک دایره المعارف عظیم فلسفی است و بخش علمی ندارد. (  سوال
تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه های ۱، ۲ و ۳: تعبیرهای ذکرشده در مورد آثار ابن سینا در این گزینه ها مطابق تعبیرهای کتاب درسی بوده و صحیح است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. مالصدرا در اصفهان به حلقه درس شیخ بهایی پیوست و سپس به پیشنهاد شیخ بهایی به درس فلسفه میرداماد که (  سوال
بنیان گذار حوزه فلسفی اصفهان بود وارد شد. میرداماد ملقب به معلم ثالث و فیلسوفی مشایی است که کوشید تا فلسفه مشاء را باتوجه به حکمت اشراق تفسیر 

اشراقی کند. 
تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه های ۱ و ۲: سؤال در قسمت اول به شیخ بهایی مربوط می شود. 
گزینه ۴: میرداماد فیلسوفی مشایی است نه اشرافی.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. دوره متقدم: از آغاز ظهور اسالم تا ابتدای حکومت صفویان - دوره متأخر: از عصر صفویه تا دوره معاصر. (  سوال
تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۱: قسمت اول گزینه نادرست است. 
گزینه ۲: هر دو قسمت این گزینه نادرست است. 

گزینه ۴: قسمت دوم گزینه نادرست است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. در طبیعت شناسی ابن سینا وقتی دانشمند از ظاهر پدیده ها عبور می کند، خداوند را در همه چیز می بیند و در سفر (   سوال
سوم نیز سالک همه چیز را مظهر و جلوه خداوند می بیند.
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دوره های تاریخ فلسفه اسالمی

  1- دوره متقدم )از آغاز ظهور اسالم تا قرن چهارم(  2- دوره میانی )از قرن پنجم تا دهم(   3- دوره متاخر )قرن یازدهم تا عصر حاضر(

 توجه:

 فارابی بزرگ ترین فیلسوف دوره متقدم است.

 ابن سینا در ابتدای دوره میانی ظهور کرده است.

 میرمحمد باقر مشهور به میرداماد – شیخ بهاءالدین محمدبن حسین عاملی مشهور به شیخ بهایی – میرابوالقاسم فندرسکی مشهور به میرفندرسکی و 

باالخره محمدبن ابراهیم قوامی شیرازی معروف به مالصدرا و صدرالمتالهین از فیلسوفان دوره متاخر در عصر حکومت صفویه هستند و شاگردان آن ها تا عصر 

حاضر همگی از فیلسوفان دوره متاخر هستند.

صدسال اخیر از دوره متاخر فلسفه معاصر  در تاریخ فلسفه اسالمی است.

تفاوت حکمت معاصر با دوره های قبل ورود فلسفه های جدید اروپا به جهان اسالم و از جمله به کشور ما می باشد.

در چند قرن اخیر مکاتب فلسفی متعددی در اروپا شکل گرفت و توسعه یافت و به تدریج از مرزهای اروپا فراتر رفت و به سایر جوامع، از جمله، جوامع اسالمی وارد 

شد و بازار مباحث فلسفی را وارد مرحله جدیدی کرد.

این ورود فکری و فلسفی در ایران با آغاز نهضت مشروطه به صورت گسترده ای شروع شده بود.

 فیلسوفان دوره معاصر: میرزا جهانگیرخان قشقایی، ابوالحسن شعرانی، میرزا مهدی آشتیانی، میرزا ابوالحسن رفیعی قزوینی، محمد مهدی الهی 

قمشه ای، سید محمد کاظم عصار، آیت الله محمدعلی شاه آبادی و باالخره، امام خمینی و عالمه طباطبائی از استادان برجسته فلسفه در عصر حاضر به شمار 

می آیند که به رونق فلسفه در ایران معاصر کمک کردند.

دو نکته:

نکته اول: پس از سقوط دولت صفویان، نابسامانی هایی ایران را فراگرفت که تا مدت های طوالنی ادامه یافت و این نابسامانی ها، حیات علمی و 

فرهنگی را به شدت ضعیف کرد و همه علوم از جمله فلسفه را از رونق انداخت. هرچند فیلسوفانی نام آشنا به تدریس فلسفه اشتغال داشتند اما حیات فلسفی 

نداشت. شادابی چندانی 

در اواخر حکومت قاجار که یک جنبش فکری و اجتماعی در ایران شکل گرفت، در حوزه فرهنگ نیز جنب و جوشی پدیدار گشت و مسأله های فکری و فلسفی 

جدیدی نیز مطرح گردید که زمینه را برای حیات مجدد فلسفه فراهم کرد.

نکته دوم: با ورود اندیشه های فلسفی اروپا به ایران و جلب توجه عالقه مندان، مواجهه بسیاری فیلسوفان ایران با فلسفه های اروپایی بدین شکل بود 

که تالش کردند با بهره گرفتن از ذخیره ارزشمند فلسفی خود، فلسفه های جدید اروپایی را بفهمند و ارزیابی کنند.
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از این رو بار دیگر تدریس فلسفه احیا شد و رونق گرفت و استادان فلسفه تالش می کردند دوستداران فلسفه را با اندیشه های فیلسوفانی چون فارابی، ابن سینا، 

خواجه نصیر و مالصدرا آشنا سازند.

آنان می کوشیدند ذخایر فلسفی گذشته را بازسازی کرده و فلسفه ای غنی تر و پربارتر که ناظر به مساله های روز جامعه باشد عرضه نمایند.

 کانون اصلی غعالیت های فلسفی دو شهر قم و تهران بود و در شهرهای اصفهان و مشهد نیز حلقه های درسی فلسفه تشکیل می شد.

  حکیم و عارف مجاهد

همگان امام خمینی را به عنوان رهبری کننده یک انقالب مذهبی در قرن چهاردهم هجری می شناسند. اما کم تر کسی از زوایای دیگر شخصیت ایشان خبر 

دارد و نیز کم تر کسی می داند که ایشان در دوران جوانی در طی حدود 20 سال مهم ترین و عمیق ترین کتاب های فلسفی و عرفانی، مانند اسفار مالصدرا و شفای 

ابن سینا را تدریس می کرده است.

  استادهای فلسفه و عرفان امام خمینی: سید ابوالحسن رفیعی قزوینی، آیت الله شیخ محمدعلی شاه آبادی.

امام خمینی در شرایطی تدریس فلسفه را در حوزه ها آغاز کرد که بسیاری از بزرگان حوزه به شدت با تدریس فلسفه و به خصوص فلسفه صدرایی مخالف بودند و 

آن را فلسفه ای ضد دینی تلقی می کردند. به همین جهت حلقه درس ایشان اختصاص به شاگردان نزدیک ایشان داشت و کم تر علنی می شد.

تعلیقات بر شرح فصوص الحکم و مصباح االنس – مصباح الهدایة – اراده و طلب – شرح دعای  آثار و تالیفات امام خمینی در مباحث عرفانی:   

سحر – سرالصلوة – آداب الصلوة

 تربیت شاگردان

امام خمینی در جهت حرکت فکری و فرهنگی و انقالب اجتماعی نیازمند یاران همفکر و همراه است تالش کردند طالیب مستعد و نواندیش را تحت تربیت فکری 

و عملی خود قرار دهند و آنان را آماده ورود به فعالیت های فرهنگی و اجتماعی نمایند. که شاگردان ایشان بعدها به شخصیت های درجه اول در حوزه علمیه تبدیل 

شدند و در علوم عقلی و نقلی تبحر یافته و برای ایجاد یک تحول فکری و فرهنگی پیش قدم شدند.

حکیم بزرگ دوره معاصر

استاد عالمه سید محمد حسین طباطبایی بزرگ ترین شخصیت فلسفی معاصر و وارث حکمای بزرگ اسالمی است.

 استاد عالمه طباطبایی در عرفان و اخالق میرزا علی آقا قاضی بود که مراتب عالی سیر و سلوک را نزد ایشان طی نموده و از شاگردان ممتاز ایشان گردید.

 اقدامات علمی و فرهنگی عالمه طباطبایی  به چهار صورت انجام پذیرفت

 1- تدریس فلسفه، ناظر بر مسائل روز فلسفه 

 2- احیای تدریس و تفسیر قرآن کریم 

 3- ارتباط با مراکز دانشگاهی و فرهنگی  

 4- تربیت شاگردان

فعالیت های فرهنگی عالمه طباطبایی مبتنی بر نیازهای فکری و فرهنگی جامعه انجام پذیرفت. ایشان در ابتدای ورود به قم به بررسی شرایط علمی و نیازهای 

فکری و فرهنگی جامعه می پردازد و مشاهده می کند که:

  اوال: اندیشه های جدید و مکتب های فلسفی که از اروپا به ایران آمده، به خصوص تفکرات ماتریالیستی و مکتب مارکسیسم، در حال گسترش در جامعه است.

و  ارزیابی مکاتب  و  نقد  ندارد چون تدریس مباحث فلسفی می تواند زمینه  را  اندیشه ها  و  افکار  این  با  برای مواجهه  آمادگی الزم  ثانیا: حوزه های علمیه    

ندارد. برنامه درسی طالب جایی  این مباحث در  اما  را فراهم کند  اندیشه های جدید 

پس از بررسی شرایط حوزه و اوضاع فرهنگی ایران، ایشان اقدامات فرهنگی خود را با پشتکار تمام آغاز نموده و به نتیجه رساندند.

درس دوازدهم: حکمت معاصر
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 آثار فلسفی عالمه طباطبایی

1- اصول فلسفه و روش رئالیسم  2- بدایةالحکمه  3- نهایةالحکمه

1- تدریس فلسفه، ناظر بر مسائل روز فلسفه 

ایشان عالوه بر تدریس شفای ابن سینا و اسفار مالصدرا، تصمیم گرفتند یک دوره فلسفه اسالمی را به سبکی که مسائل روز در آن طرح شده باشد، تدریس و 

تالیف کند. حاصل این فعالیت کتاب »اصول فلسفه و روش رئالیسم« است که استاد شهید مرتضی مطهری بر آن پاورقی نوشته اند.

روز،  فلسفی  مساله های  با مهم ترین  متناسب  و  گرفت  بهره  فلسفی صدرایی  ذخیره  از  که می توان  داده اند  نشان  استاد مطهری  و  نتیجه عالمه طباطبایی  در 

باشد. این عصر  در  ما  نیازهای  پاسخ گوی  که  کرد  تالیف  مجموعه ای 

 ویژگی کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم نگاه تطبیقی به فلسفه است. عالمه طباطبایی و استاد مطهری در این کتاب تالش می کنند که در 

مباحث مهمی مثل معرفت شناسی و وجود شناسی، دیدگاه های فیلسوفان اروپایی و ماتریالیست ها را با دیگاه خود در فلسفه اسالمی مقایسه کنند و ارزیابی خود را 

ارائه دهند. این روش تالیف در برخی از آثار استاد مطهری نیز ادامه پیدا کرد.

عالمه طباطبایی، همچنین دو کتاب درسی در دو سطح برای تدریس فلسفه نوشت به نام های »بدایةالحکمة« برای تدریس در سطوح اولیه و »نهایةالحکمة« 

برای تدریس در سطوح باالتر و تخصصی تر.

2- احیای تدریس و تفسیر قرآن کریم

یکی از اقدامات ضروری در آن عصر توجه دادن جامعه به آموزه های قرآن کریم در زندگی روزمره و تحوالت اجتماعی بود که ایشان ضمن تشکیل جلسات تفسیر 

قرآن کریم به سبکی جدید یک دوره تفسیر بیست جلدی تالیف نمودند با عنوان تفسیر المیزان که در این تفسیر نشان می دهند که این کتاب اسمانی یک منظومه 

و یک مجموعه کامال منسجم است و ایات آن مانند سربازان یک پادگان از همدیگر حمایت و پشتیبانی می کنند و هم چنین ایشان در برای تبییبن بیشتر آیات و 

برای پیوند با مسائل روز ، به مباحث مستقل فلسفی نیز می پردازد و مجموعه ای غنی از مباحث فلسفی را در کنار تفسیر آیات ارائه می دهد.

3- ارتباط با مراکز دانشگاهی و فرهنگی  

با  و حتی  دانشگاه ها  با  بدین جهت تالش داشت  نکند  در حوزه  و محصور  را محدود  فرهنگی خود  و  فعالیت های علمی  نظر داشت که  در  عالمه طباطبایی 

می داد. تشکیل  جلساتی  آن ها  برای  و  می کرد  مالقات  دانشگاه ها  استادان  با  ایشان  رو  این  از  باشد.  ارتباط  در  جهانی  فرهنگی  محیط های 

ایشان با تحمل رنج و زحمت فراوان با خاورشناسان بزرگ و فیلسوفانی که برای تحقیق به ایران آمده بودند دیدار و گفت وگو می کرد و روح تفکر و اندیشه اسالمی 

و مذهب تشیع را به آن ها می شناساند.

مالقات ها و مذاکرات متعددی با هانری کربن فرانسوی داشتند و حاصل مذاکرات کربن با عالمه، دو جلد کتاب تحت عنوان »شیعه« و »رسالت تشیع« در دنیای 

امروز می باشد.

به برکت همین مالقات ها و مذاکرات آثار عالمه به زبان های اروپایی برگردانده شد و جهان غرب با تفکر شیعی آشنایی بیشتری پیدا کرد.

 تربیت شاگردان

 فعالیت دیگر عالمه طباطبایی تربیت شاگردانی ممتاز بود از جمله

استاد شهید مرتضی مطهری – شهید دکتر بهشتی – شهید دکتر باهنر – آیةالله جوادی آملی – آیةالله حسن زاده آملی و آیةالله محمد تقی مصباح یزدی و بسیاری 

دیگر از متفکران بزرگ معاصر
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 آثار فلسفی عالمه طباطبایی

1- اصول فلسفه و روش رئالیسم  2- بدایةالحکمه  3- نهایةالحکمه
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تالیف کند. حاصل این فعالیت کتاب »اصول فلسفه و روش رئالیسم« است که استاد شهید مرتضی مطهری بر آن پاورقی نوشته اند.
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 ویژگی کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم نگاه تطبیقی به فلسفه است. عالمه طباطبایی و استاد مطهری در این کتاب تالش می کنند که در 
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عالمه طباطبایی، همچنین دو کتاب درسی در دو سطح برای تدریس فلسفه نوشت به نام های »بدایةالحکمة« برای تدریس در سطوح اولیه و »نهایةالحکمة« 

برای تدریس در سطوح باالتر و تخصصی تر.

2- احیای تدریس و تفسیر قرآن کریم

یکی از اقدامات ضروری در آن عصر توجه دادن جامعه به آموزه های قرآن کریم در زندگی روزمره و تحوالت اجتماعی بود که ایشان ضمن تشکیل جلسات تفسیر 

قرآن کریم به سبکی جدید یک دوره تفسیر بیست جلدی تالیف نمودند با عنوان تفسیر المیزان که در این تفسیر نشان می دهند که این کتاب اسمانی یک منظومه 

و یک مجموعه کامال منسجم است و ایات آن مانند سربازان یک پادگان از همدیگر حمایت و پشتیبانی می کنند و هم چنین ایشان در برای تبییبن بیشتر آیات و 

برای پیوند با مسائل روز ، به مباحث مستقل فلسفی نیز می پردازد و مجموعه ای غنی از مباحث فلسفی را در کنار تفسیر آیات ارائه می دهد.
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ایشان با تحمل رنج و زحمت فراوان با خاورشناسان بزرگ و فیلسوفانی که برای تحقیق به ایران آمده بودند دیدار و گفت وگو می کرد و روح تفکر و اندیشه اسالمی 

و مذهب تشیع را به آن ها می شناساند.

مالقات ها و مذاکرات متعددی با هانری کربن فرانسوی داشتند و حاصل مذاکرات کربن با عالمه، دو جلد کتاب تحت عنوان »شیعه« و »رسالت تشیع« در دنیای 

امروز می باشد.

به برکت همین مالقات ها و مذاکرات آثار عالمه به زبان های اروپایی برگردانده شد و جهان غرب با تفکر شیعی آشنایی بیشتری پیدا کرد.

 تربیت شاگردان

 فعالیت دیگر عالمه طباطبایی تربیت شاگردانی ممتاز بود از جمله

استاد شهید مرتضی مطهری – شهید دکتر بهشتی – شهید دکتر باهنر – آیةالله جوادی آملی – آیةالله حسن زاده آملی و آیةالله محمد تقی مصباح یزدی و بسیاری 

دیگر از متفکران بزرگ معاصر
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منطق و فلسفه جامع کنکور

با توجه به آن چه در باره امام خمینی و عالمه طباطبایی در این جا آمد، این دو شخصیت را با هم مقایسه کنید و ویژگی های مشترک آن ها را بیان نمایید.

1- هر دو بزرگوار زمانی به تدریس فلسفه همت گماردند که جو حاکم بر حوزه، ضد فلسفه بود و مشکالت فراوانی بر سر راهشان برای انجام این امر 

قرار داشت اما هر دو بزرگوار با همت و اعتماد به نفس راهشان را ادامه داده و به سرمنزل مقصود رساندند.

2- هر دو بزرگوار با نیاز جامعه فرهنگی به مباحث فلسفی در مقابله و مواجهه با ورود اندیشه های فیلسوفان اروپایی را احساس می کردند و از منابع و 

ذخایر فرهنگی خود بر فهمیدن و ارزیابی اندیشه های فیلسوفان معاصر مدد می گرفتند. 

3- تشکیل حلقه های درسی و تفسیر قرآن کریم مورد توجهشان بود.

4- هر دو بزرگوار هم به استدالل و هم به اشراق و سیر و سلوک نفسانی توجه داشتند.

5- و در نهایت رونق و شادابی به مباحث فلسفی داده و شاگردان بزرگی تربیت نمدهند که همگی از بزرگان عالم فلسفه و عرفان می باشند.

به کار ببندیم صفحه 96

 

  برجسته ترین شاگرد امام خمینی و عالمه طباطبایی

متفکر شهید استاد مرتضی مطهری برجسته ترین و ممتازترین شاگرد امام خمینی و عالمه  طباطبایی هستند که آثار بسیار ارزشمندی به صورت سخنرانی و مقاله 

و کتاب از ایشان به یادگار مانده است.

الگویی از نظام فکری و عملی

ساختار و نظام فکری هر فرد مثل یک درخت است که دارای ریشه و شاخ و برگ و ثمراتی است. ریشه این درخت، مبانی فلسفی پذیرفته شده توسط آن فرد 

می باشد و سایر اندیشه های وی مانند شاخ و برگ از سالمت و عدم سالمت ریشه تاثیر می پذیرند. هرچه ریشه سالم تر باشد شاخ و برگ و ثمرات هم سالم تر 

بود. خواهند 

 افراد جامعه از نظر درخت اندیشه خود به چهار دسته تقسیم می شوند:

 1- کسانی که کم تر اهل اندیشه ورزی هستند و نظام فکری خودساخته ای ندارند.

 2- کسانی که وارد عرصه تفکر شده اند اما افکار فلسفی آنها به خوبی شکل نگرفته و هنوز نمی توانند میان افکار خود و مسائل زندگی ارتباط برقرار کنند. 

این گروه در حال رشد هستند.

 3- برخی افراد در انتخاب ریشه درخت و پایه نظام فکری خود دچار خطا و اشتباه شده و ریشه ای ناکارآمد برگزیده اند و در نتیجه بار و نتیجه معیوب 

می کنند. دریافت 

 4- گروهی هم در انتخاب ریشه و هم ارتباط افکار خود با مسائل زندگی به توفیق و کمال رسیده اند.

سوال: ما خودمان جزء کدام یک از این گروه چهارگانه هستیم؟

سبک زندگی و آثار مکتوب و غیر مکتوب استاد مطهری نشان دهنده آن است که ایشان نمونه بارز و برجسته ای از گروه چهارم هستند.
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عالمه طباطبایی قبل از ورود به قم به تمامی موارد زیر پی بردند به جز .........-  

۲( عدم آمادگی حوزه برای روبه رو شدن با افکار غربی  ۱( جای نداشتن تدریس فلسفه در برنامه درسی طالب  

۴( نبود قدرت فکر و علمی الزم حوزه های علمیه  ۳( گسترش مکتبهای فلسفی اروپایی در ایران   

چه کسانی درخت اندیشه آن ها شاخ و برگ های شاداب و مناسبی ندارد؟-  

۱( کسانی که مبنا و ریشه خوبی برای ساختمان اندیشه ای خود انتخاب کرده اند، اما آن قدرت عقلی و تفکری را ندارند که میان این مبانی و تصمیم گیری های 
زندگی در سیاست، خانواده، اقتصاد و نظایر آن پیوند ایجاد کنند.

۲( کسانی که در انتخاب ریشه درخت و پایه های نظام فکری خود دچار خطا و اشتباه می شوند و ریشه ای ناکارآمد و ناسالم در زمین زندگی قرار می دهند.

۳( کسانی که وارد عرصه تفکر شده و دارای افکار فلسفی شده اند، اما نه هنوز آن افکار فلسفی به خوبی در آن ها شکل گرفته و نه هنوز می توانند میان آن افکار 
و مسائل زندگی ارتباط برقرار کنند. اینان گاهی بر اساس افکار خود تصمیم می گیرند و گاهی بیرون از آن اساس

۴( کسانی که کمتر اهل اندیشه ورزی هستند و اصوال یک نظام فکری مشخص شده برای خود ندارند. این افراد زندگی شان را به تقلید از دیگران می گذرانند و 
تصمیم گیری آن ها تابع جو حاکم بر جامعه است. 

کدام دسته از افراد به یک سبک زندگی معیوب و ناسالم می رسند؟-  

۱( کسانی که کمتر اهل اندیشه ورزی هستند. 

۲( کسانی که هنوز افکار فلسفی به خوبی در آن ها شکل نگرفته است. 

۳( افرادی که در پایه نظام فکری خود دچار خطا و اشتباه می شوند. 

۴( کسانی که مبنا و ریشه خوبی برای ساختمان اندیشه ای خود انتخاب کرده اند اما آن قدرت عقلی و تفکری را ندارند.

کدام مورد جزء ویژگی کسانی که وارد عرصه تفکر شده و دارای افکار فلسفی شده اند، اما نه هنوز آن افکار فلسفی به خوبی در آن -  
ها شکل گرفته و نه هنوز می توانند میان آن افکار و مسائل زندگی ارتباط برقرار کنند، نمی باشد؟ 

۲( آن ها گاهی بیرون از اساس افکار خود تصمیم می گیرند.  ۱( آن ها گاهی بر اساس افکار خود تصمیم می گیرند.   

۴( آن ها تابع جو حاکم بر جامعه هستند. ۳( این دسته از افراد در حال رشد و پیشرفت هستند.   

اینان زندگی شان را به ............ -    یک نظام فکری مشخص شده برای خود ............. 
ً
کسانی که ............ هستند و اصوال

دیگران می گذرانند و تصمیم گیری آن ها تابع جو حاکم بر جامعه است؟

۲( تا حدودی اهل تفکر - دارند - پیروی از  ۱( کمتر اهل اندیشه ورزی - ندارند - تقلید از   

۴( کمتر اهل تفکر - دارند - تقلید از ۳( بیشتر اهل اندیشه ورزی - ندارند - هدایت   

سواالت درس دوازدهم

حکمت معاصر
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عالمه طباطبایی قبل از ورود به قم به تمامی موارد زیر پی بردند به جز .........-  

۲( عدم آمادگی حوزه برای روبه رو شدن با افکار غربی  ۱( جای نداشتن تدریس فلسفه در برنامه درسی طالب  

۴( نبود قدرت فکر و علمی الزم حوزه های علمیه  ۳( گسترش مکتبهای فلسفی اروپایی در ایران   

چه کسانی درخت اندیشه آن ها شاخ و برگ های شاداب و مناسبی ندارد؟-  

۱( کسانی که مبنا و ریشه خوبی برای ساختمان اندیشه ای خود انتخاب کرده اند، اما آن قدرت عقلی و تفکری را ندارند که میان این مبانی و تصمیم گیری های 
زندگی در سیاست، خانواده، اقتصاد و نظایر آن پیوند ایجاد کنند.

۲( کسانی که در انتخاب ریشه درخت و پایه های نظام فکری خود دچار خطا و اشتباه می شوند و ریشه ای ناکارآمد و ناسالم در زمین زندگی قرار می دهند.

۳( کسانی که وارد عرصه تفکر شده و دارای افکار فلسفی شده اند، اما نه هنوز آن افکار فلسفی به خوبی در آن ها شکل گرفته و نه هنوز می توانند میان آن افکار 
و مسائل زندگی ارتباط برقرار کنند. اینان گاهی بر اساس افکار خود تصمیم می گیرند و گاهی بیرون از آن اساس

۴( کسانی که کمتر اهل اندیشه ورزی هستند و اصوال یک نظام فکری مشخص شده برای خود ندارند. این افراد زندگی شان را به تقلید از دیگران می گذرانند و 
تصمیم گیری آن ها تابع جو حاکم بر جامعه است. 

کدام دسته از افراد به یک سبک زندگی معیوب و ناسالم می رسند؟-  

۱( کسانی که کمتر اهل اندیشه ورزی هستند. 

۲( کسانی که هنوز افکار فلسفی به خوبی در آن ها شکل نگرفته است. 

۳( افرادی که در پایه نظام فکری خود دچار خطا و اشتباه می شوند. 

۴( کسانی که مبنا و ریشه خوبی برای ساختمان اندیشه ای خود انتخاب کرده اند اما آن قدرت عقلی و تفکری را ندارند.

کدام مورد جزء ویژگی کسانی که وارد عرصه تفکر شده و دارای افکار فلسفی شده اند، اما نه هنوز آن افکار فلسفی به خوبی در آن -  
ها شکل گرفته و نه هنوز می توانند میان آن افکار و مسائل زندگی ارتباط برقرار کنند، نمی باشد؟ 

۲( آن ها گاهی بیرون از اساس افکار خود تصمیم می گیرند.  ۱( آن ها گاهی بر اساس افکار خود تصمیم می گیرند.   

۴( آن ها تابع جو حاکم بر جامعه هستند. ۳( این دسته از افراد در حال رشد و پیشرفت هستند.   

اینان زندگی شان را به ............ -    یک نظام فکری مشخص شده برای خود ............. 
ً
کسانی که ............ هستند و اصوال

دیگران می گذرانند و تصمیم گیری آن ها تابع جو حاکم بر جامعه است؟

۲( تا حدودی اهل تفکر - دارند - پیروی از  ۱( کمتر اهل اندیشه ورزی - ندارند - تقلید از   

۴( کمتر اهل تفکر - دارند - تقلید از ۳( بیشتر اهل اندیشه ورزی - ندارند - هدایت   
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چه زمانی علی رغم انتخاب مبنای فکری مناسب نمی توانیم به شاخه های فکری متناسب با آن برسیم؟-  

۲( صرفًا دنباله رو و مقلدجو حاکم بر جامعه باشیم.  ۱( به سبک زندگی معیوب و ناسالم رسیده باشیم.    

۴( قدرت تفکر الزم برای پیوند مبنا و شاخه های فکر را نداشته باشیم. ۳( افکار فلسفی در ما به خوبی شکل نگرفته باشد.   

کدام گزینه در مورد کسانی که قادر نیستند میان افکار و مسائل زندگی خود ارتباط برقرار کنند درست است؟-  

۲( آن ها وارد عرصه تفکر فلسفی نشده اند.  ۱( گاهی بر اساس افکارشان تصمیم نمی گیرند.   

۴( افکار فلسفی آن ها به خوبی شکل گرفته است. ۳( ممکن است هیچ گاه به هیچ پیشرفتی نرسند.   

کسی که در مورد سیاست سخن می گوید: ............-  

۲( ریشه فکری خود را به درستی انتخاب کرده است.  ۱( پایه های نظام فکری خود را استوار ساخته است.   

۴( این سخن وی نشان دهنده یکی از شاخه های فکری وی می باشد. ۳( ریشه فکری خود را به نادرستی انتخاب کرده است.   

کسانی در تصمیم گیری تابع جو حاکم بر جامعه می باشند؟-  

۲( کسانی که میان افکار و مسائل زندگی ارتباط برقرار نمی کنند.  ۱( آنان که در انتخاب نظام فکری خود اشتباه می کنند.   

۴( کسانی که افکار فلسفی در آن ها به خوبی شکل نگرفته است. ۳( آنان که نظام فکری مشخصی ندارند و کمتر اندیشه ورزی می کنند.  

سرانجام کسانی که در انتخاب نظام فکر خود دچار خطا می شوند کدام است؟-   

۲( نهایتًا گرفتار یک زندگی معیوب می گردند.  ۱( گاهی بر اساس افکار خود تصمیم نمی گیرند.   

۴( یک نظام فکری مشخص شده برای خود ندارند. ۳( زندگی را به تقلید کردن از دیگران می گذرانند.   

کدام مفهوم را میتوان با توجه به تشبیه ساختار فکری هر فرد به یک درخت بیان نمود؟-   

۱( نگاه یک فرد به زندگی مانند ریشه یک درخت است. 

۲( مبانی فلسفی پذیرفته شده وی باعث استواری ریشه فکری وی می شود. 

۳( فلسفه پذیرفته شده هرکسی سبک زندگی و اهداف وی را تعیین می کند. 

۴( ریشه فکری هرکسی را امروزه نظام فکری لقب داده اند.

کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم نوشته کیست و بزرگ ترین شخصیت فلسفی معاصر و وارث حکمای بزرگ اسالمی کیست؟-   

۲( عالمه طباطبایی - شهید مطهری ۱( امام خمینی - عالمه طباطبایی    

۴( شهید مطهری - امام خمینی ۳( عالمه طباطبایی - عالمه طباطبایی   

روش خاص عالمه در تفسیر قرآن نشان دهنده چه بود؟-   

۲( اهمیت عقل در تفسیر قرآن  ۱( غنی بودن قرآن از مباحث فلسفی    

۴( منسجم بودن قرآن کریم ۳( پیوند تفسیر با مسائل روز    

به چه علت عالمه در تفسیر خود به مباحث مستقل عقلی نیز می پرداخت.-   

۲( توجه جامعه به آموزه های قرآن  ۱( بهره مندی قرآن در زندگی روزمره    

۴( تبیین آیات و پیوند با مسائل روز  ۳( منسجم نشان دادن مجموعه قرآن   
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باتوجه به عبارت های زیر کدام مورد نشان دهنده ویژگی بی سابقه کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم است؟-   

۲( پرداختن به مسائل بسیار مهم مانند شناخت و علیت  ۱( نگاه تطبیقی عالمه به علوم الهی زمانه خود    

۴( مقایسه اندیشه های اروپایی با دیدگاه های فلسفه اسالمی ۳( طرح دیدگاه های اسالمی در مورد ماتریالیست و مارکسیسم  

کدام گزینه در ارتباط با کتاب »اصول فلسفه و روش رئالیسم« درست است؟-   

۲( متن و پاورقی آن را شهید مطهری تحریر کرده است.  ۱( حاصل جلساتی در مورد نقد روش های فکری در حوزه است.  

۴( متناسب با مسئله های فلسفی تمام دوران تألیف شده است. ۳( در آن از مطالب فلسفه صدرایی بهره برده شده است.   

کدام فرد از شاگردان عالمه طباطبایی بود و کدام مطلب در مورد جلسات درسی ایشان صحیح می باشد؟-   

۱( ابوالحسن شعرانی - عالمه این جلسات را در قم آغاز کردند. 

۲( آیت الله شهید بهشتی - عالمه این جلسات را در قم آغاز کردند. 

۳( ابوالحسن شعرانی - این جلسات از همان ابتدا مورد استقبال عموم واقع شد. 

۴( آیت الله شهید بهشتی - این جلسات از همان ابتدا مورد استقبال عموم واقع شد.

کدام مورد در ارتباط با فعالیت های فلسفی عالمه طباطبایی در حوزه علمیه نادرست می باشد؟-   

۱( یک دوره فلسفه اسالمی در مورد مسائل روز را ارائه نمودند.

۲( عالوه بر تدریس شفای ابن سینا، تدریس اسفار را وارد حوزه نمودند. 

۳( کالسی را با طالب برجسته برای نقد مکتب های فلسفی تشکیل دادند.

۴( در نتیجه تشکیل جلساتی توانستند کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم را تألیف کنند.

چرا برخورد فیلسوفان ایرانی با فلسفه های اروپایی بدین صورت بود که تالش کردند با بهره گرفتن از ذخیره ارزشمند فلسفی خود -   
فلسفه های جدید اروپایی را بفهمند و ارزیابی کنند؟

۱( به دلیل اینکه ایران در یک دوره طوالنی مهد فلسفه بود و مکتب های بزرگ فلسفی در آن رونق داشت. 

۲( به علت آنکه فالسفه ایرانی برای اندیشه های فالسفه اروپایی ارزش و اعتبار قائل نبودند. 

۳( به دلیل ضعف در افکار و اندیشه های فالسفه اروپایی به ویژه در بحث معرفت شناسی 

۴( چون آراء و افکار فالسفه اروپایی مبنای دقیق فلسفی که مورد قبول فالسفه ایرانی باشد نبود.

امام خمینی در جوانی کدام کتاب را تدریس می کرد و کدام مورد از آثار ایشان نمی باشد؟ -   
۲( شفا - شرح بر مصباح االنس  ۱( اسفار مالصدرا - اساس التوحید    

۴( شفا - شرح دعای سحر  ۳( اسفار مالصدرا - مصباح الهدایه    

از -    استاد عالمه طباطبایی هرگاه از تهذیب نفس و سیروسلوک معنوی سخن به میان می آمد، اظهار می کرد که ما هرچه داریم 
مرحوم ........... داریم و روش تفسیری خود را که روش تفسیر قرآن به قرآن است از مرحوم ................... آموخته بود.

۱( میرزا علی قاضی - میرزا علی قاضی 

۲( میرزا علی قاضی - محمدمهدی الهی قمشه ای 

۳( محمدمهدی الهی قمشه ای - آیت الله شیخ محمدعلی شاه آبادی 

۴( آیت الله شیخ محمدعلی شاه آبادی - میرزا علی قاضی
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عالمه طباطبایی در عرفان و اخالق به خدمت عارف بزرگ، ................. رسید و مراتب عالی سیروسلوک را طی کرد.-   

۲( ابوالحسن رفیعی قزوینی  ۱( میرزا علی آقا قاضی     

۴( محمدمهدی الهی قمشه ای ۳( آیت الله شیخ محمدعلی شاه آبادی   

عالمه طباطبایی از کدام روش تفسیر زیر استفاده می کرد و این روش را از کدام استاد خود آموخته بودند؟-   

۲( قرآن به قرآن - علی آقا قاضی  ۱( قرآن به عقل - علی آقا قاضی    

۴( قرآن به عقل - الهی قمشه ای ۳( قرآن به قرآن - الهی قمشه ای    

مورد -    در  طباطبایی  عالمه  با   .............. نام  به  فرانسوی  فیلسوف  یک  مذاکرات  حاصل  تشیع  رسالت  و  شیعه  های  کتاب 
................. بود. 

۲( هایدگر - فلسفه، اخالق و اسالم  ۱( کربن - فلسفه، اخالق و اسالم    
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از استادان امام خمینی در زمینه حکمت و عرفان می توان از چه کسانی نام برد و کدام یک نقش اساسی در شکل گیری شخصیت -   
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در کدام گزینه به نام فیلسوفان معاصری اشاره دارد که با بهره گیری از ذخایر ارزشمند فلسفی خود به ارزیابی فلسفه های جدید -   
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۱( میرزا جهانگیرخان قشقایی - ابوالحسن شعرانی - میرزا مهدی آشتیانی 
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۳( مالعلی نوری مازندرانی - سید کاظم عصار - آیت الله محمدعلی شاه آبادی 

۴( آقا محمدرضا حکیم قمشه ای - امام خمینی - عالمه طباطبایی
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کدام مورد در ارتباط با فالسفه در دوره معاصر محسوب نمی شود؟-   

۱( بار دیگر تدریس فلسفه را که به رکود گراییده بود احیا کرده و رونق بخشیدند. 

۲( دوست داران فلسفه را با اندیشه های فیلسوفانی چون فارابی، ابن سینا، خواجه نصیر و مالصدرا آشنا نمودند.

۳( می کوشیدند با بازسازی و نوسازی ذخایر فلسفی گذشته، فلسفه ای غنی تر و پربارتر که ناظر به مسئله های گذشته و احیاء آن ها عرضه نمایند.

۴( کانون فعالیت های فالسفه معاصر دو شهر قم و تهران بود.

فالسفه ایرانی با فالسفه اروپایی چگونه برخوردی داشتند؟-   

۲( در کنار مکتب های فلسفی اسالمی به تدریس آن ها پرداختند. ۱( سعی در آشنایی و ارزیابی کردن این فلسفه ها داشتند.   

۴( آن را جایگزین مکتب های فلسفی قدیم نمودند. ۳( با کمک ذخایر فلسفی خود به مبارزه با این عقاید پرداختند.   

کدام مفهوم درست است؟-   

۱( در اواخر دوره قاجار، مشاغل فلسفی جدید زمینه را برای رشد مجدد فلسفه فراهم کرد. 

۲( پس از دوره صفوی، نه تنها فلسفه، بلکه تمامی علوم دچار کسادی شدند و حیات فلسفی وجود نداشت. 

۳( در اوایل دوره قاجار، یک جنبش فکری باعث ایجاد جنب وجوشی در حوزه فرهنگ شد.

۴( پس از دوره صفوی، به دلیل نابسامانی های موجود تا مدت ها هیچ فیلسوف نام آشنایی ظهور نکرد. 

پس از سقوط دولت ................... نابسامانی هایی ایران را فراگرفت که تا مدت های طوالنی ادامه یافت. این نابسامانی ها -   
.....................

۱( صفویان - حیات علمی و فرهنگی را به شدت ضعیف کرد و همه علوم از جمله فلسفه را از رونق انداخت. 

۲( قاجاریه - حیات علمی و فرهنگی را به شدت ضعیف کرد و همه علوم از جمله فلسفه را از رونق انداخت. 

۳( صفویه - حیات علمی و فرهنگی را تا حدودی ضعیف کرد و همه علوم به ویژه فلسفه را از رونق انداخت. 

۴( قاجاریه - حیات علمی و فرهنگی را تا حدودی ضعیف کرد و همه علوم به ویژه فلسفه را از رونق انداخت.

کدام گزینه در ارتباط با ورود مکاتب فلسفی جدید اروپا به ایران نادرست است؟-   

۲( باعث تأسیس رشته ای در مورد فالسفه اروپا شد.  ۱( با آغاز مشروطه به صورت گسترده شروع شد.    

۴( نهایتًا با پایان دوره مشروطه خاتمه یافت. ۳( اساتیدی آمدند که نظرات فالسفه اروپایی را تحلیل می کردند.  

دوره معاصر فلسفه اسالمی از چند سال قبل آغاز شده و تفاوت عمده آن با سایر دوره ها در چیست؟-   

۲( ۲۰۰ سال - پذیرش آرای فالسفه اروپایی صرف نظر از افکارشان  ۱( ۱۰۰ سال - ورود فلسفه های جدید اروپایی به ایران  

۴( ۵۰ سال - آشنایی فالسفه مسلمان با آرای جدید غربی  ۳( ۲۰۰ سال - ورود فلسفه های غربی به جهان اسالم برای اولین بار 

کدام کتاب درسی از عالمه طباطبایی مناسب سطوح باالتر و تخصصی تر فلسفه است؟-   

۴( نهایه الحکمه  ۳( تفسیر المیزان   ۲( اصول فلسفه و روش رئالیسم    ۱( بدایه الحکمه  

عالمه طباطبایی در ابتدای حضور در قم، تدریس کدام کتب رسمی فلسفی را آغاز نمودند؟-   

۲( اشارات ابن سینا - اسفار مالصدرا  ۱( شفای ابن سینا - اشارات ابن سینا   

۴( الهیات شفا - نهایه الحکمه ۳( شفای ابن سینا - اسفار مالصدرا    
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همه آثار ذکرشده، در کدام گزینه، جزء آثار فلسفی محض استاد مطهری است؟-   

۲( خدا در زندگی - فطرت - حرکت و زمان  ۱( هدف زندگی - انسان و سرنوشت - انسان و ایمان   

۴( شرح کتاب اسفار - انسان و سرنوشت - درس های کتاب شفا ۳( حرکت و زمان - شرح منظومه - درس های کتاب شفا   

آثار شهید مطهری مبنایی ترین ...................... تا عملی ترین موضوعات ....................... را شامل می شود.-   
۲( موضوعات علمی - فردی و اجتماعی  ۱( موضوعات فلسفی - فردی و اجتماعی    

۴( موضوعات علمی - اخالقی و اجتماعی ۳( موضوعات فلسفی - اخالقی و اجتماعی   

فلسفه مضاف کدام عبارت به درستی بیان نگردیده است؟-   
۱( عدل آنجا که پای اخالق به میان می آید، آرمانی انسانی است )فلسفه اخالق(. 

۲( عدل آنجا که به نبوت و تسریع و قانون مربوط می شود، یک معیار و مقیاس قانون شناسی است )فلسفه فقه(. 

۳( عدل قرآن به نگرش انسان شکل خاصی می دهد )انسان شناسی فلسفی( 

۴( هدف های اجتماعی در قرآن، همه بر پایه و محور عدل استوار شده است ) انسان شناسی فلسفی(.

کدام گزینه درست درباره عبارات زیر و فلسفه مربوط به آن به ترتیب درست است؟ -   
»در قرآن، از توحید گرفته تا معاد، از نبوت تا امامت و زعامت و از آرمان های فردی تا هدف های اجتماعی، همه بر محور عدل استوار 

شده است...«

۱( فلسفه فقه - فلسفه سیاست و حکمرانی - فلسفه اجتماع - فلسفه دین 

۲( فلسفه دین - فلسفه سیاست و حکمرانی - انسان شناسی فلسفه اجتماع 

۳( فلسفه تاریخ - فلسفه اخالق - فلسفه اجتماع - فلسفه اجتماع

۴( انسان شناسی فلسفی - فلسفه دین - فلسفه اجتماع - فلسفه سیاست و حکمرانی

عبارت های زیر در کتاب »عدل الهی« با کدام گزینه تطابق دارند؟ -   
الف( عدل آنجا که به اجتماع کشیده می شود، یک مسئولیت است. 

ب( عدل آنجا که به امامت و رهبری مربوط می شود، یک شایستگی است. 
ج( در قرآن، از توحید گرفته تا معاد ... همه بر محور عدل استوار شده است.

۲( فلسفه دین - فلسفه اجتماع - فلسفه حکمرانی  ۱( فلسفه اجتماع - فلسفه دین - فلسفه سیاست    

۴( فلسفه اجتماع - فلسفه اخالق – فلسفه فقه  ۳( فلسفه اجتماع - فلسفه سیاست و حکمرانی - فلسفه دین  

شهید مطهری در کتاب ............................. جایگاه ..................... را در ........................ تبیین می کند.-   
۲( عدل الهی - عدل - وجودشناسی ۱( اصول فلسفه - عقل - زندگی    

۴( تکامل اجتماعی - فرد - جامعه ۳( انسان و سرنوشت - عقل - وجود انسان   

نظام فکری شهید مطهری همه گزینه ها را تأیید می کند به جز:-   
۱( ایشان صرفًا در آثار مکتوب موفق شده است نظام فکری و عملی خردمندانه ای را سامان دهد. 

۲( سبک زندگی او و همه آثارش حاصل عمیق ترین اندیشه های فلسفی و تفکر و تدبر در قرآن کریم است. 

۳( نظام فکری و عملی او در عین اتکا به میراث علمی و تمدن اسالمی، پاسخگوی نیازهای زمان حاضر هستند. 

۴( تأثیر دیدگاه های فلسفی او در آثار مرتبط با زندگی اجتماعی و اقتصادی جامعه قابل مشاهده است. 
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س سبک زندگی معیوب و ناسالم، حاصل کدام نظام فکری است؟-   

۱( نظامی که در آن فرد کمتر اهل اندیشه ورزی است. 

۲( نظامی که در آن پایه نظام فکری خود را به اشتباه انتخاب نموده اند. 

۳( نظامی که در آن، فرد توانایی برقراری ارتباط بین افکار و مسائل زندگی را ندارد. 

۴( نظامی که در آن، فرد قدرت عقلی و تفکری الزم را ندارد تا مبانی درست را با تصمیم گیری ها پیوند دهند.

در مورد نظام فکری آنان که در حال رشد و پیشرفت هستند، کدام گزینه درست است؟-   

۱( افکار فلسفی دارند، ولی نمی توانند بین تفکرات فلسفی و مسائل زندگی ارتباط برقرار کنند. 

۲( هنوز به تفکرات فلسفی دست نیافته اند و به تازگی وارد عرصه تفکر شده اند. 

۳( دارای فکر فلسفی نیستند و عموما در تقلید از بزرگان هستند. 

۴( وارد عرصه تفکر شده اند و به تفکر فلسفی دست یافته اند، اما تحت تأثیر جو حاکم بر جامعه هم هستند.

گزینه نادرست را تعیین نمایید.-   

۱( نظام فکری مردم به پنج دسته تقسیم می شوند که برخی از آن ها تابع جو حاکم بر جامعه نیستند.

۲( آنان که اهل اندیشه ورزی نیستند، دنباله روی گروه مشخصی نخواهند بود. 

۳( کسانی که نظام فکری خود را با تقلید تعیین می کنند، اصواًل در تصمیم گیری ها تابع جو حاکم بر جامعه هستند. 

۴( هرکس اندیشه ورزی پیشه نکند، نظام فکری مشخصی برای خودش ندارد.

اگر کسی دارای نگاه نادرست به سیاست و خانواده باشد، ریشه این نگاه نادرست درکجاست؟-   

۱( در اندیشه های فلسفی پذیرفته شده که در حکم شاخ و برگ درخت فکر او هستند. 

۲( در اندیشه های فلسفی پذیرفته شده که در حکم ریشه درخت فکری او هستند. 

۳( در نوع نگاه او به زندگی که همان ریشه تفکر اوست. 

۴( مربوط به نوع عمل او در زندگی است که باعث تولید این اندیشه می گردد.

کدام گزینه درباره نظام فکری صحیح نیست؟-   

۱( نظام فکری هرکس همان درخت اندیشه اوست که میوه های آن باورهای ما هستند. 

۲( نظام فکری درختی است که ریشه آن فلسفه پذیرفته شده توسط فرد و سایر اندیشه ها، شاخ و برگ آن هستند. 

۳( نظام فکری هر شخص شبیه درختی است که هر قدر ریشه قوی تری داشته باشد، شاخ و برگ آن قوی تر است. 

۴( شاخ و برگ درخت نظام فکری، اموری مانند نگاه به زندگی، به سیاست و خانواده را تشکیل می دهند.

عبارت نادرست در کدام گزینه آمده است؟ -   

۱( هر فلسفه ای سبک زندگی خاص خود را به دنبال دارد. 

۲( فلسفه الهی نظیر افالطون و فارابی رنگ و بوی زندگی را الهی می کند. 

۳( غایات محدود به امور مادی، حاصل فلسفه های مبتنی بر حس و ماده است. 

۴( مبانی فلسفی پذیرفته شده توسط هر شخص، مانند درختی است که ریشه آن را اهداف زندگی تشکیل می دهد.
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س سبک زندگی معیوب و ناسالم، حاصل کدام نظام فکری است؟-   
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برجسته ترین شاگرد امام خمینی )ره( و عالمه طباطبایی چه کسی بود؟-   

۴( آیت الله جوادی آملی ۳( شهید باهنر   ۲( شهید بهشتی   ۱( شهید مطهری  

در مورد شاگردان عالمه طباطبایی کدام گزینه نادرست است؟-   

۱( آنان که به دنبال تحول در حوزه های علمیه و روزآمد کردن مباحث فکری و فلسفی بودند، گرد او جمع شدند. 

۲( تعداد محدودی از شاگردان عالمه از یاران صمیمی امام خمینی و از بازوان فکری و فرهنگی نهضت اسالمی او شدند. 

۳( شهید بهشتی و شهید باهنر در کنار شهید مطهری از شاگردان عالمه طباطبایی بودند.

۴( جلسات ایشان در قم در ابتدا گمنام بود، ولی به سرعت مهم ترین جریان فکری و علمی قم شد. 

.................... برای تدریس در سطح تخصصی تر توسط -    ...................... برای تدریس فلسفه در سطح اولیه و  کتاب 
.................... نوشته شده است.

۲( شرح مختصر منظومه - شرح مبسوط منظومه - شهید مطهری  ۱( بدایه الحکمه - اصول فلسفه و روش رئالیسم - عالمه طباطبایی  

۴( بدایه الحکمه - نهایه الحکمه - عالمه طباطبایی ۳( بدایه الحکمه - اصول فلسفه و روش رئالیسم - شهید مطهری  

  - کدام گزینه صحیح نیست؟-   

۱( از ویژگی های منحصر به فرد کتاب »اصول فلسفه و روش رئالیسم«، نگاه تطبیقی بود که تا آن زمان سابقه نداشت. 

۲( شهید مطهری در برخی آثار خود، نگاه تطبیقی را ادامه داد.

با دیدگاه فالسفه  از تطبیق های کتاب »اصول فلسفه و روش رئالیسم«، بررسی نظر ماتریالیست ها و فیلسوفان اروپایی درباره مباحث مهمی مثل علیت   )۳
اسالمی بود. 

۴( تمامی کتب فلسفی عالمه طباطبایی با نگاه تطبیقی با فلسفه های جدید اروپا نگاشته شده است.

همه عبارات در مورد »تفسیر المیزان« به جز .............. صحیح هستند.-   

۱( روش تفسیری در این کتاب، تفسیر آیات قرآن به کمک آیات دیگر است. 

۲( عالمه در این کتاب نشان می دهد که قرآن کریم، یک منظومه و یک مجموعه کاماًل منسجم است. 

۳( ایشان برای جلوگیری از اختالط مباحث به هیچ وجه از مسائل فلسفی در تفسیر استفاده نکرده است.

۴( »تفسیر المیزان« حاصل جلسه تفسیری است که تشکیل داد و با سبکی جدید به تفسیر قرآن پرداخته شد.

کدام گزینه درباره مالقات هانری کربن با عالمه طباطبایی نادرست است؟-   

۱( این دیدارها در راستای تربیت شاگردان و معرفی تشیع به محیطهای فرهنگی جهانی انجام شد. 

۲( این مالقات ها باعث شد که هانری کربن درباره فلسفه، عرفان و مکتب شیعه از نظرات عالمه استفاده کند. 

۳( کتاب »شیعه« حاصل مالقات های عالمه طباطبایی با کربن است. 

۴( کتاب »رسالت تشیع« از اثرات این مالقات ها است.

در کدام گزینه به درستی به معرفی کتاب هایی که عالمه طباطبایی برای تدریس فلسفه تألیف نموده اند، اشاره کرده است؟-   

۲( اصول فلسفه و روش رئالیسم - نهایه الحکمه  ۱( اصول فلسفه و روش رئالیسم - بدایه الحکمه   

۴( اصول فلسفه و روش رئالیسم - رسالت تشیع  ۳( بدایه الحکمه - نهایه الحکمه    
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کدام یک از مباحث زیر در کتاب »اصول فلسفه و روش رئالیسم« طرح نمی شود؟-   

۲( مسئله عینیت ۱( مباحث مربوط به شناخت و معرفت شناسی   

۴( نگاه فلسفه اسالمی و قرآن درباره شناخت ۳( مبانی شناخت از نظر ماتریالیست ها   

کدام گزینه درباره کتاب »اصول فلسفه و روش رئالیسم« نادرست است؟-   

۱( این کتاب شامل متن اصلی و پاورقی های توضیحی است که پاورقی ها را استاد مطهری به متن اصلی افزوده است. 

۲( حاصل جلسات عالمه طباطبایی با طالب برجسته و آشنا به فلسفه است که به نقد و بررسی مارکسیسم می پرداخته اند. 

۳( ویژگی منحصر به فرد این کتاب تا آن زمان، نگاه تطبیقی به فلسفه است. 

۴( این کتاب به نقد روش های ماتریالیست ها و همچنین شرح نظرات مالصدرا و ابن سینا می پردازد.

کدام گزینه را درباره عالمه طباطبایی نمی توان پذیرفت؟-   

١( او پس از بررسی شرایط حوزه و اوضاع فرهنگی ایران، اقداماتی کرد که از آن جمله تربیت شاگردان است. 

۲( او عالوه بر تدریس »شفای ابن سینا« و »اسفار مالصدرا«، تصمیم گرفت یک دوره فلسفه اسالمی را ناظر بر مسائل روز بنویسد. 

۳( با حضور طالب برجسته کالسی تشکیل داد و مارکسیسم را بررسی کرد که حاصل آن جلسات کتاب »بدایه الحکمه« شد. 

۴( عالمه طباطبایی به همراه شهید مطهری نشان دادند که می توان با بهره گیری از ذخایر فلسفی صدرایی، مهم ترین مسئله های فلسفی روز را بررسی کرد.

کدام مورد از اقدامات عالمه طباطبایی برای آمادگی حوزه های علمیه در مواجهه با تفکرات نوین فلسفی نیست؟-   

۲( تدریس فلسفه، ناظر بر مسائل روز فلسفی  ۱( احیای تدریس و تفسیر قرآن کریم    

۴( ارتباط با اساتید فقه و اصول و تشویق ایشان به فراگیری فلسفه ۳( تربیت شاگردان      

کدام یک از گزینه های زیر از مشاهدات عالمه طباطبایی در ابتدای ورود به حوزه علمیه قم نیست؟-   

۱( ورود اندیشه های جدید و مکاتب فلسفی از اروپا به ایران و گسترش آن ها 

۲( گسترش اندیشه های ماتریالیستی و مارکسیسم در ایران 

۳( آمادگی حوزه های علمیه برای مواجهه با افکار و اندیشه های جدید فلسفی 

۴( اندک بودن تدریس فلسفه و مباحث فلسفی که می تواند زمینه مکاتب جدید را فراهم کند.

در ابتدای مهاجرت عالمه طباطبایی به قم، تفکرات .............. و مکتب ............ در حال گسترش بود.-   

۲( ماتریالیستی - مارکسیسم  ۱( ماتریالیستی - ایده آلیسم    

۴( فلسفی - ماتریالیسم ۳( مارکسیسم - رئالیسم     

درباره عالمه طباطبایی همه گزینه ها صحیح هستند به جز:-   

۱( اظهار می کرد که در تهذیب نفس و سلوک معنوی، هرچه داریم از مرحوم قاضی داریم. 

۲( کتاب »نهایه الحکمه«، حاصل جلسات او با هانری کربن است. 

۳( همیشه دروس را پیش از استاد مطالعه می کرد و هرگز اشکالی پیش استاد خود نبرد. 

۴( کتاب »اصول فلسفه و روش رئالیسم«، از مکتوبات ایشان است.
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کدام یک از مباحث زیر در کتاب »اصول فلسفه و روش رئالیسم« طرح نمی شود؟-   

۲( مسئله عینیت ۱( مباحث مربوط به شناخت و معرفت شناسی   

۴( نگاه فلسفه اسالمی و قرآن درباره شناخت ۳( مبانی شناخت از نظر ماتریالیست ها   

کدام گزینه درباره کتاب »اصول فلسفه و روش رئالیسم« نادرست است؟-   

۱( این کتاب شامل متن اصلی و پاورقی های توضیحی است که پاورقی ها را استاد مطهری به متن اصلی افزوده است. 

۲( حاصل جلسات عالمه طباطبایی با طالب برجسته و آشنا به فلسفه است که به نقد و بررسی مارکسیسم می پرداخته اند. 

۳( ویژگی منحصر به فرد این کتاب تا آن زمان، نگاه تطبیقی به فلسفه است. 

۴( این کتاب به نقد روش های ماتریالیست ها و همچنین شرح نظرات مالصدرا و ابن سینا می پردازد.

کدام گزینه را درباره عالمه طباطبایی نمی توان پذیرفت؟-   

١( او پس از بررسی شرایط حوزه و اوضاع فرهنگی ایران، اقداماتی کرد که از آن جمله تربیت شاگردان است. 

۲( او عالوه بر تدریس »شفای ابن سینا« و »اسفار مالصدرا«، تصمیم گرفت یک دوره فلسفه اسالمی را ناظر بر مسائل روز بنویسد. 

۳( با حضور طالب برجسته کالسی تشکیل داد و مارکسیسم را بررسی کرد که حاصل آن جلسات کتاب »بدایه الحکمه« شد. 

۴( عالمه طباطبایی به همراه شهید مطهری نشان دادند که می توان با بهره گیری از ذخایر فلسفی صدرایی، مهم ترین مسئله های فلسفی روز را بررسی کرد.

کدام مورد از اقدامات عالمه طباطبایی برای آمادگی حوزه های علمیه در مواجهه با تفکرات نوین فلسفی نیست؟-   

۲( تدریس فلسفه، ناظر بر مسائل روز فلسفی  ۱( احیای تدریس و تفسیر قرآن کریم    

۴( ارتباط با اساتید فقه و اصول و تشویق ایشان به فراگیری فلسفه ۳( تربیت شاگردان      

کدام یک از گزینه های زیر از مشاهدات عالمه طباطبایی در ابتدای ورود به حوزه علمیه قم نیست؟-   

۱( ورود اندیشه های جدید و مکاتب فلسفی از اروپا به ایران و گسترش آن ها 

۲( گسترش اندیشه های ماتریالیستی و مارکسیسم در ایران 

۳( آمادگی حوزه های علمیه برای مواجهه با افکار و اندیشه های جدید فلسفی 

۴( اندک بودن تدریس فلسفه و مباحث فلسفی که می تواند زمینه مکاتب جدید را فراهم کند.

در ابتدای مهاجرت عالمه طباطبایی به قم، تفکرات .............. و مکتب ............ در حال گسترش بود.-   

۲( ماتریالیستی - مارکسیسم  ۱( ماتریالیستی - ایده آلیسم    

۴( فلسفی - ماتریالیسم ۳( مارکسیسم - رئالیسم     

درباره عالمه طباطبایی همه گزینه ها صحیح هستند به جز:-   

۱( اظهار می کرد که در تهذیب نفس و سلوک معنوی، هرچه داریم از مرحوم قاضی داریم. 

۲( کتاب »نهایه الحکمه«، حاصل جلسات او با هانری کربن است. 

۳( همیشه دروس را پیش از استاد مطالعه می کرد و هرگز اشکالی پیش استاد خود نبرد. 

۴( کتاب »اصول فلسفه و روش رئالیسم«، از مکتوبات ایشان است.
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کدام شخصیت فلسفی در عرفان و اخالق به شاگردی میرزا علی آقا قاضی رسید و از شاگردان ممتاز او بود؟-   

۴( آیت الله شاه آبادی ۳( شهید مطهری   ۲( امام خمینی )ره(    ۱( عالمه طباطبایی  

این جمالت مربوط به کدام شخصیت فلسفی است؟ -   

»در اوایل تحصیل عالقه زیادی به ادامه تحصیل نداشتم... پس از آن، به یکباره عنایت خدایی دامن گیرم شد و مرا عوض کرد و در خود 
یک نوع شیفتگی و بی تابی نسبت به تحصیل کمال حس نمودم«.

۴( صدرالمتألهین ۳( امام خمینی )ره(   ۲( عالمه طباطبایی   ۱( شهید مرتضی مطهری  

بزرگترین شخصیت فلسفی معاصر چه کسی است؟-   

۴( امام خمینی )ره( ۳( عالمه طباطبایی   ۲( آیت الله رفیعی قزوینی   ۱( آیت الله شاه آبادی   

 کدام گزینه درباره تألیفات امام خمینی )ره( صحیح است؟-   

۱( در سنین جوانی کتاب های ارزنده ای در مباحث فلسفی تألیف کرد. 

۲( رابطه اش با آیت الله رفیعی قزوینی بیش از شاگرد و استادی بود و امام، او را مراد و محبوب خود می دانست. 

۳( حلقه درس فلسفه او در قم محدود به شاگردان نزدیک ایشان بود و علنی می شد. 

۴( شاگردان حاضر در تدریس او نقل می کنند که مباحث صدرالمتألهین را تفسیر عرفانی می کرد.

کدام مورد از آثار مکتوب امام خمینی )ره( نیست؟-   

۲( تعلیقات به شرح فصوص الحکم  ۱( شرح مصباح االنس     

۴( اسرار األیات ۳( آداب الصلوه     

گزینه درست را انتخاب نمایید.-   

۱( امام خمینی )ره( به خاطر مشکالتی که در برابر فلسفه در قم وجود داشت، حلقه درسی تشکیل نمی داد. 

۲( امام خمینی )ره( و عالمه طباطبایی از استادان برجسته فلسفه و که شاگردان آیت الله شاه آبادی بودند. 

۳( امام خمینی )ره( در قم در شرایطی تدریس فلسفه را آغاز کرد که بسیاری از بزرگان به شدت با فلسفه مخالف بودند. 

۴( حلقه درس امام خمینی )ره( برای تدریس فلسفه با گسترش زیادی برگزار می شد. 

کدام یک از اساتید زیر در شکل گیری شخصیت امام خمینی )ره( در ابعاد گوناگون فلسفی، عرفانی و اجتماعی نقش اساسی -   
داشته است؟

۲( آیت الله شاه آبادی ۱( میرزا ابوالحسن رفیعی قزوینی    

۴( آیت الله قمشه ای ۳( میرزا مهدی آشتیانی     

درباره برخورد فیلسوفان مسلمان با فلسفه های جدید اروپایی کدام گزینه درست است؟-   

۱( فالسفه مسلمان هیچ گونه پذیرشی از فلسفه های جدید نداشتند.

۲( فالسفه مسلمان به طور کامل فلسفه های جدید اروپایی را پذیرفتند.

۳( فالسفه مسلمان با بهره گیری از ذخیره فلسفی خود، سعی کردند فلسفه های اروپایی را بفهمند و ارزیابی کنند. 

۴( با کمک تفسیر اشراقی و مشائی، فلسفه های اروپایی را رد کردند.
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نابسامانی های ایجادشده در ایران در دوره ............، در اواخر دوره ............ به اتمام رسید و زمینه برای ............ فلسفه -   
فراهم شد.

۲( صفویه - قاجار - رشد  ۱( قاجار - صفویه - رشد    

۴( قاجار - صفویه - شکست مجدد ۳( صفویه - قاجار - حیات مجدد    

درباره دوره معاصر حکمت کدام گزینه صحیح نیست؟-   

۱( تفاوت عمده این دوره با دوره های پیشین، ورود فلسفه های جدید اروپایی به جهان اسالم است. 

۲( مکاتب جدید اروپایی وارد سایر کشورها از جمله ایران شد و بازار مباحث فلسفی را وارد مرحله جدیدی کرد. 

۳( ورود فلسفه های جدید اروپایی در ایران، با آغاز نهضت مشروطه به صورت گسترده ای شروع شد. 

۴( فلسفه های جدید اروپا با آغاز مشروطه وارد ایران شدند، ولی به خاطر عدم توانایی تا به امروز ادامه نیافتند.

تفاوت عمده دوره حکمت معاصر با دوره های قبلی چیست؟-   

۲( ورود فلسفه های جدید اروپایی به جهان اسالم ۱( ورود فلسفه متعالیه به جهان اسالم   

۴( حرکت های فلسفی در دوره قاجاریه ۳( آشنایی غربیان با فلسفه اسالمی    

بزرگترین شخصیت فلسفی معاصر و پررونق ترین حوزه فلسفی در دوره معاصر به ترتیب اشاره به کدام حکیمای الهی مسلمان -   
دارد؟ حاصل مباحث فلسفی عالمه طباطبایی پیرامون ماتریالیسم و مارکسیسم و حاصل گفتگوی های عالمه با هانری کربن به ترتیب 

چه کتاب هایی است؟

١( مالصدرا و عالمه طباطبایی - اصول فلسفه و روش رئالیسم، اسالم و تشیع 

۲( عالمه طباطبایی و امام خمینی - اصول فلسفه و روش رئالیسم، شیعه 

۳( شهید مطهری و عالمه طباطبایی - نقد ماتریالیسم دیالکتیک، شیعه 

۴( مالصدرا و شهید مطهری - نقد ماتریالیسم دیالکتیک، جهان بینی اسالمی

 از اینکه حمل حیوان ناطق بر انسان عین حمل وجود بر انسان نیست نمی توان نتیجه گرفت که ............-   

۲( وجود و ماهیت دو جنبه یک چیز هستند. ۱( مفهوم وجود غیر از مفهوم ماهیت است.   

۴( هستی و چیستی دو جزء از یک چیز هستند. ۳( وجود ذاتی هیچ ماهیتی نیست.    

در قضیه »انسان مخلوق است« حمل محمول بر موضوع، حمل ............................. است؛ زیرا محمول و موضوع .........-   
....................... داشته و محمول برای موضوع نیاز به دلیل ............ زیرا .............

۱( اولی ذاتی - اتحاد مصداقی و وجودی - ندارد - محمول ذاتی موضوع است. 

۲( اولی ذاتی - اتحاد مفهومی - ندارد - محمول ذاتی موضوع است. 

۳( شایع صناعی - اتحاد مصداقی و وجودی - دارد - محمول ضروری موضوع نیست. 

۴( شایع صناعی - اختالف مفهومی - ندارد - محمول ضروری موضوع است.

 در گستردگی مفهوم آن ها است؟ و کدام مثال در مورد آن درست است؟-   
ً
در کدام نوع حمل، تفاوت موضوع و محمول صرفا

۲( حمل شایع صناعی - انسان باسواد است.  ۱( حمل اولی ذاتی - انسان انسان است.    

۴( حمل اولی ذاتی - اسب حیوان شیهه کشنده است. ۳( حمل شایع صناعی - اسب حیوان مسابقه است.  
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نابسامانی های ایجادشده در ایران در دوره ............، در اواخر دوره ............ به اتمام رسید و زمینه برای ............ فلسفه -   
فراهم شد.

۲( صفویه - قاجار - رشد  ۱( قاجار - صفویه - رشد    

۴( قاجار - صفویه - شکست مجدد ۳( صفویه - قاجار - حیات مجدد    

درباره دوره معاصر حکمت کدام گزینه صحیح نیست؟-   

۱( تفاوت عمده این دوره با دوره های پیشین، ورود فلسفه های جدید اروپایی به جهان اسالم است. 

۲( مکاتب جدید اروپایی وارد سایر کشورها از جمله ایران شد و بازار مباحث فلسفی را وارد مرحله جدیدی کرد. 

۳( ورود فلسفه های جدید اروپایی در ایران، با آغاز نهضت مشروطه به صورت گسترده ای شروع شد. 

۴( فلسفه های جدید اروپا با آغاز مشروطه وارد ایران شدند، ولی به خاطر عدم توانایی تا به امروز ادامه نیافتند.

تفاوت عمده دوره حکمت معاصر با دوره های قبلی چیست؟-   

۲( ورود فلسفه های جدید اروپایی به جهان اسالم ۱( ورود فلسفه متعالیه به جهان اسالم   

۴( حرکت های فلسفی در دوره قاجاریه ۳( آشنایی غربیان با فلسفه اسالمی    

بزرگترین شخصیت فلسفی معاصر و پررونق ترین حوزه فلسفی در دوره معاصر به ترتیب اشاره به کدام حکیمای الهی مسلمان -   
دارد؟ حاصل مباحث فلسفی عالمه طباطبایی پیرامون ماتریالیسم و مارکسیسم و حاصل گفتگوی های عالمه با هانری کربن به ترتیب 

چه کتاب هایی است؟

١( مالصدرا و عالمه طباطبایی - اصول فلسفه و روش رئالیسم، اسالم و تشیع 

۲( عالمه طباطبایی و امام خمینی - اصول فلسفه و روش رئالیسم، شیعه 

۳( شهید مطهری و عالمه طباطبایی - نقد ماتریالیسم دیالکتیک، شیعه 

۴( مالصدرا و شهید مطهری - نقد ماتریالیسم دیالکتیک، جهان بینی اسالمی

 از اینکه حمل حیوان ناطق بر انسان عین حمل وجود بر انسان نیست نمی توان نتیجه گرفت که ............-   

۲( وجود و ماهیت دو جنبه یک چیز هستند. ۱( مفهوم وجود غیر از مفهوم ماهیت است.   

۴( هستی و چیستی دو جزء از یک چیز هستند. ۳( وجود ذاتی هیچ ماهیتی نیست.    

در قضیه »انسان مخلوق است« حمل محمول بر موضوع، حمل ............................. است؛ زیرا محمول و موضوع .........-   
....................... داشته و محمول برای موضوع نیاز به دلیل ............ زیرا .............

۱( اولی ذاتی - اتحاد مصداقی و وجودی - ندارد - محمول ذاتی موضوع است. 

۲( اولی ذاتی - اتحاد مفهومی - ندارد - محمول ذاتی موضوع است. 

۳( شایع صناعی - اتحاد مصداقی و وجودی - دارد - محمول ضروری موضوع نیست. 

۴( شایع صناعی - اختالف مفهومی - ندارد - محمول ضروری موضوع است.

 در گستردگی مفهوم آن ها است؟ و کدام مثال در مورد آن درست است؟-   
ً
در کدام نوع حمل، تفاوت موضوع و محمول صرفا

۲( حمل شایع صناعی - انسان باسواد است.  ۱( حمل اولی ذاتی - انسان انسان است.    

۴( حمل اولی ذاتی - اسب حیوان شیهه کشنده است. ۳( حمل شایع صناعی - اسب حیوان مسابقه است.  
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 معدوم، یک ماهیت مشکوک به وجود و عدم به درستی ذکر -   
ً
در کدام گزینه به ترتیب یک ماهیت قطعا موجود، یک ماهیت قطعا

شده است؟

۲( گیاه - اژدهای هفت سر - ماوراء الطبیعه  ۱( خدا - دریای جیوه - شیطان     

۴( گیاه - شریک الباری - کوه قاف ۳( خدا - شریک الباری - کوه الماس   

باتوجه به نظر ابن سینا در مورد قضیه  »اسب موجود است«  در ارتباط با وجود و ماهیت در  این قضیه نمی توان گفت ................-   

۱( تفاوت است و وجود فقط در ذهن و از جهت مصداق است.

۲( در خارج از ذهن دو امر جداگانه به نام وجود و اسب نداریم. 

۳( در خارج از ذهن، واقعیتی یگانه است که هر دو مفهوم است و وجود را به آن نسبت می دهیم. 

۴( هر شیء واقعی در خارج از ذهن یک چیز است نه دو چیز.

در کدام گزینه از گزینه های زیر، حمل محمول بر موضوع، حمل شایع صناعی است؟-   

۲( فرهاد انسان است. ۱( انسان حیوان است.     

۴( انسان انسان است. ۳( انسان ناطق است.     

اولین فیلسوف بزرگ مسلمان که به نسبت میان وجود و ماهیت توجه ویژه ای کرد و در مورد تمایز میان این دو مفهوم نکاتی را -   
مطرح نمود ........... و ادامه دهنده راه او ............ است.

۲( فارابی - ابن سینا  ۱( ابن سینا - فارابی      

۴( ابویعقوب کندی - ابن سینا ۳( ابویعقوب کندی - فارابی    

در ارتباط و با هستی و چیستی اشیاء و برخورد انسان با این دو جنبه در اشیاء، کدام عبارت درست است؟-   

۱( انسان با اضافه کردن کلمه این به شی از وجودی عام و کلی پرسش می کند. 

۲( آدمی در برخورد با اشیاء دو جنبه از آن شی را درک می کند، موجود بودن و هستی داشتن شی 

۳( خصوصیات اشیاء وجه مشترک موجودات و ماهیت آن ها وجه اختصاصی آن ها است.

۴( ذهن انسان در برخورد با هر واقعیت خارجی دو مفهوم ذهنی از آن شی می سازد یکی مفهوم وجود و دیگری مفهوم ماهیت.

و -     ............ به  ترتیب  به  هرکدام  که  هستند  ها  انسان  میان  مفاهیم  پرکاربردترین  از   ........... و   ............ فلسفی  مفاهیم 
.......... اشیاء اشاره داشته و در مورد آن ها می توان گفت ..............

۱( وحدت و کثرت - اشتراک و اختالف - مفاهیمی تعریف پذیرند.

۲( وجود و ماهیت - هستی و چیستی - همواره در کنار هم به کار می روند.

۳( وجود و ماهیت - هستی و چیستی - معمواًل در کنار هم به کار می روند. 

۴( وحدت و کثرت - اشتراک و اختالف - مفاهیمی تعریف ناپذیرند.

کدام یک از قضایای زیر به هر دو حمل اولی ذاتی و شایع صناعی درست است؟-   

۲( ایرانی آسیایی است.  ۱( کلی کلی است.     

۴( جزئی جزئی است.  ۳( انسان ممکن الوجود است.     
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حمل محمول بر موضوع در قضایای انسان آدم است - انسان مخلوق است - انسان موجود است - انسان حیوان است به ترتیب -   
چه نوع حملی است؟

۲( اولی ذاتی - شایع صناعی - شایع صناعی - اولی ذاتی  ۱( شایع صناعی - شایع صناعی - اولی ذاتی - اولی ذاتی   

۴( شایع صناعی - اولی ذاتی - اولی ذاتی - شایع صناعی ۳( اولی ذاتی - اولی ذاتی - شایع صناعی - شایع صناعی   

وقتی به یک شیء خاصی اشاره می کنیم و می پرسیم این چیست؟ آن جنبه از شیء که از آن آگاهی داریم و آن جنبه که برای ما -   
مجهول است به ترتیب کدام اند؟

۲( چیستی داشتن - موجود بودن  ۱( وجه اختصاصی - وجه اشتراکی     

۴( هستی داشتن - موجود بودن ۳( وجه اشتراکی - وجه اختصاصی    

کدام فیلسوف بزرگ مسلمان به نسبت میان وجود و ماهیت توجه ویژه ای کرد و نسبت آن ها در خارج در یک وجود واقعی مانند -   
کدام مثال است؟

۲( فارابی - پدر و پسر بودن یک فرد  ۱( فارابی - میز و پایه میز    

۴( ابن سینا - مرکب بودن آب از اکسیژن و هیدروژن  ۳( ابن سینا - کبوتر و سرخ بودن آن    

برهان وجوب و امکان در اثبات چه چیزی است؟ از چه کسی است؟ کدام مسأله فلسفی پایه این برهان است؟ فلسفه تومیسم -   
تحت تأثیر دیدگاه های چه کسانی بود؟

۱( وجود خدا - ابن سینا - فرق بین ماهیت و وجود - ابن سینا و ابن رشد 

۲( بطالن تسلسل علل - فارابی - مغایرت وجود با ماهیت - ابن سینا و ابن رشد 

۳( بطالن تسلسل علل - فارابی - مغایرت وجود با ماهیت - بیشتر ابن سینا و تا حدودی ابن رشد 

۴( وجود خدا - ابن سینا - فرق بین ماهیت و وجود - بیشتر ابن سینا و تا حدودی ابن رشد

حمل وجود بر ماهیت چه نوعی حملی است؟ نیاز به دلیل دارد یا خیر؟ چرا؟ مثال درست آن کدام است؟-   
۱( اولی ذاتی - خیر - زیرا مفهوم محمول ذاتی مفهوم موضوع است - خدا هست 

۲( شایع صناعی - بلی - زیرا مفهوم محمول غیر از مفهوم موضوع است - خدا هست 

۳( شایع صناعی - بلی - زیرا مفهوم محمول غیر از مفهوم موضوع است - زمین هست 

۴( اولی ذاتی - خیر - زیرا مفهوم محمول ذاتی مفهوم موضوع است - زمین هست

هرگاه مفهوم محمول عین یا جزء مفهوم موضوع باشد حمل، حمل ............ است که در آن موضوع و محمول از نظر مصداق -   
............ مانند ............ .

۲( اولی ذاتی - یکی هستند - مثلث مثلث است  ۱- اولی ذاتی - یکی هستند - مثلث مثلث نیست   

۴( شایع صناعی - متفاوت هستند - مثلث مثلث است ۳( شایع صناعی - متفاوت اند - مثلث مثلث نیست   

وجه اختصاصی و وجه اشتراک موجودات به ترتیب چیست و در مورد انسان مثال درست آن کدام است؟-   
۱( ماهیت - وجود - ویژگی ها و صفاتی مانند حیوان و ناطق بودن - بودن انسان 

۲( ماهیت - وجود - بودن انسان - هویت انسانی 

۳( وجود - ماهیت - بودن انسان - هویت انسانی 

۴( وجود - ماهیت - ویژگی ها و صفاتی مانند حیوان و ناطق بودن - بودن انسان
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حمل محمول بر موضوع در قضایای انسان آدم است - انسان مخلوق است - انسان موجود است - انسان حیوان است به ترتیب -   
چه نوع حملی است؟

۲( اولی ذاتی - شایع صناعی - شایع صناعی - اولی ذاتی  ۱( شایع صناعی - شایع صناعی - اولی ذاتی - اولی ذاتی   

۴( شایع صناعی - اولی ذاتی - اولی ذاتی - شایع صناعی ۳( اولی ذاتی - اولی ذاتی - شایع صناعی - شایع صناعی   

وقتی به یک شیء خاصی اشاره می کنیم و می پرسیم این چیست؟ آن جنبه از شیء که از آن آگاهی داریم و آن جنبه که برای ما -   
مجهول است به ترتیب کدام اند؟

۲( چیستی داشتن - موجود بودن  ۱( وجه اختصاصی - وجه اشتراکی     

۴( هستی داشتن - موجود بودن ۳( وجه اشتراکی - وجه اختصاصی    

کدام فیلسوف بزرگ مسلمان به نسبت میان وجود و ماهیت توجه ویژه ای کرد و نسبت آن ها در خارج در یک وجود واقعی مانند -   
کدام مثال است؟

۲( فارابی - پدر و پسر بودن یک فرد  ۱( فارابی - میز و پایه میز    

۴( ابن سینا - مرکب بودن آب از اکسیژن و هیدروژن  ۳( ابن سینا - کبوتر و سرخ بودن آن    

برهان وجوب و امکان در اثبات چه چیزی است؟ از چه کسی است؟ کدام مسأله فلسفی پایه این برهان است؟ فلسفه تومیسم -   
تحت تأثیر دیدگاه های چه کسانی بود؟

۱( وجود خدا - ابن سینا - فرق بین ماهیت و وجود - ابن سینا و ابن رشد 

۲( بطالن تسلسل علل - فارابی - مغایرت وجود با ماهیت - ابن سینا و ابن رشد 

۳( بطالن تسلسل علل - فارابی - مغایرت وجود با ماهیت - بیشتر ابن سینا و تا حدودی ابن رشد 

۴( وجود خدا - ابن سینا - فرق بین ماهیت و وجود - بیشتر ابن سینا و تا حدودی ابن رشد

حمل وجود بر ماهیت چه نوعی حملی است؟ نیاز به دلیل دارد یا خیر؟ چرا؟ مثال درست آن کدام است؟-   
۱( اولی ذاتی - خیر - زیرا مفهوم محمول ذاتی مفهوم موضوع است - خدا هست 

۲( شایع صناعی - بلی - زیرا مفهوم محمول غیر از مفهوم موضوع است - خدا هست 

۳( شایع صناعی - بلی - زیرا مفهوم محمول غیر از مفهوم موضوع است - زمین هست 

۴( اولی ذاتی - خیر - زیرا مفهوم محمول ذاتی مفهوم موضوع است - زمین هست

هرگاه مفهوم محمول عین یا جزء مفهوم موضوع باشد حمل، حمل ............ است که در آن موضوع و محمول از نظر مصداق -   
............ مانند ............ .

۲( اولی ذاتی - یکی هستند - مثلث مثلث است  ۱- اولی ذاتی - یکی هستند - مثلث مثلث نیست   

۴( شایع صناعی - متفاوت هستند - مثلث مثلث است ۳( شایع صناعی - متفاوت اند - مثلث مثلث نیست   

وجه اختصاصی و وجه اشتراک موجودات به ترتیب چیست و در مورد انسان مثال درست آن کدام است؟-   
۱( ماهیت - وجود - ویژگی ها و صفاتی مانند حیوان و ناطق بودن - بودن انسان 

۲( ماهیت - وجود - بودن انسان - هویت انسانی 

۳( وجود - ماهیت - بودن انسان - هویت انسانی 

۴( وجود - ماهیت - ویژگی ها و صفاتی مانند حیوان و ناطق بودن - بودن انسان
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منطق و فلسفه جامع کنکور

کدام یک از مباحث زیر در حوزه وجودشناسی به معنای عام آن نیست؟-   

۲( عقل مجرد است یا مادی؟ ۱( اصالت با فرد است یا جامعه؟    

۴( آیا مابعدالطبیعه قابل شناخت است؟ ۳( انسان های جامعه چه نقشی در تغییر حکومت ها دارند؟   

کدام اصل فلسفی مبنای برهان خداشناسی سینوی و کدام اصل پایه برهان خداشناسی توماس آکویناس است؟-   

۲( اصل وجوب و امکان - مغایرت وجود و ماهیت  ۱( مغایرت وجود و ماهیت - اصل علیت    

۴( مغایرت وجود و ماهیت - مغایرت وجود و ماهیت ۳( اصل وجوب و امکان - اصل علیت   

کدام عبارت بیانگر دلیل مغایرت مفهوم وجود با ماهیت است؟-   

۲( چیزهایی وجود دارند که دارای ماهیت نیستند.  ۱( مفهوم وجود را می توان بر ماهیات حمل کرد.    

۴( سلب وجود از ماهیت، در ذهن و در خارج امکان پذیر است. ۳( می توان ماهیاتی را تصور کرد که موجود نیستند.   

در کدام گزاره، نمی توان از دلیل حمل سؤال کرد؟-   

۲( انسان فانی است. ۱( زمستان سرد است.     

۴( پالتین فلز است. ۳( خدا جاودانه است.     

شاید نخستین مسئله ای که فکر بشر را به خود متوجه ساخته است کدام یک از مسائل فلسفی باشد و از پرکاربردترین مفاهیم -   
میان انسان ها که در سطح عامیانه نیز مطرح می باشند چیست؟ و از مباحث اولیه فلسفی چیست؟

۱( مسئله علت و معلول - وجود و ماهیت - درک دو مفهوم هستی و چیستی 

۲( درک دو مفهوم هستی و چیستی - وجود و ماهیت - مسئله علت و معلول 

۳( وجود و ماهیت - درک دو مفهوم هستی و چیستی - وجود و ماهیت 

۴( مسئله علت و معلول - وجود و ماهیت - مسئله علت و معلول

از کدام برهان در کتاب های فلسفی تحت عنوان نیازمندی حمل وجود بر ماهیت به دلیل یاد شده است و این برهان توسط کدام -   
فیلسوف مطرح شده و در دوران متأخر توسط کدام فیلسوف شرح داده شده است؟

۲( نسبت وجود و ماهیت - فارابی - عالمه طباطبائی ۱( مغایرت وجود و ماهیت - ابن سینا - عالمه طباطبائی  

۴( نسبت وجود و ماهیت - فارابی - مالهادی سبزواری ۳( مغایرت وجود و ماهیت - ابن سینا - مالهادی سبزواری   

کدام یک از مباحث زیر بدون تردید یکی از اساسی ترین آراء و عقاید فلسفی در تفکر اسالمی است و این نظر پایه کدام یک از -   
براهین اثبات وجود خدا بوده و توسط چه کسی مطرح شده است؟

۱( فرق بین ماهیت و وجود - برهان وجوب و امکان - ابن سینا 

۲( نسبت میان وجود و ماهیت - برهان اسد و اخ     ضر - فارابی 

۳( فرق بین ماهیت و وجود - مغایرت وجود و ماهیت - ابن سینا 

۴( نسبت میان وجود و ماهیت - نیازمندی حمل وجود بر ماهیت به دلیل - فارابی
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فیلسوف -     کدام  نظرات  از  متأثر  هایش  دیدگاه  سینا  ابن  بر  عالوه  و  کرد؟  گذاری  پایه  میالدی  قرن     در  اروپا  فلسفه  کسی  چه 
مسلمان بود؟ و اندیشه های او به رشد چه امری در اروپا کمک کرد؟

کوئیناس - ابن رشد - تجربه گرایی  ۱( توماس آ

۲( آلبرت کبیر - فارابی - تجربه گرایی 

کوئیناس - ابن رشد - عقل گرایی ۳( توماس آ

۴( آلبرت کبیر - فارابی - عقل گرایی
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فیلسوف -     کدام  نظرات  از  متأثر  هایش  دیدگاه  سینا  ابن  بر  عالوه  و  کرد؟  گذاری  پایه  میالدی  قرن     در  اروپا  فلسفه  کسی  چه 
مسلمان بود؟ و اندیشه های او به رشد چه امری در اروپا کمک کرد؟

کوئیناس - ابن رشد - تجربه گرایی  ۱( توماس آ

۲( آلبرت کبیر - فارابی - تجربه گرایی 

کوئیناس - ابن رشد - عقل گرایی ۳( توماس آ

۴( آلبرت کبیر - فارابی - عقل گرایی
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۱( گزینه ۴ گزینه صحیح است. عالمه طباطبایی به فقدان قدرت فلسفی الزم برای مواجهه با دیگر افکار اشاره می کنند نه آنکه حوزه های علمیه ( سوال
قدرت فکری الزم را نداشته باشند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. ( سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است. برخی از افراد در انتخاب ریشه درخت و پایه نظام فکری خود دچار خطا و اشتباه می شوند و ریشه ای ناکارآمد و ناسالم ( سوال
در زمین زندگی قرار می دهند و در نتیجه، به یک سبک زندگی معیوب و ناسالم می رسند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. این افراد گاهی بر اساس افکار خود تصمیم می گیرند و گاهی بیرون از آن اساس اینان در حال رشد و پیشرفت هستند.( سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. ( سوال

گزینه ۴ گزینه صحیح است. بسیاری هم هستند که مبنا و ریشه خوبی برای ساختمان اندیشه ای خود انتخاب کرده اند، اما آن قدرت عقلی و تفکری ( سوال
را ندارند که میان این مبانی و تصمیم گیری های زندگی در سیاست، خانواده، اقتصاد و نظایر آن پیوند ایجاد کنند. لذا درخت اندیشه آن ها شاخ و برگ های 

شاداب و مناسبی ندارد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. کسانی که وارد عرصه تفکر شده و دارای افکار فلسفی شده اند )رد گزینه ۲( اما نه هنوز آن افکار فلسفی به خوبی در آن ( سوال
شکل گرفته )رد گزینه ۴( و نه هنوز می توانند میان آن افکار و مسائل زندگی ارتباط برقرار کنند. این افراد گاهی بر اساس افکار خود تصمیم می گیرند و گاهی 

بیرون از آن اساس این افراد در حال رشد و پیشرفت هستند )رد گزینه ۳(

گزینه ۴ گزینه صحیح است. وقتی کسی به طور مثال، درباره سیاست صحبت می کند، مخاطب فهیم می داند که این سخن دقیقًا برگرفته از مبانی ( سوال
فلسفی اوست و این سخن به منزله شاخه و آن مبانی به منزله ریشه همین شاخه است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. کسانی که کمتر اهل اندیشه ورزی هستند و اصواًل یک نظام فکری مشخص شده برای خود ندارند، این افراد زندگی شان ( سوال
را به تقلید از دیگران می گذرانند و تصمیم گیری آن ها تابع جو حاکم بر جامعه است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. برخی از افراد در انتخاب ریشه درخت و پایه نظام فکری خود دچار خطا و اشتباه می شوند و ریشه ای ناکارآمد و ناسالم (  سوال
در زمین زندگی قرار می دهند و در نتیجه به یک سبک زندگی معیوب و ناسالم می رسند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. (  سوال
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه ۱: نگاه یک فرد به زندگی مانند شاخه های درخت است. 
گزینه ۲: مبانی پذیرفته شده باعث استواری شاخه های فکری می گردد. 

پاسخنامۀ درس دوازدهم

حکمت معاصر
پایۀ دوازدهم
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۱( گزینه ۴ گزینه صحیح است. عالمه طباطبایی به فقدان قدرت فلسفی الزم برای مواجهه با دیگر افکار اشاره می کنند نه آنکه حوزه های علمیه ( سوال
قدرت فکری الزم را نداشته باشند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. ( سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است. برخی از افراد در انتخاب ریشه درخت و پایه نظام فکری خود دچار خطا و اشتباه می شوند و ریشه ای ناکارآمد و ناسالم ( سوال
در زمین زندگی قرار می دهند و در نتیجه، به یک سبک زندگی معیوب و ناسالم می رسند.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. این افراد گاهی بر اساس افکار خود تصمیم می گیرند و گاهی بیرون از آن اساس اینان در حال رشد و پیشرفت هستند.( سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. ( سوال

گزینه ۴ گزینه صحیح است. بسیاری هم هستند که مبنا و ریشه خوبی برای ساختمان اندیشه ای خود انتخاب کرده اند، اما آن قدرت عقلی و تفکری ( سوال
را ندارند که میان این مبانی و تصمیم گیری های زندگی در سیاست، خانواده، اقتصاد و نظایر آن پیوند ایجاد کنند. لذا درخت اندیشه آن ها شاخ و برگ های 

شاداب و مناسبی ندارد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. کسانی که وارد عرصه تفکر شده و دارای افکار فلسفی شده اند )رد گزینه ۲( اما نه هنوز آن افکار فلسفی به خوبی در آن ( سوال
شکل گرفته )رد گزینه ۴( و نه هنوز می توانند میان آن افکار و مسائل زندگی ارتباط برقرار کنند. این افراد گاهی بر اساس افکار خود تصمیم می گیرند و گاهی 

بیرون از آن اساس این افراد در حال رشد و پیشرفت هستند )رد گزینه ۳(

گزینه ۴ گزینه صحیح است. وقتی کسی به طور مثال، درباره سیاست صحبت می کند، مخاطب فهیم می داند که این سخن دقیقًا برگرفته از مبانی ( سوال
فلسفی اوست و این سخن به منزله شاخه و آن مبانی به منزله ریشه همین شاخه است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. کسانی که کمتر اهل اندیشه ورزی هستند و اصواًل یک نظام فکری مشخص شده برای خود ندارند، این افراد زندگی شان ( سوال
را به تقلید از دیگران می گذرانند و تصمیم گیری آن ها تابع جو حاکم بر جامعه است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. برخی از افراد در انتخاب ریشه درخت و پایه نظام فکری خود دچار خطا و اشتباه می شوند و ریشه ای ناکارآمد و ناسالم (  سوال
در زمین زندگی قرار می دهند و در نتیجه به یک سبک زندگی معیوب و ناسالم می رسند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. (  سوال
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه ۱: نگاه یک فرد به زندگی مانند شاخه های درخت است. 
گزینه ۲: مبانی پذیرفته شده باعث استواری شاخه های فکری می گردد. 

پاسخنامۀ درس دوازدهم
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گزینه ۴: مجموعه ریشه و شاخه های فکری را امروزه نظام فکری می نامند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. (  سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است. ایشان در این تفسیر آیات قرآن کریم را به کمک آیات دیگر تفسیر می کند و نشان می دهد که این کتاب آسمانی یک (  سوال
منظومه و یک مجموعه کاماًل منسجم است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. ایشان برای تبیین بیشتر آیات و برای پیوند با مسائل روز، به مباحث مستقل فلسفی می پردازد و مجموعه ای غنی از (  سوال
مباحث فلسفی را در کنار تفسیر آیات ارائه می دهد.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. ویژگی دیگر کتاب »اصول فلسفه و روش رئالیسم« که تا آن روز در حوزه فلسفه در ایران سابقه نداشت، نگاه تطبیقی به (  سوال
فلسفه بود، عالمه و استاد مطهری در این کتاب تالشی می کنند که در مباحث مهمی، مثل شناخت و علیت، دیدگاه های فیلسوفان اروپایی و ماتریالیست ها را 

با دیدگاه خود در فلسفه اسالمی مقایسه کنند و ارزیابی خود را ارائه دهند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. عالمه و شهید مطهری در این کتاب نشان دادند که می توان از ذخیر فلسفی صدرایی بهره گرفت و متناسب با مهم (  سوال
ترین مسئله های فلسفی روز مجموعه ای تألیف کرد که پاسخگوی نیازهای ما در همین عصر باشد.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. (  سوال
- این جلسات ابتدا گمنام و کم جمعیت بود. 

- ابوالحسن شعرانی از شاگردان ایشان نیستند.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. تدریس شفا و اسفار از قبل از ایشان در حوزه علمیه صورت می گرفت و ایشان یک دورۂ فلسفه اسالمی حول مسائل (  سوال
روز را مطرح نموند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. از آنجا که ایران در یک دوره طوالنی مهد فلسفه بود و مکتب های بزرگ فلسفی مانند مکتب مشاء و اشراق و متعالیه (  سوال
در آن رونق داشت. برخورد فیلسوفان ایرانی با فلسفه های اروپایی بدین صورت بود که تالش کردند با بهره گرفتن از ذخیره ارزشمند فلسفی خود فلسفه های 

جدید اروپایی را بفهمند و ارزیابی کنند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال
- او کتاب اسفار را در همان سنین جوانی تدریس می کرد. 

- کتاب اساس التوحید از آثار میرزا آشتیانی می باشد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است. عالمه در عرفان و اخالق به خدمت عارف بزرگ میرزا علی آقا قاضی رسید و مراتب عالی سیروسلوک را طی کرد و از (  سوال
شاگردان ممتاز ایشان شد، ایشان حتی روشی تفسیری خود را که روش تفسیر قرآن به قرآن است از مرحوم قاضی آموخته بود.

تهران همکاری می کرد، در مالقات های (  سوال دانشگاه  با  فرانسوی که حدود ۲۰ سال  برجسته  فیلسوف  گزینه ۳ گزینه صحیح است. هانری کربن 
متعددی با عالمه طباطبایی، از نظرات ایشان درباره فلسفه، عرفان و مکتب شیعه استفاده کرد. حاصل مذاکرات کربن با عالمه، دو جلد کتاب تحت عنوان 

»رسالت تشیع« و »شیعه« در دنیای امروز می باشد.
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گزینه ۳ گزینه صحیح است. امام خمینی در شرایطی تدریش فلسفه را در حوزه ها آغاز کرد که بسیاری از بزرگان به شدت با تدریس فلسفه و به (  سوال
خصوص فلسفه صدرایی مخالف بودند و آن را فلسفه ای ضد دینی می دانستند، به همین جهت حلقه درس ایشان به شاگردان نزدیک اختصاص داشت و علنی 

نمی شد.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. تعلیقات بر شرح فصوص الحکم از آثار امام خمینی است و نه شرح فصوص الحکم(  سوال

گزینه ۲ گزینه صحیح است. امام در همان کودکی و نوجوانی مقدماتی را آموخت و برای آموختن فلسفه و عرفان به حضور استادان بزرگ آن زمان، (  سوال
از جمله سیدابوالحسن رفیعی قزوینی و آیت الله شیخ محمدعلی شاه آبادی رسید. آیت الله شاه آبادی بزرگ مردی است که در شکل گیری شخصیت امام خمینی 

در ابعاد گوناگون فلسفی و عرفانی و اجتماعی نقش اساسی داشته است.

گزینه ۱ حاج مالهادی سبزواری، مالعلی نوری مازندرانی و آقا محمدرضا حکیم قمشه ای از جمله این فالسفه محسوب نمی کردند و از فالسفه (  سوال
نام آشنای دوره بعد از صفوی می باشند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. آنان می کوشیدند با بازسازی و نوسازی ذخایر فلسفی گذشته، فلسفه ای غنی تر و پربارتر که ناظر به مسئله های روز (  سوال
جامعه باشد، عرضه نمایند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. برخورد فیلسوفان ایران با فلسفه های اروپایی بدین صورت بود که تالش کردند با بهره گرفتن از ذخیره ارزشمند فلسفی (  سوال
خود فلسفه های جدید اروپایی را بفهمند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه ۲: حیات فلسفی بود، اما از شادابی چندانی برخوردار نبود. 
گزینه ۳: مربوط به اواخر دوره قاجاریه است. 

گزینه ۴: در این ایام چند فیلسوف نام آشنا به تدریس فلسفه اشتغال داشتند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. پس از سقوط دولت صفویه )که دوره ظهور فیلسوفان بزرگی مانند مالصدرا بود( نابسامانی هایی ایران را فرا گرفت که تا (  سوال
مدت های طوالنی ادامه یافت. این نابسامانی ها، حیات علمی و فرهنگی را به شدت ضعیف کرد و همه علوم، از جمله فلسفه را از رونق انداخت.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. این ورود فکری و فلسفی در ایران با آغاز نهضت مشروطه به صورت گسترده ای شروع شده بود و تا به امروز ادامه یافت.(  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. از حدود صد سال قبل را دوره معاصر تلقی می کنیم و تفاوت عمده این دوره از سایر دوره ها همان ورود فلسفه های (  سوال
جدید اروپایی به جهان اسالم و از جمله کشور ما شد.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. کتاب »نهایه الحکمه« نوشته عالمه طباطبایی، برای تدریس در سطح باالتر و تخصصی تر فلسفه است.(  سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است. (  سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است. (  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. آثار مکتوب شهید مطهری مبنایی ترین موضوعات فلسفی تا عملی ترین موضوعات فردی و اجتماعی را شامل می (  سوال
شود.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. هدف های اجتماعی در حوزه فلسفه اجتماع هستند.(  سوال
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گزینه ۳ گزینه صحیح است. امام خمینی در شرایطی تدریش فلسفه را در حوزه ها آغاز کرد که بسیاری از بزرگان به شدت با تدریس فلسفه و به (  سوال
خصوص فلسفه صدرایی مخالف بودند و آن را فلسفه ای ضد دینی می دانستند، به همین جهت حلقه درس ایشان به شاگردان نزدیک اختصاص داشت و علنی 

نمی شد.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. تعلیقات بر شرح فصوص الحکم از آثار امام خمینی است و نه شرح فصوص الحکم(  سوال

گزینه ۲ گزینه صحیح است. امام در همان کودکی و نوجوانی مقدماتی را آموخت و برای آموختن فلسفه و عرفان به حضور استادان بزرگ آن زمان، (  سوال
از جمله سیدابوالحسن رفیعی قزوینی و آیت الله شیخ محمدعلی شاه آبادی رسید. آیت الله شاه آبادی بزرگ مردی است که در شکل گیری شخصیت امام خمینی 

در ابعاد گوناگون فلسفی و عرفانی و اجتماعی نقش اساسی داشته است.

گزینه ۱ حاج مالهادی سبزواری، مالعلی نوری مازندرانی و آقا محمدرضا حکیم قمشه ای از جمله این فالسفه محسوب نمی کردند و از فالسفه (  سوال
نام آشنای دوره بعد از صفوی می باشند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. آنان می کوشیدند با بازسازی و نوسازی ذخایر فلسفی گذشته، فلسفه ای غنی تر و پربارتر که ناظر به مسئله های روز (  سوال
جامعه باشد، عرضه نمایند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. برخورد فیلسوفان ایران با فلسفه های اروپایی بدین صورت بود که تالش کردند با بهره گرفتن از ذخیره ارزشمند فلسفی (  سوال
خود فلسفه های جدید اروپایی را بفهمند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. (  سوال
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه ۲: حیات فلسفی بود، اما از شادابی چندانی برخوردار نبود. 
گزینه ۳: مربوط به اواخر دوره قاجاریه است. 

گزینه ۴: در این ایام چند فیلسوف نام آشنا به تدریس فلسفه اشتغال داشتند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. پس از سقوط دولت صفویه )که دوره ظهور فیلسوفان بزرگی مانند مالصدرا بود( نابسامانی هایی ایران را فرا گرفت که تا (  سوال
مدت های طوالنی ادامه یافت. این نابسامانی ها، حیات علمی و فرهنگی را به شدت ضعیف کرد و همه علوم، از جمله فلسفه را از رونق انداخت.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. این ورود فکری و فلسفی در ایران با آغاز نهضت مشروطه به صورت گسترده ای شروع شده بود و تا به امروز ادامه یافت.(  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. از حدود صد سال قبل را دوره معاصر تلقی می کنیم و تفاوت عمده این دوره از سایر دوره ها همان ورود فلسفه های (  سوال
جدید اروپایی به جهان اسالم و از جمله کشور ما شد.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. کتاب »نهایه الحکمه« نوشته عالمه طباطبایی، برای تدریس در سطح باالتر و تخصصی تر فلسفه است.(  سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است. (  سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است. (  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. آثار مکتوب شهید مطهری مبنایی ترین موضوعات فلسفی تا عملی ترین موضوعات فردی و اجتماعی را شامل می (  سوال
شود.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. هدف های اجتماعی در حوزه فلسفه اجتماع هستند.(  سوال
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گزینه ۲ گزینه صحیح است. گزینه ۲ صحیح است.(  سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است. (  سوال
الف( فلسفه اجتماع 

ب( فلسفه سیاست و حکمرانی 
ج( فلسفه دین

گزینه ۲ گزینه صحیح است. شهید مطهری کتابی دارد با نام »عدل الهی« ایشان در این کتاب جایگاه عدل را در وجودشناسی« تبیین می کند.(  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. سبک زندگی و آثار مکتوب و غیرمکتوب شهید مطهری نشان دهنده آن است که ایشان موفق شده یک نظام فکری (  سوال
و عملی خردمندانه را سامان دهد.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. برخی از افراد در انتخاب ریشه درخت و پایه نظام فکری خود، دچار خطا و اشتباه می شوند و ریشه ای ناکارآمد و ناسالم (  سوال
در زمین زندگی قرار می دهند و در نتیجه، به یک سبک زندگی معیوب و ناسالم می رسند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. کسانی که وارد عرصه تفکر شده و دارای افکار فلسفی شده اند، اما نه هنوز آن افکار فلسفی به خوبی در آن ها شکل (  سوال
گرفته و نه هنوز می توانند میان آن افکار و مسائل زندگی ارتباط برقرار کنند، اینان در حال رشد و پیشرفت هستند.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. کسانی که کمتر اهل اندیشه ورزی هستند و اصواًل یک نظام فکری مشخص شده برای خود ندارند، زندگی شان را به (  سوال
تقلید از دیگران می گذرانند.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. نظام فکری هر فرد مانند درختی است که مبانی فلسفی پذیرفته شده، در حکم ریشه و سایر افکار و اندیشه های وی (  سوال
مانند نگاه فرد به زندگی، به سیاست و خانواده شاخ و برگ های آن شمرده می شوند. 

گزینه ۱ گزینه صحیح است. ریشه درخت نظام فکری، مبانی فلسفی پذیرفته شده توسط آن فرد است.(  سوال

گزینه ۴ گزینه صحیح است. ساختار و نظام فکری هر فرد، مشابه یک درخت است که مبانی فلسفی پذیرفته شده توسط آن فرد به منزله ریشه آن (  سوال
درخت است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. بنا به بیان امام خمینی و عالمه طباطبایی، متفکر شهید مرتضی مطهری، شاگرد ممتاز این دو استاد بزرگ به شمار (  سوال
می آید.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. بسیاری از شاگردان عالمه از یاران و بازوان فکری و فرهنگی نهضت اسالمی امام خمینی شدند.(  سوال

گزینه ۴ گزینه صحیح است. عالمه طباطبایی دو کتاب درسی در دو سطح برای تدریس فلسفه تألیف کرد به نام »بدایه الحکمه« که برای تدریس (  سوال
در سطح اولیه است و »نهایه الحکمه« که برای تدریس در سطح باالتر و تخصصی تر است.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. گزینه ۴ صحیح است.(  سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است. ایشان برای تبیین بیشتر آیات و برای پیوند با مسائل روز، به مباحث مستقل فلسفی می پردازد و مجموعه ای غنی از (  سوال
مباحث فلسفی را در کنار تفسیر آیات ارائه می دهد.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. این مالقات ها در راستای تربیت شاگردان نبود؛ بلکه عالمه می خواست فعالیتهای علمی و فرهنگی خود را از محدوده (  سوال
حوزه فراتر ببرد.
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گزینه ۳ گزینه صحیح است. عالمه طباطبایی دو کتاب »بدایه الحکمه« و »نهایه الحکمه« را برای تدریس فلسفه تألیف کرد.(  سوال

گزینه ۴ گزینه صحیح است. نوع شناخت از نگاه قرآن در این کتاب طرح نشده است.(  سوال

گزینه ۴ گزینه صحیح است. گزینه ۴ صحیح است.(  سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است. حاصل جلسات نقد مارکسیسم، کتاب »اصول فلسفه و روش رئالیسم« است.(  سوال

گزینه ۴ گزینه صحیح است. (  سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است. مشاهده عالمه طباطبایی عدم آمادگی حوزه های علمیه برای مواجهه با افکار و اندیشه های جدید بود.(  سوال

گزینه ۲ گزینه صحیح است. عالمه طباطبایی در ابتدای ورود به قم، مشاهده می کند که اندیشه های جدید و مکتب های فلسفی که از اروپا به ایران (  سوال
اومده، به خصوص تفکرات ماتریالیستی و مکتب مارکسیسم، در حال گسترش است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. حاصل مذاکرات کربن با عالمه، دو جلد کتاب تحت عنوان »شیعه« و »رسالت تشیع« در دنیای امروز می باشد.(  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. عالمه طباطبایی در عرفان و اخالق به خدمت عارف بزرگ، میرزا علی آقا قاضی رسید و از شاگردان ممتاز ایشان شد.(  سوال

گزینه ۲ گزینه صحیح است. (  سوال

گزینه ۴ گزینه صحیح است. استاد عالمه سید محمد حسین طباطبایی، بزرگترین شخصیت فلسفی معاصر و وارث حکمای بزرگ اسالمی است.(  سوال

گزینه ۴ گزینه صحیح است. (  سوال
بررسی گزینه های نادرست: 

گزینه ۲: امام، آیت الله شاه آبادی را مراد و محبوب خود می دانست. 
گزینه ۱: در سنین جوانی کتاب های ارزنده ای در مباحث عرفانی تألیف کرد. 

گزینه ۳: جلسات درس ایشان در قم علنی نمی شد.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. (  سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است. (  سوال
بررسی گزینه های نادرست: 

گزینه ۲: امام خمینی شاگرد آیت الله شاه آبادی بود، ولی عالمه طباطبایی شاگرد ایشان نبود. 
گزینه های ۱ و ۴: حلقه درس ایشان اختصاصی به شاگردان نزدیک داشت و علنی نمی شد.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. آیت الله شاه آبادی بزرگ مردی است که در شکل گیری شخصیت امام خمینی در ابعاد گوناگون فلسفی، عرفانی و (  سوال
اجتماعی نقش اساسی داشته است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. برخورد فیلسوفان ایرانی با فلسفه های اروپایی بدین صورت بود که تالش کردند با بهره گرفتن از ذخیره ارزشمند فلسفی (  سوال
خود، فلسفه های جدید اروپایی را بفهمد و ارزیابی کنند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. پس از سقوط دولت صفویان، نابسامانی هایی ایران را فراگرفت که تا مدت های طوالنی ادامه یافت. در اواخر حکومت (  سوال
قاجار که یک جنبش فکری و اجتماعی در ایران شکل گرفت، مسئله های فکری و فلسفی جدیدی نیز مطرح گردید که زمینه را برای حیات مجدد فلسفه فراهم کرد.
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گزینه ۳ گزینه صحیح است. عالمه طباطبایی دو کتاب »بدایه الحکمه« و »نهایه الحکمه« را برای تدریس فلسفه تألیف کرد.(  سوال

گزینه ۴ گزینه صحیح است. نوع شناخت از نگاه قرآن در این کتاب طرح نشده است.(  سوال

گزینه ۴ گزینه صحیح است. گزینه ۴ صحیح است.(  سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است. حاصل جلسات نقد مارکسیسم، کتاب »اصول فلسفه و روش رئالیسم« است.(  سوال

گزینه ۴ گزینه صحیح است. (  سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است. مشاهده عالمه طباطبایی عدم آمادگی حوزه های علمیه برای مواجهه با افکار و اندیشه های جدید بود.(  سوال

گزینه ۲ گزینه صحیح است. عالمه طباطبایی در ابتدای ورود به قم، مشاهده می کند که اندیشه های جدید و مکتب های فلسفی که از اروپا به ایران (  سوال
اومده، به خصوص تفکرات ماتریالیستی و مکتب مارکسیسم، در حال گسترش است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. حاصل مذاکرات کربن با عالمه، دو جلد کتاب تحت عنوان »شیعه« و »رسالت تشیع« در دنیای امروز می باشد.(  سوال

گزینه ۱ گزینه صحیح است. عالمه طباطبایی در عرفان و اخالق به خدمت عارف بزرگ، میرزا علی آقا قاضی رسید و از شاگردان ممتاز ایشان شد.(  سوال

گزینه ۲ گزینه صحیح است. (  سوال

گزینه ۴ گزینه صحیح است. استاد عالمه سید محمد حسین طباطبایی، بزرگترین شخصیت فلسفی معاصر و وارث حکمای بزرگ اسالمی است.(  سوال

گزینه ۴ گزینه صحیح است. (  سوال
بررسی گزینه های نادرست: 

گزینه ۲: امام، آیت الله شاه آبادی را مراد و محبوب خود می دانست. 
گزینه ۱: در سنین جوانی کتاب های ارزنده ای در مباحث عرفانی تألیف کرد. 

گزینه ۳: جلسات درس ایشان در قم علنی نمی شد.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. (  سوال

گزینه ۳ گزینه صحیح است. (  سوال
بررسی گزینه های نادرست: 

گزینه ۲: امام خمینی شاگرد آیت الله شاه آبادی بود، ولی عالمه طباطبایی شاگرد ایشان نبود. 
گزینه های ۱ و ۴: حلقه درس ایشان اختصاصی به شاگردان نزدیک داشت و علنی نمی شد.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. آیت الله شاه آبادی بزرگ مردی است که در شکل گیری شخصیت امام خمینی در ابعاد گوناگون فلسفی، عرفانی و (  سوال
اجتماعی نقش اساسی داشته است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. برخورد فیلسوفان ایرانی با فلسفه های اروپایی بدین صورت بود که تالش کردند با بهره گرفتن از ذخیره ارزشمند فلسفی (  سوال
خود، فلسفه های جدید اروپایی را بفهمد و ارزیابی کنند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. پس از سقوط دولت صفویان، نابسامانی هایی ایران را فراگرفت که تا مدت های طوالنی ادامه یافت. در اواخر حکومت (  سوال
قاجار که یک جنبش فکری و اجتماعی در ایران شکل گرفت، مسئله های فکری و فلسفی جدیدی نیز مطرح گردید که زمینه را برای حیات مجدد فلسفه فراهم کرد.
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منطق و فلسفه جامع کنکور

گزینه ۴ گزینه صحیح است. ورود فلسفه های جدید اروپایی در ایران، با آغاز نهضت مشروطه به صورت گسترده ای شروع شد و تا به امروز ادامه (  سوال
یافت.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. اگر از حدود صد سال قبل تاکنون را دوره معاصر تلقی کنیم، می توانیم بگوییم که تفاوت عمده این دوره با دوره های (  سوال
قبل در ورود فلسفه های جدید اروپا به جهان اسالم و از جمله، به کشور ما می باشد.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. استاد عالمه طباطبایی بزرگ ترین شخصیت فلسفی معاصر و وارث حکمای بزرگ اسالمی است و حوزه درس امام (  سوال
خمینی )ره( در قم، یکی از پررونق ترین حوزه های فلسفی بود. کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم عالمه محمد حسین طباطبایی با پاورقی های شهید مطهری، 
حاصل مباحث انتقادی ایشان بر مارکسیسم و تفکرات ماتریالیستی بوده و کتاب »شیعه« مرحوم عالمه طباطبایی در برگیرنده پرسش و پاسخ ها و گفتگوهای 

عالمه با هانری کربن درباره فلسفه، اسالم و تشیع است. 
تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه ۱: قسمت اول و سوم گزینه نادرست است. 
گزینه ۳: قسمت اول و دوم گزینه نادرست است. 

گزینه ۴: هر سه قسمت گزینه نادرست است و پاسخ صورت سؤال نیست.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. وقتی می گوییم هستی و چیستی دو جنبه یک چیز هستند به این معنا نیست که آن ها دو جزء از یک چیز هستند که (  سوال
باهم ترکیب یا جمع شده اند آن گونه که اکسیژن و هیدروژن دو جزء تشکیل دهنده آب هستند. بررسی سایر گزینه ها: گزینه های ۱، ۲ و ۳ همگی تعبیرهای 

درستی از بحث مغایرت مفهوم وجود با ماهیت در ذهن است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. در قضیه »انسان مخلوق است« موضوع، محمول اختالف مفهومی و اتحاد مصداقی و وجودی دارند؛ بنابراین حمل (  سوال
محمول بر موضوع به حمل شایع صناعی است. در حمل شایع صناعی چون مفهوم محمول خارج از ذات مفهوم موضوع است برای آن ضروری نیست و اثبات 

یا سلب آن از موضوع، نیاز به دلیل دارد. 
تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه های ۱ و ۲: قضیه به حمل شایع صناعی است نه اولی ذاتی 
گزینه ۴: در حمل شایع صناعی وجود محمول برای موضوع یا سلب آن از موضوع نیاز به دلیل دارد؛ زیرا محمول ضروری و ذاتی موضوع نیست.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. در حمل اولی ذاتی موضوع و محمول اتحاد مفهومی و مصداقی دارند و تفاوت آن ها در اجمال و تفصیل و گستردگی (  سوال
است و در حمل شایع صناعی موضوع و محمول اختالف مفهومی و اتحاد مصداقی و وجودی دارند. 

تحلیل گزینه های نادرست: 
گزینه ۱: قضیه »انسان انسان است« حمل محمول بر موضوع به حمل اولی ذاتی است، ولی محمول صرفًا تکرار موضوع است و گسترده تر از موضوع نیست؛ 

بنابراین مثال درستی برای حمل اولی ذاتی هست، ولی برای محمول گسترده تر از موضوع نه. 
گزینه های ۲ و ۳: سؤال در مورد حمل اولی ذاتی است نه حمل شایع صناعی.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. برخی ماهیات هستند که به وجود آن ها یقین داریم مانند همه پدیده های طبیعی اعم از جاندار و بیجان مثل انسان، (  سوال
حیوان، گیاه، سنگ، کوه و... برخی ماهیات هستند که می دانیم این امور حداقل تاکنون به صورت قطعی وجود ندارند، مانند دیو - اژده های هفت سر - غول 
شاخدار و کوه قاف و دریای جیوه و... برخی ماهیت هستند که در مورد وجود داشتن یا نداشتن آن ها اختالف نظر وجود دارد و محل بحث و مناقشه هستند، 

مانند پدیده های ماوراءطبیعی مثل روح و فرشته و... 
تحلیل گزینه های نادرست: 

گزینه های ۳ و ۱: خداوند ماهیت ندارد و وجود محض است. 
گزینه ۴: شریک الباری نیز ماهیت ندارد، چون ممکن الوجود نیست و کوه قاف ماهیتی است که قطعًا معدوم است نه مشکوک.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. در قضیه »اسب موجود است« تفاوت اسب و وجود فقط در ذهن از جهت »مفهوم« است وگرنه در خارج از ذهن دو (  سوال
امر جداگانه به عنوان اسب و وجود نداریم، بلکه ذهن ما در برخورد با واقعیت اسب دو مفهوم ذهنی از آن می سازد. اسب چیست؟ )ماهیت اسب( آیا اسب وجود 

دارد؟ )وجود اسب( 
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تحلیل گزینه های نادرست: 
گزینه ۲: در خارج از ذهن انسان هر شیء واقعی یک چیز است نه دو امر جداگانه 

گزینه ۳: ذهن انسان در برخورد با هر واقعیت یگانه که در خارج از ذهن وجود دارد برای شناخت آن دو مفهوم ذهنی می سازد. 
گزینه ۴: در بحث مغایرت وجود و ماهیت منظور مفهوم ذهنی ماهیت و مفهوم ذهنی وجود است نه اشیاء و افراد خارج از ذهن.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. هرگاه موضوع و محمول مفهوم یکی باشند و در حمل نوعی اختالف اعتباری مانند اختالف در اجمال و تفصیل یا ابهام و (  سوال
تفصیل یا حمل یک شی برخورد شی باشد حمل را حمل اولی ذاتی می گویند، مانند انسان حیوان است. - انسان انسان است. و... هرگاه موضوع و محمول مفهوم 

مختلف باشند و از جهت وجود، متحد باشند حمل را شایع صناعی گویند، مانند فرهاد انسان است. - پنبه سفید است. - قند شیرین است. و... 
بررسی گزینه های نادرست: 

گزینه های ۱، ۳ و ۴: مثال هایی برای حمل اولی ذاتی هستند؛ زیرا در این مثال ها موضوع و محمول اتحاد مفهومی دارند، یعنی مفهوم آن ها یکی است و تفاوت 
آن ها فقط در مواردی از قبیل ابهام، تفصیلی و... است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. (  سوال
بررسی گزینه های نادرست: 

گزینه ۱: ترتیب صورت سوال در گزینه رعایت نشده است. 
گزینه های ۳ و ۴: الکندی را نخستین فیلسوف مسلمان از جنبه تاریخی دانسته اند، ولی فلسفه اسالمی به صورت نظام یافته و سازمان دیده از فارابی و ابن سینا 

)فالسفه مشایی( آغاز می شود و مباحث آن تدوین و تنظیم می گردد.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. انسان در هرچیزی )واقعیت خارجی( که مشاهده می کند دو جنبه )دو مفهوم ذهنی( درک می کند. موجود بودن (  سوال
)هستی شی( و چیستی داشتن )ماهیت شی(. هر شی و واقعیت خارجی در خارج از ذهن انسان یک چیز است و دو چیز نیست؛ بنابراین وجود و ماهیت مفاهیمی 

هستند که ذهن انسان در برخورد با اشیاء خارجی می سازد و با وجود از هستی شی و با ماهیت از چیستی آن پرسش می کند. 
بررسی گزینه های نادرست: 

گزینه ۱: انسان با اضافه کردن کلمه این به شی )این چیست( از ماهیت وجودی جزئی و خاص پرسش می کند. 
گزینه ۲: موجود بودن و هستی داشتن یکی هستند و به جنبه وجودی شی مربوط می شود. 

گزینه ۳: وجود وجه مشترک موجودات و ماهیت وجه اختصاصی آن ها است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. یکی از مباحث اولیه فلسفه، تعیین نسبت دو مفهوم هستی و چیستی )وجود و ماهیت است(؛ زیرا این دو مفهوم از (  سوال
پرکاربردی ترین مفاهیم میان انسان ها هستند و معمواًل در کنار هم به کار می روند. 

بررسی گزینه های نادرست: 
گزینه ۱ و ۴: مفاهیم وحدت و کثرت مفاهیمی فلسفی هستند که بیشتر در مباحث فلسفه اولی کاربرد دارند و این مفاهیم همچون دیگر مفاهیم فلسفی تعریف 

پذیر به تعریف شرح اسمی )شرح لفظ( و تعریف ناپذیر به تعریف حقیقی )حدی و رسمی( هستند. 
گزینه ۲: قسمت سوم نادرست است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. قضیه کلی، کلی است از آن جهت که موضوع و محمول اتحاد مفهومی دارند حمل اول ذاتی است و درست است و از (  سوال
آن جهت که موضوع از مصادیق محمول است، یعنی خود مفهوم کلی از مصادیق کلی است به حمل شایع نیز درست است. 

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینه های ۲ و ۳: فقط حمل شایع صناعی است، زیرا موضوع و محمول اختالف مفهومی دارند و اتحاد مصداقی )یعنی موضوع از مصادیق محمول است(. 

گزینه ۴: به حمل اولی ذاتی درست است ولی به حمل شایع صناعی درست نیست؛ زیرا مفهوم جزئی بر مصادیق متعددی قابل صدق است بنابراین کلی است؛ 
یعنی در مقام مصداق، مفهوم جزئی از مصادیق کلی است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. انسان آدم است، آدم همان انسان و بشر است و مفهومی متفاوت از انسان نیست؛ بنابراین محمول تکرار موضوع است (  سوال
و فقط تفاوت لغوی با موضوع دارد نه تفاوت مفهومی. 

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینه های ۱ و ۴: حمل آدم بر انسان به حمل اولی ذاتی است، چون مفهوم محمول تکرار مفهوم موضوع است و موضوع و محمول مفهومًا و مصداقًا یکی هستند. 

گزینه ۳: حمل مخلوق بر انسان حمل شایع صناعی است؛ زیرا مفهوم مخلوق غیر از مفهوم انسان است و موضوع و محمول دو مفهوم متفاوت اند.
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تحلیل گزینه های نادرست: 
گزینه ۲: در خارج از ذهن انسان هر شیء واقعی یک چیز است نه دو امر جداگانه 

گزینه ۳: ذهن انسان در برخورد با هر واقعیت یگانه که در خارج از ذهن وجود دارد برای شناخت آن دو مفهوم ذهنی می سازد. 
گزینه ۴: در بحث مغایرت وجود و ماهیت منظور مفهوم ذهنی ماهیت و مفهوم ذهنی وجود است نه اشیاء و افراد خارج از ذهن.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. هرگاه موضوع و محمول مفهوم یکی باشند و در حمل نوعی اختالف اعتباری مانند اختالف در اجمال و تفصیل یا ابهام و (  سوال
تفصیل یا حمل یک شی برخورد شی باشد حمل را حمل اولی ذاتی می گویند، مانند انسان حیوان است. - انسان انسان است. و... هرگاه موضوع و محمول مفهوم 

مختلف باشند و از جهت وجود، متحد باشند حمل را شایع صناعی گویند، مانند فرهاد انسان است. - پنبه سفید است. - قند شیرین است. و... 
بررسی گزینه های نادرست: 

گزینه های ۱، ۳ و ۴: مثال هایی برای حمل اولی ذاتی هستند؛ زیرا در این مثال ها موضوع و محمول اتحاد مفهومی دارند، یعنی مفهوم آن ها یکی است و تفاوت 
آن ها فقط در مواردی از قبیل ابهام، تفصیلی و... است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. (  سوال
بررسی گزینه های نادرست: 

گزینه ۱: ترتیب صورت سوال در گزینه رعایت نشده است. 
گزینه های ۳ و ۴: الکندی را نخستین فیلسوف مسلمان از جنبه تاریخی دانسته اند، ولی فلسفه اسالمی به صورت نظام یافته و سازمان دیده از فارابی و ابن سینا 

)فالسفه مشایی( آغاز می شود و مباحث آن تدوین و تنظیم می گردد.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. انسان در هرچیزی )واقعیت خارجی( که مشاهده می کند دو جنبه )دو مفهوم ذهنی( درک می کند. موجود بودن (  سوال
)هستی شی( و چیستی داشتن )ماهیت شی(. هر شی و واقعیت خارجی در خارج از ذهن انسان یک چیز است و دو چیز نیست؛ بنابراین وجود و ماهیت مفاهیمی 

هستند که ذهن انسان در برخورد با اشیاء خارجی می سازد و با وجود از هستی شی و با ماهیت از چیستی آن پرسش می کند. 
بررسی گزینه های نادرست: 

گزینه ۱: انسان با اضافه کردن کلمه این به شی )این چیست( از ماهیت وجودی جزئی و خاص پرسش می کند. 
گزینه ۲: موجود بودن و هستی داشتن یکی هستند و به جنبه وجودی شی مربوط می شود. 

گزینه ۳: وجود وجه مشترک موجودات و ماهیت وجه اختصاصی آن ها است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. یکی از مباحث اولیه فلسفه، تعیین نسبت دو مفهوم هستی و چیستی )وجود و ماهیت است(؛ زیرا این دو مفهوم از (  سوال
پرکاربردی ترین مفاهیم میان انسان ها هستند و معمواًل در کنار هم به کار می روند. 

بررسی گزینه های نادرست: 
گزینه ۱ و ۴: مفاهیم وحدت و کثرت مفاهیمی فلسفی هستند که بیشتر در مباحث فلسفه اولی کاربرد دارند و این مفاهیم همچون دیگر مفاهیم فلسفی تعریف 

پذیر به تعریف شرح اسمی )شرح لفظ( و تعریف ناپذیر به تعریف حقیقی )حدی و رسمی( هستند. 
گزینه ۲: قسمت سوم نادرست است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. قضیه کلی، کلی است از آن جهت که موضوع و محمول اتحاد مفهومی دارند حمل اول ذاتی است و درست است و از (  سوال
آن جهت که موضوع از مصادیق محمول است، یعنی خود مفهوم کلی از مصادیق کلی است به حمل شایع نیز درست است. 

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینه های ۲ و ۳: فقط حمل شایع صناعی است، زیرا موضوع و محمول اختالف مفهومی دارند و اتحاد مصداقی )یعنی موضوع از مصادیق محمول است(. 

گزینه ۴: به حمل اولی ذاتی درست است ولی به حمل شایع صناعی درست نیست؛ زیرا مفهوم جزئی بر مصادیق متعددی قابل صدق است بنابراین کلی است؛ 
یعنی در مقام مصداق، مفهوم جزئی از مصادیق کلی است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. انسان آدم است، آدم همان انسان و بشر است و مفهومی متفاوت از انسان نیست؛ بنابراین محمول تکرار موضوع است (  سوال
و فقط تفاوت لغوی با موضوع دارد نه تفاوت مفهومی. 

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینه های ۱ و ۴: حمل آدم بر انسان به حمل اولی ذاتی است، چون مفهوم محمول تکرار مفهوم موضوع است و موضوع و محمول مفهومًا و مصداقًا یکی هستند. 

گزینه ۳: حمل مخلوق بر انسان حمل شایع صناعی است؛ زیرا مفهوم مخلوق غیر از مفهوم انسان است و موضوع و محمول دو مفهوم متفاوت اند.
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گزینه ۳ گزینه صحیح است. وجود وجه مشترک موجودات و ماهیت )چیستی( وجه اختصاصی آن ها است. (  سوال
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه ۱: ترتیب صورت سؤال در گزینه رعایت نشده است. 
گزینه ۲: چیستی مترادف با ماهیت است که وجه اختصاصی موجودات و موجود بودن وجه اشتراکی موجودات است و ترتیب صورت سؤال در گزینه رعایت نشده 

است. 
گزینه ۴: هستی داشتن و موجود بودن الفاظ مترادف هستند و هر دو به وجه اشتراک موجودات اشاره دارند.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. فارابی، فیلسوف بزرگ مسلمان به نسبت میان وجود و ماهیت توجه ویژه ای کرد و در تمایز میان این دو مفهوم نکاتی (  سوال
را مطرح نمود، ابن سینا دیگر فیلسوف مسلمان، راه فارابی را ادامه داد. 

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینه ۱: وقتی می گوییم هستی و چیستی )وجود و ماهیت( دو جنبه یک چیز هستند به این معنا نیست که آن ها دو جزء از یک چیز هستند که با هم ترکیب یا 
جمع شده اند... بنابراین تنها مثالی که به درستی نحوه دو جنبه یک چیز بودن هستی و چیستی را نشان می دهد در این مثال ها، پدر بودن و پسر بودن یک فرد 

است یعنی یک فرد نسبت به یکی پدر است و نسبت به یکی دیگر پسر. 
گزینه ۳ و۴: ابن سینا راه فارابی را در این بحث ادامه داد.

گزینه ۴ گزینه صحیح است. فرق بین ماهیت و وجود بی تردید یکی از اساسی ترین آراء و عقاید فلسفی در تفکر اسالمی است که پایه یکی از برهان (  سوال
های ابن سینا در اثبات وجود خدا به نام برهان وجوب و امکان قرار گرفته است. 

بررسی سایر گزینه ها: 
کویناس است که با فلسفه ابن سینا آشنا بود و به همراه آلبرت کبیر و راجر بیکن فلسفه ای را در  گزینه ۱: پایه گذار فلسفه توماسی - تومیسم در اروپا، توماس آ

اروپا بین قرن های ۱۳ تا ۱۵ میالدی ترویج می کردند که بیشتر متکی به دیدگاه های ابن سینا و تا حدودی ابن رشد بود. 
گزینه ۲ و ۳: سؤال در مورد برهان وجوب و امکان ابن سینا است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. حمل وجود یا هستی بر هر ماهیتی نیازمند دلیل است زیرا وجود ذاتی هیچ ماهیتی نیست. (  سوال
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه ۱ و ۴: حمل وجود بر هر ماهیتی حمل شایع صناعی است. 
گزینه ۲: خدا ماهیت ندارد و وجود صرف است بنابراین وجود ذاتی آن است.

گزینه ۲ گزینه صحیح است. در حمل اولی ذاتی موضوع و محمول مفهومًا و مصداقًا یکی هستند و اتحاد مفهومی و مصداقی دارند؛ مانند مثلث، (  سوال
مثلث است - مثلث شکل سه ضلعی است. انسان حیوان ناطق است و ... 

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینه ۱: اصطالح حمل به طور خاص برای قضایای موجبه به کار می رود و در قضایای سالبه سلب محمول از موضوع است بنابراین چون موجبه مثال در گزینه 

۲ آمده است اولویت با موجبه است یعنی گزینه ۲ باید انتخاب شود. 
گزینه ۳ و ۴: در حمل شایع صناعی مفهوم محمول غیر از مفهوم موضوع است و فقط اتحاد مصداقی دارند.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. وجود وجه مشترک موجودات است و ماهیت وجه اختصاصی آن ها و جنبه اختالف هر موجود با موجودات دیگر. (  سوال
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه ۲: بودن انسان اشاره به وجود و هستی انسان دارد پس ترتیب رعایت نشده است. 
گزینه ۳ و ۴: ترتیب سؤال رعایت نشده است.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. سؤال مطرح شده در گزینه »۳« مربوط به علم سیاست است. (  سوال
بررسی سایر گزینه ها: 

وجودشناسی به معنای عام آن، هم شامل مباحث هستی شناسی و مابعدالطبیعه می شود و هم شامل مباحث معرفت شناسی. 
گزینه های »۱« و »۲« در حوزه هستی شناسی و گزینه »۴« در حوزه معرفت شناسی مطرح می شوند.
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کوئیناس متأثر از فلسفه ابن (  سوال گزینه ۴ گزینه صحیح است. برهان ابن سینا بر پایه و مبتنی بر مغایرت و جدایی مفهوم وجود و ماهیت است. توماس آ
سینا بود و نظر ابن سینا را مبنای برهان خداشناسی اش قرار داد. پس براهین هر دو مبتنی بر مغایرت وجود و ماهیت اند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. می توانیم ماهیاتی را بدون این که وجود داشته باشند تصور کنیم. یعنی وجود و ماهیت دو چیز کاماًل متفاوت هستند (  سوال
و با یکدیگر مغایرت دارند. به عنوان مثال: ققنوس )ماهیت( هست )وجود( وقتی وارد ذهن انسان می شود، اگرچه ما در عالم خارج هستی را به ققنوس حمل 
کرده ایم، ولی این عبارت وقتی وارد ذهن می شود ذهن از پذیرش آن ابا دارد و نمی پذیرد که ققنوس وجود داشته باشد و اینجا به این مطلب می رسیم که ماهیت 

و وجود، دو چیز مختلف هستند و کاماًل از یکدیگر جدا هستند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. انواع حمل وجود دارد، حمل »حیوان ناطق« بر »انسان« یک حمل ضروری است و به دلیل نیاز ندارد، یعنی نمی توان (  سوال
پرسید چه عاملی باعث شد که شما »حیوان ناطق« را بر انسان حمل کنید، اما در عبارت »انسان موجود است« مفهوم »وجود« از مفهوم »انسان« جدا است 
و جزء تعریف آن قرار نمی گیرد، بنابراین میان انسان، به عنوان یک »چیستی« و »وجود« رابطه ضروری برقرار نیست، به همین سبب انسان می تواند موجود 
باشد و می تواند موجود نباشد. بنابراین حمل »وجود« بر هر چیستی« از جمله انسان، نیازمند دلیل است. حال این دلیل ممکن است حسی تجربی باشد یا عقلی 
محض. از آنجا که بحث حمل وجود باید بر ماهیت باشد، خداوند علت العلل و واجب الوجود است و ماهیت ندارد که بخواهیم وجود چیزی را بر آن حمل کنیم.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. یکی از مباحث اولیه فلسفه، درک دو مفهوم »هستی« و »چیستی« )وجود و ماهیت( و تعیین نسبت میان آن دو است. (  سوال
دقت کنید: مسئله علت و معلول جزء سؤاالت بوده است نه مباحث اولیه« دو مفهوم »وجود و ماهیت« از پرکابردترین مفاهیم میان انسان ها هستند و معمواًل 
در کنار هم به کار می روند. یکی از کهن ترین مسائل فلسفی، »مسئله علت و معلول« است. شاید نخستین مسئله ای که فکر بشر را به خود وارد کرده است 

چگونگی »رابطه علت و معلول« باشد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. ابن سینا برای بیان قدم چهارم شناخت وجود )هستی(، ماهیت )چیستی( نظر خود را با عنوان مغایرت وجود و ماهیت (  سوال
مطرح می کند که این برهان در کتاب های فلسفی تحت عنوان نیازمندی حمل وجود بر ماهیت به دلیل یاد می شود و در شرح منظوم حاج مالهادی سبزواری 

پرداخته شده است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. به دلیل توجه خاص ابن سینا، این بحث با عنوان )مغایرت وجود و ماهیت( یا عناوین مشابه، مقدمه طرح مباحث (  سوال
جدیدی قرار گرفت، که گفته اند: »فرق بین ماهیت و وجود بی تردید یکی از اساسی ترین آراء و عقاید فلسفی در تفکر اسالمی است«. این نظر، پایه یکی از برهان 

های ابن سینا در اثبات وجود خدا به نام برهان وجوب و امکان نیز می باشد. 
)به تله تست گزینه ۳ دقت کنید: مغایرت وجود و ماهیت برهان اثبات وجود خدا نیست(.

کوئیناس که در قرن ۱۳م. زندگی می کرد فلسفه ای را در اروپا پایه گذاری کرد که بیشتر متکی به دیدگاه های (   سوال گزینه ۳ گزینه صحیح است. توماس آ
ابن سینا و تا حدودی ابن رشد بود و این فرصت را فراهم کرد تا فالسفه غرب با فلسفه ارسطوئی )عقل گرایی( آشنا شوند. گرچه این روند از قرن ۱۶ م. با رشد 

تجربه گرایی متوقف شد.
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کوئیناس متأثر از فلسفه ابن (  سوال گزینه ۴ گزینه صحیح است. برهان ابن سینا بر پایه و مبتنی بر مغایرت و جدایی مفهوم وجود و ماهیت است. توماس آ
سینا بود و نظر ابن سینا را مبنای برهان خداشناسی اش قرار داد. پس براهین هر دو مبتنی بر مغایرت وجود و ماهیت اند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. می توانیم ماهیاتی را بدون این که وجود داشته باشند تصور کنیم. یعنی وجود و ماهیت دو چیز کاماًل متفاوت هستند (  سوال
و با یکدیگر مغایرت دارند. به عنوان مثال: ققنوس )ماهیت( هست )وجود( وقتی وارد ذهن انسان می شود، اگرچه ما در عالم خارج هستی را به ققنوس حمل 
کرده ایم، ولی این عبارت وقتی وارد ذهن می شود ذهن از پذیرش آن ابا دارد و نمی پذیرد که ققنوس وجود داشته باشد و اینجا به این مطلب می رسیم که ماهیت 

و وجود، دو چیز مختلف هستند و کاماًل از یکدیگر جدا هستند.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. انواع حمل وجود دارد، حمل »حیوان ناطق« بر »انسان« یک حمل ضروری است و به دلیل نیاز ندارد، یعنی نمی توان (  سوال
پرسید چه عاملی باعث شد که شما »حیوان ناطق« را بر انسان حمل کنید، اما در عبارت »انسان موجود است« مفهوم »وجود« از مفهوم »انسان« جدا است 
و جزء تعریف آن قرار نمی گیرد، بنابراین میان انسان، به عنوان یک »چیستی« و »وجود« رابطه ضروری برقرار نیست، به همین سبب انسان می تواند موجود 
باشد و می تواند موجود نباشد. بنابراین حمل »وجود« بر هر چیستی« از جمله انسان، نیازمند دلیل است. حال این دلیل ممکن است حسی تجربی باشد یا عقلی 
محض. از آنجا که بحث حمل وجود باید بر ماهیت باشد، خداوند علت العلل و واجب الوجود است و ماهیت ندارد که بخواهیم وجود چیزی را بر آن حمل کنیم.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. یکی از مباحث اولیه فلسفه، درک دو مفهوم »هستی« و »چیستی« )وجود و ماهیت( و تعیین نسبت میان آن دو است. (  سوال
دقت کنید: مسئله علت و معلول جزء سؤاالت بوده است نه مباحث اولیه« دو مفهوم »وجود و ماهیت« از پرکابردترین مفاهیم میان انسان ها هستند و معمواًل 
در کنار هم به کار می روند. یکی از کهن ترین مسائل فلسفی، »مسئله علت و معلول« است. شاید نخستین مسئله ای که فکر بشر را به خود وارد کرده است 

چگونگی »رابطه علت و معلول« باشد.

گزینه ۳ گزینه صحیح است. ابن سینا برای بیان قدم چهارم شناخت وجود )هستی(، ماهیت )چیستی( نظر خود را با عنوان مغایرت وجود و ماهیت (  سوال
مطرح می کند که این برهان در کتاب های فلسفی تحت عنوان نیازمندی حمل وجود بر ماهیت به دلیل یاد می شود و در شرح منظوم حاج مالهادی سبزواری 

پرداخته شده است.

گزینه ۱ گزینه صحیح است. به دلیل توجه خاص ابن سینا، این بحث با عنوان )مغایرت وجود و ماهیت( یا عناوین مشابه، مقدمه طرح مباحث (  سوال
جدیدی قرار گرفت، که گفته اند: »فرق بین ماهیت و وجود بی تردید یکی از اساسی ترین آراء و عقاید فلسفی در تفکر اسالمی است«. این نظر، پایه یکی از برهان 

های ابن سینا در اثبات وجود خدا به نام برهان وجوب و امکان نیز می باشد. 
)به تله تست گزینه ۳ دقت کنید: مغایرت وجود و ماهیت برهان اثبات وجود خدا نیست(.

کوئیناس که در قرن ۱۳م. زندگی می کرد فلسفه ای را در اروپا پایه گذاری کرد که بیشتر متکی به دیدگاه های (   سوال گزینه ۳ گزینه صحیح است. توماس آ
ابن سینا و تا حدودی ابن رشد بود و این فرصت را فراهم کرد تا فالسفه غرب با فلسفه ارسطوئی )عقل گرایی( آشنا شوند. گرچه این روند از قرن ۱۶ م. با رشد 

تجربه گرایی متوقف شد.






