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 باسمه تعالي

  يانسان  مازدهدوی فلسفه   اولدرس  سواالت متن

     
 

                
 

   

 

 يستیو چ يهست

 7تا    2صفحه 

 سواالت متن
 

 2ص   چرا؟ ست؟یفلسفه چ هیاز مباحث اول يکی -1

دو مفهوم  نیا رای) است؛ زتی(وجود و ماه یستیو چ ینسبت دو مفهوم هست نییفلسفه، تع یۀاز مباحث اوّل یکی

 روند. یهم به کار مانسان ها هستند و معموال در کنار  انیم میمفاه نیپرکاربردتر از

 

 3ص  .دینام ببر ابد؟ی يم تیکند چند حث يکه مشاهده م یزیانسان در هر چ -2

 داشتن. یستیچ تیثیح -2    موجود بودن  تیثیح -1 :ابدی یم تیثیح دو

 

 4ص .دیده حیبه چه معناست؟ با مثال توض زند،یچ کی ۀدو جنب يستیو چ يهست مییگو يم يوقت -3

 زندیچ کیکه آن ها دو جزء از  ستیمعنا ن نیبه ا زند،یچ کیدو جنبه از «  یستیچ»و  «یسته» میگوئ یم یوقت

 زیاست و اال در خارج دو چ« مفهوم»و از جهت « ذهن»دو فقط در نیشده اند، بلکه تفاوت ا بیکه با هم ترک

 .میندار« درخت»و« وجود»جداگانه به نام 

در ذهن و فهم آنها را از هم جدا  یعنینه دو موجود جداگانه،  دان مختلف مفهوم دو وجود، و درخت ←مهم نکته

 هستند.  یکیو در مصداق  ستندین زیو در خارج از ذهن آنها دو چ میکن یم

و بعد در ذهن در  میبر یبه وجودش م یپ مینیب یرا م یما در بوستان)عالم خارج از ذهن( درخت ی: وقتحیتوض

از درخت  ریوجود غ«. درخت وجود دارد: »میگوئ یو م میکن یت حمل موجود را بر درخ یمنطق هیقض کیقالب 

 .ستین شتریب زیچ کیخارج ،  المتفاوت از نظر مفهوم و در ذهن است و از نظر مصداق و در ع نیاست اما ا
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 5صبر انسان وجود دارد؟   « حیوان ناطق»بر انسان با حمل « وجود»حمل چه تفاوتي در   -4

 وانیتواند باشد هم نباشد اما ح ی)چون انسان هم م ستین یو قطع یضرور -1،  «جود است انسان مو»  هیقض در

 .ستیمعنا ن کیموجود بودن با انسان به  -3دارد  ازین لیبه دل -2است( ،  یانسان ضرور یناطق بودن برا

توان  یناطق باشد و نم وانیح دیاست )چون انسان با یو قطع یضرور -1ناطق است(  وانی)انسان ح هیدر قض اما

 لیبه دل -2است( ،  یانسان ضرور یناطق بودن برا وانینباشد و ح ایناطق باشد  وانیتواند ح یگفت: انسان م

معنا  کیناطق بودن با انسان به  وانیح -3ناطق است  وانیپرسد که چرا انسان ح یاز ما نم یندارد و کس ازین

 باشد. یم زیناطق است انسان ن وانیباشد و هرچه که ح یم زین ناطق وانیهرچه که انسان است ح رایاست ز

 لیدل ازمندیو لذا ن ستین یو قطع یحتم یتیماه کیو نسبت دادن  وجود به  تیحمل وجود بر ماه ،خالصه بطور

 است.

 

                6ص       ؟ باعث شکل گیری چه برهاني از سوی ابن سینا شده است تیوجود و ماه رتیمغانظریه  -5

ابن  یاز برهان ها یکی یۀنظر، پا نیا«  تیوجود و ماه رتیمغا» بحث با عنوان  نیا نا،یبه علت توجه خاص ابن س

 باشد یم زین« وجوب و امکان » در اثبات وجود خدا به نام برهان  نایس

 

 6ص در فلسفه اروپا چیست؟      سمیتوممنظور از مکتب  -6

وجود و  رتیآشنا بود، اصل مغا نایابن س ۀکه با فلسف«  ناسیتوماس آکوئ» ه نام بزرگ اروپا ب لسوفانیاز ف یکی

برهان  یۀنظر را پا نیا نایهمچون ابن س او در آنجا شد. یرا در اروپا گسترش داد و موجب مناقشات فراوان تیماه

 شد.در اروپا «  سمیتوم» به نام  یگذار مکتب فلسف هیقرار داد و پا یخود در خداشناس یها

 

 6ص؟     فالسفه غرب مجدداً  با فلسفه ارسطویي آشنا شوند. چه چیز باعث شدتا -7

در قرون وسطی تا رنسانس ، « ابن رشد»و تا حدودی  «ابن سینا»اروپایی با دیدگاه های نتیجه آشنایی فالسفه 

 سطویی آشنا شوند.با فلسفه ار ابن رشدمجدداً  فرصتی فراهم آورد تا فالسفه غرب از طریق ابن سینا  و

 

 

 

 يخال سواالت جا
 

 4ص .............. و ............... دو فیلسوف بزرگ مسلمان هستند که به بحث مغایرت وجود با ماهیت پرداخته اند.  -1

یا از یا از راه ...................  و  لیدال نیا و است  «لیدل» ازمندیاز جمله انسان، ن «یستیچ»بر هر « وجود»حمل  -2

 5ص .    دنیآ یبه دست مراه ................... 
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