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آشنایی با علوم اسالمی شهید مطهری(رحمه اهلل علیه) بخش فلسفه

لطفاً به همة سؤاالت تستي و  8سؤال تشريحي پاسخ دهيد ،در صورت پاسخ به همه به سؤال آخر نمره داده نميشود (تستي  1و تشريحي  2نمره)
تستي
 .0لغت فلسفه ،به چه معنا و مصدر جعلی کدام کلمه است؟

041

ب

أ .دوستدار دانش ،فیلسوف 

ب .دوستداری دانایی ،فیلوسوفیا 

ج .شناخت وجود ،فیلسوف 

د .دانشمند ،فیلوسوفیا 

 .0علم متافیزیک علمی است که . .....

أ

051

أ .بعد از بخش طبیعیات قرار گرفته است 

ب .در آن مباحث ماوراء الطبیعه مطرح است 

ج .فقط درباره خدا و امور مجرّد از ماده بحث میکند 

د .موضوع آن اموری خارج از طبیعتاند 

 .9سردستهی فالسفهی اشراق اسالمی  .....و سردستهی فالسفهی مشاء اسالمی  .....به شمار میرود.
أ .سهروردی ،ابن سینا 

ج .افالطون ،سقراط 

ب .افالطون ،ارسطو 

 .4پدیدهای که معلول و نیازمند به علّت است به تعبیر متکلّمین  .....و به تعبیر فالسفه  ......است .ب
أ .ممکن ،حادث 

ج .صُدفه ،حادث 

ب .حادث ،ممکن 

015

أ

د .سهروردی ،فارابی 
002
د .حادث ،فقیر 

تشریحي
 .0فلسفه در اصطالح رایج و غیر رایج آن در بین مسلمین به چه معنا بوده است؟ 054
در اصطالح رایج این کلمه اسم جنس است برای همهی علوم عقلی و نام علم خاصی نیست که بتوان تعریف کرد .در اصطالح غیر رایج
نام فلسفۀ اولی است و آن علمی است که دربارۀ کلیترین مسائل هستی که مربوط به هیچ موضوع خاص نیست و به همۀ موضوعات هم
مربوط است بحث میکند.
 .0سه مسألهای که ارکان فلسفه افالطون را تشکیل میدهد بیان کرده ب .نظر ارسطو دربارۀ آن چیست؟

010-010-019

أ .0 .نظریهی مثل (اصل و حقیقت این جهان در جهان دیگر وجود دارد)  . 0قبل از تعلق روح به این بدن روح انسان در عالم مثال موجود
بوده است .9 .علم تذکر و یادآوری است نه یادگیری واقعی.
ب .ارسطو هر سه نظریه را منکر است .او کلیت کلی را صرفا امر ذهنی میشمارد .ثانیا معتقد است روح پس از خلق بدن خلق میشود و
معلومات خود را به وسیلۀ همین حواس و ابزارهای بدنی به دست میآورد.
 .9روش سلوکی عرفانی با روش فلسفی اشراقی یک وجه اشتراک و دو وجه اختالف دارد .آنها را نوشته و نمایندهی کامل عرفان اسالمی را
که عرفان را به صورت یک علم مضبوط درآورد ،نام ببرید012 .
وجه اشتراک :تکیه بر اصالح و تهذیب نفس .وجه اختالف :یکی این است که عارف استدالل را به کلی طرد میکند ولی فیلسوف اشراقی
آن را حفظ میکند .دیگر این که هدف فیلسوف اشراقی کشف حقیقت است اما هدف عارف وصول به حقیقت است .محییالدین عربی.

1
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 .4نظریۀ «دید ماشینی» را توضیح دهید و بنویسید این فلسفه از چه نوع فلسفهای است؟ ( 012ع0 :و 0د)0 :
تغییرات و تحوالت ،همه سطحی است؛ چون اساس هستی ،طبیعت ذرات اتمی است و آن ذرات ازالً و ابداً در یک حالند و تغییر ناپذیرند.
این تغییراتی که ما مشاهده میکنیم نظیر تغییراتی است که در یک توده سنگریزه مشاهده میکنیم که گاهی به این شکل و گاهی به شکل
دیگر گرد هم جمع میشوند ولی ماهیت و حقیقت آنها تغییری نمیکند .ـ فلسفه مکانیکی.
 .5اگر متکلمین مانند فالسفۀ مشاء تکیهشان بر استدالالت عقلی است ،پس تفاوتشان در چیست؟

012

 .0در اصول و مبادی عقلی متکلمین؛ خصوصاً معتزله مهمترین اصل متعارفی که به کار میبرند حسن و قبح است برخالف فالسفه که آن را
یک اصل اعتباری و بشری میدانند .0 .متکلم برخالف فیلسوف خود را متعهّد به دفاع از حریم اسالم میداند.
 .1تقسیم وجود به «عینی» و «ذهنی» را توضیح دهید.

035

وجود عینی یعنی هستی خارجی که مستقل از ذهن انسان است .می دانیم که کوه و دریا در خارج از ذهن ما و مستقل از ذهن ما وجود
دارند .ولی همین کوه و دریا وجودی هم در ذهن ما دارند .وجودی که اشیاء در ذهن ما پیدا میکنند وجود ذهنی نامیده میشود.
 .1اگر چیزی وجود ازلی و دائم و مستمر داشته باشد حتما بی نیاز از علّت است .فالسفه در برابر ادّعای متکلمین چه جوابی را مطرح کردهاند؟
(توضیح دهید چگونه نیازمندی و بینیازی یک شیء به علّت ،ربطی به حدوث و قدم او ندارد؟) 011-015
نیازمندی و بینیازی یک شیء نسبت به علت ،به ذات شی ء مربوط است که واجب الوجود باشد یا ممکن الوجود و ربطی به حدوث و قدم
او ندارد .شعاع خورشید نمی تواند مستقل از خورشید وجود داشته باشد .حتی اگر فرض کنیم شعاع ازال و ابدا بوده است الزم نمیآید که
شعاع بینیاز از خورشید باشد.
 .2صدرالمتألهین در عین حال که «شدن» را نوعی جمع وجود و عدم میداند آن را جمع نقیضین نمیشمارد .چرا؟

005

زیرا صدرا اصل مهم تری را کشف کرده است و آن اینکه وجود و هستی در ذات خود تقسیم میشود به ثابت و سیال .وجود ثابت مرتبهای
از هستی است نه ترکیبی از هستی و غیر هستی ،و وجود سیال نیز مرتبهای از هستی است نه ترکیبی از هستی و غیر هستی.
 . 3اصالت وجود در فلسفۀ حکمت متعالیه با اصالت وجود در فلسفه اگزیستانسیالیسم چه تفاوتی دارد؟ 034
اصالت وجود در فلسفۀ اسالمی اوالً اختصاص به انسان ندارد و ثانیاً بحث دربارۀ اصالت به معنای عینیت ،در مقابل اعتباریت و ذهنیت
است.

2

خرداد ماه 10101-39

