
درس نامه
    

پاسخ نامه
    

تست
 

174   119   8  درس 1: منطق، ترازوی اندیشه  

175   120   10  درس 2: لفظ و معنا  

177   122   14  درس 3: مفهوم و مصداق  

179   124   17  درس 4: اقسام و شرایط تعریف  

180   125   19  درس 5: اقسام استدالل استقرایی  

182   127   23  درس 6: قضیۂ حملی  

184   128   26  درس 7: احکام قضایا  

187   130   29  درس 8: قیاس اقترانی  

189   131   32  درس 9: قضیۂ شرطی و قیاس استثنایی  

191   133   36  درس 10: سنجشگری در تفکر  

درس نامه
    

پاسخ نامه
    

تست
 

193   134   39  درس 1: چیستی فلسفه  

195   135   42 درس 2: ریشه و شاخه های فلسفه  

196   136   44  درس 3: فلسفه و زندگی  

198   137   46 درس 4: آغاز تاریخی فلسفه  

199   138   49  درس 5: زندگی بر اساس اندیشه  



200   139   51  درس 6: امکان شناخت  

202   141   54  درس 7: ابزارهای شناخت  

203   142   57  درس 8: نگاهی به تاریخچۂ معرفت  

207   144   61  درس 9: چیستی انسان )1(  

208   145   63  درس 10: چیستی انسان )2(  

210   146   66  درس 11: انسان، موجود اخالق گرا  

درس نامه
     

پاسخ نامه
     

تست
 

212   148   70  درس 1: هستی و چیستی  

213   150   73  درس 2: جهان ممکنات  

215   151   76  درس 3: جهان عّلی و معلولی  

217   154   81  درس 4: کدام تصویر از جهان؟  

219   156   85  درس 5: خدا در فلسفه )قسمت اول(  

221   157   88  درس 6: خدا در فلسفه )قسمت دوم(  

223   159   93  درس 7: عقل در فلسفه )قسمت اول(  

225   161   97  درس 8: عقل در فلسفه )قسمت دوم(  

227   164   102  درس 9: آغاز فلسفه در جهان اسالم  

229   165   106  درس 10: دورۂ میانی  

231   168   110  درس 11: دوران متأّخر  

233   171   114  درس 12: حکمت معاصر  

236  پاسخ نامٔه کلیدی  
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درس نامه این درس را

در صفحه 212 بخوانید

پاسخ نامه این درس را

در صفحه 148 بخوانید

در مورد دو مفهوم »هستی« و »چیستی« کدام گزاره نادرست است؟0 700
2(ایندومفهوممعموالًباهمبهکاربردهنمیشوند. 1(همانمفاهیموجودوماهیتهستند.

4(برایفهمنسبتایندومفهومبایدکاوشفلسفینمود. 3(ازپرکاربردترینمفاهیمدرفلسفههستند.

کدام گزینه با گزینه های دیگر از نظر وجودداشتن، متفاوت است؟0 701
4(اقیانوسآرام 3(کوه 2(انسان 1(سیمرغ

پیش فرض ما در رفع نیازهایمان بیانگر این موضوع است که ...............0 702
2(مغایرتمفهوموجودباماهیتامریبینیازازدلیلاست. 1(نسبتبیندومفهومهستیوچیستیرادرککردهایم.

4(آگاهیبهوجودنیازدرمافرعبرشناختاسبابرفعآناست. 3(اشیاوپدیدههایاطرافماپرداختءهخیاالتذهنیوتوهماتمانیستند.
این مطلب که برای رفع تشنگی به سراغ آب می رویم نشان دهندءه چیست؟0 703

2(وقتینیازیپیدامیکنیم،بهدنبالچیزیمیرویمکهوجودداشتهباشد. 1(هرچیزیکهدراینجهانواقعیمیپنداریمنیازیازمارابرطرفمیکند.
4(تنهااموریکهواقعیهستندیکچیستیمعّیندارند. 3(تنهاچیزینیازمارابرطرفمیکندکهیکماهیتشناختهشدهداشتهباشد.

بهره گیری انسان از آتش برای روشنایی و طبخ غذا مؤید کدام یک از گزاره های زیر است؟0 704
2(ماهیاتگوناگوندروجودداشتنمشترکهستند. 1(ماهیتآتشووجودآندومصداقمختلفازیکموجودند.

4(ماهیتآتشووجودآن،دوجزءازیکموجودهستند. 3(واقعیاتیمستقلازذهنانسانوجوددارند.

وقتی انسان در پرسش، از کلمءه »این« یا »آن« استفاده می کند، این استفاده بیانگر پی بردن به چه موضوعی است؟0 705
4(چیستیوموضوع 3(اجزایهستی 2(ماهیت 1(وجود

با توجه به کنجکاوی کودک برای پی بردن به ویژگی های این یا آن حیوان، می توان دریافت که ...............0 706
1(تفاوتماهویحیواناتدلیلیاستبرمغایرتمفهوموجودباماهیت

2(وجودهرشیء،توصیفگرذاتیاتآنشیءمیباشد.
3(آگاهیازوجوداشیاوحیواناتبهدانستنذاتیاتآنهاگواهیمیدهد.

4(وجودوماهیتهرحیوانی،یگانگیمفهومیدارند.
اگر کودکی هنگام دیدن چیزی، سؤال »این چیست؟« را بپرسد، به تفاوت چه چیزی از منظر خود اشاره کرده است؟0 707

4(تفاوتضروریوغیرضروری 3(تفاوتحملیوشرطی 2(تفاوتوجودوماهیت 1(تفاوتموضوعومحمول
)اکنون فرهنیگ آموزش 98(0 708 وجه تمایز موجودات جهان از حیث ...............  داشتن آن ها است؛ مانند ............... . 

4(ماهیتـسفیدبودنیکلباس 3(چیستیـآببودنآب 2(هستیـوجودداشتنیکانسان 1(ماهیتـزندهبودنیکپشه
دربارءه دو مفهوم وجود و ماهیت، کدام گزاره درست نیست؟0 709

2(بهترتیبحیثیتاشتراکیووجهاختصاصیبینموجوداتهستند. 1(دومفهومازیکچیزندکهتشکیلدهندءهیکواقعیتخارجیاست.
4(حملمفهوموجودبرماهیتباحملماهیتبرخودشیکساننیست. 3(ذاتیاتیکشیء،باعثتمایزآنازدیگرموجوداتاست.

کدام گزینه نشان دهندءه یگانگی مصداق وجود و ماهیت است؟0 710
2(ازیکموجودواحد،دومفهومیگانهبهدستمیآید. 1(انسانوناطقیتدوجزءازیکمفهومهستند.

4(یگانگیوجودایندومفهومسبباتحادمفهومیآنهامیشود. 3(طالووجودآندومفهوممختلفازیکموجودند.
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)داخل 99 ـ با تغییر(0 711 کدام عبارت بیانگر دلیل مغایرت مفهوم وجود با ماهیت است؟ 
2(چیزهاییوجوددارندکهدارایماهیتنیستند. 1(مفهوموجودرامیتوانبرماهیتحملکرد.

4(سلبوجودازماهیت،درذهنودرخارجامکانپذیراست. 3(میتوانماهیاتیراتصورکردکهموجودنیستند.

نخستین فیلسوف در عالم اسالم که به طور ویژه به تفاوت میان »وجود و ماهیت« توجه کرد، کدام فیلسوف است؟0 712
4(ابنرشد 3(ابنسینا 2(مالصدرا 1(فارابی

)انساین 92(0 713 ماهیت و وجود اشیا در ............... از هم جداست و این یعنی ............... . 
4(واقعیتـمغایرتآندو 3(ذهنـاعتباریبودنماهیت 2(ذهنـمغایرتمفهومآندو 1(واقعیتـمغایرتمفهومآنها

موضوع و محمول یک قضیه با هم نسبت تساوی دارند. این مطلب می تواند نشانگر ............... باشد.0 714
2(عدمارتباطذاتیبینموضوعومحمول 1(شناختعقلیحملمحمولبرموضوع

4(بینیازیحملمحمولبرموضوعازدلیل 3(شناساییحسیحملمحمولبرموضوع
نظر ابن سینا در مورد تفاوت هستی و چیستی را در کدام گزینه بهتر می توان دریافت نمود؟0 715

1(هستیوچیستیدوجزءاندازیکچیز،ولیایندوجزءبودنتوسطذهنمیتوانددرکشود.
2(قضیءه»انسانموجوداست«،مثل»کاغذسفیداست«،میباشدبااینتفاوتکهسفیدیجزءکاغذنیست.

3(تفاوتهستیوچیستیفقطدرذهنوازحیثمفهوماست،نهچیزدیگر.
4(هستیوچیستیدومصداقمختلفومتفاوتازیکچیزند،نهازدوموجودجداگانه.

به چه علت وجود و ماهیت یک چیز را نمی توان مانند اجزای تشکیل دهندءه آب دانست؟0 716
2(هرماهیتیدرجهانذهنوخارج،یکواقعیتمحسوبمیگردد. 1(ایندو،دوحیثیتودوجزءیکچیزهستندونهترکیبشدهباهم.

4(هروجودیدرجهانذهنحاکیازیکواقعیتبیرونیاست. 3(اینمفاهیم،دوجنبهازیکچیزهستندونهدوجزءازیکچیز.
در تفکیک مفهوم وجود از ماهیت، می توان به ............... اشاره نمود.0 717

4(تعییننسبتمیانآندو 3(موجوداتمرکبازاشیا 2(چیستیهایبدونعلت 1(چیستیهایبدونهستی
)اکنون فرهنیگ آموزش 98(0 718 نسبت میان وجود و ماهیت به کدام گزینه نزدیک تر است؟ 

2(نسبتمیانمولکولهایشیءوخودشیء  1(نسبتمیاندرختانورنگسبز
4(نسبتمیانفیلسوفبودنفارابیوانسانبودناو  3(نسبتمیانپدربودنوخانواده

چند مورد از موارد زیر نادرست است؟0 719
ب( هستی و ماهیت، دو جنبه و دو حیثیت هر مفهومی هستند. الف( در خارج ماهیتی را نمی توان بدون وجود مشاهده کرد. 
ت( وجود و ماهیت یک واقعیت را نمی توان ترکیب شده دانست. پ( وجود و ماهیت در ذهن دو مفهوم جداگانه اند. 

4(سه 3(دو 2(یک 1(صفر

حمل مفهوم کدام گزینه از نوعی است که به دلیل نیاز ندارد؟0 720
4(موجودبرایانسان 3(حساسبرایگیاه 2(سوزانندهبرایآتش 1(سفیدبرایشکر

حمل کدام یک از موارد زیر بر انسان، نیازمند دلیل نیست؟0 721
4(سفیدپوست 3(جسم 2(فیلسوف 1(مخلوق

در چه صورت یک حمل را از نوع غیرضروری )حمل شایع صناعی( می دانیم؟0 722
2(مفهوممحمولغیرازمفهومموضوعباشد. 1(مفهوممحمولبرابربامفهومموضوعباشد.

4(مصداقمحمولغیرازمصداقموضوعباشد. 3(مصداقمحمولبرابربامصداقموضوعباشد.
در رابطه با تفاوت مفهوم مثلث و شکل سه ضلعی، نمی توان گفت ...............0 723

2(حملهرکدامبردیگری،حملضروریاست. 1(ایندومفهومهیچتفاوتیبایکدیگرندارند.
4(حملهرکدامبردیگری،حملاولیذاتیاست. 3(ایندومفهومازیکدیگرجداییناپذیرهستند.

در صورتی محمول به صورت ضروری بر موضوع حمل می شود که ...............0 724
2(محمولربطیبهموضوعنداشتهباشد. 1(جزءتعریفآنقراربگیردوازآنجدانشود.

4(تفاوتیدرمیزانگستردگینداشتهباشند.  3(نیازمنددلیلحسیوتجربینباشد.
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تفاوت حمل ضروری با غیرضروری در چیست؟0 725
1(تفاوتایندوهمانتفاوتهستیوچیستیاست.

2(برایحملضرورینیازمنددلیلعقلیمحضهستیم،ولیبرایحملغیرضروریدلیلتجربیکافیاست.
3(حملضروریدلیلنمیخواهد،ولیحملغیرضروریبهدلیلنیازدارد.

4(حملضروریتنهادرذهناتفاقمیافتد،ولیحملغیرضروری،خارجیاست.
کدام یک از گزار ه های زیر از حمل ضروری بهره نمی برد؟0 726

4(سرابناموجوداست. 3(کاغذجسماست. 2(انسانحیوانناطقاست. 1(دایرهمنحنیبستهاست.
)اکنون فرهنیگ آموزش 98(0 727 کدام یک از قضایای زیر، نیازمند دلیل نیست؟ 

4(شیرینیکمزهاست. 3(بهشتوجوددارد. 2(سحروجادودرجهاننیست. 1(هرگیاهییکنوعحیواناست.
)اکنون فرهنیگ آموزش 98(0 728 در رابطه با ویژگی های دو قضیءه »انسان حیوان ناطق است« و »انسان موجود است« به ترتیب کدام موارد صحیح است؟  

1(ضروریبودنونیازمندیدلیلبرایحملمحمولـبینیازیازدلیلبرایحملمحمول
2(مغایرتموضوعومحمولـیکسانبودنموضوعومحمول

3(گستردگیمفهوممحمولنسبتبهموضوعـعدمرابطءهضروریبینموضوعومحمول
4(جداییناپذیریدومفهومموضوعومحمولـضروریبودنرابطءهموضوعومحمول

)اکنون فرهنیگ آموزش 98(0 729 میان کوه نقره به عنوان یک چیستی و وجود، رابطءه ضروری برقرار ...............  
2(نیست؛پسحملوجودبرآندلیلنمیخواهد. 1(نیست؛بنابراینامکانوجودیافتنندارد.
4(نیست؛پسایجادآنممکناستونهحتمی. 3(است؛بنابراینامکانوجودیافتندارد.

حمل در کدام گزینه به دلیل نیاز دارد؟0 730
4(اسبشیههمیکشد. 3(شکرشیریناست. 2(انساندانااست. 1(مربعچهارضلعیاست.

شناسایی دلیل حمل در کدام گزاره با سایر گزینه ها متفاوت است؟0 731
2(دمکردءهآویشنبرایدرمانبرخیامراضمفیداست.  1(خربزهشیریناست.

4(مکعبحجمسهبعدیاست. 3(انسانهاسطحقدرتناطقءهمتفاوتیدارند.
)اکنون فرهنیگ آموزش 98(0 732 اگر مفهوم وجود جزئی از مفهوم ماهیت بود، ...............  

2(حملوجودبرماهیتنیازمنددلیلبود.  1(نفیوجودازماهیتامکانپذیرنبود.
4(حملوجودبرموضوعضرورینبود.  3(حملوجودبرماهیتممکننبود.

)انساین خارج 97(0 733 کدام عبارت برای اصل »زیادت وجود بر ماهیت« )به نحو ضمنی( استدالل اقامه می کند؟ 
2(ماهیتهایزیادیرامیشوددرنظرگرفتکهموجودنیستند. 1(مغایرتوجودوماهیت،مورداتفاقحکمایمسلماناست.

4(ماهیتووجوداشیادرذهنازهمجدامیشودومغایرتمییابند. 3(بهمجردتصوریکماهیت،آنماهیتدرذهنوجودپیدامیکند.
)انساین خارج 94(0 734 با فرض این که مفهوم وجود جزء مفهوم ماهیت باشد، کدام عبارت درست خواهد بود؟ 

2(ماهیات،مبهموناشناختهخواهندبود. 1(امورخیالیواقعاًوجودخواهندداشت.
4(همءهماهیاتعینیکدیگرخواهندبود. 3(هیچچیزیواقعاًوجودنخواهدداشت.

کدام گزینه درست است؟0 735
2(»شکلسهضلعی«اجمالمفهوم»مثلث«است. 1(»جانوررشدکننده«مفهومگستردءه»گیاه«است.
4(»حیوان«اجمالمفهوم»جسمحساس«است. 3(»متفکر«مفهومگستردءه»انسان«است.

در چه صورت یک مفهوم از چیستی مفهوم دیگر حکایت می کند و رابطءه بین آن دو چه نام دارد؟0 736
2(درصورتیکهمجملترازآنباشد.ـرابطءهغیرضروری 1(درصورتیکهگستردهترازآنباشد.ـرابطءهضروری

4(درصورتیکهحملآندلیلبخواهد.ـرابطءهامکانی 3(درصورتیکهازحقیقتآنحکایتکند.ـرابطءهذاتی
وقتی در تشخیص بین دو نوع وسیله در خانه دچار خطا می شویم، بدین معناست که ...............0 737

2(درکهستییکشیءبهمعنیاذعانبهشناختماهیتآنشیءنیست. 1(دراصلوجودآنوسایلدچارخطاشدهایم.
4(تفکیکماهیتآندووسیلهغیرممکناست. 3(حملمحمولوجودبرآندووسیلهنیازمنددلیلنیست.

فلسفءه تومیسم توسط کدام یک از فالسفه بنیان نهاده  شده و اکنون چه وضعیتی دارد؟0 738
2(ابنرشدـدرجریاناست.  1(توماسآکوئیناسـدرجریاناست.
4(ابنرشدـطرفداریندارد.  3(توماسآکوئیناسـطرفداریندارد.
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بحث مغایرت وجود و ماهیت پایءه کدام یک از برهان های ابن سینا قرار گرفته است و آکوئیناس کدام مطلب را پایءه برهان های خود قرار داده است؟0 739
2(وجوبوامکانـوجوبوامکان 1(وجوبوامکانـمغایرتوجودوماهیت

4(مغایرتوجودوماهیتـوجوبوامکان 3(مغایرتوجودوماهیتـمغایرتوجودوماهیت
تفکیک وجود از ماهیت مؤخر از ............... است.0 740

4(برهانوجوبوامکان 3(شناختذاتیاتهرشیء 2(زیادتیوجودبرماهیت 1(اصلواقعیتمستقلازذهن
چرا فرق بین ماهیت و وجود بی تردید یکی از اساسی ترین عقاید در فلسفه و تفکر اسالمی است؟0 741

1(چوناولینبارفارابیدرمورداینموضوعصحبتکردهاست.
2(بهعلتتوجهخاصابنسینابهبحثمغایرتوجودوماهیت،ایننکتهبرجستهومقدمءهمباحثدیگرشدهاست.

3(فیلسوفانغربباتوجهبهآثارابنسیناوابنرشدبافلسفءهارسطوواینموضوعآشناشدند.
4(زیراابنرشدبادقتدرفهممطالبارسطوتوانستاینموضوعراخارجازبحثفلسفهگسترشدهد.

علت آشنایی مجدد فالسفءه اروپایی با اندیشه های ارسطو بعد از قرن سیزدهم میالدی چه بود؟0 742
2(کنارگذاشتنفلسفههایحسیواستفادهازآرایابنسینا 1(بهرهگیریفیلسوفانیچونراجربیکنازنظراتارسطو
4(ایجادمناقشاتفراوانبهدلیلارائءهنظراتیازآکوئیناس 3(استفادهازآرایابنسیناوآرایابنرشددراروپا

دربارءه عینیت مفهوم وجود و ماهیت می توان مدعی بود که ...............0 743
2(زمینهسازگفتوگوهایمهمفلسفیدرجهاناسالماست. 1(ازاساسیترینآراءوعقایدفلسفیدرتفکراسالمیاست.

4(باپذیرشآن،تمایزبینماهیاتگوناگونغیرممکنمیشود. 3(پایءهیکیازبراهینابنسینادراثباتوجودخداقرارگرفت.
)خارج 99(0 744 در کدام گزاره، نمی توان از دلیل حمل سؤال کرد؟ 

4(پالتینفلزاست. 3(خداجاودانهاست. 2(انسانفانیاست. 1(زمستانسرداست.
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درس اول: هستی و چیستی
 یکی از مباحث اولیءه فلسفه، تعیین نسبت دو مفهوم هستی 9 700

و چیستی است )یعنی برای فهم نسبت این دو مفهوم باید کاوش فلسفی نمود(؛ 
زیرا این دو مفهوم از پرکاربردترین مفاهیم میان انسان ها هستند و معموالً در کنار 

هم به کار می روند.
  سیمرغ موجودی خیالی است و واقعیت ندارد.9 701
توانایی 9 702 و  ما  پیرامون  در  موجوداتی  و  اشیا  وجود   پذیرش 

شناخت نسبت به آن اولین اصل در برآورده کردن نیازهایمان است. این مطلب اولین 
)  گام در شناخت و تبیین نسبت بین دو مفهوم هستی و چیستی است. )رد  و 

ابتد به وجود پدیده ای معتقد می شویم، سپس نسبت به شناخت آن اقدام می کنیم. 
) )رد 

 این مطلب بیانگر آن است که می دانیم در اطراف ما چیزهایی 9 703
واقعی است که برحسب نیاز از آن ها استفاده می کنیم و نیازمان را برطرف می سازیم.

بررسی سایر گزینه ها:  ممکن است چیزی را به اشتباه واقعی پنداشته باشیم. از 
طرف دیگر، لزوماً هر واقعیتی نیازی از ما برطرف نمی کند.  چیزی که واقعیت 
داشته باشد نیاز ما را برطرف می کند و نه صرف ماهیت.  امور خیالی نیز دارای 

یک چیستی معّین هستند.
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نیازمند 9 704 و چیستی  مفهوم هستی  دو  بیشتر  برای شناخت   
برداشتن چند گام هستیم. در اولین گام، به اصل واقعیت مستقل از ذهن معترف 
هستیم. این که در اطراف ما چیزهایی واقعی وجود دارد که بنابر احتیاجمان از آن ها 
و پرداختءه ذهن  را ساخته  راه های رفع آن ها  و  نیاز  این  بهره مند می شویم؛ یعنی 

خود نمی دانیم.
می باشد. صحیح  موجود  یک  از  مختلف  مفهوم  دو  گزینه ها:   سایر   بررسی 

 وجود وجه اشتراکی موجودات است نه ماهیات یعنی همءه ماهیات موجود نیستند. 
 ماهیت آتش و وجود آن دو جنبه از یک موجودند نه دو جزء از یک موجود.

 افراد با استفاده از کلمات این و آن نشان می دهند که به 9 705
وجود فالن چیز واقف هستند.

 کودکی که با صفات اشارءه »این« و »آن« راجع به حیوانات 9 706
گوناگون می پرسد، یعنی از چیستی آن ها آگاه نیست. او به وجود حیوانات آگاه است 
و می داند که آن ها موجودند. اگر مغایرتی بین مفهوم وجود با ماهیت نبود، پرسش 

کودک از چیستی حیوانات بی معنا بود.
 کودک با استفاده از کلمءه این و آن نشان می دهد که به وجود 9 707

آن چیز پی برده است و می داند که موجود است، اما از ماهیت و چیستی آن  آگاه نیست.
یا چیستی همان وجه اختصاصی موجودات است. 9 708  ماهیت 

آب بودن آب نشان دهندءه ماهیت آن است.
یا  ماهیت  نه  دارد،  آن  به حیات  اشاره  پشه  زنده بودن  بررسی سایر گزینه ها:  
حتی وجود.  قسمت اول و دوم، هر دو اشاره به وجود دارند و نادرست هستند.

از صفاتی است که بر آن  بلکه   سفیدبودن، جزء ماهیت و ذات لباس نیست، 
عارض می شود.

 دو مفهوم هستی و چیستی دو مفهوم از یک شیء هستند 9 709
نه به این معنا که دو جزء از یک موجودند که اجزای تشکیل دهندءه یک شیء واقعی 

را بسازند.
 وقتی صحبت از هستی و چیستی موجودی )مانند طال( می شود؛ 9 710

به دو مفهوم یا دو جنبه از آن شیء اشاره می کنیم نه این که این دو مفهوم اجزای 
سازندءه آن محسوب می شوند؛ یعنی مصداق این دو مفهوم یک موجود واحد است.

یعنی 9 711 ندارند؛  وجود  که  کنید  تصور  را  مفاهیمی  شما  اگر   
مغایر  و  دارند  فرق  هم  با  ماهیت  و  وجود  نیست. پس  وجود  ولی  ماهیت هست، 
هستند. حمل وجود بر ماهیت گزینءه )1( دلیل مغایرت نیست، چون انسان را هم 

بر بشر می شود حمل کرد، در صورتی که یکی هستند.
دو 9 712 میان  نسبت  به  که  بود  مسلمانی  فیلسوف  اولین  فارابی   

مفهوم وجود و ماهیت توجه ویژه ای نمود و در تمایز میان این دو مفهوم نکاتی را 
مطرح نمود.

 ماهیت و وجود در جهان ذهنی یا اعتباری از هم جدا می شوند9 713
و با یکدیگر مغایرت پیدا می کنند.

 وقتی بین موضوع و محمول قضیه ای رابطءه تساوی برقرار 9 714
باشد، می توان نتیجه گرفت این دو مفهوم از یکدیگر جدایی ناپذیرند و عین یکدیگر 
می باشند و حمل هر مفهومی بر خودش بی نیاز از دلیل می باشد؛ مثالً می گوییم هر 

انسانی ناطق است و هر ناطقی انسان است.
 بررسی سایر گزینه ها:  این دو مفهوم دو جزء از یک چیز 9 715

نیستند که با هم ترکیب یا جمع  شده باشند.  وجود و چیستی، مانند کاغذ و 
رنگ کاغذ نیست که وقتی کسی بپرسد چه رنگی، می گوییم سفید. ضمناً وجود هم 
جزئی از انسان نیست.  در خارج دو امر جداگانه به نام وجود و ماهیت نداریم، 
بلکه در جهان خارج واقعیتی وجود دارد که هر دو مفهوم را بدان نسبت می دهیم.
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 وقتی می گوییم هستی و چیستی دو مفهوم از یک چیزند، 9 716
بدین معنا نیست که آن ها دو جزء از یک موجودند که با هم ترکیب یا جمع شده اند، 

آن گونه که اکسیژن و هیدروژن دو جزء تشکیل دهندءه آب هستند.
 دالیلی برای رد مطابقت مفهوم وجود و ماهیت وجود دارد، 9 717

از جمله این که اگر وجود و ماهیت عین یکدیگر بودند، صرف تصور هر ماهیتی برای 
تحقق وجودش کافی بود. در صورتی که چیستی های فراوانی داریم که دست کم تا 

زمان حال وجودشان محقق نشده است.
 وجود و ماهیت دو جنبه و دو حیثیت یک چیز هستند، همان طور 9 718

که فیلسوف بودن و انسان بودن فارابی نشان دهندءه جنبه های مختلفی از او هستند.
نه  و  است  )برگ ها(  درخت  از  بخشی  ویژگی  سبز  رنگ  گزینه ها:   سایر  بررسی 
حیثیت آن.  مولکول های شیء تشکیل دهنده و اجزای خود شیء هستند.  پدر 

خود جزئی از یک خانواده است.
 بررسی مورد نادرست: ب( هستی و ماهیت دو جنبه و دو 9 719

حیثیت موجودات هستند و نه مفاهیم. بسیاری از مفاهیم هستند که وجود ندارند؛ 
مانند سیمرغ و اژدها و ...

 سوزاننده بودن جزء ماهیت آتش است و آن را نمی توان از 9 720
آتش جدا نمود؛ بنابراین حمل آن بر آتش نیاز به دلیل ندارد.

بررسی سایر گزینه ها:  سفیدبودن جزء ذات شکر نیست.  حساس بودن جزء 
ذاتی گیاه محسوب نمی شود.  وجود جزء ذات انسان نیست.

 هر انسانی جسم دارد و جسم بودن جزء ماهیت و ذات انسان 9 721
است، بنابراین حمل آن ضروری است و به دلیل نیاز ندارد.

موضوع 9 722 مفهوم  از  غیر  محمول  مفهوم  قضیه ای  در  هرگاه   
باشد، حمل از نوع حمل شایع صناعی خواهد بود، مانند »قضیءه انسان موجود است.«

 شکل سه ضلعی، مفهوم گسترده تری از مثلث دارد و از این 9 723
نظر این دو متفاوت هستند.

حمل هایی که ذاتیات بر ذات حمل می شوند را حمل اولی ذاتی می نامند.
 اگر محمولی را بتوان جزء تعریف موضوع قرار داد و آن را 9 724

نتوان از موضوع جدا نمود، به گونه ای که محمول جزئی از ذات موضوع باشد، حمل 
آن از نوع ضروری خواهد بود.

آن 9 725 باشد، حمل  دیگری  چیز  ذات  از  جدای  چیزی  وقتی   
از نوع حمل غیرضروری است و نیازمند دلیل است، مانند حمل وجود بر  مفهوم 

چیستی انسان.
 میان چیستی و هستی سراب رابطءه ضروری برقرار نیست، 9 726

می تواند وجود داشته باشد یا نه، بنابراین حمل آن از نوع غیرضروری است و حمل 
وجود یا عدم بر آن نیازمند دلیل است. 

 مزه بودن از ویژگی های ذاتی شیرین است و از آن جداناپذیر 9 727
است، بنابراین حمل آن ضروری است و به دلیل نیاز ندارد.

بررسی سایر گزینه ها:  حمل حیوان بر گیاه ممتنع است.  نفی وجود به دلیل 
نیاز دارد؛ زیرا جزئی از ماهیت نیست.  حمل وجود به دلیل نیاز دارد؛ زیرا جزئی 

از ماهیت نیست.
 بررسی سایر گزینه ها:  حمل در قضیءه اول به دلیل نیاز 9 728

ندارد، اما در قضیءه دوم به دلیل نیازمند است.  در قضیءه اول موضوع و محمول 
یکسان هستند، اما در قضیءه دوم مغایرت دارند.  در قضیءه دوم بین موضوع و 

محمول رابطءه ضروری وجود ندارد.
 وجود جزء ذات و ماهیت کوه نقره نیست، اما این بدین معنا 9 729

نیست که وجودیافتن چنین چیزی ممکن نباشد.

 دانا بودن جزء ویژگی های ذاتی انسان نیست، بنابراین حمل 9 730
از نوع غیرضروری است و به دلیل نیاز دارد.

بررسی سایر گزینه ها:  چهارضلعی جزء ذات مربع است.  شیرین جزء ذات 
شکر است.  شیهه کشنده جزء ذات اسب است.

 حمل هر محمولی بر موضوعی یا بدیهی و بی نیاز از دلیل 9 731
است )مانند حمل هر مفهومی بر خودش یا حمل ذاتیات یک مفهوم بر خودش( یا 
نیازمند دلیل است که این دلیل یا از طریق ادراک حسی و تجربه ارائه می شود یا 
از راه تعقل. حمل »حجم سه بعدی« بر »مکعب« در گزینءه )4( بی نیاز از دلیل است.

دیگر 9 732 بود،  ماهیت  عین  یا  ماهیت  جزء  وجود  مفهوم  اگر   
ماهیتی  هر  صورت  آن  در  چرا که  نبود،  دلیل  نیازمند  ماهیتی  هیچ  وجود  اثبات 

موجود می شد و نفی وجود از هیچ ماهیتی ممکن نبود.
آن 9 733 در  بود،  ماهیت  مفهوم  مانند  یا  جزء  وجود  مفهوم  اگر   

صورت به هر ماهیتی که فکر می کردیم امکان داشت موجود باشد؛ بنابراین حال که 
این گونه نیست، متوجه می شویم که وجود و ماهیت در ذهن با یکدیگر مغایر هستند.

صورت 9 734 آن  در  بود،  ماهیت  مفهوم  جزء  وجود  مفهوم  اگر   
ماهیتی و حتی  و دیگر وجود هیچ  ماهیتی که تصور می کردیم وجود داشت  هر 

ماهیت های خیالی نیازی به دلیل نداشت.
»حیوان« 9 735 حقیقت  و  ذات  گویای  حساس«  »جسم  مفهوم   

است و تفاوتشان در اجمال و گستردگی است. مفهوم »حیوان« اجمال مفهوم »جسم 
حساس« می باشد.

 در صورتی یک مفهوم بیانگر چیستی مفهوم دیگر خواهد بود 9 736
که بین آن دو رابطءه ذاتی برقرار باشد و آن مفهوم گویای ذات و حقیقت دیگری باشد.

 این عبارت به اصل مغایرت وجود با ماهیت اشاره دارد. ما به 9 737
وجود اشیایی در اطراف خود یقین داریم در صورتی که نسبت به ماهیت آن دچار 
شک و تردید و خطا می شویم. اگر مغایرتی بین این دو مفهوم نبود، یقین در وجود 

یک شیء به شناخت ماهیت آن منجر می شد.
 فلسفءه تومیسم را توماس آکوئیناس بنیان نهاد که هنوز در 9 738

جریان می باشد و طرفدارانی دارد.
برهان های9 739 از  یکی  پایءه  ماهیت  و  وجود  مغایرت  بحث   

ابن سینا به نام برهان وجوب و امکان قرار گرفته است و توماس آکوئیناس نیز آن 
را پایءه برهان های خداشناسی خود قرار داده است.

 برای درک درست از دو مفهوم هستی و چیستی و نیز نسبت 9 740
بین آن دو و البته مغایرت میان وجود و ماهیت؛ قدم اول این است که به واقعیاتی 
صرف نظر از چگونگی ماهیت این واقعیات معترف باشیم. پس اصل واقعیت مستقل 
مفهوم  تفکیک  بر  مقدم  ما(  اطراف  در  واقعی  اشیای  وجودداشتن  )یعنی  ذهن  از 

وجود از ماهیت است.
 به علت توجه خاص ابن  سینا، این بحث با عنوان »مغایرت 9 741

وجود و ماهیت« و یا عنوان هایی مشابه، مقدمءه 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«.
 از قرن سیزدهم میالدی در اروپا فلسفه ای ترویج می شد که 9 742

بیشتر متکی به دیدگاه های ابن سینا و ابن رشد بود. همین امر فرصتی را فراهم نمود تا 
فالسفءه غرب از طریق ابن سینا و ابن رشد مجدداً با فلسفءه ارسطوئی ارتباط برقرار کنند.

و 9 743 هستی  مفهوم  دو  مغایرت  مؤید   )3( تا   )1( گزینه های   
چیستی هستند. وقتی وجود وجه اشتراکی موجودات است؛ اگر مفهوم وجود و ماهیت 
ماهیت انسان و  تفاوت بین ماهیات معنا نداشت و مثالً  عین یکدیگر باشند، اساساً 

طوطی یکی می شد.
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 فلزبودن ذات پالتین است، بنابراین حمل »فلز« بر »پالتین« 9 744
نیازمند دلیل نیست.
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 موضوع دانش فلسفه »وجود« است.
 فلسفه مسائل بنیادین و اساسی پیرامون »وجود« را بررسی می کند.

 »علم و معرفت« )یعنی معرفت شناسی( یکی از مباحث اساسی فلسفه است.

 مباحث پیرامون حقیقت وجود، یعنی رابطءه هستی و چیستی )وجود و ماهیت(

 جهان ممکنات 
و مفاهیم سه گانه:

امکان
ضرورت
امتناع

 علت و معلول و رابطءه علّیت

یکی از مباحث اولیءه فلسفه، درک این دو مفهوم و تعیین نسبت میان آن ها است:
 هستی )وجود(

 چیستی )ماهیت(
کار  به  هم  کنار  معموالً  و  مفاهیم هستند  پرکاربردترین  از  مفهوم  دو  این 
می روند. برای شناخت آن ها و درک نسبت بینشان این چند قدم را بردارید!

مسائل زندگی روزمّره 
حتی از کودکی به ما 

نشان می دهد که:

 در جهان اطراف ما چیزهای واقعی هست.
 برحسب نیاز از این چیزهای واقعی استفاده می کنیم.

 یعنی قبول داریم این چیزهای واقعی نیازهای ما 
را به صورت واقعی برآورده می کنند.

 اشیا و موجوداتی پیرامون ما وجود دارند و ما می توانیم به آن ها 
علم پیدا کنیم )یعنی آن ها را بشناسیم(.

مثال:

 وقتی گرسنه و تشنه می شویم به سراغ آب و غذا می رویم! 
 وقتی غمگین می شویم با کسی که دوستش داریم حرف می زنیم 

تا آرام شویم!
 وقتی کنکور داریم کتاب تست می خریم تا با آن از پِس سؤاالت 

کنکور برآییم!
 البته بعضی وقت ها چیزهایی را درک می کنیم یا تصور می کنیم 

که واقعی نیستند و خارج از ذهن ما وجود ندارند.

به این مثال توجه کنید: به همراه برادر کوچک ترتان به باغ  وحش رفته اید، 
او می پرسد این چیست؟ آن چیست؟ چون حیواناتی می بیند که اسمشان را 
نمی داند؛ مثالً فیل را نشان می دهد، می گوید: این چیست؟ شما می گویید: 
این فیل است. او می پرسد: فیل چی هست؟ و شما توضیحی می دهید تا او 

را دست به سر کنید! این مثال چه چیز را نشان می دهد؟
 کودک با گفتن »این چیست؟« یا »آن چیست؟« نشان می دهد وجود حیوانات 

را فهمیده و درک کرده است و می داند آن ها موجودند و هستند )وجود دارند(.
 کودک با پرسیدن ویژگی ها نشان می دهد که ماهیت یا چیستی آن ها را 

نمی شناسد )چیستی را نمی داند(.

شناخت ماهیت یعنی چه؟ یعنی:
 شناخت ویژگی های مخصوص هر موجود

 ویژگی هایی که آن ها را از دیگر موجودات متفاوت می کند، بشناسیم.
 این ویژگی ها را در منطق و فلسفه با اصطالح »ذاتیات« می شناسیم؛ یعنی 

ذاِت شیء.
 ماهیت یا چیستی هر موجود بیان کنندءه ذاتیات شیء است.

نتیجه:

 انسان در هر چیزی 
که می بیند دو جنبه را 

درک می کند:

موجود بودن )هستی(

چیستی داشتن )ماهیت یا ذات(

)یعنی همءه موجودات  است   وجود بخش مشترک موجودات 
در وجودداشتن مشترک هستند( و ماهیت وجه اختصاصی آن ها 

)یعنی ذات و ماهیت موجودات با هم فرق دارد(.

 فیلسوف بزرگ مسلمان، فارابی، به این نسبت میان ماهیت و وجود توجه 
ویژه ای کرد و چند نکته در مورد تمایز و فرق آن ها گفت. سپس ابن سینا 

راه فارابی را ادامه داد و یک موضوع مهم را بیان کرد:
وقتی می گوییم: هستی )وجود( و چیستی )ماهیت( دو مفهوم از یک چیز هستند 
معنایش این نیست که دو جزء از یک پدیده هستند و با هم ترکیب شده اند؛ مثل 

اکسیژن و هیدروژن که ترکیب می شوند و آب را تشکیل می دهند.
 حواستان باشد که هستی )وجود( و چیستی )ماهیت( دو جنبءه 
مختلف از یک وجود هستند و در ذهن و عقل ما از هم جدا می شوند، اما در 

خارج از ذهن این دو یکی هستند.
نتیجه این که آب و وجوِد آب دو مفهوم مختلف و متفاوت از یک موجود 

هستند )آب چیستی یا ماهیت همان وجود آب می باشد(.

تکمیل گزاره ها:
 در اطراف ما اشیای فراوانی وجود دارند که هم »چیستی« آن ها را 
می شناسیم و هم از هستی شان خبر داریم؛ مانند آب که هم وجود دارد 

و هم می دانیم چیستی آن ترکیب اکسیژن و هیدروژن است.
 برخی امور وجود دارند که از هستی شان خبر داریم، اما چیستی آن 
چندان برای ما روشن نیست؛ مانند الکترون و ویروس که می دانیم وجود 

دارند، ولی چیستی شان چندان روشن نیست.
را هم می توانیم در ذهن خود حاضر کنیم، در  فراوانی   چیستی های 
حالی که می دانیم این امور حداقل تاکنون در خارج موجود نشده اند؛ مانند 

سیمرغ یا دیو که در ذهن ما هستند، ولی وجود ندارند )البته فعالً !(.

 این گزاره ها مسائل روزمره هستند و قضایای فلسفی نیستند، 
اما یک تبیین فلسفی دارند که فارابی و ابن سینا این تبیین فلسفی )تفاوت 

وجود و ماهیت( را از همین نوع گزاره ها ارائه کرده اند.

ابن سینا نظر خودش را )مغایرت وجود و ماهیت( نام گذاری کرده است و 
برایش هم دلیل آورده، یکی از دالیل ابن سینا را بخوانید:

دو گزاره داریم:
 انسان حیوان ناطق است.

 انسان موجود است.
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حمل در گزارءه )1( با گزارءه )2( کامالً متفاوت است. چه تفاوتی دارد؟
)1( در گزارءه »انسان حیوان ناطق است« ما انسان را با حیوان و ناطق تعریف 
کرده ایم، پس این دوتا اجزای تعریف انسان هستند و چیستی )ماهیت( او را 
نشان می دهند و بیان کنندءه ذات و حقیقت انسان می باشد، پس ذاِت انسان 
همان »حیوان«، »ناطق« است. پس می توان گفت »انسان« و »حیوان ناطق« 
دو مفهوم هستند که از هم جدا نمی شوند )جدایی ناپذیرند!( پس دو لفظ 
هستند برای یک چیز )انسان و حیوان ناطق هر دو اسمِ یک موجود هستند(.

 حمل »حیوان ناطق« بر »انسان« نیاز به دلیل ندارد، چرا؟ چون 
به  بپرسد: چرا  اگر کسی  است.  انسان  ذات  و  ناطق همان حقیقت  حیوان 
انسان حیوان ناطق می گویند؟ سؤال خیلی واضح و بی موردی پرسیده است!

)2( در گزارءه »انسان موجود است« رابطءه وجود با انسان این گونه نیست که 
اگر بگوییم »انسان  باشیم؛ یعنی  نیازمند دلیل  انسان  بر  وجود  برای حمل 
موجود است«، می شود پرسید چرا؟ حاال باید به سؤال جواب بدهیم چه از 
لحاظ حّسی و تجربی یا عقل محض. به هر حال دلیل الزم داریم تا بگوییم 
چیزی وجود دارد. در سایر ماهیت ها و چیستی ها نسبت به مفهوم وجود 

همین حالت را دارند.
با مفهوم وجود  )ماهیت(  به عنوان یک چیستی  انسان   مفهوم 
مغایر است و رابطءه ذاتی بین آن ها وجود ندارد )یعنی وجودداشتن در ذاِت 

این پدیده ها و چیستی ها نیست(.
با هم متفاوت  بگوید که وجود و ماهیت  این دلیل  با  ابن سینا می خواهد 
و  هستی  تفاوت  به  است!  این  برای  استدالل  این  کل  هستند.  )متغایر( 

چیستی خوب دقت کنید!!
 تعاریفی مثل »انسان حیوان ناطق است«، »انسان حیوان است«، 
»انسان ناطق است« و »مثلث شکلی سه ضلعی است« که ذاتیات بر ذات حمل 
می شوند را حمل اولی ذاتی و حمل هایی، مانند »انسان حرکت کننده است« 

که امور غیرذاتی بر ذات حمل می شوند را حمل شایع صناعی نامیده اند.

 با توجه به این حرف ابن سینا، بحث »مغایرت وجود و ماهیت« مهم شد و 
مقدمءه مباحث دیگر قرار گرفت، گفته اند »فرق بین ماهیت و وجود بی تردید 

از اساسی ترین آرا و عقاید در فلسفءه اسالمی است«.
 از این بحث، ابن سینا در برهان »وجوب و امکان« برای اثبات وجود خدا 

استفاده کرد.
 در اروپا توماس آکویناس هم با فلسفءه ابن سینا آشنا شد و این اصل را 
راه  فلسفی  او یک مکتب  برانگیخت.  را  زیادی  بحث های  داد که  گسترش 

انداخت به نام »تومیسم« که هنوز در جریان است.
 آکویناس در قرن 13 میالدی فلسفه اش را پایه گذاری کرد که بر مبنای فلسفءه

دو فیلسوف مسلمان بود:
 ابن  سینا
 ابن رشد

اندیشه های با  غرب  فالسفءه  تا  کرد  فراهم  را  فرصتی  )تومیسم(   مکتب 
ابن سینا و ابن رشد آشنا شوند و دوباره با فلسفءه ارسطو ارتباط برقرار کنند.
و  بحث  آن  مورد  در  و  دارد  ادامه  اسالم  عالم  در  هم  هنوز  نظریات  این 

گفت وگوهای مختلف می شود.

 حمل در کدام قضیه با بقیءه قضیه ها متفاوت است؟
1( مثلث شکل سه ضلعی است.

2( آسمان امروز آبی است.
3( سنگ جسمِ جامد است.

4( گیاه موجودی رشدکننده است.
 گزینءه »2« چون گزینه های )1(، )3( و )4( همگی حمل ذاتی 
هستند؛ یعنی نیاز به دلیل ندارند، اما گزینءه )2( برای این که بگوییم آسمان 

امروز آبی است باید دلیل بیاوریم.
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