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حان:  1فلسفه موضوع امت
 

ن:  سمنان  انم استا

ن: 1فلسفه عنوان:  شاهرود انم شهرستا

تاب:  دو سطح فلسفه مقدماتی ک
 

 40/40/29 اترخی ربگزاری:

ن: 29ـ  29سال تحصیلی:   ااشتنرات:  94 بارم امتحا

ح:  سال دومنیم ابتدای بخش چهارم از ابتدای کتاب تا محدوده:  فاطمه مظفری انم طّرا

     نام ونام خانوادگی:                                                      پايه: چهارم مهر

 دقيقه 04نام پدر:                                                                      زمان: 

  نمره   )علیه السالم(جعفر صادق  مدرسه علمیه امام

  تجديد نظر   مهر مدرسه
 

 (81)ص نمره 2فلسفه را در لغت و در اصطالح مسلمین تعریف نمایید؟ ـ 1

 فلسفه از کلمه ی فیلوسوفیا به معنای دوستدار دانش گرفته شده و بعداً به معنای دانش تغییر پیدا کرد.

 و دانشی خاصی نیست. همه ی دانش های عقلی را در مقابل دانش های نقلی، فلسفه می گویند.فلسفه در اصطالح مسلمین نام فنی خاص 

ـ شباهت ها و تفاوت های روش فلسفی مشائی و روش کالمی را بیان نمایید؟ )با ذکر سر دسته هر گروه از روش هـای کالمـی و   2

 (22)ص نمره 3فلسفی( 

 است.شباهت ها: هر دو تکیه شان بر استدالالت عقلی 

ــ مـتکلب بـرخال     2ـ اصول و مبادی عقلی ای که متکلمین بحث های خود را شروع می کنند با اصول و مبادی عقلی فالسفه متفاوت اسـت.  8تفاوت ها: 

 فیلسو  خود را متعهد می داند به دفاع از حریب اسالم ولی بحث فیلسوفانه آزاد است.

 شعری: شیخ ابوالحسن اشعریسردسته کالم ا     سردسته فلسفه مشاء: سهروردی

 سردسته کالم شیعی: خواجه نصیرالدین طوسی  سردسته کالم معتزلی: قاضی عبدالجبار معتزلی و زمخشری

 (32)ص نمره 2ـ حکمای اسالمی به چند عالم یا نشئه قائلند؟ )با ذکر خصوصیات هر عالَم( 3

 ـ عالب ناسوت: عالب ماده و حرکت و زمان است.8

 : دارای صور و ابعاد و فاقد حرکت و زمان و تغییر.ـ عالب ملکوت2

 ـ عالب جبروت: از صور و اشباح مبراست.3

 ـ عالب الهوت: وجود خداوند.4

 (48ـ43)ص نمره 2/8ـ منظور از اشتراک معنوی وجود چیست؟ دو برهان بر آن اقامه کنید؟ 4

 و بر اشیاء متعدد قابل صدق است. اشتهلفظی که یک مفهوم دارد ولی آن مفهوم به گونه ای است که عمومیت د

 ـ وجود صالحیت انقسام دارد و تنها مشترک معنوی قابل تقسیب است.8برهان: 

 ـ عدم که نقیض وجود است مشترک معنوی است، پس وجود هب باید مشترک معنوی باشد.2

 ـ اگر قسب خاصی از وجود منتفی شود اصل وجود منتفی نمی شود.3

 (42ـ41)ص نمره 2هیت را در ذهن و خارج تبیین نمایید؟ ـ رابطه ی وجود ما5

 وجود و ماهیت در ذهن مغایرند، یعنی دو مفهوم ذهنی هستند، ولی در خارج اتحاد دارند و کثرتی وجود ندارد.

 (24ـ25)ص نمره 2ـ مقصود از اصالت وجود در مقابل اعتباریت ماهیت چیست؟ 6

عینی بودن و خارجیت است در مقابل اعتباریت ماهیت که به معنای عدم عینیت و محصول ذهن بودن است. بنابراین وجود، حیثیتی  اصالت وجود به معنای

 است که جهان خارج از آن تشکیل یافته است ولی ماهیت چنین نیست.



 

 

 (18)ص نمره 8ـ نظریه ی وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت را بیان کنید؟ 7

 جود یعنی مالک وحدت همان مالک کثرت است. اشتراک همه موجودات در وجود است و اختال  آن ها در مراتب وجود.تشکیک و

 (11)ص نمره 8را بیان نمایید؟ « خارج ظرف عدم واقع می شود » ـ پاسخ قدما به اشکال 8

 این گروه که اصاله الماهیتی هستند گفته اند، امور بر دو قسب است:

 ارج ظر  وجود یا ظر ِ عدم آن هاست.ـ اموری که خ8

 ـ اموری که خارج ظر  خود آن هاست مانند وجود و عدم.2

 بنابراین وقتی می گوییب زید معدوم است، به این معناست که خارج ظر  عدم زید است و نیز خارج ظر  خود عدم است.

 (18ـ12)ص نمره 2/8ـ عدم علیت بین اعالم را با ذکر هر قسم روشن نمایید؟ 9

 ـ عدم علت عدم واقع شود صناعه و مجاز است.8

 ـ عدم علت وجود واقع شود، اثر نتیجه ی مستقیب عوامل دسته ی اول است.2

 ـ وجود علت عدم واقع شود، معلول نتیجه ی عدم عوامل دسته ی اول است.3

 (14)ص نمره 2یان نمایید؟ ـ نظر متکلمین و فالسفه و منشأ این نظر را در مورد اعاده ی معدوم به طور کامل ب11

دوم هب ممکـن  متکلمین قائل به اعاده ی معدوم می باشند به دلیل این که معاد را اعاده ی معدوم می دانند و چون معاد از ضروریات است، پس اعاده ی مع

 است.

 ات انسان در سطحی باالتر می دانند.فالسفه قائل به اعاده ی معدوم نمی باشند و معاد را اعاداه ی معدوم نمی دانند بلکه ادامه ی حی

 (15ـ11)ص نمره 2مورد(  2ـ براهین فالسفه را بر امتناع اعاده ی معدوم بیان نمایید؟ )11

 ـ عدم نمی تواند بین یک شیء و خودش فاصله شود.8

 د اول است.ـ اعاده ی معدوم ایجاد ثانی است و ایجاد ثانی نیاز به وجود ثانی هب دارد و وجود ثانی غیر از وجو2

 ـ اعاده ی معدوم در اشیاء زمان دار ممکن نیست، زیرا عنصر زمان قابل اعاده نمی باشد.3

 موفق باشید                                                                                                                                                   


