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موضوع دانش فلسفه، »هستی« یا »وجود« است: »دانش فلسفه«  »وجود شناسی« 
معرفت شناسی هم که دربارۀ حقیقت علم صحبت می کند، بخشی از و جودشناسی به معنای عام آن است؛ زیرا حقیقت علم خود قسمی از اقسام وجود است.

وجودشناسیبنابراین:

معرفتشناسی

حقیقتعلم

 مباحث اصلی فلسفه )مباحث پیرامون وجود( شامل مباحثی مانند رابطۀ هستی و چیستی، جهان ممکنات، مفاهیم امکان و ضرورت و امتناع، عّلت و معلول و 
رابطۀ علیت در جهان می شود.

 یکی از مباحث اولیۀ فلسفه، تعیین نسبت و درک دو مفهوم »هستی )وجود(« و »چیستی )ماهیت(« است؛ زیرا این دو مفهوم از پرکاربردترین مفاهیم میان انسان ها 
هستند و معموالً درکنار هم به کار می روند.

ماهیت و چیستی

 ماهیت عبارت است از چیستی هر شی.
مثالً در زندگی، همیشه »چیزهایی« در اطرافمان وجود دارند و به حسب نیاز از آن ها استفاده کرده و نیازمان را برطرف می کنیم که واقعی هستند مانند آب، درخت، 

میوه و ... و برخی چیزها هستند که واقعی و موجود تصور کرده ایم در حالی که خیالی و غیرواقعی هستند؛ مانند ققنوس، سراب و ...
پس: ماهیات موجود در ذهن به دو دسته تقسیم می شود:

 ماهیت هایی که در جهاِن خارج از ذهن وجود دارند )واقعیت یا واقعیت هایی وجود دارند( مانند اشیای جهان اطراف ما
 ماهیت هایی که در جهان خارج از ذهن وجود ندارند )فرِض وجود برای چیزی موجب نمی شود که آن چیز، موجود واقعی باشد بلکه ممکن است زائیدۀ تخیالت 

افراد باشد( مانند دیو، سیمرغ و ...

وجود و هستی

وجود مفهومی است که داللت بر هستی یک موجود دارد؛ مثالً وقتی به حیوانی اشاره می کنیم و می گوییم » این چیست« به این امر اشاره کرده ایم که وجود و هستی 

را برای آن حیوان در نظر گرفته ایم و حال با توجه به موجود بودن آن حیوان، به دنبال شناخت ماهیت و چیستی آن هستیم.

مفهومی که در قضایای مربوط به وجود در جایگاه موضوع قرار می گیرد، ماهیت و مفهومی که نشان دهندۀ هستی یا نیستی آن موضوع است و در جایگاه 
محمول قرار می گیرد وجود و هستی نامیده می شود.

 فیل وجود دارد  فیل، »ماهیتی« است که محمول »وجود« بر آن حمل شده است. 
هستی
)وجود(

ماهیت
)چیستی(

 استفاده از ضمائر اشاره مانند » این« و » آن« و نظایر آن نشان می دهد که مفهوم وجود برای شی یا مفهوم مدنظر ما ثابت شده است و به دنبال شناخت 

»ماهیت یا چیستی« آن مفهوم هستیم.

 این چیست؟  این حیوان بزرگ و تنومند، فیل نام دارد.

نتیجۀ بحث این که:

انسان  در هر چیزی که مشاهده می کند )با آن مواجه می شود(، دو جنبه می یابد:

 وجود )هستی(: وجه مشترک موجود است   ماهیت )چیستی(: وجه اختصاصی موجود است.

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com 

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



307

مثالً وقتی حیوانی را می بینیم هم به وجود داشتن آن و هم به ماهیت و ویژگی های آن پی می بریم و به عبارت دقیق تر، ابتدا وجود هر چیزی را اثبات می کنیم و 

بعد به بررسی ماهیت آن می پردازیم:

مغایرت وجود و ماهیت

فارابی، فیلسوف بزرگ مسلمان، به نسبت میان »وجود« و » ماهیت« توجه ویژه ای کرد و در تمایز و تفاوت میان این دو مفهوم نکاتی را مطرح کرد. ابن سینا راه فارابی 

را ادامه داد و بیان کرد که وقتی می گوییم »هستی« و »چیستی« دو مفهوم از یک چیزند، به این معنا نیست که آن ها دو جزء از یک موجودند که با هم ترکیب یا جمع 

کسیژن و هیدروژن که دو جزء تشکیل دهنده آب هستند یا حتی مثل کاغذ و رنگ کاغذ هم نیستند که بگوییم کاغذ، سفید است یا رنگ دیگری است. شده باشند مثل ا

 در واقع تفاوت وجود و ماهیت در ذهن است نه در عالم خارج؛ یعنی مثالً وقتی می گوییم انسان موجود است تفاوت »انسان« که ماهیت است و »وجود« فقط 

گانه  در »ذهن« و از جهت »مفهوم« است و »االّ« در عالم خارج تفاوتی بین وجود و ماهیت نیست؛ یعنی در عالم خارج، وقتی به »انسان« اشاره می کنیم دو امر جدا

گانه در عالم خارج. به نام »وجود« و »انسان« نداریم؛ به عبارت دیگر، »انسان«  و »وجود انسان« دو مفهوم مختلف و متفاوت در ذهن هستند نه دو موجود جدا

 در اطراف ما اشیای فراوانی وجود دارند که هم »چیستی« آن ها را می شناسیم و هم از »هستی«  شان خبر داریم؛ مانند:

آب، میوه ها، حیوانات و ...
 برخی امور وجود دارند که از »هستی«  شان خبر داریم اّما »چیستِی« آن ها هنوز چندان برای ما روشن نیست؛ مانند:

جاذبه، انرژی، روح، نور و ...
کنون در خارج موجود نشده اند؛ مانند:  »چیستی«  های فراوانی را هم می توانیم در ذهن خود حاضر کنیم؛ درحالی که می دانیم این امور، حداقل تا

پری دریایی و سایر موجوداتی که در افسانه ها و داستان های تخیلی آمده اند.

 از مغایرت وجود و ماهیت با تعابیر دیگری مانند »زیادت وجود بر ماهیت در ذهن« یا »عدم عینیت وجود و ماهیت در ذهن« نیز یاد می شود.

 به این دو قضیه توجه کنید:

 انسان، حیوان ناطق است  انسان، موجود است.

در عبارت »انسان حیوان ناطق است«، انسان به وسیلۀ »حیوان ناطق« که محمول قضیه است تعریف شده است در واقع انسان همان حیوان ناطق است یعنی حیوان 

ناطق بودن از انسان جدایی ناپذیر است مانند مثلث که برای شکل سه ضلعی استفاده می شود.

در این نوع تعریف، فقط تفاوت موضوع و محمول در گستردگی استفاده از مفاهیم است مثالً لفظ انسان، مختصرتر از لفظ حیوان ناطق است.

بنابراین حمل »حیوان ناطق« بر »انسان« حمل چیستی و ذاتیات خود او است و به دلیل نیاز ندارد یعنی نمی توان پرسید چه عاملی باعث شد که حیوان ناطق را 

بر انسان حمل کردید دقیقاً مانند حمل سه ضلعی بر مثلث.

اما در عبارت »انسان، موجود است« برای این که مفهوم »وجود« را بر مفهوم »انسان حمل کنیم، نیازمند دلیل هستیم تا بتوانیم بگوییم »انسان، موجود است«.

است«. مخلوق  »انسان  یا  است«  شیر  »انسان  قضایای  مانند  است  دلیل  نیازمند  »انسان«  جمله  از  »چیستی«  هر  بر  »وجود«  حمل  قضایا،  نوع  این  در  بنابراین 
 این دلیل می تواند از طریق حس یا تجربی به دست آید یا از طریق عقل محض. سایر ماهیت ها و چیستی ها نیز نسبت به مفهوم وجود، همین حالت را دارند. 

بنابراین مفهوم »انسان« به عنوان یکی از چیستی ها، با مفهوم وجود، مغایر است و رابطۀ ذاتی میان آن ها برقرار نیست.

برای فهم بهتر مطالب باال به توضیحات زیر دقت کنید:
گاهی موضوع و محمول از جهت »مفهوم« و »مصداق« با یکدیگر وحدت دارند و فقط از جهت اجمال و تفصیل )اختصار یا گستردگی توضیح و تبیین( با یکدیگر اختالف 

دارند. مثالً »حیوان ناطق« و »انسان« از نظر مصداق و مفهوم یکسان هستند ولی فقط مفهوم توضیح انسان، مختصرتر از توضیح مفهوم حیوان ناطق است.
ک دارند. این امر به این دلیل است که در اصطالحات عرفی و رشته ها  گاهی نیز موضوع و محمول از نظر »مفهوم« مختلف هستند اما در مصداق وحدت و اشترا
و صنایع علمی و ادبی این نوع تعریف، رواج و شیوع دارد مثالً در قضیۀ »انسان موجود است«، »انسان« و »موجود« دو مفهوم مختلف هستند ولی »انسان« از 

مصادیق انواع »موجودات« محسوب می شود.
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گر مفهوم »وجود« عین مفهوم »ماهیت« یا جزء آن بود، آیا مشکل و مسئله ای پیش می آمد؟ پاسخ مثبت یا منفی خود را توضیح دهید. ا

 بله قطعاً مشکل ساز می شد! چون در این صورت به محض این که چیزی را تصور می کردیم )یعنی ماهیت آن برای ما مشخص می شد( باید وجودش 
هم اثبات می شد در حالیکه این چنین نیست مثالً با این که ماهیت و چیستی سیمرغ یا ققنوس برای ما مشخص است ولی می دانیم که وجود و هستی 

ندارند. بنابراین وجود و ماهیت در ذهن با یکدیگر مغایرت دارند )یا به عبارتی دیگر، مفهوم وجود و ماهیت در ذهن با یکدیگر عینیت ندارد(.

به فعالیت »تکمیل کنید« برگردید و با توجه به بیان ابن سینا، به سؤال های زیر پاسخ دهید.

 آیا سه گزارۀ طرح شده، با بیان ابن سینا هماهنگ اند؟ بله، همۀ گزاره ها با بیان ابن سینا هماهنگ هستند و تضادی با قول ایشان ندارد.

 کدام گزاره نظر ابن سینا را بیشتر تأیید می کند؟ گزارۀ دوم و سوم با روشنی بیشتری تمایز وجود از ماهیت را می رسانند، زیرا در گزارۀ دوم این نکته 

آمده که هستی برخی از امور را می شناسیم اما ماهیت آن ها روشن نیست. در گزارۀ سوم نیز گفته شده که ما می توانیم ماهیاتی را در ذهن بیاوریم در 
حالی که ممکن است اصالً موجود نباشند.

در گزارۀ اول سخنی از تمایز میان وجود و ماهیت نیست و فقط گفته شده که ما از اشیای پیرامون خود دو مفهوم چیستی و هستی را به دست می آوریم.

گذری تاریخی )سیر تاریخی مغایرت وجود و ماهیت(

 به عّلت توجه خاص ابن سینا این بحث به عنوان »مغایرت وجود و ماهیت« و یا عناوین مشابه، مقدمۀ طرح مباحث جدیدی قرار گرفت؛ به گونه ای که گفته اند 
»فرق بین ماهیت و وجود، بی تردید یکی از اساسی ترین آراء و عقاید فلسفی در تفکر اسالمی است.« این نظر، پایۀ یکی از برهان های ابن سینا در اثبات وجود خدا 

به نام برهان »وجوب و امکان« نیز قرار گرفت.
کوئیناس« که با فلسفۀ ابن سینا آشنا بود، اصل مغایرت وجود و ماهیت را در اروپا گسترش داد و زمینه ساز گفت وگوهای   یکی از فیلسوفان بزرگ اروپا به نام »توماس آ

فراوانی در آنجا شد.
کوئیناس همچون ابن سینا، این نظر را پایۀ برهان های خود در خداشناسی قرار داد و پایه گذار مکتب فلسفی »تومیسم« در اروپا شد که هنوز هم به نام وی در   آ

جریان است.
کوئیناس که در قرن 13 میالدی زندگی می کرد، فلسفه ای را در اروپا پایه گذاری نمود که بیشتر متکی به دیدگاه های ابن سینا و تا حدودی »ابن رشد«   توماس آ
بود. همین امر فرصتی را فراهم کرد تا فالسفه غرب با اندیشه های فلسفی و عقلی ابن  سینا و ابن رشد آشنا شوند و از این طریق، مجدداً با فلسفۀ ارسطویی ارتباط 

برقرار کنند.
 از قرن16 میالدی، با رشد تجربه گرایی، این دیدگاه ها جای خود را به فلسفه های حس گرا و تجربه گرا دادند و فرصت رشد و گسترش بیشتر پیدا نکردند.

 نظر ابن سینا مورد توجه فالسفه مسلمان نیز قرار گرفت و زمینه ساز گفت و گوهای مهم فلسفی در جهان اسالم نیز گردید که تا امروز هم ادامه یافته است.

 قضیۀ انسان موجود است را با کدام یک از قضایای زیر می توان مقایسه کرد؟

3( انسان مخلوق است. 2( انسان حیوان است.  1( انسان بشر است. 

 قضیۀ انسان موجود است، با قضیۀ انسان مخلوق است، مشابه است؛ زیرا هم مخلوق و هم موجود، از ذاتیات انسان نیست و حمل آن بر انسان، 
نیازمند دلیل است؛ اما بشر و حیوان، ذاتی انسان هستند و دلیل نمی خواهند.

 شبی علی و محمد در حال گفت وگو بودند. از دور، سایه چیزی شبیه یک حیوان نشسته را دیدند. علی گفت: آن یک »سگ« است، ولی محمد 

گفت: آن یک »گرگ« است، وقتی کمی نزدیک تر شدند، دیدند نه سگ است و نه گرگ، بلکه یک تخته سنگ است!

به نظر شما چه نتیجه ای می توان در مورد نسبت میان چیستی و هستی گرفت؟

 این تمرین گویای آن است که انسان، میان وجود و ماهیت تمایز قائل می شود، یعنی با این که می داند موجودی هست ولی نمی داند که آن موجود 
چیست؛ و نیز انسان برای وجود، یک معنا در ذهن دارد و با اینکه نسبت به ماهیت آن موجود، شک و تردید دارد که چه ماهیتی است اما این شک و 

تردید به وجوِد آن موجود سرایت نمی کند.
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 به گزاره های زیر توجه کنید و بگویید حمل کدام یک از محمول ها به موضوع ها نیازمند دلیل است و چرا؟

           1( انسان حیوان است.                                2( انسان شیر است. 

 )حمل ذاتی است و دلیل نمی خواهد(        )حمل ممتنع است زیرا نه به لحاظ مفهومی جزء مفهوم انسان است و نه به لحاظ خارج، شیر و 
انسان یکی هستند.(

          3( انسان عجول است.                                4( انسان ناطق است.                                        5( انسان موجود است.

 )حمل ذاتی نیست و دلیل می خواهد(       )حمل ذاتی است و دلیل نمی خواهد(             )حمل ذاتی نیست و دلیل می خواهد(
 آیا در قضیۀ »مثلث سه ضلعی است« حمل محمول بر موضوع نیاز به دلیل دارد؟ چرا؟

 سه ضلعی، ویژگی ذاتی مثلث است و لذا حمل آن بر مثلث نیازمند به دلیل نیست.

به ترتیب در کدام گزینه، موارد صحیح و غلط به درستی بیان شده اند؟0 2067
الف( افراد به محض برخورد با چیزی به ماهیت آن پی می برند.

ب( مناقشات فراوان در اروپا میان فالسفه، موجب شد یکی از مباحث فیلسوفان با عنوان »مغایرت وجود و ماهیت« گسترش یابد.
ج( بنیانگذار فلسفه تومیسم در اروپا، مغایرت وجود و ماهیت را پایه برهان های خود در خداشناسی قرار داد.

د( در قرن های 13 تا 15 میالدی فلسفه عقل گرایی که برگرفته از دیدگاه های ابن سینا و تا حدودی ابن رشد بود، ترویج گردید.
4( غلط ـ صحیح ـ صحیح ـ غلط 3( غلط ـ غلط ـ صحیح ـ صحیح  2( صحیح ـ غلط ـ غلط ـ صحیح  1( صحیح ـ غلط ـ صحیح ـ غلط 

کدام گزینه نادرست است؟0 2068
1( میان دو مفهوم »حیوان ناطق« و »وجود«، الزاماً رابطه ای برقرار نیست.

2( حمل شکل سه ضلعی به مثلث یک حمل اّولی ذاتی می باشد و تفاوت این دو صرفاً در گستردگی یکی نسبت به دیگری است.
3( در قضیۀ »انسان یک حیوان ناطق است« حمل حیوان ناطق بر انسان نیاز به دلیل دارد.

گر فرض کنیم که وجود عین ماهیت باشد مشکالتی گریبان انسان را می گیرد. 4( ا
کدام عبارت صحیح است؟0 2069

1( در مقام تصور می توان گفت تشابه هستی و چیستی مانند سدیم و کلر است که اجزای تشکیل دهندۀ نمک می باشند.
گر موجودات، وجه مشترک نداشته باشند می توان ماهیت را وجه مشترک آن ها به حساب آورد. 2( ا

گاهی نشود. گاه شود که چیزی باعث نقص این آ 3( انسان در صورتی می خواهد از چیستی موجودات آ
گانه نیستند. 4( انسان و وجود دو امر جدا

برهان وجوب و امکان متعلق به چه کسی است؟ وی در حقیقت از کدام بحث فلسفی به عنوان پایه این برهان استفاده کرده است؟0 2070
2( فارابی ـ اصل سنخیت 1( ابن سینا ـ اصل مغایرت وجود و ماهیت 

4( ابن سینا ـ اصل واقعیت مستقل از ذهن 3( فارابی ـ اصل علیت  
کدام یک از ابیات زیر به مفهوم ماهیت اشاره دقیق تری دارد؟0 2071

اول1( ز  نگشــــــته  خطــــــی  هیــــــچ  بی حجــــــت نــــــام تــــــو مســــــجلای 
درکــــــن فیکــــــون تــــــو آفریــــــدهای هــــــر چــــــه رمیــــــده وارمیــــــده2(
ــــــظ3( ــــــن وع ــــــود گفت ــــــه س ــــــیه دل چ ـــا س ـــ ــنگب ــ ــ ــن در س ــ ــ ــخ آهنی ــ ــ ــرود می ــ ــ ن
ــتی4( ــ ــ ــاس هس ــ ــ ــن اس ــ ــ ــت ک ــ ــ کوتــــــــــــه ز درت دراز دســــــــــــتیای هس

کدام یک از ابیات زیر به نوعی ما را از موضوع دانش فلسفه دور می کند؟0 2072

ـــزود1( ـــم جـــز وحشـــتم نیف ـــه رفت ــت از هـــر طـــرف ک ــن راه بی نهایـ ــان ویـ ــن بیابـ ــار از ایـ زنهـ
می کنـــی2( توهـــم  گنجـــش  تـــو  ــیآن چـــه  ــ ــ ــم می کن ــ ــ ــج را گ ــ ــ ــم، گن ــ ــ ز آن توه
ــی3( ــرده ولـ ــاب و پـ ــدارد نقـ ــار نـ ــال یـ ــردجمـ ــی کـ ــذر توانـ ــا گـ ــان تـ ــار ره بنشـ غبـ
ــــت4( ــ ــه انبیاس ــ ــ ــام جمل ــ ــ ــد ن ــ ــ ــام احم ــ ــ ـــود هـــم پیـــش ماســـتن چـــون کـــه صـــد آمـــد ن
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به ترتیب در کدام گزینه، موارد صحیح و غلط به درستی بیان شده اند؟0 2073
الف( هستی و چیستی از پرکاربردترین مفاهیم میان انسان ها هستند.

ب( مفاهیم هستی و چیستی معموالً در کنار هم به کار می روند و به ترتیب به معنای وجود و ماهیت هستند.
ج( انسان در مواجه با یک واقعیت به جنبۀ موجود بودن آن اهمیت بیشتری می دهد.

4( غلط ـ غلط ـ صحیح 3( غلط ـ صحیح ـ صحیح  2( صحیح ـ صحیح ـ غلط  1( صحیح ـ غلط ـ غلط 
کدام گزینه اطالعات درستی ارائه می دهد؟0 2074

1( حمل وجود بر مرغ آتش خوار نیازمند دلیل نیست.
2( مفهوم مثلث، تعریف گسترده شکل سه ضلعی است.

3( افتراق بین وجود و ماهیت، قطعاً یکی از بنیادی ترین عقاید فلسفی در بینش اسالمی است.
کوئیناس نافی مفارقت وجود و ماهیت می باشد. 4( توماس آ

کدام گزینه به ماهیت اشارۀ دقیق تری دارد؟0 2075

ــن1( ــ ــ ــان آفری ــ ــ ــد ج ــ ــ ــام خداون ــ ــ ــه ن ــ ــ ــنب ــ ــ ــان آفری ــ ــ ــخن در زب ــ ــ ــم س ــ ــ حکی
ــا2( ــ ــ ــزد دان ــ ــ ــام ای ــ ــ ــه ن ــ ــ ــر ب ــ ــ صانــــــع پــــــروردگار حــــــّی توانــــــااول دفت
ــــــح3( ــــــنیدی ز صب ــــــه ش ــــــب چ ــــــۀ ش ــــــبا؟قافل ــــــر از س ــــــه خب ــــــلیمان، چ ــــــرغ س م
ــتم4( ــ ــ ــود پس ــ ــ ــود وج ــ ــ ــرد ش ــ ــ ــون گ ــ ــ ــتمچ ــ ــ ــو را پرس ــ ــ ــه روم ت ــ ــ ــا ک ــ ــ ــر ج ــ ــ ه

کدام عبارت درباره »فرق وجود و ماهیت« غلط است؟ نتیجه گسترش این نظر در اروپا چه بود؟0 2076

1( یکی از اساسی ترین عقاید فلسفی در تفکر اسالمی است ـ آشنایی با فلسفه ابن سینا
2( کهن تر از مسئله عّلت و معلول است ـ باعث مناقشه و بحث های فراوان شد.
3( می توان گفت این دو با یکدیگر قطعاً فرق دارند ـ پایه گذاری فلسفه تومیسم

4( حیوان ناطق بودن، چیستی و ماهیت انسان است ـ ترویج فلسفۀ ابن سینا و فارابی
مغایرت وجود و ماهیت، امری ............... است، زیرا............... 0 2077

2( عینی ـ این دو در ذهن مغایرتی با یکدیگر ندارند. 1( ذهنیـ  در خارج، یک شیء )یا مصداق( بیشتر نداریم که همان موجود است. 
4( حقیقی ـ در واقعیت نداریم. 3( ذهنی ـ زیرا اثباتش مستلزم قبول آن است. 

گر درباره وجود اشیای مختلف فکر کنیم به این نتیجه می رسیم که ...............0 2078 ا

2( باید چند محمول متفاوت را به یک نوع خاص نسبت دهیم. 1( باید فقط یک نوع محمول را به یک نوع خاص نسبت دهیم. 
4( باید چند محمول را به چند نوع )عام یا خاص( نسبت دهیم. 3( باید یک محمول خاص را به تمام انواع موجودات نسبت دهیم. 

مفاهیمی که در جایگاه محمول قضایای حقیقی می نشینند همان ............... می باشند. این مفاهیم چگونه اند؟0 2079

2( ماهیات ـ می تواند از نوع واجب باشد. 1( ماهیات ـ فقط در ذهن مغایر وجود اند. 
4( هستی ـ نمی تواند ممتنع باشند. 3( وجود )هستی(ـ  در خارج با ماهیت یکی هستند و یک مصداق می سازند. 

وقتی به وجود یک شیء اذعان کنیم ...............0 2080

2( یک قضیه دوجزئی تشکیل داده ایم. 1( یک مفهوم یگانه در ذهن شکل می گیرد. 
4( عالوه بر تصدیق دوجزئی، مصداق در خارج دارای وجود و ماهیت متحد می باشد. 3( یک تصور دوجزئی در ذهن شکل می گیرد. 

کدام گزینه عّلت وجود اصل مغایرت وجود و ماهیت می باشد؟0 2081

2( به عّلت اصالت یکی از وجود و ماهیت، این دو با یکدیگر مغایرت پیدا می کنند. 1( وجود هر ماهیتی باید اثبات شود.  
گر مغایرت وجود و ماهیت نباشد تمام ماهیات عین یکدیگر می شوند. 4( ا 3( به این دلیل که در مقام بحث و مجادله نمی توان هیچ یک را انکار کرد. 

گر ابن سینا را یکی از پیروان فلسفه اسالمی بدانیم، فلسفه وی چگونه بود؟ و عینیت وجود و ماهیت موصوف به چه وصفی است؟0 2082 ا

4( افالطونی ـ مردود 3( افالطونی ـ مقبول  2( ارسطویی ـ مردود  1( ارسطویی ـ مقبول 
موضوع دانش فلسفه ............... می باشد که از آن به ............... تعبیر می شود.0 2083

4( چیستی ـ مابعدالطبیعه 3( ماهیت ـ ماوراءالطبیعه  2( هستی ـ مابعدالطبیعه  1( وجود ـ ماوراء الطبیعه 
از نظر لغوی وجود همان ............... و ماهیت همان ............... می باشد.0 2084

4( چیستی ـ بودن 3( چیستی ـ چگونگی  2( هستی ـ چیستی  1( هستی ـ بودن 
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در کدام گزینه پاسخ سؤال »به چه عّلت دانش فلسفه را وجودشناسی می گویند؟« به طور صحیح بیان شده است؟0 2085

2( زیرا یکی از موضوعات فلسفه ماهیت است و درباره ماهیت بحث می کند. 1( زیرا موضوع فلسفه وجود است و مسائل پیرامون وجود را بررسی می کند. 

4( زیرا فلسفه همان مابعدالطبیعه یعنی علم به موجودات از نظر چگونگی آن ها است. 3( زیرا فلسفه همان ماوراء الطبیعه یعنی علم وجودشناسی است. 

موضوع مورد بحث معرفت شناسی چیست؟ و قسمت دوم کدام گزینه غلط است؟0 2086

2( علم حقیقی ـ معرفت شناسی بخشی از  و جودشناسی به معنای عام است. 1( حقیقت علم ـ معرفت شناسی بخشی از و جودشناسی به معنای عام است. 

4( علم حقیقی ـ معرفت شناسی بخشی از  و جودشناسی به معنای خاص است. 3( حقیقت علم ـ معرفت شناسی بخشی از  و جودشناسی به معنای خاص است. 

کدام گزینه مسائل اصلی فلسفه پیرامون وجود را شامل می شود؟0 2087

2( عّلت و معلول ـ جهان ممکنات ـ حرکت 1( عّلت و معلول ـ چگونگی حیوانات ـ جهان ممکنات 

4( حرکت ـ چگونگی ماهیت ـ عّلت و معلول 3( جهان ممکنات ـ عّلت و معلول ـ رابطۀ هستی و چیستی 

در گزاره های زیر چند عبارت غلط یافت می شود؟0 2088

الف( اولین مسئله فلسفه تعیین نسبت دو مفهوم هستی و چیستی می باشد. 

ب( دو مفهوم هستی و چیستی در فلسفه مقابل هم به کار می روند.

پ( گاهی پدیده ها ماهیت دارند ولی وجود ندارند.

4( غلطی ندارد. 3( سه  2( دو  1( یک 

در کدام گزینه همۀ موارد ماهیت دارند ولی وجود ندارند؟0 2089

4( انسان ـ دیو ـ ستاره 3( ستاره ـ غول ـ ققنوس  2( غول ـ دیو ـ ققنوس  1( غول ـ انسان ـ کار 

ک پدیده ها چه نامیده می شود؟0 2090 وجه تمایز و اشترا

4( وجود ـ هستی 3( هستی ـ چیستی  2( چیستی ـ هستی  1( ماهیت ـ چیستی 

علی در حال قدم زدن در پارک است، ناگهان سیاهی را می بیند ولی قادر نیست متوجه شود آن چه موجودی می باشد. با توجه به این گزاره، مفهوم کدام 0 2091

گزینه صحیح است؟

1( با درک ماهیت هر چیزی، وجود آن اثبات می شود.

2( ماهیت بسیاری از پدیده ها با وجود آن ها در ذهن برابر است.

گاهی ما دال بر شناخت ماهیت آن نیست. 3( ماهیت با وجود مساوی نمی شود. گاهی اوقات ما از وجود چیزی خبر داریم ولی آ

4( وجود با ماهیت مساوی نیست، همان طور که ما وجود ققنوس را می دانیم ولی ماهیت آن را نه.

اولین فیلسوف اسالم که به تفاوت چیستی و هستی توجه کرد چه کسی بود و ادامه دهنده راه او چه کسی است؟0 2092

4( ابوریحان ـ  غزالی 3( فارابی ـ ابن سینا  2( ابوریحان ـ ابن سینا  1( فارابی ـ غزالی 

کدام گزینه حاوی اطالعات درستی است؟0 2093

1( ابن سینا بیان داشت، وقتی می گوییم هستی و چیستی دو جنبه یک چیزند به این معناست که آن دو جزء با هم ترکیب شده اند.

2( وجود و ماهیت، مغایرت مفهومی دارند درحالی که دارای وحدت مصداقی در عالم خارج هستند.

3( اولین فیلسوف اسالمی که به مسئله تفاوت وجود و ماهیت پرداخت ابوعلی سینا بود.

4( یکی از برهان های فارابی در اثبات وجود خدا برهان وجوب و امکان است.
مصداق هر یک از عبارات زیر در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟0 2094

الف( اشیایی که هم هستی دارند و هم چیستی.

ب( پدیده ای که هستی دارد ولی ما از چیستی آن مطلع نیستیم.

پ( پدیده ای که ممکن است چیستی داشته باشد اما هستی ندارد.

4( میز ـ مبل ـ خداوند 3( خداوند ـ شریک خدا ـ غول  2( مبل ـ روح ـ دیو  1( میز ـ خداوند ـ مولود کعبه 
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چه تفاوتی بین مفهوم حیوان ناطق و انسان یا مثلث و شکل سه ضلعی وجود دارد؟0 2095

1( حیوان ناطق و انسان از نظر تعداد مصادیق متفاوت اند، اما از نظر گستردگی برابرند.
2( شکل سه ضلعی و مثلث از نظر تعداد مصادیق و گستردگی متفاوت اند.

3( حیوان ناطق و انسان از نظر مصادیق برابرند، اما حیوان ناطق مفهوم گسترده شده انسان است.
4( شکل سه ضلعی و مثلث از نظر مصادیق برابرند و شکل سه ضلعی گسترده شده تر از مثلث نمی باشد.

منظور از عبارت »حمل چیزی بر موضوع خود نیاز به دلیل ندارد« چیست؟0 2096

1( امکان دارد دو مفهوم که با هم مساوی نیستند در یک قضیه، برای یکدیگر نیازی به دلیل نداشته باشند.
2( هرگاه دو مفهوم که در حالت تساوی قرار دارند را موضوع و محمول یک قضیه قرار دهیم  این دو مفهوم به علّتی نیاز ندارند.

3( مفهوم حیوان ناطق که مساوی انسان است مساوی سایر حیوانات نمی باشد و فقط یک مصداق دارد.
4( حمل وجود بر هستی نیازمند دلیل است زیرا حمل محمول برای موضوع، ضروری است.

گر مفهوم وجود را مساوی ماهیت قرار دهیم چه نتیجه ای حاصل می شود؟0 2097 ا

2( تعداد مصادیق کم می شود و افتراق زیاد می شود. ک هم دارد.  1( تعداد مصادیق بسیار می شود و در عین حال اشترا
4( عامل تمایز همان چیستی است که اصل افتراق می باشد. 3( تمام پدیده ها شبیه به هم می شوند و در یک ذات قرار می گیرند. 

کدام گزینه به ترتیب دارای دو حمل ذاتی و یک حمل نیازمند دلیل می باشد؟0 2098

1( انسان حیوان ناطق است ـ گربه وجود دارد ـ اسب حیوان شیهه کشنده است.
2( اسب حیوان شیهه کشنده است ـ انسان وجود دارد ـ آب تنها مایع سیال است.

3( انسان وجود دارد ـ حیوان وجود دارد ـ انسان حیوان ناطق است.
4( انسان حیوان ناطق است ـ  گربه حیوان میومیوکننده است ـ خداوند وجود دارد.

منظور از حمل ذاتی چیست و کدام گزینه مثال درستی را ارائه می دهد؟0 2099

1( حملی که مفهوم موضوع و محمول یکی باشد ـ اسب حیوان شیهه کننده است.
2( حملی که مصادیق موضوع اعم از مصادیق محمول باشد ـ انسان پرنده وجود دارد.

3( حملی که بین موضوع و محمول قضیه رابطه تساوی یا مطلق وجود داشته باشد ـ انسان پرنده وجود دارد.
4( حملی که مفهوم موضوع و محمول یکی نباشد ـ اسب حیوان شیهه کننده است.

برجسته ترین فیلسوف قرن 13 میالدی چه نام دارد؟ و رابطۀ او با اندیشه های ابن سینا چگونه بود؟0 2100

2( آلبرت کبیر ـ در تقابل با ابن سینا بود. کوئیناس ـ با اندیشه ابن سینا آشنا و گاهی ادامه دهنده آن بود.  1( توماس آ
4( آلبرت کبیر ـ با اندیشه ابن سینا آشنا و گاهی ادامه دهنده آن بود. کوئیناس ـ در تقابل با ابن سینا بود.  3( توماس آ

یکی از اساسی ترین آراء و عقاید فلسفی در تفکر اسالمی چیست و کدام رسم شکل صحیح است؟0 2101

مبحث تفاوت وجود و ماهیت در ذهن / 1(
عّلت  تفاوت وجود و هستی

معلول  اثبات خداوند

عّلت  تفاوت وجود و هستیمبحث تفاوت وجود و ماهیت در جهان عینی /2(
معلول  اثبات خداوند

عّلت  مغایرت وجود و ماهیتمبحث تفاوت وجود و ماهیت در ذهن /3(
معلول  نبود تنوع وجود در ذهن

عّلت  مغایرت وجود و ماهیتمبحث تفاوت وجود و ماهیت در جهان عینی /4(
معلول  نبود تنوع وجود در ذهن

نام دیگر برهان ابن سینا در اثبات خداوند چیست و این امر، معلول چه عّلتی می باشد؟0 2102

2( امکان فقری ـ تفاوت وجود و هستی 1( وجوب و امکان ـ تفاوت وجود و هستی 

4( وجوب و امکان ـ تفاوت وجود و ماهیت 3( امکان فقری ـ تفاوت چیستی و ماهیت 

چه کسانی سبب آشنایی فالسفه غربی با فلسفه ارسطویی شدند؟0 2103

4( فارابی ـ غزالی 3( فارابی ـ ابن رشد  2( ابن سینا ـ ابن رشد  1( ابن سینا ـ فارابی 
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کوئیناس تا چه قرنی دوام آورد و جای خود را به چه فلسفه ها و مکاتبی داد؟0 2104 دیدگاه های فالسفه ای مثل توماس آ

4( تا قرن 16 ـ حس گرایی 3( تا قرن 15 ـ حس گرایی  2( تا قرن 16 ـ عقل گرایی  1( تا قرن 15 ـ عقل گرایی 

آیا در تعریف مثلث شکل سه ضلعی است، حمل محمول به موضوع نیاز به دلیل دارد. چرا؟0 2105

2( خیر ـ میان آن ها رابطۀ ذاتی برقرار نیست. 1( خیر ـ چون حمل از ذاتیات آن است. 

4( بله ـ میان آن ها رابطۀ ذاتی برقرار نیست. 3( بله ـ چون حمل از ذاتیات آن است. 

این که فالسفه می گویند وجود و ماهیت با هم مساوی نمی باشند )مغایرت وجود و ماهیت( در کجا مصداق پیدا می کند؟0 2106

4( در جایی وراء واقعیت انتزاع ذهن 3( در اصول اصلی هستی  2( در طبیعت  1( در ذهن 

کدام یک از گزاره های زیر صحیح می باشد؟0 2107

1( اصل تفاوت هستی و چیستی در همه جا برابر است.

2( اصل تفاوت وجود و ماهیت فقط در ذهن انسان مغایر است و در جهان عینی مثل هم اند.

3( فالسفه اسالمی به مغایرت وجود و ماهیت باور ندارند زیرا از مبانی حکمت ارسطوئیسم می باشد.

4( اولین کسی که به اصل تفاوت وجود و ماهیت توجه کرد ابن رشد بود.

گر ماهیت را مساوی هستی در نظر بگیریم کدام نتیجه حاصل نمی شود؟0 2108 ا

گر وجود و ماهیت مساوی هم باشند، تصور هر ماهیتی دال بر موجود شدن آن می باشد. 1( ا

گر وجود و ماهیت مساوی هم باشند، وجود هیچ ماهیتی به دلیل نیاز ندارد. 2( ا

3( هر چیزی که ماهیت دارد الزاماً وجود هم خواهد داشت.

4( هر ماهیتی تنها نشانه یک ذات است.

وقتی از ذات اشیاء و پدیده ها سؤال می کنیم، منظورمان ............... است که رابطه آن با وجود ............... دارد.0 2109

4( چیستی ـ مغایرت 3( هستی ـ برابری  2( وجود ـ مغایرت  1( ماهیت ـ برابری 

گر کسی معتقد باشد که هر چیزی که انسان تصور کند همان واقعیت است یعنی واقعیتی واحد وجود نداشته باشد، این فرد چه اصلی را انکار می کند؟0 2110 ا

2( اصل شباهت وجود و ماهیت در ذهن انسان 1( اصل تفاوت عّلت و معلول در هستی 

4( اصل مغایرت وجود و ماهیت در ذهن انسان 3( اصل مغایرت وجود و ماهیت در هستی 

گر این اصل فلسفی که وجود و ماهیت در حالت برابری قرار ندارد را باور کنیم کدام مفهوم مناسب تر استنباط می شود؟0 2111 ا

1( مجرد تصور یک ماهیت برای حمل وجود و اتحاد مفهوم وجود با آن کافی نیست.

2( قوۀ ذهن نمی تواند از یک حقیقت، مفاهیم متعدد به دست آورد.

3( ماهیت و وجود اشیاء در ذهن از هم جدا نیستند.

4( اصوالً وقتی ما هستی چیزی را می دانیم حتماً چیستی آن را هم می دانیم.

در رابطه با عدم نیازمندی محمول به دلیل و نیز نیازمندی محمول به دلیل برای موضوع، کدام گزینه به ترتیب درست است؟0 2112

1( اختالف بین موضوع و محمول اعتباری است ـ مصادیق دو طرف برابرند.

2( اختالفی بین موضوع و محمول وجود ندارد ـ مصادیق دو طرف برابرند.

3( اختالف بین موضوع و محمول اعتباری است ـ مصادیق موضوع و محمول برابر نیستند.

4( اختالفی بین موضوع و محمول نیست ـ مصادیق دو طرف برابر نیستند.
در رابطه با حمل محمول برای موضوع بدون نیاز به دلیل کدام گزینه کامالً صحیح است؟0 2113

کی بین موضوع و محمول نیست. 2( هیچ اشترا 1( هم مفهوم موضوع و محمول و هم مصادیق آن ها عینیت دارند. 
4( در مفهوم موضوع و محمول مغایرت وجود دارد. 3( عبارت انسان پرنده است حمل شایع صناعی نمی باشد. 
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مشخص کنید محمول هر یک از عبارت های زیر به ترتیب برای موضوع نیاز به دلیل دارد یا خیر؟0 2114
پ( انسان حیوان ناطق است. ب( انسان حیوان ابزارساز است.  الف( انسان حیوان است. 

2( نیاز به دلیل ـ عدم نیاز به دلیل ـ عدم نیاز به دلیل 1( نیاز به دلیل ـ نیاز به دلیل ـ نیاز به دلیل 
4( نیاز به دلیل ـ نیاز به دلیل ـ عدم نیاز به دلیل 3( عدم نیاز به دلیل ـ عدم نیاز به دلیل ـ نیاز به دلیل 

صحیح یا غلط بودن هر یک از عبارات زیر، به ترتیب در کدام گزینه بیان شده است؟0 2115
ب( وجود نیاز به اثبات ندارد. الف( وجود امری بدیهی است.  

ک و ماهیت وجه اختصاصی موجودات است. ت( وجود وجه اشترا پ( ماهیت در جواب چیستی می آید.  
4( صحیح ـ صحیح ـ صحیح ـ صحیح 3( صحیح ـ غلط ـ صحیح ـ صحیح  2( غلط ـ غلط ـ غلط ـ غلط  1( صحیح ـ صحیح ـ غلط ـ صحیح 

وقتی می خواهیم به وجود چیزی اذعان کنیم از قضایای چند جزئی بهره می بریم و کدام یک مثال مناسبی است؟0 2116
2( دوجزئی ـ اسب حیوان شیهه کننده است. 1( دوجزئی ـ اسب هست.  

4( سه جزئی ـ دل بر دلدار رفت، جان بر جانانه شد. 3( سه جزئی ـ من ایرانی ام.  
موارد کدام گزینه همگی شامل مباحث اصلی فلسفه است؟0 2117

2( رابطه کمیت و مقدار ـ جهان ممکنات 1( رابطه هستی و چیستی ـ ثابت و متغیر 
4( رابطه کمیت و مقدار ـ عّلت و معلول 3( رابطه هستی و چیستی ـ عّلت و معلول 

موارد کدام گزینه از جمله امور خیالی است که واقعیت ندارد؟0 2118
2( سیمرغ ـ سراب ـ شریک الباری ـ دیو 1( غول ـ دیو ـ ققنوس ـ شریک الباری  

4( سیمرغ ـ سراب ـ آب ـ اسب بالدار 3( غول ـ دیو ـ ققنوس ـ سراب  
جمالت اسنادی، مصداقی از مفهوم ............... هستند و آن چه در میان تمامی موجودات جهان مشترک نیست ............... آن ها است.0 2119

4( وجود ـ هستی 3( ماهیت ـ هستی  2( وجود ـ چیستی  1( ماهیت ـ چیستی 
به ترتیب »چیستی اشیا«، »محمول در قضایای حملی«، »ذات اشیا« و »جمالت اسنادی« نشان از کدام مفاهیم دارند؟0 2120

2( ماهیت ـ وجود ـ ماهیت ـ چیستی 1( ماهیت ـ چیستی ـ هستی ـ هستی 
4( هستی ـ چیستی ـ وجود ـ ماهیت 3( ماهیت ـ وجود ـ ماهیت ـ وجود  

کدام یک از اشکال زیر رابطه میان معرفت شناسی و هستی شناسی را نمایش می دهد؟0 2121

 )4   )3   )2   )1

کدام عبارت نادرست است؟0 2122
2( ابن سینا نیز به دو مفهوم وجود و ماهیت توجه کرد و نکاتی را مطرح نمود. 1( فارابی به نسبت میان وجود و ماهیت توجه ویژه ای کرد. 

4( فارابی به تمایز میان وجود و ماهیت توجه ویژه ای کرد و نکاتی را مطرح نمود. 3( فارابی در رابطه با وجود و ماهیت راه ابن سینا را ادامه داد. 
آن چه در ذهن انسان وجه مشترک موجودات است ............... نام دارد و وجه اختصاصی موجودات ............... است که هر دوی آن ها در ............... با هم تفاوت دارند.0 2123

4( ماهیت ـ وجود ـ خارج 3( وجود ـ ماهیت ـ ذهن  2( وجود ـ ماهیت ـ خارج  1( ماهیت ـ وجود ـ ذهن 
وقتی به واقعیت یک شیء اذعان می کنیم ............... 0 2124

2( درباره یک چیز خیالی صحبت می کنیم. 1( از مرحله جنبۀ وجود داشتن گذر کرده ایم و به جنبۀ چیستی داشتن رسیده ایم. 
4( ویژگی های شیء را بیان کرده ایم. 3( یک قضیه دوجزئی در ذهن خود تشکیل می دهیم. 

کدام گزینه صحیح است؟0 2125

گانه. 1( »انسان« و »وجود« دو موجود مختلف و متفاوت اند نه دو مفهوم جدا
2( »هستی« و »چیستی« دو جنبه یک چیزند؛ به این معنا که دو جزء از یک چیزند.
3( مفاهیم »هستی« و »چیستی« دقیقاً مثل نسبت »کاغذ« و »رنگ کاغذ« هستند.

4( وقتی می گوییم »انسان موجود است« تفاوت »انسان« و »وجود« فقط در ذهن و از جهت مفهوم است.
نسبت واژه انسان برای ............... همانند نسبت واژه مثلث به ............... است.0 2126

4( حیوان ابزارساز ـ کمیت سه ضلعی 3( حیوان ناطق ـ شکل سه ضلعی  2( حیوان ابزارساز ـ کمیت سه ضلعی  1( حیوان ناطق ـ کمیت سه ضلعی 
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چند مورد از عبارت های زیر نادرست است؟0 2127

الف( فرق بین ماهیت و چیستی، پایۀ یکی از برهان های خداشناسی ابن سینا است.

ب( فارابی راه ابن سینا را در تحقیق دربارۀ وجود و ماهیت ادامه داد.

کوئیناس است. ج( یکی از فیلسوفان اروپایی بزرگ که با فلسفه ابن سینا آشنا بود آ

د( به عّلت توجه خاص فارابی، بحث وجود و ماهیت با عنوان )مغایرت وجود و ماهیت( نام گرفت.

4( 4 مورد 3( 3 مورد  2( 2 مورد  1( 1 مورد 
به ترتیب صحیح یا غلط بودن عبارات زیر در کدام گزینه مشخص شده است؟0 2128

الف( وجودشناسی خود جزئی از معرفت شناسی در معنای عام می باشد.

ب( موضوع دانش فلسفه، وجود است و فلسفه مسائل پیرامون وجود را بررسی می کند.

پ( وجود وجه اختصاصی موجود است و ماهیت وجه مشترک آن هاست.

ت( انسان در هر چیزی که مشاهده می کند سه جنبه می یابد.

4( صحیح ـ صحیح ـ صحیح ـ غلط 3( غلط ـ صحیح ـ صحیح ـ غلط  2( غلط ـ صحیح ـ غلط ـ صحیح  1( غلط ـ صحیح ـ غلط ـ غلط 
فالسفه غرب از طریق ............... و ............... با فلسفه ............... آشنا شدند و در قرن 16 این دیدگاه ها جای خود را به دیدگاه ............... و ............... داد.0 2129

2( ارسطو ـ ابن سینا ـ ابن رشد ـ عقل گرا ـ حس گرا 1( ابن رشد ـ ارسطو ـ ابن سینا ـ حس گرا ـ عقل گرا 
4( ابن سینا ـ ابن رشد ـ ارسطو ـ حس گرا ـ تجربه گرا 3( ابن رشد ـ ابن سینا ـ ارسطو ـ عقل گرا ـ حس گرا 

کدام یک از گزاره های زیر صحیح نمی باشد؟0 2130

2( معرفت شناسی، دربارۀ شناخت صحبت می کند. 1( حقیقت علم، قسمی از اقسام وجود است. 
4( وجود از دو بخش تشکیل شده است. 3( موضوع دانش فلسفه، وجود می باشد. 

کدام یک از مباحث اصلی فلسفه نیست؟0 2131

4( جهان ممکنات کن و متحرک  3( سا 2( عّلت و معلول  1( رابطۀ هستی و چیستی 
عّلت این که تعیین نسبت دو مفهوم هستی و چیستی اشیا یکی از مباحث اولیه فلسفه می باشد، چیست؟0 2132

2( زیرا این دو مفهوم از بدیهیات عقلی حکما در امور فلسفی می باشد. 1( زیرا اولین بار این مسئله در فلسفه یونانی مطرح شده است. 
4( زیرا از پرکاربردترین مفاهیم میان انسان ها می باشد. 3( زیرا همواره در کنار هم به کار می روند. 

کدام یک از گزاره های زیر صحیح می باشد؟0 2133

1( در جملۀ »این حیوان تنومند، فیل نام دارد« کلمه »این« به چیستی فیل اشاره دارد.
گاهی پیدا می کنیم. 2( در برخورد با پدیده های جهان ابتدا به چیستی اشیا و سپس به هستی آن ها آ

گاهی از چیستی آن ها است. 3( شناخت اشیاء برابر با آ
4( ماهیت، وجه مشترک موجودات و وجود، وجه اختصاصی آن ها است.

کدام یک از گزینه های زیر بیانگر آراء ابن سینا می باشد؟0 2134

2( نسبت میان هستی و چیستی مانند نسبت پارچه و رنگ آن نیست. 1( هستی و چیستی دو جنبه یک چیزند و با هم ترکیب شده اند. 
4( تفاوت انسان و وجود فقط در خارج و از جهت مفهوم است. گانه خارجی هستند.  3( هستی و چیستی، دو مفهوم جدا

کدام یک از گزاره های زیر غلط نیست؟0 2135

1( بیان حقیقت و ذات اشیا نیاز به عّلتی جدا از وجود خود شیء ندارد.
2( در قضیه »انسان موجود است« محمول جزئی از تعریف می باشد.

3( حمل »وجود« به برخی از »ماهیت ها« از جمله »انسان« نیازمند دلیل است.
4( براهینی که برای حمل وجود به ماهیت اقامه می شود نمی تواند حسی یا تجربی باشد.

حمل کدام یک از محمول ها به موضوع نیازمند دلیل نیست؟0 2136

4( اسب تربیت پذیر است. 3( اسب شیهه کننده است.  2( اسب یال دار است.  1( اسب دونده است. 
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کدام یک از گزاره های زیر صحیح می باشد؟0 2137

1( تفاوت مثلث و شکل سه ضلعی، تفاوتی بنیادین است.
کوئیناس آشنا بود اصل مغایرت وجود و ماهیت را در عالم اسالم گسترش داد. 2( ابن سینا که با فلسفۀ آ

3( نظریه مغایرت وجود و ماهیت مورد توجه فیلسوفان مسلمان از جمله مالصدرا قرار گرفت.
4( از قرن 17 میالدی با رشد تجربه گرایی، این دیدگاه ها جای خود را به فلسفه های حس گرا و تجربه گرا دادند.

کدام یک از گزاره های زیر صحیح نیست؟0 2138

کوئیناس در نظرات خداشناسی خود، پیرو ابن سینا بود. 1( توماس آ
2( از پیشگامان رشد ارسطوگرایی در اروپا می توان به آلبرت کبیر اشاره کرد.

کوئیناس، پایه گذار مکتب تومیسم بود. 3( توماس آ
4( اساسی ترین پایه فلسفه اسالمی، مغایرت وجود و ماهیت است.

کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟0 2139

1( وجود، وجه افتراق موجودات و ماهیت، وجه تشابه آن ها است.
2( ابن سینا فیلسوفی نامدار بود که فارابی راه او را ادامه داد و توجه ویژه ای به نسبت میان وجود و ماهیت داشت.

3( وقتی می گوییم انسان موجود است تفاوت انسان و وجود فقط در ذهن و از جهت مفهوم می باشد.
کسیژن و هیدروژن دو جزء تشکیل دهنده یک چیز می باشند. 4( هستی و چیستی مانند ا

کدام یک از گزینه های زیر به وجود )هستی( اشاره ندارد؟0 2140

ک1( ککـــه تـــا دانـــی کـــه در هـــر ذره خـــا یکـــی نـــور اســـت تابـــان گشـــته زان پـــا
ــماوات2( ــ ــ ــور الس ــ ــ ــه ن ــ ــ ــو آی ــ ــ ــوان ت ــ ــ ــه ذراتبخ ــی جملـ ــید یابـ ــون خورشـ ــه چـ کـ
ــتوجـــود انـــدر کمـــال خویـــش جـــاری اســـت3( ــ ــ ــاری اس ــ ــ ــوری اعتب ــ ــ ــا ام ــ ــ تعین ه
ــاغ4( ــ ــ ــه ب ــ ــ ــارد گل ب ــ ــ ــن نی ــ ــ ــام فروردی ــ ــ از اســـم چـــراغن شـــب نگـــردد روشـــن 

در کدام یک از گزینه های زیر حمل به موضوع، نیازمند دلیل است؟0 2141

4( انسان موجود ناطق است. 3( انسان موجود است.  2( انسان حیوان ناطق است.  1( مثلث شکل سه ضلعی است. 
در کدام یک از گزینه های زیر حمل صورت گرفته با سایر گزینه ها متفاوت است؟0 2142

2( اسب حیوان نجیبی است. 1( اسب سفید موجود است.  
4( اسب جسم نامی حساس است. 3( اسب سفید حیوان نجیبی است.  

به ترتیب در کدام گزینه غلط یا صحیح بودن عبارات زیر مشخص شده است؟0 2143

الف( حمل صورت گرفته در قضیه »مثلث شکل سه ضلعی است« حمل ذاتی می باشد.

ب( موجودات ماوراء طبیعی چیزهایی هستند که ما از چیستی و هستی شان خبر داریم.

کسیژن دو جزء یک چیز هستند. پ( هستی و چیستی مانند هیدروژن و ا

ت( همان طور که در خارج، وجود و ماهیت جدا از یکدیگر هستند، در ذهن هم به همین گونه درمی آید.

4( غلط، غلط، صحیح، صحیح 3( صحیح، صحیح، غلط، غلط  2( صحیح، غلط، غلط، صحیح  1( صحیح، غلط، غلط، غلط 
در کدام گزینه مورد مشخص شده مصراع اول چیزی است که ما »از چیستی آن خبر نداریم ولی از هستی آن خبر داریم« و در مصراع دوم مورد مشخص 0 2144

شده »چیزی است که ما هم از چیستی و هم از هستی آن خبر داریم.«

ــت رود1( ــی دسـ ــه تهـ ــور ویرانـ ــیل از کشـ بـــاده بـــا مـــردم غافـــل چـــه توانـــد کـــردنسـ
ــد2( ــرده ببینـ ــه بی پـ ــوب کـ ــده یعقـ ــو دیـ ــیدکـ ــاره رسـ ــه یکبـ ــر بـ ــه از مصـ ــد قافلـ صـ
همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشتهمـه کـس طالـب یارنـد چـه هشـیار چه مسـت3(
زنـی4( چـون  دل  آتـش  کثـرت  دیـوار  و  یابـــی از توفیـــق حـــق بـــر بـــام وحـــدت نردبـــانبـردر 
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کدام گزینه در رابطه با ابن سینا صحیح نیست؟0 2145

1( او می گوید دو گزاره »انسان حیوان ناطق است« و »انسان موجود است« از نظر حمل محمول بر موضوع با هم متفاوت هستند.
2( مغایرت وجود و ماهیت، پایۀ یکی از برهان های ابن سینا در اثبات وجود خدا به نام برهان وجوب و امکان است.

3( به عّلت توجه خاص ابن سینا به بحث وجود و ماهیت، این بحث با عنوان »مغایرت وجود و ماهیت«، مقدمه طرح مباحث جدیدی قرار گرفت.
کوئیناس در اروپا مطرح شد از همان ابتدا پذیرفته شد و هیچ جدالی بر سر آن نبود. 4( نظر ابن سینا در باب وجود و ماهیت که توسط توماس آ

با درک قضیۀ »شیر هست« کدام یک از گزینه های زیر درست است؟0 2146

2( مغایرت وجود و ماهیت در عالم واقعیت درک شده است. 1( واقعیت شیر در ذهن ما اثبات شده است. 
4( حمل ماهیت بر هستی شیر 3( منفصل کردن شیر در ذهن خود  

)کنکور داخل 97(0 2147 اسناد هستی به یک چیز، به وسیله کدام مورد انجام می گیرد؟ 

4( پرسش از هستی 3( قضایای دوجزئی  2( استدالل و برهان  1( جمالت اسنادی 
وقتی می گوییم ققنوس پرنده ای است که مانند سایر حیوانات بچه دار نمی شود بلکه از طریق سوزانده شدن آن، تخم ققنوس متولد می شود؛ دربارۀ چه 0 2148

جنبه ای از ققنوس صحبت کرده ایم؟ و آیا تمامی تصورات ما در عالم خارج وجود دارند؟

4( ماهیت ـ بله 3( چیستی ـ خیر  2( هستی ـ بله  1( وجود ـ خیر 
در صورتی که مفهوم وجود، عین مفهوم ماهیت باشد، چه اتفاقی خواهد افتاد و کدام یک از عبارات زیر، بیانگر ضروری بودن و بی نیازی محمول به دلیل 0 2149

برای موضوع است؟

1( امور انتزاعی واقعاً ایجاد خواهند شد ـ هرگاه مفهوم موضوع و محمول یکی باشد مانند مثلث، شکل سه ضلعی
2( امور انتزاعی وجود نخواهند یافت ـ هرگاه مفهوم محمول غیر از موضوع باشد مانند مثلث، شکل سه زاویه ای

3( همه ماهیات عین یکدیگر خواهند شد ـ هرگاه مفهوم موضوع و محمول یکی باشد مانند انسان، حیوان ناطق
4( ماهیات مبهم ناشناخته خواهند بود ـ هرگاه مفهوم محمول غیر از موضوع باشد مانند گاو حیوان است.

در کدام یک از مثال های زیر حمل محمول به موضوع به دلیل نیاز ندارد و کدام مورد به نسبت صحیح میان وجود و ماهیت اشاره کرده است؟0 2150
گانه در عالم خارج می باشد. 1( مثلث سه زاویه ـ تفکیک وجود و ماهیت دو امر جدا

گانه فقط در ذهن اتفاق می افتد. 2( اسب شیهه کننده ـ جداسازی »انسان« و »وجود« به عنوان دو امر جدا
3( شیر موجود است ـ »انسان« و »وجود« مفاهیم واحدی هستند که در عالم ذهن تفکیک می یابند.

4( مثلث سه ضلعی ـ اختالف معانی »وجود« و »انسان« به عنوان دو موضوع فلسفی در عالم ذهنیت ایجاد می شود.
صحیح یا غلط بودن هر یک از عبارات زیر در کدام گزینه به ترتیب مشخص شده است؟0 2151

الف( از قرن 16 میالدی با رشد حس گرایی، فلسفۀ ارسطویی جای خود را به دیدگاه های تجربه  گرا داد.

ب( حمل »وجود« بر بعضی از »چیستی ها« نیازمند دلیل است.

پ( صرف تصور کردن یک ماهیتی، برای حمل کردن وجود کفایت نمی کند.

4( صحیح ـ غلط ـ صحیح   3( غلط ـ صحیح ـ غلط  2( غلط ـ غلط ـ غلط  1( صحیح ـ صحیح ـ صحیح 
)سراسری 99(0 2152 کدام عبارت بیانگر دلیل مغایرت مفهوم وجود با ماهیت است؟ 

2( چیزهایی وجود دارند که دارای ماهیت نیستند. 1( مفهوم وجود را می توان بر ماهیات حمل کرد. 
4( سلب وجود از ماهیت، در ذهن و در خارج امکان پذیر است. 3( می توان ماهیاتی را تصور کرد که موجود نیستند. 

)سراسری خارج از کشور 99(0 2153 در کدام گزاره، نمی توان از دلیل حمل سؤال کرد؟ 

4( پالتین فلز است. 3( خدا جاودانه است.  2( انسان فانی است.  1( زمستان سرد است. 
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این درس دربارۀ وجود و هستی جهانی که در آن زندگی می کنیم بحث می کند و نظر فیلسوفان مختلف دربارۀ امکان و ضرورت جهان را مطرح کرده و به مقایسۀ 
برخی از دیدگاه ها می پردازد.

منطق دانان در هر قضیۀ حملی ـ یعنی قضیه ای که در آن محمول به موضوعی نسبت داده می شود ـ سه نوع رابطه بین موضوع و محمول در نظر می گیرند:
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 رابطۀ وجوبی

و  حتمی  رابطه ای  محمول  و  موضوع  بین  یعنی  است؛  موضوع  ذاتِی  ویژگی  محمول،  زیرا  است  »واجب«  و  »ضروری«  موضوعشان،  برای  قضایا  نوع  این  محمول 
اجتناب ناپذیر است و به عبارت دیگر، عقل خالف آن را قبول نمی کند.

  عدد هشت زوج است  مثلث سه ضلع دارد  اسب شیهه کشنده است.

 رابطۀ امکانی

حمِل محمول این نوع قضایا برای موضوع ِآن، ضروری نیست بلکه »ممکن« است؛ یعنی موضوع هم می تواند این محمول را بپذیرد و هم نپذیرد )هم می توان آن را 
به نحو مثبت و هم منفی مالحظه کرد و عقل مجبور نیست که آن را قبول کند یا رد کند(.

  دیوار خانۀ ما کوتاه است  انار میوۀ شیرینی است  جاده های جنوب کشور نامناسب است.

 رابطۀ امتناعی

زمانی است که برقراری ارتباط میان موضوع و محمول از نظر عقل، غیر ممکن باشد؛ در این رابطه، محال است محمول برای موضوع، فرض شود و عقل همیشه از 
پذیرش این رابطه امتناع و خودداری می کند.

  عدد ده فرد است  تعداد موجودات روی زمین بی نهایت است  مستطیل، مثلث است.
 به رابطۀ ضروری  رابطۀ »وجوبی« و به رابطۀ امکانی  رابطۀ »ال اقتضا« نیز گفته می شود.

الف( در سه قضیۀ هندسی زیر، رابطۀ کدام موضوع با محمول خود واجب، کدام ممکن و کدام ممتنع است؟

 مجموع دو ضلع مثلث، بزرگ تر از ضلع سوم است: این رابطه، ضروری و واجب است.

 ارتفاع و میانه در مثلث یکی است: این رابطه، ممکن است و ضروری برای هر مثلثی نیست.

 مجموع زوایای مثلث برابر با سه قائمه است: این رابطه ممتنع است.

رابطۀ وجود با موضوع های مختلف

فالسفه، برای وجود و هستی اشیا یکی از سه حالت ضرورت، امکان و امتناع را در نظر می گیرند؛ یعنی قضایایی که مفهوم چیزی را موضوع قرار می دهند 

و وجود و هستی را بر آن حمل می کنند مثالً انسان وجود دارد، خدا وجود دارد.

 واجب الوجود: هرگاه رابطۀ موضوع با وجود، رابطه ای ضروری و وجوبی باشد یعنی موضوع ضرورتاً وجود داشته  باشد؛ ما آن موجود را »واجب الوجود« می نامیم. 

مثالً در قضیۀ »خدا وجود دارد«، وجود و هستی برای خداوند واجب و ضروری است.

 ممکن الوجود: هرگاه رابطۀ وجود با موضوع،  رابطه ای امکانی باشد و موضوع، ذاتی باشد که نه حتماً باید وجود داشته باشد و نه حتماً نباید وجود 

ک و ... داشته باشد، آن موجود را »ممکن الوجود« می نامیم مانند همۀ واقعیت های عالم مانند انسان، حیوان، درخت، آب، خا

 ممکن الوجود با وجود و عدم وجود، نسبتی مساوی دارد.

 ممتنع الوجود: هرگاه رابطۀ بین موضوع قضیه با وجود، منفی و منتفی باشد یعنی هرگز موضوع، وجود نداشته باشد به آن »ممتنع الوجود« گفته 

می شود مثالً شریک خدا.

گر بخواهیم وجود را محمول موضوعات زیر قرار دهیم، به نظر شما رابطۀ میان وجود با این موضوعات، از نوع »ضرورت« خواهد بود یا »امکان« یا »امتناع«؟ ا

مربع پنج ضلعیانرژیپرندهروحدریایی از جیوهفرشتگانخداونددیوسیاِه سفیدسوختنمهربانیخاک

امکانامکانامکانامکانامکانامکانضرورتامکانامتناعامکانامکانامکان

یعنی ضروری و واجب نیست
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تحلیل و تبیین

کنون موجودند و جهان موجودات را تشکیل می دهند؟ )یعین چه اتفایق میفته   چرا موضوعاتی که با »وجود« رابطۀ امکانی دارند در عین این که فقط امکان وجود دارند، ا

که یک ممکن الوجود از حالت اماکین خارج میشه و به وجود یم آد؟(

 فارابی و ابن سینا معتقد ند این موجودات چون در ماهیت و ذات خود ممکن الوجود هستند و با وجود، رابطۀ امکانی دارند همین رابطۀ امکانی به ذات و ماهیت 

آن ها اجازه می دهد در صورت فراهم شدن »عّلِت وجود آن ها«، موجود شوند و در خارج تحقق یابند.
مثال دو کفۀ ترازو

حالت یک معلول را که ذاتاً ممکن الوجود است می توان به ترازویی تشبیه کرد که دوکفۀ آن به حالت تعادل در برابر یکدیگر ایستاده اند و هیچ کفه ای بر کفۀ دیگر 
برتری و فزونی ندارد. شیء ممکن الوجود، نسبت به وجود و عدم، چنین حالتی دارد؛ یعنی ماهیت آن به نحوی است که نه حتماً باید به وجود آید و نه حتماً نباید 
به وجود آید. در این حالت، عامل بیرونی )عّلت( الزم است که یکی از کفه های ترازو را بر دیگری فزونی بخشد و ترازو را از تعادل خارج کند. عقالً محال است که 

بدون هیچ عاملی، یک کفه بر کفۀ دیگر سنگینی کند.
 بنابراین هرگاه عّلت وجود داشته باشد کفۀ وجود شیء سنگینی خواهد کرد و شیء موجود خواهد شد و هرگاه عّلت وجود نداشته باشد کفۀ عدم شیء سنگینی می کند و 

شیء به وجود نخواهد آمد.

تساو� و امكان حالت تساو�                       و امكان از خروج  

به عبارت دیگر، ذاِت ممکن الوجود به گونه ای نیست که حتماً باشد )وجود داشته باشد( و به گونه ای هم نیست که حتماً نباشد )وجود نداشته باشد(؛ با بودن عّلت، 

»وجود« برای آن ضروری می شود و واجب الوجود می گردد و موجود می شود.

در حال حاضر همۀ اشیایی که موجودند واجب الوجود هستند اما چون وجودشان به واسطۀ عّلت هایی خارج از ماهیت آن ها است، »واجب الوجود بالغیر« هستند؛ یعنی 

وجودشان، به واسطۀ علتشان است نه خودشان.

  انسان واجب الوجود بالغیر است؛ رابطۀ ماهیت انسان با وجود، رابطۀ امکانی است یعنی انسان می  تواند باشد یا نباشد. با بودِن عّلت، »وجود« برای انسان 

ضروری  شده و موجود می شود.

تقسیم بندی موجودات از حیث وجود داشتن یا وجود نداشتن 

ممتنع الوجود
ممتنع الوجود بالذات
ممتنع الوجود بالغیر

ممکن الوجود بالذات

واجب الوجود 
واجب الوجود بالذات
واجب الوجود بالغیر

از  یعنی  بالغیرند؛  کنون موجودند، واجب الوجود  ا که  این حیث  از  اما  اند  ممکن الوجود  ذات خود  برحسب  او، موجودات جهان  پیروان  و  ابن سینا  نظر  از   
»واجب الوجود بالذات« نشئت و سرچشمه گرفته اند.

بر اساس تقسیم بندی موجودات به انواع 
واجب الوجود

و  عموم  و  مطلق  خصوص  و  عموم  تباین،  )تساوی،  چهارگانه  نسبت های  گرفتن  نظر  در  و 
خصوص من وجه( بین آن ها، می توان به نتایج زیر دست یافت:

ممکن الوجود
ممتنع الوجود
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رابطهانواع موجودات

تباینواجب الوجود بالذات و واجب الوجود بالغیر

تباینممکن الوجود بالذات و واجب الوجود بالذات

عموم و خصوص مطلقممکن الوجود بالذات و واجب الوجود بالغیر

تباینممکن الوجود بالذات و ممتنع الوجود بالذات

عموم و خصوص من وجهممکن الوجود بالذات و ممتنع الوجود بالغیر

تباینواجب الوجود )بالذات یا بالغیر( و ممتنع الوجود )بالذات یا بالغیر(

 آیا می توان اموری را پیدا کرد که رابطۀ ذاتی آن ها با »وجود« رابطۀ امتناعی بوده، اّما علتی برای آن ها پیدا شود و اکنون موجود باشند؟

گر چیزی به نحو ذاتی از چیزی منفک باشد و نتواند با آن جمع شود و در عین حال بخواهد با آن جمع شود، اجتماع نقیضین   خیر، زیرا  ا
پیش خواهد آمد که امری محال است.

گر حقیقتی رابطه اش با »وجود« ضروری باشد، آیا می شود که چنین حقیقتی تاکنون به وجود نیامده باشد؟  ا

گر رابطۀ وجود با چیزی ضروری باشد و نتوان وجود را از آن منفک کرد، بدین معناست که آن چیز همواره موجود است و در هیچ   خیر، زیرا ا
برهه ای از زمان، وجود از او جدا نمی شود.

 تکمیل کنید:

الف( موضوعی را که نسبت به محموِل وجود، رابطۀ حتمی دارد واجب گویند.

ب( موضوعی را که نسبت به محموِل وجود، رابطۀ امکانی دارد ممکن گویند.

ج( موضوعی را که نسبت به محموِل وجود، رابطۀ محال دارد ممتنع گویند.

 مفاهیم دو ردیف زیر را که به هم مرتبط هستند، مشخص کنید و با آن ها قضیۀ موجبه یا سالبه بسازید. سپس، رابطۀ میان موضوع و محمول را از حیث 

وجوب، امکان و امتناع مشخص کنید.

 مثلث، مربع، پیراهن حسن، عدد سه

 چهار ضلع، سه ضلع، آبی، زوج

 در این سؤال، مجموعه ای از مفاهیم در دو ردیف قرار گرفته اند که نوعی ارتباط با هم دارند. باید مفاهیم مرتبط با هم در این دو ردیف بیایند و 
قضیه ای موجبه یا سالبه ساخته شود؛ مثالً: مربع چهار ضلع دارد )وجوب( یا پیراهن حسن آبی است )امکان( یا عدد سه زوج است )امتناع(
گر تقسیم به واجب و ممکن مناسب نیست، کدام تقسیم مناسب  است؟  آیا موجودات عالم را می توان به واجب و ممکن تقسیم کرد؟ ا

گر   می دانیم که هر موجودی، وجود برایش ضروری شده است و ااّل به وجود نمی آمد؛ حال این موجود یا ضرورت بالذات دارد یا ضرورت بالغیر. اما ا
به ذات و ماهیت موجود نگاه کنیم، موجودات عالم را می توان به دو دستۀ ممکن الوجود و واجب الوجود تقسیم کنیم.

 چند حالت از حالت های زیر صحیح است؟

گر مفهومی را در نظر بگیریم اّما مصداق آن را در جهان نیابیم، معلوم می شود که: ا

الف( این مفهوم ذاتاً نمی تواند موجود شود.

ب( این مفهوم هنوز از حالت امکانی خارج نشده است.

ج( علتی نیست که بتواند آن را به وجود بیاورد.

گر چیزی را در ذهن خودمان بیاوریم و در نظر بگیریم اما در خارج آن را بنامیم، می تواند بدون جهت   هر سه حالت می تـواند صحیح باشد؛ زیرا ا
باشد که ذاتاً ممتنع الوجود است؛ مانند شریک خداوند. هم چنین می تواند بدان جهت باشد که علت آن پیدا نشده تا آن را از حالت امکان خارج کند 

و موجود نماید.
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منظور از رابطۀ وجوبی چیست و کدام گزینه مثال غلطی ارائه می دهد؟0 2154

1( رابطه ای که عقل نمی تواند خالف آن را بپذیرد ـ عدد چهار زوج است.
2( رابطه ای که عقل نمی تواند خالف آن را بپذیرد ـ دیوار خانه ما سفید است.

گزیر از رد آن ـ عدد چهار زوج است. گزیر از قبول آن است و نه نا 3( رابطه ای که عقل نه نا
گزیر از رد آن ـ دیوار خانه ما سفید است. گزیر از قبول آن است و نه نا 4( رابطه ای که عقل نه نا

منظور از رابطه امکانی چیست و کدام گزینه مثال درستی را ارائه می دهد؟0 2155

1( رابطه ای که می تواند نقض آن وجود داشته باشد ـ دیوار خانه ما قرمز است. 
2( رابطه ای که نمی تواند نقض آن وجود داشته باشد ـ خداوند شریک ندارد.
3( رابطه ای که می تواند نقض آن وجود داشته باشد ـ خداوند شریک ندارد.

4( رابطه ای که نمی تواند نقض آن وجود داشته باشد ـ دیوار خانه ما قرمز است.
کدام یک از گزینه ها دربردارندۀ یک رابطه امتناعی است و کدام گزینه مثال غلطی را در این باره ارائه می دهد؟0 2156

2( برقراری رابطه میان موضوع و محمول غیرممکن نیست. مثلث شکل است. 1( برقراری رابطه میان موضوع و محمول غیرممکن است. مثلث دایره است. 
4( برقراری رابطه میان موضوع و محمول غیرممکن نیست. مثلث دایره است. 3( برقراری رابطه میان موضوع و محمول غیرممکن است. مثلث شکل است. 

در کدام گزینه به ترتیب مثال هایی برای »رابطه ای که خالف آن غیرممکن است«، »رابطه ای که خالف و قبول آن غیرممکن نیست« و »رابطه ای که ایجاد 0 2157

رابطه بین موضوع و محمول غلط است« ارائه می دهد؟

1( خداوند شریک الباری نیست ـ دیوار خانه پدربزرگم سفید نیست ـ دوچرخه برای حمل نقل است.
2( خداوند شریک الباری است ـ دیوار خانه پدربزرگم سفید نیست ـ دوچرخه برای حمل نقل است.

3( قرمز رنگ است ـ مثلث متساوی االضالع است ـ عدد 9 زوج است.
4( قرمز رنگ است ـ مثلث دارای اربعة االضالع می باشد ـ عدد 9 زوج است.

کدام گزینه پاسخ پرسش »رابطۀ یک موضوع با وجود چگونه است؟« را کامل تر داده است؟ 0 2158

1( رابطۀ هر پدیده ای با وجود مثل رابطه انسانی و حیوان بودن همیشه برقرار است.
2( رابطۀ هر پدیده ای با وجود یک سرچشمه الزم دارد تا ممکن الوجود شود.

3( رابطۀ هر پدیده ای با وجود به یک عّلت نیاز دارد که آن عّلت خودش به عّلت دیگر نیاز ندارد.
4( رابطۀ تمام پدیده ها با یکدیگر به گونه ای است که برای به وجود آمدن در آخر به یک منبع ازلی و ابدی ختم می شوند.

کدام عبارت، توصیف بهتری از انسان ارائه می دهد؟0 2159

2( ممکن الوجود است و با داشتن عّلت می تواند واجب الوجود بالغیر شود. 1( ذاتاً ممکن الوجود است، اما نمی تواند واجب الوجود بالغیر شود. 
4( ممکن الوجود است و می تواند واجب الوجود بالذات شود. 3( واجب الوجود بالذات است و نمی تواند واجب الوجود بالغیر شود. 

به ترتیب قضایای زیر کدام رابطه میان محمول و موضوع را نشان می دهد؟0 2160

پ( مربع رنگ است. ب( خورشید وجود دارد.  الف( خدا هست. 

4( وجوبی ـ وجوبی ـ وجوبی 3( وجوبی ـ امکانی ـ امتناعی  2( وجوبی ـ امکانی ـ امکانی  1( وجوبی ـ امکانی ـ وجوبی 
قضایایی که دارای دو جزءاند موضوع درباره ............... شیء می باشد و رابطه ای که عقل ناگزیر از قبول و ناچار از رد است چه نام دارد؟0 2161

4( ماهیت ـ امکانی ـ وجوبی 3( چیستی ـ وجوبی ـ امکانی  2( واقعیت ـ وجوبی ـ امکانی  1( چیستی ـ وجوبی ـ امتناعی 
نسبت میان واجب الوجود بالذات و ممکن الوجود بالغیر چیست؟0 2162

4( هیچ رابطه ای ندارند. 3( عموم و خصوص من وجه  2( تباین  1( تساوی 
عّلت اصلی مغایرت وجود و ماهیت چیست و رابطۀ سیمرغ با محمول آن چگونه است؟0 2163

2( مغایرت مفهومی موجودات ـ وجوبی 1( صحت عمل و سلب وجود از ماهیت ـ امکانی 
4( صحت حمل و سلب وجود از ماهیت ـ وجوبی 3( مغایرت مفهومی موجودات ـ امکانی 
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کنون در چه حالتی قرار دارد؟ دیوار پس از ساخته شدن مجدد در چه حالتی 0 2164 پدر علیرضا قصد دارد دیوار خانۀ خود را خراب کند و دوباره بسازد. دیوار ا

خواهد بود؟ عّلت فرعی و عّلت اصلی ساخته شدن دیوار چیست؟

2( امکانی ـ ممکن الوجود ـ پدر علیرضا ـ بنا 1( امکانی ـ واجب الوجود بالغیر ـ پدر علیرضا ـ خداوند 
4( امتناعی ـ ممتنع الوجود ـ بنا ـ پدر علیرضا 3( امتناعی ـ واجب الوجود بالغیر ـ خداوند ـ خداوند 

گر واجب الوجود بالذاتی وجود نداشته باشد چه اتفاقی رخ خواهد داد؟0 2165 ا

2( یک واجب الوجود بالغیر وظیفه واجب الوجود بالذات را ایفا می کند. 1( همه ممکن الوجود ها به حالت واجب الوجود بالغیر تغییر می یابند. 
4( هیچ موجودی حتی به حالت ممکن الوجود  درنمی آید. 3( همه ممکن الوجود ها به حالت ممتنع الوجود تعمیم می یابند. 

دربارۀ پدیده هایی مثل سیمرغ که ماهیت دارند اما وجود ندارند کدام گزینه صحیح نیست؟0 2166

2( عّلتی وجود ندارد که بتواند آن را به وجود بیاورد. 1( این ماهیت ذاتاً نمی تواند وجود داشته باشد. 
4( از جمله پدیده هایی است که هستی آن جای شک ندارد. 3( این موجود هنوز از حالت امکانی خارج نشده است. 

هنگامی که محمول یک قضیه برای موضوع آن ضروری باشد آن قضیه ............... است و هنگامی که ارتباط میان محمول با موضوعش غیرممکن باشد آن 0 2167

قضیه ............... است مثل ...............

2( وجوبی ـ امتناعی ـ اسب غیرشیهه کننده است. 1( وجوبی ـ امکانی ـ مثلث سه زاویه دارد. 
4( وجوبی ـ امتناعی ـ مثلث سه زاویه دارد. 3( امکانی ـ امتناعی ـ اسب گورخر است. 

گر بخواهیم وجود را محمول موضوعات زیر قرار دهیم هر کدام چه رابطه ای میان وجود و موضوعات خود پیدا می کنند؟ »دیو، مهربانی، دیوار بنفش، 0 2168 ا

دریای نقره، ماشین پرنده«

2( امتناع ـ ضرورت ـ امتناع ـ ضرورت ـ امکان 1( امتناع ـ امکان ـ امکان ـ امکان ـ امکان 
4( امکان ـ امکان ـ امکان ـ امکان ـ ضرورت 3( امتناع ـ امکان ـ امتناع ـ امتناع ـ امکان  

به ترتیب در قضایای »ارتفاع و میانه مثلث یکی است«، »خورشید هست« و »عدد هشت فرد است« چه رابطه ای میان وجود و محمول برقرار است؟0 2169

4( امکان ـ امتناع ـ امکان 3( امکان ـ امکان ـ امتناع  2( امکان ـ امتناع ـ امکان  1( امکان ـ امکان ـ ضرورت 
در قضایای »انسان حیوان است«، »حیوان جسم است« و »خربزه تلخ است« چه رابطه ای میان وجود و محمول برقرار است؟0 2170

4( امکان ـ ضرورت ـ امکان 3( ضرورت ـ ضرورت ـ امکان  2( ضرورت ـ امکان ـ امکان  1( ضرورت ـ ضرورت ـ امتناع 
چند مورد از گزاره های زیر غلط است؟0 2171

الف( وقتی به اشیا نگاه می کنیم بین وجود و محمول آن ها دو حالت فرض می کنیم.

ب( بین ماهیت و وجود اشیاء پیرامون ما یک رابطه )امکانی( برقرار است.

ج( رابطه )ضرورت( یعنی امکان ندارد که آن چیز بر محمول حمل شود مثل )8 فرد است(

د( واجب الوجود بر دو قسم است.

4( تمامی گزاره ها صحیح هستند. 3( 1 مورد  2( 3 مورد  1( 2 مورد 
کدام یک از گزاره های زیر به ترتیب »امتناع«، »ضرورت« و »امکان« است؟0 2172

1( عدد دو فرد است ـ مربع پنج ضلع دارد ـ طالبی میوه شیرینی است.
2( دیوار خانه ما سبز است ـ مربع مثلث است ـ دوشنبه روز پنجم هفته است.

3( عدد دو فرد است ـ مثلث سه زاویه دارد ـ گوریل جاندار است.
4( ذوزنقه مثلث است ـ مثلث سه زاویه دارد ـ هوای شمال کشور سرد است.

توضیحات زیر به ترتیب مربوط به کدام نوع قضایا است؟0 2173

الف( برقراری ارتباط میان موضوع و محمول غیرممکن است.

ب( محمول قضایا برای موضوع شان ضروری است.

ج( محمول قضایا برای موضوع شان ضروری نیست بلکه می تواند باشد یا نباشد.

4( امکان ـ ضرورت ـ امتناع 3( امکان ـ امتناع ـ ضرورت  2( امتناع ـ ضرورت ـ امکان  1( امتناع ـ امکان ـ امتناع 
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وقتی ذات و ماهیت برخی اشیا رابطۀ امکانی داشته باشد یعنی هم امکان وجود داشتن و هم امکان عدم، .............. است و مفهوم .............. مثالی از این 0 2174

نوع وجود است.

4( ممتنع الوجود ـ دیو 3( ممکن الوجود ـ دیو  2( ممتنع الوجود ـ مهربانی  1( ممکن الوجود ـ مهربانی 
گر دیوار خانه ما سفید 0 2175 درست است که رابطه میان دیوار و سفیدی یک رابطه امکانی است؛ یعنی دیوار ممکن است سفید باشد و ممکن است نباشد اما ا

شد معلوم می شود که این حالت .............. از بین رفته و رابطه .............. برقرار شده است.

4( امتناع ـ امکان 3( امتناع ـ وجوبی  2( امکانی ـ امتناع  1( امکانی ـ وجوبی 
اشیاء جهان به واجب الوجود .............. نیاز دارند تا آن ها را از حالت .............. خارج سازد.0 2176

4( بالذاتی ـ امکانی 3( بالذاتی ـ امتناع  2( بالغیری ـ امکانی  1( بالغیری ـ امتناع 
در رابطه با وجود کدام مفهوم زیر نمی توان به طور قطعی نظر دارد؟0 2177

4( ققنوس 3( خداوند  2( دریای آتش  1( مربع گرد 
مصداق قضایای »در قضیه ای که ارتباط میان موضوع و محمول، غیرممکن باشد« و »آن گاه که محمول قضایا برای موضوعات ضروری باشد« چیست؟ و 0 2178

مثال آن ها کدام است؟

2( ممتنع الوجود ـ ممتنع الوجود ـ مستطیل مربع ـ انسان 1( ممکن الوجود ـ واجب الوجود ـ انسان ـ خدا 
4( ممکن الوجود ـ واجب الوجود ـ آتش ـ فرشته 3( ممتنع الوجود ـ واجب الوجود ـ شریک الباری ـ خدا 

موجودات قابل مشاهده در اطراف ما ذاتاً ..............0 2179

2( واجب الوجود هستند مانند انسان ـ شریک الباری 1( ممتنع الوجود هستند مانند مریخ ـ توپ فوتبال 
4( ممکن الوجود هستند مانند انسان ـ شیر 3( ممتنع الوجود هستند مانند ققنوس ـ روباه 

در رابطه با واجب الوجود کدام گزینه صحیح است؟0 2180

2( آن چیزی که فقط وجود خیالی یا فرضی داشته باشد. 1( آن چه حمل هستی بر آن ممکن است ولی قطعی نیست. 
4( قبول کردن یا رد کردن آن تنها توسط عقل انجام می گیرد. 3( حمل ایجابی مفاهیم وجود بر موضوع که تنها در یک پدیدۀ واحد امکان پذیر است. 

عاملی که سبب خارج شدن یک ممکن الوجود از حالت عدم می شود چیست و کدام توضیح در رابطه با مفاهیم سه گانه صحیح است؟0 2181

1( واجب الوجود بالذات ـ ذهن امتناع هیچ یک از مفاهیم را نمی پذیرد.
2( واجب الوجود بالغیر ـ در رابطه امکانی، فقط یک ضرورت را از موضوع قضیه جدا می کنیم.
3( واجب الوجود بالذات ـ در حالت امکانی، عقل انسان این حالت را نه رد و نه تایید می کند.

4( واجب الوجود بالغیر ـ فقط شریک الباری مصداق رابطه امتناعی است.
در رابطه با مفهوم ممتنع الوجود کدام گزینه مناسب تر است و مثال آن کدام است؟0 2182

2( آن چه که حمل هستی بر آن ممکن نباشد. ـ اژدهای سه سر 1( حتمی و اجتناب ناپذیر است. ـ فرشتگان 
4( امکان قبول یا نفی آن توسط عقل وجود دارد. ـ آسمان هفتم 3( چیزی که هرگز وجود نداشته است. ـ شریک الباری 

صحیح یا غلط بودن عبارات زیر به ترتیب در کدام گزینه مشخص شده است؟0 2183

ب( ممکن الوجود تا به مرحلۀ وجود نرسد موجود نمی شود. الف( واجب الوجود بالغیر از ناحیۀ خود، موجود می شود )درونی( 

4( غلط ـ غلط 3( صحیح ـ صحیح   2( غلط ـ صحیح  1( صحیح ـ غلط 
تعریف کدام یک از مفاهیم به نحو صحیح ارائه شده است؟0 2184

1( واجب الوجود: مفهومی که حمل هستی به آن ممکن نباشد.
2( ممکن الوجود: می تواند به نحوی ایجابی و به نحوی سلبی باشد.

3( ممتنع الوجود: همواره رابطۀ آن ایجابی است.
4( واجب الوجود بالغیر: ممکن الوجودی که برای موجود شدن نیاز به غیر ندارد و از غنای ذاتی برخوردار است.

تمامی واقعیت های عالم خارج .............. هستند و مفاهیم سه گانه از ابداعات کدام گروه بود؟0 2185

4( ممکن الوجود ـ منطقیون 3( ممکن الوجود ـ فالسفه  2( واجب الوجود ـ فالسفه و عرفا  1( واجب الوجود ـ فالسفه و منطقیون 
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کدام یک از مفاهیم زیر در ارتباط با رابطه وجوبی نادرست است؟0 2186

2( محمول قضیه در برخی موارد بر موضوع مورد صدق قرار می گیرد. 1( موضوع و محمول هر دو رابطه اقتضاء بودن را دارند. 
4( عقل رابطه ای به جز آن را قبول نخواهد کرد. 3( رابطه وجوبی اجتناب ناپذیر است.  

با توجه به مفاهیم سه گانۀ فلسفی، رابطۀ حاکم بر »شیر« و »اهلی بودن« چیست؟0 2187
4( ایجاب 3( امتناع  2( ضرورت  1( امکانی 

گر واقعیت توسط یک واجب الوجود بالذات موجود شود و سپس توسط همان واجب الوجود بالذات از بین برود این موجود صددرصد .............. است.0 2188 ا

4( ممکن الوجود 3( واجب الوجود  2( ممکن الوجود بالغیر  1( ممتنع الوجود 
هرگاه ماهیت معلولی .............. باشد، آن گاه نسبت آن با وجود و عدم، .............. .0 2189

4( ممکن الوجود ـ مساوی است 3( ممتنع الوجود ـ مساوی است  2( واجب الوجود ـ مساوی نیست  1( ممکن الوجود ـ مساوی نیست 
کدام گزینه صحیح نیست؟0 2190

2( تنها شریک خدا، ممتنع الوجود است. گر ممکن الوجود عّلت داشته باشد واجب الوجود می شود.  1( ا
4( رابطۀ انسان با وجود، امکانی است. 3( همه اشیاء پیرامون ما ممکن الوجود هستند. 

کدام یک از گزینه های زیر نمی تواند جزء ممکن الوجود ها محسوب شود؟0 2191

2( چیزی که وجود ندارد. 1( چیزی که وجود دارد.  
4( چیزی که احتمال وجود داشتن آن کم است. 3( چیزی که امکان وجود نداشتن آن نیست. 

از بین نسب اربع، نسبت میان موجود و ممکن الوجود کدام است؟0 2192

4( عموم و خصوص من وجه 3( عموم و خصوص مطلق  2( تساوی  1( تباین 
کنون موجودند .............. هستند یعنی از .............. نشأت گرفته اند.0 2193 موجودات جهان بر حسب ذات خود .............. هستند اما از این حیث که ا

2( ممکن الوجود ـ واجب الوجود بالذات ـ واجب الوجود بالغیر 1( ممکن الوجود ـ واجب الوجود بالغیر ـ واجب الوجود بالذات 
4( واجب الوجود ـ واجب الوجود بالذات ـ واجب الوجود بالذات 3( واجب الوجود ـ واجب الوجود بالغیر ـ واجب الوجود بالغیر 

از نظر فیلسوفان واجب الوجود دانستن خدا به چه معناست؟0 2194

4( یقینی دانستن وجود خداوند. 3( حقیقت داشتن وجود خداوند  2( ضروری دانستن هستی خداوند  1( وجود همیشگی خداوند 
کدام عبارت در رابطه با ممتنع الوجود درست می باشد؟0 2195

2( چیزی که شاید وجود داشته باشد. 1( هر چیزی که وجود ندارد.  
4( چیزی که احتمال وجود نداشتن آن از احتمال وجود داشتن آن بیشتر است. 3( چیزی که اصالً امکان ندارد وجود داشته باشد. 

گر کسی واقعیت اشیا را انکار کند چه اتفاقی می افتد؟0 2196 ا

1( همه موجودات در ذهن او ممتنع الوجود می شوند.
2( ممکن الوجود ها در ذهن او بیشتر می شوند.

3( مغایرت وجود و ماهیت برایش هیچ اهمیتی نخواهد داشت و آن را هم انکار خواهد کرد.
4( اصالً در ذهن او واجب الوجودی شکل نمی گیرد.

حمل وجود برای مفهوم »سگ گیاهخوار« .............. می باشد.0 2197

4( ممکن اما موقتی 3( ضروری اما موقتی  2( ممتنع  1( ممکن 
مفاهیم »انسان متفکر« »ماهی دوزیست« »شریک خدا« چه نوع مفاهیمی هستند؟0 2198

2( ممکن الوجود ـ ممکن الوجود ـ ممتنع الوجود 1( ممکن الوجود ـ ممتنع الوجود ـ ممتنع الوجود 
4( واجب الوجود ـ ممتنع الوجود ـ ممکن الوجود 3( واجب الوجود ـ ممکن الوجود ـ ممکن الوجود 

کدام یک از پرسش های زیر با نظر فالسفه درباره امکان و ضرورت این جهان ارتباط دارد؟0 2199

2( جهان متناهی است یا نامتناهی؟ 1( هستی منحصر به فرد طبیعت است یا عوالم دیگری هم وجود دارد؟ 
4( آیا عالوه بر موجودات جسمانی، موجودات غیرجسمانی هم هست؟ 3( آیا موجودات جهان می توانستند نباشند؟ 

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com 

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



326

نسبت میان موضوع و محمول در کدام گزینه ضرورت می یابد؟0 2200

2( سیب سبز است. 1( مجموع زوایای داخلی مستطیل 360 درجه است. 
4( هوای شمال بارانی است. 3( همه انسان ها بینا هستند.  

نسبت میان موضوع و محمول در کدام گزینه امکانی است؟0 2201

4( تلخ بودن برای بادام 3( زوج بودن عدد صفر  2( چهارضلعی بودن مثلث  1( ناطق بودن انسان 
کدام یک از عبارات زیر صحیح است؟0 2202

1( موضوعی را که نسبت به محمول وجود، رابطۀ حتمی دارد ممکن الوجود می نامند.
2( رابطه میان ذات و وجود مانند رابطه شریک الباری است.

3( رابطه میان وجود و درخت موجود شده ضروری است.
4( با توجه به سه نوع رابطه میان اشیا و وجود، واجب الوجود هم به سه نوع تقسیم می شود.

این که گفته می شود خدا واجب الوجود است یعنی:0 2203

2( یقین دانستن بالغیر بودن خدا 1( ضروری و حتمی دانستن ماهیت برای خدا 
4( ضروری بودن وجود خدا 3( عینیت داشتن وجود خدا  

نسبت میان مفاهیم »ناموجود و واجب الوجود« و مفاهیم »موجود و ممتنع الوجود« چیست؟0 2204

2( تباین ـ تباین 1( عموم و خصوص من وجه ـ تباین  
4( عموم و خصوص من وجه ـ تباین 3( تباین ـ عموم و خصوص من وجه  

گر صرف شناخت ماهیت یک مفهوم، وجود آن برای ما آشکار گردد  ..............0 2205 ا

2( در واقعیت وجود و ماهیت، یکی هستند. 1( مغایرت وجود و ماهیت در ذهن درست می شود. 
4( می توان گفت هستی و چیستی عینیت دارند. 3( شاید وجود و ماهیت را بتوان از یکدیگر تمیز داد. 

صحیح یا غلط بودن عبارات زیر در کدام گزینه به ترتیب درست بیان شده است؟0 2206

ب( هر ناموجودی یا ممکن الوجود است یا ممتنع الوجود. الف( مجرد تصور یک ماهیت برای پی بردن به هستی آن کفایت می کند. 

د( محمول وجود به صورت های متفاوت به انواع ماهیات حمل می شود. ج( بعضی از ناموجودها می توانند واجب الوجود باشند. 

4( صحیح ـ صحیح ـ صحیح ـ غلط 3( غلط ـ صحیح ـ غلط ـ صحیح  2( غلط ـ غلط ـ صحیح ـ غلط  1( غلط ـ صحیح ـ غلط ـ غلط 
کدام یک از نمودارهای زیر در مورد انواع موجودات صحیح است؟0 2207

 )4   )3   )2   )1

کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟0 2208

2( وجود و ماهیت را می توان دو چیز متفاوت فرض کرد. 1( ممتنع الوجود یکی از اقسام وجود است. 
4( نتیجۀ عینیت وجود و ماهیت، گرفتاری در وادی سفسطه است. 3( مربع سه ضلعی ممتنع الوجود است.  

رابطۀ میان ممکنات و واجب الوجودهای بالغیر در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟0 2209

1( این رابطه می تواند عموم و خصوص مطلق باشد و واجب الوجود بالغیر کلی تر است.
2( این رابطه کامالً تساوی است.

3( این رابطه تباین است زیرا واجب الوجود بالغیر، به هر حال نوعی واجب الوجود است و هرگز نمی تواند ممکن باشد.
4( رابطه عموم و خصوص مطلق است و مفهوم ممکنات کلی تر است. 

)سراسری خارج از کشور 99(0 2210 کدام عبارت، تعریف واجب الوجود بالغیر را به درستی بیان می کند؟ 

2( ماهیتی که چیستی خود را از عّلت دریافت می کند. 1( چیزی که بر حسب ذات خود، ممکن الوجود است. 
4( ماهیتی که وجوب خود را از ماهیت دیگری می گیرد.  3( موجودی که ضرورت وجود او از ناحیۀ دیگری است. 
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2067  3
1( افراد به محض برخورد با چیزی به وجود آن پی می برند، نه به ماهیت آن.

2( گسترش بحث »مغایرت وجود و ماهیت« موجب مناقشات فراوانی در اروپا 
شد نه بالعکس.

2068  3
3( در این گزینه »حمل« نیاز به دلیل ندارد. 

گر وجود عین ماهیت باشد و بالعکس باید   مفهوم سیمرغ را فرض کنید: ا
صرف تصور ماهیت سیمرغ برای آن قائل به وجود باشیم. حال آن که می دانیم 

سیمرغ وجود خارجی ندارد. بنابراین عبارت گزینۀ 4 درست است.
2069  4

1( هستی و چیستی دو جنبه یک چیزند و به این معنا نیست که آن ها دو جزء 
از یک چیزند و با هم ترکیب شده اند؛ بنابراین تشبیه هستی و چیستی به سدیم 

و کلر که از نمک قابل تفکیک هستند اشتباه است.
2( وجه مشترک تمام موجودات، همان موجود بودن آن هاست و نمی توان گفت 
موجودات وجه مشترک ندارند؛ ضمن آنکه ماهیت وجه اختصاصی و باعث تفاوت 

موجودات است.
گاهی کامل نباشد. گاه بشود، هر چند این آ 3( انسان می خواهد از چیستی موجودات آ

برهان وجوب و امکان متعلق به ابن سیناست و او از اصل مغایرت  2070  1
وجود و ماهیت به عنوان پایۀ برهان خود استفاده کرده است.

2071  3
گزینۀ )1(: آفرینش می باشد چرا که قدما معتقد بودند تمام آفرینش از یک نقطه 

و سپس یک خط به وجود آمده است.
گزینۀ )2(: اشاره به هستی )کن فیکون( دارد.

در گزینۀ )3( شاعر با تشبیهی که میان سنگ و سیه دل برقرار کرده می خواهد 
ویژگی این نوع انسان ها را به ما نشان دهد که پندپذیر نیستند.  آوردن 

ویژگی، اشاره دقیقی به ماهیت و چیستی دارد.
گزینۀ )4( هم که اشارۀ کامالً واضح و مشخصی به هستی موجودات دارد.

موضوع دانش فلسفه، وجود و مسائل پیرامون وجود است. شاعر  2072  1
ضمن اشاره به خطرات راه، به دنبال منصرف کردن مخاطب از جست وجو درباره 

عالم وجود )موضوع دانش فلسفه( می باشد.

در گزینه های )2 و 3( صحبت از انتخاب اشتباه هدف یا کوششی برای انجام 
ندادن آن است. در گزینۀ )4( ارتباط معنایی با صورت سؤال وجود ندارد.

انسان در مواجه با هر چیزی، به هر دو جنبۀ آن )وجود و ماهیت(  2073  2
توجه می کند نه اینکه فقط به یکی از این ابعاد توجه کند.

2074  3
1( بین مرغ آتش خوار و وجود یک رابطۀ امکانی برقرار است.

)یعنی مفهوم اول، می تواند موجود باشد یا نباشد(
2( برعکس این عبارت صدق می کند.

به  معتقد  بلکه خود  نیست،  ماهیت  و  نفی کننده جدایی وجود  کوئیناس،  آ  )4
مفارقت وجود و ماهیت می باشد.

در گزینۀ )1 و 2( صرفاً به وجود خدا و آفریننده اشاره شده است. در  2075  4
گزینۀ 3 هم اشارۀ خاصی به مفاهیم وجود یا ماهیت نشده است.

یکی از اساسی ترین عقاید فالسفه در تفکر اسالمی، فرق وجود و  2076  2
ماهیت می باشد. در حالی که بحث عّلت و معلول از کهن ترین مباحثی است که 
کوئیناس که با فلسفه ابن سینا آشنا بود این نظر  بشر دربارۀ آن اندیشیده است.آ

را در اروپا گسترش داد و موجب مناقشات و بحث های فراوان شد.
زیادت وجود بر ماهیت امری ذهنی می باشد. چرا که در خارج، یک  2077  1

نوع داریم که حاصل اجتماع وجود و ماهیت می باشد.
انسان وجود دارد  انسان دارنده وجود است.  بنابراین  2078  3

مفهوم وجود را به انواع ماهیت ها می توانیم نسبت دهیم.
مفاهیمی که در جایگاه محمول قضایای حقیقی می نشینند، وجود  2079  3

نام دارند که در ذهن مغایر با ماهیت می باشند، اما در خارج )عالم عینی( متحد 
با آن می باشند.

مصداق ما در خارج دارای وجود و ماهیت متحد و در ذهن، دارای  2080  4
وجود و ماهیت مغایر می باشد.

گر این دو مغایرت نداشته  2081 علت وجود اصل مغایرت وجود و ماهیت: ا  1
باشند صرف شناخت هر ماهیتی باید وجود آن را تصدیق کرد.

فالسفه غرب از طریق ابن سینا با فلسفه ارسطویی آشنا شدند. عینیت  2082  2
)یکسانی( وجود و ماهیت مردود است ولی زیادت )مغایرت( آن ها مقبول است.

موضوع فلسفه، هستی یا وجودشناسی است که از آن به مابعدالطبیعه  2083  2
یاد می شود. قابل ذکر است که مابعدالطبیعه با ماوراء الطبیعه تفاوت دارد.

ماوراء الطبیعه  قسمتی از هستی مابعدالطبیعه  علم به هستی  
2  وجود همان هستی و وجودشناسی مابعدالطبیعه است و  2084

ماهیت همان چیستی می باشد.
موضوع فلسفه وجود است و مسائل پیرامون آن را بررسی می کند.  2085  1

مابعدالطبیعه فقط موجودات را از نظر بودن بررسی می کند نه چگونه بودن.
از  2086 بخشی  و  می کند  بحث  علم  حقیقت  درباره  معرفت شناسی   3

و جودشناسی به معنای عام است.
مباحث اصلی پیرامون وجود عبارت است از: رابطۀ هستی و چیستی،  2087  3

جهان ممکنات، مفاهیم امکان و ضرورت و امتناع، علت و معلول و رابطۀ علیت در جهان.
اولیه فلسفه )نه لزوماً  2088 از مباحث  عّلت نادرستی عبارات: یکی   2

تعیین نسبت دو مفهوم هستی و چیستی می باشد. دو مفهوم  اولین مسئله( 
هستی و چیستی در کنار هم به کار می روند نه در مقابل هم.

پدیده هایی که ماهیت دارند اما وجود ندارند، معموالً اموری خیالی  2089  2
هستند و از ذهن شاعر یا نویسنده نشأت گرفته اند مثل غول ـ دیو ـ ققنوس ـ 

سیمرغ ـ سراب و ...
ک  وجود )هستی( عامل تمایز  ماهیت  2090 عامل اشترا  2

)چیستی(
2091  3

لزوماً با درک هر ماهیتی، وجود آن اثبات نمی شود مثل ماهیت ققنوس )رد گزینه 1(

موضوع     محمول     نسبت
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ماهیت همه پدیده ها با وجود آن ها در ذهن مغایر است. )رد گزینۀ 2(
گاهیم ولی وجود آن،  مثال گزینۀ )4( برعکس است؛ یعنی ما به ماهیت ققنوس آ

اثبات نشده است. )رد گزینۀ 4(
2092  3
2093  2

گزینه 1: وقتی ابن سینا می گوید هستی و چیستی دو جنبه یک چیزند به این 
معنا نیست که می توانند با هم ترکیب شوند. 

گزینه 3: اولین فیلسوف اسالمی که به مغایرت وجود و ماهیت پرداخت فارابی بود. 
گزینه 4: برهان وجوب و امکان مربوط به ابن سینا بوده است.

مبل 2094 اشیایی که هم هستی دارند و هم چیستی   2
روح پدیده ای که هستی دارد ولی ما از چیستی آن مطلع نیستیم 

دیو پدیده ای که ممکن است چیستی داشته باشد اما هستی ندارد 
3  دو مفهوم که در حالت تساوی اند از نظر مصادیق برابرند اما  2095

ممکن است از نظر ادبی یکی گسترش یافته باشد مثل انسان که گسترده شده 
آن، حیوان ناطق است.

حمل  2096 باشند  تساوی  حالت  در  مفهوم  دو  اربعه،  نسب  در  هرگاه   2
اما  است،  گرچه صحیح   )3( گزینۀ  ندارد.  نیاز  دلیل  به  و  می دهد  رخ  ضروری 

ارتباطی به صورت سؤال ندارد.

 حمل وجود و هستی نیازمند دلیل نیست.

گر ماهیت مساوی مفهوم وجود شود همۀ پدیده ها در یک ذات  2097 ا  3
مشترک می شوند و مصادیق آن ها هم برابر می شود. گزینۀ )4( صحیح است ولی 

ارتباطی به سؤال ندارد.
انسان حیوان ناطق است  حمل ذاتی )بی نیاز از دلیل( 2098  4

گربه حیوان میومیوکننده است  حمل ذاتی )بی نیاز از دلیل(
خداوند وجود دارد  )نیازمند به دلیل(

به حملی که مفهوم موضوع و محمول یکی باشد حمل ذاتی می گویند 2099  1
 که در آن دو مفهوم دارای مصادیق یکسان اند، مانند »اسب حیوان شیهه کشنده است.«

کوئیناس است که با  2100 برجسته ترین فیلسوف قرون وسطی، توماس آ  1
اندیشه های ابن سینا، آشنا و گاهی ادامه دهندۀ آن بود.

تفاوت وجود و ماهیت تنها در ذهن رخ می  دهد و در جهان عینی  2101  3
تفاوتی ندارند.

با توجه به مغایرت وجود و ماهیت در ذهن، وجود و هستی بر همۀ موجودات 
به یک معنا حمل می شود.

نام دیگر برهان ابن سینا وجوب و امکان می باشد و ابن سینا از تفاوت  2102  4
وجود و ماهیت توانست اصل وجوب و امکان را نتیجه بگیرد.

ابن سینا و ابن رشد سبب آشنایی فالسفه غربی با فلسفه ارسطویی شدند. 2103  2
کوئیناس تا قرن 16 دوام آورد و  2104 دیدگاه های فالسفه ای مثل توماس آ  4

بعد جای خود را به حس گرایی و تجربه گرایی داد.
حمل شکل سه ضلعی بر مثلث، حمل چیستی و ذاتیات خود اوست  2105  1

و به دلیل نیاز ندارد.

1  مغایرت وجود و ماهیت تنها در ذهن رخ می دهد، نه در  2106
جهان عینی. 

هستی و چیستی در ذهن با هم مغایرت دارند. فالسفۀ اسالمی هم  2107  2
به این مغایرت اعتقاد دارند و اولین کسی که به این اصل توجه کرد فارابی بود.

تنها  2108 ماهیتی  هر  که  است  این  ماهیت  و  وجود  مغایرت  نتایج  از   4
نشان دهنده یک ذات می باشد.

چیستی 2109 اشاره به ذات اشیاء   4
مغایرت وجود و ماهیت در ذهن انسان رخ می دهد. 2110  4

 کسی که به موضوع مطرح شده در صورت سؤال معتقد باشد، سوفیست 
نامیده می شود.

2111  1
قوه ذهن می تواند از یک حقیقت مفاهیم متعددی کسب کند. )رد گزینۀ 2(

ماهیت و وجود اشیاء در ذهن از هم جدا هستند. )رد گزینۀ 3(
ممکن است هستی چیزی را بدانیم ولی چیستی آن را ندانیم، مثل مالئکه مقرب 

)رد گزینۀ 4(
در حمل اولی ذاتی، اختالف بین موضوع و محمول اعتباری است. 2112  3
1  در حمل اولی ذاتی، موضوع و محمول هم از نظر مفهوم و هم از  2113

نظر مصداق، مشترک هستند.
2114  4
کلیۀ موارد مطرح شده در سؤال، کامالً صحیح هستند. 2115  4
برای بیاِن بودن و هستی یک پدیده از قضایای دو جزئی بهره می بریم.  2116  1

مثالً وقتی می گوییم »اسب هست« به مفهوم وجود و ماهیت آن اشاره کرده ایم.
به هر ترتیب مباحث اصلی پیرامون وجود عبارت اند از: رابطه هستی  2117  3

و چیستی، جهان ممکنات، مفاهیم امکان و ضرورت و امتناع، علت و معلول و 
رابطۀ علیت در جهان.

شریک الباری از جمله مواردی است که هیچ گاه وجود نداشته و ندارد  2118  3
و هیچ گاه انسان آن را واقعی نپنداشته است و آب در گزینۀ )4( جزو موارد واقعی 

است که نیازهای ما را رفع می کند.
هنگامی که جمله ای اسنادی با فعل )هست( و )است( به کار می بریم  2119  2

یعنی آن چیز وجود دارد و چیستی )ماهیت( موجودات جهان وجه اختصاصی 
آن هاست که هیچ گاه مشترک نیست و متفاوت است.

چیستی اشیا و ذات اشیا هر دو به یک معنی و به معنی )چه چیز  2120  3
بودن( آن هستند، پس عبارت )ماهیت(، با آن ها مرتبط است. در جمالت حملی 
کار است( محمول قضیه نشان از وجود آن موضوع  وقتی می گوییم )آن معلم فدا

دارد و جمالت اسنادی که )است( و )هست( دارد نشان از وجود است.
3  معرفت شناسی هم که درباره حقیقت علم صحبت می کند،  2121

خود بخشی از و جودشناسی به معنای عام است. یعنی »معرفت شناسی« خود 
زیرمجموعه »هستی شناسی« است.

ابن سینا بود که راه فارابی را ادامه داد. 2122  3
وقتی می گوییم »انسان موجود است« تفاوت انسان و وجود فقط در  2123  3

ذهن و از حیث مفهوم است.
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واقعیت یک چیز یعنی وجود داشتن. )علی موجود است( یک قضیه  2124  3
دوجزئی است که نشان از واقعیت یک شیء دارد.

2125  4
گانه که در گزینۀ  انسان و وجود دو مفهوم مختلف و متفاوت اند، نه دو موجود جدا

)1( دو کلمه )موجود( و )مفهوم( جابه جا شده است. )رد گزینۀ 1(
در گزینۀ )2( آن ها دو جزء از یک چیز نیستند.

مفاهیم هستی و چیستی مثل کاغذ و رنگ کاغذ نیست. )رد گزینۀ 3(.
اصوالً لفظ انسان برای همین چیزی که )حیوان ناطق( است به کار  2126  3

می رود، همان طور که از واژه مثلث برای )شکل سه ضلعی( استفاده می شود.
2127  3

خداشناسی  برهان های  از  یکی  پایۀ  »وجود«  و  »ماهیت«  بین  فرق  الف( 
ابن سیناست.

ب( ابن سینا راه فارابی را ادامه داد.
د( علت توجه خاص ابن سینا بود که این بحث به عنوان )مغایرت وجود و ماهیت( نام گرفت.

1  معرفت شناسی خود جزئی از وجودشناسی است  2128
)رد الف(

وجود = وجه مشترک و ماهیت = وجه اختصاصی )رد پ(
انسان در هر چیزی که مشاهده می کند دو جنبه می یابد. )رد ت(

ابن سینا و ابن رشد باعث آشنایی فالسفۀ غرب با فلسفۀ ارسطو شدند. 2129  4
معرفت شناسی دربارۀ حقیقت علم صحبت می کند 2130  2
مبحث »حرکت و سکون« از مباحث علم فیزیک است. 2131  3
2132  4

گزینه های1 و 2 در کتاب مطرح نشده است و گزینۀ )3( اوالً از قید اشتباه و ثانیاً 
از علتی غیر از علت ذکر شده در کتاب استفاده کرده است.

2133  3
1( به هستی یا وجود اشاره می کند.

2( در برخورد با پدیده های جهان ابتدا به هستی و سپس به چیستی اشاره می کنیم.
4( باید جای ماهیت و وجود عوض شود.

2134  2
1( با هم ترکیب نمی شوند.

گانه هستند. 3( دو مفهوم ذهنی جدا
4( تفاوت فقط در ذهن است.

2135  1
حمل وجود به این ماهیت ها جزوی از تعریف قرار نمی گیرد )گزینۀ 2( مشکل 
در قید »برخی« است و باید به هر ماهیت تغییر پیدا کند )گزینۀ 3( این براهین 

می تواند دالیل حسی و تجربی یا عقلی محض باشد )گزینۀ 4(
شیهه کننده ، جزء ویژگی های ذاتی اسب است پس حمل آن بر اسب  2136  3

نیاز به دلیل ندارد.
2137  3

1( تفاوت در گستردگی دارند.

کوئیناس با فلسفه ابن سینا آشنا بود و اصل مغایرت وجود و ماهیت را در  2( آ
اروپا گسترش داد.

4( از قرن 16
»یکی« از اساسی ترین پایه های فلسفه اسالمی، مغایرت وجود و  2138  4

ماهیت است.
2139  3

وجود وجه تشابه موجود و ماهیت وجه افتراق موجودات می باشد )رد گزینه 1(. 
ابن سینا بود که راه فارابی را در بحث هستی و چیستی ادامه داد. )رد گزینه 2(

هستی و چیستی با این که در ذهن دو مفهوم متفاوت و جدا از هم هستند ولی 
آن ها دو جزء تشکیل دهنده یک چیز در عالم خارج نمی باشند )رد گزینه 4(. 

دقت داشته باشید که ما در عالم خارج چیزی را به عنوان وجود صرف و چیزی 
را به عنوان ماهیت صرف نمی بینیم و درک نمی کنیم ولی یک موجود در ذهن 
ما به وجود و ماهیت جدا از هم تقسیم می شود که البته منظورمان از وجود و 

ماهیت هم مفهوم شان می باشد.
در گزینه های )1 و 2( از نور سخن به میان آورده و در گزینۀ )3( هم  2140  4

که به طور خیلی واضح هم به وجود و هم به ماهیت اشاره کرده است ولی در 
گزینۀ )4( مفهوم دیگری مدنظر است.

2141  3
از آن جایی که در گزینۀ )1، 2 و 4( موضوع همان محمول است، پس در این قضایا 
حمل ذاتی صورت گرفته است. همان طور که در منطق سال دهم خواندیم، هر 
مفهومی برای خود تعریفی دارد و هر تعریفی عین خود آن مفهوم می باشد، یعنی 
وقتی می گوییم حیوان ناطق، منظورمان همان انسان است و وقتی تعریف یا مفهوم 
یکسان از یک موضوع را در جای محمول قضیه می گذاریم حال یک حمل ذاتی 
صورت گرفته است و وقتی محمول با موضوع متفاوت باشد، نیازمند دلیل است.

2142  1
از آن جا که در گزینه های )2، 3 و 4( مفهوم محمول همانند مفهوم موضوع است 
پس حمل ذاتی صورت گرفته است ولی در گزینۀ )1( یک حمل غیرضروری یا 

نیازمند به دلیل صورت گرفته است.
عبارت ب: ما فقط از هستی موجودات ماوراءطبیعی خبر داریم. 2143  1

عبارت پ: هستی و چیستی دو بُعد یک چیزند و این به معنای آن نیست که دو 
جزء یک چیز باشند.

عبارت ت: وجود و ماهیت فقط در ذهن از یکدیگر جدا می شوند و در عالم خارج 
ما چیز جدایی به عنوان وجود و ماهیت مشاهده نمی کنیم.

چون یار در این شعر به معنای خداست و خدا هم جزء چیزهایی  2144  3
است که از هستی آن  خبر داریم ولی از چیستی آن  خبر نداریم. مسجد هم که 

مثل خیلی چیزهای دیگر از هستی و چیستی شان خبر داریم. 

سیل، باده )1( / یعقوب، مصر )2( / دیوار و نردبان )4( / اموری هستند که از 
چیستی و هستی شان خبر داریم.
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 اموری که از هستی و چیستی آن ها خبر داریم مانند در، دیوار، اسب، 
انسان، خانه، مسجد و همه چیزهایی که از چگونگی و وجودشان خبر داریم.

اموری که از چیستی نه ولی از هستی شان با خبریم مانند خدا و تمام موجودات 

فراطبیعی که از هستی آن ها بر طبق آیات و روایات خبر داریم ولی از چیستی 
آن ها خبر نداریم.

اموری که از چیستی آن ها با خبریم ولی از هستی شان خیر و حتی در علوم هم کاربرد 
دارند مانند نظریه کوانتوم، نظریه نسبیت، اعداد و ارقام، فرمول های علوم مختلف. 

با توجه به آشنایی توماس با فلسفه ابن سینا، نظر ابن سینا را در اروپا  2145  4
گسترش داد و موجب مناقشات فراوانی شد.

2146  1
فهم و درک یک جمله در ذهن ما اتفاق می افتد زیرا در عالم خارج ما نمی توانیم 
»چیستی« و »هستی« یک موجود را جدا کنیم )2(. ما واقعیت شیر را در ذهن 
جدا می کنیم نه خود شیر را )چیستی( )3(. هستی به ماهیت حمل می شود. )4(

اسناد هستی به یک مورد در حالت قضیه ای دو جزئی است: 2147  3
 موضوع )ماهیت(  محمول )هستی(

توصیف ویژگی های یک مفهوم، اشاره به ماهیت آن مفهوم دارد. 2148  3
گر مفهوم وجود عین مفهوم ماهیت باشد، دیگر به اقامۀ دلیلی برای  2149 ا  1

ماهیت نیاز نبود و صرف تصور کردن هر ماهیتی برای اثبات وجود داشتن آن 
کافی بود. شکل سه ضلعی بودن، جزء ویژگی های ذاتی مثلث است و حمل آن 

بر مثلث، نیاز به دلیل ندارد.
2150  4

گانه اند نه  1( سه زاویه بودن برای مثلث حمل ضروری نیست، دو مفهوم جدا
گانه.  دو امر جدا

گانه.  گانه اند نه دو امر جدا 2( دو مفهوم جدا
3( موجود برای شیر محمول و نیازمند اقامه دلیل است و دو مفهوم مختلف اند.

2151  4
ب( حمل وجود بر هر چیستی نیازمند اقامه دلیل است.

2152  3
برای  باید  بلکه  بر ماهیات حمل کرد  را نمی توان بدون دلیل  1( مفهوم وجود 

حمل مفهوم وجود بر ماهیات، حتماً دلیلی وجود داشته باشد.
ایجاد می شود و نمی توان در عالم خارج،  2( مفهوم وجود و ماهیت در ذهن 

چیزهایی را در نظر گرفت که وجود دارند ولی ماهیت ندارند.
4( سلب وجود از ماهیت، فقط در ذهن امکان پذیر است، چون مغایرت مفهوم 

وجود از ماهیت، یک امر ذهنی است.
حقیقت  2153 و  ذات  همان  بودن  فلز  است«  فلز  »پالتین  عبارت  در   4

تشکیل دهندۀ پالتین است که بر آن حمل شده است، یعنی ذات پالتین همان 
فلز است و این دو مفهوم از هم جدا نمی شوند.

برخودش  »پالتین«  ذاتیات  و  چیستی  حمل  پالتین،  بر  »فلز«  حمل  بنابراین 
نیاز ندارد یعنی نمی توان پرسید که چه عاملی باعث شد که  است و به دلیل، 

»پالتین«، فلز شد؟!

رابطۀ ضروری رابطه ای است که عقل نمی تواند خالف آن را بپذیرد. مثل  2154  2
عدد چهار زوج است. انسان حیوان است.  مثلث شکل است. خداوند بی شریک است. 
اما چون سؤال قسمت دوم را نادرست خواسته است، گزینۀ )2( صحیح می باشد.

رابطه امکانی رابطه ای است که می تواند نقض آن وجود داشته باشد  2155  1
گزیر از قبول آن نیست مثل دیوار خانه ما سفید است که می تواند  و عقل حتماً نا
قرمز یا رنگ های دیگر باشد اما خداوند شریک ندارد رابطه ای وجوبی می باشد و 

خالف آن غلط است.
در رابطه امتناعی، برقراری رابطه بین موضوع و محمول غیرممکن  2156  3

این مثال  را نمی پذیرد؛ مثل رابطۀ مثلثی که دایره است. در  است و عقل آن 
مثلث نمی تواند دایره باشد بلکه مثلث شکل سه ضلعی است. اما چون صورت 

سؤال، مثال غلطی را در قسمت دوم می خواهد، گزینۀ )3( پاسخ مدنظر است.
به رابطه ای که خالف آن غیرممکن است رابطۀ وجوبی می گویند.قرمز  2157  3

رنگ است و خداوند شریک الباری نیست مثال هایی درست برای این اصل هستند. 
رابطه ای که هم قبول آن ایرادی ندارد و هم خالف آن، رابطه امکانی است مثل دیوار 
خانۀ پدربزرگم سفید نیست و مثلث، متساوی االضالع است و به رابطه ای که ایجاد 
رابطه میان موضوع و محمول غلط است امتناعی می گویند مثل عدد نه زوج است.

تمام پدیده هایی که ممکن الوجودند در حالت تساوی وجود و عدم  2158  4
قرار دارند که با ورود منبع خالق از حالت تعادل خارج می شوند و واجب الوجود 

می شوند. پس پدیده ها ابتدا واجب الوجود می شوند بعداً به وجود می آیند.
 امکان دارد، علت یک پدیده ای خودش وابسته به عّلت دیگری باشد ولی 

در نهایت باید به یک عّلت بی نیاز ختم شود. )رد گزینۀ 3(

هر رابطه ای مثل رابطۀ انسان و حیوان نیست. )رد گزینۀ 1(
وقتی رابطه ای به سرچشمه ختم می شود دیگر ممکن الوجود نیست، بلکه واجب 

می شود. )رد گزینۀ 2(
ممکن است در رابطه ای علت آخرین مرحله باشد. )رد گزینۀ 3(

گر منبعی دارا باشد که واجب الوجود  2159 انسان ممکن الوجود است و ا  2
بالذات باشد می تواند به واجب الوجود بالغیر تبدیل شود و واجب الوجود شود و 

موجود شود.
خداوند وجود دارد حتماً رابطه ای ایجابی می باشد تمام واقعیت های  2160  3

ک ـ درخت ـ مداد ـ کوه ـ دریا و ... امکانی اند و مربع نمی تواند  طبیعت مثل خا
رنگ باشد، زیرا شکل است پس رابطه امتناعی می باشد.

قضایای دوجزئی مثل خدا است، درباره واقعیت و وجود که بحث  2161  1
اصلی فلسفه مابعدالطبیعه است بحث می کند )رد گزینۀ 3 و 4( و رابطه ای که 

عقل ناچار از قبول است وجوبی و ناچار از رد است امتناعی نام دارد.
رابطه ای میان واجب الوجود بالذات و ممکن الوجود بالغیر نیست زیرا  2162  4

اصالً ممکن الوجود بالغیر وجود ندارد.
علت مغایرت وجود و ماهیت این است که ما هر وقت اراده کنیم  2163  1

می توانیم ماهیتی را به وجودی حمل کنیم یا از آن سلب کنیم. )رد گزینۀ 2 و 
3(. هم چنین رابطۀ سیمرغ با محمول آن، امکانی می باشد.
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