تست

پاسخنامه

درسنامه

درس  :1منطق ،ترازوی اندیشه

8

119

174

درس  :2لفظ و معنا

10

120

175

درس  :3مفهوم و مصداق

14

122

177

درس  :4اقسام و شرایط تعریف

17

124

179

درس  :5اقسام استدالل استقرایی

19

125

180

درس  :6قضیۂ حملی

23

127

182

درس  :7احکام قضایا

26

128

184

درس  :8قیاس اقترانی

29

130

187

درس  :9قضیۂ شرطی و قیاس استثنایی

32

131

189

درس  :10سنجشگری در تفکر

36

133

191

تست

پاسخنامه

درسنامه

درس  :1چیستی فلسفه

39

134

193

درس  :2ریشه و شاخههای فلسفه

42

135

195

درس  :3فلسفه و زندگی

44

136

196

درس  :4آغاز تاریخی فلسفه

46

137

198

درس  :5زندگی بر اساس اندیشه

49

138

199

درس  :6امکان شناخت

51

139

200

درس  :7ابزارهای شناخت

54

141

202

درس  :8نگاهی به تاریخچۂ معرفت

57

142

203

درس  :9چیستی انسان ()1

61

144

207

درس  :10چیستی انسان ()2

63

145

208

درس  :11انسان ،موجود اخالقگرا

66

146

210

تست

پاسخنامه

درسنامه

درس  :1هستی و چیستی

70

148

212

درس  :2جهان ممکنات

73

150

213

درس  :3جهان ع ّلی و معلولی

76

151

215

درس  :4کدام تصویر از جهان؟

81

154

217

درس  :5خدا در فلسفه (قسمت اول)

85

156

219

درس  :6خدا در فلسفه (قسمت دوم)

88

157

221

درس  :7عقل در فلسفه (قسمت اول)

93

159

223

درس  :8عقل در فلسفه (قسمت دوم)

97

161

225

درس  :9آغاز فلسفه در جهان اسالم

102

164

227

درس  :10دورۂ میانی

106

165

229

درس  :11دوران متأخّ ر

110

168

231

درس  :12حکمت معاصر

114

171

233

پاس خنامهٔ کلیدی

236

درسنامه این درس را

در صفحه  212بخوانید
پاسخنامه این درس را

در صفحه  148بخوانید

70700در مورد دو مفهوم «هستی» و «چیستی» کدام گزاره نادرست است؟

 )1همان مفاهیم وجود و ماهیت هستند.

 )3از پرکاربردترین مفاهیم در فلسفه هستند.

70701کدام گزینه با گزینههای دیگر از نظر وجودداشتن ،متفاوت است؟

 )1سیمرغ

 )2انسان

70702پیشفرض ما در رفع نیازهایمان بیانگر این موضوع است که ...............
 )1نسبت بین دو مفهوم هستی و چیستی را درک کردهایم.

 )3اشیا و پدیدههای اطراف ما پرداختءه خیاالت ذهنی و توهمات ما نیستند.
70703این مطلب که برای رفع تشنگی به سراغ آب میرویم نشاندهندءه چیست؟

 )1هر چیزی که در این جهان واقعی میپنداریم نیازی از ما را برطرف میکند.

 )2این دو مفهوم معموال ً با هم به کار برده نمیشوند.

 )4برای فهم نسبت این دو مفهوم باید کاوش فلسفی نمود.

 )3کوه

 )4اقیانوس آرام

 )2مغایرت مفهوم وجود با ماهیت امری بینیاز از دلیل است.

 )4آگاهی به وجود نیاز در ما فرع بر شناخت اسباب رفع آن است.
 )2وقتی نیازی پیدا میکنیم ،به دنبال چیزی میرویم که وجود داشته باشد.

 )3تنها چیزی نیاز ما را برطرف میکند که یک ماهیت شناختهشده داشته باشد.

معین دارند.
 )4تنها اموری که واقعی هستند یک چیستی ّ

 )1ماهیت آتش و وجود آن دو مصداق مختلف از یک موجودند.

 )2ماهیات گوناگون در وجودداشتن مشترک هستند.

70704بهرهگیری انسان از آتش برای روشنایی و طبخ غذا مؤید کدامیک از گزارههای زیر است؟

 )3واقعیاتی مستقل از ذهن انسان وجود دارند.

 )4ماهیت آتش و وجود آن ،دو جزء از یک موجود هستند.

70705وقتی انسان در پرسش ،از کلمءه «این» یا «آن» استفاده میکند ،این استفاده بیانگر پیبردن به چه موضوعی است؟

 )1وجود

 )2ماهیت

 )3اجزای هستی

 )4چیستی و موضوع

70706با توجه به کنجکاوی کودک برای پیبردن به ویژگیهای این یا آن حیوان ،میتوان دریافت که ...............
 )1تفاوت ماهوی حیوانات دلیلی است بر مغایرت مفهوم وجود با ماهیت

 )2وجود هر شیء ،توصیفگر ذاتیات آن شیء میباشد.
 )3آگاهی از وجود اشیا و حیوانات به دانستن ذاتیات آنها گواهی میدهد.
 )4وجود و ماهیت هر حیوانی ،یگانگی مفهومی دارند.
70707اگر کودکی هنگام دیدن چیزی ،سؤال «این چیست؟» را بپرسد ،به تفاوت چه چیزی از منظر خود اشاره کرده است؟

 )1تفاوت موضوع و محمول

 )2تفاوت وجود و ماهیت

 )3تفاوت حملی و شرطی

70708وجه تمایز موجودات جهان از حیث  ...............داشتن آنها است؛ مانند . ...............

 )1ماهیت ـ زندهبودن یک پشه

 )2هستی ـ وجودداشتن یک انسان

70709دربارءه دو مفهوم وجود و ماهیت ،کدام گزاره درست نیست؟

(اکنون فرهنیگ آموزش )98

 )4ماهیت ـ سفیدبودن یک لباس

 )1دو مفهوم از یک چیزند که تشکیلدهندءه یک واقعیت خارجی است.

 )2به ترتیب حیثیت اشتراکی و وجه اختصاصی بین موجودات هستند.

 )3ذاتیات یک شیء ،باعث تمایز آن از دیگر موجودات است.

 )4حمل مفهوم وجود بر ماهیت با حمل ماهیت بر خودش یکسان نیست.

71710کدام گزینه نشاندهندءه یگانگی مصداق وجود و ماهیت است؟

 )1انسان و ناطقیت دو جزء از یک مفهوم هستند.

 )3طال و وجود آن دو مفهوم مختلف از یک موجودند.
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 )3چیستی ـ آببودن آب

 )4تفاوت ضروری و غیرضروری

تست

 )2از یک موجود واحد ،دو مفهوم یگانه به دست میآید.
 )4یگانگی وجود این دو مفهوم سبب اتحاد مفهومی آنها میشود.

71711کدام عبارت بیانگر دلیل مغایرت مفهوم وجود با ماهیت است ؟

 )1مفهوم وجود را میتوان بر ماهیت حمل کرد.

 )3میتوان ماهیاتی را تصور کرد که موجود نیستند.

 )2چیزهایی وجود دارند که دارای ماهیت نیستند.

 )4سلب وجود از ماهیت ،در ذهن و در خارج امکانپذیر است.

71712نخستین فیلسوف در عالم اسالم که به طور ویژه به تفاوت میان «وجود و ماهیت» توجه کرد ،کدام فیلسوف است؟

 )1فارابی

 )2مالصدرا

 )1واقعیت ـ مغایرت مفهوم آنها

 )2ذهن ـ مغایرت مفهوم آن دو

71713ماهیت و وجود اشیا در  ...............از هم جداست و این یعنی . ...............

 )3ابنسینا

 )3ذهن ـ اعتباریبودن ماهیت

71714موضوع و محمول یک قضیه با هم نسبت تساوی دارند .این مطلب میتواند نشانگر  ...............باشد.

 )1شناخت عقلی حمل محمول بر موضوع

 )3شناسایی حسی حمل محمول بر موضوع

(داخل  99ـ با تغییر)

 )4ابن رشد
 )4واقعیت ـ مغایرت آن دو

(انساین )92

 )2عدم ارتباط ذاتی بین موضوع و محمول

 )4بینیازی حمل محمول بر موضوع از دلیل

71715نظر ابن سینا در مورد تفاوت هستی و چیستی را در کدام گزینه بهتر میتوان دریافت نمود؟

 )1هستی و چیستی دو جزءاند از یک چیز ،ولی این دو جزء بودن توسط ذهن میتواند درک شود.

 )2قضیءه «انسان موجود است» ،مثل «کاغذ سفید است» ،میباشد با این تفاوت که سفیدی جزء کاغذ نیست.
 )3تفاوت هستی و چیستی فقط در ذهن و از حیث مفهوم است ،نه چیز دیگر.

 )4هستی و چیستی دو مصداق مختلف و متفاوت از یک چیزند ،نه از دو موجود جداگانه.

71716به چه علت وجود و ماهیت یک چیز را نمیتوان مانند اجزای تشکیلدهندءه آب دانست؟

 )1این دو ،دو حیثیت و دو جزء یک چیز هستند و نه ترکیبشده با هم.
 )3این مفاهیم ،دو جنبه از یک چیز هستند و نه دو جزء از یک چیز.

71717در تفکیک مفهوم وجود از ماهیت ،میتوان به  ...............اشاره نمود.

 )1چیستیهای بدون هستی

 )2چیستیهای بدون علت

71718نسبت میان وجود و ماهیت به کدام گزینه نزدیکتر است ؟

 )1نسبت میان درختان و رنگ سبز
 )3نسبت میان پدربودن و خانواده

71719چند مورد از موارد زیر نادرست است؟

الف) در خارج ماهیتی را نمیتوان بدون وجود مشاهده کرد.

پ) وجود و ماهیت در ذهن دو مفهوم جداگانهاند.

 )1صفر

 )2یک

72720حمل مفهوم کدام گزینه از نوعی است که به دلیل نیاز ندارد؟

 )1سفید برای شکر

 )2سوزاننده برای آتش

72721حمل کدامیک از موارد زیر بر انسان ،نیازمند دلیل نیست؟

 )1مخلوق

 )2فیلسوف

 )2هر ماهیتی در جهان ذهن و خارج ،یک واقعیت محسوب میگردد.
 )4هر وجودی در جهان ذهن حاکی از یک واقعیت بیرونی است.

 )3موجودات مرکب از اشیا

 )4تعیین نسبت میان آن دو

 )2نسبت میان مولکولهای شیء و خود شیء

(اکنون فرهنیگ آموزش )98

 )4نسبت میان فیلسوفبودن فارابی و انسانبودن او

ب) هستی و ماهیت ،دو جنبه و دو حیثیت هر مفهومی هستند.

ت) وجود و ماهیت یک واقعیت را نمیتوان ترکیبشده دانست.

 )3دو

 )4سه

 )3حساس برای گیاه

 )4موجود برای انسان

 )3جسم

 )4سفیدپوست

72722در چه صورت یک حمل را از نوع غیرضروری (حمل شایع صناعی) میدانیم؟

 )1مفهوم محمول برابر با مفهوم موضوع باشد.

 )3مصداق محمول برابر با مصداق موضوع باشد.

72723در رابطه با تفاوت مفهوم مثلث و شکل سهضلعی ،نمیتوان گفت ...............
 )1این دو مفهوم هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند.

 )3این دو مفهوم از یکدیگر جداییناپذیر هستند.

72724در صورتی محمول به صورت ضروری بر موضوع حمل میشود که ...............
 )1جزء تعریف آن قرار بگیرد و از آن جدا نشود.
 )3نیازمند دلیل حسی و تجربی نباشد.

 )2مفهوم محمول غیر از مفهوم موضوع باشد.

 )4مصداق محمول غیر از مصداق موضوع باشد.
 )2حمل هر کدام بر دیگری ،حمل ضروری است.

 )4حمل هر کدام بر دیگری ،حمل اولی ذاتی است.
 )2محمول ربطی به موضوع نداشته باشد.

 )4تفاوتی در میزان گستردگی نداشته باشند.

سرددف  1سردرد یتسیچ و یتسه
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72725تفاوت حمل ضروری با غیرضروری در چیست؟

 )1تفاوت این دو همان تفاوت هستی و چیستی است.

 )2برای حمل ضروری نیازمند دلیل عقلی محض هستیم ،ولی برای حمل غیرضروری دلیل تجربی کافی است.
 )3حمل ضروری دلیل نمیخواهد ،ولی حمل غیرضروری به دلیل نیاز دارد.

 )4حمل ضروری تنها در ذهن اتفاق میافتد ،ولی حمل غیرضروری ،خارجی است.
72726کدامیک از گزارههای زیر از حمل ضروری بهره نمیبرد؟

 )1دایره منحنی بسته است.

 )2انسان حیوان ناطق است.

 )3کاغذ جسم است.

 )4سراب ناموجود است.

(اکنون فرهنیگ آموزش )98
72727کدامیک از قضایای زیر ،نیازمند دلیل نیست؟
 )4شیرین یک مزه است.
 )3بهشت وجود دارد.
 )2سحر و جادو در جهان نیست.
 )1هر گیاهی یک نوع حیوان است.
(اکنون فرهنیگ آموزش )98
72728در رابطه با ویژگیهای دو قضیءه «انسان حیوان ناطق است» و «انسان موجود است» به ترتیب کدام موارد صحیح است؟ 
 )1ضروریبودن و نیازمندی دلیل برای حمل محمول ـ بینیازی از دلیل برای حمل محمول
 )2مغایرت موضوع و محمول ـ یکسانبودن موضوع و محمول
 )3گستردگی مفهوم محمول نسبت به موضوع ـ عدم رابطءه ضروری بین موضوع و محمول
 )4جداییناپذیری دو مفهوم موضوع و محمول ـ ضروریبودن رابطءه موضوع و محمول
(اکنون فرهنیگ آموزش )98
72729میان کوه نقره به عنوان یک چیستی و وجود ،رابطءه ضروری برقرار  ...............
 )2نیست؛ پس حمل وجود بر آن دلیل نمیخواهد.
 )1نیست؛ بنابراین امکان وجودیافتن ندارد.
 )4نیست؛ پس ایجاد آن ممکن است و نه حتمی.
 )3است؛ بنابراین امکان وجودیافتن دارد.
73730حمل در کدام گزینه به دلیل نیاز دارد؟

 )1مربع چهارضلعی است.

 )2انسان دانا است.

73731شناسایی دلیل حمل در کدام گزاره با سایر گزینهها متفاوت است؟

 )1خربزه شیرین است.

 )3انسانها سطح قدرت ناطقءه متفاوتی دارند.

73732اگر مفهوم وجود جزئی از مفهوم ماهیت بود ............... ،
 )1نفی وجود از ماهیت امکانپذیر نبود.
 )3حمل وجود بر ماهیت ممکن نبود.

 )3شکر شیرین است.

 )4اسب شیهه میکشد.

 )2دمکردءه آویشن برای درمان برخی امراض مفید است.

 )4مکعب حجم سهبعدی است.

 )2حمل وجود بر ماهیت نیازمند دلیل بود.
 )4حمل وجود بر موضوع ضروری نبود.

73733کدام عبارت برای اصل «زیادت وجود بر ماهیت» (به نحو ضمنی) استدالل اقامه میکند ؟

 )1مغایرت وجود و ماهیت ،مورد اتفاق حکمای مسلمان است.

 )3به مجرد تصور یک ماهیت ،آن ماهیت در ذهن وجود پیدا میکند.

 )2ماهیتهای زیادی را میشود در نظر گرفت که موجود نیستند.

« )1جانور رشدکننده» مفهوم گستردءه «گیاه» است.

« )3متفکر» مفهوم گستردءه «انسان» است.

(انساین خارج )97

 )4ماهیت و وجود اشیا در ذهن از هم جدا میشود و مغایرت مییابند.

73734با فرض اینکه مفهوم وجود جزء مفهوم ماهیت باشد ،کدام عبارت درست خواهد بود؟
 )2ماهیات ،مبهم و ناشناخته خواهند بود.
 )1امور خیالی واقعاً وجود خواهند داشت.
 )4همءه ماهیات عین یکدیگر خواهند بود.
 )3هیچ چیزی واقعاً وجود نخواهد داشت.
73735کدام گزینه درست است؟

(اکنون فرهنیگ آموزش )98

(انساین خارج )94

« )2شکل سهضلعی» اجمال مفهوم «مثلث» است.

« )4حیوان» اجمال مفهوم «جسم حساس» است.

73736در چه صورت یک مفهوم از چیستی مفهوم دیگر حکایت میکند و رابطءه بین آن دو چه نام دارد؟

 )1در صورتی که گستردهتر از آن باشد .ـ رابطءه ضروری

 )2در صورتی که مجملتر از آن باشد .ـ رابطءه غیرضروری

 )3در صورتی که از حقیقت آن حکایت کند .ـ رابطءه ذاتی

 )4در صورتی که حمل آن دلیل بخواهد .ـ رابطءه امکانی

 )1در اصل وجود آن وسایل دچار خطا شدهایم.

 )2درک هستی یک شیء به معنی اذعان به شناخت ماهیت آن شیء نیست.

73737وقتی در تشخیص بین دو نوع وسیله در خانه دچار خطا میشویم ،بدین معناست که ...............
 )3حمل محمول وجود بر آن دو وسیله نیازمند دلیل نیست.

 )4تفکیک ماهیت آن دو وسیله غیرممکن است.

73738فلسفءه تومیسم توسط کدامیک از فالسفه بنیان نهادهشده و اکنون چه وضعیتی دارد؟

 )1توماس آکوئیناس ـ در جریان است.

 )3توماس آکوئیناس ـ طرفداری ندارد.
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تست

 )2ابن رشد ـ در جریان است.

 )4ابن رشد ـ طرفداری ندارد.

73739بحث مغایرت وجود و ماهیت پایءه کدامیک از برهانهای ابن سینا قرار گرفته است و آکوئیناس کدام مطلب را پایءه برهانهای خود قرار داده است؟

 )1وجوب و امکان ـ مغایرت وجود و ماهیت

 )3مغایرت وجود و ماهیت ـ مغایرت وجود و ماهیت

74740تفکیک وجود از ماهیت مؤخر از  ...............است.

 )1اصل واقعیت مستقل از ذهن

 )2زیادتی وجود بر ماهیت

 )2وجوب و امکان ـ وجوب و امکان

 )4مغایرت وجود و ماهیت ـ وجوب و امکان
 )4برهان وجوب و امکان

 )3شناخت ذاتیات هر شیء

74741چرا فرق بین ماهیت و وجود بیتردید یکی از اساسیترین عقاید در فلسفه و تفکر اسالمی است؟

 )1چون اولین بار فارابی در مورد این موضوع صحبت کرده است.

 )2به علت توجه خاص ابن سینا به بحث مغایرت وجود و ماهیت ،این نکته برجسته و مقدمءه مباحث دیگر شده است.
 )3فیلسوفان غرب با توجه به آثار ابن سینا و ابنرشد با فلسفءه ارسطو و این موضوع آشنا شدند.

 )4زیرا ابن رشد با دقت در فهم مطالب ارسطو توانست این موضوع را خارج از بحث فلسفه گسترش دهد.
74742علت آشنایی مجدد فالسفءه اروپایی با اندیشههای ارسطو بعد از قرن سیزدهم میالدی چه بود؟

 )1بهرهگیری فیلسوفانی چون راجر بیکن از نظرات ارسطو

 )3استفاده از آرای ابن سینا و آرای ابنرشد در اروپا

74743دربارءه عینیت مفهوم وجود و ماهیت میتوان مدعی بود که ...............
 )1از اساسیترین آراء و عقاید فلسفی در تفکر اسالمی است.

 )3پایءه یکی از براهین ابنسینا در اثبات وجود خدا قرار گرفت.
74744در کدام گزاره ،نمیتوان از دلیل حمل سؤال کرد ؟

 )1زمستان سرد است.

 )2انسان فانی است.

 )2کنارگذاشتن فلسفههای حسی و استفاده از آرای ابنسینا

 )4ایجاد مناقشات فراوان به دلیل ارائءه نظراتی از آکوئیناس

 )2زمینهساز گفتوگوهای مهم فلسفی در جهان اسالم است.

 )4با پذیرش آن ،تمایز بین ماهیات گوناگون غیرممکن میشود.
 )3خدا جاودانه است.

 )4پالتین فلز است.

سرددف  2سردرد تانکمم ناهج

(خارج )99
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برای شناخت بیشتر دو مفهوم هستی و چیستی نیازمند

70704

برداشتن چند گام هستیم .در اولین گام ،به اصل واقعیت مستقل از ذهن معترف

هستیم .اینکه در اطراف ما چیزهایی واقعی وجود دارد که بنابر احتیاجمان از آنها
بهرهمند میشویم؛ یعنی این نیاز و راههای رفع آنها را ساخته و پرداختءه ذهن

خود نمیدانیم.

بررسی سایر گزینهها:

دو مفهوم مختلف از یک موجود صحیح میباشد.

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.

70705

افراد با استفاده از کلمات این و آن نشان میدهند که به

70706

کودکی که با صفات اشارءه «این» و «آن» راجع به حیوانات

وجود فالن چیز واقف هستند.

گوناگون میپرسد ،یعنی از چیستی آنها آگاه نیست .او به وجود حیوانات آگاه است
و میداند که آنها موجودند .اگر مغایرتی بین مفهوم وجود با ماهیت نبود ،پرسش

کودک از چیستی حیوانات بیمعنا بود.
70707

کودک با استفاده از کلمءه این و آن نشان میدهد که به وجود

70708

ماهیت یا چیستی همان وجه اختصاصی موجودات است.

ن آگاه نیست.
آن چیز پی برده است و میداند که موجود است ،اما از ماهیت و چیستی آ 

آببودن آب نشاندهندءه ماهیت آن است.

بررسی سایر گزینهها:

حتی وجود.

زندهبودن پشه اشاره به حیات آن دارد ،نه ماهیت یا

قسمت اول و دوم ،هر دو اشاره به وجود دارند و نادرست هستند.

سفیدبودن ،جزء ماهیت و ذات لباس نیست ،بلکه از صفاتی است که بر آن

عارض میشود.
70709

دو مفهوم هستی و چیستی دو مفهوم از یک شیء هستند

نه به این معنا که دو جزء از یک موجودند که اجزای تشکیلدهندءه یک شیء واقعی

را بسازند.
71710

وقتی صحبت از هستی و چیستی موجودی (مانند طال) میشود؛

به دو مفهوم یا دو جنبه از آن شیء اشاره میکنیم نه اینکه این دو مفهوم اجزای
سازندءه آن محسوب میشوند؛ یعنی مصداق این دو مفهوم یک موجود واحد است.

درس اول :هستی و چیستی
70700

71711

اگر شما مفاهیمی را تصور کنید که وجود ندارند؛ یعنی

ماهیت هست ،ولی وجود نیست .پس وجود و ماهیت با هم فرق دارند و مغایر

یکی از مباحث اولیءه فلسفه ،تعیین نسبت دو مفهوم هستی

هستند .حمل وجود بر ماهیت گزینءه ( )1دلیل مغایرت نیست ،چون انسان را هم

زیرا این دو مفهوم از پرکاربردترین مفاهیم میان انسانها هستند و معموال ً در کنار

فارابی اولین فیلسوف مسلمانی بود که به نسبت میان دو

و چیستی است (یعنی برای فهم نسبت این دو مفهوم باید کاوش فلسفی نمود)؛

بر بشر میشود حمل کرد ،در صورتی که یکی هستند.

هم به کار میروند.

مفهوم وجود و ماهیت توجه ویژهای نمود و در تمایز میان این دو مفهوم نکاتی را

70701

70702

سیمرغ موجودی خیالی است و واقعیت ندارد.

پذیرش وجود اشیا و موجوداتی در پیرامون ما و توانایی
)

71714

گام در شناخت و تبیین نسبت بین دو مفهوم هستی و چیستی است( .رد

و

ابتد به وجود پدیدهای معتقد میشویم ،سپس نسبت به شناخت آن اقدام میکنیم.

(رد

70703

این مطلب بیانگر آن است که میدانیم در اطراف ما چیزهایی

واقعی است که برحسب نیاز از آنها استفاده میکنیم و نیازمان را برطرف میسازیم.

بررسی سایر گزینهها:

ممکن است چیزی را به اشتباه واقعی پنداشته باشیم .از

طرف دیگر ،لزوماً هر واقعیتی نیازی از ما برطرف نمیکند.

داشته باشد نیاز ما را برطرف میکند و نه صرف ماهیت.

معین هستند.
یک چیستی ّ
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پاسخنامه

مطرح نمود.
71713

شناخت نسبت به آن اولین اصل در برآورده کردن نیازهایمان است .این مطلب اولین

)

71712

چیزی که واقعیت

امور خیالی نیز دارای

ماهیت و وجود در جهان ذهنی یا اعتباری از هم جدا میشوند

و با یکدیگر مغایرت پیدا میکنند.

وقتی بین موضوع و محمول قضیهای رابطءه تساوی برقرار

باشد ،میتوان نتیجه گرفت این دو مفهوم از یکدیگر جداییناپذیرند و عین یکدیگر
میباشند و حمل هر مفهومی بر خودش بینیاز از دلیل میباشد؛ مثال ً میگوییم هر
انسانی ناطق است و هر ناطقی انسان است.
71715

بررسی سایر گزینهها:

نیستند که با هم ترکیب یا جمع شده باشند.

این دو مفهوم دو جزء از یک چیز
وجود و چیستی ،مانند کاغذ و

رنگ کاغذ نیست که وقتی کسی بپرسد چه رنگی ،میگوییم 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 میدهیم.

وقتی میگوییم هستی و چیستی دو مفهوم از یک چیزند،

71716

بدین معنا نیست که آنها دو جزء از یک موجودند که با هم ترکیب یا جمع شدهاند،

آنگونه که اکسیژن و هیدروژن دو جزء تشکیلدهندءه آب هستند.

دالیلی برای رد مطابقت مفهوم وجود و ماهیت وجود دارد،

71717

از جمله اینکه اگر وجود و ماهیت عین یکدیگر بودند ،صرف تصور هر ماهیتی برای
تحقق وجودش کافی بود .در صورتی که چیستیهای فراوانی داریم که دست کم تا
زمان حال وجودشان محقق نشده است.

وجود و ماهیت دو جنبه و دو حیثیت یک چیز هستند ،همانطور

71718

که فیلسوفبودن و انسانبودن فارابی نشاندهندءه جنبههای مختلفی از او هستند.

رنگ سبز ویژگی بخشی از درخت (برگها) است و نه

بررسی سایر گزینهها:

حیثیت آن.

مولکولهای شیء تشکیلدهنده و اجزای خود شیء هستند.

خود جزئی از یک خانواده است.
71719

پدر

بررسی مورد نادرست :ب) هستی و ماهیت دو جنبه و دو

حیثیت موجودات هستند و نه مفاهیم .بسیاری از مفاهیم هستند که وجود ندارند؛
مانند سیمرغ و اژدها و ...
72720

سوزانندهبودن جزء ماهیت آتش است و آن را نمیتوان از

آتش جدا نمود؛ بنابراین حمل آن بر آتش نیاز به دلیل ندارد.
بررسی سایر گزینهها:

سفیدبودن جزء ذات شکر نیست.

ذاتی گیاه محسوب نمیشود.

وجود جزء ذات انسان نیست.

حساسبودن جزء

72721

هر انسانی جسم دارد و جسمبودن جزء ماهیت و ذات انسان

72722

هرگاه در قضیهای مفهوم محمول غیر از مفهوم موضوع

72723

شکل سهضلعی ،مفهوم گستردهتری از مثلث دارد و از این

است ،بنابراین حمل آن ضروری است و به دلیل نیاز ندارد.

باشد ،حمل از نوع حمل شایع صناعی خواهد بود ،مانند «قضیءه انسان موجود است».
نظر این دو متفاوت هستند.

حملهایی که ذاتیات بر ذات حمل میشوند را حمل اولی ذاتی مینامند.
72724

اگر محمولی را بتوان جزء تعریف موضوع قرار داد و آن را

نتوان از موضوع جدا نمود ،به گونهای که محمول جزئی از ذات موضوع باشد ،حمل
آن از نوع ضروری خواهد بود.
72725

وقتی چیزی جدای از ذات چیز دیگری باشد ،حمل آن

مفهوم از نوع حمل غیرضروری است و نیازمند دلیل است ،مانند حمل وجود بر

چیستی انسان.
72726

میان چیستی و هستی سراب رابطءه ضروری برقرار نیست،

میتواند وجود داشته باشد یا نه ،بنابراین حمل آن از نوع غیرضروری است و حمل

وجود یا عدم بر آن نیازمند دلیل است.
72727

مزهبودن از ویژگیهای ذاتی شیرین است و از آن جداناپذیر

است ،بنابراین حمل آن ضروری است و به دلیل نیاز ندارد.
بررسی سایر گزینهها:

حمل حیوان بر گیاه ممتنع است.

نیاز دارد؛ زیرا جزئی از ماهیت نیست.

از ماهیت نیست.
72728

حمل وجود به دلیل نیاز دارد؛ زیرا جزئی

بررسی سایر گزینهها:

ندارد ،اما در قضیءه دوم به دلیل نیازمند است.

یکسان هستند ،اما در قضیءه دوم مغایرت دارند.

محمول رابطءه ضروری وجود ندارد.

72729

نفی وجود به دلیل

حمل در قضیءه اول به دلیل نیاز

در قضیءه اول موضوع و محمول
در قضیءه دوم بین موضوع و

وجود جزء ذات و ماهیت کوه نقره نیست ،اما این بدین معنا

نیست که وجودیافتن چنین چیزی ممکن نباشد.

دانابودن جزء ویژگیهای ذاتی انسان نیست ،بنابراین حمل

73730

از نوع غیرضروری است و به دلیل نیاز دارد.
بررسی سایر گزینهها:

شکر است.

73731

چهارضلعی جزء ذات مربع است.

شیههکشنده جزء ذات اسب است.

شیرین جزء ذات

حمل هر محمولی بر موضوعی یا بدیهی و بینیاز از دلیل

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 میشود یا
از راه تعقل .حمل «حجم سهبعدی» بر «مکعب» در گزینءه ( )4بینیاز از دلیل است.

73732

اگر مفهوم وجود جزء ماهیت یا عین ماهیت بود ،دیگر

اثبات وجود هیچ ماهیتی نیازمند دلیل نبود ،چراکه در آن صورت هر ماهیتی
موجود میشد و نفی وجود از هیچ ماهیتی ممکن نبود.
73733

اگر مفهوم وجود جزء یا مانند مفهوم ماهیت بود ،در آن

صورت به هر ماهیتی که فکر میکردیم امکان داشت موجود باشد؛ بنابراین حال که

اینگونه نیست ،متوجه میشویم که وجود و ماهیت در ذهن با یکدیگر مغایر هستند.

73734

اگر مفهوم وجود جزء مفهوم ماهیت بود ،در آن صورت

هر ماهیتی که تصور میکردیم وجود داشت و دیگر وجود هیچ ماهیتی و حتی

ماهیتهای خیالی نیازی به دلیل نداشت.

73735

مفهوم «جسم حساس» گویای ذات و حقیقت «حیوان»

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

حساس» میباشد.

73736

در صورتی یک مفهوم بیانگر چیستی مفهوم دیگر خواهد بود

که بین آن دو رابطءه ذاتی برقرار باشد و آن مفهوم گویای ذات و حقیقت دیگری باشد.

73737

این عبارت به اصل مغایرت وجود با ماهیت اشاره دارد .ما به

وجود اشیایی در اطراف خود یقین داریم در صورتی که نسبت به ماهیت آن دچار
شک و تردید و خطا میشویم .اگر مغایرتی بین این دو مفهوم نبود ،یقین در وجود

یک شیء به شناخت ماهیت آن منجر میشد.

73738

فلسفءه تومیسم را توماس آکوئیناس بنیان نهاد که هنوز در

73739

بحث مغایرت وجود و ماهیت پایءه یکی از برهانهای

جریان میباشد و طرفدارانی دارد.

ابن سینا به نام برهان وجوب و امکان قرار گرفته است و توماس آکوئیناس نیز آن

را پایءه برهانهای خداشناسی خود قرار داده است.
74740

برای درک درست از دو مفهوم هستی و چیستی و نیز نسبت

بین آن دو و البته مغایرت میان وجود و ماهیت؛ قدم اول این است که به واقعیاتی

صرفنظر از چگونگی ماهیت این واقعیات معترف باشیم .پس اصل واقعیت مستقل
از ذهن (یعنی وجودداشتن اشیای واقعی در اطراف ما) مقدم بر تفکیک مفهوم

وجود از ماهیت است.
74741

به علت توجه خاص ابنسینا ،این بحث با عنوان «مغایرت

وجود و ماهیت» و یا عنوانهایی مشابه ،مقدمءه طرح مباحث جدیدی قرار گرفت،
بهگونهای که گفتهاند «فرق بین ماهیت و وجود بیتردید یکی از اساسیترین آرا و
عقاید فلسفی در تفکر اسالمی است».

74742

از قرن سیزدهم میالدی در اروپا فلسفهای ترویج میشد که

بیشتر متکی به دیدگاههای 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.

74743

گزینههای ( )1تا ( )3مؤید مغایرت دو مفهوم هستی و

چیستی هستند .وقتی وجود وجه اشتراکی موجودات است؛ اگر مفهوم وجود و ماهیت
عین یکدیگر باشند ،اساساً تفاوت بین ماهیات معنا نداشت و مثال ً ماهیت انسان و
طوطی یکی میشد.
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74744

نیازمند دلیل نیست.
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شناخت ماهیت یعنی چه؟ یعنی:

شناخت ویژگیهای مخصوص هر موجود

ویژگیهایی که آنها را از دیگر موجودات متفاوت میکند ،بشناسیم.

موضوع دانش فلسفه «وجود» است.
فلسفه مسائل بنیادین و اساسی پیرامون «وجود» را بررسی میکند.
«علم و معرفت» (یعنی معرفتشناسی) یکی از مباحث اساسی فلسفه است.
مباحث پیرامون حقیقت وجود ،یعنی رابطءه هستی و چیستی (وجود و ماهیت)
جهان ممکنات
و مفاهیم سهگانه:

انسان در هر چیزی
که میبیند دو جنبه را
درک میکند:

نتیجه:

موجودبودن (هستی)
چیستیداشتن (ماهیت یا ذات)

وجود بخش مشترک موجودات است (یعنی همءه موجودات
در وجودداشتن مشترک هستند) و ماهیت وجه اختصاصی آنها
(یعنی ذات و ماهیت موجودات با هم فرق دارد).

امتناع

فیلسوف بزرگ مسلمان ،فارابی ،به این نسبت میان ماهیت و وجود توجه

در جهان اطراف ما چیزهای واقعی هست.
برحسب نیاز از این چیزهای واقعی استفاده میکنیم.
یعنی قبول داریم این چیزهای واقعی نیازهای ما
را به صورت واقعی برآورده میکنند.

اشیا و موجوداتی پیرامون ما وجود دارند و ما میتوانیم به آنها
علم پیدا کنیم (یعنی آنها را بشناسیم).
وقتی گرسنه و تشنه میشویم به سراغ آب و غذا میرویم!

وقتی غمگین میشویم با کسی که دوستش داریم حرف میزنیم
تا آرام شویم!

وقتی کنکور داریم کتاب تست میخریم تا با آن از پسِ سؤاالت
کنکور برآییم!

البته بعضی وقتها چیزهایی را درک میکنیم یا تصور میکنیم
که واقعی نیستند و خارج از ذهن ما وجود ندارند.
به این مثال توجه کنید :به همراه برادر کوچکترتان به باغ وحش رفتهاید،
او میپرسد این چیست؟ آن چیست؟ چون حیواناتی میبیند که اسمشان را
نمیداند؛ مثال ً فیل را نشان میدهد ،میگوید :این چیست؟ شما میگویید:
این فیل است .او میپرسد :فیل چی هست؟ و شما توضیحی میدهید تا او
را دست به سر کنید! این مثال چه چیز را نشان میدهد؟
کودک با گفتن «این چیست؟» یا «آن چیست؟» نشان میدهد وجود حیوانات
را فهمیده و درک کرده است و میداند آنها موجودند و هستند (وجود دارند).
کودک با پرسیدن ویژگیها نشان میدهد که ماهیت یا چیستی آنها را
نمیشناسد (چیستی را نمیداند).
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ماهیت یا چیستی هر موجود بیانکنندءه ذاتیات شیء است.

ضرورت

یکی از مباحث اولیءه فلسفه ،درک این دو مفهوم و تعیین نسبت میان آنها است:
هستی (وجود)
چیستی (ماهیت)
این دو مفهوم از پرکاربردترین مفاهیم هستند و معموال ً کنار هم به کار
میروند .برای شناخت آنها و درک نسبت بینشان این چند قدم را بردارید!

مثال:

ِ
ذات شیء.

امکان

علیت
علت و معلول و رابطءه ّ

روزمره
مسائل زندگی
ّ
حتی از کودکی به ما
نشان میدهد که:

این ویژگیها را در منطق و فلسفه با اصطالح «ذاتیات» میشناسیم؛ یعنی

ویژهای کرد و چند نکته در مورد تمایز و فرق آنها گفت .سپس ابن سینا

راه فارابی را ادامه داد و یک موضوع مهم را بیان کرد:

وقتی میگوییم :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 شدهاند؛ مثل

اکسیژن و هیدروژن که ترکیب میشوند و آب را تشکیل میدهند.

حواستان باشد که هستی (وجود) و چیستی (ماهیت) دو جنبءه

مختلف از یک وجود هستند و در ذهن و عقل ما از هم جدا میشوند ،اما در

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

هستند (آب چیستی یا ماهیت همان وجود آب میباشد).
تکمیل گزارهها:

در اطراف ما اشیای فراوانی وجود دارند که هم «چیستی» آنها را
میشناسیم و هم از هستیشان خبر داریم؛ مانند آب که هم وجود دارد
و هم میدانیم چیستی آن ترکیب اکسیژن و هیدروژن است.
برخی امور وجود دارند که از هستیشان خبر داریم ،اما چیستی آن
چندان برای ما روشن نیست؛ مانند الکترون و ویروس که میدانیم وجود
دارند ،ولی چیستیشان چندان روشن نیست.
چیستیهای فراوانی را هم میتوانیم در ذهن خود حاضر کنیم ،در
حالی که میدانیم این امور حداقل تاکنون در خارج موجود نشدهاند؛ مانند
سیمرغ یا دیو که در ذهن ما هستند ،ولی وجود ندارند (البته فعال ً!).
این گزارهها 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 گزارهها ارائه کردهاند.

ابن سینا نظر خودش را (مغایرت وجود و ماهیت) نامگذاری کرده است و

برایش هم دلیل آورده ،یکی از دالیل ابن سینا را بخوانید:

دو گزاره داریم:

انسان حیوان ناطق است.
انسان موجود است.

حمل در گزارءه ( )1با گزارءه ( )2کامال ً متفاوت است .چه تفاوتی دارد؟

( )1در گزارءه «انسان حیوان ناطق است» ما انسان را با حیوان و ناطق تعریف

کردهایم ،پس این دوتا اجزای تعریف انسان هستند و چیستی (ماهیت) او را
نشان میدهند و بیانکنندءه ذات و حقیقت انسان میباشد ،پس ِ
ذات انسان

همان «حیوان»« ،ناطق» است .پس میتوان گفت «انسان» و «حیوان ناطق»
دو مفهوم هستند که از هم جدا نمیشوند (جداییناپذیرند!) 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

حیوان ناطق همان حقیقت و ذات انسان است .اگر کسی بپرسد :چرا به

حمل در کدام قضیه با بقیءه قضیهها متفاوت است؟

 )1مثلث شکل سهضلعی است.
 )2آسمان امروز آبی است.
 )3سنگ جسمِ جامد است.
 )4گیاه موجودی رشدکننده است.

گزینءه « »2چون گزینههای ( )3( ،)1و ( )4همگی حمل ذاتی

هستند؛ یعنی نیاز به دلیل ندارند ،اما گزینءه ( )2برای اینکه بگوییم آسمان
امروز آبی است باید دلیل بیاوریم.

انسان حیوان ناطق میگویند؟ سؤال خیلی واضح و بیموردی پرسیده است!

( )2در گزارءه «انسان موجود است» رابطءه وجود با انسان اینگونه نیست که
برای حمل وجود بر انسان نیازمند دلیل باشیم؛ یعنی اگر بگوییم «انسان

موجود است» ،میشود پرسید چرا؟ حاال باید به سؤال جواب بدهیم چه از
حسی و تجربی یا عقل محض .به هر حال دلیل الزم داریم تا بگوییم
لحاظ ّ

چیزی وجود دارد .در سایر ماهیتها و چیستیها نسبت به مفهوم وجود
همین حالت را دارند.

مفهوم انسان به عنوان یک چیستی (ماهیت) با مفهوم وجود
مغایر است و رابطءه ذاتی بین آنها وجود ندارد (یعنی وجودداشتن در ِ
ذات

این پدیدهها و چیستیها نیست).

ابن سینا میخواهد با این دلیل بگوید که وجود و ماهیت با هم متفاوت
(متغایر) هستند .کل این استدالل برای این است! به تفاوت هستی و

چیستی خوب دقت کنید!!

تعاریفی مثل «انسان حیوان ناطق است»« ،انسان حیوان است»،

«انسان ناطق است» و «مثلث شکلی سهضلعی است» که ذاتیات بر ذات حمل

میشوند را حمل اولی ذاتی و حملهایی ،مانند «انسان حرکتکننده است»
که امور غیرذاتی بر ذات حمل میشوند را حمل شایع صناعی نامیدهاند.

با توجه به این حرف ابن سینا ،بحث «مغایرت وجود و ماهیت» مهم شد و
مقدمءه مباحث دیگر قرار گرفت ،گفتهاند «فرق بین ماهیت و وجود بیتردید
از اساسیترین 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
گسترش داد که بحثهای زیادی را برانگیخت .او یک مکتب فلسفی راه
انداخت به نام «تومیسم» که هنوز در جریان است.
آکویناس در قرن  13میالدی فلسفهاش را پایهگذاری کرد که بر مبنای فلسفءه
دو فیلسوف مسلمان بود:
ابن سینا
ابن رشد
مکتب (تومیسم) فرصتی را فراهم کرد تا فالسفءه غرب با اندیشههای
ابن سینا و ابن رشد آشنا شوند و دوباره با فلسفءه ارسطو ارتباط برقرار کنند.
این نظریات هنوز هم در عالم اسالم ادامه دارد و در مورد آن بحث و
گفتوگوهای مختلف میشود.
ِ
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