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سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

تعيين كنيد كدام عبارت صحيح و كدام یك غلط می باشد:
الف) قلمرو مابعدالطبيعه عالم ماده است.
ب) مباحث وجود شناسی در معارف الهی ،ماهيت و زبان فلسفی دارند.
1

ج) خاستگاه فلسفه اسالمی را باید در برخورد تاریخی اسالم با فلسفه هاي دیگر جستجو كرد.
د) حكمت متعاليه فلسفه اي التقاطی است و در آن شيوه هاي گوناگون فكري درهم آميخته است.

1/55

ه) فارابی در برهان امتناع تسلسل علل از « تقدم علت بر معلول» استفاده كرده است.
و) فالسفه غالبا استدالل خود را بر اساس حسن و قبح عقلی استوار می كنند.
ز) «وجود» اساسی ترین مفهوم و مدار همه بحث هاي مابعد الطبيعه است.
جاهاي خالی را با كلمات مناسب كامل كنيد:
الف) بيكن از نظر فلسفی  .......و از نظر علمی از  .......تأثير می پذیرفت.
ب) در عبارت «آخرت وجود دارد» رابطه موضوع و محمول  ..............از مواد ثالث است.
ج) علت را آن گاه كه وجود دهنده و هستی بخش است ............ ،گویند و آن گاه كه وجود معلول به نحوي به آن وابسته است،
 ..........می نامند.
د) مراكز علمی سالرنو و مونپليه بيشتر از  .........بوعلی و دانشگاه هاي پاریس و آكسفورد از  ........او تاثير پذیرفتند.
2

ه) علم ما به اشياي خارجی كه ازطریق صور علميه حاصل می شود ........... ،نام دارد و علم ما به همين صور علميه كه مستقيم 3/25
وبی واسطه است .......... ،خوانده می شود.
و) سهروردي رشته عرضی از انوار را كه هم رتبه و هم درجه اند و تدبير همه امور عالم طبيعت به عهده ایشان است،
« »...............می نامد.
ز) مالک نيازمندي معلول به علت از نظر فالسفه ........... ،است
ح) نظریه تشكيك وجود كه هم اصل وحدت موجودات را بيان می دارد و هم  ..........آن ها را تفسير می نماید .نظریه .......
خوانده می شود.
هر یك از گزینه هاي سمت راست با كدام یك از گزینه هاي سمت چپ ارتباط دارد؟

3

الف) اصل عليت

 -1كليت در قوانين علمی

ب) اصل ضرورت علی و معلولی

 -2تقدم علت بر معلول

ج) اصل سنخيت

 -3نفس ارتباط و پيوستگی موجودات

0/55

 -5تخلف ناپذیري و حتميت نظام هستی
5

به سواالت زیر پاسخ كوتاه بدهيد:
مبحث (سفر) دوم در كتاب «اسفار اربعه» مالصدرا به چه موضوعاتی اختصاص دارد؟

0/5

4

مولف كتاب تهافت الفالسفه كيست؟ و در چه موضوعی است؟

0/5

6

مهم ترین پيام سنت فلسفی فالسفه اسالمی براي جهان امروز چيست؟

0/5

7

از نظر ابن سينا علم حقيقی چگونه حاصل می شود؟

0/5

9

مهمترین دليل ملقب شدن فارابی به معلم ثانی چيست؟

0/5

8

اختالف روش حكمت مشائی با روش حكمت اشراقی چيست؟

0/5

11

مظهر و نماینده كامل عرفان اسالمی كه عرفان را به صورت یك علم مدون درآورد كيست؟ معروف به چيست؟

0/5

11

مالک نيازمندي معلول به علت از نظر متكلمين چيست؟

0/25
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طراح سوال  :علی صباغ كالت

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
از دیدگاه سهروردي كسانی كه هم در صور برهانی به حد كمال رسيده اند و هم به اشراق و عرفان دست یافتهاند چه ناميده
می شوند؟

نمره
0/25

13

از نظر ابن سينا منشا كرامات و معجزات چيست؟

0/25

15

مبحث (سفر) اول در كتاب «اسفار اربعه» مالصدرا به چه موضوعاتی اختصاص دارد؟

0/25

هر یك از اصطالحات زیر را تعریف كنيد( :هر مورد نيم نمره)
14

الف) سنخيت درس:

1/ 5

ب) معلوم بالذات:
ج) معلوم بالعرض:

16

به سواالت زیر پاسخ تشریحی وكامل بدهيد:

0/5

از نظر ابن سينا علم حقيقی چگونه حاصل می شود؟

17

انگيزه اصلی خاورشناسان در شناخت شرق و پژوهش هاي خود چه بوده است؟

0/5

19

اشتراک معنوي وجود را شرح دهيد.

0/5

18

چرا وجود و ماهيت مغایرند؟ به همراه یك مثال توضيح دهيد.

0/55

21

نظر مالصدرا درباره عقل چه تفاوتی با نظر متكلمان دارد؟

1

21

مالک نيازمندي معلول به علت از نظر حكمت متعاليه مالصدرا چيست؟ شرح دهيد.

1

22

دو انتقاد از انتقادات وارد شده به نظریه انكار اصل عليت را بنویسيد.

1

23

با اعتقاد به اصالت وجود و پذیرش وحدت حقيقت وجود ،اختالفی كه از نظر خواص در اشيا دیده می شود به چه چيزي باز می
گردد؟ و چگونه تفسير می شود؟

1

25

قاعده امكان اشرف را با ذكر مثالی توضيح دهيد.

1

24

عالمه طباطبایی كيفيت پيدایش مفهوم عليت در ذهن را چگونه بيان می كند ؟ به اختصار شرح دهيد.

1
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1

2

3

طراح سوال  :علی صباغ کالت

پاسخنامه
الف) غ -ص5
ب) غ -ص11
ج) غ -ص 14
د) غ -ص 123
ه) ص -ص 53
و) غ -ص 115
ز) ص -ص5
الف) ابن سينا – ابن هيثم ص 24
ب) امكانی ص 35
ج) علت تامه (علت حقيقی) – علت ناقصه ص 51
د) طب – فلسفه ص 91
ه) علم حصولی – علم حضوري ص 114
و) ارباب انواع ص 112
ز) امكان ذاتی یا امكان ماهوي ص 51
ح) كثرت -وحدت در عين كثرت و كثرت در عين وحدت ص 131
الف با شماره 1
ب با شماره 5
ص 57
ج با شماره 1

نمره

1/55

3/25

0/55

5

مباحث توحيد و خداشناسی و صفات الهی ص124

0/5

4

غزالی حمله به آراء فارابی و ابن سينا ص 96

0/5

6

تفكر و اخالق یا (فلسفه تنها آموختن نيست بلكه پيمودن یك راه تكامل در درون است) 142

0/5

7

علم حقيقی به هر چيز در پرتو ارتباط آن با مبدا وجود حاصل می شود ص77

0/5

9

موسس فلسفه اسالمی یا فلسفه نبوي است 67

0/5

8

حكمت اشراقی سلوک قلبی و مجاهدت درونی و تصفيه نفس را براي كشف حقایق الزم می داند ص 113

0/5

11

محی الدین عربی معروف به شيخ اكبر ص113

0/5

11

حدوث  5ص39

0/25

12

حكيم متاله ص 85

0/25

13

از نظر ابن سينا منشا كرامات و معجزات چيست؟ص  113ب 1/24

0/25

15

مباحث كلی درباره احوال موجود از آن حيث كه موجود است یا امور عامه فلسفه ص124

0/25

14

16

الف)هر علتی فقط معلول خاصی ایجاد می كند و هر معلولی تنها از علت خاصی صادر می شود .یا
ميان هر علت با معلول خودش سنخيت و مناسبت خاصی حكم فرماست كه ميان یك علت و معلول دیگر نيست .ص  51و 52
ب)به صورت ذهنی ،معلوم حقيقی یا معلوم بالذات گفته می شود ص 116
ج)به شیء خارجی كه خودش از ما غایب است و معلوم واقعی ما نيست و به واسطه صورت ذهنی به آن آگاه می شویم معلوم
بالعرض گفته می شود .ص116
به نظر ابن سينا روش مطلوب و مناسب براي تحقيق در عالم طبيعت آن است كه با هدف و غایت خلقت جهان سازگار باشد.
ص76
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18

طراح سوال  :علی صباغ كالت

پاسخنامه
نشان دادن برتري نژاد غربی در علم و تفكر و اثبات این نكته بود كه ریشه همه ارزش هاي فرهنگی شرق را نيز باید در
فرهنگ غربی جستجو كرد .ص 141
وجود مفهومی است كه درباره هر چيزي كه به كار رود معناي یكسانی دارد ص131
اگر مفهوم وجود عين مفهوم ماهيت یا جزء آن بود دیگر اثبات وجود هيچ ماهيتی به دليل نياز نداشت و تصور هر ماهيتی براي
اثبات وجود آن كافی بود مثل ص31

نمره
0/5
0/5
0/55

مالصدرا با نظر متكلمان درباره عقل مخالف است مالصدرا معتقد است كه عقل و دین حقيقت واحدي هستند و از یك منبع
21

ازلی یعنی ذات احدیت سرچشمه گرفته اند اگر عقل به درستی حركت كند و موازین برهانی را مراعات نماید هرگز به نتيجه

1

اي مخالف دین منتهی نمی شود دین خدا هرگز حاوي مطلبی متعارض با ضروریات عقلی نيست ص123
فقر وجودي .یعنی مالک نيازمندي معلول به علت را باید در ضعف و نقص مرتبه وجودي آن دانست اگر وجودي در مرتبه خود
21

از چنان شدتی برخوردار باشد كه هيچ نقص و ضعفی در آن متصور نباشد غناي ذاتی دارد و بی نياز مطلق است و ماسواي او

1

كه همه در درجات مادون وجود قرار دارند نسبت به آن وجود بی نياز مطلق عين فقر و نيازمندي هستند ص132
-1اگر ریشه اعتقاد به اصل عليت تعاقب دو حادثه باشد ،باید ميان همه حوادثی كه در پی یگدیگر تكرار می شوند ،رابطه عليت
برقرار باشد ،در حالی كه چنين نيست.
22

-2اگر تكرار حوادث متوالی ما را به مفهوم «عليت» منتقل می كند پس باید اعتراف كنيم كه بين «تكرار حوادث متوالی» و

1

«مفهوم عليت» رابطه عليت برقرار است و آن تكرار سبب و علت این مفهوم می شود و سبب و علت آن می شود تا ذهن به
مفهوم عليت منتقل گردد و این اعتقاد در واقع نقض همان ادعاست .ص 151
23

هر چند وجود ،حقيقتی واحد است ،اما این حقيقت واحد ،شدت و ضعف دارد و به اصطالح منطقيان ،حقيقتی مشكك است
اختالف موجودات در شدت و ضعف مرتبه وجودي آنهاست ولی همه موجودات در اصل وجود با هم وحدت دارند .ص131

1

اگر دو موجود ممكن را در نظر بگيریم و یكی در سلسله مراتب هستی بر دیگري مقدم باشد ،یعنی اشرف از آن باشد در این
صورت در مقام موجود شدن ،ممكن اشرف اول موجود می شود یعنی فيض وجود اول به او می رسد و بعد از او ممكن دیگر را
25

بهره مند خواهد ساخت.

1

استفاده اي كه از این قاعده می شود این است كه اگر براي ما ثابت نشده باشد كه موجود اشرف تحقق یافته است ،می توانيم
با مالحظه موجود غيراشرف ،وجود اشرف را ثابت كنيم.ص111
نفس انسان در علم حضوري رابطه خود را با همه خواسته ها ،اراده ها و كارهایی كه در دایره وجود او رخ می دهد درک می كند
24

و به علم حضوري مشاهده می كند كه نفس ،وجود دهنده به این خواسته ها و اراده ها و حالت هاي درونی اوست و اگر توجه
نفس لحظه اي از این امور منقطع شود ،هيچ یك از این ها در درون نفس باقی نخواهند ماند این رابطه نفس با امور نفسانی
یك رابطه عليت یعنی وجود دهندگی است .ص152
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