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فصل اول: کلّیات )1( 

  فلسفه می کوشد تا کلی ترین اموری را که انسان با آن ها روبه رو است تبیین عقالنی کند.
موضوع            روش

  کار فلسفه در حوزۀ

 علوم تجربی: 

 علوم انسانی:  تبیین عقالنی و تحکیم مبانی خاص هریک از علوم انسانی

واقعیت داشتن جهان
قابل شناخت بودن طبیعت

درستی روش تجربه و آزمایش
یکسان عمل کردن طبیعت

علّیت

تحکیم کلی مبانی آن  

تعیین ارزش و اعتبار روش آن
تعیین حدود توانایی روش آن

  مابعدالطبیعه: 
 به آن مابعدالطبیعه می گویند.

پس
 فلسفه، علم هستی شناسی است 

پس
قلمرو اصلی فلسفه، پهنۀ بی پایان هستی )مجموع هستی( 

فیزیک: خواص ظاهری اشیاء

زمین شناسی: عوارض زمین

زیست شناسی: حیات موجودات
گون هریک به مطالعۀ چهره ای خاص از پدیده ها می پردازند. مثالً   علوم گونا

خصوصیت معین

با بود و نبود اشیاء سروکار دارد.
به شناخت اشیاء فقط و فقط از جهت بودن آن ها می پردازد.

می خواهد احکام و قواعد اشیاء را از آن جهت که هستند )وجود دارند( بررسی کند.

 اما فلسفه )مابعدالطبیعه / متافیزیک( 

پس: موضوع فلسفه وجود بدون قید و شرط است و وجود، مدار و محور اصلی همۀ بحث های فلسفه است )نه تنها بحث آن!!!(

مطلق وجود  
  روش مابعدالطبیعه:

گون( اشیاء از روش تجربه و آزمایش استفاده می کنند. اما قلمرو مابعدالطبیعه، مجموع هستی  است و  گون برای مطالعۀ چهره های ظاهری )محسوس و گونا  علوم گونا
هرجا موجودی وجود داشته باشد )چه در طبیعت چه در ماوراءطبیعت( حاضر است. 

 فلسفه در شناخت اشیاء تا آنجا ریشه یابی می کند که به وجود محض )واقعیت( برسد. ]یعنی نگاهی ریشه یاب دارد.[
برای این کار نمی تواند از روش تجربی استفاده کند چون این روش سطحی است و به ناچار برای این تعمق باید از روش عقالنی و برهانی استفاده کند تا بتواند به هدفش 

)شناخت کل جهان هستی( برسد.

خواص و چهره های ظاهری اشیاء    وجود محض هر شئء    کل هستی )مطلق وجود(

فیلسوف از این حیث شبیه خوانندۀ یک کتاب است؛ چون او هم از وراء کلمات و جمالت درصدد یافتن معنای آن ها و در نهایت درصدد یافتن معنای کل کتاب است.

جمالت و کلمات    معنای جمالت و کلمات    معنای کل کتاب

جهان هستی  کتاب
فیلسوف  خوانندۀ کتاب

موجودات و خواص ظاهری آن ها  جمالت و کلمات
هستی موجودات  معنای جمالت و کلمات

پس 

فصــل ا و ل

علم به هستی در حالت 
کلی )دانش(   

  ماوراءالطبیعه  مرتبه ای از 
هستی )موجودات غیرماّدی(
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  زبان مابعدالطبیعه:
فلسفه هم مانند هر علم دیگری زبان خاص )اصطالحات ویژۀ( خودش را دارد.

در واقع فیلسوف فهم خود را از حقایق اشیا ء )وجود محض اشیاء( و احکام و قواعد )قوانین( وجود آن ها به زبان خاصی )با اصطالحات خاصی( بیان می کند.
لذا برای ورود به دانش مابعدالطبیعه )مثل هر دانش دیگری( ابتدا باید منظور فالسفه از این اصطالحات را به دقت بفهمیم و آن ها را با معانی عرفی شان خلط نکنیم تا 

منظور فالسفه را بفهمیم.

در منطق خواندیم دروازۀ ورود به هر علم تعریف اصطالحات آن علم است.
درس 2

  هدف مابعدالطبیعه
 مباحث وجود در فلسفه به قصد شناخت کل هستی )مطلق وجود( است.

 هدف فیلسوف این است که تصویری  جامع  و  صحیح  از جهان هستی به دست آورد.

 فلسفه می خواهد با یک دید کلی )نه جزئی( از ورای همۀ موجودات )وجود محض اشیاء( به کل هستی نظر کند.

هدف فیلسوف با هدف فلسفه اشتباه نشه

 باتوجه به همۀ مطالب فوق، فلسفه با عبارت زیر تعریف می شود:
فلسفه سیر و حرکت انسان است، به صورتی که جهانی شود عقالنی درست مشابه و نظیر جهان عینی.

ذهنی تغییر   

 این یعنی قراره ذهن فیلسوف یک کپی برابر اصل از جهان خارجی بشه )دید کلیـ  کل هستی(

این عبارت، هم تعریف فلسفه است هم بیان کنندۀ هدف فلسفه که بهش می گیم تعریف به هدف. 

ـــه ای ـــرد توش ـــش ب ـــو ز دان ـــر آن ک ــه ایه ــته در گوشـ ــت بنشسـ ــی اسـ جهانـ
     هرکس که در فلسفه به کمال برسد             جهانی است مطابق         اما عقالنی و ذهنی

                                                                جهان خارجی

  لحظات حیرت: 
گر همه چیز عادی باشد و از پشت حجاب عادت به زندگی نگاه کنیم همه چیز به نظر ما طبیعی خواهد آمد.  ا

حیرت در برابر هستی
حیرت در برابر زندگی

اما هر عاملی ـ  هرچند موقتیـ  ما را از این اشتغاالت روزمره باز دارد )حجاب عادت را کنار بزند(، ما را دچار بهت و حیرت می کند 
که انسان در این لحظات در آستانۀ تفکر فلسفی قرار دارد.

افالطون: فلسفه منحصراً با حیرت در برابر هستی آغاز می شود.  

یعنی اگر حیرت )سؤال( در انسان وجود نداشته باشد،  فلسفه به درد منی خورد.

  فطرت اول و فطرت ثانی:
در فلسفۀ سال سوم از ارسطو خواندیم: اعجاب و حیرت است که نخستین اندیشمندان و هم چنین مردم امروز را به بحث های فلسفی کشانیده است؛ یـــا مالصدرا در کتاب 

مبداء و معاد از ارسطو نقل می کند: طلب فلسفه در گرو عبور از فطرت اول به فطرت ثانی است و بدون آن، فلسفه بی معنا و بی فایده به نظر می رسد.

به شیوۀ عقالنی بشناسدکل هستی را بشناسد
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عبور از فطرت اول به فطرت ثانی = بهت و حیرت

 مقصود فالسفه از فطرت اول ، حالت عادی ما در برخورد و تماس با امور و مسائل زندگی هر روزه است که انسان ها در غالب اوقات عمر توجه شان به همین امور است. 
فطرت اول عقل معاش        

کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد؟تو کز سرای طبیعت منی روی بیرون

غبـــار ره بنشـــان تـــا نظـــر توانـــی کـــردجمـــال یـــار نـــدارد نقـــاب و پـــرده ولـــی

1

11

2

2

فطرت اول1

فطرت ثانی 2

 فطرت ثانی

1- الزمۀ رسیدن به آن

گهان به حیرت و شگفتی دچار می کند. 2- انسان را نا
3- همان تفکر است.

4- انسان را به پرسش دربارۀ حقیقت وجود برمی انگیزد.
5- باعث می شود انسان از روابط و مناسبات زندگی روزمره )فطرت اول( بگسلد.

6- انسان را به سوی درک و دریافت حقیقت اشیاء و راز هستی روانه می کند.
7- انسان را به گوهر وجود خویش نزدیک می کند.

1- فراغت از عقل معاش )توجه به عقل معاد(
1- به ظاهر سودی دربرندارند.2- روبه رو شدن با پرسش هایی که

2- بنابر مصالح عادی زندگی مطرح نشده اند.
3- هم ارزش با وجود انسان هستند.

4- اقتضای ذات بشرند.
5-  برخاسته از بیماری یا جنون و شکم سیری نیستند )برخالف نظر ظاهربینان(.

 

نکات فطرت ثانی را با ویژگی های پرسش های فطرت ثانی اشتباه نگیر. 

ــــوعجــــــــز از ادراک ماهیــــــــت عمــــــــو ــ ــ ــــق مگ ــ ــ ــــود مطل ــ ــ ــه ب ــ ــ ــ ــــت عام ــ ــ حال

    فطرت اول    ادراک حقیقت اشیاء

ــــــــان ــــــــّر سّرش ــــــــات و س ــــــــه ماهی ــــــــانزان ک ــــــــالن باشــــــــد عی ــــــــش چشــــــــم کام پی

 فطرت ثانی           حقیقت اشیاء و راز هستی

یعنی بی اعتنایی مردم عامی به مسائل فطرت ثانی ارزش آن ها را از بین نمی برد.

  دین و فلسفه 
 انتظار دستگیری و ارشاد و راهنمایی از دین برای مسائلی که در فطرت ثانی مطرح است بی جهت و بی جا نیست و البته دین هم به همین کار پرداخته است و به 
سؤاالت فطرت ثانی پاسخ داده است. با این تفاسیر آیا به فلسفه نیاز هست؟ و یا اینکه پاسخ های دین و فلسفه با هم در تضادند به دلیل اینکه منشاء متفاوت دارند ]یکی 

وحی الهی و دیگری عقل بشری[.

فلسفهدین

ــــــــه انبیاءســــــــت ــــــــام جمل ــــــــام احمــــــــد ن ــــود هــــم پیــــش ماســــتن چــــون کــــه  صــــد آمــــد  ن

]اشاره به نفی نیاز به فلسفه با وجود آموزه های دینی[
 در معارف وحی )متون اسالمی / آیات و روایات / کتاب و سنت( مطالب بسیاری دربارۀ حقیقت و احوال وجود )به طور مستقیم و غیرمستقیم( وجود دارد که دربارۀ این ها 

باید به دو مطلب توجه کرد: 1( ماهیت فلسفی دین ، 2- دعوت به تفکر )عقالنی( از سوی دین
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  ماهیت فلسفی )دین(:
گر با زبان های مختلف )اصطالحات مختلف( بیان شود، محتوایش تغییر نخواهد کرد. از این نکته نتیجه می گیریم که: یک مطلب ا

**طرح مباحث وجودشناسی در معارف الهی )دین( ماهیت آن ها را تغییر نمی دهد؛ بلکه نشان می دهد دین، محتوایی فلسفی دارد و مواضع نظری دین را دربارۀ جهان 
هستی بیان می کند.**

لذا: بحث دربارۀ وجود هرجا و به هر زبانی که باشد به قلمرو فلسفه تعلق دارد و می توان آن را به شیوۀ فلسفی )تبیین عقالنی( مطالعه کرد.

برای نمونه به مطالب فلسفی که به زبان شعر بیان شده اند دقت کنید:

ــرد1( ــه ک ــه در آین ــوه ک ــک جل ــه ی ــو ب ــن روی ت ــادحس ــ ــام افت ــ ــۀ اوه ــ ــش در آیین ــ ــه نق ــ ــن هم ــ ای

ــه نمــود ــن ک ــی و نقــش نگاری ــن همــه عکــس م ــادای ــام افت ــه در ج ــت ک ــاقی اس ــروغ رخ س ــک ف ی

حافظ در این شعر همان نظریۀ »حقیقت واحد« سهروردی را بیان می کند. البته این شعر یادآور نظریۀ مثل افالطون نیز هست.

ــتیحمـــد بی حد را ســـزد ذاتـــی که بی همتاســـتی2( ــ ــق اشیاسـ ــ ــم خالـ ــ ــتی هـ ــ ــد یکتاسـ ــ واحـ

گـــر فیضـــش دمـــی از کائنات برخاســـتیمنقطـــع گـــردد ا زمـــان  در  عالـــم  ذرات  از  هســـتی 

ــتینســـبت واجب به موجودات چون شمس است و ضوء ــ ــبت بّناسـ ــ ــا و نسـ ــ ــد بنـ ــ ــه ماننـ ــ ــی بـ ــ نـ

قاآنی در این شعر به مسئلۀ علّیت و رابطۀ خدا با جهان می پردازد و معتقد است که خدا، هم علت ایجاد جهان هستی است و هم علت بقای آن، نه فقط علت ایجاد. 
همان طور که می دانیم مسئلۀ علّیت یکی از مسائل مهم مابعدالطبیعه است که در این جا به زبان شعر بیان شده است.

هر جا »فیض« دیدی، منظور »وجود« است.

 معانی فلسفی در کتاب و سنت به بیان دینی و قالب کالم خدا و پیشوایان دین به طور فراوان ابراز شده است که این فراوانی، انسان را به تعمق و تدبر در آن ها وا می دارد.
معلول علت   

 برای نمونه به چند آیه و روایت اشاره می کنیم که در آن ها مباحث وجودشناسی )فلسفی( مطرح شده است:

موضوعات فلسفیآیـــــــــه

1- آفاق: جهان , 2- انفس: انسان ها، 3- یتبّین: تبیین عقالنی، 4- حق: حقیقت1-      ！سنُریهم آیاتنا فی اآلفاق و فی انفسهم حتی یتبّین لهم أنّه الحق  )فصلت، 53(

1- مشرق و مغرب: جهان هستی، 2- اهلل: خدا )از جهت وجود داشتن(2- ！و هلل المشرق و المغرب فاینما تولوا فثم وجه اهلل )بقره، 115(

 1- شیء: موجود، 2- خزائن: گنجینه ها، اصل ها )یادآور نظریۀ ُمُثل افالطون(، 3- ！و إن من شیء ااّلعندنا خزائنه و ما ننّزله اال بقدر معلوم )حجر، 21(
3- ننّزله: مراتب هستی و فرآیند وجود بخشی )صدور(

4- ！هواالول و اآلخر و الظاهر و الباطن و هو بکّل شیء علیم )حدید، 3(
1- اول و آخر: جهان هستی، 2- ظاهر: خواص ظاهری اشیاء، 3- باطن: وجود 

محض و حقیقت نادیدنی، 4- کل شیء: کل هستی.

1- اهلل: خدا )از جهت وجود داشتن(، 2- احد: وحدت و کثرت5- ！قل هو اهلل احد اهلل الصمد )توحید، 1 و 2(

6- در حدیث است که از امام سجاد )ع( دربارۀ توحید پرسیدند و ایشان فرمودند: خداوند می دانست در آخر الزمان گروه هایی ژرف اندیش خواهند آمد، از این رو سورۀ توحید 

ک شده است.  و آیات اول سورۀ حدید را فرستاد و هر کس غیر از این ها بگوید ، هال

] این حدیث باعث خوشحالی و شعف مالصدرا شده؛ زیرا قبل از اینکه این حدیث را ببیند تفسیر قرآنش را با آیات اول سورۀ حدید آغاز کرده بود. [

مطالعات فلسفی و عرفانی نشان می دهد که آیات اول سورۀ حدید و سورۀ توحید، عالی ترین مرتبۀ توحید و معرفت )شناخت خدا( هستند.

معانی فلسفی در دین

هر کس به غیر از این ها معتقد باشد )هر کس توحید را قبول نداشته باشد )موحد نباشد((
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در نهج البالغه و آثار منقول دیگر از حضرت علی )ع(، حدود چهل نوبت به مسائل مابعدالطبیعی )فلسفی( پرداخته شده است؛ به عنوان نمونه: 

7- خطبۀ اول نهج البالغه )دربارۀ معرفت خدا )مبداء هستی((

عالوه بر حفظ این حدیث به صورت افقی، آن را به صورت عمودی هم حفظ کن، یعنی مثالً از نظر حضرت علی )ع( اگر کسی به خدا ایمان نداشته باشد، برای خدا جزء 

و بخش قائل می شود. 

8- حضرت علی )ع( دربارۀ فرشتگان و مالئک معتقدند: 

حـــــدیــــثنظریـــات فلسفـــــی

1- موجودات کاملی هستند )ماّده و قوه ندارند( چونعلت های چهارگانۀ ارسطو
مجّردند.

فعلیت تمام دارند. 
در نهایت کمال ممکن اند. 

2- خدا بر آن ها تجلی کرد  نورانی شدند.نظریۀ اشراق سهروردی

3- فیوضاتش را بر آن ها افاضه نمود )به آن ها وجود داد(  به کمال ممکن رسیدند.علت های چهارگانه

مراتب هستی
نمونۀ بارز خلقت شدند. 

واسطۀ فیض آفرینش شدند.
2 و 3  

9- حضرت زهرا )س( در آغاز خطبه ای معروف فرمودند: 

خدایی که دیدگان او را دیدن نتوانند و گمان ها چونی و چگونگی او را ندانند، همه چیز را از هیچ پدید آورد و بی هیچ نمونه ای انشاء کرد، نه به آفرینش آن ها نیازی 
صورت )علت صوری(   )exnihilo( خلقت از عدم چون ماّده  ندارد، دیدنی نیست                        ماهیّت 

داشت و نه از خلقت سودی برداشت، جز آنکه خواست تا قدرتش را آشکار کند. 
هدف از خلقت  

در هیچ یک از ادیان گذشته مطالب فلسفی با این عمق و وسعت که در اسالم است، وجود ندارد.

  دعوت به تفکرِ عقالنی از سوی دین

 هدف وحی از طرح مسائل مابعدالطبیعی، عرضۀ نحوه ای نگرش نسبت به جهان هستی است تا باعث رشد فردی و رشد اجتماعی  مسلمانان شود. 

رشد و بالندگی فرهنگ اسالمی بر اتکای 

آن به مبانی عمیق و استوار

گاهی خویش  تکامل بخشیدن به آ

با تدبر و تفکر از آن ها                                                                                                    
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 در صدر اسالم در میان عامه )اهل سنت( دو جبهۀ مختلف در برخورد با مسائل فلسفی و مابعدالطبیعی دین پدید آمد: 
1- تفریط در استفاده از عقل  نفی و تعطیل تفکر  اهل حدیث 

2- افراط در استفاده از عقل  معتزله

اهل حدیث 

معلوماتشان در حدود نقل و روایت احادیث بود. 
هر بحث و تحقیق و تجزیه و تحلیل در مسائل فلسفی دین را ناروا، بدعت و حرام می دانستند. 

گذار کرد.  معتقد بودند علم به مسائِل فلسفِی دین را باید به خدا وا

کثریت عامه اینان بودند. ا
پاسخ آن ها به پرسش های فلسفی )مابعدالطبیعی( در آیات، جملۀ مشهور »الکیفیةُّ مجهولٌة و السؤال عنه بدعٌة« بود  که پاسخی سرباال 

چون خدا نگفته است.  و تحکم آمیز است.  

معتقد بودند در مقابل هر جا که خدا خودش را در قرآن توصیف می کند باید سکوت کرد و تنها آن را تالوت نمود. 
به جای تفسیر

معتزله

به اصالت عقل اعتقاد کامل داشتند. 

بحث عقلی در مسائل ما بعدالطبیعی )فلسفی( دین را جایز می دانستند و به آن اهتمام داشتند. 
به شیعه نزدیک تر بودند. 

در برابر موج مخالفت )اشاعره( نتوانستند مقاومت کنند و منقرض شدند. 

هیچ سؤالی محکوم نیست و بدعت شمرده نمی شود. 
پاسخ ها در حد توان فکری پرسش کننده هستند.

کرم )ص( و اهل بیت )ع(   اما در سیرۀ پیامبر ا

کثر پیشینیان از عامه اهل حدیث بودند.  ا
1- برخالف عقل است. نظر اهل حدیث به دو دلیل قابل پذیرش نیست 

2- برخالف کتاب و سنت است. 

 عالمه طباطبایی در »تفسیر المیزان« معتقدند 

معنا ندارد به مقدمه ای که مستلزم نتیجه ای است امر شود اما خود آن نتیجه ممنوع باشد. 

               دعوت به تفکر که مستلزم پرسش است                 سؤال و پرسش

 !مثالً معنا نداره به کسی بگیم به استخر برو ولی حواست باشه خیس نشی

  فلسفۀ اسالمی )جمع بندی(

1- جهان شناسی به خصوصی را عرضه می کند که با معرفت فلسفی هم افق و سازگار است  ماهیت فلسفیمتون اسالمی 
2- به تفکر و اندیشه در معارف دینی اصرار می ورزند و آن را از واجبات شرعی می دانند  دعوت به تفکر

 معارف اسالمی با اینکه منشاء و زبان متفاوت با فلسفه دارند و به خودی خود فلسفی نیستند ولی ذاتاً مهیای تبیین عقالنی )استفاده از روش فلسفی( هستند؛ 
پس

 
لذا می توان برای توضیح آن ها از مفاهیم فلسفی )زبان مابعدالطبیعه( مدد گرفت. 

 خاستگاه و سرچشمه و منشاء فلسفۀ اسالمی
متن و بطن خود اسالم است. پس

برخورد تاریخی اسالم با فلسفۀ یونان نیست. 

اما استفاده از مفاهیم فلسفی )زبان ما بعدالطبیعه( برای توضیح معارف اسالمی بعد از ارتباط تاریخی مسلمانان با حکمای یونان )در نهضت ترجمه( میسر شد.

 فلسفۀ اسالمی
پس

شکل و صورت و ساختارش به شیوۀ فالسفه است.  

 محتوای اصلی و ستون فقرات آن، دیدگاه های عمیق و ژرف کتاب و سنت به جهان هستی است. 

 برای آشنایی با فلسفۀ اسالمی ابتدا باید نحوۀ آشنایی آنان با حکمای یونان را بشناسیم.
پس
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پرسشهایچهارگزینهای 	

مفاهیمی همچون وجوب و امکان، علت و معلول، حادث و قدیم، جوهر و عرض و وجود و ماهیت، موضوع بحث ............. است که هدف از آن ............   2425  

| سراسری  خارج 87 |  می باشد. 
2( مابعد الطبیعهـ  نظر به مراتب هستی 1( ماوراء الطبیعهـ  نظر به مراتب هستی  

4( مابعد الطبیعهـ  نگاه به کل هستی  3( ماوراء الطبیعهـ  نگاه به کل  هستی  
| سراسری 88 |  بیت »هر آن کاو ز دانش برد توشه ای /  جهانی است بنشسته در گوشه ای« بیانگر ............ است که ............ را دنبال می کند.   2426  

1( زبان فلسفهـ  زدودن ابرهای حیرت از برابر دیدگان فطرت 
2( زبان فلسفهـ  صیرورة االنسان عالماً عقلیاً مضاهیاً للعالم  العینی

3( روش مابعدالطبیعهـ  زدودن ابرهای حیرت از برابر دیدگان فطرت 
4( هدف مابعدالطبیعهـ  صیرورة االنسان عالماً عقلیاً مضاهیاً للعالم  العینی

شدن روبه رو  که  است   ............... مجموع  مابعدالطبیعه  قلمرو  و   ............... مابعدالطبیعی  بحث های  همۀ  مدار  و  مفهوم  اساسی ترین   2427  

| سراسری خارج 88 |  با ............... می باشد. 
2( وجودـ  هستیـ  واقعیت ها 1( وجود و ماهیتـ  هستیـ  واقعیت ها 

4( وجود و ماهیتـ  کائناتـ  نمودها و ذوات 3( وجودـ  کائناتـ  نمودها و ذوات 
زبان مابعدالطبیعه، استفاده از حروف و کلمات و جمالت که همان ............ است، می باشد و هدفش ............ است که انسان ............   2428  

| سراسری 89 |  1( اشیاء و موجوداتـ  به دست دادن تصویری جامع و صحیح از جهان هستیـ  جهانی شود عقالنی مشابه با جهان عینی.  
2( اشیاء و موجوداتـ  تفسیر و تعیین جایگاه هر موجود در زنجیرۀ وجودـ  قادر به فهم جایگاه خود در آفرینش شود.

3( اوصاف ظاهری موجوداتـ  تفسیر و تعیین جایگاه هر موجود در زنجیرۀ وجودـ  جهانی شود عقالنی مشابه با جهان عینی.
4( اوصاف ظاهری موجوداتـ  به دست دادن تصویری جامع و صحیح از جهان هستیـ  قادر به فهم جایگاه خود در آفرینش شود.

دستیابی به »وجود محض« ............ ما بعد الطبیعه است و طرح مفاهیمی همچون: وجوب و امکان، علت و معلول، حادث و قدیم، جوهر و عرض،   2429  

............ ما بعد الطبیعه است و آن جا که از سیر و حرکت انسان، تبدیل او را به جهانی عقالنی، مشابه جهان عینی، بخواهیم، دست به دامان ............ 
| سراسری خارج 90 |  ما بعد الطبیعه شده ایم. 

2( روش ـ زبان ـ هدف  1( زبان ـ زبان ـ هدف  
4( روش ـ روش ـ موضوع 3( زبان ـ روش ـ موضوع  

هدف از طرح مباحث وجود در فلسفه کدام است؟    2430  

2( شناخت کل جهان هستی 1( وصول به حقیقت  
4( تبیین عقالنی مسائل جزئی علوم تجربی 3( بررسی کمیت و کیفیت اشیاء  

| سراسری 93 |  در نظر فیلسوف، موجودات نسبت به هستی به منزلۀ .............   2431  

2( کلمات اند و هستی معنای آن هاست. 1( حروف اند و هستی در حکم کلمات است. 
4( جمالت و معانی یک کتاب به کل کتاب اند.  3( خوانندگان یک کتاب به خوِد کتاب اند. 

فلسفه عالوه بر تحقیق دربارۀ مبانی ............ همۀ علوم تجربی, دربارۀ مبانی ............ علوم انسانی نیز به پژوهش می پردازد. در نظر فیلسوف, اشیاء   2432  

و موجودات در حکم حروف و کلمات و جمالت هستند و ............ در حکم معنای آن هاست.
2( خاصـ  خاصـ  وجود و ماهیت شان 1( خاصـ  کلیـ  وجود و ماهیت شان 

4( کلیـ  کلیـ  وجود و هستی شان 3( کلیـ  خاصـ  وجود و هستی شان 
.................... سخن می گوید و احکام و عوارض آن را به کمک روش  .................... است و مابعدالطبیعه دربارۀ  مباحث وجود در فلسفه به قصد   2433  

.................... بررسی می کند. 
2( شناخت کل جهان هستیـ  مطلق وجودـ  تجربی و برهان عقلی 1( شناخت جهان طبیعتـ  وجود مطلقـ  تجربی و برهان عقلی 

4( شناخت کل جهان هستیـ  مطلق وجودـ  تعقلی 3( شناخت جهان طبیعتـ  وجود مطلقـ  تعقلی 
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کدام یک از موارد زیر, در زمرۀ کارکردهای فلسفه قرار نمی گیرد؟  2434  
2( بحث دربارۀ اعتبار و ارزش روش تجربی در شناخت طبیعت 1( تبیین عقالنی کلی ترین اموری که انسان با آن ها روبه رو است 

4( تعیین حدود و توانایی روش تجربی و تحقیق در اصول غیر تجربی علوم 3( معین نمودن روش کشف قوانین در هر یک از علوم تجربی 
عبارت »الحکمة هی صیرورة االنسان عالماً عقلیاً مضاهیاً للعالم العینی« با کدام بیت تناسب مفهومی دارد و ناظر بر چیست؟  2435  

1( تو کز سرای طبیعت نمی روی بیرون / کجا به کوی طریقت گذر توانی کردـ  روش مابعدالطبیعه  
2( این همه عکس می و نقش نگارین که نمود / یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتادـ  روش مابعدالطبیعه

3( هر آن کاو ز دانش برد توشه ای / جهانی است بنشسته در گوشه ایـ  هدف مابعدالطبیعه
ک ماهیت عمو / حالت عامه بود مطلق مگوـ  هدف مابعدالطبیعه 4( عجز از ادرا

| سراسری خارج 96 | از نگاه یک فیلسوف، نسبت موجود به وجود به کدام نسبت نزدیک تر است؟    2436  
2( یک واژه نسبت به معنای آن 1( جریان خون به رگ ها  

4( معنای یک واژه به نوشتۀ همان واژه 3( آب نمک نسبت به نمک محلول در آن 
هدف فیلسوف این است که ............ ؛ بنابراین فلسفه می خواهد ............     2437  

1( جهان عقالنی را درست مشابه و نظیر جهان عینی و خارجی نمایدـ  از ورای همۀ موجودات به کل هستی نظر کند و با یک دید کلی, هستی را بشناسد. 
2( تصویری جامع و صحیح از جهان هستی به دست آورد ـ در شناخت ماهیت اشیاء تا آن جا ریشه یابی کند که به  وجود محض, یعنی وجود بدون هیچ قید و 

شرط برسد. 
3( تصویری جامع و صحیح از جهان هستی به دست آوردـ  از ورای همۀ موجودات به کل هستی نظر کند و با یک دید کلی, هستی را بشناسد. 

4( جهان عقالنی را درست مشابه و نظیر جهان عینی و خارجی نمایدـ  در شناخت ماهیت اشیاء تا آن جا ریشه یابی کند که به  وجود محض, یعنی وجود بی قید 
و شرط برسد. 

| سراسری 85 |  از دقت در بیت: »جمال یار ندارد نقاب و پرده ولی / غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد«  کدام مفهوم مستفاد می گردد؟   2438  
1( الزمۀ صیانت از فطرت اول، تقید به تعقل و عقل معاش است.

2( طلب فلسفه در گرو عبور از فطرت اول به فطرت ثانی است.
3(  فطرت اول، بیدار نگهداشتن حالت جست وجوگری در انسان است.

4( فطرت ثانی، خروج از حد و مرز فطرت اول و زیر پا نهادن آن است.
| سراسری خارج 85 | عبارت »صیرورة االنساِن عالَماً عقلیاً ُمضاهیاً للعالَِم العینی« بیانگر ......... است که آغازگر آن به بیان افالطون ......... می باشد.   2439  

1( نهایت علومـ  حیرت در برابر هستی و گرفتار آمدن به بهت 
2( نهایت علومـ  چشم پوشی از سایه های منقش بر دیوار غار وجود

3( هدف مابعدالطبیعهـ  چشم پوشی از سایه های منقش بر دیوار غار وجود
4( هدف مابعدالطبیعهـ  حیرت در برابر هستی و گرفتار آمدن به بهت

فراغ از قید عقل معاش و پرداختن به پاسخگویی به پرسش هایی که ابتالی انسان به حیرت و شگفتی را به دنبال دارد، در گرو ......... است و   2440  
| سراسری 87 |  طرح سؤاالت، برخاسته از ......... می باشد. 

1( عبور از فطرت اول به فطرت ثانیـ  فطرت انسان که رو به سوی پرستش دارد
2( خروج از فطرت ثانی به فطرت اولـ  فطرت انسان که رو به سوی پرستش دارد

3( خروج از فطرت ثانی به فطرت اولـ  اقتضای ذات بشر که موجودی متفکر است
4( عبور از فطرت اول به فطرت ثانیـ  اقتضای ذات بشر که موجودی متفکر است

| سراسری خارج 89 | نخستین گام ورود به آستانۀ تفکر فلسفی ............ است و این گام هرگز محقق نمی شود جز با ............ و بیت:    2441  
»هر آن کاو ز دانش بََرد توشه ای / جهانی است بنشسته در گوشه ای« مبّین ............ مابعدالطبیعه است.

1( گرفتار آمدن به حیرت در برابر هستیـ  گذر از فطرت اول به فطرت ثانیـ  هدف
2( احساس نیاز به معرفت و شناختـ  گذر از فطرت اول به فطرت ثانیـ  هدف

3( گرفتار آمدن به حیرت در برابر هستیـ  توجه به ذات جستجوگرِ تشنۀ معرفتـ  موضوع
4( احساس نیاز به معرفت و شناختـ  توجه به ذات جستجوگرِ تشنۀ معرفتـ  موضوع
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| سراسری 90 |  انسان، زمانی در آستانۀ تفکر فلسفی قرار می گیرد که ............ و طلب فلسفه به بیان صدرالمتألهین در گرو ............ است.   2442  

2( دچار حیرت شودـ  گذر از ماهیات و وصول به »وجود« 1( دچار حیرت شودـ  عبور از فطرت اول به فطرت ثانی 
ـ گذر از ماهیات و وصول به »وجود« 4( به صحنۀ »وجود« قدم بگذارد  ـ عبور از فطرت اول به فطرت ثانی  3( به صحنۀ »وجود« قدم بگذارد 

مقصود فالسفه از »فطرت اول« چیست؟    2443  

2( تفکر و تعقل در مبادی هستی 1( آفرینش انسان در بدو خلقت  
4( لحظات حیرت در برابر روح انسان 3( حالت عادی انسان در برخورد با مسائل زندگی 

الزمۀ عبور از فطرت اول به فطرت ثانی کدام است؟   2444  

2( عمل کردن به خواسته های غریزی 1( رهایی از قید عقل معاش  
4( تهذیب نفس و تزکیۀ روح 3( تبیین راه و رسم سعادت انسان  

کدام یک از موارد زیر، از ویژگی های فطرت ثانی انسان نمی باشد؟   2445  
2( انسان را با روابط و مناسبات زندگی هر روزی پیوند می دهد. 1( آدمی را به یک باره به حیرت و شگفتی دچار می کند. 

4( انسان را به گوهر و حقیقت وجود خویش نزدیک می کند. 3( آدمی را به پرسش دربارۀ حقیقت وجود بر می انگیزد. 
کتاب »دنیایی که من می بینم« اثر کیست؟  2446  

4( ابراهیم مدکور 3( آلبرت اینشتاین  2( ارسطو  1( صدرالمتألهین 
| سراسری 92 | کدام عبارت در مورد فطرت ثانی درست نیست؟   2447  

1( آدمی را از مناسبات زندگی هر روزه می گسلد و به تأمل در مورد آن ها وا می دارد.
2( مسائلی برای انسان ایجاد می کند که در نظر بسیاری از مردم فاقد اهمیت است.

3( بدون کنار گذاشتن امور و مسائل روزمرۀ زندگی نمی توان به آن رسید.
4( بیدار شدن آن در آدمی، حساب سود و زیان های مادی را در هم می ریزد.

| سراسری خارج 93 | در بیت »تو کز سرای طبیعت نمی روی بیرون / کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد«، »گذر به کوی طریقت« عبارت است از:   2448  
2( تبیین عقالنی مسائل اساسی حیات 1( عبور از فطرت اول به فطرت ثانی 

4( حرکت از فطرت ثانی و رسیدن به اصل حقیقت 3( بی اعتنایی به امور طبیعی و تأمل در اهداف مهم 
فیلسوف بزرگ اسالمی ............ در کتاب ............ از ارسطو نقل می کند که طلب فلسفه ........... است و بدون آن, فلسفه بی معنا و بی فایده به نظر می رسد.  2449  

1( ابن سیناـ  اشارات و تنبیهاتـ  مرهون حیرت در برابر هستی و حیرت در برابر زندگی
2( مالصدراـ  مبدأ و معادـ  مرهون حیرت در برابر هستی و حیرت در برابر زندگی

3( ابن سیناـ  اشارات و تنبیهاتـ  در گرو عبور از فطرت اول به فطرت ثانی
4( مالصدراـ  مبدأ و معادـ  در گرو عبور از فطرت اول به فطرت ثانی

از دقت در بیت »تو کز سرای طبیعت نمی روی بیرون / کجا به سوی طریقت گذر توانی کرد« این مفهوم استنباط می گردد که ............ و طرح   2450  
سؤاالتی که ابتالی انسان به حیرت را به دنبال دارد, نشان دهندۀ ............ می باشد.  

1( وجود, اساسی ترین مفهوم و مدار همۀ بحث های مابعدالطبیعه استـ  اقتضای ذات بشر که موجودی متفکر است
2( طلب فلسفه در گرو عبور از فطرت اول به فطرت ثانی استـ  اقتضای ذات بشر که موجودی متفکر است

3( وجود, اساسی ترین مفهوم و مدار همۀ بحث های مابعدالطبیعه استـ  فطرت انسان که فقط رو به مسائل عادی روزمرۀ زندگی دارد
4( طلب فلسفه در گرو عبور از فطرت اول به فطرت ثانی استـ  فطرت انسان که فقط رو به مسائل عادی روزمرۀ زندگی دارد

مطابق فرمایش امام علی ـ علیه السالم ـ در خطبۀ اول نهج البالغه، »آغاز دین« ............  2451  
2( ایمان به مبدأ و معاد است. 1( اخالص به ساحت پیامبر اسالم است. 

4( نفی صفات زاید از خدا است. 3( معرفت و شناخت پروردگار است. 
مطابق فرمایش امام علی ـ علیه السالم ـ در خطبۀ اول نهج البالغه، »کمال توحید خداوند متعال« کدام است؟  2452  

2( شناخت کردگار عالم  1( نفی صفات ]زاید[ بر ذات او  
4( اخالص به ساحت مقدس او 3( ایمان به ذات پروردگار  
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در فرمایش امام علی ـ علیه السالم ـ در خطبۀ اول نهج البالغه، »نفی صفات زاید بر ذات باری تعالی« به چه عنوانی یاد شده است؟  2453  

4( کمال اخالص 3( کمال معرفت  2( آغاز دین  1( آغاز ایمان 
| سراسری 86 | جهان شناسی عرضه شده از سوی اسالم، چگونه شناختی از جهان است و معارف دینی در اسالم، از چه ویژگی برخوردار است؟   2454  

گاهی برترـ  ذاتاً مهیای تبیین عقالنی است.  1( یک جهان بینی مبتنی بر وحی و آ
گاهی برترـ  مبتنی بر تعبد و پذیرش درونی مکلف است. 2( یک جهان بینی مبتنی بر وحی و آ

3( یک جهان شناسی هم افق و سازگار با معرفت فلسفیـ  ذاتاً مهیای تبیین عقالنی است.
4( یک جهان شناسی هم افق و سازگار با معرفت فلسفیـ  مبتنی بر تعبد و پذیرش درونی مکلف است.

خاستگاه فلسفۀ اسالمی را باید در کجا جست وجو کرد و حرمت بحث و تعمق و تجزیه و تحلیل در مسائل عقلی از سوی چه کسانی از مسلمانان   2455  

| سراسری خارج 86 | مطرح شد؟ 
2( در متن و بطن خود اسالمـ  اهل حدیث 1( در متن و بطن خود اسالمـ  معتزله و اشاعره 

4( در برخورد تاریخی اسالم با فلسفه های دیگرـ  معتزله و اشاعره 3( در برخورد تاریخی اسالم با فلسفه های دیگرـ  اهل حدیث 
با توجه به جایگاه و موقعیت وحی که معارفش سرچشمۀ آسمانی دارند و از طریقی غیر از تفکر بشر به دست ما رسیده اند، کدام عبارت، صحیح   2456  

| سراسری 87 | به نظر نمی رسد؟ 
1( معارف دینی به ذات خود، مهیای تبیین عقالنی و فلسفی هستند.

2( خاستگاه فلسفۀ اسالمی را باید در برخورد تاریخی اسالم با فلسفه های دیگر جست وجو کرد.
3( فلسفۀ اسالمی، فلسفه ای است که محتوای اصلی و ستون فقرات آن را کتاب و سنت تشکیل می دهد.

4( امکان استفاده از بیان فالسفه در تفسیر دیدگاه های اسالمی پس از ارتباط تاریخی و فرهنگی با حکمای یونان فراهم شد.
سؤال از مفهوم آیۀ شریفۀ »الرحمن علی العرش استوی« و دریافت پاسخ با جمله هایی شبیه »الکیفیة مجهولة و السؤال عنه بدعة« مشخص کنندۀ   2457  

| سراسری خارج 87 | موضع فکری ............ است.  
1( پذیرندگان جبر و محکومیت انسان در برابر اراده و مشیت قاهر خداوند متعال 

2( اهل حدیث مخالف با عقل و استدالل و تعمق در ماوراء ظواهر الفاظ کتاب و سنت
3( گروه معتزلۀ موافق با عقل و استدالل و تعمق در ماوراء ظواهر الفاظ کتاب و سنت 
4( هواداران جبهۀ نفی و تعطیل و معتقد به تصویب آراء سابقین صحابۀ پیامبر )ص( 

آن دسته از مسلمانان که جبهۀ نفی و تعطیل را تشکیل می دادند و بحث و تعمق و تجزیه و تحلیل در موضوعاتی همچون »الرحمن علی العرش   2458  

| سراسری خارج 88 | استوی« را جایز نمی شمردند ................. بودند. 
4( اهل سنت و اهل حدیث 3( اهل سنت و معتزله  2( اهل حدیث و معتزله  1( اشاعره و معتزله  

نخستین سوره ای که صدرالمتألهین به تفسیر آن پرداخت، کدام سوره است؟  2459  

4( نور 3( بقره   2( توحید  1( حدید 
کتاب »شرح اصول کافی« اثر کیست؟   2460  

4( شیخ صدوق 3( مالصدرا  2( عالمه طباطبایی  1( فیض کاشانی 
بنا به فرمایش حضرت علی ـ علیه السالم ـ در خطبۀ اول نهج البالغه، »کمال معرفت پروردگار« کدام است؟  2461  

2( اخالص به ساحت مقدس پروردگار 1( توحید خداوند  
4( ایمان به ذات آفریدگار 3( نفی صفات زاید بر ذات خداوند  

در فرمایش حضرت علی ـ علیه السالم ـ در خطبۀ اول نهج البالغه، از »کمال ایمان« با چه عنوانی یاد شده است؟   2462  

2( معرفت و شناخت کردگار 1( اخالص به ساحت مقدس خداوند 
4( نفی صفات زاید بر ذات خداوند 3( توحید خداوند متعال  

مطابق فرمایش حضرت علی ـ علیه السالم ـ در خطبۀ اول نهج البالغه، هر کس برای خداوند صفتی زاید قائل شود .........   2463  

2( برای او جزء و بخش قائل شده است.  1( او را دو چیز انگاشته است.  
4( او را نشناخته است. 3( او را قرین و همدم چیزی ساخته است. 
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مطابق فرمایش حضرت علی ـ علیه السالم ـ در خطبۀ اول نهج البالغه، هرکس خدا را دو چیز بینگارد ..........   2464  
2( او را محدود ساخته است. 1( برای او جزء و بخش قائل شده است. 

4( او را قرین و همدم چیزی ساخته است. 3( او را نشناخته است.  
مطابق فرمایش حضرت علی ـ علیه السالم ـ در خطبۀ اول نهج البالغه، هر کس خدا را قرین چیزی بداند ..........   2465  

2( او را نشناخته است. 1( او را محدود ساخته است.  
4( او را دو چیز انگاشته است. 3( برای او جزء و بخش قائل شده است. 

حضرت علی ـ علیه السالم ـ در خطبۀ اول نهج البالغه می فـرمایـد: جاهل به مقام ربوبی به سوی او )خدا( اشاره می کند و هر کس چنین کند ..........  2466  
2( او را دو چیز انگاشته است.  1( او را محدود ساخته است.  

4( او را نشناخته است. 3( برای او جزء و بخش قائل شده است. 
مطابق فرمایش حضرت علی ـ علیه السالم ـ در خطبۀ اول نهج البالغه، هر کس برای خدا جزء و بخش قائل شود ..........  2467  

2( او را نشناخته است. 1( او را محدود ساخته است.  
4( او را دو چیز انگاشته است. 3( او را قرین و همدم چیزی ساخته است. 

منظور از این که »جسمی دارای ماده و قوه است« چیست؟ یعنی آن جسم ..........   2468  
2( دارای فعلیت کامل است. 1( دیگر تحول نمی پذیرد.   

4( همۀ کماالت ممکن خویش را واجد است. 3( استعداد برای تغییر و حرکت دارد. 
کدام یک از موارد زیر از صفات فرشتگان نمی باشد؟  2469  

2( همگی مجردند و فعلیت تمام دارند. 1( عاری از ماده و قوه هستند.  
4( دارای استعداد برای حرکت از نقص به سوی کمال هستند. 3( نمونۀ بارز خلقت و واسطۀ فیض آفرینش هستند. 

از نظر عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان، آیات قرآن از چه طریقی به تعمق و کوشش در معرفت خداوند و آیات الهی دعوت می کنند؟  2470  
2( تذکر و تفکر عقلی   1( تجربه و شناخت حسی  

4( کشف و شهود عرفانی 3( تزکیه و تهذیب اخالقی  
| سراسری خارج 92 | کدام عبارت در مورد ماهیت معارف دینی درست است؟   2471  

1( مواضع نظری دین دربارۀ جهان هستی، محتوایی فلسفی دارد.
2( بسیاری از مسائل دینی وجود دارد که به زبان فلسفی بیان شده است.

3( معارف دینی همگی ماهیتی فلسفی دارند؛ هر چند در نحوۀ بیان متفاوتند.
4( نمی توان معارف دینی را، که ماهیتی فلسفی دارند، به شیوۀ فلسفی بررسی کرد.

کدام عبارات به ترتیب, بیانگر برخورد اهل حدیث و اهل بیت )ع( در پرسش از آیۀ قرآنی »الرحمن علی العرش استوی« است؟  2472  
1( آن را قابل تبیین عقالنی ندانسته و انکار می کردندـ  به تعطیل تفکر در این امور امر کرده اند. 

2( طرح سؤال را بدعت می دانستندـ  پاسخ هایی در حد توان فکری پرسش کننده  بیان می کردند.
3( آن را قابل تبیین عقالنی ندانسته و انکار می کردندـ  پاسخ هایی در حد توان فکری پرسش کننده بیان می کردند.

4( طرح سؤال را بدعت می دانستندـ  به تعطیل تفکر در این امور امر کرده اند.
خاستگاه فلسفۀ اسالمی را باید در ............ جست وجو کرد و هدف وحی از طرح پرسش های فلسفی ............ بوده است.  2473  

1( برخورد تاریخی اسالم با فلسفه های دیگرـ  عرضۀ مطالب غیر قابل فهم و واداشتن اندیشه ها به تسلیم و سکوت 
2( متن و بطن خود اسالمـ  عرضۀ مطالب غیر قابل فهم و واداشتن اندیشه ها به تسلیم و سکوت

گاهی انسان 3( برخورد تاریخی اسالم با فلسفه های دیگرـ  دعوت به تفکر و تکامل بخشیدن اندیشه و آ
گاهی انسان 4( متن و بطن خود اسالمـ  دعوت به تفکر و تکامل بخشیدن اندیشه و آ

با توجه به خطبۀ اول نهج البالغه در باب معرفت به خداوند و مبدأ هستی, آغاز دین ............ و کمال ایمان در ............ و کمال اخالص در ............   2474  
است. 

1( معرفت و شناخت کردگارـ  توحید خداوندـ  نفی صفات زاید بر ذات خداوند
2( معرفت و شناخت کردگارـ  اخالص به ساحت مقدس خداوندـ  نفی صفات زاید بر ذات خداوند

3( ایمان به ذات آفریدگارـ  اخالص به ساحت مقدس خداوندـ  معرفت و شناخت کردگار
4( ایمان به ذات آفریدگارـ  توحید خداوندـ  معرفت و شناخت کردگار
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طرح مباحث وجودشناسی در معارف الهی, ماهیت این مباحث را ............ و این مباحث منشأ ............ و محتوایی ............ دارند.  2475  
2( تغییر می دهدـ  مابعدالطبیعیـ  وحیانی  1( دگرگون نمی کندـ  مابعدالطبیعیـ  وحیانی 

4( تغییر می دهدـ  آسمانیـ  فلسفی 3( دگرگون نمی کندـ  آسمانیـ  فلسفی 
مطالعات دقیق فلسفی و عرفانی, دربارۀ آیات سورۀ توحید و آیات اول سورۀ حدید, حکما و عرفا را به کدام حقیقت رهنمون کرده است و آیات   2476  

و روایات, ارتباط دین و فلسفه را چگونه تبیین می کند؟ 
1( این آیات حاوی باالترین مضامین اجتماعی و فرهنگی استـ  دین راه هر نوع تعمق و تدبر فلسفی را برای انسان بسته است.

2( این آیات عالی ترین مرتبۀ توحید و معرفت است  ـ انسان را به تعمق و تدبر در آن ها وادار می کند و هیچ گونه منافاتی بین دین و فلسفه وجود ندارد.
3( این آیات حاوی باالترین مضامین اجتماعی و فرهنگی استـ  انسان را به تعمق و تدبر در آن ها وادار می کند و هیچ گونه منافاتی بین دین و فلسفه وجود ندارد.

4( این آیات عالی ترین مرتبۀ توحید و معرفت استـ  دین راه هر نوع تعمق و تدبر فلسفی را برای انسان بسته است.
طبق خطبۀ اول نهج البالغه در باب معرفت به خداوند, کدام گزینه صحیح نیست؟    2477  

1( کمال ایمان  در توحید و کمال توحید  در اخالص 
2( آغاز دین  در شناخت خداوند و کمال ایمان  در توحید 

3( کمال توحید  در اخالص و کمال اخالص  در نفی صفات زائد بر ذات 
4( کمال ایمان  در اخالص و کمال اخالص  در نفی صفات زائد بر ذات 

در مورد برخورد فرقه های اسالمی با مباحث مابعدالطبیعی متون اسالمی کدام گزینه مناسب است؟    2478  
1( کسانی که معلوماتشان در حدود نقل روایات و احادیث بود, بحث عقلی در این مباحث را جایز می دانستند. 

2( اهل حدیث مخالف هرگونه بحث عقلی در این مباحث بودند و جملۀ »الکیفیة مجهولة و السؤال عنه بدعة« را مطرح می کردند. 
3( روش پیشوایان دین در برخورد با این گونه مسائل, محکوم کردن و بدعت شمردن آن ها بوده است. 

4( در میان شیعه , معتزله بحث عقلی در مباحث مابعدالطبیعۀ دین را جایز می دانستند و به آن اهتمام می ورزیدند. 
با توجه به جایگاه و موقعیت وحی که معارفش سرچشمۀ آسمانی دارند و از طریقی غیر از تفکر بشر به دست ما رسیده اند, کدام عبارت, صحیح   2479  

به نظر نمی رسد؟  
1( معارف دینی به ذات خود مهیای تبیین عقالنی و فلسفی هستند. 

2( خاستگاه فلسفۀ اسالمی را باید در برخورد تاریخی اسالم با فلسفه های دیگر جست وجو کرد.
3( فلسفۀ اسالمی فلسفه ای است که محتوای اصلی و ستون فقرات آن را کتاب و سنت تشکیل می دهد. 

4( امکان استفاده از بیان فالسفه در تفسیر دیدگاه های اسالمی پس از ارتباط تاریخی و فرهنگی با حکمای یونان فراهم شد. 
بنا به فرمایش امام خمینی )ره( تعبیر عرفا از اصطالحات فلسفی علت و معلول و مبدأ و اثر، معادل کدام تعبیر است و با توجه به خطبۀ اول   2480  
نهج البالغه در باب معرفت به خداوند، »نفی صفات زاید بر ذات حق« و »ایمان به ذات آفریدگار« به ترتیب کدام مراحل معرفت را شامل می شود؟ 

2( واحد و کثیرـ  کمال توحیدـ  کمال اخالص 1( ظاهر و مظهرـ  کمال توحیدـ  کمال معرفت  
4( واحد و کثیرـ  کمال اخالصـ  کمال توحید  3( ظاهر و مظهرـ  کمال اخالصـ  کمال معرفت  

| سراسری خارج 94 | طرح مباحث هستی در معارف الهی نشان دهندۀ کدام مورد است؟   2481  
2( دین در حقیقت و ذات خود چیزی جز فلسفه نیست. 1( اصول و مسائل زیربنایی دین، ماهیت فلسفی دارند. 

4( زبان دین و فلسفه، اختالف اساسی و ماهوی ندارد. 3( فلسفه، چیزی غیر از معارف الهی را بیان نمی کند. 

بیشتر تمرین کنیم  

عرصۀ مطالعه مابعدالطبیعه چیست و این مطالعه با چه روشی صورت می گیرد؟  2482  
2( بخشی از هستیـ  فقط عقالنی  1( سراسر هستیـ  تجربی و عقالنی 

4( بخشی از هستیـ  تجربی و عقالنی 3( سراسر هستیـ  فقط عقالنی  
فلسفه، مبانی ............... علوم انسانی و مبانی ............... علوم تجربی را تحکیم می کند. مورد اّول به این معنا است که ...............  2483  

1( خاصـ  عقالنیـ  هر یک از آن علوم را به نوعی بینش فلسفی نسبت به انسان استوار می کند.
2( کلیـ  عامـ  دیدگاه فلسفی نسبت به ماهّیت و حقیقت انسان پایۀ نظریات آن هاست.

3( عامـ  غیرتجربیـ  هر کدام از علوم انسانی را به نوع بینش فلسفی خاص نسبت به انسان متکی می کند.
4( خاصـ  کلیـ  عقاید فلسفی دانشمندان نسبت به حقیقت جهان، اساس نظریات آن هاست.



281
صف ل   اصلـص

پرسش دربارۀ ماهیت و معانی زندگی بشر و حیات اجتماعی به طور کلی در فطرت ............... و کسی که ............... از نظر اینشتاین در کتاب دنیایی   2484  
که من می بینم ...............

1( اّول مطرح شدهـ  آن پرسش ها را غیرعقالنی می داندـ  بدبخت و فاقد صالحیت زندگی است.
2( ثانی مطرح شدهـ  زندگی خود و دیگران را بی معنا می داندـ  فیلسوف به معانی حقیقی آن نیست.

3( ثانی مطرح شدهـ  آن پرسش ها را عقالنی نمی داندـ  زندگی و حیات خود و دیگران را پوچ می انگارد.
4( اّول مطرح شدهـ  حیات خود و دیگران را واهی می شماردـ  شایستۀ حیات نبود.

کدام عبارت دربارۀ فلسفه درست است؟  2485  
2( به دنبال یافتن یک دید کلی از جهان هستی است. 1( چهرۀ خاص هر موجودی را تبیین عقالنی می کند. 
4( با روش تجربی می توان یافته های آن را بررسی کرد. 3( در بیان مباحث خود از اصطالحات علمی استفاده می کند. 

فلسفه برای کسی که حتماً بی فایده به نظر می رسد؟  2486  
2( به زندگی و امور آن اهّمیت بدهد. 1( با مباحث فلسفی به درستی آشنا نباشد. 

4( دل مشغولی اش فقط امور روزمره باشد. 3( نتواند مشکالت اساسی زندگی را حل کند. 
متافیزیک دانشی است که ...............  2487  

2( تبیین عقالنی پدیده ها و علل آن ها را برعهده دارد. 1( کنه و بن سایر علوم را مورد بررسی قرار می دهد. 
4( چیزها را از این حیث که مصادیق هستی اند، بررسی می کند. 3( به ماوراءالطبیعه و ابعاد آن، از جهت هستی اختصاص دارد. 

امام علی )ع( در خطبۀ اّول نهج البالغه، کمال توحید را در چه چیزی دانسته اند؟  2488  
2( اخالص به ساحت مقدس خداوند 1( معرفت و شناخت کردگار  

4( نفی صفات زاید بر ذات 3( ایمان به ذات آفریدگار  
کدام گزینه در مورد نسبت فلسفه و علوم تجربی نادرست است؟  2489  

2( اعتبار و ارزش روش تجربی 1( تحکیم مبانی علوم تجربی  
4( اثبات قوانین علوم تجربی 3( حدود توانایی های روش تجربی  

داشتن یک دیدگاه کلی جهت به دست آوردن تصویری جامع و صحیح از جهان هستی به کدام یک از جنبه های متافیزیک مرتبط است؟  2490  
4( موضوع 3( زبان  2( روش  1( هدف 

متناسب با بیت زیر و محتوای آن کدام عبارت کامل تر به نظر می رسد؟  2491  
این همه نقش در آیینۀ اوهام افتاد« »حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد 

1( مطالب فلسفی که در قالب زبان غیرفلسفی بیان شده اند را، نمی توان به شیوۀ فلسفی آن ها را مطالعه کرد.
2( معانی که مراد فالسفه بوده و در قالب و زبان متفاوت بیان شده و محتوایی فلسفی دارند.

3( اختالف در تعابیر در بیان مطالب وجودشناسانه تعلق آن ها را به قلمرو مابعدالطبیعه خدشه دار نمی کند.
4( تعابیر متفاوت و مختلف در بیان مسائل مابعدالطبیعه و احوال وجود به چشم می خورد.

بنابر فرمایش امیرالمؤمنین )ع( »نفی صفات زاید بر ذات خداوند« با عنوان ............... و به دلیل ............... بوده و صدرالمتألهین در کتاب »اسفار«   2492  
مباحث آن را با سفر ............... تطبیق داده است.

1( کمال اخالصـ  قرین و همدم چیزی ندانستن خداوندـ  بالحق فی الحق
2( کمال توحیدـ  اخالص به ساحت مقدس خداوندـ  فی الحق بالحق

3( کمال توحیدـ  اشاره نکردن به سوی خداوند و جهل به مقام ربوبیـ  فی الحق بالحق
4( کمال اخالصـ  دو چیز نپنداشتن خداوندـ  بالحق فی الحق

از حدیث »الحکمة ضالة المؤمن، فاطلبوها و لو عند المشرک« کدام مطلب دربارۀ رابطۀ دین و فلسفه به طور دقیق تری بیان شده است؟ استعدادهای   2493  
فکری و نیروی خالقیت متفکران اسالمی به برکت ............... و هم سخنی با حکمای یونان به سامان بخشیدن نظام فکری نوین فلسفۀ اسالمی منجر شد.

1( جهان شناسی به خصوص از سوی متون اسالمی عرضه شده که ماهیتی فلسفی داردـ  ترجمۀ آثار یونانیان
2( قابلّیت متون اسالمی برای تفسیر شدن به زبان فلسفی غیرقابل تردید استـ  آیات و روایات

3( هموار شدن راه تحصیل حکمت به واسطۀ بیان عمیق دیدگاه ها دربارۀ هستی بوده استـ  گسترش نظام های فلسفی گذشته
4( راه تحصیل علم با دعوت به تفکر و واجب دانستن آن از سوی اسالم هموار شدـ  احادیث و آیات قرآن



مـــنطق
282

فلسفـهپیشدانشگاهـی

کدام آیه از آیات شریفۀ زیر به لحاظ فلسفی با این سخن حضرت علی)ع( در خطبۀ اّول نهج البالغه قرابت بیشتری دارد: ».... جاهل به مقام ربوبی به   2494  
سوی او اشاره می کند و هرکس چنین کند خداوند را محدود ساخته ....« و این »جهل و نشناختن« را امیرالمؤمنین نتیجۀ مستقیم ............... می دانند.

1( ！هو االول و اآلخر و الظاهر و الباطن و هو بکّل شیٍء علیم(ـ  قابل شمارش دانستن خداوند
2( ！و هلل المشرق و المغرب فاینما تولّوا فثّم وجه اهلل(ـ  جزء و بخش قائل شدن برای خداوند

3( ！هو االّول و اآلخر و الظاهر و الباطن و هو بکّل شیٍء علیم(ـ  جزء و بخش قائل شدن برای خداوند
4( ！وهلل المشرق و المغرب فاینما تولّوا فثّم وجه اهلل(ـ  قابل شمارش دانستن خداوند

بحث عقلی در مسائل مابعدالطبیعۀ دین از سوی معتزله ............... و از سوی اهل حدیث ............... بود و عالمه طباطبایی ذیل آیۀ 54 سورۀ اعراف   2495  
در تفسیر المیزان روش گروه ............... را با عقل ............... و از سوی کتاب و سنت ............... قلمداد می کنند.

2( مقبول ـ مردود ـ اّول ـ موافق ـ مردود 1( مردودـ  مقبولـ  اّولـ  مخالفـ  قبول 
4( مردودـ  مقبولـ  دومـ  موافقـ  مقبول 3( مقبولـ  مردودـ  دومـ  مخالفـ  مردود 

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب تر است؟  2496  
»دلیل این که به فلسفه، مابعدالطبیعه می گویند این است که ............... و ماوراءالطبیعه ...............«

1( به طبیعت نمی پردازدـ  در قلمرو و عرصۀ مطالعۀ آن قرار می گیرد.
2( علم هستی شناسی استـ  با آن متفاوت است و مرتبه ای از هستی محسوب می شود.

3( از طبیعت فراتر می رودـ  علم به هستی نیست، بلکه یکی از مراتب وجود است.
4( احکام مطلق وجود را بررسی می کندـ  شامل تمام مراتب هستی است.

کدام گزینه با مضمون ابیات زیر تناسب و تطابق بیشتری دارد؟  2497  
ــــــو ــــــت عم ک ماهی ــــــز ز ادرا حالــت عامــه بــود مطلــق مگــوعج
ـــــان ـــــّر سّرش ـــــات و س ـــــه ماهی ــانزانک ــد عی ــالن باش ــم کام ــش چش پی

1( ارزش پاسخ گویی به پرسش هایی مثل »حقیقت انسان چیست؟« به اندازۀ ارزش وجود آدمی است و در فطرت ثانی مطرح می شود.
2( فطرت ثانی و مسائل مربوط به آن در صورتی درک می شوند که از قید عقل معاش فارغ شویم.

3( فطرت اّول حالت مردم عادی و فطرت ثانی حالت خواص است که راز هستی را کامالً آشکار می کند.
4( فطرت ثانی انسان را به گوهر و حقیقت وجودش نزدیک می کند و بی اعتنایی مردم درگیر به فطرت اّول از ارزش آن نمی کاهد.

با توّجه به خطبۀ اّول نهج البالغه، از دید حضرت علی )ع(، هرکس خداوند را ............... بداند، او را دو چیز انگاشته است و هر کس خداوند را ...............   2498  
بداند، او را محدود ساخته است.

2( دارای قرین و همدم بداندـ  قابل اشاره 1( دارای جزء و بخش بداندـ  قابل اشاره 
4( دارای قرین و همدم بداندـ  قابل شمارش 3( دارای جزء و بخش بداندـ  قابل شمارش 

مضمون مصراع »لفظ ها و نام ها چون دام هاست« با کدام مورد تناسب بیشتری دارد؟  2499  
2( ورود به مابعدالطبیعه بدون فهم زبان آن غیرممکن است. 1( کار فیلسوف شبیه کار خوانندۀ یک کتاب است. 

4( در نظر فیلسوف، موجودات در حکم حروف و کلمات هستند. 3( کسی که به کلمات اهّمیت دهد، در دام خواهد افتاد. 
»السؤال عنه بدعة«، پاسخ ............... به ............... بود.  2500  

2( اهل حدیثـ  پرسش کنندگان 1( اهل حدیثـ  معتزله  
4( اهل حدیثـ  مخالفان خود 3( اهل سّنتـ  اهل استدالل  

کدام عبارت دربارۀ مابعدالطبیعه نادرست است؟  2501  
1( با فهم معانی عرفی اصطالحات آن، قادر به فهم خواهیم بود.

2( قلمرو آن از قلمرو هر دانشی که تصّور شود، وسیع تر است.
3( هیچ دانشی را نمی توان تصّور کرد که مانند آن به عمق اشیاء نفوذ کند.

4( از معنای هستی پرسش می کند و هدف آن درک معنای خود هستی است.
کدام عبارت دربارۀ مابعدالطبیعه درست نیست؟  2502  

2( هر جا که موجودی باشد، حرفی برای گفتن دارد. 1( در پی یافتن واقعیت هر موجود است. 
4( مطالعۀ چهره های ظاهری موجودات جزء کوچکی از آن است. 3( هیچ بخشی از هستی، از حیطۀ مطالعه آن بیرون نیست. 
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2 24292 
دستیابی به وجود محض  روشمابعدالطبیعه / طرح مفاهیم وجوب و امکان 
و ...  زبانمابعدالطبیعه/ سیر و حرکت انسان به صورتی که جهانی شود 
عقالنی، درست مشابه و نظیر جهان عینی و خارجی  هدفمابعدالطبیعه

2 24302 
هدف از طرح مباحث وجود در فلسفه شناختکلجهانهستی است.

2 24312 
در نظر فیلسوف، اشیاءوموجوداتدرحکمحروفوکلماتوجمالتهستند

ووجودوهستیشاندرحکممعنایآنهاست.
3 24322 

فلسفه  عالوه بر تحقیق دربارۀ مبانی کلی همۀ علوم تجربی, دربارۀ مبانی خاص 
نیز به پژوهش می پردازد. در نظر فیلسوف, اشیاء و موجودات در  انسانی  علوم 
حکم حروف و کلمات و جمالت هستند و وجودوهستیشان در حکم معنای 

آن هاست.
4 24332 

مباحث وجود در فلسفه به قصد شناختکلجهانهستی است. مابعدالطبیعه از 
یک سلسله مسائل دربارۀ مطلقوجود, یعنی وجود بی قید و شرط, سخن می گوید 
و احکام و عوارض آن را بررسی می کند. مابعدالطبیعه, وجود اشیاء را به کمک تبیین 
عقالنی یعنی به روشتعقلی می شناسد و با قدم عقل و برهان عقلی پیش می رود.

3 24342 
فلسفه می کوشد تا کلی ترین اموری را که انسان با آن ها روبه روست, تبیین عقالنی 
کند. فلسفه هم مبانی علوم را تحکیم می کند و هم دربارۀ اعتبار و ارزش روش 
تجربی در شناخت طبیعت سخن می گوید و حدود و توانایی روش تجربی را تعیین 
می نماید. فلسفه عالوه بر تحقیق دربارۀ مبانی کلی علوم تجربی, دربارۀ مبانی خاص 

علوم انسانی نیز به پژوهش می پردازد.
3 24352 

عبارت »فلسفه سیر و حرکت انسان است, به  صورتی که جهانی شود عقالنی, 
درست مشابه و نظیر جهان عینی و خارجی« با بیت هرآنکاوزدانشبرد
توشهای/جهانیاستبنشستهدرگوشهای تناسب مفهومی دارد و اشاره به 

هدفمابعدالطبیعه دارد.
2 24362 

حروف و کلمات  معنای واژه  معنای کل کتاب = خواص ظاهری شیء 
 وجود محض شیء  کل وجود )مطلق وجود(

3 24372 
فیلسوف  و  است  به قصد شناخت کل جهان هستی  فلسفه  در  مباحث وجود 
فلسفه  آورد.  بهدست جهانهستی از وصحیح جامع تصویری می خواهد 
می خواهدازورایهمۀموجوداتبهکلهستینظرکندوبایکدیدکلی,

هستیرابشناسد.   
2 24382 

مقصود فالسفه از »فطرت اول«  همان »حالت عادی ما در برخورد و تماس با امور 
و مسائل زندگی هر روزه« است. الزمۀ عبور از فطرت اول این است که آدمی برای 
لحظاتی از قید عقل معاش فارغ شود و با پرسش هایی روبه رو گردد که ارزش آن به 

اندازۀ ارزش وجود آدمی است. این حال همان »فطرت ثانی« است.

کجا به کوی طریقت گذر توانی کردتو کز سرای طبیعت نمی روی بیرون
غبــار ره بنشــان تــا نظر توانــی کردجمـال یار نـدارد نقـاب و پرده ولی

4 24392 
منظور عبارت »غبار ره بنشان«  همانعبورازفطرتاولبهفطرتثانی است.

فلسفه  که  است  معتقد  افالطون  است.  مابعدالطبیعه هدف بیانگر  عبارت  این 
منحصراً با حیرتدربرابرهستی آغاز می شود.

4 24402 
طلب فلسفه در گرو عبورازفطرتاولبهفطرتثانی است و الزمۀ این عبور، 
فراغت از قید عقل معاش و پاسخگویی به پرسش هایی است که اقتضایذاتبشر 

است؛ چرا که بشرذاتاًمتفکراست و تفکر، همان فطرت ثانی او است.
1 24412 

ما در لحظات حیرتدربرابرهستیووجودوحیرتدربرابرزندگیدر آستانۀ 
تفکر فلسفی قرار می گیریم. طلب فلسفه در گرو عبورازفطرتاولبهفطرتثانی 
است. بیت »هر آن کاو ز دانش برد توشه ای / جهانی است بنشسته در گوشه ای« 
بیانگر هدفمابعدالطبیعه است؛ چنان که در تعریف فلسفه گفته اند: فلسفه، سیر و 
حرکت انسان است، به صورتی که جهانی شود عقالنی، درست مشابه و نظیر جهان 

عینی و خارجی.
1 24422 

با حیرتدربرابرهستیووجودوحیرتدربرابرزندگی،ما در آستانۀ تفکر 
فلسفی قرار می گیریم. صدرالمتألهین در کتاب »مبدأ و معاد« از »ارسطو« نقل 
می کند که: طلب فلسفه در گرو عبورازفطرتاولبهفطرتثانیاست و بدون 

آن، فلسفه بی معنا و بی فایده به نظر می رسد. 
3 24432 

مقصود فالسفه از »فطرت اول«، همان حالتعادیمادربرخوردوتماسباامور
ومسائلزندگیهرروزه است. 

1 24442 
الزمۀ عبور از فطرت اول این است که آدمی برای لحظاتی ازقیدعقلمعاشفارغ
شودو با پرسش هایی روبه رو گردد که پاسخ گویی به آن ها، به ظاهر سودی در بر 

ندارد اما در حقیقت، ارزش آن به اندازۀ ارزش وجود آدمی است.
کجا به کوی طریقت گذر توانی کردتو کز سرای طبیعت نمی روی بیرون

2 24452 
ویژگی های فطرت ثانی عبارتند از: 1- آدمی را به یک باره به حیرت و شگفتی 
وادار می کند. 2- حساب سودها و زیان های مادی را به هم می ریزد. 3- آدمی را 
به پرسش دربارۀ حقیقت وجود برمی انگیزد. 4- سبب می شود انسان از روابط و 
مناسبات زندگی هر روزی بگسلد و به سوی درک و دریافت حقیقت اشیاء و راز 

هستی برود. 5- انسان را به گوهر و حقیقت وجود خویش نزدیک می کند.
3 24462 

کتاب »دنیایی که من می بینم« اثر آلبرتاینشتاین است.
3 24472 

برای عبور از فطرت اول به فطرت ثانی، نیازبهکنارگذاشتنامورومسائلروزمرۀ
زندگینیست.
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1 24482 
الزمۀعبورازفطرتاولبهفطرتثانی این است که آدمی هر چند برای لحظاتی 
از قید عقل معاش فارغ شود و با پرسش هایی روبه رو گردد که پاسخ گویی به آن ها، به 

ظاهر سودی در بر ندارد و بنابر مصالح زندگی عادی مطرح نشده است.
کجا به کوی طریقت گذر توانی کردتو کز سرای طبیعت نمی روی بیرون

4 24492 
صدرالمتألهین)مالصدرا(, فیلسوف بزرگ اسالمی, در کتاب مبدأومعاد از ارسطو 
نقل می کند که طلب فلسفه درگروعبورازفطرتاولبهفطرتثانیاست و بدون 

آن , فلسفه بی معنا و بی فایده به نظر می رسد.
2 24502 

این بیت اشاره به این سخن صدرالمتألهین دارد کهطلبفلسفهدرگروعبور
ازفطرتاولبهفطرتثانیاست و بدون آن, فلسفه بی معنا و بی فایده به نظر 
می رسد. الزمۀ عبور از فطرت اول این است که آدمی هر چند برای لحظاتی از قید 
عقل معاش فارغ شود و با پرسش هایی روبه رو گردد که پاسخ گویی به آن ها, به ظاهر 
سودی ندارد و بنا بر مصالح زندگی عادی مطرح نشده است اما در حقیقت, ارزش 
آن ها به اندازۀ ارزش وجود آدمی است. این حال, همان فطرت ثانی است که آدمی 
را به یک باره به حیرت و شگفتی دچار می کند و حساب سودها و زیان های مادی را 

به هم می  ریزد. بشرذاتاًمتفکراستوتفکرهمانفطرتثانیاست.
3 24512 

آغاز دین معرفتوشناختکردگار
4 24522 

کمال توحید خداوند متعال اخالصبهساحتمقدسخداوند
4 24532 

کمالاخالص نفی صفات زاید بر ذات خداوند
3 24542 

متون اسالمی از یک طرف جهان شناسی به خصوصی را عرضه می کند که همافقو
سازگاربامعرفتفلسفی است و از طرف دیگر بر »تفکر و اندیشه« در این معارف 
اصرار می ورزد و آن را از »واجبات شرعی« می شمارد. به این ترتیب، گرچه معارف 
دینی سرچشمۀ آسمانی دارند و از طریقی غیر از تفکر بشر به دست ما رسیده اند 
امابهذاتخود،مهیایتبیینعقالنیوفلسفیهستند و برای توضیح و تفسیر 

آن ها می توان از مفاهیم فلسفی و زبان مابعدالطبیعه مدد گرفت.
2 24552 

خاستگاه فلسفۀ اسالمی را باید درمتنوبطنخوداسالم جست وجو کرد نه در 
برخورد تاریخی اسالم با فلسفه های دیگر. اهلحدیث هرگونه بحث و تعمق و 

تجزیه و تحلیل عقلی را در مباحث مابعدالطبیعۀ دین جایز نمی دانستند.
2 24562 

خاستگاه فلسفۀ اسالمی را بایددرمتنوبطنخوداسالمجستوجوکردنهدر
برخوردتاریخیاسالمبافلسفههایدیگر.

2 24572 
اهلحدیثکهمعلوماتشاندرحدودنقلوروایتاحادیثبود،هرگونهبحثو
تعمقوتجزیهوتحلیلدراینمسائلراناروامیشمردند.دربارۀ یکی از فقهای 
چهارگانۀ اهل سنت نوشته اند: شخصی از او دربارۀ آیۀ »الرحمن علی  العرش استوی« 
سؤال کرد. اهل حدیث در پاسخ کسانی که دربارۀ این مسائل می پرسیده اند، جملۀ 
»الکیفیُة مجهولٌة و السؤال عنُه بدعٌة« را که ظاهراً جملۀ شایعی بوده، مطرح می کرده اند. 

4 24582 
اهلحدیث از مسلمانان اهلسنت بودند که جبهۀ نفی و تعطیل را تشکیل 
می دادند و هر گونه بحث و تعمق و تجزیه و تحلیل را در مباحث ما بعد الطبیعۀ دین 

ناروا می دانستند.
1 24592 

نخستین سوره ای که صدر المتألهین به تفسیر آن پرداخت، سورۀحدید بود.
3 24602 

کتاب »شرح اصول کافی« اثر مالصدرا است.
4 24612 

ایمانبهذاتآفریدگار کمال معرفت 
3 24622 

کمال ایمان  توحیدخداوند
3 24632 

هر کس برای خدا صفتی زاید قائل شود  خداراقرینوهمدمچیزیساخته
است

1 24642 
هر کس خدا را دو چیز بینگارد  برایخداجزءوبخشقائلشدهاست.

4 24652 
هر کس خدا را قرین چیزی بداند  خدارادوچیزانگاشتهاست

1 24662 
هر کس )جاهل به مقام ربوبی( به سوی او اشاره کند  خدارامحدودساخته

است
2 24672 

هر کس برای خدا جزء و بخش قائل شود  خدارانشناختهاست.
3 24682 

منظور از »ماده و قوه« همانا استعدادبرایتغییروحرکت است. 
4 24692 

ویژگی های فرشتگان عبارتند از:1-موجوداتکاملِعاریازمادهوقوههستند
2-همگیمجردندوفعلیتتمامدارندودرنهایتکمالممکناند3-نمونۀ

بارزخلقتوواسطۀفیضآفرینشهستند.
2 24702 

عالمه طباطبایی )ره( در تفسیر المیزان ذیل آیۀ 54 سورۀ اعراف می فرمایند: »آیات 
قرآن به شدت تمام، به تدبر، تعمق و کوشش در معرفت خداوند و آیات الهی از 

طریقتذکروتفکرعقلی دعوت می کند«. 
1 24712 

طرح مباحث وجودشناسی در معارف الهی، هرگز ماهیت این مباحث را دگرگون 
نمی کند؛ یعنی هر چند این مباحث منشأ آسمانی دارند و حاصل اندیشۀ فیلسوفان 
نیستند اما محتواییفلسفیدارندومواضعنظریدینرادربارۀجهانهستی

بیانمیکنند.
2 24722 

دربارۀ یکی از فقهای چهارگانۀ اهل سنت نوشته اند: شخصی از او دربارۀ آیۀ »الرحمن 
علی العرش استوی« سؤال کرد. او آن چنان خشمناک شد که هرگز آن گونه دیده 
نشده بود و گفت: کیفیت, نامعلوم و استواء خداوند بر عرش, معلوم و اعتقاد به آن 
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واجب و سؤالهمبدعتاست. اهل حدیث در پاسخ کسانی که دربارۀ این مسائل 
می پرسیده اند, جملۀ »الکیفیة مجهولة و السؤال عنه بدعة« را مطرح می کردند. 
دربارۀ همین آیه و این که معنای عرش چیست و استواء بر عرش چه مفهومی دارد, 
مکرر از ائمۀ اطهار )ع( پرسش هایی شده است و آناننهتنهابهتعطیلتفکر
امرنکردهاندبلکهپاسخهاییدرحدتوانفکریپرسشکنندهبیاننمودهاند.

4 24732 
خاستگاه فلسفۀ اسالمی را باید در متنوبطنخوداسالمجست وجو کرد نه در 
برخورد تاریخی اسالم با فلسفه  های دیگر. هدف وحی از طرح این مباحث فلسفی این 
بوده که نحوهاینگرشنسبتبهجهانهستیعرضهکندتامسلمانانباتدبرو
تفکروالهامگرفتنازآن,اندیشهوآگاهیخویشراتکاملبخشندوفرهنگ
اسالمیرابهاتکایاینمبانیعمیقواستواربهرشدوبالندگیبرسانند.

1 24742 
در خطبۀ اول نهج البالغه, در باب معرفت به خداوند و مبدأ هستی می خوانیم: »... 
آغاز دین, معرفتوشناختکردگار است و کمال معرفت, ایمان به ذات آفریدگار 
است و کمال ایمان در توحیداو است و کمال توحید در اخالص به ساحت مقدس 
اوست و کمال اخالص در نفیصفاتزایدبرذاتاو است؛ زیرا هر صفتی غیر از 

موصوف و هر موصوفی غیر از صفتی است که بر آن عارض می شود...«.
3 24752 

طرح مباحث وجودشناسی در معارف الهی, هرگز ماهیت این مباحث را دگرگون
نمیکند؛ یعنی هر چند این مباحث منشأ آسمانی دارند و حاصل اندیشۀ فیلسوفان 
نیستند اما محتوایی فلسفی دارند و مواضع نظری دین را دربارۀ جهان هستی 

بیان می کنند.
2 24762 

مطالعات دقیق فلسفی و عرفانی, حکما و عرفا را به این حقیقت رهنمون می شود 
که آیات سورۀ توحید و آیات اول سورۀ حدید, عالیترینمرتبۀتوحیدومعرفت
هستند. معانی فلسفی در کتاب و سنت به بیان دینی و در قالب کالم خدا و 
پیشوایان دین ابراز شده است. فراوانی این تعابیر در معارف دینی, انسانرابهتعمق

وتدبردرآنهاوادارمیکند.
4 24772 

در خطبۀ اول نهج البالغه, در باب معرفت به خداوند و مبدأ هستی می  خوانیم: »... 
آغاز دین, معرفتوشناختکردگار است و کمال معرفت,ایمانبهذاتآفریدگار 
است. کمال ایمان درتوحیداوست و کمال توحید دراخالصبهساحتمقدس
اوست و کمال اخالصدرنفیصفاتزایدبرذاتاوست؛ زیرا هر صفتی غیر از 

موصوف و هر موصوفی غیر از صفتی است که بر آن عارض می شود ...«.
2 24782 

در میان عامه )مسلمانان اهل سنت( دو جبهۀ مختلف در قبال مسائل مابعدالطبیعی 
پدید آمد: یکی جبهۀ نفی و تعطیل که پیشروان آن گروهی به نام »اهل حدیث« 
بودند. آن ها معلوماتشان در حدود نقل روایات و احادیث بود وهرگونهبحثوتعمق
وتجزیهوتحلیلرادراینمسائلناروامیشمردند اما جبهۀ دیگر که معتزله 
پرچم دار آن بودند, بحث عقلی را در مباحث مابعدالطبیعۀ دین جایز می دانستند و 

به آن اهتمام می ورزیدند.   
2 24792 

خاستگاه فلسفۀ اسالمی را باید درمتنوبطنخوداسالم جست وجو کرد نه در 
برخورد تاریخی اسالم با فلسفه های دیگر.   

3 24802 
امام خمینی )رضوان اهلل علیه( می فرمایند: »... فالسفه به علت و معلول و مبدأ و اثر 
تعبیر می کنند و عده ای از اهل عرفان نیز همین معنا را به ظاهرومظهروتجلی
ومانندآن تعبیر می کنند.« در خطبۀ اول نهج البالغه در باب معرفت به خداوند و 

مبدأ هستی می خوانیم:
»آغاز دین، معرفت و شناخت کردگار است و کمالمعرفت، ایمان به ذات آفریدگار؛ 
کمال ایمان در توحید اوست و کمال توحید در اخالص به ساحت مقدس اوست و 

کمالاخالص در نفی صفات زاید بر ذات اوست.«
1 24812 

طرح مباحث وجودشناسی در معارف الهی، هرگز ماهیت این مباحث را دگرگون 
نمی کند؛ یعنی هر چند این مباحث منشأ آسمانی دارند و حاصل اندیشۀ فیلسوفان 
نیستند اما محتواییفلسفیدارند و مواضع نظری دین را دربارۀ جهان هستی 

بیان می کنند. 
3 24822 

فلسفۀ اولی) مابعدالطبیعه یا هستی شناسی( سراسر هستی را عرصۀ مطالعۀ خود 
قرار می دهد تا به تبیین عقالنی احکام آن بپردازد.

1 24832 
فلسفه به تحکیم مبانی خاص علوم انسانی و عام علوم تجربی می پردازد )حذف 

گزینه های 2 و 3(.
در علوم انسانی، متفکران بسته به بینش فلسفی خاصی که نسبت به انسان دارند 

)نه جهان( عقاید متفاوتی پیدا می کنند )حذف گزینۀ 1(.
3 24842 

پرسش دربارۀ چیستی و معانی زندگی بشر و حیات اجتماعی در فطرت اّول مطرح 
نمی شود و در فطرت ثانی مطرح می شود )حذف گزینه های 1 و 4(.

از نظر اینشتاین: کسی که آن ها را عقالنی نداند    زندگی خود و دیگران را 
بی معنا و واهی می شمارد ← بدبخت و فاقد صالحیت زندگی است.

2 24852 
رد گزینۀ )1(: چهرۀ خاص کار فلسفه نیست.

رد گزینۀ )3(: اصطالحات علمی متعّلق به فلسفه نیستند.
رد گزینۀ )4(: روش تجربی در حوزۀ فلسفه نیست.

4 24862 
فلسفه برای کسی که در فطرت اّول است بی فایده به نظر می رسد.

4 24872 
مابعدالطبیعه علم هستی شناسی است، پس چیزها را از این حیث که مصادیق 

هستی  اند، بررسی می کند.
2 24882 

کمال ایمان در توحید اوست و کمال توحید در اخالص به ساحت مقّدس خداوند است.
4 24892 

فلسفه، هم مبانی علوم را تحکیم می کند و هم دربارۀ اعتبار و ارزش روش تجربی 
در شناخت طبیعت سخن می گوید و حدود توانایی روش تجربی را تعیین می نماید.

1 24902 
مباحث وجود در فلسفه به قصد شناخت کل جهان هستی است. فیلسوف می خواهد 

تصویری جامع و صحیح از جهان هستی به دست آورد.
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3 24912 
چون در گزینۀ 3 هم بیان مطلب مابعدالطبیعی با زبان مختلف و هم مابعدالطبیعی 
گراف هایی که در کتاب ناظر به این  و فلسفی باقی ماندن شان آمده، کامل تر است. پارا
بیت است دو مطلب را می گویند: 1( اختالف تعابیر در بیان مطالب مابعدالطبیعی 

2( رد نکردن ماهیت فلسفی با اختالف تعابیر
1 24922 

کمال اخالص ← نفی صفات زاید بر ذات خداوند
چون هر صفتی غیر از موصوف و هر موصوفی غیر از صفتی است که بر آن عارض 

گر صفتی زاید قائل شویم، خداوند را قرین و همدم چیزی دانسته ایم. شده، پس ا
سفر دوم، یعنی بالحق فی الحق مطابق با مباحث توحید و صفات الهی است.

4 24932 
این حدیث جنبۀ مشترک دعوت به تفکر را نشان می دهد )حذف گزینه های 1 و 2(، 
استعدادهای فکری و نیروی خالقیت آن ها به برکت کتاب و سّنت )آیات و احادیث( 

در اوج شکوفایی بود )حذف گزینۀ 3(.
2 24942 

ترجمۀ آیه: مشرق و مغرب از آن خدا است و به هر سو که روی آورید به خدا روی 
آورده اید، پس نیازی به اشاره ندارد.

مطابق فرمایش حضرت علی)ع( در خطبۀ اّول نهج البالغه:
».... هرکس خدا را دو چیز بنگارد برای او جز و بخش قائل شده  در نتیجه 
خدا را نشناخته )جاهل به مقام ربوبی(  اشاره می کند  محدود ساخته 

← قابل شمارش است و خداوند منزه از این نسبت ها است«.
3 24952 

معتزله بحث عقلی در مسائل مابعدالطبیعۀ دین را جایز می دانستند و به آن اهتمام 
می ورزیدند و اهل حدیث برعکس آن ها )حذف گزینه های 1 و 4(.

عالمه طباطبایی به روش اهل حدیث انتقاد می کنند که پاسخ معروف شان »الکیفیة 
مجهولٌة و السؤال عنه بدعٌة« بود و ایشان این روش را مخالف عقل و دین می دانند.

2 24962 
فلسفه علم هستی شناسی است و به این اعتبار به آن مابعدالطبیعه می گویند.

مارواءالطبیعه مرتبه و بخشی از هستی است، پس در قلمرو مابعدالطبیعه که سراسر 
هستی است و شامل طبیعت و ماوراءالطبیعه می شود می گنجد.

4 24972 
این دو بیت از فطرت اّول و ثانی سخن می گویند. گزینه های 1 و 2 تنها به فطرت 

ثانی پرداخته اند، لذا نمی توانند مفهوم ابیات را به صورت کامل بیان کنند.
گزینۀ 3 ظاهراً درست است، اّما در فطرت ثانی تنها کوشش برای رسیدن به راز 

هستی اتفاق می افتد نه کامالً آشکار شدن راز هستی.
اّما گزینۀ 4 مفهوم دو بیت را کامالً می رساند. بیت نخست به فطرت اّول اشاره داره 
که مربوط به عوام است. بیت دوم به فطرت ثانی اشاره دارد که مخصوص خواص 

است و عوام از آن بهره ای ندارند.
2 24982 

گر برای خداوند صفت زائدی قائل شویم  او را قرین و همدم چیزی ساخته ایم  ا
 او را دو چیز انگاشته ایم  برای او جزء و بخش قائل شده ایم  خدا را 

نشناخته ایم  او را قابل اشاره دانسته ایم  او را محدود می کنیم.

2 24992 
برای ورود به دانش مابعدالطبیعه ابتدا باید منظور فالسفه را از این اصطالحات 
به دّقت دریابیم و آن را با معانی عرفی این کلمات و لغات درنیامیزیم. در این غیر 

صورت مقصود مباحث فلسفی برای ما پوشیده خواهد ماند.
2 25002 

جملۀ مشهور »الکیفیة مجهولة و السؤال عنه بدعة« پاسخ اهل حدیث به پرسش
کنندگان بود.
1 25012 

برای ورود به دانش مابعدالطبیعه باید معانی اصطالحات آن را با معانی عرفی آن ها 
درنیامیزیم.

4 25022 
مابعدالطبیعه به مطالعۀ چهرۀ ظاهری موجودات نمی پردازد.

4 25032 
کار فیلسوف شبیه خوانندۀ کتاب است که از ورای ظواهر می خواهد به معنا )هستی( 

برسد.
3 25042 

مراجعه کنید به نمودار این حدیث در درسنامه
3 25052 

برای ورود به دانش مابعدالطبیعه ابتدا باید منظور فالسفه را از اصطالحات به دّقت 
دریابیم و آن ها را با معانی عرفی این کلمات و لغات درنیامیزیم.

2 25062 
»موجودات کاملی هستند عاری از ماده و قوه، زیرا جملگی مجردند و فعلیت تمام 

دارند و در نهایت کمال ممکن اند و....«.
4 25072 

فلسفه اسالمی، فلسفه ای است که محتوای اصلی و ستون فقرات آن را دیدگاه های 
ژرف کتاب و سّنت نسبت به جهان هستی تشکیل می دهند و شکل و صورت و 

چگونگی تبیین و استدالل در آن به شیوۀ فالسفه است.
4 25082 

آدمی در اغلب اوقات متوّجه فطرت اّول است.
3 25092 

فلسفه در جست وجوی احکام و قواعد هستی اشیا است.
2 25102 

نسبت بین احکام وجود با احکام و قوانین عالم ماده، عام و خاص مطلق است به 
خاص بودن عالم ماده، که نشان می دهد وجود هر موجودی اعم از مادی و غیر 

مادی در مابعدالطبیعه بررسی می شود.
مابعدالطبیعه از یک سلسله مسائل دربارۀ مطلق وجودـ  یعنی وجود بدون هیچ قید 

و شرطـ  سخن می گوید و احکام و عوارض آن را بررسی می نماید.
2 25112 

قسمت اّول گزینه های 1، 2 و 3 درست است.
قسمت دوم گزینه های 2 و 4 درست است.

1 25122 
قسمت اّول گزینه های 1 و 2 درست و قسمت دوم گزینه های 1 و 3 نیز درست 

است.
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3 25132 
صدرالمتألهین فیلسوف بزرگ اسالمی، در کتاب مبدأ و معاد از ارسطو نقل می کند 
که »طب فلسفه در گرو عبور از فطرت اّول به فطرت ثانی است و بدون آن، فلسفه 

بی معنا و بی فایده به نظر می رسد«.
4 25142 

گزینه های 1، 2 و 3 به معتزله اشاره دارد.
3 25152 

گروهی از متکلمین اسالمی که بحث عقلی در آیات و روایات را ناروا می دانند، اهل 
حدیث و اشاعره اند که از نظر این دو گروه در مورد آیۀ )الرحمن علی العرش استواء( 

کیفّیت استواء نامعلوم و خود استواء خداوند بر عرش معلوم است.
2 25162 

کید و اصرار بر تفکر در آنها نیروی  هم محتوای فلسفی کتاب و سنت و هم تأ
خالقّیت و استعدادهای فکری نوابغی مانند فارابی و ابن سینا به اوج شکوفایی 

رسانده بود.
1 25172 

جهان شناسی )نه جهان بینی( عرضه شده از سوی اسالم با معرفت فلسفی هم افق 
و سازگار است نه برعکس چون در این سؤال آیۀ 5 سورۀ طه که کالم خوانده و 

ک قرار گرفته است. عرضه شده در دین اسالم، مال
متون اسالمی تفکر در آیات مابعدالطّبیعه )فلسفی( را واجب شرعی می دانند.

2 25182 
آغاز فلسفه یا طلب فلسفه در گرو عبور از فطرت اّول به فطرت ثانی )دچار حیرت 
و شگفتی شدن( است و برای ورود به دانش مابعدالطبیعه ابتدا باید با اصطالحات 

فلسفی آشنا شویم و مفاهیم آن ها را با معانی عرفی شان درنیامیزیم.
4 25192 

شکل و چگونگی استدالل در فلسفۀ اسالمی به شیوۀ فالسفه است و پس از 
ارتباط تاریخی با یونانیان میّسر شد و محتوای اصلی و ستون فقرات فلسفۀ اسالمی 

دیدگاه های ژرف کتاب و سّنت نسبت به جهان هستی است.
2 25202 

مقصود فالسفه از فطرت اّول همان حالت عادی ما در برخورد و تماس با امور و 
مسائل زندگی هر روزه است.

1 25212 
در نظر عالمۀ طباطبایی نظر اهل حدیث هم با عقل و هم با کتاب و سّنت مغایر 

است.
3 25222 

مسائلی که دربارۀ وجود هستند با هر زبانی و توسط هر کسی مطرح شوند به حوزۀ 
فلسفۀ تعّلق دارند.

1 25232 
توّجه به حیرت فلسفی مستلزم رسیدن و کشف راز هستی نیست.

1 25242 
تفکر همان فطرت ثانی است.

4 25252 
قسمت اّول گزینه های 1 و 4 درست است.
قسمت دوم گزینه های 3 و 4 درست است.

3 25262 
مطالعات دقیق فلسفی و عرفانی، حکما و عرفا را به این حقیقت رهنمون می کند که 
آیات سورۀ توحید و آیات اّول سورۀ حدید، عالی ترین مرتبۀ توحید و معرفت هستند.

4 25272 
الزمۀ عبور از فطرت اّول این است که آدمی هرچند برای لحظاتی از قید عقل معاش 

فارغ شود.
4 25282 

هر دو بیت اشاره به علت موجده )محدثه( و مبقیه بودن خداوند دارند.
4 25292 

کمال اخالص نفی زاید بر ذات اوست، زیرا هر صفتی غیر از موصوف و هر موصوفی 
غیر از صفتی است که بر آن عارض می شود ← غیریت 

جاهل به مقام ربوبی به سوی او اشاره می کند و هرکس چنین کند، او را محدود 
ساخته است.
4 25302 

حضرت علی)ع( دربارۀ موجودات برتر از عالم طبیعت که واسطۀ بین خداوند و عالم 
طبیعت اند، یعنی فرشتگان و مالئک، می فرمایند:

»موجودات کاملی هستند عاری از ماده و قوه، زیرا جملگی مجردند و فعلیت تمام 
دارند )نظریۀ علت های چهارگانه( و در نهایت کمال ممکن اند،

نورانی شدند و فیوضاتش را بر آن ها اضافه نموده، )جغرافیای عرفانی سهروردی( به 
کمال ممکن رسیدند و در نتیجه، نمونۀ بارز خلقت و واسطۀ فیض آفرینش )سلسله 

مراتب آفرینش( شدند.« 
2 25312 

به اعتقاد ارسطو طلب فلسفه در گروه عبور از فطرت اّول به فطرت ثانی است.
فطرت اول: عقل معاش، حجاب عادت، تو کز سرای طبیعت نمی روی بیرون

فطرت دوم: تفکر، حیرت و شگفتی، کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد
1 25322 

مابعدالطبیعه وجود اشیا را به کمک تبیین عقالنی، یعنی به روش تعقّلی می شناسد 
و با قدم عقل و برهان عقلی به پیش می رود.

1 25332 
خزانة الحکمة  یا  بیت الحکمة  مؤسس  بودند.  افلوطین  پیروان  نوافالطونیان 
هارون الرشید بود که به توصیۀ یحیی برمکی به منظور ترویج علوم جندی شاپور 

آن را تأسیس نمود.
3 25342 

خالفت خاندان »بنی عباس« دو واقعۀ مهم را به دنبال داشت:
1- ایرانیان به دستگاه خالفت راه یافتند. 2- بغداد مرکز خالفت اسالمی قرار گرفت.
 این هر دو واقعه، در تحول فرهنگی و نهضت ترجمۀ کتب علمی و فلسفی، مؤثر افتاد.

4 25352 
پس از استقرار دولت عباسی در بغداد، به دلیل نزدیکی این محل با خوزستان، 
رجال سیاسی بغداد با جندی شاپور آشنا شدند و به اهمیت علمی آن پی بردند. 
پس از چندی، آنان مقدمات حضور استادان جندی شاپور را در بغداد فراهم کردند. 
عالوه بر این )انتقال میراث تفکر یونانی از جندی شاپور به بغداد( میراث تفکر یونانی 
از طریق حوزۀ اسکندریه به انطاکیه و سپس به حّران منتقل شد. استادان فلسفۀ 

حّران در عهد خالفت معتضد عباسی از حّران به بغداد منتقل شدند.
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3 25362 
در آغاز, یونان مرکز نشو و نمای اندیشه های فلسفی بود اما بعد از ارسطو رفته رفته 
مرکزیت خود را از دست داد و حوزه های فلسفی و علمی به اسکندریه منتقل شد. 
حوزۀ اسکندریه تا زمانی که مصر مغلوب مسلمانان شد, دایر بود و از این جهت در انتقال 
تفکر یونان به سرزمین های اسالمی سهمی به سزا داشت. پیروان افلوطین, فیلسوف 
یونانی متأخر که نزد مسلمانان به شیخیونانی مشهور است, نو افالطونیان نام گرفتند.   

3 25372 
از همان ابتدا,  برمکیان می کوشیدند تا خلفا را به ترویجعلومجندیشاپور وادار 
کنند. این امر در دوران خالفت هارون الرشید ابعاد گسترده ای یافت. هارون به توصیه 
و تشویق وزیر خود یحییبرمکی »بیت الحکمه« یا »خزانة الحکمه« را در بغداد 

تأسیس کرد.   
3 25382 

شهر بغداد در سال 145 هجری در زمان منصوردوانیقی و با توصیه و همکاری 
بر مکیان تأسیس شد که این امر به همراه راهیافتنایرانیانبهدستگاهخالفت از 

جنبۀ علمی اوضاع را تا حدودی در زمان خالفت بنی عباس دگرگون کرد.   
2 25392 

تاسـوعات از کتاب های افلوطین، که نزد مسـلمانان به »شـیخ یونانی« مشـهور 
اسـت، می باشد.

3 25402 
کندی، اثولوجیای افلوطین را که بخشی از تاسوعات است، اصالح کرد.

1 25412 
اثولوجیا بخشی از تاسوعات افلوطین است. ترجمۀ آن توسط ابنناعمه)عبدالمسیح 

بن عبداهلل حمصی( و اصالح آن توسط کندی انجام شد. 
3 25422 

حنین بن اسحاق  پدر  ترجمۀکتابهایطبی
اسحاق بن حنین  پسر  ترجمۀکتابهایفلسفی

3 25432 
یا  بیت الحکمة  برمکی،  یحیی خود  وزیر  تشویق  و  توصیه  به  هارونالرشید 
خزانة الحکمة را در بغداد تأسیس کرد. ابوبشرمتیبنیونس کتاب شعر ارسطو را 

ترجمه کرد.
1 25442 

عالوه بر حنین بن اسحاق که مترجمی بسیار توانا بود و آثاری را از زبان یونانی به 
عربی ترجمه کرد, پسر او اسحاق  بن حنین نیز مترجمی چیره دست بود. اسحاق 
برخالف پدرش که بیش تر به ترجمۀ کتاب های طبی اشتغال داشت, به ترجمۀ کتب 
فلسفی و به ویژه آثار ارسطو و شروح آن همت گماشت و برخی از کتاب های مهم 

ارسطو را ترجمه کرد.   
4 25452 

پس از استقرار دولت عباسی در بغداد, به دلیل نزدیکی این محل با خوزستان, رجال 
سیاسی بغداد با جندی شاپور آشنا شدند و به اهمیت علمی آن پی بردند. پساز
چندیآنانمقدماتحضوراستادانجندیشاپوررادربغدادفراهمکردند.

3 25462 
تأثیر عقالنیت »ابن سینا« و »ابن  رشد« )فالسفۀ مشائی( در فرهنگ غرب )از طریق 
ترجمۀ آثار آن ها( به حدی است که مورخان فلسفه، اصالتعقل اروپاییان را در 

عصر جدید، تا حد زیادی متأثر از »فلسفۀ اسالمی« می دانند.

3 25472 
»راجر بیکن« از نظر فلسفی از ابنسینا و از نظر علمی از ابنهیثم تأثیر می پذیرفت. 
تأثیر عقالنیت ابن سینا و ابن رشد در فرهنگ غرب به حدی است که مورخان فلسفه، 
اصالتعقل اروپاییان را در عصر جدید، تا حد زیادی متأثر از »فلسفۀ اسالمی« 

می دانند.
3 25482 

تأثیر عقالنیت ابنسیناوابنرشد در فرهنگ غرب به حدی است که مورخان 
فلسفه، اصالتعقل اروپاییان را در عصر جدید تا حد زیادی متأثر از »فلسفۀ 

اسالمی« می دانند.
2 25492 

گوستینوس«، فیلسوف نامدار مسیحی »قرن پنجم میالدی« که  سیطرۀ فکری »ا
خود، نوافالطونی)پیروافلوطین( بود، تا قرندوازدهم ادامه داشت.

2 25502 
استادان برجستۀ »دانشگاه پاریس«، متفکرانی چون آلبرتکبیر و توماسآکوینی 
انگلستان  از دانشگاه پاریس در  نیز که کمی بعد  کسفورد«  بودند و »دانشگاه آ

تأسیس شد، از وجود کسانی چون راجربیکنبهره می برد.
2 25512 

مورخان فلسفه، اصالت عقل اروپاییان را در عصر جدید تا حد زیادی متأثر از 
فلسفۀاسالمی می دانند.

3 25522 
کندی را از نظر تاریخی نخستین فیلسوف مسلمان می دانند. تأثیرعقالنیت
ابنسیناوابنرشددرفرهنگغرب به حدی است که مورخان فلسفه, اصالت 
عقل اروپائیان را در عصر جدید تا حد زیادی متأثر از فلسفۀاسالمی می دانند. 
راجربیکن از پیشگامان اولیۀ نهضت رنسانس در مغرب زمین بود و در دانشگاه 

کسفورد تدریس می کرد.  آ
2 25532 

 متفکران مسیحی قرون وسطی، طی قرن های متمادی تنها تا حدودی با افکار 
افالطون و نوافالطونیان آشنایی داشتند. از قرن دوازدهم میالدی به بعد از طریق 
آثار فالسفۀ اسالمی، عالوه بر کسب شناخت گسترده تر از اندیشه های ارسطو با 

ابتکارات فیلسوفان اسالمی آشنا شدند.
4 25542 

کمات« را نوشت و در آن به ارزیابی در قرن هشتم قطبالدینرازی کتاب »محا
شرحهایخواجۀطوسیوفخررازیبرکتاباشاراتابنسینا پرداخت.

1 25552 
گرد خواجه  نصیر طوسی، قطب الدین شیرازی، بزرگ ترین دایرة المعارف فارسی  شا

یعنی کتاب درةالتاج را تألیف کرد.
2 25562 

یکی از بزرگ ترین مروجان فلسفۀ صدرایی در سال های اخیر، عالمهطباطبایی 
است. ایشان در شرایطی که حکمت الهی تا حدودی متروک شده بود، به تدریس 

آن پرداختند.
3 25572 

پیش از مالصدرا، ابنسیناتعبیر »حکمت متعالیه« را در کتاب »اشارات« به کار 
برده بود ولی فلسفۀ او هرگز به این نام مشهور نشد.
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2 25582 
کمات« به ارزیابیشرحهایخواجۀطوسیو قطبالدینرازی در کتاب »محا

فخررازیبرکتاباشاراتابنسیناپرداخت.
2 25592 

در قرن یازدهم، میرداماد کوشید فلسفۀ ابن سینا را به روش اشراقی تفسیر کند. 
اولین بار ابن سینا در کتاب اشارات تعبیر »حکمت متعالیه« را به کار برد.

4 25602 
در قرن یازدهم، میردامادکوشید فلسفۀ ابن سینا را به روش اشراقی تفسیر کند 
از کمال خویش  صدرالمتألهینفلسفۀ اسالمی را به مرتبۀ دیگری  و سرانجام 
رسانید. او فلسفۀ خود را حکمت متعالیه خواند. قطبالدینشیرازی بزرگ ترین 

دایرة  المعارف فارسی، یعنی درةالتاج، را تألیف کرد.
4 25612 

در قرنششم، مؤسس مکتب فلسفی اشراق، شهابالدینسهروردی، فلسفۀ 
ابن سینا را به قلمرو جدیدی هدایت نمود. پس از وی و درقرنهفتم، یکی از 
بزرگ ترین نوابغ عالم اسالم، خواجهنصیرطوسی، با توجه به حکمت اشراقی به 

احیاء حکمت فارابی و بوعلی سینا پرداخت.
1 25622 

در قرن هفتم خواجهنصیرطوسیبا توجه به حکمت اشراقی به احیای حکمت 
کمات« اثر قطبالدینرازی است. در قرن  فارابی و بوعلی سینا پرداخت. کتاب »محا

یازدهم میرداماد کوشید فلسفۀ ابن سینا را به روش اشراقی تفسیر کند.
2 25632 

در قرن ششم،سهروردی فلسفۀ ابن سینا را به قلمرو جدیدی هدایت نمود.
 مکتب فلسفی »اشراق« است.

3 25642 
گرد خواجه نصیرالدین طوسی است.  قطبالدینشیرازی، شا

3 25652 
در قرن ششم هجری شیخاشراق فلسفۀ ابن سینا را به قلمرو جدیدی هدایت نمود.

2 25662 
خواجه نصیرالدین طوسی از سهروردی متأثر بود نه برعکس. )رد گزینۀ 3(

شرح خواجه نصیر بر اشارات نقادانه نیست بلکه شرح فخر رازی بر آن نقادانه است. 
)رد گزینۀ 4(

گرد قطب الدین شیرازی نبود. )رد گزینۀ 1( خواجه نصیر شا
4 25672 

خواجه نصیر الدین طوسی در قرن هفتم با توجه به حکمت اشراق به احیاء حکمت 
کمات به داوری میان نظرات )شرح(  مشاء پرداخت و قطب الدین رازی در کتاب محا

خواجه نصیر و فخررازی دربارۀ کتاب اشارات ابن سینا پرداخت. 
2 25682 

خواجه نصیرالدین طوسی به احیای فلسفۀ ابن سینا پرداخت.
1 25692 

ابن سینا، اسکندر افرودیسی را فاضل متأخرین می داند.
3 25702 

در دوران نهضت ترجمه، همۀ آثار ارسطو و برخی آثار افالطون ترجمه شد، اّما 
مترجمان به این بسنده نکردند و برای فهم نکات پیچیدۀ حکمت ارسطو به ترجمۀ 
آثار شارحان او نیز دست زدند. از جمله، شرح اسکندر افرودیسی که ابن سینا او را 

فاضل متأخرین نامیده است، به عربی ترجمه شد.

2 25712 
در قرن یازدهم، میرداماد کوشید فلسفۀ ابن سینا را به روش اشراقی تفسیر کند.

2 25722 
جندی شاپور پیش از فتوحات مسلمانان تأسیس شد.

2 25732 
قسمت سوم گزینه های 2 و 3 درست و قسمت اّول گزینه های 2 و 4 هم درست است.

4 25742 
قطب الدین رازی مربوط به دورۀ صفویه نیست و طبعاً ربطی به مکتب فلسفی 

شیراز ندارد.
4 25752 

ابن رشد در فرهنگ غرب به حّدی است که موّرخان  ابن سینا و  تأثیر عقالنّیت 
فلسفه، اصالت عقل اروپاییان را در عصر جدید تا حّد زیادی متأثر از فلسفۀ اسالمی 

می دانند.
4 25762 

»ابوبشر متی بن یونس«ـ  استاد فارابیـ  کتاب شعر ارسطو را ترجمه کرد. »ابن ناعمه« 
کتاب »اثولوجیا« را که بخشی از تاسوعات افلوطین است، ترجمه و کندی آن ترجمه 

را اصالح نمود.
2 25772 

بزرگ ترین دایرة المعارف فارسی، درة التاج و اثر قطب الدین شیرازی است.
4 25782 

زمان  آن  در  اسالمی  فلسفۀ  چون  است  قبول  قابل  گزینه ها  همۀ  اّول  قسمت 
»مشائی« بوده و ابن سینا هم اوج حکمت مشاء است.

فلسفۀ ابن سینا در قرن ششم مورد انتقاد شدید غزالی و فخرالدین رازی قرار گرفت 
)حذف گزینۀ 2(.

در قرن ششم حکیم بزرگ دیگری به نام شهاب الدین سهروردی در ایران ظهور کرد 
که فلسفۀ ابن سینا را به قلمروی جدیدی هدایت نمود.

1 25792 
پس از ارسطو یونان رونق خود را رفته رفته از دست داد و مرکزیّت ترویج فلسفه به 
اسکندریه انتقال یافت و جانشینان اسکندر در مصر )بطالسه( اسکندریه را پایتخت 

خود قرار دادند و علم و دانش و فلسفه را ترویج کردند.
3 25802 

قسمت اّول و دوم گزینه های 3 و 4 درست هستند، چون: حنین بن اسحاق بیشتر 
مترجم کتب طبی و پزشکی و اسحاق بن حنین )پسر حنین بن اسحاق( مترجم 

کتب فلسفی بود. )رد گزینه های 1 و 2(
قسمت سوم و چهارم همۀ گزینه ها هم درست هستند، چون: ابن هیثم تأثیر علمی 

و ابن سینا تأثیر فلسفی را بر راجر بیکن گذاشته اند.
قسمت آخر گزینه های 1 و 3 درست هستند، چون: غلبۀ گرایش ارسطویی در 
اندیشه های فلسفی ابن سینا نمود پیدا کرد )اوج حکمت مشاء( و نه در اندیشه های 

فلسفی فارابی )بنیان گذار فلسفۀ اسالمی(
4 25812 

از قرن سیزدهم به  از قرن دوازدهم به التین ترجمه شد.  آثار فالسفۀ اسالمی 
بعد عنصر درخشان عقل که در فلسفۀ اسالمی جایگاه خاّصی داشت، بر فرهنگ 
مسیحی تأثیر آشکار نهاد. این تأثیر ناشی از آشنایی اروپاییان با ابتکارات فالسفۀ 

اسالمی در سازگار کردن عقل و دین بود.
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2 25822 
حوزۀ اسکندریه تا زمانی که مصر مغلوب مسلمانان شد دایر بود.

1 25832 
میرداماد در قرن 11 به تفسیر فلسفۀ ابن سینا با توّجه به حکمت اشراقی پرداخت.

شارحان فلسفۀ ابن سینا: خواجه نصیرالدین طوسیـ  فخر رازی
4 25842 

از ابتدا برمکیان می کوشیدند تا خلفا را به ترویج علوم جندی شاپور وادار کنند.
اثولوجیا اثر افلوطین است که ابن ناعمه آن را ترجمه و کندی این ترجمه را اصالح 

کرد.
1 25852 

حنین بن اسحاق پدر اسحاق بن حنین است.
اسحاق برخالف پدرش که بیشتر به ترجمۀ کتاب های طبی اشتغال داشت به ترجمه 
کتب فلسفی و به ویژه آثار ارسطو و شروح آنها هّمت گماشت و برخی از کتب مهم 

ارسطو را ترجمه کرد.
3 25862 

گرچه بوعلی سینا تعبیر حکمت متعالیه را در کتاب اشارات و تنبیهات به کار برده بود 
ولی فلسفۀ او هرگز به این نام مشهور نشد، پس از مالصدرا نیز فالسفۀ دیگر حکمت 
متعالیه را ترویج کردند، یکی از بزرگ ترین مرّوجان فلسفۀ صدرایی در سال های اخیر 

استاد عالمه طباطبایی است.
3 25872 

در آغاز یونان مرکز نشو و نمای اندیشه های فلسفی بود. اّما بعد از ارسطو رفته رفته 
مرکزیّت خود را از دست داد و حوزه های فلسفی و علمی به اسکندریه منتقل شد.

متفکران مسیحی مغرب زمین از طریق فالسفۀ اسالمی، عالوه بر کسب شناخت 
گسترده تر از اندیشه های ارسطو با ابتکارات فیلسوفان اسالمی که در راه سازگار کردن 

اعتقادات دینی با استدالل های عقلی گام های بلندی برداشته بودند، آشنا شدند.
2 25882 

انوشیروان ساسانی در خوزستان مدرسه ای  فتوحات مسلمانان،  از  اندکی پیش 
تأسیس کرد و بسیاری از کتب سریانی هندی و یونانی را در آن جا گرد آورد. این 
مدرسه هفت تن از فالسفۀ نوافالطونی را که از آتن اخراج شده بودند به استادی 
پذیرفت و به آنان اجازه داد که دانش خود را منتشر سازند. بدین ترتیب، ایرانیان قبل 

از تسلط مسلمانان با فرهنگ یونانی آشنا شده بودند.
2 25892 

در آغاز کار، اهل دانش به حوزۀ جندی شاپور توّجه بیشتری داشتند ولی بعدها 
کز علمی و به خصوص حوزۀ  که نهضت ترجمه گسترش بیشتری یافت، دیگر مرا

اسکندریه به اهمّیت زیادی یافت و به ترجمه از زبان یونانی اهتمام بیشتری شد.
1 25902 

در قرن هفتم یکی از بزرگ ترین نوابغ عالم اسالم خواجه نصیرالدین طوسی با توّجه 
به حکمت اشراق به احیای حکمت فارابی و بوعلی سینا پرداخت.

3 25912 
قسمت اّول گزینه های 1 و 3 و قسمت دوم گزینه های 3 و 4 درست است.

1 25922 
اصالت عقل اروپاییان ناشی از ابن رشد و ابن سیناست که غربیان فلسفۀ اسالمی را 

به ابن رشد محدود می دانند.

4 25932 
دعوت به تفکر و ماهّیت فلسفی دو ویژگی فلسفۀ اسالمی است که از آغاز همراه با 

این سّنت بوده است.
4 25942 

هارون به توصیه و تشویق وزیر خود یحیی برمکی، »بیت الحکمة« یا »خزانة الحکمة« 
را در بغداد تأسیس کرد. »بیت الحکمة« در دورۀ خالفت مأمون، رونق زیاید یافت 
و کار مطالعه و تحقیق باال گرفت. هر کتابی که حنین بن اسحاق ـ مترجم معروف 
و زبردست آن زمان ـ از یونانی به عربی ترجمه می کرد، مأمون، هم وزن آن زر ناب 

به وی می بخشید.
3 25952 

در قرن هفتم یکی از بزرگ ترین نوابع عالم اسالم، خواجه نصیرالدین طوسی با توّجه 
به حکمت اشراقی به احیای حکمت فارابی و بوعلی سینا پرداخت. شرح استادانه ای 

که او بر کتاب اشارات ابن سینا نوشت، به فلسفۀ مشاء رونق تازه ای بخشید.
غزالی و فخر رازی از منتقدین فلسفه )فلسفۀ مشاء( هستند.

1 25962 
ابوبشر متی بن یونس، استاد فارابی کتاب شعر ارسطو را ترجمه کرد.

2 25972 
اثولوجیا بخشی از تاسوعات افلوطین )نزد مسلمانان معروف به شیخ یونانی( که به 
اثولوجیای ارسطو معروف شده بود توسط ابن ناعمه به عربی ترجمه و توسط کندی 

)نخستین فیلسوف مسلمان از لحاظ تاریخی( اصالح شد.
4 25982 

ابعاد گسترده تری یافت و با گسترش  ترویج علوم جندی شاپور در دوران هارون 
کز علمی به خصوص حوزۀ اسکندریه اهمّیت زیادی یافت  نهضت ترجمه دیگر مرا

و به ترجمه از زبان یونانی اهتمام بیشتری شد.
3 25992 

نام  به  از فتوحات مسلمانان، در خوزستان مدرسه ای  انوشیروان ساسانی پیش 
جندی شاپور تأسیس کرده بود که هفت تن از فالسفۀ نوافالطونی )پیروان افلوطین( 
را که از آتن اخراج شده بودند پذیرفته بود. و این باعث شده بود ایرانیان پیش از 
ورود اسالم با فلسفۀ یونانی آشنا شوند. انتقال مرکز خالفت از دمشق به بغداد و 
نزدیکی این شهر به جندی شاپور باعث شد مقدمات حضور استادان جندی شاپور 

در بغداد فراهم گردد.
4 26002 

اثولوجیا که بخشی از تاسوعات افلوطین بوده و به اشتباه به ارسطو نسبت داده شده 
بود، توسط ابن ناعمه )عبدالمسیح بن عبداهلل حمصی( به عربی ترجمه شد و ترجمۀ 

ابن ناعمه توسط کندی )نخستین فیلسوف مسلمان از لحاظ تاریخی( اصالح شد.
4 26012 

سهروردی در قرن ششم، فلسفۀ ابن سینا را به قلمرو جدیدی هدایت کرد.
در قرن هفتم خواجه نصیر با توّجه به حکمت اشراق )همان قلمرو جدید( به احیای 

حکمت مشاء )حکمت فارابی و ابن سینا( پرداخت.
در قرن یازدهم میرداماد )معلم ثالث، فیلسوف مشایی( با توّجه به حکمت اشراق 

سعی در تفسیر حکمت مشاء نمود.
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