
  
  
  

  

    1 ي صفحه                          انسانيدانشگاهي اختصاصي پيش                پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي


 »2« ي گزينه - 1

يابي به يك تبيين عقالنـي از   كند، در واقع به دنبال دست ي مباني و اصول غيرتجربي علوم بحث و تحقيق مي گاه كه درباره فلسفه آن
تـوان نتـايج آن را قبـول     توان اعتماد كرد؟ چرا مي خواهد به اين سؤال پاسخ دهد كه چرا به علوم تجربي مي علوم تجربي است و مي

  از آن در زندگي سود برد؟ كرد و
  »2« ي گزينه - 2

ديگـر اسـت و    كثرت باعث تشـخيص و تميـز اشـياء از يـك    . است) فلسفه(هاي مابعدالطبيعه  يكي از بحث» وحدت و كثرت«بحث 
  .دهد ها را نشان مي وحدت، همانندي و مشابهت بين آن

   »1« ي گزينه - 3

شـعار او  . آيـد  حقيقت به معناي دانشي پايدار و ثابت هرگز به دست نمي همه چيز نسبي و موقتي است و» پروتاگوراس«ي  به عقيده
  »!انسان معيار همه چيز است«اين بود كه 

 »4« ي گزينه - 4

را بـه او نسـبت   » سـاختن جوانـان    گمراه«ي جوانان و اسباب ناراحتي مدعيان دانايي بود كه اتهام  هاي سقراط، مورد عالقه آزمايش
» كينـه و حسـادت  «و علت محكوميـت خـود را   » آگاهي به ناداني خويش«يعني » دانش خاص او«ها را  مسقراط علت اتها. دادند مي

  .دانست كساني كه مدعي تعليم و تربيت بودند، مي
  »3« ي گزينه - 5

اين خودآگاهي افق جديدي را پـيش  . است» خودآگاهي«پيام اول سقراط اين بود كه گام اول در طريق كسب حكمت و دانايي همانا 
بـه  » جمهـوري «را در كتـاب  » مثُل«افالطون سير عقالني به سوي معرفت حقيقي يا شناسايي . گشايد ي حكمت مي روي هر جوينده

گوي سقراط با فردي به نـام گالوكـن    و اين تمثيل را افالطون در ضمن گفت. بيان داشته است» تمثيل غار«كمك تمثيلي معروف به 
  .مطرح ساخته است

 »4« ي گزينه - 6

هاي منطقي و  ي بشري است كه معموالً در كتاب كي كه همواره در طول تاريخ تكرار شده و عموميت يافته، قدرت تفكر و انديشهمال
گفـتن تجلـي    گفتن نيست، بلكه مقصود تفكر و تعقـل اسـت كـه در سـخن     مقصود از نطق، سخن. كنند ياد مي» نطق«فلسفي از آن به 

  .دهد كند و خود را نشان مي مي
 »4« ي هگزين - 7

شـود   ي افـراد انسـاني مـي    كند و شـامل همـه   اي است كه به طور كامل مجهول را روشن مي تعريف انسان به حيوان متفكر به گونه

كاشف و مدون علـم  » معلّم اول«ملقب به » ارسطو«). مانع(نمايد  چنين از ورود افراد غيرانساني به تعريف جلوگيري مي و هم) جامع(

  .منطق است

  

 فلسفه و منطق
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  »2« ي گزينه - 8

تواند به انـواعي   گويند كه مي مي» جنس«اي كه به بيش از يك ذات اختصاص دارد و مشترك ميان چند ذات است؛  به مفهوم ذاتي

  .نسبت به مثلث» شكل«گويند؛ مانند  مي» جنس قريب«ترين جنس به يك نوع را  نزديك. تقسيم شود

  »2« ي گزينه - 9

اسـت و  » حد تام«جسم از جنس قريب و فصل قريب تشكيل شده است، لذا تعريف به در تعريف » گانه جوهر ممتد در جهات سه«

  .است» رسم تام«در تعريف انسان، از جنس قريب و عرض خاص تشكيل شده است، پس تعريف به » حيوان هنرمند«
  :توضيح نكات درسي

بيروني يك موضوع، چهارگونه تعريف، يعني حـد  ارسطو، فيلسوف بزرگ يوناني، تشخيص داد كه ذهن با استفاده از مفاهيم دروني و 

  .دهد تام، حد ناقص، رسم تام و رسم ناقص انجام مي

مشـترك  » عـرض خـاص  «تعريف به رسم تام و رسم نـاقص در  . مشترك هستند» فصل قريب«تعريف به حد تام و حد ناقص در 

» عـرض خـاص  «يف به حد ناقص و رسـم نـاقص در   تعر. مشترك هستند» جنس قريب«تعريف به حد تام و رسم تام در . هستند

  .مشترك هستند

 »4« ي گزينه -10

هـا بـه همـين     اي است كه در آن هم درست بودن دو طرف قضيه محال است و هم غلط بـودن آن  قضيه» منفصل حقيقي«ي  قضيه

از دو طـرف قضـيه درسـت و    اند و به همين جهت است كه حتماً يكـي   دليل انفصال ميان دو طرف را انفصال حقيقي و تمام دانسته

شنبه باشد و نه چهارشنبه، مثالً دوشنبه باشد  شود فردا، نه سه الجمع است، زيرا مي مانعةمنفصل » 4«ي  گزينه. طرف ديگر غلط است

  .شنبه باشد و هم چهارشنبه شود هم سه ولي نمي
  :توضيح نكات درسي

تواند هر دو طرف آن غلط باشـد و يـا يـك     ن درست باشند، اما مياي است كه محال است هر دو طرف آ ، قضيهالجمع مانعةمنفصل 

  .طرف درست و طرف ديگر غلط باشد

 »3« ي گزينه -11

آن اسـت كـه فقـط يـك     » جزئـي «مفهوم . شود ناميده مي» استدالل«دهد تا به يك حكم و تصديق برسد،  كاري كه انسان انجام مي

هـاي ايـن    ي معلم همه«از جمعي از اجزاء و افراد تشكيل شده باشد، مثل است كه خود آن مصداق،   مصداق در خارج دارد و ممكن

آن است كه قابليت صدق بر افراد متعدد را دارد، به اين معنا نيست كـه حتمـاً افـراد متعـددي در خـارج      » كلي«مفهوم . »مدرسه

  .ارج نداشته باشدرا در نظر بگيريم كه هيچ مصداقي در خ» سيمرغ«داشته باشد بلكه ممكن است مفهومي مثل 
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  »3« ي گزينه -12

هر ماري سـمي اسـت و   «برقرار است مانند » تناقض«ي  ها رابطه اي كه هم در سور و هم در نسبت متفاوت باشند، بين آن دو قضيه
اي غلـط باشـد نقـيض آن درسـت      اي درست باشد نقيض آن غلط است و برعكس اگر قضيه اگر قضيه. »بعضي مارها سمي نيستند

ي متناقض درست يا هر  ؛ يعني محال است كه هر دو قضيه»اجتماع و ارتفاع نقيضين محال است«جا رايج شده است كه  اين است از
  .دو غلط باشند

 »4« ي گزينه -13

ي به دست آمده را به كـل مـوارد    با آزمايش روي چند مورد، نتيجه شود بلكه ي موارد جزئي آزموده نمي همه» استقراي ناقص«در 
بينند، حكم كلـي   كنند و هنگامي كه اثر شفابخش آن را مي مثالً دانشمندان، دارويي را در چندين مورد آزمايش مي. دهند سرايت مي

تنهـا راه مسـتقيم بـراي    . علوم تجربـي اسـت   دهند كه آن دارو براي فالن بيماري مفيد است؛ اين نوع استدالل، مبناي اعتماد به مي
  .است كه استدالل از كلي به جزئي است و استنتاج جزئي از كلي» قياس«رسيدن به يقين 

  »2« ي گزينه -14

ي شكل سوم هميشـه   نتيجه. شكل سوم است و شرايط انتاج را نيز داراست» هر انساني حيوان است و هر انساني ناطق است«قياس 
  .است» ي جزئيه موجبه«ي اين قياس،  اگر دو مقدمه كلي باشند، بنابراين نتيجه است، حتي» جزئيه«

   »1« ي گزينه -15

گويـد و احكـام و    ـ يعني وجود بدون هـيچ قيـد و شـرطي ـ سـخن مـي      » مطلق وجود«ي  مابعدالطبيعه از يك سلسله مسائل درباره
خواهد تصويري جـامع   جهان هستي است و فيلسوف مي مباحث وجود در فلسفه به قصد شناخت كل. كند عوارض آن را بررسي مي

هـاي   اي است كـه محتـواي اصـلي و سـتون فقـرات آن را ديـدگاه       ي اسالمي، فلسفه فلسفه. و صحيح از جهان هستي به دست آورد
سـفه  ي فال دهند و شكل و صورت و چگونگي تبيين و استدالل در آن به شـيوه  كتاب و سنت نسبت به جهان هستي تشكيل مي ژرف
  .است

  »4« ي گزينه -16

با توجه به حكمت اشراقي به احياي حكمت فـارابي و  » خواجه نصيرالدين طوسي«ترين نوابغ عالم اسالم،  در قرن هفتم يكي از بزرگ
شتم در قرن ه. اي بخشيد ي مشّاء رونق تازه سينا نوشت، به فلسفه ابن» اشارات«اي كه او بر كتاب  شرح استادانه. سينا پرداخت بوعلي

ي طوسي و فخرالدين رازي بر كتاب اشـارات   هاي خواجه را نوشت و در آن به ارزيابي شرح» محاكمات«الدين رازي كتاب  نيز قطب
 .سينا پرداخت ابن

 »1« ي گزينه -17

در مغايرت وجود با ماهيت يا زيادت وجود بر ماهيت «صحت ندارد و اين مسأله با عنوان » عينيت مفهوم وجود و ماهيت در ذهن«
  .يكي از اصول حكماست» ذهن

   »2« ي گزينه -18

. انـد  ها هر دم در كار تدبير جهـان خلقـت   آن. اند عقول ناميده شده» احاديث اسالمي«فرشتگان و مالئك در حكمت مشاء با الهام از 
  .خواند مي) ها ي صورت بخشنده(» واهب الصور«سينا عقل فعال را  ابن
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   »4« ي گزينه -19

اي از آثار او را به خـود اختصـاص داده اسـت و بـه      يلسوف سياسي اسالم است، زيرا آراي سياسي بخش عمدهترين ف مهم» فارابي«
المعـارف عظـيم    ةسينا نوعي دايـر  از ابن» شفا«كتاب . ي نبوي ملقب به معلم ثاني است يا فلسفه» ي اسالمي فلسفه«ي تأسيس  واسطه

 .شود اء محسوب ميترين مرجع در معرفي حكمت مش علمي و فلسفي و كامل

  »4« ي گزينه -20

  .سيناست هاي فلسفي ابن اي از حكمت و آخرين ديدگاه خالصه» اشارات و تنبيهات«كتاب 
   »3« ي گزينه -21

ي مشـائي بـود او در كتـاب     اسـت كـه پرچمـدار مخالفـت بـا فلسـفه      » اشـعري «ترين متكلمـين   يكي از بزرگ» امام محمد غزالي«
و نفي آراي غزالي در   به دفاع از فلسفه» التهافت تهافت«رشد در كتاب  سينا حمله كرد كه ابن بي و ابنبه آراي فارا» الفالسفه تهافت«

  .كتاب تهافت همت گماشت
 »3« ي گزينه -22

ي استداللي محض را با عرفان آشتي دهد و از ديدگاه او، نور حقيقتي واحـد   سهروردي با توجه ويژه به علم حضوري، توانست فلسفه
ابتكـار مالصـدرا در تطبيـق    . ها است كند و اختالف موجودات در شدت و ضعف نورانيت آن مراتب گوناگون ظهور مياست كه در 

را مراتـب و درجـات   » وجود و هستي«ي تشكيك وجود،  مباحث فلسفي با سلوك عرفاني بود كه از نظر ايشان و در چارچوب نظريه
 .هاست آن ي وجودي است و اختالف موجودات در شدت و ضعف مرتبه

   »1« ي گزينه -23

واسـطه و   نام دارد و علم ما به همين صور علميه كـه بـي  » علم حصولي«شود،  علم ما به اشياي خارجي كه از طريق صور علميه حاصل مي
كنـد، علـم حصـولي     شود؛ به عبارت ديگر، صور علميه، از آن جهت كه از شيء خارجي حكايت مي مستقيم است، علم حضوري خوانده مي

در نتيجه، آگاهي ما از اشيا و موجـودات بـه   . است» علم حضوري«سازد،  اي خود را به ما نمايان مي هيچ واسطه ست و از آن جهت كه بيا
  .گردد باز مي» علم حضوري«

  »1« ي گزينه -24

رو بـا برانـداختن    يـن از ا. داند به اصالت ماهيت مي  شدن متحرك را از آثار عقيده صدرالمتألهين انكار حركت جوهري و ترس از گم
حركـت جـوهري اثبـات    . اي ديگر تبيين كـرد  ديدگاه اصالت ماهيت و جايگزين كردن اصالت وجود به جاي آن، حركت را به گونه

  .جاري است  ي مكاني يك بعد و امتداد زماني هم دارد؛ يعني، در زمان هم  گانه كند وجود جسم طبيعي عالوه بر ابعاد سه مي
 »2« ي گزينه -25

ي انشايي رسيد ولي به لحاظ فلسفي و از ديدگاه عالمه طباطبايي، بـا   به نتيجه) قضايا(توان از جمالت اخباري  نمي» منطقي«لحاظ به 
و » ادراكـات حقيقـي  «را در » ادراكـات اعتبـاري  «ي  تـوان ريشـه   براي انسان، مي» توجه به قبول فطرت و استعدادهاي روحي ويژه«

  .جو كرد و ها جست هست


