
https://konkur.info

www.konkur.info


43 

نند داشتن بدیهایت عقلی محض ونیز تجربه توجه داشت. او معتقدیسیید؟ به همه توانای های عقل ، ما دیدگاه دکارت را درباره عقل بنو -189

واختیار او را، با اسیییتدالل اثبات کند. البته او دیگر به عقل به عنوان یک حقیقت برتر  بود که عقل می تواند وجود خدا ونفس مجرد انسیییان

که برخی فیلسیوفان یونان وفالسیفه مسیلمان اعتقاد داشیتند، عقیده ای نداشییت وعقل را صرفا یک     ومتعالی درجهان ودرانسیان ، آن گونه  

دستگاه منطقی استدالل می دانست.

( می توان باعقل ، نفس 3( حوزه عقل: بدیهیات ، استدالل عقلی محض وتجربه    2نایی های عقل معتبراند.    ( همه توا1 )خالصهه ییگگا(  

( عقل صرفا یک دستگاه منطقی استدالل است.5( عقل حقیقت برتر ومتعالی درجهان وانسان نیست.    4مجرد ، اختیار وخدا راثابت کرد.    

قل درتأسیس فلسفه را کامال ذهنی خواند.به طور کلی عقل فلسفی وکار عفلسفی داشت؟ اوگوست کنت چه دیدگاهی درباره عقل  -191

بلکه بودهنناظر برواقعیت  به جهان وهستی،  فیلسوفان ازنظر او نگاهچگونه است؟ به جهان وهستی  فیلسوفان  نگاه ازنظر اوگوست کنت  -191

ست.آنان بوده ا برساخته ذهن آنان وحاصل تأمالت ذهنی ا

ازنظر او ، عقل صرفا آنگاهبه شناخت واقعیت نائل شود؟  ت می یابد وبه علم می رسید ومی تواند کنت عقل چگونه به واقعیت دسی  ازنظر -192

که با روش تجربی وحسی وارد عمل می شود، به واقعیت دست می یابد وبه علم می رسد بنابراین، ازنظر کنت فقا عقل ازطریق علم تجربی 

یت نائل شود.می تواند به شناخت واقع

شود؟ ازنظر او ، عقل صرفا آنگاه که باروش تجربی وحسی ازدیدگاه کنت چرا فقا عقل ازطریق تجربی می تواندبه شیناخت واقعیت نائل  -193

می رسیید بنابراین، ازنظر کنت فقا عقل ازطریق علم تجربی می تواند به شییناخت  واردعمل می شییود، به واقعیت دسییت می یابد وبه علم  

ئل شود.واقعیت نا

دیدگاه اگوست کنت را بصورت خالصه بنویسید؟ -194

دستگاه فلسفی ، ناظر برواقعیت ها نیست. (1

دستگاه فلسفی حاصل ذهن وتأمالت ذهنی است. (2

عقل زمانی به واقعیت می رسد که باروش تجربی وحسی عمل کند. (3

  حوزه عقل، علوم تجربی است. (4

قسمت دوم( –عقل درفلسفه (هشتم سؤاالت درس

 خالی راباکلمات مناسب کامل کنید.جای 

.  عقل گرایی..شمرده می شود.....دوره تمدن اسالمی یک دوره طالیی در....... -1

ردند.ایران درعهد پیش ازباستان یکی ازکانون های اولیه ..........و.........بوده است وحکیمان قدیم ایران، مردم را به عقل وخرد دعوت می ک -2

خردورزی -عقل گرایی

گزارش هایی مانندگزارش فردوسیی درشیاهنامه وسیهروردی درکتاب حکمه االشیراق نشان دهنده آن است که حکیمان پیش ازباستان -3

متعالی -وقدیم ایران هم ازعقل به عنوان یک.......و....... آگاه بوده اند.   وجودبرتر

تعالی آگاه بوده اند و........را.........نامیده اند وهم به عقل بهحکیمیان پیش ازبیاسیییتان وقدیم ایران هم ازعقل به عنوان یک وجود برتر وم   -4

عقل -خدا عنوان دستگاه تفکروتعقل وخردورزی اهمیت می داده اند.

خدا جهان را براساس » .............. خود رهبری می کند وعقل ودراندیشه آنان)حکیمان ایران پیش ازباستان( آفریدگار، مجموعه جهان را با  -5

خرد   -خرد «      ....می آفریند...

که نام خدای جهان آفرین است، باخرد واندیشه جان ها وجهانیان و.........انسان ».............« آنان )حکیمان پیش ازباستان ایران(می گفتند که  -6

خرد   -ها را آفریده است.      مزدا

تدریج ازقدرتش کاسیته شد ودرعصر.......واواخر این عصر به.........گرایید.عقل گرایی وخردورزی که درایران باسیتان شیکل گرفته بود، به    -7

ضعف    -ساسانیان

عقل گرایی وخردورزی در اواخر عصیرساسانیان به ضعف گرایید ، به طوری که مواردی ازعقاید ............درفرهن  ونظام آنان پدیدرار شد. -8

غیر عقالنی
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العه می کنیم، می بینیبم که علوم........وبه خصوص .........دراین تمدن، گسترش فراوان ورشد چشمگیریوقتی تاریخ تمدن اسیالمی رامط  -9

فلسفه  -داشته است.    عقلی

قران کریمدرجهان اسیییالم ، ...........و..............وعترت گرامی ایشیییان بود.      وتفکر فلسیییفی از عوامل مهم توجه به عقل وعقالنیت یکی -11

پیامبراکرم)ص( وسخنان

دعوت قران کریم ومعصیومین )ع( به تفکر وآموزه های.......و............آنان سیبب شد که عقل ، درفرهن  عمومی مسلمانان جایگاه ممتاز و -11

خردمندانه -ویژه ای به دست آوردوهمواره ازعقل به تجلیل یاد شود.    عقالنی

ویژه ای به دست آورده وهمواره از............به تجلیل ، یادشده است.   عقلعقل، درفرهن  عمومی مسلمانان جایگاه ممتاز و  -12

این جایگاه ممتاز)عقل( سیبب حرکت عمومی مسیلمانان به سیوی ................درحوزه های مختلف شد وعموم شاخه های دانش، ازجمله -13

فلسفه-.........رشد وپیشرفت فوق العاده ای کردند.    علم ودانش 

کارآمدی –(تن  کردن  محدوده ..........و..............عقل درعین پذیرش آن.      اعتبار 1ت برخی ازجریانات فکری باعقل ، مخالف -14

( مخالفت با.........و.............. تحت عنوان دستاوردی یونانی وغیر اسالمی2مخالفت برخی ازجریانات فکری باعقل ، -15

این جریان ها می کوشییدند نشیان دهند که برخی روش های ...............درمسائل..............کاربردی درشیکل اول، )جریان مخالفت باعقل(  -16

دینی -ندارند.   عقلی

کرد.    فلسفهروهشکل دوم مخالفت باعقل، به صورت مخالفت با..............ظ -17

سفه از ........وارد جهان اسالم شده ودربردارنده عقایدفلهمواره کسانی گفته اند که دانش ازابتدای رشید فلسیفه درجهان اسیالم تاکنون     -18

اسالمی -کسانی مثل سقراط، افالطون وارسطوست وباعقاید ..........سازگار نیست.     یونان

شدان -فلسفه دانش وشاخه ای از.............است که هرفردی ازهرملت ونژاد می تواند وارد این شاخه از...........شود.    معرفت -19

یقتحق -دانش فلسفه به معنی پیروی وتقلید ازفیلسوفان نامدارنیست، بلکه به معنای بحث .......درباره........اشیا است. استداللی -21

د.و............سخنان آن فالسفه باش  اما این استفاده نیزباید با.............است. ضروری دردانش فلسفه بهره گیری ازدستاوردهای متفکران دیگر -21

بررسی  –نقد 

در درستی ونادرستی یک دانش فقا ..............است که داوری می کند.    استدالل -22

فیلسوفان مسلمان ، عموما هم درباره عقل ، به عنوان وجودی برترو........درهستی سخن گفته اند وهم درباره عقل، به عنوان قوه استدالل -23

شناخت   -متعالی   وابزار ...........                  

از........است ، اثبات کرده فیلسیوفان مسلمان، روشن تر ودقیق تر ازفیلسوفان یونان مرتبه ای از موجودات را که حقیقت وجودشان مجرد  -24

عقول -ونام آن مرتبه را عالم ...........گذاشته اند.     ماده

روحانی -ه موجودی کامال ..........وغیر مادی است.   عقل اولازنظر فارابی وابن سینا اولین مخلوق خدا...........است ک -25

عقول دیگری نیز به ترتیب از...................به وجود آمده اند.          عقل اول -26

.     این موجودات مجرد کیه فوق عیالم طبیعت اند وفیض خداوند ازطریق آنها به عوالم دیگر می رسییید، عالم .............راتشیییکیل می دهند   -27

عقول

می دهند.این موجودات مجرد که فوق عالم ..............و......................خداوند ازطریق آنها به عوالم دیگر می رسییید، عالم عقول راتشیییکیل  -28

فیض -طبیعت اند عقول

پرتویی ازهمان ............است .    عالمانان می گویند)فیلسوفان مسلمان( عقلی که درانسان هست وبه او توانمندی اندیشیدن می دهد نیز  -29

عقول

آنان می گویند)فیلسوفان مسلمان( عقل انسان پرتویی ازهمان عالم عقول است  که اگر تربیت شود ورشد کند، عالوه بر استدالل کردن، -31

بیابد -حقایق   می تواند............. را آن گونه که آن موجودات درک وشهودمی کنند، ..............وشهود نماید 

فیض رسانی   -نام دارد ؛ این عقل ، عامل ..............به عقل انسان هاست.    عقل فعال»................« یکی از عقول عالم عقل،  -31

یرد.این عقل) عقل فعال( عامل فیض رسیانی به عقل انسیان هاسیت ؛ یعنی تمام ................و..............انسان به مدد این عقل صورت می گ    -32

دانش های  -ادراک ها
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ت به ...........است نسبفارابی درباره نسیبت عقل فعال با دسیتگاه ادراکی انسیان می گوید: مقام ومنزلت عقل فعال نسبت به انسان، مانند     -33

 چشم  -...........         خورشید

 -لهمان طور که آفتاب نوربخشی می کند تاچشم انسان ببیند وبینا شود، عقل........نیزنخست چیزی به قوه .......ادمی می رساند.        فعا -34

 عقلی

ب وآیینی را که دالیل ...........داشیته باشیید می پذیریم.        وهرنظر وهرمکت« مافرزندان دلیل هسیتیم »آنان می گویند)فیلسیوفان مسیلمان(    -35

 استوارعقلی 

 ابن سینا می گوید: هرکس که عادت کرده سخنی را بدون دلیل بپذیرد، از...................خودخارج شده است.   حقیقت انسانی -36

 باید تربیت شود تارشد کند.       استعداد فارابی وابن سینا می گویندعقل درهنگام تولد به صورت یک ..........است که -37

 هیوالیی  -اولین مرحله ، عقل .......یا عقل ..................نام دارد.   بالقوه -38

      ....رادارد.اولین مرحله، عقل بالقوه یا عقل هیوالیی نام دارد وآن هنگامی است که انسان هیچ ............. ندارد اما استعداد وآمادگی درک ..... -39

 معقوالت -ادراک عقلی

 دومین مرحله را عقل......می گویند.    بالملکه -41

 قضایای  -دومین مرحله را عقل بالملکه می گویند . دراین مرحله، عقل .........و........بدیهی را درک می کند.      مفاهیم  -41

 سومین مرحله، عقل ....... نام دارد.    بالفعل -42

نام دارد . دراین مرحله، عقل .......شییده وبه ..........رسیییده وباتمرین وتکرار، دانش هایی را کسییب کرده اسییت.      دومین مرحله، عقل بالفعل  -43

 فعلیت   -شکوفا

   دومین مرحله ، عقل بالفعل نام دارد . دراین مرحله ، عقل شیکوفا شیده وبه فعلیت رسیبده وبا تمرین وتکرار ، ........را کسیب کرده است.       -44

 هاییدانش 

 چهارمین مرحله عقل ........نام گرفته است.     بالمستفاد -45

چهرمین مرحله عقل بالمسییتفاد نام گرفته اسییت . زیرا دراین مرحله انسییان به طوری بر..........مسییلا اسییت که ازهر که بخواهدمی توان  -46

 استفاده کند.  دانش هایی

 ئینی نیازمند........است .  استدالل عقلیپذیرش هراعتقاد وآ (عموم فیلسوفان مسلمان عقیده دارند) -47

 ایمانی ارزشمنداست که که پشتوانه .........داشته باشد.   عقلیازنظر این فالسفه )عموم فیلسوفان مسلمان( -48

 هفیلسوفان مسلمان بااینکه اساس پذیرش هراعتقاد وآیینی را استدالل عقلی می دانند، راه کسب معرفت رابه عقل منحصر نمی کنندبلک -49

 شهود -........و........راهم معتبر می شمارند.    حس

لکه کنندب فیلسیوفان مسیلمان بااینکه اساس پذیرش هراعتقاد وآیینی را .................................می دانند، راه کسب معرفت رابه منحصر نمی   -51

 عقل  - حس وشهودراهم معتبر می شمارند.    استدالل عقلی

مسیلمان( وحی را عالی ترین مرتبه .......محسیوب می کنند ومی گویند که این مرتبه ..........به پیامبران الهی اختصاص    آنا ن) فیلسیوفان  -51

 شهود  -دارد.       شهود 

آنا ن) فیلسییوفان مسییلمان( وحی را عالی ترین مرتبه شییهود محسییوب می کنند ومی گویند که این مرتبه شییهود به اختصییاص دارد            -52

 ران الهی پیامب

ان یار انسآنان ) فیلسوفان مسلمان( معتقدند که انبایای الهی ازاین طریق ) وحی( به ..........و............دست می یابند وآن دانش ها را دراخت -53

 معارف -های دیگر قرار می دهند.    دانش ها

 وحی -قت واحد می رسانند.                شهودازنظر فیلسوفان مسلمان، استدالل عقلی ، .........و......هرسه ما رابه حقی -54

وکمک کننده به یکدیگر تایید کننده  ازنظر فیلسیوفان مسیلمان، اسیتدالل عقلی ، شییهود و وحی هرسیه ما رابه....................می رسیانندو      -55

 واحد      حقیقت هستند.         

می رسیییانندو.........و به یکدیگر هسیییتند.               واحدا رابه .حقیقت ازنظر فیلسیییوفان مسیییلمان، اسیییتدالل عقلی ، شیییهود و وحی هرسیییه م -56

 کمک کننده- تایید کننده
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ه جالبته ما انسیان ها چون توانمندی های عقلی ..........و.........داریم ممکن اسیت دراستدالل عقلی ویافهم وحی دچار اشتباه شویم وبه نتی   -57

 تیمتفاو  -های نادرست برسم.      محدود

 درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید    

 تمدن اسالمی یک دوره طالیی درعقل گرایی شمرده می شود.    صحیحدوره  -58

 سرزمین ما ایران، درعهد پیش از باستان یکی ازکانون های اولیه عقل گرایی وخردورزی محسوب نمی شود.   غلا -59

 نمی کردند بلکه تجربه گرا بودند.   غلاحکیمان قدیم ایران، مردم را عقل وخرد دعوت  -61

گزارش های مانند فردوسی وسهروردی درکتاب حکمه االشراق نشان دهنده آن است که حکیمان پیش ازباستان وقدیم ایران هم ازعقل  -61

 به عنوان یک وجود برتر ومتعالی آگاه بودند.   صحیح

 صحیح حکیمان پیش ازباستان وقدیم ایران خدا را عقل می نامیدند.  -62

 دراندیشه حکیمان پیش ارباستان ، آفریدگار، محموعه جهان را باعقل وخرد خود رهبری می کند.    صحیح -63

 حکیمان پیش ازباستان ایران، می گفتندکه مزدا نام یکی ازپیامبران است که امت خود را با خرد رهبری می کرده است.  غلا -64

 واخرعصر صفویان ضعیف شد.    غلاعقل گرایی وخرد ورزی شگل گرفته درایران قدیم درا -65

 دراواخر عصر ساسانیان مواردی ازعقاید غیر عقالنی درفرهن  ونظام اجتماعی آنان پدیدارشد.  صحیح -66

وقتی تاریخ تمدن اسیالمی را مطالعه می کنیم، می بینیم که علوم عقلی وبه خصیوص فلسیفه دراین تمدن، گسترش آن چنانی نداشته     -67

 است.   غلا

)تمدن اسیالمی( فیلسیوفانی رامشاهده می کنیم که شهرت جهانی ندارند ودر طراز چند فیلسوف اول تاریخ قرار نمی گرند.     دراین دوره  -68

 غلا

یکی از زمنه ها وعوامل مهم توجه به عقل وعقالنیت وتفکر فلسیفی درجهان اسیالم، قرآن کریم وسخنان پیامبراکرم)ص( وعترت گرامی    -69

 ایشان است.   صحیح

 هن  عمومی مسلمانان جایگاه ممتاز و ویژه ای به دست نیاورد وهمواره ازعقل به تجلیل یاد نشده است .   غلاعقل در فر -71

 تن  کردن محدوده اعتبار وکارآمدی عقل درعین پذیرش آن؛ یکی ازاشکال عمده جریانات فکری مخالفت با عقل است.   صحیح -71

 وغیراسالمی کی ازاشکال عمده جریانات فکری مخالفت با عقل است.   صحیحمخالفت بافلسفه ومنطق، تحت عنوان دستاوردی یونانی  -72

 درشکل اول ، جریان مخالفت با عقل، می کوشیدند نشان دهند که برخی روش های عقلی درمسائل دینی کاربرد دارد . غلا -73

 ور کرد.  غلاهشکل دوم مخالفت با عقل ، به صورت مخالفت با استدالل عقلی ظ -74

لسیفه درجهان اسالم تاکنون، همواره کسانی گفته اند که دانش فلسفه ازیونان وارد جهان اسالم شده ودربردارنده عقاید  ازابتدای رشید ف  -75

 کسانی است که باعقاید اسالمی سازگارمی باشد.  غلا

 فالسفه می گویند ، در دانش فلسفه بهره گیری از دستاوردهای متفکران دیگر ضروری است.    صحیح -76

 انش فقا استدالل است که داوری می کند نه یونانی یا ایرانی ویا چینی بودن   صحیحددر درستی ونادرستی یک   -77

 عقل را به عنوان وجودی برتر ومتعالی درهستی می دانند.   صحیحعموما فیلسوفان مسلمان،  -78

 فیلسوفان مسلمان ،به عقل به عنوان قوه استدالل وشناخت نظری ندارند.   غلا -79

ده اند.  کرنمرتبه ای از موجودات راکه حقیقت وجودشان عقلی است، اثبات  ن مسیلمان ، روشن تر ودقیق تر از فیلسوفان یونان سیوفا فیل -81

 غلا

مرتبه ای ازموجودات راکه حقیقت وجودشان مجرد ازماده است، اثبات کرده ونام آن مرتبه را عالم عقول گذاشته اند.    فیلسوفان مسلمان  -81

 صحیح

 فارابی وابن سینا اولین مخلوق خدا عقل اول است که موجودی کامال روحانی وغیر مادی است.  صحیحازنظر  -82

 عقول دیگر به ترتیب ازعقل اول به وجود نیامده اند .  غلا -83

 فیض خداوند ازطریق عقول به عوالم دیگر می رسدوآنها عالم عقول راتشکیل می دهند.  صحیح -84

 که درانسان هست وبه او توانمندی اندیشیدن می دهدپرتویی ازهمان عالم عقول است.   صحیح فیلسفان مسلمان می گویندکه عقلی -85
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فیلسوفان مسلمان معتقدند که حتی اگر عقل انسان تربیت شودورشد کند نمی تواند حقایق را آن گونه که موجدات مجرد درک وشهود -86

می کنند بیاید وشهود کند.   غلا

نام دارد.   صحیح« فعالعقل » یکی از عقول عالم عقل، -87

عامل فیض رسانی به عقل انسان هاست.    صحیح« عقل فعال» -88

عقل فعال عامل فیض رسانی به عقل انسانهاست یعنی؛ تمام ادراک ها ودانش های انسان به مدد این عقل صورت می کیرد.   صحیح -89

صحیح  فارابی نسبت عقل فعال رابه انسان مانند آفتاب به چشم تشبیه کرده است.  -91

عقل فعال به قوه عقلی آدمی چیزی می رسیاند طوری که فعالیت عقلی برای انسیان ممکن شیود ودرنتیجه ، عقل شروع به فعالیت می -91

کند وبه ادراک حقایق می رسد.      صحیح

غلا «     هرکس که عادت کرده سخنی را بدون دلیل بپذیرد، از حقیقت انسانی خود خارج شده است» فارابی می گوید -92

فارابی وابن سینا می گویند: عقل درهنگام تولد به صورت یک استعداد نیست ومانندجسم نیست تامراحلی راطی کندوکامل شود.   غلا -93

اولین مرحله عقل بالملکه نام دارد.   غلا -94

لقوه یاهیوالیی است.  صحیحآن هنگامی که انسان هیچ ادراک عقلی ندارد ، اما استعداد وآمادگی درک معقوالت را دارد دارای عقل با -95

مثال نوزادی که تازه متولد شده، گرچه استعداد نوشتن را دارد، اما نمی تواند چیزی بنویسد برای مرحله دوم عقل زده شده است.  غلا -96

دومین مرحله را عقل بالملکه می گویند دران مرحله عقل مفاهیم وقضایای بدیهی را درک می کند.    صحیح -97

قل هست که انسانآمادگی دریافت علم راپیدا می کند و می تواند دانش هایی راکسب کند.   غلادرمرحله سوم ع -98

سومین مرحله، عقل بالفعل نام دارد. دراین مرحله ، عقل شکوفا شده وبه فعلیت رسیده وباتمرین وتکرار، دانش هایی راکسب کرده است. -99

صحیح

سومین مرحله، عقل بالمستفاد نام دارد.  غلا -111

چهارمین مرحله عقل بالمستفاد نام گرفته است.  صحیح -111

درمرحله سوم عقل است که انسان بردانش هایی مسلا می شود وهرکدام راکه بخواهد می تواند استفاده کند.   غلا -112

درمرحله دوم عقل است که مانند یک استاد  ریاضی هرمسئله ای راجلوی او بگذارند، به راحتی حل می کند.   غلا -113

هراعتقاد وآئینی نیازمند استدالل عقلی است.    صحیح پذیرش -114

صحیح   ایمانی ارزشمنداست که پشتوانه عقلی داشته باشدفالسفه مسلمان ، ازنظر -115

ازنظر فیلسوفان مسلمان، عقل بهترین ابزار برای تفکردرآیات وروایات است.  صحیح -116

م.نیم درآیات قرآن بیندیشیم وبااین تفکر ئدبر، به معارف قرآن پی ببریفیلسوفان مسلمان براین باورندکه ، مافقا به کمک عقل نمی توا -117

غلا

رابخاطر اینکه معتقدند انسیییان توانایی تفکرتدبردرقرآنبرخی ازفیلسیییوفان ازجمله مالصیییدرا وعالمه طباطبایی کتاب های تفسییییر   -118

راداردنوشته اند.   صحیح

وآئینی را استدالل عقلی می دانند ، راه کسب معرفت را به عقل منحصر نمی کنند فیلسیوفان مسلمان بااینکه اساس پذیرش هراعتقاد  -119

اما حس وشهود را معتبر نمی دانند.   غلا

غلامی رسانند .  واحدن از نظر فیلسوفان مسلمان، استدالل عقلی ، شهود و وحی هر سه ما را به حقیقت  -111

وتهذیب نفس به معرفت شهودی نیز دست یابند.   صحیح برخی از فیلسوفان مسلمان تالش می کردند باتربیت خود -111

فیلسوفام مسلمان عالی ترین مرتبه شهود را عرفان می دانند.   غلا -112

ازنظر فیلسوفان مسلمان ، استدالل عقلی، شهود و وحی تاییدکننده وکمک کننده به یکدیگر هستند.  صحیح -113

سواالت کوتاه پاسخ

وسخنان پیامبراکرم )ص( وعترت گرامی ایشان قرآن کریم،درجهان اسالم چه بوده است؟ عوامل مهم توجه به عقالنیت  یکی از -114

چه چیزی سبب حرکت عمومی مسلمانان به سوی علم ودانش درحوزه های مختلف شد؟ جایگاه ممتاز عقل -115

حوزه های مختلفجایگاه ممتاز عقل دربین مسیلمانان سیبب چه چیزی شید؟ سبب حرکت عمومی مسلمانان به سوی علم ودانش در    -116

شد.
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 شکل دوم مخالفت با عقل ، به چه صورتی ظهور کرد؟ به صورت مخالفت بافلسفه -117

-داسالمی دارد؟  یونانبازنظر مخالفان عقل ، فلسیفه ازکجا وارد جهان اسالم شده ،دربردارنده عقاید چه کسانی است وچه نسبتی باعقا  -118

 د اسالمی سازگارنیست.باعقای -دربرادارنده عقاید سقراط ، افالطون وارسطو

 ازنظر برخی فیلسوفان اسالمی ، چه کسانی می توانند وارد دانش فلسفه شوند؟ هرفردی ازهر ملت ونژادی -119

بهره  دراین دانش -آیا می توان در دانش فلسفه ، از آراء ونظریات دیگران استفاده کرد ، دیدگاه فیلسوفان مسلمان درمورد چیست؟ بله -121

 تفکران دیگر ضروری است. گیری از دستاوردهای م

 ( عقل، به عنوان وجودی برتر ومتعالی درهستی1دو مصداق عقل نزد فالسفه مسلمان را نام ببرید؟  -121

 عقل، به عنوان قوه استدالل وشناخت(2

وغیر موجودی کامال روحانی  -ن مخلوق خدا را چه چیزی می دانند وازنظر آنان چگونه موجودی است؟ عقلیفیلسیوفان مسیلمان ، اول   -122

 مادی است.

، موجوداتی را که حقیقت وجودشیان عقلی است، اثبات کرده اند؟   فیلسیوفان یونان کدام دسیت از فیلسیوفان ، روشین تر ودقیق تر از     -123

 فیلسوفان مسلمان

 چه موجوداتی عالم عقول را تشکیل می دهند؟ موجودات مجرد که فوق عالم طبیعت اند -124

 الم دیگر می رسد؟ عقول یاموجودات مجردکه فوق عالم طبیعت اند.فیض خداوند ازطریق چه موجوداتی به عو -125

 فیلسوفان مسلمان عقلی که درانسان هست وبه او توانمندی اندیشیدن می دهد پرتویی ازچه عالمی است؟ عالم عقول -126

 شود ورشدکند. درچه صورتی عقل انسان می تواند حقایق را آن گونه که عقول درک می کنند ، بیابد ومشاهده کند؟ اگرتربیت -127

عقل انسیان درصورت تربیت ورشد عالوه براستدالل کردن به چه توانایی خواهد رسید؟ می تواند حقایق را آن گونه که عقول درک می   -128

 کنند ، بیابد ومشاهده کند.

 کدام عقل عامل فیض رسانی به عقل انسان هاست؟ عقل فعال -129

 چیزی تشبیه نموده اند؟ مانند آفتاب است نسبت به چشمفارابی مقام ومنزلت عقل فعال نسبت به انسان را به  -131

ازکدام فیلسوف مسلمان است؟ « هرکس که عادت کرده سیخنی را بدون دلیل بپذیرد، ازحقیقت انسانی خارج شده است » این سیخن   -131

 ابن سینا

 رابدون دلیل بپذیرد.زحقیقت انسانی خارج می کند؟ کسی که عادت کرده سخنی ا طبق دیدگاه ابن سینا کدام صفت انسان را -132

 عموم فیلسوفان مسلمان ، پذیرش هراعتقاد وآیینی را نیازمندچه چیزی می دانند؟ استدالل عقلی -133

کدام مبنای مشیترک باعث شیده ، عموم فیلسیوفان مسیلمان پذیرش هراعتقاد وآیینی را نیازمند استدالل عقلی بدانند؟ عدم پذیرش      -134

 سخن بدون دلیل

ایمانی که پشیتوانه عقلی داشته   د؟وکدام ایمان ، ارش چندانی ندارلمان، چه نوع ایمانی ارزشیمند اسیت؟  به نظر عموم فیلسیوفان مسی   -135

 ایمانی که از پشتوانه ی عقلی تهی باشد.-باشد.

بنابراعتقاد فیلسیوفان مسیلمان، به کمک کدام ابزارها، ما می توانیم درآیات و روایات بیندیشیم واحکام ومعارف آنها را به دست آوریم؟      -136

 شهود -حس -عقل

 فیلسوفان مسلمان کدام ابزار را درکنار قرآن وسنت ، به عنوان یکی از منابع کسب احکام ومعارف دین معرفی می کنند؟ عقل -137

 وحی -شهود -فالسفه مسلمان سه راه برای رسیدن به حقیقت ، وجود دارد ؟ انها را نام ببرید؟ استالل عقلیاز نظر  -138

 حس وشهود را هم معتبر می دانند. -آیا فیلسوفان مسلمان راه کسب معرفت را به عقل منحصر می دانند؟ خیر -139

 پیامبران الهی -اختصاص دارد؟ وحی از نظر فیلسوفان مسلمان ، عالی ترین مرتبه شهود چیست وبه چه کسانی -141

 سواالت تشریحی

؟  اشتذمیان مسلمانان گعقل وسخنان پیامبر)ص( وعترت گرامی ایشان ، چه تأثیری برجایگاه  قرآنبه عقل وعقالنیت بواسیطه   توجه -141

این جایگاه ممتاز، سبب حرکت  درفرهن  عمومی مسلمانان جایگاه ممتاز و ویژه ای به دست آورد وهمواره ازعقل به تجلیل یاد شده است .

علم ودانش در حوزه های مختلف شیدوعموم شاخه های دانش ، ازجمله فلسفه رشد وپیشرفت فوق العاده ای   عمومی مسیلمانان به سیوی  

 کردند.

https://konkur.info



  
  49 
 

ن دوده اعتبار و کارآمدی عقل درعیح( تن  کردن م1دو شییکل عمده مخالفت جریانات فکری با عقل را درجهان اسییالم بنویسییید؟    -142

 ( مخالفت بافلسفه ومنطق، تحت عنوان دستاوردی یونانی وغیر اسالمی2پذیرش آن؛       

راتوضیییح دهید؟  درشییکل اول، « تن  کردن محدوده اعتبار وکارآمدی عقل درعین پذیرش آن» شییکل اول مخالفت با عقل وعقالنیت -143

ی م دینی کاربردی ندارند وکسانی که از این روش ها استفادهاین جریان ها می کوشییدند نشان دهند که برخی روش های عقلی درمسائل  

 کنند، مرتکب خطا می شوندوبه دین آسیب می رسانند.

شکل دوم مخالفت با عقل درجهان اسالم به چه صورتی ظهور کرد توضیح دهید؟ شکل دوم مخالفت باعقل، به صورت مخالفت بافلسفه  -144

تاکنون ، همواره کسیانی گفته اند که دانش فلسیفه از یونان وارد جهان اسیالم شده ودر     ظهور کرد. ازابتدای رشید فلسیفه درجهان اسیالم   

 قاید اسالمی سازگارنیست.ین عقاید باعمثل سقراط ، افالطون وارسطوست وببردارنده عقای کسانی مثل 

مثل سقراط، افالطون وارسطوست فلسفه از یونان وارد جهان اسالم شده ودربردارنده عقاید کسانی » فالسیفه چه پاسیخی به سخن که   -145

داده اند؟ فالسفه درپاسخ می گویند: جدا از اینکه بسیاری ازآراء سقراط وافالطون وارسطو با آموزه های « وباعقاید اسیالمی سیازگارنیسیت   

ند وارد این شاخه اسالمی سازگاری دارد، باید توجه کنیم که فلسفه دانش وشاخه ای ازمعرفت است که هر فردی ازهر ملت ونژادی می توا

و. دانش فلسفه به معنی پیروی وتقلید ازفیلسوفان ازدانش بشیودو درباره مسیائل آن، که مربوط به هسیتی وحقیقت اشییاسیت، بیندیشید       

، همان طور که درسایر شاخه های دانش می توان از آرا ونظرات  البته.نامدارنیسیت، بلکه به معنای بحث استداللی درباره حقیقت اشیاست 

ان آن سخنبانقد وبررسی لکن بایدهمراه یگران اسیتفاده کرد، دراین دانش نیز بهره گیری از دسیتاوردهای متفکران دیگر ضیروری است و   د

 فالسفه باشد.

کدام کارد عقل راقبول دارند؟ فیلسوفان مسلمان عموما، هم درباره عقل، به عنوان وجودی برتر ومتعالی درهستی فیلسیوفان مسیلمان    -146

 اند وهم درباره عقل، به عنوان قوه اسندالل وابزارشناخت سخن گفته

فیلسیوفان مسیلمان درمقایسیه با فیلسوفان یونان موجودات مجرد ازماده راچگونه اثبات کرده اند؟   دقیق تروروشن تر ونام آن را عالم     -147

 عقول گذاشته اند.

می دانند که اول اسیییت  آنان اولیه مخلوق خدا را عقل  اولین مخلوق خداچیسیییت وچه ویزگی هایی دارد؟ فارابی وابین سییییناازنظر  -148

 موجودی کامال روحانی وغیر مادی است وعقول دیگری نیز به ترتیب ازآن به وجود آمده اند.

موجودات مجردی که فوق عالم طبیعت اند )ویژگی عالم عقول رابنویسییید؟(درنزد فیلسییوفان مسییلمان منظور از عالم عقول چیسییت؟  -149

 زطریق آنها به عوالم دیگر می رسد ، عالم عقول راتشکیل می دهند.وفیض خداوند ا

فالسییفه مسییلمان عقلی که درانسییان هسییت را پرتویی ازچه چیزی می دانند وچگونه می تواند حقایق رادرک کند؟    پرتویی از همان  -151

می کنند، وشهود  آن گونه که عقول درک  عالم عقول اسیت که اگر تربیت شیود ورشید کند، عالوه بر اسیتدالل کردن، می تواند حقایق را    

 شهودنماید.بیابد و

منظور ازاینکه گفته شیده ؛ وظیفه  عقل فعال ،عامل فیض رسیانی به عقل انسیان هاست؛ یعنی چه؟ یعنی تمام ادراک ها ودانش های     -151

 ودرک می کند.انسان به مدد این عقل صورت می گیرد. به واسطه این عقل است که انسان مفاهیم کلی را می فهمد 

انسان را به چیزی تشبیه کرده اند؟ مانندآفتاب است نسبت به چشم ، همان طور که آفتاب  ادراکی با دستگاه  نسبت عقل فعال  فارابی  -152

لی ، به طوری که فعالیت عقمی رساند، عقل فعال نیز نخست چیزی درقوه عقلی آدمی وبینا شودنوربخشیی می کند تاچشیم انسیان ببیند    

 می رسد.برای انسان ممکن شود ودرنتیجه ، عقل شروع به فعالیت می کند وبه ادراک حقایق 

نظر فیلسوفان مسلمان درباره عقل به عنوان دستگاه تفکرچیست؟ فیلسوفان مسلمان عقیده دارند که عقل، ابزار شناخت انسان و وسیله  -153

هایی مانند اسییتدالل تجربی، تمثیل وبرهان عقلی محض دارد که همه این روش ها درمحدوده وجایگاه تفکر وتعقل اوسییت. این ابزار روش 

 خودمعتبرهستند وقابل استفاده می باشند.

)سخن فیلسوفان مسلمان درباره جایگاه دلیل چیسیت؟  « مافرزندان دلیل هسیتم » منطور این گفته فیلسیوفان مسیلمان که می گویند   -154

 یعنی هرنظر وهرمکتب وهر آیینی راکه دالیل استوارعقلی داشته باشد، می پذیریم.یح دهید؟(عقلی رابنویسید وتوض

ابن سییینا درباره رشییدوتکامل عقل بنویسییید؟ عقل درهنگام تولد به صییورت یک اسییتعداد اسییت که باید تربیت شییود  دیدگاه فارابی و -155

راند ورشد جسمی اوتکامل می یابد، عقل نیز با تربیت مراحلی را تارشیدکند یعنی همان طور که انسان مراحل کودکیف نوجوانی را می گذ 

 طی می کند وکامل می شود.

https://konkur.info



51 

مراحل چهارگانه رشد وتکامل عقل را ازنظر فارابی وابن سینا نام ببرید؟ مرحله اول: عقل بالقوه یاعقل هیوالیی مرحله دوم: عقل بالملکه -156

 مرحله سوم:عقل بالفعل مرحله چهارم: عقل بالمستفاد

مرحلیه اول ازمراحیل چهارگانه رشیییدوتکامل عقل رانام برده وتوضییییح دهید؟ اولین مرحله، عقل بالقوه یاعقل هیوالیی نان دارد وآن -157

هنگامی اسیت که انسیان هیچ ادراک عقلی ندارد، اما اسیتعداد وآمادگی درک معقوالت را دارد، به طور مثال ، نوزادی که تازه متولد شده،    

شتن رادارد، اما نمی تواند چیزی بنویسد.گرچه استعداد نو

مرحله دوم ازمراحل چهارگانه رشد وتکامل عقل رانام برده وتوضیح دهید؟ دومین مرحله راعقل بالملکه می گویند. دراین مرحله، عقل -158

 آمادگی است که انسان مفاهیم وقضیایای بدیهی را درک می کند، مثال می داندکه یک چیز نمی تواند هم باشید وهم نباشد. دراین مرحله  

دریافت علم راپیدا می کند ومی تواند دانش ها را کسب نماید.

مرحله سیوم ازمراحل چهارگانه رشید وتکامل عقل رانام برده وتوضیح دهید؟ سومین مرحله عقل بامستفاد نام گرفته است، زیرا دراین -159

ازهرکدام که بخواهد می تواند استفاده نماید، مانند یک استادریاضی مرحله انسیان به طوری بردانش هایی که کسب کرده مسلا است که  

که هر مسئله ریاضی راجلوی او بگذارند، به راحتی حل می کند.

عقیده عموم فیلسوفان مسلمان درخصوص رابطه میان دین وفلسفه رابنویسید؟ -161

قلی برای سیطوح مختلف جامعه متفاوت استهرچند این اسیتدالل ع پذیرش هر اعتقای وآیینی نیازمنگ اسهتگل  عقیی اسه      -1

وحجت ودلیل هرکس به اندازه توان وقدرت فکری او می باشید. ازنظر این فالسیفه ایمانی ارزشمند اسن که پشتوانه عقلی داشته باشد.ایمانی   

که ازاین پشتوانه تهی است، ارزش چندانی نداردوچه بسا انسان رابه سوی کارهای غلا واشتباه نیزبکشاند.

ما به کمک عقل در آیات قرآن می اندیشیم وبا این تفکر وتدبر، به معارف قرآنعقل بهترین ابزار برای تفکر یرآیات و روایات اس . -2

پی می بریم. به همین جهت برخی از فیلسیوفان، ازجمله مالصدرا وعالمه طباطبایی کتاب های ارزشمندی درتفسیر قرآن نوشته اند وخدمات  

ارف قرآنی نموده اند.بزرگی به نشر مع

فییسوفان مسیمان بااینکه اساس پذیرش هراعتقای وآیینی را استگل  عقیی می یاننگ، را( کسب معرف  رابه عقل منحصر -3

ازاین روف برخی ازانان تالش می کردند باتربیت خود وتهذیب نفس به معرفت  نمی کننگ بیکه حس وشهههوی راهم معتمرمی شههمارنگ.

د. آنان همچنین وحی را عالی ترین مرتبه شیهود محسوب می کنند ومی گویند که این مرتبه شهود به پیامبران الهی  شیهودی نیزدسیت یابن  

ر گاختصاص دارد.آنان معتقدند که انبیای الهی ازاین طریق به برترین دانش ها ومعارف دست می یابند وآن دانش ها را دراختیار انسان های دی

قرار می دهند.

عموم فیلسوفان مسلمان ،پذیرش هراعتقاد وآیینی به چه چیزی نیازمنداست؟ نیازمند دلیل عقلی است. هرچند این استداللبنابراعتقاد -161

عقلی برای سطوح مختلف جامعه متفاوت است وحجت ودلیل هرکس به اندازه توان وقدرت فکری اوست.

ندارد؟ ایمانی ارزشیمند اسیت که پشتوانه عقلی داشته باشد. وکدام ایمان ارزش چندانیایمان ارزشیمند کدام به نظر عموم فیلسیوفان   -162

وایمانی که از چنین پشتوانه ای تهی باشد ارزش چندانی ندارد وچه بسا انسان را به سوی کارهای غلا واشتباه بکشاند.

دانند. انان حس ومشهود رامعتبر می -آیا فیلسوفان مسلمان راه کسب معرفت را به عقل منحصر می کنند چرا؟ خیر -163

نکهفیلسوفان مسلمان با ایچرا برخی از فالسیفه مسلمان تالش می کردند باتربیت خود وتهذیب نفس به معرفت شهودی دست یابند؟   -164

ذیرش هراعتقاد وآیینی را استدالل عقلی می دانند ، راه کسب معرفت را به عقل منحصر نمی کنند بلکه حس وشهود راهم معتبر می اساس پ

رو برخی ازآنان تالش می کردند باتربیت خود وتهذیب نفس به معرفت شهودی دست یابند. دانند، از این

فیلسیوفان مسیلمان درباره وحی چه دیدگاهی دارند توضییح دهید؟ آنان وحی را عالی ترین مرتبه شهودی می شمارند که به پیامبران -165

ارف دست می یابند وآن دانش ها را دراختیار انسان های دیگر قرار می ص دارد انبیای الهی از این طریق به برترین دانش ها ومعاالهی اختصی 

دهند.

زنظرا  ازنظر فیلسوفان مسلمان چند راه برای رسیدن انسان به حقیقت وجود دارد ؟ چگونه به یک نتیجه می رسند  وموید یکدیگرند؟ -166

تایید کننده وکمک کننده به یکدیگر هستند گرچه ی رسانند مواحد فیلسوفان مسلمان ، استدالل عقلی ، شهود و وحی هرسه مارابه حقیقت 

هرکدام روش خاص خود رادارند وازمسیرهای متفاوتی درجستجوی حقیقت هستند.
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از نظر فیلسوفان مسلمان دلیل اینکه احساس می کنیم که میان دستاوردهای عقلی وداده های وحی تعار  هایی وجود دارد چیست؟ -167

دی های عقلی محدود ومتفاوتی داریم ، ممکن است از استدالل عقلی درست استفاده نکنیم ، به نتیجه های نادرست ما انسان ها چون توانمن

واشتباه برسیم واحساس کنیم میان دستاوردهای عقلی وداده های وحی تعار  هایی وجود دارد.

خود را افزایش دهیم ، از دانش دیگران بهره   هیای ظیاهری مییان عقل و وحی بکاهیم؟ باید تالش علمی   رچگونیه می توانیم از تعیا   -168

تابتوانیم خطاهای خود را اصالح نموده وازگمان تعار  میان یافته های عقلی ودستاوردهای وحیانی رهایی یابیم.ببیریم 

) آغازفلسفه درجهان اسالم(نهم سؤاالت درس 

جای خالی راباکلمات مناسب کامل کنید.

یک دارندکه ازآن به « عقلیحیات » حدودسییییزده قرن می گذرد.این توجه، نتیجه یک به جهان اسیییالم آن ورود توجه به فلسیییفه و از -1

حیات فلسفی   درجهان اسالم انجامید.»..............« 

ل شک«»...............وقتی که مردم یک جامعه، به عقل وتفکر واندیشیه توجه کنند به طوری که عقالنیت جزء فرهن  عمومی جامعه درآید،  -2

می گیرد.     حیات عقلی

راپدید می آورد.    حیات ».......................« توجه به عقل وفکر، حرکت به سییوی دانش و رشیید شییاخه های مختلف علم رابه دنبال دارد و -3

علمی

ان ، بدان خواهندپرداخت. اسیییت که به طور طبیعی ، جمعی ازمحققان واندیشیییمند»......................« یکی ازشیییاخه های حیات علمی،  -4

حیات فلسفی

ابویوسف » پس از گذشیت حدود دوقرن ازظهور اسیالم، .................... به مرحله ای ازرشید رسید که اولین فیلسوف مشهور مسلمان به نام    -5

ظهورکرد.   حیات فلسفی« یعقوب بن اسحاق

کتاب ورساله ازخودبه یادگارگذاشت.    کندی 271....ظهور کرد.وحدوداولین فیلسوف مشهور مسلمان به نام ابویوسف یعقوب بن...... -6

مورخان علم گزارش داده اند که حیات.......مسلمانان باظهور اسالم وتشکیل جامعه اسالمی آغاز شده است.   تعقلی -7

خاص وبدیع بهره بردند.    حیات عقلی نین حیاتی ازروش هاییرا پایه گذاری کردند ودرایجاد چ« »...........پیامبراکرم)ص( وقرآن کریم  -8

جامعه اسییالمی راپایه گذاری کردند ودرایجاد چنین حیاتی ازروش هایی خاص وبدیع بهره « حیات عقلی»پیامبراکرم )ص( وقرآن کریم  -9

رسید. حیات عقلی.« ».....................اه به مرتبه ای ممتازازمی عصر پیامبراکرم)ص( درزمانی کوتبردند؛ به طوری که جامعه اسال

درجهان اسییالم کرد.   حیات »...................« این نهضیت) نهضییت ترجمه( که ازقرن دوم هجری آغازشید، کمک شییایانی به شییکل گیری    -11

فلسفی

ن کاشته شود، رآدریک جامعه وحضیور ..............واحترام به..............همان زمین آماده ای اسیت که دانه هرشاخه ازدانش د  « حیات عقلی» -11

عقل -خواهد شد وثمر خواهد داد.     عقالنیت درخت تناور

این مباحث)اعتقادی( ،که بسییاری ازآنها ازجنس مباحث ........بودند، سبب شد که درهمان قرن اول هجری، دانشمندانی ظهور کنند که -12

درمسائل اعتقادی تبحر داشته باشند.     فلسفی

ابتدای ظهور اسالم آغاز شد وبعد از دوقرن، به ............انجامید.  حیات فلسفی حیات عقلی مسلمانان ازهمان -13

-فیسدرفلسفه نیز )مسلمانان( دانش فیلسوفان بزرگ راآموختند وبانقد وبررسی آرای آن حکیمان،نظام..........نوینی را.........بخشیدند.   فل -14

سامان

ی درمسائل .................آغازشد.   اعتقادیازهمان عصر رسول خدا)ص( بحث وگفت وگوی عقل    -15

تا ه)مسلمانان( نظام فلسفی نوینی را سامان بخشیدند که ضمن برخورداری ازآرای افالطون وبیشتر.......دربردارنده اندیبشه های ........بودک -16

جدیدی -آن روزگار سابقه نداشت.   ارسطو

ارسطو -...............بود.      استداللی یکامال...........داشت ومتکی برآراآغاز سرشتی ازهمان فلسفه اسالمی  -17

ازآنجا که ارسییطو درمباحث فلسییفی بیش ازهر چیز به ...............تکیه می کرد، فلسییفه اسییالمی نیز به صییورت .........قوی به خود گرفت. -18

استداللی -قیاس برهانی
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