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 قسمت دوم( –خدا درفلسفه (شمش سؤاالت درس

 جای خالی راباکلمات مناسب کامل کنید.

 حکمت وعدل-که جهان را براساس ..................آفریده، درفرهن  ماسابقه دیرینه دارد.   خالق ..هستی....عنوان ...اعتقاد به خدا، به  -1

ه درگزارش های تاریخی وداسیتان های ...............ازایران قبل از باسیتان، یعنی پیش از حکومت مادها وهخامنشییان، نشاگر باور واعتقاد ب    -2

 اسطوره ای هستی براساس حکمت وعدل( درآن دوره است. چنین خدا) خالق جهان

نیزآشنا بوده  ..............فیلسیوف بزرگ دوره اسیالمی معتقد اسیت که حکیمانی درایران می زیسته اند که عالوه برحکمت، با    سیهروردی،  -3

 نور–وخداوند را..........هستی می دانستند.   عرفان 

ازباستان ، خداوند رانور هستی می دانستندکه با ...................خود، پدیده ها را خلق می کند  سیهروردی معتقد اسیت، حکیمان ایران قبل   -4

 نور االنوار -وظاهر می سازد.آنان خداوند را .......نیز می نامیدند. پرتو واشراق

ازروش فلسییفه یعنی ت که ، تاوقتی فلسییفی اسیی، خواه مسییلمان ،خواه مسیییحی ویا پیرو هرمسییلکی دیگر درباره خدا فیلسییوف بحث  -5

 استداللی –..........................استفاده کندونتایج تفکرخود را به صورت.............عرضه نماید.     استدالل عقلی 

شییمار می آید.    دکارت وکانت، بااینکه مسیییحی بودند ولی پون با روش .............به اثبات خداوند چرداخته اند، بحث آنها یک بحث ...........به -6

 فلسفی   -فلسفی

فیلسیوفان مسیلمان نیز از همین روش )روش فلسیفی دراثبات خدا(  پیروی کرده ودرکتب فلسیفی خود بااستدالل............درباره خداوند      -7

 خدا -بحث کرده وبه اثبات وجود............پرداخته اند. عقلی

ستدالل ا -..........و..........نظرات خود رابیان کند و با قواعد فلسفی ازعقیده خود دفاع نماید. فلسفیفیلسیوف کسی است که براساس قواعد  -8

 عقلی

 فیلسوفان مسلمان نظرشان براین است که اثبات وجود خدا از طریق ................امکان پذیر است .    استدالل عقلی -9

 وجود خدا ارائه می کند که مبتنی برمحال بودن.........علت هاست.    تسلسل نامتناهی فارابی ، عالوه بر قبول برهان ارسطو، برهانی بر -11

....علت هاست.        فارابی ،عالوه بر قبول برهانی های ....................برهانی بروجود خدا ارائه می کند که مبتنی بر محال بودن تسیلسل .............  -11

 نامتناهی -ارسطو

اگرسیلسیله علت ها بخواهد تابی نهایت به عقب برگردد وهرعلتی وابسیته به علت قبل از خود باشید، بدین معناست که       فارابی می گوید -12

 ............و..........درکار نباشد.     آغاز وابتدایی

تانوبت به معلول پیش روی مابرسد وچنین اگر تعداد علت ها بخواهد ...............باشید، به معنی آن اسیت که باید ...................موجود باشید     -13

 بی نهایت -چیزی امکان پذیر نیست.   بی نهایت

 اگرتعداد علت ها بخواهد بی نهایت باشید، به معنی آن اسییت که بی نهایت پدیده موجود باشید، تا نوبت به.................پیش روی ما برسیید   -14

 امکان پذیر -وچنین چیزی ..........نیست.    معلول

ان طور که سیلسیله آجرهای متکی به هم باید به ستونی ختم شوند که نگهدارنده همه آجرهای دیگرباشد، سلسله موجودات.........نیز   هم -15

 معلول -نیلزمند موجودی است که خودش..........نباشدوبرخود تکیه نماید.      معلول

 معلول -......ازخودشان نیست و............چیزهای دیگرند.   وجودشان)دراستدالل فارابی( درجهان پیرامون ما اشیایی هستند که ........ -16

 وجود -هرچیزی که وجودش ازخودش نباشد، علتی........برخود دارد که به او........می دهد.   مقدم -17

یش پ...............................« ».........اگر سیلسله علت ها بخواهد تا بی نهایت پیش رود ، یعنی منتهی به علتی نشود که معلول دیگری نباشد،  -18

 می آید وچنین چیزی هم محال است.    تسلسل علل نامتناهی

ان کامل تری ارائه ابن سیینا با اینکه برهان فارابی را درست وکامل می داند اما می کوشد با استفاده از دو مفهوم ....................و.............بره  -19

 امکان –کند.    وجوب 

دن( ون سیینا می گوید:وقتی به موجودات جهان نگاه می کنیم، می بینیم که این موجودات در...............خود نسبت به .............)بودن ونب اب -21

 عدمووجود -ذاتمساوی اند؛ هم می توانند باشند وهم می توانند نباشند. به عبارت دیگر ، این موجودات ذاتا ممکن الوجودند.. 
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گوید:وقتی به موجودات جهان نگاه می کنیم، می بینیم که این موجودات درذات خود نسبت به وجود وعدم)بودن ونبودن(  ابن سینا می -21

 مساوی اند؛ هم می توانند باشند وهم می توانند نباشند. به عبارت دیگر ، این موجودات ذاتا.....................  ممکن الوجودند

.........، برای اینکه ازتساوی میان وجود وعدم درآیند و وجود برای آنها......گردد و موجود شوند، نیازمند علتی ممکن الوجودی های ............ -22

 ضروری -هستند که خودش ممکن الوجود نباشد.                 بالذات

گرددو موجود شوند ، نیازمند علتی  ممکن الوجودی ها بالذات برای اینکه ازتسیاوی میان وجود وعدم درآیند و وجود برای آنها  ضروری  -23

 هستند که خودش ممکن الوجود نباشد بلکه .......................باشد.           واجب الوجود بالذات 

 جدا   -واجب الوجود بالذات یعنی، موجودی که وجود..................اوست واز او.................نمی شود.     ذاتی -24

 هستند   واجب الوجود بالغیر»...........................« ( اشیای جهان )ابن سینا می گوید -25

ابن سینا می گوید:اشیای جهان، چون ذاتا ممکن الوجودند، برای موجود شدن به واجب الوجود بالذات نیاز دارند . این واجب الوجود آنها   -26

 واجب -امکانی           ضروری و ................می سازد. را ازحالت ....................خارج می کند، و وجود رابرای آنها

....                                واجب الوجود بالذات ، همان ذاتی اسییت که وجود برایش............دارد واین ضییرورت، ازناحیه خودآن ذات اسییت نه ازناحیه یک ............  -27

 بیرونی -ضرورت

 بالغیر  -ه واجب الوجود دو قسم است واجب الوجود........................، واجب الوجود.............     بالذاتابن سینا نتیجه می گیرد ک -28

.یعنی )پیام اصلی ابن سینا وپیروان او( جهان برحسب ذات خود ممکن الوجود اما ازاین جهت که اکنون موجودند، واجب الوجود................... -29

 بالذات -...........نشئت گرفته اند.      بالغیرندازواجب الوجود.....

نامیده اند.     برهان وجوب و »......................« فالسفه بعد از ابن سینا، بیان وی دراثبات واجب الوجود را برهانی بسیار قوی یافتند وآن را -31

 امکان

ا گسییترش توماس آکوئیناس که دربحث مغایرت.................و.............ازابن سییینا تبعیت کرده بود، این برهان )وجوب وامکان( رانیز در اروپ -31

 ماهیت –دادوموردقبول بسیاری قرارگرفت.      وجود 

 ابن سینا ان وجوب وامکان را نیز در اروپا گسترش داد.توماس آکوئیناس که دربحث مغایرت وماهیت از ...............تبعیت کرده بود، بره -32

ه کرده وبه درجهان اسیالم نیز فالسفه ای مانند بهمنیار، خواجه نصیر الدین طوسی،..............و...............ازاین برهان)وجوب وامکان( استفاد  -33

 شیخ بهایی -تبیین وتوضیح آن پرداخته اند.    میرداماد

 مشهور به.............درعهد صفویه می زیست.   صدر المتالهین مالصدرای شیرازی ، -34

مالصیییدرای شییییرازی، براسیییاس مبانی فلسیییفی خود اسیییتدالل ابن سیییینا را ارتقا بخشیییید که همه موجودات و واقعیات جهان ،    -35

 نیاز –عین...........و.................هستند.        وابستگی 

سراسر ».....................« و»....................« موجودات و واقعیات جهان ، عین وابستگی ونیاز هستند ومالصیدرای شییرازی توضیح دادکه همه    -36

 نیا زبه غیر -وجودآنها را فراگرفته است.    وابستگی

 نامید . امکان فقری».......................« را )مالصدرای شیرازی( وابسته بودن و نیازمندیوی -37

  -مالصدرا( به موجدات پیرامونمان که نگاه میکیم، می بینیم که وجودشان عین.............و..............به دیگری است.    وابستگی)طبق دیدگاه  -38

 نیاز

 غیر -موجودات وابسته ونیازمند باید به موجودی متصل باشند که آن موجود در............خود، نیازی به .............نداشته باشد.    ذات -39

 غیر وابسته -موجودات این جهان وابسته به وجودی .............و...............هستند.   بی نیاز -41

 نیازمند و وابسته -ازنظر مالصدرا وجود دوگونه است: وجود ...............................وجودهای ...................      بی نیاز وغیر وابسته -41

، جهان هستی یکپارچه نیاز و تعلق به ذات الهی است وازخود هیچ استقاللی ندارد.     فقر ........................« ».یا« امکان فقری»طبق نظریه  -42

 وجودی

 ، جهان هستی یکپارچه نیاز و تعلق به ..............است وازخود هیچ................. ندارد .ذات الهی« فقروجودی»یا« امکان فقری»طبق نظریه    -43

 لیاستقال–

44-  
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ته نیز پرداختأثیر این اعتقاد در زندگی انسیان ونقش آن در..............به حیات   و اعتقاد به او،بهدرکنار اثبات وجود خدا  ،فالسیفه مسیلمان   -45

 معنابخشی    اند.   

..ونقش آن در ........وجود پذیرش انسییانی را شییبیه به  معنوی واجتماعی  وجود خدا وتأثیر آن در حیات اعتقاد به فالسییفه مسییلمان ،   -46

 جسمانی -بشر می دانند. آبحیات .....

ک کرد وی )فالسیفه مسلمان می گویند(ابتدا باید وجود خدا را طریق عقل و................و..............پذیرفت وسپس با وی ارتباط معنوی برقرار  -47

 اندیشه -زندگی معنادار ومتعالی را سامان داد.   تفکر

می گویند(ابتدا باید وجود خدا را طریق عقل وتفکر واندیشیه پذیرفت وسپس با وی ارتباط معنوی برقرار کرد ویک   )فالسیفه مسیلمان    -48

 متعالی-زندگی................و............... را سامان داد.          معنادار 

........از زندگی کند که واقعا او را از یک را معقول ودرست درک وقتی اعتقاد به خدا می تواند به زندگی معنا دهد و انسان را وارد ............... -49

 کرده وپذیرفته باشد.  مرتبه ای برتر

 برتر -می تواند به زندگی ...............دهد وانسان را وارد مرتبه ای .........اززندگی کند.      معنااعتقاد به خدا ، -51

می دهد که بتواند..........یک زندگی ..........را به دست به انسان این امکان را ، که دارد پذیرش وجود خداوند با صفاتی ، ازنظر فیلسوف الهی -51

 معنادار -آورد.    معیارهای

 واقعی -طریازنظر فیلسوف الهی، باپذیرش وجود خداوند، می توان برای گرایش..........انسان به خیر وزیبایی مابازایی ...............قائل شد.   ف -52

 خیرات -نا می گوید: هریک ازممکنات به واسطه حقیقت وجود خود ، همیشه مشتاق ..................و................است.   کماالتابن سی -53

 عشق      وذوق فطری راکه سبب بقای ممکنات ومخلوقات است، .............می نامیم.همین اشیاق ذاتی ابن سینا می گوید:  -54

 فطری -ذاتی     یاق .............وذوق راکه سبب بقای ممکنات ومخلوقات است،عشق می نامیم.ابن سینا می گوید: همین اش -55

 ابن سینا دررساله ای که درباره عشق نوشته است، می گوید: هریک از........به واسطه حقیقت وجودش ، همیشه ..............کماالت وخیرات -56

 مشتاق   -ممکنات      است برحسب فطرت خود ازبدی ها گریزان           

بیان ابن سیینا)درموردعشیق( نشان می دهد که عشق ومحبت به خیر وزیبایی اختصاص به انسان ندارد وهرموجودی دراین جهان بهره    -57

 ذات  -مند ازجاذبه عشق الهی است وچنین عشقی را که در.............و...........جهان هستی به امانت نهاده است.   کنه

بیان ابن سیینا)درموردعشق( نشان می دهد که عشق ومحبت به خیر وزیبایی اختصاص به انسان ندارد وهرموجودی دراین جهان بهره    -58

  مند ازجاذبه عشق الهی است وچنین عشقی را که درکنه وذات ................ به امانت نهاده است.   جهان هستی

 کنید     درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص 

 خدا ، به عنوان خالق هستی که جهان را براساس حکمت وعدل آفریده درفرهن  ما سابقه ی نداشته است.   غ اعتقادبه -59

 گزارش های تاریخی وداستان های اسطوره ای ازایران قبل از باستان، نشنگر باور و اعتقاد به خدا درآن دوره نبوده است.  غ -61

درایران قبل از باسیتان می زیسیته اند که عالوه برحکمت، باعرفان نیز آشنا بوده وخداوند را نور    سیهروردی ، معتقداسیت که حکیمانی   -61

 هستی می دانستند.   ص

 سهروردی معتقد است که حکیمان ایران باستان خداوند را نور االنوار می نامیدند.   ص -62

 استفاده کند ونتایج تفکرخود را به صورت استداللی بحث فیلسیوف ف تاوقتی فلسیفی اسیت که از روش فلسیفه ، یعنی استدالل عقلی      -63

 .    صعرضه نماید.  

دکارت وکانت با اینکه مسییحی بودند ولی چون با روش فلسفی به اثبات خداوند نپرداخته اند ، بحث آنا یک بحث فلسفی به شمار نمی   -64

 آید.   غ

 بحث کرده وبه اثبات وجود خدا پرداخته اند.   صفیلسوفان مسلمان درکتب فلسفی خود بااستدالل عقلی درباره خداوند  -65

 وبا قواعد فلسفی ازعقیده خود دفاع کند.   ص واستدالل عقلی نظرات خود رابیان کندفیلسوف کسی است که براساس قواعد فلسفی  -66

. رای اعتقاد به خدا پیموده اندبرخی از فالسفه اروپایی عقل واستدالل عقلی را برای اثبات وجود خدا امکان پذیر نمی دانند وراه دیگری ب -67

 ص

 فیلسوفان مسلمان، نظرشان براین است که اثبات وجود خدا ازطریق استدالل های عقلی امکان پذیر نیست.   غ -68
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 فارابی ، عالوه بررد برهان های ارسطو، برهانی بر وجود خدا اراده می کندکه مبتنی برمحال نبودن تسلسل نامتناهی علت هاست.   غ -69

ی گوید اگر پدیده ای که االن موجود اسییت معلول علتی باشیید وآن هم معلول علت دیگری باشیید وسییلسییله این علت ومعلول ، فارابی م -71

 بخواهد تابی نهایت پیش رود، چنین تسلسلی محال است ودرخارج تحقق نمی یابد.   ص

بسته به علت قبل از خود باشد، بدین معناست که فارابی می گوید: اگر سیلسیله علت ها بخواهد تابی نهایت به عقب برگردد وهرعلتی وا   -71

 آغاز وابتدایی درکارنباشد.     ص

اگرتعداد معلول بخواهد بی نهایت باشیید، به معنی آن اسییت که باید بی نهایت پدیده موجود باشیید تانوبت به علت پیش روی ما برسیید   -72

 وچنین چیزی امکان پذیر نیست.   غ

 دی است که خودش معلول نباشد وبرخود تکیه نماید.سلسله موجودات معلول نیازمند موجو -73

 درجهان پیرامون ما اشیایی هستند که وجودشان ازخودشان نسیت و علت چسزهای دیگرند.  غ -74

 هرچیزی که وجودش ازخودش نباشد، معلولی مقدم برخود دارد که به او وجود می دهد.  غ -75

پیش می  «تسلل علل متناهی» هی به علتی نشود که معلول دیگری نباشداگرسیلسیله علت ها بخواهد تا بی نهایت پیش رود، یعنی منت   -76

 آید وچنین چیزی هم محال نیست.   غ

 سلسله علت های این جهان منتهی به علتی می شود که خودش نیازمند به علت نیست. ص -77

وجوب وامکان برهان کامل تری ارائه کند.    ابن سیینا با اینکه برهان فارابی درست وکامل نمی داند، اما می کوشد با استفاده از دو مفهوم  -78

 غ

 بودن ونبودن( )ازنظر فارابی وقتی به موجودات این جهان نگاه می کنیم، می بینیم که این موجودان در ذات خود نسبت به وجود وعدم  -79

 مساوی نیستندونمی توانند هم باشند وهم نباشند.    غ

 میان وجود وعدم درآیند نیازمند علتی هستند که واجب الوجود بالذات باشد. ص ممکن الوجود های بالذات ، برای اینکه ازتساوی -81

 واجب الوجود بالذات ؛ یعنی موجودی که وجود، ذاتی اوست واز او جدا نمی شود.   ص -81

 موجودات این جهان به واجب الوجودی وابسته اند که آنا را از حالت امکانی خارج کرده وپدید آورده است.   ص -82

وچه به فرد فرد آنها توجه کنیم چون ذاتاواجب ن فارابی ، اشییییای جهان ، چه کل آنها رابه عنوان یک مجموعه درنظر بگیریم بنیابربییا   -83

 الوجود اند به واجب الوجود بالذات نیازندارند.   غ

 هستند.   ص« واجب الوجود بالغیر» اشیای این جهان  -84

ش ضیرورت ندارد واین ضرورت، ازناحیه خود اونیست بلکه ازناحیه یک امربیرونی  واجب الوجود بالذات ، همان ذاتی اسیت که وجود برای  -85

 است.  غ

 واجب الوجود بالغیر   ص -2واجب الوجود بالذات  -1ابن سینا می گوید که واجب الوجود بردو قسم است:  -86

واجب »حیث که اکنون موجودند،  پییام اصیییلی ابن سیییینیا وپیروان او: موجودات جهان برحسیییب ذات خود واجب الوجودنداما ازاین     -87

 نشئت گرفته اند.   غ« واجب الوجود بالذات»و یعنی از«الوجودبالذات اند 

« برهان فقری » فالسییفه بعدازابن سییینا، هم درجهان اسییالم وهم دراروپا، بیان وی دراثبات واجب الوجود را برهانی قوی یافتند وآن را  -88

 نامیده اند.    غ

حث مغایرت وجود وماهیت ازابن سیییینا تبعیت کرده بود، این برهان رانیز در اروپا گسیییترش داد ومورد قبول توماس آکوئیناس که درب -89

 بسیاری قرارگرفت.   ص

ازبرهان ابن سینا استفاده نکرده اند ودر  درجهان اسیالم فالسیفه ای مانند بهمنیار، خواجه نصییر الدین طوسی ، میر داماد وشیخ بهایی    -91

 ضیح پرداختند.    غردآن به  تبیین وتو

 مالصدرای شیرازی، مشهور به صدرالمتالهین درعهد صفویه می زیست.  ص -91

 مالصدرا براساس مبانی فلسفی خود، استدالل ابن سینا را ارتقا بخشید .  ص -92

« یرنیازبه غ»( ومال صیدرادرارتقا برهان ابن سییناتوضیح دادکه : همه موجودات و واقعیات جهان، عین وابستگی ونیاز هستند وآوابستگی   -93

 سراسر وجودآنها را فراگرفته است.    ص

 نامید . ص« امکان فقری»مال صدرا وابسته ونیازمندی موجودات جهان را  -94

https://konkur.info



  
  31 
 

 ابن سینا می گوید: به موجودات پیرامونمان که نگاه می کنیم، می بینیم که وجودشان عین وابستگی ونیاز به دیگری است.   غ -95

 اید به وجودی متصل باند که آن موجود در ذات خود، نیازی به غیر نداشته باشد.  صموجودات وابسته ونیازمند ب -96

 وجودهای نیازمند و وابسته    غ -2وجود بی نیاز وغیر وابسته  -1ازنظر فارابی وجود دوگونه است:  -97

 هیچ استقاللی ندارد.   غجهان هستی یکپارچه نیاز وتعلق به ذات الهی است وازخود« فقروجودی» یا« امکان فقری» طبق نظریه  -98

طبق دیدگاه مالصدرا: اگرذات الهی ،  آنی پرتو عنایت خویش رابازگیرد، کل موجودات نابود می گردند ونور وجود آنها خاموش می شود.      -99

 ص

ته حیات نپرداخ فالسیفه مسیلمان ، درکنار اثبات وجود خداواعتقاد به او، تاثیر این اعتقاد در زندگی انسان ونقش آن درمعنابخشی به   -111

 اند.  غ

درمقام مثال، فالسفه مسلمان اعتقاد به وجود خدا وتاثیر آن درحیات معنوی واجتماعی انسان راشبیه به پذیرش وجود آب ونقش آن  -111

 درحیات جسمانی بشر می دانند.   ص

 با وی ارتباط معنوی برقرار کرد ویکموضوع خدااین گونه است؛ که ابتدا وجود خدا را ازطریق عقل وتفکر واندیشه باید پذیرفت سپس  -112

 زندگی معنادار ومتعالی راسامان داد.  ص

وقتی اعتقاد به خدا می تواند معنا دهد و انسیییان را وارد مرتبه ای برتر از زندگی کند که واقعا او را از یک راه معقول ودرسیییت درک  -113

 کرده وپذیرفته باشد.   ص

اوند باصفاتی که دارد، به انسان این امکان را می دهد که بتواند معیارهای یک زندگی ازنظر یک فیلسوف غیر الهی، پذیرش وجود خد -114

 ورد.   صآمعنادار را به دست 

 اولین معیار یک زندگی معنادارجهان راغایتمند یافتن  واین غایتمندی راتوضیح دادن است.  ص -115

 ی معناداراست.   صشناخت انسان به موجودی هدفمندوتشخیص این هدف، ازجمله معیارهای زندگ -116

ازنظر فیلسیوف الهی، قائل شیدن گرایشی به خیر وزیبایی ودانستن این که این خیروزیبایی یک امرخیالی نیست بلکه دریک حقیقت    -117

 متعالی وجود دارد ازمعیارهای زندگی متعالی است. ص

 گی معنادارنیست.  غآرمان های مقدس وفراتر از از زندگی مادی معتبرودرست دانستن، ازجمله معیارهای زند -118

 احساس تعهد ومسئولیت دربرابر یک وجودمتعالی ، ازجمله معیارهای زندگی معناداراست.  ص -119

 اگرفیلسوفی نتواند وجودخدا را اثبات کند،حداقل  امکان پذیرش معیارهای زندگی معنادار را ازدست نمی دهد.  غ -111

 ی معنادار را نشان داده است.   غفارابی دررساله ای که درباره عشق نوشته  ، معیارهای زندگ -111

 ازنظر ابن سینا ، هریک ازممکنات به واسطه حقیقت وجود خود، همیشه مشتاق کماالت وخیرات است.  ص -112

 ازنظر فارابی، همین اشتیاق ذاتی وذوق فطری را که سبب بقای ممکنات ومخلوقات است، عشق می نامیم.   غ -113

 وبرحسب فطرت خود ازبدی ها گریزان هستند.   صابن سینا می گوید: به واسطه  حقیقت وجود  -114

 ابن سینا معتقد است که عشق ومحبت میان انسان وجهان ازجاذبه عشق الهی ناشی می شود.   ص -115

 سؤاالت کوتاه پاسخ

 به اعتقادسهروردی، حکیمان قبل ازباستان درایران، خدا را چه می نامیدند؟ نور االنوار -116

 استان درایران عالوه برحکمت باچه علمی آشنابودند؟ عرفانبه اعتقادسهروردی حکیمان قبل ازب -117

بحث فیلسیوف تاچه وقتی فلسیفی اسیت؟ تاوقتی که ازروش فلسیفه ، یعنی اسیتدالل عقلی استفاده کندونتایج تفکرخود رابه صورت       -118

 استداللی عرضه نماید.

 دکارت وکانت باچه روشی وجود را اثبات کردند؟ باروش فلسفی  -119

 س نظرات خود رابیان می کند واز عقیده خود دفاع کند؟ قواعد فلسفیفیلسوف برچه اسا -121

کدام گروه ازفالسیفه به این نتیجه رسییده بودند که وجود خدا را نمی توان ازطریق عقل واستدالل عقلی اثبات کرد؟ برخی ازفالسفه    -121

 اروپایی

ارائه می کند که مبتنی برمحال بودن تسلسل نامتناهی  کدام فیلسوف مسلمان، عالوه بر قبول برهان های ارسطو، برهانی بروجود خدا -122

 علت هاست؟ فارابی
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اگرتعداد علت ها بخواهدتابی نهایت باشید، به چه معناسیت؟ به معنی ان است که باید بی نهایت پدیده موجود باشد تانوبت به معلول    -123

 پیش روی مابرسد وچنین چیزی امکان پذیرنیست.

خدا، اشیییا پیرامون وجودشییان را ازکجا می گیرند؟ وجودشییان ازخودشییان نیسییت ومعلول چیزهای  طبق برهان فارابی براثبات وجود -124

 دیگرند.

 وجود -طبق برهان فارابی، هرچیزی که وجودش ازخودش نباشد، چه چیزی مقدم برخود دارد وبه او چه می دهد؟ علت -125

برودیعنی منتهی به علتی شود که معلول دیگری  چگونه تسیلسیل علل نامتناهی پیش می آید؟ اگرسیلسیله علت بخواهد تابی نهایت     -126

 نباشدتسلسل علل نامتناهی پیش می آید.

 ابن سینا ضمن درست وکامل دانستن برهان ابن سینا کوشید بااستفاده ازکدام مفاهیم برهان کامل تری ارائه کند؟ وجوب وامکان -127

 الوجود طبق برهان ابن سینا موجودات این جهان ذاتا چگونه وجودی داند؟ ممکن -128

 طبق برهان ابن سینا موجودات این جهان درذات خود نسبت به وجود وعدم چه حالتی دارند؟ تساوی -129

طبق برهان ابن سییینا ممکن الوجودبالذات برا خروج ازحالت تسییاوی میان وجود وعدم، نیازمندچه وجودی هسییتند؟ واجب الوجود    -131

 بالذات

 که وجود، ذاتی اوست وازاو جدا نمی شود.منظور از واجب الوجودبالذات چست؟ یعنی موجودی  -131

 طبق برهان ابن سینا اشیای جهان چه نوع واجب الوجودی هستند؟ واجب الوجود بالغیر -132

وجود برای واجب الوجودبالذات چه حالتی دارد وآن ازکجا دارد؟ وجودبرایش ضرورت داردواین ضرورت، ازناحیه خودآن ذات است نه  -133

 ازناحیه یک امر بیرونی

 واجب الوجود بالغیر-2اجب الوجود بالذات و-1ینا نتیجه می گیردکه واجب الوجود چند نوع است؟ دونوع : ابن س -134

 موجودات جهان که اکنون واجب الوجود بالغیرند ازکجا نشئت گرفته اند؟ واجب الوجود بالذاتدرپیام اصلی ابن سینا وپیروان او  -135

اروپا، بیان وی دراثبات واجب الوجود رابرهانی بسیارقوی یافتهوآن را چه نامیدند؟ فالسیفه بعد ازابن سینا، هم درجهان اسالم وهم در  -136

 برهان وجوب و امکان

 وآن را دراروپا گسترش داد؟ توماس آکوئیناس  هان )وجوب وامکان( ابن سینا تبعیت کردکدام فیلسوف اروپایی ازبر -137

 ود وماهیتتوماس آکوئیناس درکدام بحث ازابن سینا تبعیت کرد؟ مغایرت وج -138

درجهان اسیالم کدام فالسیفه ازبرهان وجوب وامکان ابن سیینا استفاده کرده وبه تبیین وتوضیح آن پرداختند؟ بهمنیار، خواجه نصیر     -139

 الدین طوسی، میرداماد وشیخ بهایی

 صدرالمتالهین شهرت کدام فیلسوف مسلمان ایرانی است؟ مالصدرای شیرازی -141

سیتدالل کدام فیلسیوف را ارتقا بخشیدوتوضیح دادکه همه موجودات و واقعیات جهان، عین   مالصیدرابراسیاس مبانی فلسیفی خود، ا    -141

 وابستگی ونیازهستند؟ ابن سینا

 مالصدرای شیرازی ، وابستگی ونیاز موجودات و واقعیات جهان راچه نامید؟ امکان فقری -142

 وجودهای نیازمند و وابسته -2ته وجوب بی نیاز و غیر وابس-1طبق دیدگاه مالصدرا، وجود چندگونه است؟ دوگونه:  -143

جهان هسیتی وجودی است؟ یکپارچه نیاز وتعلق به ذات الهی است وازخود هیچ گونه  « فقر وجودی» یا « امکان فقری» طبق نظریه  -144

 استقاللی ندارد.

درزندگی انسییان ونقش آن فالسییفه مسییلمان ، درکنار اثبات وجود خدا واعتقاد به او، به چه چیزی پرداخته اند؟ به تاثیر این اعتقاد   -145

 درمعنابخشی به حیات

درمقام مثال، فالسییفه مسییلمان، اعتقاد به وجود خدا وتاثیر آن درحیات معنوی واجتماعی انسییان شییبیه به پذیرش وجودچه چیزی   -146

 دانسته اند؟  وجودآب ونقش آن درحیات جسمانی بشر

ا درچه جنبه حیات انسییان شییبیه به پذیرش وجودآب برای حیات  درمقام مثال، فالسییفه مسییلمان ، اعتقاد به وجود خدا وتاثیرآن ر  -147

 جسمانی دانسته اند؟ حیات معنوی واجتماعی

 لچه موقع اعتقاد به خدا می تواند به زندگی معنا دهدوانسان را وارد مرتبه ای برتر اززندگی کند؟ زمانی که واقعا او را از یک راه معقو -148

 و درست درک کرده وپذیرفته باشد.
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یک فیلسییوف الهی، پذیرش وجود خداوند باصییفاتی که دارد، به اتسییان چه امکانی می دهد؟ این امکان را می دهد که بتواند    ازنظر -149

 معیارهای یک زندگی معنادار را به دست آورد.

ه ؟ بممکنات به واسطه چه چیزی همیشه مشتاق کماالت وخیرات هستندابن سیینا در رسیاله ای که درباره عشیق نوشته،    طبق نظر  -151

 واسطه حقیقت وجود خود

 ب( عشق    -الف(ابن سینا  سبب بقای ممکنات ومخلوقات راچه می داند ب(وآن راچه نامیده است؟ الف(اشتیاق ذاتی وذوق فطری -151

ابن سیینا در رسیاله ای که درباره عشیق نوشیته اسیت ، عشیق را چگونه تعریف می کند؟ اشتیاق ذاتی و ذوق فطری که سبب بقای        -152

 خلوقات است، عشق می نامیم.ممکنات وم

 برهان ابن سینا برای اثبات واجب الوجود بالذات را نام ببرید؟ برهان وجوب و امکان -153

یست؟ نیازمند واجب و وجود شود نیازمند چاز نظر ابن سینا ممکن الوجود بالذات برای اینکه از حالت تساوی میان وجود وعدم درآید  -154

 ذاتی او باشد. الوجود بالذات است، موجودی که وجود

 براساس برهان وجوب وامکان ابن سینا ، موجودات این جهان به چه چیزی وابسته اند؟   به واجب الوجود بالذات -155

یر آن درحیات انسییانی را شیبیه به چه چیزی دانسییته اند؟ شییبیه به وجود آب ونقش آن درحیات   أثثدفالسیفه مسییلمان وجود خداوت  -156

 جسمانی

 بت میان وجهان از چه چیزی ناشی می شود؟ جاذبه ی عشق الهیاز نظر ابن سینا عشق ومح -157

از نظر یک فیلسیوف الهی، پذیرش وجود خداوند با صیفاتی که دارد ، چه تأثیری می تواند برفیلسیوف داشیته باشد؟  به فیلسوف این      -158

 امکان را میدهد که بتواند معیارهای یک زندگی معنادار را به دست آورد.

ک فیلسیوف چه هنگام امکان پذیرش معیارهای یک زندگی معنا دار را از دسیت می دهد؟ اگر فیلسوفی نتواند   ازنظر فیلسیوف الهی ی  -159

 وجود خدا را اثبات کند. امکان پذیرش معیارهای یک زندگی معنا دار را از دست می دهد.

 

 سؤاالت تشریحی

درایران  په بیانی دارند؟ معتقد است که حکیمانی می دوره اسیالمی، درباره دیدگاه حکیمان قبل ازباسیتان    سیهروردی فیلسیوف بزرگ   -161

زیسییته اند که عالوه برحکمت، باعرفان نیزآشیینا بوده وخداوند رانور هسییتی می دانسییتندکه با پرتو واشییراق خودپدیده ها راخلق می کند   

 وظاهرمی سازد.آنان خداوند رانوراالنوارمی نامیدند.

است؟ زیرا اگر سلسله علت ها بخواهد تا بی نهایت به عقب برگردد وهرعلتی وابسته به علت چراطبق بیان فارابی تسیلسل علت ها محال   -161

قبل از خود باشید، بدین معناست که آغاز وابتدایی درکارنباشد؛ ودراین صورت اصال چیزی پدید نمی آید تا نوبت به معلولی برسد که اکنون  

 پیش روی ماست

پذیرش وجود خدا شییبیه واقعی دانسییتن وجودآب وپی بردن به آن ازطریق حواس ورفع  معنی این بیان فالسییفه مسییلمان که موضییوع -162

نیازتشینگی اسیت ،نه توهمی وخیالی راتوضیح دهید؟ یعنی ابتدا بایدوجود خدا را ازطریق عقل وتفکر واندیشه پذیرفت وسپس با وی ارتباط   

 معنوی برقرار کرد ویک زندگی معنادار ومتعالی راسامان داد.

 برهان»)برهان تسییلل علل نامتناهی راتوضیییح دهید؟ ( ) برهان فارابی دراثبات وجودخدا بنویسییید؟ رافارابی را دراثبات وجود خدابیان  -163

 «(تسلسل علل نامتناهی محال است راتوضیح دهید؟

 الف( درجهان پیرامون ما اشیایی هستند که وجودشان ازخودشان نیست ومعلول چیزهای دیگرند.

 وجودش ازخودش نباشد، علتی مقدم برخود دارد که به او وجود می دهد.ب( هرچیزی که 

ج( اگرمعلولی که اکنون موجود اسیت علتی داشیته باشد که آن علت هم خودش معلول باشد، به ناچار، این معلول هم علت دیگری دارد. حال   

اگر سلسله علت ها بخواهد تابی نهایت پیش برود، یعنی  دارد. حال اگر این علت دوم هم معلول باشد، برای موجود شدن به علت سومی نیاز

پیش می آید و چنین چیزی هم محال است.پس سلسله علت های « تسلسل علل نامتناهی» منتهی به علتی نشود که معلول دیگری نباشد،

 این جهان منتهی به علتی می شود که خودش نیازمند به علت نیست.

اشد، اگرتعداد علت ها نا بی نهایت بچگونه باذکر مثالی توضیح دهید که اذکرمثالی توضیح دهید؟)تسلسل علل نامتناهی محال است را ب -164

صی می شخ(برسید وچنین چیزی امکان پذیرنیست؟ باشید تانویت به معلول پیش روی ن  که باید بی نهایت پدیده موجوداسیت  به معنی آن 
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وی یک سیطح صاف بچیند.برای این کار، ابتدا یک ستون عمودی روی زمین  خواهد تعدادی آجر رابه صیورت مایل وباتکیه یکی بردیگری، ر 

نصب می کند وآجر اول رابه صورت مایل به آن تکیه می دهد. آنم گاه آجر روم رابه آجر اول تکیه میدهد وبقیه آجرها رابه همین ترتیب می 

ردهد زمین قرای تواند هیچ سلسله ای ازآجرهای مایل را روی چیند. دراین میان ، اگرکسیی بگوید به آن ستون ثابت نیازی نیست ، عمال نم 

 وچنین سلسله ای ازآجرها تشکیل نخواهدشد.

 برهان وجوب و امکان ابن سینا دراثبات وجود خدا راتوضیح دهید؟ -165

ن( مساوی اند؛ هم وقتی به موجودات این جهان نگاه می کنیم، می بینیم که این موجودات در ذات خود نسیبت به وجود وعدم )بودن ونبود  (1

 می توانند باشند وهم می توانند نباشند. به عبارت دیگر، این موجودات ذاتا ممکن الوجودند. 

ممکن الوجودی های بالذات ، برای اینکه ازتسییاوی میان وجود وعدم درآیند و وجود برای آنهاضییروری گردد و موجود شییوند، نیازمند علتی  (2

 بلکه واجب الوجود بالذات باشد؛ یعنی موجودی که .جود ، ذاتی اوست واز او جدا نمی شود.هستند که خودش ممکن الوجود نباشد 

 پس ، موجودات این جهان به واجب الوجودی بالذات وابسته اند که آنها را از حالت امکانی خارج کرده وپدید آورده است. (3

بالغیرند؟ اشیییای جهان چه تعداد آنهامحدود باشیید وچه توضیییح دهید طبق برهان ابن سییینا موجودات این جهان چگونه واجب الوجود  -166

نامحدود، چه کل آنها را به عنوان یک مجموعه درنظر بگیریم وچه به فرد فرد آنهاتوجه کنیم، چون ذاتا ممکن الوجودند، برای موجود شیدن  

و وجود را برای انها ضیییروری و واجب می سیییازد انها را ازحالت امکانی خارج می کند به واجب الوجود بالذات نیازدارند .این واجب الوجود 

 هستند.« واجب الوجودبالغیر» بنابراین اشیای جهان

پیام اصیلی ابن سیینا وپیروان او چیست؟ موجودات جهان برحسب ذات خود ممکن الوجودنداما ازاین حیث که اکنون موجودند، واجب    -167

 اند.نشئت گرفته « الوجود بالغیرند؛ یعنی ازنواجب الوجودبالذات

برهان امکان فقری مالصیدرا را توضیح دهید؟)مالصدرا برهان امکان فقری خور دراثبات وجود خدا چگونه تنظیم نموده است؟)استدالل   -168

 مالصدرا دراثبات وجود خدا رابیان کنید؟(

 به موجودات پیرامونمان که نگاه می کنیم، می بینیم که وجودشان عین وابستگی ونیاز به دیگری است. (1

 دات وابسته ونیازمند باید به وجودی متصل باشند که آن موجود در ذات خودف نیازی به غیر نداشته باشد.موجو (2

 پس موجودات این جهان وابسته به وجودی بی نیاز و غیر وابسته هستند. (3

از  می وجود دارد؟ برخیمیان امکان یا عدم امکان اثبات وجود خداوند، چه تفاوتی بین نگرش برخی فیلسیوفان اروپایی وفیلسوفان اسال  -169

فالسییفه اروپایی به این نتیجه رسیییده بودند که وجود خدا را نمی توان ازطریق عقل واسییتدالل عقلی اثبات کرد.برخالف فالسییفه اروپایی ،  

 ذیر است.امکان پ فیلسوفان مسلمان، از فارابی تا مالصدرا وفالسفه معاصر، به این نتیجه رسیدند که اثبات وجود خدا ازطریق استدالل عقلی

انسییان راموجودی -2جهان راغایتمند بیابدوآن را توضیییح دهد -1معیارهای یک زندگی معنادار ازنظر یک فیلسییوف الهی رابنویسییید؟   -171

وبداند که این خیر وزیبایی یک امر خیالی به خیر وزیبایی قائل شود گرایشیی   برای انسیان -3هدفمندبشیناسید واین هدف رامشیخص کند.   

دربرابر  -5آرمان های مقدس وفراتر از زندگی مادی رامعتبر ودرسییت بداند.   -4. ه دریک حقیقت متعالی)یعنی خدا( وجود داردنیسییت، بلک

 .نمایدیک وجود متعالی وبرتر احساس تعهد ومسئولیت 

ازنظر ابن سینا عشق ومحبت میان انسان وجهان ازچه چیزی ناشی می شود؟ ابن سینا معتقد است که عشق ومحبت میان انسان وجهان  -171

 نهاده شده است.امانت ازجاذبه عشق الهی ناشی می شود که درکنه وذات جهان هستی به 
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