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 )براساس صفحات کتاب(فهرست                              

 1                                    وهستی                    واقعیت پیرامون مسائل     :بخش اول  

 چیستی و هستی: 1 درس   2             

 ممکنات جهان: 2 درس   8             

 معلولی و علّی جهان: 3 درس  15            

 جهان؟ از تصویر کدام: 4 درس  23            

                                                                                                                                    13                              وعقل                                         خدا پیرامون    :بخش دوم

 (1 ) فلسفه در خدا:  5 درس  32           

 (2 ) فلسفه در خدا:  6 درس   40          

 ( 1 ) فلسفه در عقل:  7 درس  48           

 (2 ) فلسفه در عقل:  8 درس   56          

  56                                سالم     ا جهان ر د فلسفه سیر به اجمالی نگاهی   :بخش سوم

                                                              1  اسالم     جهان در فلسفه آغاز:  9 درس  66           

 2اسالم       انجه در فلسفه:  10 درس  73           

 متأخّر     دوران:  11 درس  81           

 

 

 

 

 



 
 

 

 چیستی و درس اوّل: هستی

 اول درس مطالب خالصه ��

 آن قبول و فرض و وجود و هستی به دارد اشاره آن /این✔

 چیستی=  ماهیّت✔

 .هاستانسان میان مفاهیم پرکاربردترین از چیستی و هستی✔

 .هاستآن اختصاصی وجه ماهیّت، و است موجودات مشترک وجه وجود،✔

 انسان انسان» ،«است تدرخ درخت»  با «هست». هستند یکی واقعیّت در ولی اندمتفاوت و جدا مفهوم دو ماهیّت، و وجود✔

 .دارد فرق...  و «است

 از)باشد ربیتج و سّیح است ممکن دلیل این حال. است دلیل نیازمند لذا، و نیست ضروری ،«ماهیّت» هر بر «وجود» حمل✔

 (.برد پی وجودش به عقلی برهان راه از)محض عقلی یا( برد پی وجودش به بتوان تجربه و حسّ راه

 وجوب» برهان پایه جمله از ،است اسالمی تفکّر در فلسفی عقاید و آرا تریناساسی از یکی تردیدبی وجود، و ماهیّت بین فرق✔

 .سیناست ابن «امکان و

 «دالطّبیعهمابع» کتاب در ارسطو. اندداشته نظراتی نقطه وجود و ماهیّت فرق مورد در نیز دیگر یلسوفانف سینا،ابن بر عالوه✔

 .بیکن راجر و کبیر آلبرت آکوئیناس، توماس نیز مسیحیّت در و پرداخته بحث این به اجماالً

 . گویندمی( Ontologie /شناسیهستی)وجودشناسی را فلسفه دانش اصل: نکته@ 

 ایمعن به فلسفه کلّ توانمی جهتی از و است فلسفی علوم از یکی اولی فلسفة یا مابعدالطّبیعه یا شناسیهستی جهت یک از✔

 شناسی،شناخت مثالً،. تاس بحث آن شناسیهستی فلسفی، بحث هر که توضیح این با. کرد تلقّی شناسیهستی هم را کلمه عامّ

 حقیقت در فلسفی بحث هر در ما. است تاریخ شناسیهستی واقع در نیز یختار فلسفة است؛ شناخت شناسیهستی واقع در

 به( کلمه عامّ معنای به)لسفهف که بود گفته 1فلسفة در که این. بکاویم را بحث را آن شناختیهستی یا فلسفی مبانی خواهیممی

 ساب،ح این با. است وجود و هستی یعنی ،...« و نهایی و بنیادی» از منظور پردازد،می نهایی و بنیادی مسائل دربارة بحث

 .کنندیم بحث خاصّ واقعیّاتِ هستیِ از فلسفه دیگر هایشاخه و کندمی بحث عامّ هستی از مابعدالطّبیعه
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 سواالت                                                    

 :کنید مشخص غلط و صحیح واژه با را زیر هایگزاره@

ت شناسی رامعرف فهفلس اصل دانشکند؛بنابراین،می پیرامون وجودرابررسی فلسفه وجوداست فلسفه،مسائل نشدا موضوع-1

 .میگویندنیز

 ماهیت است. و یاوجود مفهوم هستی و چیستی دو نسبت تعیین فلسفه، اوّلیة مباحث از یکی-2

 .آنهاست وجه مشترک حیثیت ماهیت، و وجه اختصاصی موجودات است حیثیت وجود،-3

 .باشد املک آگاهی این شود؛هرچندکه آگاه موجودند،بشناسدوازوجودشان همه که را انسان میخواهدحیوانات-4

 ست. شی ا آن شودپاسخ صحیح،ماهیت سؤال شی یک ازذات هرگاه شی ازچیستی آن است عبارت هرشی ماهیت-5

 شوند.  اآشن ارسطویی فلسفة با مجدداً فارابی و سینا ابن طریق از غرب فالسفة -6

 .دادند گرا وتجربه گرا سح های فلسفه های آلبرت کبیروراجربیکن جای خودرابه گرایی،دیدگاه بارشدتجربه میالدی16ازقرن-7

  .شدند آشنا فلسفةارسطویی با طباطبایی عالمه طریق از فالسفةغرب -8

  .سازد می جدا ماهیت از را وجود الطبیعه مابعد کتاب در افالطون -9

  .مفهوم است جهت از و درذهن فقط وجود و انسان تفاوت است موجود انسان گوییم می وقتی -10

 (98هایی شهریور)نی بود. ن کافآاگر مفهومِ وجود، عینِ مفهومِ ماهیت بود . دیگر تصورِ هر ماهیّتی برای اثباتِ وجودِ  -11

 (98)نهایی دی ماه یک حمل ضروری است وبه دلیل نیاز دارد. "انسان"بر"حیوان ناطق"حمل -12

 (98ی ماه)نهایی د تحلیل می شوند. "ماهیت"و "وجود"جزء  دو به همه اشیای واقعی درجهان ، درذهن ما-13

 ص-13غ-12 ص-11ص  -10غ   -9غ     -8    ص-7غ   -6ص   -5غ     -4غ  -3ص    -2غ    -1:جواب ها@

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید:@

 ....است. معنای به شناسی هستی از کندخودبخشی می دربارة... صحبت سیشنا معرفت-14 

 مفهوم ..........و............است. دو نسبت تعیین فلسفه، اوّلیة مباحث از یکی-15 

  .حیثیت.... ... و حیثیت:یابد می کند،دوحیثیت می مشاهده که درهرچیزی نسان ا-16

 ............آنها وجه یثیت ماهیت،ح و است وجه.......... حیثیت وجود، -17
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 شود.می نامیده».......«  محمول و»........«  ،موضوع«هست خورشید» ،«هست ماه» حملی درجمالت-18

  .دان شده........یا......اهمب چیزندکه آنهادوجزءازیک که معنانیست این چیزند،به دوجنبةیک"چیستی"و«هستی" گوییممی وقتی-19

 .نمود رحرامط ،نکاتیدومفهوم این نکردودرتمایزمیا ای ویژه توجه ....... میان.......و نسبت مسلمان،به وف بزرگفارابی،فیلس-20

راهم ف را راوانیف فلسفی مهم هایوگو گفت وزمینة گرفت قرار ........نیز توجه مورد سینا بن نظریه مغایرت وجود با ماهیت ا-21

  است. یافته ادامه هم امروز تا و شد دنبال عصر........... تا که آورد

 کند. یاکتفا م کوتاهی توضیحات سازد،امّابه می جدا ماهیت از را ارسطودرکتاب ............ وجود-22

 صرفا آنها وتفاوت.ستنده .. یکدیگر مفهوم دو» ناطق حیوان"انسان و «مفهوم دو» ناطق است حیوان« انسان  تعریف در-23

 . است انسان مفهوم گستردة ناطق حیوان است؛ یعنی شان...... در

 .شدند آشنا............ فلسفة با ا مجدد رشد ابن و سینا ابن طریق از...........  فالسفة-24

 باهم اشتراک دارند واختالف آنها از جهتِ........ می باشد. "وجود"همة موجودات از نظرِ-25

 مشترک-17داشتن بودن/چیستی موجود-16یاماهیت هستی یاوجودوچیستی-15آن علم/عام حقیقت-14ها:جواب@

 جدایی-23مابعدالطبیعه22فالسفۀمسلمان/مالصدرا-21وجود/ماهیت-20ترکیب/جمع-19ماهیّت/وجود-18موجودات/اختصاصی

  ماهیّت-25 غرب/ارسطویی-24ناپذیر/گستردگی

 :کنید انتخاب را صحیح گزینه@  

  .گویند یم یز.......نرا  فلسفه انشکند؛بنابراین،اصل د می بررسی را یرامون....پ مسائل فلسفه...... است فلسفه، دانش موضوع-26

 مابعدالطبیعه –ت ماهی–(وجود4مابعدالطبیعه -ماهیت-(ماهیت3وجود شناسی-وجود–(ماهیت 2وجود شناسی -وجود-( وجود1

 است.  ...... معنای به شناسی هستی از بخشی کندخود می صحبت شناسی دربارة..... معرفت -27

 آن   عام -علم (حقیقت4  آن         عام -( واقعیت علم3خاصّ آن         -(حقیقت علم 2خاصّ آن        -(واقعیت علم1

دام بحث ول نیست،کز محماز این که در قضایای آسمان هست،مرغابی وجود داردو.....تصور ما از موضوع عین تصور ما ا-28

 فلسفی را مستدل می سازد؟ 

 (مغایرت وجود وماهیت4  (قبول واقعیت مستقل از ذهن     3(تشکیک مراتب هستی   2وجود واعتباریت ماهیت      (اصالت1
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 آید؟  می ستبد دست به اصل معنانیستند،کدام یک به"موجوداست وانسان"است انسان،انسان"دوقضیه اینکه از-29

  وماهیت وجود مغایرت(4   ذهن از مستقل واقعیت اصل قبول(3   هستی مراتب تشکیک(2   ماهیت واعتباریت وجود اصالت(1

 را ای فلسفه میالدی15 تا 13 های درقرن .......داشتنداینان به نزدیک نظری نیز بیکن وراجر کبیر فالسفه ای مثل آلبرت-30

  .وتاحدودی......بود های.... دیدگاه به متکی ربیشت کردندکه می ترویج اروپا در

 رشد ابن /سینا آکوئیناس/ ابن ( توماس2                               رشد (ارسطو/ابن سینا/ ابن1

 ناآکوئیناس/ارسطو/ابن سی ( توماس4آکوئیناس/ابن سینا                         (ارسطو/توماس3

 هستی شناسی به معنای عام آن است؟زیرا.......  چرا معرفت شناسی خود بخشی از-31

 (حقیقت وجود که وجودذهنی نامیده می شود خود از اقسام وجود است. 1

 وجوداست. اقسام از شود،خود می ذهنی نامیده علم،که وجود ( حقیقت2

 اقسام علوم است.  از شود، خود می ( حقیقت وجود،که وجود علمی نامیده3

 اقسام علوم است. از شود، خود می علمی نامیده علم،که وجود ( حقیقت4

  نیست؟کدام یک از موارد زیر از مباحث اصلی فلسفه -32

 ممکن و چیستی/واجب با هستی ذهنی/ رابطة وجود و خارجی وجود به وجود (تقسیم1

 متغیر و ذهنی/ رابطة حرکت باتغییرات کمّی/ ثابت وجود و خارجی وجود به (تقسیم وجود2

 متغیر و معلول/ ثابت و علت به تقسیم وجود / چیستی با هستی ( رابطة3

  ممکن و معلول/واجب و علت به وجود تقسیم / چیستی با هستی ( رابطة4

 2گزینه -32   2گزینه -31  2گزینه -30  4گزینه  -29   4گزینه -28   4گزینه -27 1گزینه -26جواب تست ها:@

رسمت بنویسید)یك مورد د هم کنار در را آنها. دارد مناسبت چپ سمت هایگزینه از یكی با راست سمت هایگزینه از یك هر-33

 چپ اضافی است(

 ابن سینا-1                                     تومیسم -توماسی فلسفه( الف

 فارابی-2                                         امکان و وجوب برهان( ب

   آکوئیناس توماس-3                                               مابعدالطبیعه کتاب(ج

 ارسطو-4                                                                       

 (4)-(          ج 1) -ب          ( 3) -جواب ها: الف@
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 :ارتباط کشف سواالت-34 

 ها پاسخ :ب                                                                                          سواالت :الف

 ارسطو لف(ا                                                                               فلسفه دانش موضوع -1

 (دلیلب                                                                  تومیسم توماسی فلسفه گذار پایه-2

 آکوئیناس توماس (ج                                                خدا وجود اثبات در سینا ابن های برهان از یکی -3

  ماهیت و (وجودد                                                                   الطبیعه          مابعد کتاب مولف-4

  ناطق (حیوانک                                                                  . است موجودات اختصاصی وجه -5

  (وجودل                                            .کند می مشاهده چیزی هر در انسان که حیثیتی دو -6

 امکان و وجوب (م                                            .است محمول "است ناطق حیوان انسان«  گزارة در-7

 (ماهیته                                                          . است آن نیازمند ماهیت بر وجود حمل- 8

 (ب8(ک    7(د    6(ه   5(الف      4(م      3(ج      2      ل (1 جواب ها:@

 به سؤاالت ذیل جواب کوتاه دهید:@

 چرا معرفت شناسی خود بخشی از هستی شناسی به معنای عام آن است؟ -35

  سیمقت ووجودخارجی یوجودذهن به که است هستی واین وجوداست شود،خودازاقسام می علم،که وجودذهنی نامیده زیراحقیقت

 شود. می

 فلسفه رانام ببرید؟ اصلی مباحث-36

 وممکن بواج-4علت ومعلول وجودبه تقسیم-3چیستی با رابطةهستی-2ذهنی، وجودخارجی ووجود وجودبه تقسیم-1

 متغیر و ثابت-5

 .کنید تعریف فلسفی و منطقی نظر از را انسان-37

 .است ناطق حیوان انسان= انسان

 ت؟اس( ماهیت و وجود)  چیستی و  هستی مفهوم دو نسبت تعیین فلسفه، اوّلیة مباحث از چرایکی -38

 .روند می رکا هم به کنار در معموال و هستند ها انسان میان مفاهیم پرکاربردترین از مفهوم دو این زیرا
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 کندچندنوع است؟ بنویسید. می مشاهده درهرچیزی نسان حیثیت های دریافتی متفاوتی که یک ا-39

  .آنها اصیاختص وجه وماهیت، است موجودات مشترک داشتن وجود،وجه چیستی وحیثیت موجودبودن حیثیتدونوع ، 

   است؟ شده تأکید انسان ذهن توانایی کدام بر «ماهیت و وجود مغایرت» مبحث در-40

 مغایر نذه درعالم ماهیّتو جودو این که آوردو دست به متعددی مفاهیم واحد، واقعیت یک از تواند می ذهن انتزاع و تجرید قوة

 .یکدیگرند

 چیست؟این این برهان پایه است؟ کرده ارائه کسی راچه برهان ؟این است چیزی چه اثبات درباره وامکان وجوب برهان-41

 .ستا ماهیت وجودو ایرتمغ برهان این است وپایه کرده ارائه سینا ابن را برهان این .است خداوند اثبات درباره برهان

 نیازمندچیست؟ ماهیت و چیستی بر جودو حمل-42

 محض عقلی یا باشد تجربی و حسی است ممکن دلیل این حال. ست ا دلیل نیازمند

 چیست؟ اسالمی تفکر در فلسفی عقاید و آرا ترین اساسی از یکی -43

 ماهیت و وجود مغایرت همان یا وجود و ماهیت بین فرق

 ذیل بنویسید:تحلیل وتفسیر خود رانسبت به گزاره های   -44

 داریم. طالعاازهستی  وهم شناسیم می زیادی حدود تا را آنها هم .چیستی که هستند اشیاءفراوانی ما اطراف-1

 آنها هک به همان دقّتی انیمد نمی دارندامّا کاربرد هم علوم در حتی و است روشن ما برای چیستی شان که هستند امور برخی-2

 . دارند»  وجود« کنیم می تعریف را

 نداریم. روشنی نظر آنها»  چیستی دربارة هنوز داریم امّا شان خبر»« هستی« از که هستند امور برخی -3

  رند.ندا  ل تاکنون وجودامورحداق این دانیم می که کنیم؛درحالی خودحاضر ذهن در توانیم می راهم فراوانی های چیستی-4

 .دارند فلسفی تبیین نیستند،یك فلسفی وقضایای شوند می مربوط روزمرۀما مسائل به فوق،گرچه های جواب:گزاره@

 (98ماه  ند،نام ببرید؟)نهایی دیمیالدی،دیدگاه های ابن سینا راترویج کرد15تا13دو فیلسوفی راکه دراروپا دربین قرن های -45

 راجربیکن -آلبرت کبیر

 (98اه مکی تغییر نهایی دی بااندراجر بیکن از نظر فلسفی تحت تاثیر کدام اندیشمند مسلمان بود؟)-46

 ابن سینا
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 *پاسخ کامل و تشریحی دهید:

 سید؟قدم های موجود برای شناسایی نسبت میان هستی وچیستی یا وجود وماهیت را به اختصار بنوی -47

 از ز،نیا حسب وبه یافته ااطرافمان چیزهای ر در همواره که شویم می متوجه خویش، زندگی در دقت با ازما یک هرقدم اول:

 مواردی شته،گذ به سیر همین در.یما کرده رفع را خود آنتشنگی نوشیدن وبا ایم شناخته را آب مثال، ایم؛برای کرده استفاده آنها

 چیز، آن که ایم شده متوجه و ردهب خودپی اشتباه بعد،به اندکی ایم،اما پنداشته موجود و واقعی را چیزی که داریم خاطر به راهم

 نشان" آن "ای" این "کلمة  زا استفاده با انسان قدم دوم:.سراب و سیمرغ ققنوس، دیو، ندارد؛مانندغول، واقعیت و است خیالی

 اومی.ستنی آگاه آنها از یکهر وچیستی ازماهیّت امّا آنهاموجودند که داند ومی است برده موجودات پی"وجود" به که دهد می

یک  مثالشناسایی.باشدن کامل آگاهی این شود؛هرچندکه آگاه شان وازچیستیبشناسد موجودند، همه که را موجودات خواهدآن

 این به ،چیزند یک بةجن گوییم دو وقتی می ابن سینا: "وجود"و" ماهیت"میان تمایز قدم سوم:کودک از حیوانات مختلف 

 وهیدروژن اکسیژن که هونگ اند؛آن شده جمع"هستی"و" چیستی" یا ترکیب هم با چیزندکه یک از دوجزء آنها که نیست معنا

 گوییم می است، رنگی چه بپرسد کسی اگر که مثالً هم نیستند کاغذ ورنگ کاغذ مثل حتی هستند؛ آب دهندة جزءتشکیل دو

 وخارج،د در ست،والّاا مفهوم وازجهت فقط درذهن  وجود و انسان« تفاوت است موجود انسان «گوییم می ، وقتی.است سفید

 به.هیمد می نسبت آن ابهر هردومفهوم که است ازذهن،واقعیتی درخارج نداریم؛یعنی" انسان "و" وجود " نام به امرجداگانه

 .جداگانه موجود دو ومتفاوتند نه مختلف دومفهوم"انسان"و"وجود"دیگر، عبارت

 تبیین وتفسیر ابن سینا از مفاهیم هستی وچیستی)وجود وماهیت(را باذکر مثالی توضیح دهید؟-48

 باهم ندکهچیز جزءازیک ود آنها نیست که معنا این چیزند،به گوییم هستی وچیستی دوجنبةیک می وقتی کردکه یانابن سینا ب

 کهنیستند کاغذهم نگکاغذور مثل هستند؛حتی دهندةآب تشکیل دوجزء وهیدروژن اکسیژن که اند؛آنگونه شده یاجمع ترکیب

 طفق  ووجود انسان  تفاوت«موجوداست انسان"گوییم می وقتی ،.است سفید گوییم می است، رنگی بپرسدچه کسی اگر مثالً

 که است عیتیواق ذهن، از خارج در یعنی نداریم؛ انسان وجودو نام به جداگانه امر دو خارج، والّادر است، مفهوم جهت از و درذهن

 .نهجداگا موجود دو نه ندا ومتفاوت مختلف مفهوم دو»انسان و وجود«  دیگر، عبارت به.دهیم می نسبت آن به را هردومفهوم
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وم ود عین مفه؟یاچرا مفهوم وجیکدیگرند مغایر ذهن در ماهیت با وجود که کنید اثبات مثال ذکر ماهیت را تعریف کرده وبا -49

 ار(ی به اختیا؟)یکماهیت یا جزء آن نیست؟یا آیا تصورآدمی از مفهوم وجود عین تصور او از مفهوم ماهیت است؟ چر

 وجود اثبات دیگر د،بو جزءآن یا ماهیت مفهوم وجودعین مفهوم اگر.ء شی آن ازچیستی است ءعبارت شی هر هیت:ما1پاسخ

رای ب ماهیت، یک تصورِ مجردِ آنکه حال.بود کافی آن وجود اثبات برای ماهیتی تصورهر و نیازنداشت دلیل به ماهیتی هیچ

 میو است معلوم ما مده،برآ ما درادبیات که قُقْنوس ماهیت مثال، )برای. نیست کافی آن با وجود مفهوم اتحاد و وجود حمل

 برمی خوش آوازی ،منقار این هرسوراخِ واز دارد متعددی های سوراخ که دراز بامنقاری است مرغی ققنوس»:که دانیم

 می ارجمعبسی زمرسد،هی می پایان به عمرش چون.ندارد وجفت سال است هزار عمرش و است بلندی برکوه آیدوجایگاهش

 فتدوققنوسجهدودرهیزم میامی آتشی هایش بال ازبرهم زدن.میزند هم وپربه آغازمیکندوبال نشیندوسرودن می آن کندوبرباالی

 آید( می جدیدپدید ققنوس میسوزدوازخاکسترش،تخم خوددرآن آتش

: 2مقدمه. نبود دلیل به زنیا یماهیت هیچ برای وجود اثبات برای بایست می بود ماهیت عین وجود مفهوم اگر:1مقدمه2پاسخ 

 )مثال مناسب(.دارند مغایرت نبوده یکسان باهم ماهیت و وجود: پس.هستیم دلیل نیازمند ما امر این برای ولی

 اشدیاب وتجربی حسی تاس ممکن دلیل این حال.ست دلیل ا ازجمله انسان نیازمند هرچیستی بروجود بنابراین،حمل:3پاسخ 

رانسان ناطق ب یوانحمل حاست حمل وجودبرانسان با موجود است وانسان ناطق حیوان رة انسانگزا محض.مثال:دردو عقلی

 . کامالًمتفاوت است

 باذکرمثالی مناسب مغایرت وجودوماهیت راتبیین وتفسیرکنید؟-50

 ناطق وانحی سان هماناست؛پس ان آمده انسان قضیه،است،درتعریف محمول که ناطق است،حیوان ناطق حیوان درعبارت انسان

اصوالً .ستا انسان اطقین وهرحیوان است ناطق هرانسانی حیوان.ناپذیرند ازیکدیگرجدایی دومفهوم دیگر،این به عبارت.است

 ،حملبنابراین.است نسانا گستردة مفهوم ناطق رود؛یعنی حیوان می کار به ناطق است که حیوان چیزی همین برای انسان لفظ

 را اطقن حیوان شدکه ثباع عاملی پرسیدچه توان نمی نیازندارد؛یعنی دلیل ری است وبهضرو ناطق برانسان یک حمل حیوان

 دبنابراین،گیر قرارنمی آن عریفتوجزء جداست انسان مفهوم وجودازمفهوم موجوداست ،انساندرعبارتکنید؟امّا حمل برانسان

 .اشدندموجودنبودباشدومیتواانسان،میتواندموجسبب، همین نیست؛به برقرار رابطةضروریووجود یک چیستیعنوان  میان انسان به
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 گذروسیر تاریخی بحث مغایرت وجود باماهیت رابیان کرده وبنویسید زمینه ساز چه بحثی شد؟ -51

ه نداشت توجهی ضوعمو به این گذشته فیلسوفان معنانیست که بدین بحث ابن سینادراین دقیق وبیان ویژةفارابی توجه

 ناب خاص وجهت علت ند.بهک اکتفا می کوتاهی توضیحات سازد،امّابه جدامی دالطبیعه وجودراازماهیتارسطودرکتاب مابع.اند

 که گفته یا گونه رفت؛بهقرارگ جدیدی مباحث مشابه،مقدمةطرح هایی وماهیت ویاعنوان وجود باعنوان مغایرت بحث سینا،این

 های نازبرها ظر،پایةیکین است.این اسالمی درتفکر لسفیف عقاید آرا ترین ازاساسی تردیدیکی ووجودبی ماهیت بین اندفرق

 امکان است. و برهان وجوب نام به وجودخدا دراثبات سینا ابن

 نقش واهمیت توماس آکوئیناس درگسترش بحث مغایرت وجود وماهیت ابن سینا را بنویسید؟-52

 وموجب ادد گسترش روپا ادرار نظر بود،این آشناسینا  ابن بافلسفة که آکوئیناس نام توماس به بزرگ اروپا یکی ازفیلسوفان

 فلسفهگذار پایه و داد ارقر خداشناسی در خود های برهان پایة را نظر وهمچون ابن سینااین شد آنجا در فراوانی مناقشات

 .است جریان در وی نام به هم هنوز که شد اروپا در تومیسم  توماسی

لسوفان  راترویج دراروپا فلسفه کدام فی 15تا13ناس داشتندودرقرونچه کسانی دیدگاهی نزدیک به توماس آکوئی-53

 گردید؟16کردند؟وسبب ظهورکدام فلسفه اروپا یی درقرن 

 میالدی15 ات13 های قرن در اینان.داشتند توماس آکوئیناس به نزدیک نظری نیز  بیکن وراجر کبیر مانندآلبرت فالسفةدیگری 

 فراهم را تیفرص امر همین.بود رشد وتاحدودی ابن سینا ابن های به دیدگاه بیشترمتکی که کردند می ترویج رادراروپا ای فلسفه

 گرایی، تجربه رشد با میالدی16 قرن از شوند؛گرچه آشنا ارسطویی فلسفة رشدمجدداًبا سیناوابن ابن ازطریق غرب تافالسفة کرد

 .ندداد گرا تجربه و گرا حس های فلسفه به را جای خود ها دیدگاه این

  ت؟نیس معنا چه به و هست معنا چه به چیزند یک جنبة دو " چیستی " و " هستی "گوییم می وقتی -54

 ترکیب هم با که چیزند یک از جزء دو آنها که نیست معنا این به چیزند، یک جنبة دو»   چیستی« و»  هستی «گوییم می وقتی

 گانهامرجدا دو ست.درخارجا مفهوم وازجهت درذهن فقط ووجود نسانا تفاوت است موجود انسان گوییم می وقتی.اند شده یاجمع

 .جداگانه دوموجود نه اند متفاوت مختلفو دومفهوم وجود و ماهیت. نداریم وماهیت وجود نام به
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 جواب فعالیت ها وتمرینات@     

 3ص تامّل پاسخ��
 (دو تاست. تیّماه و وجود مفهوم)............-اسب-وستاره آتش-آب: مانند وجود زیادی چیزهای ما اطراف در-1
ر ذهن را د یتماهیّ است مکن) م.است خیالی وجودشان و ندارند واقعی وجود لی و دارند وجود ما ذهن در که هستند چیزهایی-2

را  ییزهایکه چ کندیم ن کمکبه انسا فلسفی ( تفکّرنداشته باشد. یاز ذهن وجود رونیدر عالم واقع و ب یول میخود تصوّر کن

 تیّرا که واقع ییزهایکه چ کندیبه انسان کمک م فلسفی یاتفکّر.میدارند، بازشناس تیّکه واقع ییزهایندارند از چ تیّکه واقع

 .میدارند، بازشناس تیّکه واقع ییزهایندارند از چ

 4ها، صگزاره لتکمی پاسخ��

 محلّ ابهامهندسی(ه اشکال مستطیل)مانند-مثلث -2             ...........و-فیل-اسب-ستاره-انسان-صنوبر درخت -1

                             وح       ان،جنیان و رخداوند،فرشتگ.نور حقیقت و فضا در ها چاله سیاه ی وسیامواج الکترومغناط ،یالکترون، انرژ -3
 . سراب و سیمرغ ققنوس، دیو، غول، بدن و یعیطب یاعضا دیسفر در زمان، کارخانه تول -4

 5ص ،بررسی پاسخ��
نی بودیع کافی آن جودو اثبات برای ماهیتی هر تصور بود ماهیت)جنس یافصل( جز یاحتی ماهیت)نوع( عین وجود مفهوم اگر

 انکه لنماییم حا حمل رانب محمول بعنوان را وجود مفهوم می توانستیم باید کنیم راتصور ماهیت یک می توانستیم همین که

 به عبارت دیگر:.وجوددارد بگوییم نمی توانیم ولی داریم آن را ماهیت چیست؟ کیمیا یا غول ییممی گو نیست چنین

 .داشتیم وجود دیبا م،یکردیرا تصوّر م یزیکه هر چ یمعن نیوجود آن بود. به ا یبه معنا ،یتماهیّی هر تصوّر✔

 .شدیم یکی اتماهیّ تمام مفهوم✔

 

 6ص ینبازبی پاسخ��
 .هستند محض عقلی دیگر بعضی هستندو تجربی و حسی موجودات بعضی چون بله -1
 4و  3 -2

 ایشان باقول وتضادی است هماهنگ سینا ابن ها بابیان گزاره همۀ اوالً)توضیح صرفابرای تبیین:

 نكته آمده این رامی رسانند،زیرادرگزارۀسوم تمایزوجودازماهیت بیشتری باروشنی وچهارم گزارۀ سومثانیاً.ندارد

 وانیمکه مامی ت شده نیزگفته درگزارۀسوم.است نشده آنهاروشن امّاماهیت شناسیم ازاموررامی برخی تیهس که

 نمیا تمایز از سخنی اوّل درگزارۀ.موجودنباشند اصالً است ممكن بیاوریم درحالی که رادرذهن ماهیاتی

 می دست به را وهستی چیستی دومفهوم خود پیرامون اشیای از ما که شده گفته وفقط نیست وجودوماهیت

 تراین وشنر نحو به وچهارم سوم گزارۀ امّا است وماهیت وجود تمایزمیان بیانگر زیادی تاحدود گزارۀدوم.آوریم

 (.رسانند رامی تمایز
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 7ص ،»مببندی کار به» پاسخ��
که من  نیو ا تیّصل واقعبر ا ندکیدااللت م ییگزاره به تنها نیهستند( مقدّم است. ا اءیبه عنوان گزاره، گزاره سوم)اش -1
 م. را بشناس ایاش توانمیکه من هستم و بعد من هستم و در آخر، من م نیبشناسم و ا اریاش توانمیم
 گرفت. جهیرا نت تیّمفهوم وجود و ماه یو دوگانگ رتیمغا توانیم -2
 .نباشد تواندیباشد و م تواندیست و مچون وجودش ممکن ا ل،یدل ازمندین - یضرور - یضرور-محال - یضرور:بییبه ترت-3
 نیاز یلدل وبه ستا یوربر مثلّث ضر یحمل سه ضلع گریجزء مفهوم مثلّث است، به عبارت د ،یچون مفهوم سه ضلع ر،یخ -4

 جدایی ازیکدیگر مدومفهو واین.کردید برمثلث راحمل ضلعی سه شما شدکه باعث پرسیدچه عاملی توان نمی ندارد؛یعنی
 است( ثلثم ذاتی محمول ا)خیرزیر.است مثلث گستردة مفهوم ضلعی سه است؛یعنی شان گستردگی در وتفاوت آنهاصرفا.ناپذیرند
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