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 موضوع دانش فلسفه ................... است وفلسفه مسايل پيرامون ............ رابررسی می کند  -١
 چرا اصل دانش فلسفه را وجود شناسی نيز می گويند ؟ -٢
 معرفت شناسی بخشی از وجود شناسی به معنای ............ ان است  -٣
 توضيح دهيد ؟چرا معرفت شناسی يخشی از فلسفه به معنای عام ان است  -٤
 حقيقت علم که وجود............. ناميده می شود خود ازاقسام وجود است  -٥
 هستی خودبه وجود ............ ووجود ............. تقسيم می شود  -٦
  چهار مورد ازمباحث اصلی فلسفه را بنويسيد ؟ -٧
 است .يکی از مباحث اوليه ی فلسفه تعيين نسبت دومفهوم ........... و...........  -٨
 نام ديگر هستی وچيستی به ترتيب عبارتند از ........... و ...................  -٩

 چرا دومفهوم  وجود ماهيت از مباحث اوليه ی فلسفه است ؟ -١٠
 اين موارد زير بيانگر چه نکته ای درفلسفه است  -١١

  ما اب راشناخته ايم وبا نوشيدن ان تشنگی خود را رفع کرده ايم  –الف 
سيمرغ وقفنوس را موجوداتی واقعی می پنداشتيم اما بعد ا متوجه شديم که انها واقعيت ندارند ما قبال -ب

  واموری خيالی هستند 
کودکی درباغ وحش با ديدن حيوانات از پدر می پرسد که " اين چيست ؟" وپدر هم خصوصيات هر حيوانی  -ج

  را برای پسرش بيان می کند 
که برخی از ماهيات درذهن وجود دارند وداری وجود ذهنی هستند اين  جواب : اين سه گزاره بيان می کند

  ماهيات ديگروجود خارجی وعينی ندارند مانند سيمرغ 
  برخی از ماهيات وجود خارجی دارند ماننداب وغيره 

وقسمت ج بيان می کند که ما دروجود داشتن يا نداشتن برخی امور شک وترديد نداريم هر چند ممکن است 
  ن را به طور دقيق ندانيم .ماهيت ا

 انسان درهرچيزی که مشاهده می کند چند حيثيت می يابد انها را بنويسيد  -١٢
هر موجودی دارای دوحيثيت است يا هرموجودی دارای دوجنبه است ؟ اين دوحيثيت را نام ببريد وهرکدام چه  -١٣

 ويژگی دارند ؟
 اختصاصی انها  وجود وجه .............. موجودات است و............. وجه -١٤
 دو فيلسوف که به تمايز ميان وجود وماهيت توجه ويژه ای کرده اند را نام ببريد ؟ -١٥
وقتی می گوييم هستی وچيستی دوجنبه ی يک موجود است به چه معنايی است توضيح دهيد ؟( از نظر ابن  -١٦

 سينا )
 ايا ترکيب موجود از هستی وچيستی مثل ترکيب اب از اکسيژن وهيدروژن است ؟ توضيح دهيد  -١٧

جواب : خير اکسيژن وهيدروژن درخارج ازذهن ما دو وجود مختلف هستند  که با هم ترکيب شده وواقعيتی به نام 
ان نداريم که با هم ترکيب شوند اب را می سازد ااما درخارج ازذهن ما دو امرجداگانه به نام وجود وماهيت مثال انس

وموجودی به نام انسان را به وجود اورد بلکه بيرون ازذهن ما يک واقعيت به نام انسان هست وما ازاين واقعيت 
  ودرذهن خود دومفهوم برداشت می کنيم يکی وجودانسان ويکی هم چيستی وماهيتت ان 

 ؟ ايا وجود وماهيت يک واقعيت  خود دو موجود جداگانه هست -١٨
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خير .هر موجود ی دربيرون از ذهن  انسان يک واقعيت بيشتر نيست ووجود وماهيت دو مفهوم مختلف 
  ومتفاوت ودوجنبه ای هستند که ذهن ما ازان واقعيت واحد برداشت می کند .

  
ن نکته : همانطو ر که گفتن مثلث مارا به ياد  شکل سه ضلعی می اندازد ,کلمه ی انسان هم مارا به ياد حيوا

ناطق می اندازد .درواقع شکل سه صلعی باز شده ی مثلث است يا به تعبير کتاب مفهوم گسترده ی مثلث است يا 
به تعبير منطق اينها ذاتيات مثلث است وبدون اين ذاتيات يعنی" شکل سه ضلعی "مثلثی وجود پيدا نخواهد کرد  

وان ناطق " نيز مفهوم گسترده ی انسان است واين ذاتيات ازذات که مثلث باشد قابل انفکاک نيست حا ل "حي
واينها ذاتيات انسان است که بدون حيوان ناطق انسانی هم نخواهد بود .پس هر مثلثی سه ضلعی است وهر سه 

  ضلعی مثلث است وهر انسانی حيوان ناطق است وهرحيوان ناطقی هم ا نسان است .
انسان موجود است " چه نکاتی  فهميده می شود  از دو گزاره ی " انسان حيوان ناطق است " و قضيه ی " -١٩

 ؟
 

محمول قضيه يعنی -جواب :ازگزاره ی انسان حيوان ناطق است اين نکات فهميده می شود " نکته ی اول  
حيوان ناطق درتعريف انسان امده است پس انسان همان حيوان ناطق است ولفظ انسان برای همين چيزی که 

 د پس اين دومفهوم از يکديگر جدايی ناپذيرند حيوان ناطق است به کار می رو

نکته ی دوم : حمل حيوان ناطق برانسان يک حمل ضروری است وبه دليل نياز ندارد ومنظور ازحمل 
ضروری يعنی نمی توان پرسيد چه عاملی باعث شد که شما " حيوان ناطق " را برانسان حمل کنيد ( چون 

  اينها ذاتيات يک ذات وماهيت است )

قضيه ی : "انسان موجود است " نکته ی اولی که فهميده می شود اينکه وجود ازمفهوم انسان جداست  اما
  وجزو تعريف انسان قرارنمی گيرد ( پس وجود انسان مثل حيوان ناطق نيست )

نکته ی دوم اين است که ميان انسان به عنوان چيستی ووجود رابطه ی ضروری برقرار نيست به همين دليل 
  می تواند موجود باشد ومی تواند موجود نباشد انسان 

نکته ی سوم اينکه حمل " وجود"  برهر" چيستی " از جمله انسان نيازمند دليل است حال اين دليل می تواند 
  حسی وتجربی باشد يا عقلی محض 

 اگرمفهوم ماهيت عين مفهوم وجود بود ايا مشکلی پيش می امد ؟ -٢٠

لی به دنبال دارد يعنی اگروجود وماهيت يک شی مثل هم باشندوفرقی نداشته جواب : بله اين جمله ی شرط دوتا
باشند دو مشکل پيش می ايد اول اينکه هروقت چيستی وماهيت يک شی ء را بدانيم چون وجودش هم عين ماهيتش 

  است بالفاصله بايد گفت اين ماهيت وجود دارد 

که ايا اين شی وجود دارد يانه يعنی برای اثبات وجودش نبايد تالی دوم يا مشکل دوم اين است که ديگر نبايد پرسيد 
  دليل مطالبه کرد 

اما هردوتالی نادرست است اولی نادرست است زيرا ما ماهيت خيلی از اموررا می دانيم اما نمی توانيم وجود رابه 
  انها نسبت دهيم وبگوييم وجود دارند مثل بسياری از امورخيالی 
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زيرا درحالت عادی ودرزندگی ما برای اثبات وجود داشتن امور مطالبه ی دليل می کنيد اگر  تالی دوم نادرست  است
کسی درمورد " دی ان ای " توضيح دهد وبگويد که "وجود دارد " به او می گوييم از کجا به اين نتيجه رسيديد که 

  وجود دارد 

ان  است که فيلسوفان گدشته به اين ايا توجه فارابی وابن سينا به بحث "  وجود وماهيت " به معنای  -٢١
 موضوع توجهی نداشته اند ؟

توماس اکويناس که با فلسفه ی ابن سينا اشنايی داشت دراروپا چه اقدامی را انجام داد ونتيجه ی اقدام اوچه  -٢٢
 بود ؟

 نظر توماس اکوييناس درمورد بحث " وجود وماهيت " ابن سينا چه بود وچه اقدامی انجام داد ؟ -٢٣
 کن والبرت کبيرچه کسانی بودند ؟راجر بي -٢٤
 چگونه فرصتی فراهم شد تا فيلسوفان غربی  مجداد با فلسفه ی ارسطويی اشنا شوند ؟ -٢٥
 ميالدی فلسفه ی ارسطويی وابن سينا جای خود را به چه چيزی داد وچرا  ١٦درقرن  -٢٦
 به گزار های زيرتوجه کنيد وبگوييد که ترتيب انها چگونه بايد باشد وچرا ؟  -٢٧

 من می توانم اشيا رابشناسم  -١
 من هستم  -٢
 اشيا هستند  -٣

  من می توانم اشيا را بشناسم  –اشيا هستند  –جواب :به ترتيب ابتدا گزاری من هستم 

زيرا اگر من تا وجود خود را به عنوان يک واقعيت نپذيرم چگونه می توانم واقعيات واشيا ديگررا بپذيرم 
  شک ندارم ودروجود هرچيزی شک کنم دروجود خودم 

 به سواالت زير جواب کوتاه دهيد ؟  -٢٨
 ارسطو درکتاب مابعدالطبيعه درمورد وجود وماهيت چه نظری داده است  -١
 نام ديگر بحث " وجود وماهيت " را بنويسيد  -٢
 بی ترديد يکی از اساسی ترين ارا وعقايد فلسفی درتفکر اسالمی کدام بحث است ؟ -٣
های ابن سينا دراثبات وجود خدا يعنی برهان وجوب امکان قرار  کدام بحث درفلسفه پايه ی يکی از برهان -٤

 گرفت 
کدام فيلسوف اروپايی بحث مغايرت وجود وماهيت دراروپا راگسترش داد وموجب مناقشات فروانی درانجا  -٥

 شد .
 بنيان گذار فلسفه ی توماسی يا توميسم چه کسی است ؟ -٦
 اکوييناس داشتند نام ببريد ؟کدام فيلسوفان اروپايی ديگر نظری نزديک به توماس  -٧
 فلسفه  ای که راجربيکن وتوماس اکويناس دراروپا ترويج می کردند چه ويژگی داشت ان را بنويسيد ؟ -٨
 نظر ابن سينا درمورد " وجود وماهيت " درميان فالسفه ی مسلمان چه تاثيری داشته است ؟ -٩

محمول برموضوع نياز به  درقضيه ی مثلث سه ضلعی است " و" انسان حيوان ناطق است " حمل -١٠
 دليل دارد ؟چرا

جواب : خير زيرا محمول هردوقضيه درذات موضوع قرار دارد وازذات موضوع هم جدا نمی شود پس 
 نيازی به دليل ندارد 
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دراروپا چه کسی مانندابن سينا بحث مغايرت وجودوماهيت را پايه ی برهان های خوددرخداشناسی قرار -١١
  داد ؟
اکويناس کدام بحث فلسفی را مانند ابن سينا پايه ی برهان های خود درخدا شناسی قرار داد ان توماس -١٢

  بحث را نام ببريد ؟

  

  
وقتی دونفر حيوانی را ازدور می بينند ويکی می گويد شير است وديگری پلنگ ؛به نظر شما چه نتيجه ای  -٢٩

 می توان درنسبت چيستی وهستی حيوان گرفت 

الخر ه چيزی هست ووجوددارد شکی نيست اما انچه موجب اختالف می شود ماهيت جواب : دراينکه با
  وچيستی امور است 

اول بايد وجود چيزی ثابت شود تا بعد بتوان درباره ی ماهيت ان بحث کرد پس وجود يک واقعيت با ماهيت 
  وچيستی ان فرق دارد 

 ند است ؟از گزاره های زير  حمل کدام يک از محمول ها به موضوع نيازم -٣٠
 -٥انسان ناطق است          -٤انسان مخلوق است      -٣انسان شير است     -٢انسان حيوان است       -١

 انسان موجود است 
  به دليل نياز داريم زيرا محمول ذاتی موضوع نيست  ٥-٣-٢جواب : گزاره های 

ه داشته باشيد که هر کدام از درجمالت زير موارد غلط را درست کنيد وبگوييد کدام گزاره درست است .توج -٣١
 اين موارد نکته ای است که برای کنکور بايد به ان توجه داشته باشيد 

 دانش فلسفه را وجود شناسی می گويند زيرا موضوع ان وجود است  -١
معرفت شناسی بخشی از هستی شناسی به معنا ی خاص ان است زيرا حقيقت علم که وجود خارجی ناميده  -٢

 م وجود است می شود خود ازاقسا
انسان درهرچيزی که مشاهده می کند دو حيثيت وجود وماهيت رامی يابد وجود وجه اختصاصی موجودات  -٣

 است وماهيت وجيه مشترک انها است .
ابن سينا به نسبت ميان وجودوماهيت توجه ويژه ای کرد ودرتمايز اين دومفهوم نکاتی ر امطرح نمود سپس  -٤

 فارابی راه اوراادامه داد 
 هستی وچيستی دوجنبه ی يک چيز است همانطور که اب واکسيژن دو جزو تشکيل دهنده ی اب است . -٥
تمايز وجود وماهيت درخارج ازذهن است ودرقضيه ی انسان موجود است انسان ووجود درخارج ازذهن  -٦

 دوموجود جداگانه هستند  
وت هستند ولی درعالم خارج درقضيه ی انسان موجود است ,انسان ووجوددرذهن دومفهوم مختلف ومتفا -٧

 يک واقعيت واحد هستند نه  دو موجود جداگانه 
درقضيه ی " انسان موجود است " حمل محمول برموضوع نيازمند دليل است زيرا ميان انسان ووجود  -٨

 رابطه ی ضروری برقرارنيست 
يوان ناطق درقضيه ی " انسان حيوان ناطق است " حمل محمول بر موضوع نيازمند دليل است وحمل ح -٩

 برانسان يک حمل ضروری است .
 حمل وجود برا نسان مثل حمل حيوان ناطق بر انسان است . -١٠
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بيان دقيق فارابی وتوجه ويژه ی ابن سينا دربحث مغايرت وجود وماهيت بدين معنا نيست که  -١١
 فيلسوفان گدشته به اين موضوع       توجهی نداشته اند 

به علت توجه خاص فارابی به چيستی ووجود اين بحث با عنوان مغايرت وجود وماهيت وبا عنوان  -١٢
 هايی مشايه مقدمه ی طرح مباحث جديد قرار گرفت 

 افالطون درکتاب مابعد الطبيعه وجود راازماهيت جدا می سازد و توضيح مفصلی می دهد  -١٣
کردندبيشتر به ارای ابن رشد وتاحدودی به فلسفه ی که راجربيکن والبرت کبير دراروپا ترويج می  -١٤

 ارای ابن سينا متکی بود .
 فالسفه ی غرب ازطريق ابن سينا وفارابی مجددا با فلفسه ی افالطونی اشنا شدند . -١٥
بحث مغايرت وجود وماهيت مورد توجه فالسفه ی مسلمان نيز قرارگرفت وتا عصر مالصدرا دنبال شد  -١٦

 وامروزه فراموش شده است 

 

  

مغايرت وجود وماهيت از مباحثی است که ابن سينا وتوماس اکويناس پايه ی برهان ی های خود بحث  -٣٢
 در.............. قرار داده اند 

پايه گذار فلسفه ی توماسی يا توميسم  دراروپا ................... است که اين فيلسوف با فلسفه ی .............  -٣٣
 اشنا بود .

ميالدی فلسفه ای را دراررپا ترويج می کردند که تاحدودی  متکی به  ١٥و١٣رقرن راجر بيکن والبرت کبير د -٣٤
 ديدگاه ا...... وبيشتر به ارای .............. بود .

ميالدی با رشد .................. ديد گاههای ابن سينا وارسطويی جای خود را به فلسفه ی های  ١٦ازقرن  -٣٥
 ............. و.............. داد 

به علت توجه خاص ابن سينا به چيستی ووجود اين بحث با عنوان ......................... وبا عنوان های  -٣٦
 مشابه مقدمه ی طرح مباحث جديدی قرار گرفت .

  

   


