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جای خالی رابا کلمات مناسب کامل کنید.

درس یک : هستی وچیستی

وجود وجود-  رابررسی می کند  پیرامون»........................«  مسائل بنیادین واساسی  فلسفه  و  موضوع دانش فلسفه ................است   -1

هستی وچیستی)وجود وتعیین نسبت میان آنهاست  مفهوم ...............و.................  دو  درک  یکی از مباحث اولیه فلسفه،   -2

وماهیت(

چیستی این دو مفهوم ............و...................ازپرکاربرد ترین مفاهیم میان انسانها هستند ومعموالال درکنارهم به کار می روند.   هستی-   -3

علم ما انسانها می دانیم که اشیاء وموجوداتی پیرامون ما ........دارندو می توانیم به آنها ............علم پیدا کنیم.             وجود-   -4

وجود می دهد که به....................حیوانات  پی برده است.  «نشان  یا»آن  »این«  بااستفاده ازکلمه  کودک   -5

چیستی داشتن موجود-  داشتن  و............  می یابد،...............بودن  جنبه  6-انسان درهرچیزی که مشاهده می کند، دو 

اختصاصی ماهیت وجه............آنها         مشترک-  وجود وجه.............موجودات و   -7

ماهیت فارابی ، فیلسوف بزرگ مسلمان، به نسبت میان.................و.................توجه ویژه ای کرد.   وجود-   -8

دوجزء ازیک موجودند که دوجنبه یک چیزند، به این معنا نیست که آنها  ابن سینا بیان کرد که وقتی می گوییم ................و....................   -9

چیستی هستی-  باهم ترکیب یاجمع شده اند. 

است که , دو معنا و دو مفهوم مختلف ..............)آب(و...............)وجود داشتن( راازهمین یک موجود به واحد  موجودی  ازنگاه فلسفی آب   -11

هستی چیستی-  دست می آورد. 

کامالال متفاوت  »................................« باحمل  »انسان«  بر  حمل»...........«  انسان موجود است«   « و  »انسان حیوان ناطق است«  دو گزاره   -11

حیوان ناطق است.   وجود- 

تعریف شده است.  حیوان ناطق  »......................« انسان , به وسیله  انسان حیوان ناطق است«  درعبارت»   -12

ازاجزای و»..............«   »................« تعریف شده است؛ یعنی  »حیوان ناطق«  انسان به وسیله  «ت  ,  انسان حیوان ناطق اس   « درعبارت   -13

ناطق  – تعریفی انسان هستند وچیستی اورا تشکیل می دهند.     حیوان 

تعریف شده است؛ یعنی حیوان وناطق  ازاجزای تعریفی انسان »حیوان ناطق«  انسان به وسیله  «ت  ,  انسان حیوان ناطق اس   « درعبارت   -14

حقیقت هستند وچیستی اورا تشکیل می دهندو بیان کننده.................و..............انسان هستند.     ذات- 

جدایی حیوان ناطق است وهرحیوان ناطقی انسان است.  .....................؛ یعنی هرانسانی  این دو مفهوم) انسان وحیوان ناطق( ازیکدیگر   -15

ناپذیرند

به ...........نیاز ندارد.     دلیل »انسان«  بر  حیوان ناطق«   « است, حمل  »انسان«  همان حقیقت وذات  حیوان ناطق«   « چون   -16

دلیل- انسان....................است«.  حمل کنیم ، نیازمند.......هستیم تابتوانیم بگوییم»  انسان«   « رابرمفهوم  »وجود«  برای اینکه مفهوم   -17

موجود

حال ممکن انسان موجوداست«  حمل کنیم ، نیازمنددلیل هستیم تابتوانیم بگوییم»  انسان«   « رابرمفهوم  »وجود«  برای اینکه مفهوم   -18

عقل محض است این دلیل ازطریق ................. وتجربه شناسایی شود یا ازطریق .................                        حس- 

ذاتی عنوان یکی ازچیستی ها با مفهوم وجود .............است ورابطه ...............میان آنها برقرار نیست.            مغایر-  به   » انسان   « مفهوم   -19

چیستی ها- به عنوان یکی از....................... با مفهوم وجود مغایراست ورابطه ...............میان آنها برقرار نیست.   » انسان   « مفهوم   -21

ذاتی

افرق بین ماهیت ووجود بی تردید یکی از اساسی ترین آرا وعقاید فلسفی در....................است.  تفکر اسالالمی  -21
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پایه یکی از برهان های ابن سینا دراثبات وجود خدا به نام برهان .............نیز می باشد.   وجوب  (مغایرت وجود وماهیتاین نظریه ) -22

 وامکان

ازفیلسوفان بزرگ اروپابه نام..........که بافلسفه ابن سینا آشنا بود، اصل مغایرت وجود وماهیت را دراروپا گسترش داد.  توماس یکی  -23

 آکوئیناس

را پایه برهان های خود در ........قرارداد.پایه گذار مکتب فلسفی  (مغارت وجود وماهیت این نظر)همچون ابن سینا (توماس آکوئیناساو) -24

 تومیسم -خداشناسی   که هنوزهم به نام وی درجریان است.       ...دراروپا شد.....

ابن  -اتوماس آکوئیناس فلسفه ای دراروپا پایه گذاری کرد که بیشتر متکی به دیدگاه های ..........وتاحدودی .............بود.       ابن سین -25

 رشد

دراروپا( فرصتی را فراهم کرد تا فالسفه غرب با اندیشه های فلسفی وعقلی همین امر)گسترش اصل مغایرت و جود وماهیت ابن سینا  -26

 ابن سینا وابن رشد آشنا شوندوازاین طریق ف مجددا با فلسفه ..............ارتباط برقرارکنند.     ارسطویی

رب با اندیشه های فلسفی همین امر)گسترش اصل مغایرت و جود وماهیت ابن سینا دراروپا( فرصتی را فراهم کرد تا فالسفه غ -27

 وعقلی..................و..................... آشنا شوندوازاین طریق مجددا با فلسفه ارسطویی ارتباط  برقرارکنند.     ارسطویی

همین امر)گسترش اصل مغایرت و جود وماهیت ابن سینا دراروپا( فرصتی را فراهم کرد تا فالسفه غرب با اندیشه های  -28

 فلسفی وعقلیآشنا شوندوازاین طریق مجددا با فلسفه ارسطویی ارتباط  برقرارکنند.      .........و..............ابن سینا وابن رشد.......

 

 درستی یا نادرستی عبارت های زیر رامشخص کنید.

       غ   .  رابررسی می کند« ماهیت».مسائل بنیادین واساسی پیرامونفلسفه و  ماهیت استموضوع دانش فلسفه  -29

نشان می دهد که به « آن»یا« این»کودک با استفاده ازکلمه  )وجو« چیستی»و« هستی»دومفهوم درکیکی از مباحث اولیه فلسفه،  -31

 حیوانات پی برده است؟ غ« ماهیت»

آنهاآگاه « چیستی»و« ماهیت»حیوانات پی برده است اما از« وجود»نشان می دهد که به « آن»یا« این»کودک با استفاده ازکلمه  -31

 نیست؟  ص

ویژگی مخصوص حیوانات که آنها را از دسته دیگر موجودات متفاوت ومتمایز می کند درمنطق وفلسفه ، ذاتیات یک شیءهم می  -32

 گویند؟   ص

 ماهیت وچیستی هرشیء بیان کننده عرضیات آن شیء است؟  غ -33

 هستند.    غ« علت ومعلول » پرکاربرد ترین مفاهیم میان انسان ها  -34

 عدم وجود     غجنبه موجود بودن و جنبهمی یابد :  جنبهسان درهرچیزی که مشاهده می کند ، دو ان -35

 وجود وجه اختصاصی موجودات، و وجه مشترک آنها ماهیت است.   غ -36

 ا مطرحتوجه ویژه ای کرد ودرتمایز میان این دو مفهوم، نکاتی ر« ماهیت» و « وجود» فارابی فیلسوف بزرگ مسلمان ، به نسبت میان -37

 کرد.   ص

که باهم ترکیب یا جمع موجودندیک چیزند که بدین معناست که آنها دو جزء ازیک مفهوم ازدو « چیستی» و« هستی»از نظر ابن سینا  -38

 شده اند.    غ

یک ازنگاه فلسفی، آب، موجودی واحد است که انسان, دو معنا ودو مفهوم مختلف چیستی)آب( وهستی) وجود داشتن آب( را ازهمین  -39

 موجود به دست می آورد.   ص

 دو مفهوم مختلف ومتفاوت از یک موجود نیستند.    غ« وجود»و « آب» -41

 دالیلی ذکر کند.   غ« مغایرت وجود وماهیت» ابن سینا نتوانست برای این نظر خود -41

« حیوان ناطق» با حمل « انسان» بر« وجود»حمل « انسان موجود است» و« انسان حیوان ناطق است» ابن سینا می گوید در دو گزاره  -42

 برانسان تفاوتی ندارد.   غ

 تعریف شده است. ص« حیوان ناطق » ، انسان، به وسیله « انسان حیوان ناطق است» درعبارت  -43
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ازاجزای تعریفی انسان هستند وچیستی اوراتشکیل داده وبیان کننده ذات « ناطق»و« حیوان» تعریف انسان به حیوان ناطق، یعنی  -44

 انسان می باشند.   ص وحقیقت

 «حیوان ناطق» بیان کننده ذات وحقیقت اویند؛ یعنی ذات انسان چیزی جزهمان « ناطق»و« حیوان»درتعریف انسان به حیوان ناطق،  -45

 نیست. ص

 ازیکدیگر جدایی ناپذیرندیعنی هرانسانی حیوان ناطق است وحیوان ناطقی انسان است.   ص« حیوان ناطق»و« انسان»دو مفهوم  -46

 به دلیل نیاز ندارد.   غ« انسان» بر« حیوان ناطق»نیست حمل« انسان»همان حقیقت وذات « حیوان ناطق» چون  -47

 ص«.  انسان موجود است»حمل کنیم، نیازمند دلیل هستیم  تابتوانیم بگوییم « انسان»را بر مفهوم « وجود» برای اینکه مفهوم -48

 وم وجود مغایر نیست ورابطه ذاتی میان آنها برقرار است.   غبه عنوان یکی ازچیستی ها با مفه« انسان» مفهوم  -49

 فرق بین ماهیت و وجود بی تردید یکی از اساسی ترین آرا وعقاید فلسفی در تفکر اسالمی است.   ص -51

 قرار گرفت.  ص« وجوب وامکان» مغایرت وجود وماهیت پایه یکی از برهان های ابن سینا در اثبات وجود خدا به نام برهان  -51

 که بافلسفه ابن سینا آشنا بود ، اصل مغایرت وجود و ماهیت را در اروپا گسترش داد.    غ« دکارت»یکی ازفیلسوفان بزرگ اروپا به نام -52

 توماس آکوئیناس اصل مغایرت ووجود را در اروپا گسترش داد و زمینه سازگفت وگوهای فراوانی درآنجا شد.   ص   ص -53

 نظریه مغایرت وجود و ماهیت را پایه برهان های خود درخداشناسی قرار داد.   صتوماس اکوئیناس همچون ابن سینا  -54

 توماس آکوئیناس است.  ص« تومیسم» پایه گذار مکتب فلسفی  -55

 سواالت کوتاه پاسخ

 موضوع دانش فلسفه چیست؟ وجود -56

  فلسفه مسائل بنیادین واساسی پیرمون چه چیزی را بررسی می کند؟ وجود -57

 دومفهوم هستی و چیستی درکفلسفه چیست؟  یکی از مباحث اولیه -58

دو مفهوم از پرکاربرد ترین  وجود وماهیت( است؟ زیرا این« ) تیچیس» و« هستی» دو مفهوم  درکسفه ، فلچرا یکی از مباحث اولیه  -59

 مفاهیم میان انسان ها هستندومعموال درکنارهم به کار می روند.

غذا می رویم وموقع تشنگی سراغ آب می رویم این رفتارطبیعی بیانگرچه حقیقتی  اینکه ما ازهمان کودکی برای رفع گرسنگی سراغ -61

 است وکدام اصل فلسفی رادرخاطر می آورد؟ بیانگر واقعی بودن چیزهای اطراف ما است وتوانایی شناخت آنها

 چیزی پی برده است؟ به وجود آنها به آنها اشاره می کند به چه« آن»و« این» کودکی که بادیدن حیوانات باغ وحش بااستفاده ازکلمات -61

وبه وجود آنها پی برده است ازچه چیزی به آنها اشاره می کند« آن»و« این» کودکی که بادیدن حیوانات باغ وحش بااستفاده ازکلمات -62

 درمورد آنها آگاه نیست؟ ماهیت وچیستی آنها

ویژگی های مخصوص حیوانات ) مثالدرباغ وحش( که آنها راسایر موجودات متفاوت ومتمایز می کند درمنطق وفلسفه چه نامیده می  -63

 شوند؟ ذاتیات یک شیء 

 ماهیت وچیستی هرشیء بیان کننده چه چیزی ازآن شیء هستند؟ ذاتیات -64

 جنبه موجود بودن و جنبه چیستی داشتنانسان درهرچیزی که مشاهده می کند، چند جنبه می یابد؟ دو جنبه :  -65

 ماهیت -وجه مشترک و وجه اختصاصی آن درچیست؟ وجود -66

ودرتمایزمیان این دو مفهوم ، نکاتی رامطرح  اولین فیلسوفان مسلمانی که به نسبت میان وجود وماهیت توجه ویژه ای کرد  -67

 ؟ فارابینمودکیست

دومفهوم ازیک چیزند ، به این معنا نیست که آنها دو جزء از « چیستی»و« ستیه»کدام فیلسوف مسلمان بیان کرد که وقتی می گوییم  -68

 یک موجودند که باهم ترکیب یا جمع شده اند ؟  ابن سینا

آب ازنگاه فلسفی چگونه موجودی است؟ موجودی واحد است که انسان ، دو معنا و دو مفهوم مختلف چیستی)آب( وهستی)وجود  -69

 به دست می آورد.داشتن( را از همین یک موجود 

 «انسان»همان حقیقت وذات « حیوان ناطق »چونبرانسان ، به دلیل نیاز ندارد؟« حیوان ناطق» باتوجه به عقیده ابن سینا ، چرا حمل  -71

 حمل کنید.« انسان» رابر« حیوان ناطق » نمی توان پرسید چه عاملی باعث شد که شما  استی یعنی
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» تعریف شده است ، چیست؟ یعنی « حیوان ناطق» ، انسان به وسیله « حیوان ناطق است انسان» منظور این جمله که :درعبارت  -71

ازاجزای تعریفی انسان هستند وچیستی او را تشکیل می دهند وبیان کننده ذات وحقیقت انسان می باشند؛ یعنی ذات « ناطق»و« حیوان

 نیست.« حیوان ناطق»انسان چیزی جزهمان 

ازیکدیگر جدایی ناپذیرندبه چه معنی است؟  یعنی هرانسانی حیوان ناطق است وهر حیوان « حیوان ناطق »و« انسان»اینکه دو مفهوم  -72

 ناطقی انسان است.

 « انسان موجود است»نیازمند دلیل است؟  تا بتوانیم بگوییم« انسان»بر« وجود»چراحمل  -73

 یاازطریق عقل محض به چه دالیلی نیازمندهستیم؟ دلیل حس وتجربه« انسان» بر« وجود»برای حمل  -74

 به چه  دالیلی نیاز دارند؟ دو دلیل: حس وتجربه ودلیل عقلی محض« وجود»ماهیت ها وچیستی ها نسبت به مفهوم  -75

به عنوان یکی ازچیستی ها بامفهوم وجودچه نسبتی دارد وچه رابطه ای میان آنها برقراراست؟ مغایر است ورابطه ذاتی « انسان»مفهوم -76

 ست.میان آنها برقرار نی

 یکی از اساسی ترین آراء وعقاید فلسفی درتفکر اسالمی چیست؟ فرق بین وجود وماهیت -77

چرا فرق ماهیت و وجود را یکی از اساسی ترین آراء وعقاید فلسفی درتفکر اسالمی دانسته اند؟ زیرا این بحث مقدمه طرح مباحث  -78

 جدیدی قرار گرفته است.

 خدا را نام ببرید؟ وجود وامکانیکی از برهان های ابن سینا دراثبات وجود  -79

 -موضوع برهان وجوب وامکان ابن سینا چیست؟ ابن سینا کدام بحث راپایه ی این برهان قرار داده است؟   موضوع: اثبات وجود خدا    -81

 بحث مغایرت وجود وماهیت

 درآنجا شد؟ توماس آکوئیناسزمینه سازگفت وگوهای فراوانی کدام فیلسوف نظر ، مغایرت وجود وماهیت را در اروپا گسترش داد و -81

 پایه گذار مکتب تومیسم دراروپا چه کسی است؟ توماس آکوئیناس -82

میالدی فلسفه ای را دراروپا ترویج کرد که بیشتر متکی به دیدگاه های ابن سینا وتاحدودی ابن رشد بود؟ 13فیلسوف درقرن های کدام  -83

 آکوئیناس توماس

 یحیسؤاالت تشر

انسان »و« انسان حیوان ناطق است»دو گزاره استدالل ابن سینا مبنی برمغایرت وجود و ماهیت راتوضیح دهید؟   او می گوید که  -84

انسان حیوان ناطق » درعبارت  کامال متفاوت است چون «انسان »بر «حیوان ناطق»حمل  با «انسان»بر«وجود »حمل « موجود است

ازاجزای تعزیفی انسان هستند وچیستی او را « ناطق» و« حیوان »تعریف شده است ؛ یعنی « ان ناطقحیو» ، انسان به وسیله « است

نیست به همین جهت، « حیوان ناطق»تشکیل می دهند وبیان کننده ذات وحقیقت انسان می باشند؛ یعنی ذات انسان چیزی جزهمان 

همان « حیوان ناطق» ناطق است وهرحیوان ناطقی انسان است چون این دومفهوم ازیکدیگر جدایی ناپذیرند؛ یعنی هرانسانی حیوان 

به دلیل نیاز ندارد؛ یعنی نمی توان پرسید چه عاملی باعث شد که شما « انسان»بر« حیوان ناطق»است، حمل « انسان»حقیقت وذات 

» رابرمفهوم « وجود»برای اینکه مفهوم این گونه نیست ،« انسان»و« وجود»حمل کنید؟ اما رابطه دومفهوم « انسان»رابر« حیوان ناطق»

حال ممکن است این دلیل ازطریق حس و تجربه « انسان موجوداست»حمل کنیم ، نیازمند دلیل هستیم تابتوانیم بگوییم « انسان

آنها  تی میانبه عنوان یکی ازچیستی ها بامفهوم وجود مغایر است ورابطه ذا« انسان» شناسایی شود یا ازطریق عقل محض بنابراین مفهوم

  برقرار نیست.

بیان دقیق وتوجه خاص ابن سینا به بحث نسبت وجود وماهیت چه تأثیری برعقاید فلسفی درتفکر اسالمی داشت؟ به علت توجه خاص  -85

ته که گفویا عنوان هایی مشابه ، مقدمه طرح مباحث جدیدی قرارگرفت ؛ به گونه ای « ابن سینا ، این بحث باعنوانن مغایرت وجود وماهیت

ن این نظر، پایه یکی از برهان های اب« فرق بین ماهیت و وجود بی تردید یکی از اساسی ترین آرا وعقاید فلسفی درتفکر اسالمی است» اند

 نیز قرار گرفت.« وجوب وامکان» سینا در اثبات وجود خدا به نام برهان

به این معنا نیست که یک چیزند، را باذکر مثال توضیح دهید؟  مفهوم ازدو « چیستی» و« هستی » مقصود ابن سینا ازاین سخن که  -86

ازنگاه علم آنها دو جزء ازیک موجودند که باهم ترکیب یاجمع شده اند؛ آن گونه که اکسیژن وهیدروژن دو جزء تشکیل دهنده آب هستند. 

ده به دست می اوریم اما ازنگاه فلسفی آب شیمی ، آب ترکیبی ازدوعنصر اکسیژن وهیدروژن است واین نکته را از طریق یک آزمایش سا

است که انسان دومعنا و دو مفهوم مختلف چیستی )آب( وهستی)وجود داشتن آب( را ازهمین یک موجود به دست می واحد  یموجود
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متفاوت ازیک دو مفهوم مختلف و« وجود»و « آب»نداریم به عبارت دیگر: « وجود»و« آب» آورد؛ یعنی درخارج، دو امر جداگانه به نام 

 موجود هستند.   

«حیوان ناطق»همان حقیقت وذات انسان است ، حمل « حیوان ناطق»به دلیل نیاز ندارد؟ چون «انسان »بر«حیوان ناطق »چرا حمل  -87

رانسان برا «حیوان ناطق »رسید چه عاملی باعث شد که شما دلیل نیاز ندارد؛ یعنی نمی توان پبرانسان چیستی و ذاتیات خود اوست و به 

حمل کنید؟

از مفهوم « وجود» مفهوم « انسان موجود است» نیازمنددلیل است؟ درعبارت « انسان»ازجمله « چیستی»برهر« وجود» چرا حمل  -88

 رابطه ذاتی برقرار نیست ؛« وجود» و « چیستی» به عنوان یک « انسان» جداست وجزء تعریف آن قرار نمی گیرد بنابراین ، میان « انسان»

یل نیازمند دل« انسان»ازجمله « چیستی» برهر« وجود»ین سبب، انسان می تواند موجود باشد ومی تواند موجود نباشد بنابراین حملبه هم

است حال این دلیل ممکن است از طریق حس وتجربه به دست آید یا ازطریق عقل محض

) جهان ممکنات(سؤاالت درس دوم

 ضروری و............است.   به این دلیل که  ذاتی موضوع خود می باشد، برای آن موضوع،  محمول قضیه« سه ضلعی استمثلث » درقضیه  -1

واجب

محمول برای موضوع خود ضروری نیست وهم می تواند این محمول رابپذیرد وهم می تواند « درقضیه دیوار خانه ماسفید است -2

امکاندارد.     »................« نپذیرد؛یعنی برای موضوع خود حالت 

برقراری ارتباط میان موضوع ومحمول غیرممکن است ریال یعنی.....و.......است کهعددهشت ، فرد باشد. « عددهشت فرد است« درقضیه  -3

ممتنع -محال

ه ترابطه امکانی، ورابطه برخی، رابطه وجوبی وبرخی نیز رابطه امتناعی دارند ونمی توانند باشند. دس« وجود»رابطه برخی موضوع ها با -4

ممتنع الوجود -واجب الوجود -می نامند.   ممکن الوجود»...............« ودسته سوم را»........................« ، دسته دوم را »..................« ااول ر

 امکانی .دارند ونمی توانند باشند.رابطه.............، ورابطه برخی، رابطه ...........وبرخی نیز رابطه .........« وجود»رابطه برخی موضوع ها با -5

امتناعی وجوبی

یک رابطه ...............است، منظور این است که انسان می تواند باشد ومی تواند نباشد. « وجود» با « وقتی می گوییم رابطه ماهیت نانسان -6

امکانی

رابطه امکانی دارند ازنظر فارابی وابن سینا ، چون در ..............و...............خود ممکن الوجود هستندهمین « وجود»موضوع هایی راکه با  -7

 -رابطه امکانی به ذات وماهیت آنها اجازه می دهد که اگرعلت وجود آنهافراهم شود، آنها نیزموجودشوند ودرخارج تحقق یابند.    ماهیت

ذات 

ترجیحی -حالت ممکن الوجود مانند ترازویی است که دو کفه آن درحالت ........قرار دارندوهیچ کفه ای بردیگری .........ندارد.  تعادل -8

یک رابطه .........است منظور این است که انسان می تواند باشدومی تواند نباشد. « وجود»با« انسان»وقتی می گوییم رابطه ماهیت -9

امکانی

برای انسان ضروری می شودوانسان .........................می گردد و موجود می شود.   واجب الوجود«وجود »بابودن علت  -11

»...............................«نه به واسطه خودشان به عبارت دیگر: اینها شان،هستند اما به واسطه علت هایواجب الوجودهمه اشیایی که موجودند -11

اجب الوجود بالغیرهستند.  و

درستی یانادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.

«ضروری»قضییه به این دلیل که ذاتی موضیوع خودمی باشد، برای آن موضوع،   محمول «  مثلث شیکلس سیه ضیلعی اسیت    » درقضییه  -12

.    صاست« واجب»و

غ.   محمول قضیه برای موضوع خود ضروری است« دیوارخانه ما سفید است» درقضیه  -13

برقراری ارتباط میان موضییوع ومحمول غیرممکن اسیت ؛ یعنی محال وممتنع اسیت که عددهشییت،   « عددهشیت فرد اسیت  » درقضییه   -14

ص   فردباشد.

میان موضوع ومحمول درقضایا سه گونه رابطه می تواند باشد: رابطه وجوبی، رابطه امکانی و رابطه امتناعی -15
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