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  دابه نام خ
  ي مؤلف مقدمه
ي پرشتاب مدرنيتـه و زنـدگي ماشـيني،    و درگير عقل معاش بودن است كه در بستر چرخه» روزمرگي«، يي بشر هاي جامعهگرفتاري يكي از

  نمود.پذيرتر ميفرصت خودانديشي و خردگرايي، بسيار محدود شده است، چيزي كه شايد براي جوامع سنّتي، امكان
تواند زندگي بشر را رهنمودي باشد، در حالي كه واقعيـت تـاريخي بشـر هميشـه     دردي است و نميبيبافي از سر ، كليپندارند فلسفهبرخي مي

  : گوياي اين پرسش بوده است كه
  »روم آخر ننمايي وطنمبه كجا مي                      ام، آمدنم بهر چه بوداز كجا آمده«

كند تا به فضل خدا بتوانيم به ساحل آرامش برسيم، قدر زندگي خود را بـدانيم و  هاي تفكر را ايجاد ميتگاهفلسفه، در يك كاركرد عمومي براي ما ايس
  .براي كارها مصمم و هدفمند بوده تا درگير محض زندگي عادي نباشيم و بتوانيم سمت و سوي زندگي را مشخص كرده و كيفيت آن را ارتقا بخشيم

  )11قَومٍ حتّي يغَيرِوا ما بِاَنْفُسهِم (رعد انَّ اهللاَ ال يغَيرُ ما بِ
هاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي است. فلسفه، مددكارِ انسانِ در حـال رشـد   در حوزه بشرهاي بزرگ يكي از دغدغه» رشد و توسعه«

به طور عقاليي بپـردازيم و درگيـر تصـميمات    سازي امكانات مادي و معنوي است تا به تكامل و پويايي جامعه خويش به سوي توسعه و بهينه
  نشويم. عجوالنهآني و 

  »عقابها را با سرگين خواري چه كار؟« ـ »عمر زاغ از بهر سرگين خوردن است«
است تا بتواند زنـدگي كنـد (در روزگـار    » ي براي آيندهزاس تصميم«و » زدگي اينك«به عبارت ديگر، فلسفه، تالش ذهني آدمي براي خروج از 

  .»ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد چشم«گيري حيات در دستان فلسفه است: حاال  راه و سمت ي انِ تنها) و نقشهانس
توانـد  اي براي آغاز كندوكاو در مسير منطق و تحقيق فلسـفي باشـد و هـيچ وقـت نمـي     تواند بهانهدرسي منطق و فلسفه، فقط مي هاي اما كتاب

  در نظام آموزش و پرورش ايران شروع گرديده است. 1352وزش منطق و فلسفه از سال تحصيلي آم .محتواي جامعي ارائه كند

تست  1252اي نوين، همراه  خط به خط كتاب درسي، تبيين نكات كنكوري به شيوه جامع و (شامل آموزش» آموزش و آزمون منطق و فلسفه»  كتاب
آمـوزان و   اي مناسبي در كنار كتـاب درسـي بـه دانـش     هاي چهارگزينه هم مجموعه پرسش آموزشي كامل و محتواي غيرتكراري) اميدواريم بتواند هم

شـود و   ي ادبيات و علوم انساني، هر سال دستخوش نوسانات و تغييرات كلي و جزيي مي رشتههاي درسي  كتابمتأسفانه  .همكاران آموزشي ارائه دهد
  .بهبود رود، نه به پستي  رو بهاين نوسانات اميد آنست كه  .دهد اهش مينيز ك درسي را هاي كمك ي ناشران كتاب ه اين امر انگيز

  »90ي  كنكورهاي سراسري دهه«
چرا كه از نظر شكلي و محتوايي، تغيير اساسي هاي گذشته، خداحافظي كرد.  دهد كه ديگر بايد با تيپ تست نشان مي 95تا  91 يتيپ كنكورها

 كرده است.
تسلط كامل بر روي متن كتاب درسي. بنابراين داوطلبان كنكور  -2تسلط علمي و فهم موضوع درس  -1است:  ويژگي اين كنكورها در دو چيز

شوند. براي تأمين هر دو بايد اول سعي كنند مطالب را به خوبي براساس كتاب حاضر درك كنند و سپس به متن خود كتاب درسي نيز مسلط 
اي هدفمند و آموزشي طراحي و تأليف شـده اسـت. بـه     هاي چهارگزينه پرسش سبي به همراهبندي شده منا ابتدا مجموعه آموزشي دسته هدف،

  پرسش قرار گيرد.مورد تواند  عبارت ديگر هر جاي كتاب درسي مي
» آمـوزش منطـق  «دانشگاهي) بايد به كتاب  فلسفه سال سوم و فلسفه پيش وكه، داوطلبان گرامي عالوه بر سه كتاب اصلي (منطق  نكته مهم اين

آموزان علوم و معارف اسالمي، غير از سه منبع ياد شده، از ايـن   تأليف محسن غرويان، انتشارات دارالعلم، هم نظري داشته باشند چراكه دانش
  باشد به ويژه بخش صناعات خمس و اقسام مغالطه.مؤثر در كنكور تواند  برند كه مي دانشگاهي بهره مي پيش دورهكتاب در 

  ي همكـاران عزيـزم،    آقاي يحيي دهقاني، مديريت محترم مبتكران، رهنمودهـاي سـازنده  لطف رهون م، »منطق و فلسفه«آموزش و آزمون 
اكبر، محسـن بهـادر، دكتـر     ليآقايان مجتبي عها دكتر حميده فالح و نرگس آموسي؛  خانمبه ويژه  هاي كنكور) كالس –(در آموزش و پرورش 

فاطمـه حجازيـان، كتـايون نيرومنـد،      هـا: مـريم مينـايي،    ويراستاري خانمنظر  دقت و محمد فخرالدين مرشدي و محمد كريمي، دكتر رضا اكبري
، داوود اميرحسـين قـدياني   ،حامـد يـدايي   ،االسـالمي  و آقايان: برديا شـيخ  ، سارا يزداني، نيكان پهلوانفائزه اصغري، شيرين روشني، فائزه نامداري

مينا  ،فرد سمانه ايمانآهنگر،  سميه، مظاهريسكينه ها  سركار خانم  ويژه  چيني و طراحي جلد، به حروف ،توليدو كوشش همكاران واحد عرفانيان 
  ي اين عزيزان، سپاسگزارم.   كه در اينجا از لطف همه، نسيم مرادي و آقاي خدايار مبين هرمزي

مجموعـه يـا     هاي احتمالي يا راهكارهاي بهتـر شـدن ايـن    خواهشمندم لغزش ي اهل خرد سنج و همه علمان فرهيخته، دانشجويان نكتهاز م  پايان در
  ارائه دهيد. editor@mobtakeran.comالكترونيكي آدرس يا به  09393839388شماره را به   هرگونه پيشنهاد خود

  راستان رستگارند؛ شايستگان ماندگار
  حجازيان  اصغر    
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 مابعدالطبيعه و لسفهف   
 علـوم  ي همه جامع كه بود كسي »حكيم«يا  »فيلسوف« و ناميدند مي »حكمت يا فلسفه« را بشري هاي دانش ي همه گذشته، در -1

    .بود خويش زمان هاي دانش و
 فلسـفه  از بخشـي  »ي اولـي  يا فلسفه مابعدالطبيعه«و  شد (معناي شايع) ي علوم را شامل مي فلسفه، مجموعه گذشته در بنابراين -2

 همـان بـه   فلسـفه  ،با تخصصي شدن و استقالل علوم امروزه ولي (مانند توضيح فلسفه سوم). داد مي تشكيل را) نظري ي فلسفه(
  )(مانند توضيح فلسفه پيش دانشگاهي(معناي غيرشايع) رود. به كار مي »مابعدالطبيعه«مفهوم 

 از موجودات احوال به علم« :گويند مابعدالطبيعه را آن اعتبار، اين به و است »شناسي هستي« يا »هستي به علم« :هفلسفتعريف  -3
  پايان هستي است. ي بي ي فلسفه، پهنهقلمروي اصل» .دارند هستي و وجود كه نظر آن

  

  : شناخت احكام مطلق وجود الهيات=  شناسي يهست=  متافيزيك=  عليا ي فلسفه=  اولي ي فلسفه=  مابعدالطبيعه
  
  
  

 

 مباحث از پس را فلسفه خود، مباحث و تأليفات در ارسطو كه جا آن از :مابعدالطبيعه)  گذاري نام علت( سميهت وجه
  .يافت شهرت »مابعدالطبيعه« يا »متافيزيك« به داد قرارآن زمان ) تجربي علوم( فيزيك و طبيعيات

  
  

  (خدا)ي و دائم گ/ وجود هميشوجود تمام و كامل :  مطلق وجود    
   با    تفاوت -1

  (موجود بماهو موجود) فقط وجود / بود و نبود موجودات بدون هيچ قيد و شرط :وجود طلقم                    
  نوعي علم و دانش است    

                                             مابعدالطبيعه / متافيزيك              
      اعم از طبيعت و ماوراي طبيعت است علم به كل هستي                           

    با    
  نوعي عالَم، مرتبه و بخشي از هستي است.     تفاوت   -2

  دي است.عالَم مجردات و موجودات غيرما          ماوراء الطبيعه / ترانس فيزيك           
  علوم ديگر با فلسفه پيوند   
   تجربي علوم و فلسفه -لفا

 بـراي  تجربـي  علـوم  هـاي  حـوزه  در انسان: كند عقالني تبيين روست، روبه ها آن با انسان كه را اموري ترين كلي تا كوشد مي فلسفه
   : است نيازمند فلسفه به علوم، اين اصلي هاي پايه و كلي مباني عقالني تبيين

  تجربي علوم فلسفي و كلي مباني
   طبيعت جهان بودن شناخت قابل اصل  -2    خارج جهان تنداش واقعيت اصل  -1
   طبيعت كردن عمل يكنواخت -4   عليت اصل از موجودات ي همه تبعيت:  عليت اصل -3
    آزمايش و تجربه روش درستي و صحت -5

ي اعتمـاد كـرد، بـه    توان طبيعت را شناخت و به ايـن شناسـاي   ها مي اين پرسش كه چگونه و با تكيه بر كدام مباني و روشدر واقع 
  علوم تجربي از فلسفه انتظار كننده نياز دارد  پاسخي قانع



 
 

  9  اولفصل 
   

  

 علـم  هـيچ  در خـود  ولـي  آينـد،  مي حساب به علوم ي همه اتكاي ي نقطه گرچه، علوم تجربي غيرتجربي مباني و اصول اين
 علـوم  ي فلسـفه  :اسـت طبيعـي   علوم كلي و عام اصول اين در قيقتح دار عهده فلسفه،. گيرد نمي قرار بررسي  موردتجربي 
    تجربي

     

    تجربي علوم كليعام و  مباني تحكيم) 1   
   طبيعت شناخت در تجربي روش ارزش و اعتبار از سخن )2    طبيعي علوم به نسبت فلسفه خدمات و وظايف

    تجربي روش توانايي حدود تعيين )3   
  

  ياب ريشه عميق، ژرف، باطني و: 1  
   :نگاه الف)     

  سطحي و ظاهري: 2                                                                 
  (و نه قسمت خاصي از آن)مجموع و كل هستي: 1      

    ي مطالعاتي:قلمرو و موضوع ب)  ديگر علوم با مابعدالطبيعه هاي تفاوت* 
         موجودات) اي خاص از جزيي و محدود (چهره: 2      2  1  

  تعقلي و برهاني: 1     
  تحقيق: روش پ)  

  تجربي (مبتني بر مشاهده و آزمايش) :2     
    

  :  مثالً. پردازد مي موجودات از خاص اي چهره ي مطالعه بهمختلف  علوم از يك هر موضوع علوم ديگر:
   اشيا مقدار و كميت با رياضيات -
  .)   است فيزيك علم در مكانيك موضوع ،سكون و حركت( اشيا ظاهري خواص با زيكفي -
   آن ي  هدهند تشكيل مواد و زمين عوارض باشناسي زمين -
   زنده موجودات حيات با شناسي زيست -
 دارنـد،  وجـود  و هسـتند  كـه  نظـر  آن از را اشيا احكام خواهد مي و دارد سروكار) موجودات( اشيا نبود و بود با فلسفه كه حالي در

  )  موجود هو بما موجود =شرط و قيد هيچ بدون وجود( وجود مطلق ي درباره مسايل سلسله يكيعني . كند كشف
  

  .است بيعهمابعدالط هاي بحث ي همه مدار و مفهوم ترين اساسي »هستي و وجود«
  

  حركت و سكون اشيا                 فيزيك   علوم تجربي              ظاهري اشيا ي  چهره    
  ي  مطالعه فيزيك           ظاهري اشيا               خواص    ي مطالعه

  يك تافيزم             ثبات و تغيير موجودات     فيزيكمتا              اشيا  باطني ي چهره  
  

   انساني علوم و فلسفه -ب
  .  پردازد مي پژوهش به انساني علوم خاص مبانيي  هدربار فلسفه -1
  . است متكي  انسان به نسبت فلسفي بينش نوعي بر يك هر انساني، علوم مختلف هاي رشته -2
  . آيد مي پديد انساني علوم در گوناگوني هاي روش و مكاتب فلسفي، متفاوت هاي ديدگاه اساس بر  -3
  . است استوار »انسان« حقيقت و ماهيت بر مبتني ،انساني علوم دانشمندان نظريات اساس  -4
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 مابعدالطبيعه قلمروي و روش   
 گفتن براي حرفي مابعدالطبيعه باشد، موجودي كه جا هر.  آن از خاصي قسمت و بخش نه ،است هستي مجموع مابعدالطبيعه، قلمرو
  . برسد محض وجود به كه كند مي يابي ريشه جا آن تا موجودات يهست شناخت در فلسفه. دارد
 رنـگ، ( موجـود  يك ظاهري ي چهره از پرده خواهد مي يعني. پديدارهاست باطن معالَ به ظاهر معالَ از سير افالطون، قول به فلسفه
  . شود رو روبه ها آن ي همه بر واقعيت با و بزند كنار...)  و اندازه شكل،

 واقعيـت  عمـق  درولي مطالعـه   است  تجربي روش ه بو  گوناگون علوم ي وظيفه:  اشياء ظاهري هاي چهره درمطالعه  
  .است)  برهان و عقل( تعقلي روش بهو  فلسفه ي وظيفه ،ي باطني موجودات و چهره اشياء

  

 مابعدالطبيعه بانز   
 دنبـال  به ،)موجودات و اشيا مثابه  به( كلمات و  واژگان  الي بهال در  كه  است  كتاب  ي خواننده، همانند روشاز نظر  فيلسوف، كار -1

  .  )روش استقراييرسد ( كتاب مي كلبه معناي  جزئياتو سرانجام از معناي  است) هستي و وجود( »معنا«
  . كند مي بيان خاصي ادبيات و زبان قالب در ها آن وجود عوارض و احكام يا اشيا حقايق و معاني از را خود فهم فيلسوف -2
  ...  معلول و علت قديم، و حادث امكان، و وجوب عرض، و جوهر ماهيت، و وجود: واژگان اين از هايي نمونه  -3
   . بدانيممباحث فلسفي  از را فيلسوفان منظور تا است آنالحات طو اص زبان باآشنايي مابعدالطبيعه، دانش به ورود شرط -4

  (دروازه ورود به فلسفه)    
 مابعدالطبيعه غرض و هدف   
  است.) عقالني شود جهاني( هستي جهان از صحيح و جامع يتصوير ي ارائه ،فيلسوفهدف ي و هست كل شناخت ،فلسفههدف  -1
 بـوده؟  چـه  خلقـت  از هدف است؟ روان كجا به و آمده كجا از هستي: شود مي مطرح فيلسوف براي فلسفه در كه هايي پرسش -2

   است؟ جهان و انسان بين ارتباطي چه شود؟ مي نابود هستي آيا كجاست؟ جهان مقصد ء ومبدا دارد؟ واقعيت چيزي چه
  » وطنم ننمايي آخر روم مي كجا به                بود چه بهر آمدنم ام آمده كجا از«:  موالنا قول به

  »خارجي و عيني انجه شبيه ،عقالني شود يجهان كه صورتي به انسان، حركت و سير« :هدفش اساس بر فلسفه تعريف -3
  ماً عقلياً مضاهياً للعالَمِ العينياالنسانِ عالَ صيرورةُ هيُ الحكمة        

   » اي گوشه در بنشسته است جهاني                    اي توشه برد زدانش كو آن هر«
  گونه كه هست) (شناخت و فهم جهان، آن

  

 شگفتيو حيرت با :  فلسفه به گرايش  
  

  .  گيرد مي قرار فلسفي تفكر ي آستانه در زندگي، برابر در حيرتبا  يا هستي برابر در حيرت لحظات در آدمي ـ1
  .  است انسان شگفتي و حيرت مولود فلسفه، ،ولي است آدمي نگراني و بيم مولود منطق،هر چند  ـ 2
لي است كه بسياري از مـردم، درگيـر   اين در حا» .گردد مي آغاز ،هستي برابر در حيرت با منحصراً فلسفه،«: گويد مي افالطون  -3

  ي ذهني ندارند. روزمره و عادي خويش هستند و نسبت به امور پيرامون خويش، هيچ پرسش و دغدغه زندگي
  .  است كشانيده فلسفي هاي بحث به را امروزي مردم حتي و انديشمندان نخستين كه است حيرت و اعجاب: گويد مي ارسطو  ـ4
  . رسد مي نظر به فايده بي و عنام بي فلسفه آن، بدون و است ثاني به اول فطرت از عبور گرو در فلسفه طلب ،ارسطوبه نظر  ـ 5
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 ثـروت،  و مقـام  كسـب  مقاصد همگاني ماننـد  معاش، عقل( رود مي پيش عادت اساس بر كه روزمره زندگي :لاو فطرت -الف
  ...)   و دانشگاهي جمدار كسب خانواده، تشكيل

 اقتضاي ولي. ندارد سودي ظاهراً كه شود مي هايي پرسش درگير انسان كه اي مرحله يعني است »تفكر« همان :ثاني فطرت -ب
و موجب گسستن از  كند مي نزديك خويش وجود گوهر به را انسان فطرت اين و است وجود حقيقت ي درباره و بوده بشر ذات

  (عقل معاد) شود. روابط و مناسبات روزمره مي
   

  / گسستن از مقاصد همگاني دچار حيرت و شگفتي شدن /فارغ شدن از عقل معاش  :ثاني به اول فطرت از عبور ي الزمه - پ
  كرد تواني گذر طريقت كوي به كجا               بيرون روي نمي طبيعت سراي كز تو«
  »ردك يوانـت رـنظ اـت بنشان ره غبار                ولي پرده و ابـنق داردـن ارـي الـجم

  
  

  .  است كرده نقل» معاد و مبدأ« كتاب در را آن صدرالمتألهين ولي كرد طراحي ارسطو را ثاني و اول فطرت ي نظريه -1
 خودش حتي و ديگران حيات و زندگي كه انساني.... « :گويد مي »بينم مي من كه دنيايي« كتاب در  نشتاينيا آلبرت -2

    ».ندارد هم زندگي صالحيت بلكه است بدبخت موجودي تنها نه پندارد، مي واهي و معنا بي را
  »گوم  مطلق بود مهعا حالت                     عمو ماهيت ادراك از عجز«

 1فلسفه و يند   
  در و داريـم  ارشـاد  و دسـتگيري  انتظـار  ، دين از) انسان حيات معناي و جهان انجام و آغاز ، وجود( فلسفي مسايل با رويارويي در

 و ديـن  ي رابطـه  درك بـراي . شـود  مي مربوط وجود احوال و حقيقت به غيرمستقيم و مستقيم طور به يفراوان مطالب وحي، عارف 
   :كرد توجه اساسي ي نكته دو به بايد فلسفه

  تفكر به دعوت - ب                    فلسفي ماهيت - الف
      است دين نظري مواضع  بيان الهي،  عارفم در وجودشناسي مباحث طرح: دارد فلسفي ومفهوم معنا دين، -1  

     .ندارد را فلسفه اصطالحات و زبان دين، -2  :فلسفي ماهيت -الف
  . شود نمي دين فلسفي ماهيت منكر اصطالحات، و تعابير در اختالف -3    
  

 مطلـب  همـان  بـاز  دشو گفته نيز مختلف هاي زبان به اگر مطلب يك.. «. :گويد مي »حمد ي سوره تفسير«در خمينيام ام
  ».كنند مي تعبير »تجلي و مظهر ،ظاهر« به را معنا همين عرفا، »اثر و مبداء و معلول و علت« به فالسفه....  است

  

  »افتاد اوهام ي آيينه در نقش همه اين   آينه در كه جلوه يك به تو روي حسن«: گويد مي حافظ -
  »استيبنّ نسبت و بنا مانند به ني  ضوء و است شمس چون موجودات به واجب نسبت«: گويد مي قاآني -

ي فلسـفي   تـوان آن را بـه شـيوه    و مـي  قلمرو فلسفه تعلق دارد  شود، به  مطرح  كه هرزباني  هرجا و به در وجود  احوال  ي درباره  بحث
  مطالعه كرد.

                                                           
گويند: دين، منشـاء آسـماني و الهـي     موافق وجود دارد. برخي مخالفان مي هاي هم مخالف و هم اي هست يا نه؟ ديدگاه كه بين دين و فلسفه، رابطه در اين -1

غـرب اسـت و نـوعي تهـاجم فرهنگـي و       ي ي انديشـه  گويند: فلسفه، ثمره خاكي، لذا قابل جمع نيستند. برخي ديگر مي دارد ولي فلسفه، منشاء زميني و
  ، خوب است ولي كاركرد فلسفه را دين برعهده دارد و ديگر نيازي به فلسفه نيست. تضعيف دين است. گروهي ديگر از مخالفان معتقدند: فلسفه
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 دين فلسفي ماهيت ي درباره آيات از هايي نمونه   
  »الصمد اللّه احد،  اللّه هو قُل« :توحيد ي سوره) 1
  ».عليم شيء بِكُل هو و الباطن و الظّاهرُ و االخرُ و لاالو هو« :حديد ي سوره اول آيات) 2

  

 ييهــا گــروه آخرالزمــان در دانســت مــي خداونــد: فرمودنــدايشــان  .پرســيدند »توحيــد« ي دربــاره ) ع( ســجاد امــام از -1
 آنهـا  از غيـر  سـخني  كـس  هر و فرستاد را حديد ي سوره اول آيات و حيدتو ي سوره رو اين از آمد، خواهند انديش ژرف

  . شود هالك بگويد
 آيات و توحيد ي سوره آيات كه شود مي رهنمون حقيقت اين به را عرفا و حكما عرفاني، و فلسفي دقيق مطالعات -2

  . هستند معرفت و وحيدت ي مرتبه ترين عالي حديد، ي هسور اول
 كـه  بخشـي  نخسـتين  ، قـرآن  تفسـير  نوشـتن  بـه  شروع هنگام در... «: گويد مي كافي اصول شرح در صدرالمتألهين -3

  »...بود حديد ي مباركه ي سوره ، پرداختم آن تفسير به و انتخاب
   هايي از روايات اسالمي نمونه  
  .است پرداخته خود منقول ارآث ديگر و البالغه نهج در مابعدالطبيعه و وجود مسايل به نوبت 40 حدود در) ع(علي حضرت -1
 است كردگار شناخت و معرفت ،دين آغاز... «: خوانيم مي هستي مبدأ و خداوند به معرفت باب در البالغه، نهج اول ي خطبه در -2

 مقـدس  سـاحت  بـه  اخـالص  در توحيـد  كمـال  و اوست توحيد در ايمان كمال.  است آفريدگار ذات به ايمان ،معرفت كمال و
 كه است صفتي از غير موصوفي هر و موصوف از غير صفتي هر زيرا.  اوست ذات بر زايد صفات نفي در اخالص كمال و اوست

 را او كـس  هـر  و اسـت  سـاخته  چيزي همدم و قرين را او شود، قائل زايد صفتي خداوند براي كس هر. شود مي عارض آن بر
 مقـام  بـه  جاهل.  است نشناخته را خدا يعني... و شده قائل بخش و ءجز  او براي يعني انگاشته چيز دو را او بداند، چيزي قرين
  ».هاست نسبت اين از منزّه خدا و ساخته محدود را او  لذا و كند مي اشاره او سوي به ربوبي،

  از خطبه اول نهج البالغه
  

  ن خ  ت  ا  م  دماتخن: د 
  م ج  ب  د  ق  زقدبجم: ز 

 هسـتند  كـاملي  موجودات« »:غررالحكَم و دررالكَلم«در  ) فرشتگان( طبيعت عالم از برتر موجودات از )ع(علي حضرت تعريف -3
 كـرد،  تجلـي  هـا  آن بـر  باري ذات. اند ممكن كمال نهايت در و دارند تمام فعليت و مجردند جملگي زيرا ،قوه و ماده از عاري
 فـيض  ي واسـطه  و خلقـت  بارز ي نمونه نتيجه در و رسيدند ممكن كمال به نموده، افاضه ها آن بر را فيوضاتش و شدند نوراني

  )=  از ويژگي موجودات طبيعت (ماده و قوه: استعداد براي تغيير و حركت ».شدند  آفرينش
 را او چگـونگي  و چـوني  هـا  گمـان  و نتواننـد  ديدن را او ،ديدگان كه خدايي... «: فرمايند مي النساء بالغات در) س( زهرا فاطمه -4

 سـودي  خلقـت  آن از نـه  و داشـت  نيـازي  ها آن آفرينش به نه ؛كرد نشاءا اي نمونه بي و آورد پديد هيچ از را چيز همه ندانند،
   ».سازد آشكار را قدرتش تا خواست كه آن جز برداشت،

   تفكر به دين دعوت)  ب
 و انديشـه  آن، از الهـام  و تفكـر  تـدبير،  بـا  ،مسلمانان تا كند عرضه هستي جهان به نسبت نگرش اي نحوه كه بوده اين وحي هدف
 تقليـد  نـه  و( برسـانند  بالنـدگي  و رشـد  به استوار و عميق مباني اين اتكاي به را اسالمي فرهنگ و بخشند تكامل را خويش آگاهي

  ). ها انديشه برابر در سكوت و تسليم و كوركورانه
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  : آمد پديد دين در پرسش و تفكر قبال در مختلف ي جبهه دو )سنّت اهل مسلمانان(  عامه ميان اسالم، صدر در* 
    تفكر تعطيل و نفي  ي جبهه: حديث اهل) الف

  . شمردند مي بدعت و ناروا را دين ي مابعدالطبيعه مسايل در تحليل و تجزيه تعمق، بحث، گونه هر حديث، اهل -1
  .بود احاديث و روايات نقل حد در حديث، اهل معلومات -2
و اسـتواء خداونـد بـر عـرش،      نـامعلوم  ،كيفيت« »:عةٌبد عنه السؤال و لةٌمجهو ةَُلكيفيا«: حديث اهل به منسوب ي جمله -3

  ، »است بدعتو سؤال هم  واجبو اعتقاد به آن  معلوم
  )»استوي العرشِ علي الرحمنُ« :شد مطرح آيه اين از پرسش مقابل در(
  هاست. ي آن درباره سكوتها و  آن تالوتجماعت: تفسير اين گونه آيات، به نظر يكي از فقهاي  -4
   عقلي بحث دار پرچم: معتزله)  ب
  . ورزيدند مي اهتمام آن به و دانستند مي جايز ، را دين مابعدالطبيعه مباحث در عقلي بحث= 1
 .بودند ندم بهره استداللي و فلسفي عقل از بيش و كم و تر نزديك شيعه به معتزله گروه -2
  .شدند منقرض تقريباً سرانجامو  نكرده مقاومت مخالف، موج برابر در معتزله -3

  

 دين پيشوايان روش   
 ايشـان  و خـوريم  نمي بر سرباال، و آميز تحكم هاي پاسخ به هرگز كنيم، مي مراجعه) ع( بيت اهل و) ص( اكرم پيامبر ي سيره به وقتي
  اند.  هكرد ميكننده، بيان  هايي در حد توان فكري پرسش و پاسخ شمردند نمي عتبد و كردند نمي محكوم را يپرسش هيچ

كند و كتاب و سـنّت نيـز    ) حكم مياهل سنّت( عقل برخالف نظر اكثر پيشينيان از عامه« :فرمايد مي »الميزان« در طباطبايي عالمه
 عقلـي  تفكـر  طريـق  از الهي آيات و خداوند معرفت در كوشش و تعمق تدبر، به تمام شدت به قرآن آياتكند.  آنان را تأييد نمي

  »........ديگر چيز براي نه است معرفت براي تفكر و تذكر به دعوت... است آمده معنا همين در نيز متواتر روايات و كند مي دعوت
  

  .  است شده گردآوري باره اين در زيادي احاديث »كافي اصول« و »صدوق توحيد« در
  

  مياسال ي فلسفه                                       
 فلسـفي  ماهيـت ( فلسـفي  معرفـت  با افق هم و سازگار خاص، شناسي جهاننوعي هم ، هر دو نكته را دارد يعني اسالمي متون -الف

   داند. مي شرعي واجبات ازرا  تفكراصرار دارد و  انديشه و تفكر برو هم دهد  ارائه مي )دين
 و توضـيح  بـراي  ولـي  هسـتند  فلسـفي  و عقالني تبيين مهياي خود، ذات به ولي دارند الهي ي چشمهسر ديني معارف گرچه
  .   گرفت مدد مابعدالطبيعه زبان و فلسفي مفاهيم از توان مي ها آن تفسير

  

  .  ديگر يها فلسفه با تاريخي برخورد در نه و كرد جو و جست اسالم خود بطن و متن در بايد را اسالمي ي فلسفه خاستگاه -ب
 جهـان  بـه  نسـبت  سنت و كتاب ژرف هاي ديدگاه را آن فقرات ستون و اصلي محتواي كه اي فلسفه: اسالمي ي فلسفه تعريف -پ

  .است فالسفه ي شيوه به آن استدالل چگونگي و شكل و دهد مي تشكيل هستي
  

    .دش ميسر يونان حكيمان با مسلمانان فرهنگي و يتاريخ ارتباط از پس اسالمي، هاي ديدگاه تفسير در فيلسوفان بيان از استفاده 
  

  قنديل!               
  هايي است كه تسليم جاذبه نشدند. تنديس قطره                             

  و!هاي زمين نش تسليم رنج                                                                                               
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 :كوشد مي فلسفه -1

    .كند عقالني تبيين علمي روش به را طبيعت امور ترين كلي) 1
  . كند تبيين فلسفي روش به را ماده جهان كل) 2 
    .كند بيانرا  انسان زندگي هرا نقشه ترين جزيي و ترين دقيق) 3
 .كند عقالني تبيين را انسان امور ترين كلي) 4 

 جز ......... .ه ، باستو طبيعي نسبت به علوم تجربي فلسفه  خدماتموارد زير از  -2
    علوم ي ) تحكيم مباني همه1
  ي اعتبار و ارزش روش تجربي در شناخت طبيعت ) بحث درباره2
    حدود توانايي روش تجربيتعيين ) 3
   هاي گوناگون مكاتب و روش پيدايش) 4

هـاي گونـاگون،    هـا و روش  ت و پيـدايش مكتـب  اس فلسفه ي عهده بر علوم،..... ....... مباني و ........... علوم...........  مباني تبيين -3
     . است ............ي   ناشي از بينش فلسفي در حوزه

   ، علوم انسانيخاص تجربي، كلي، و عام) 2   ي، علوم طبيعيكل و عام ،يانسان خاص،) 1
   ، علوم طبيعيخاص ،انساني كلي، و عام) 4  انساني، علوم كلي و عام ،انساني خاص،) 3

 علـوم  كـدام  ي عهـده  ترتيـب بـر   به» واقعيت اشيا قباطن و عم«و  »اشيا ظاهري ي چهره« ،»اشيا ظاهري خواص« ي مطالعه -4
    است؟

   ، فلسفهتجربي علوم فيزيك،) 2  ، متافيزيكطبيعي علوم ،تجربي علوم) 1
 ، فلسفهمتافيزيك فيزيك،) 4   ، متافيزيكفيزيك طبيعي، علوم) 3

رو شدن با  مابعدالطبيعي .......... و قلمرو مابعدالطبيعه، مجموع ......... است كه روبه يها ترين مفهوم و مدار همه بحث سياسا -5
 )88خارج كشور  سراسري(  باشد. .............. مي

  ها واقعيت –هستي  –) وجود 2  ها واقعيت –هستي  –) وجود و ماهيت 1
  نمودها و ذوات - كائنات – ) وجود و ماهيت4  تنمودها و ذوا –كائنات  –) وجود 3

   )90سنجش فروردين (  اقتصاي ذات بشر، همان تفكر است كه برخاسته از فطرت ......... اوست و پيام اين بيت:   -6
فطـرت ......   همان ...... است كـه عامـل وصـول بـه    » گذر تواني كرد كوي طريقت كجا به - روي بيرون  طبيعت نمي كز سرايو ت«
  باشد. مي
  ثاني -اش مع  عبور از عقل -ثاني  )2  ثاني –اش مع  عبور از عقل –اول  )1
  اول –ي فهم طريقت دانستن  طبيعت را وسيله -ثاني ) 4  اول –ي فهم طريقت دانستن  طبيعت را وسيله –اول  )3

 )92سراسري (  ؟نيستكدام عبارت در مورد فطرت ثاني درست  -7
  دارد. ها وامي گسلد و به تأمل در مورد آن روزه مي ) آدمي را از مناسبات زندگي هر1
  كند، كه در نظر بسياري از مردم فاقد اهميت است. مسائلي براي انسان ايجاد مي) 2
  توان به آن رسيد. ي زندگي، نمي  بدون كنار گذاشتن امور و مسائل روزمره) 3
 ريزد. هاي مادي را درهم مي بيدار شدن آن در آدمي، حساب سود و زيان) 4

 )92سنجش خرداد (  قلمرو، روش، زبان و هدف مابعدالطبيعه به ترتيب عبارتند از: -8
  شناخت جهان –اشيا و موجودات از جهت هستي داشتن  –تعقل  –مطلق وجود  ) 1
  معرفت كل هستي –اصطالحات خاص فلسفي  –برهان عقلي  –كل هستي ) 2
  نيل به تصوير جامعي از هستي –ت فلسفي اصطالحا –ي اشيا و موجودات  مطالعه –كل هستي ) 3
  رسيدن به يك تصوير جامع از هستي –اند  موجودات از آن جهت كه كلمات الهي –تعقل  –وجود مطلق ) 4
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بينيم كه ......... و حدوث ......... نخستين گام براي قرار گرفتن  مي» طبيعي«گاه  ما زندگي را، خود و ديگران را و همه چيز را آن -9
 )91سنجش ارديبهشت (  ي ......... است. تانهدر آس

  تفكر فلسفي –بهت و حيرت  –) از پشت حجاب عادت بنگريم 1
  تفكر فلسفي –بهت و حيرت  –ي عادت را كناري نهيم  ) پرده2
  شناسايي و معرفت –فقر و احتياج  –) از پشت حجاب عادت بنگريم 3
  شناسايي و معرفت –فقر و احتياج  -ي عادت را كناري بنهيم  ) پرده4

 بين مابعدالطبيعه و ماوراءالطبيعه برقرار است؟ اي رابطهچه  -10

  پردازند. هر دو يكي هستند و به موجودات غيرمادي و مجرد مي )1
  پردازد. ) ماوراءالطبيعه، بخشي از عالم مابعدالطبيعه است كه به موجودات از حيث وجود ذهني مي2
  و دانش كامالً متفاوت هستند.ها نيست و د اي بين آن ) هيچ رابطه3
  ي مطالعاتي مابعدالطبيعه است. ) ماوراءالطبيعه، بخشي از حيطه4

     ........   يعني شناخت احكامموضوع اصلي فلسفه .............. هستي است و به اين اعتبار به آن ........ گويند  -11
    مطلق وجود –مابعدالطبيعه  –پايان  ي بي پهنه )1
  مطلق وجود –ماوراءالطبيعه -ايان پ ي بي پهنه )2
    وجود مطلق -مابعدالطبيعه  -حقيقت )3
  وجودمطلق -ماوراءالطبيعه –حقيقت ) 4

        ؟حيطه و قلمروي مابعدالطبيعه تا كجاست -12
  آنجا كه قالب پرسش، ذهن انسان را به خود مشغول دارد، مابعدالطبيعه هم حضور دارد. )1
  دارد. پيش آيد، مابعدالطبيعه حضور خود را اعالم مي »چيستي«گويي به  آنجا كه پاسخ )2
  پردازد. گويي مشكالت مي قلمروي مابعدالطبيعه، تعقل و تفكر است و ابزار تعقل به پاسخ )3
  حضور داشته باشد، حاضر است.» موجودي«قلمروي مابعدالطبيعه، مجموع هستي است و هر جا ) 4

هايي كه ابتالي انسان به حيرت و شگفتي را به دنبال دارد، در  گويي به پرسش فراغ از قيد عقل معاش و پرداختن به پاسخ -13
  )87سراسري (  باشد.   گرو ......... است و طرح سؤاالت برخاسته از ........... مي

  ) عبور از فطرت اول به فطرت ثاني، فطرت انسان كه رو به سوي پرستش دارد.1
  ت انساني كه رو به سوي پرستش دارد.) خروج از فطرت ثاني به فطرت اول، فطر2
  ) خروج از فطرت ثاني به فطرت اول، اقتضاي ذات بشر كه موجودي متفكّر است.3
 ) عبور از فطرت اول به فطرت ثاني، اقتضاي ذات بشر كه موجودي متفكّر است. 4

   )85 سراسري(؟گردد مي مستفاد مفهوم، كدام »كرد نظرتواني تا بنشان ره غبار/  ولي وپرده نقاب يارندارد جمال«: دربيت قتد از -14
  .است معاش عقل و تعقل به تقيد اول، فطرت از صيانت ي الزمه) 1
  .  است ثاني فطرت به اول فطرت از عبور گرو در فلسفه طلب) 2
  . است انسان در جستجوگري حالت داشتن نگه بيدار اول، فطرت) 3
  . است آن نهادن پا زير و اول فطرت مرز و حد از خروج ثاني، فطرت) 4

و معنـاي نهـايي بهـره      كار فيلسوف از حيث ..... به خواننده كتاب شبيه است كه از استدالل ..... براي رسـيدن بـه نتيجـه    -15
    برد. مي

  زبان و اصطالحات ـ قياسي) 2    هدف و غرض ـ قياسي )1
  روش و ابزار ـ استقرايي) 4  موضوع و قلمرو ـ استقرايي) 3
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   ......باشــد و هــدفش ......اســت كــه اســت مــي كلمــات و جمــالت كــه همــان ...... ازحــروف، اســتفاده ،طبيعــهمابعدال زبــان -16
   )89سراسري (      
  جهاني شود عقالني مشابه با جهان عيني. –به دست دادن تصويري جامع و صحيح از جهان هستي  –اشياء و موجودات ) 1
  قادر به فهم جايگاه خود در آفرينش شود. –ي وجود  موجود در زنجيرهتفسير و تعيين جايگاه هر  –) اشياء و موجودات 2
  جهاني شود عقالني مشابه با جهان عيني. –ي وجود  تفسير و تعيين جايگاه هر موجود در زنجيره –) اوصاف ظاهري موجودات 3
  .جايگاه خود در آفرينش شود قادر به فهم –دست دادن تصويري جامع و صحيح از جهان هستي  به –ظاهري موجودات  ) اوصاف4

اي از هستي و علم به هستي در حالت كلّـي   موسوم به ....... است كه مرتبه» هستي دارند«شناخت اشيا فقط از آن جهت كه  -17
 )91سنجش فروردين (   دارد. به ترتيب .... و ........ را معلوم مي

    ) ماوراء الطبيعه ـ ماوراء الطبيعه ـ مابعدالطبيعه 1
  عدالطبيعه ـ مابعدالطبيعه ـ ماوراء الطبيعه) ماب2
    ) مابعدالطبيعه ـ ماوراء الطبيعه ـ مابعدالطبيعه   3
  ) ماوراء الطبيعه ـ مابعدالطبيعه ـ ماوراء الطبيعه4

 ........ و بيت:  شود جز با  و اين گام هرگز محقق نميي تفكر فلسفي ........ است  نخستين گام ورود به آستانه -18

 )89 خارج كشور  سراسري(  مبين ........ مابعدالطبيعه است.  » اي اي / جهاني است بنشسته در گوشه زدانش برد توشه هرآن كاو«

  هدف -گذر از فطرت اول به فطرت ثاني  –) گرفتار آمدن به حيرت در برابر هستي 1
  هدف -گذر از فطرت اول به فطرت ثاني  -) احساس نياز به معرفت و شناخت 2
  موضوع -ي معرفت  توجه به ذات جستجوگر تشنه –ر آمدن به حيرت در برابر هستي ) گرفتا3
  موضوع –ي معرفت  توجه به ذات جستجوگر تشنه -) احساس نياز به معرفت و شناخت 4

...... بيـانگر ...... اسـت كـه آغـازگر آن بـه بيـان افالطـون ....        »االنسان عالماً عقلياً مضاهياً للعالم العينـي  صيرورة«عبارت  -19
 )85 خارج كشور  سراسري(  باشد. مي

  حيرت در برابر هستي و گرفتار آمدن به بهت –) نهايت علوم 1
  هاي منقش بر ديوار پوشي از سايه چشم –) نهايت علوم 2
  هاي منقش بر ديوار غار وجود پوشي از سايه چشم –) هدف مابعد الطبيعه 3
  و گرفتار آمدن به بهتحيرت در برابر هستي  –) هدف مابعد الطبيعه 4

ها  از اوصاف ظاهري اشيا گذشته و به عمق آن با چه ابزاري  مابعدالطبيعه چه بايد كرد؟ فيلسوف   دانش  ورود به ابتداي   -20
 رسد؟ مي

  تيزبين چشم – شويم نائل   و اصطالحات فلسفي مفاهيم  فهم   مقام ) به 1
  چشم تيزبين –و برهان عقلي به كاوش بپردازيم   عقل ) با قدم 2
  ي عقل قوه –و برهان عقلي به كاوش بپردازيم  ) با قدم عقل 3
  ي عقل قوه –مفاهيم و اصطالحات فلسفي نائل شويم  فهم  مقام  ) به 4

مابعدالطبيعه است و طرح مفاهيمي همچون: وجوب و امكان، علت و معلول، حـادث و  » .............. وجود محض«دستيابي به  -21
عرض، ........... مابعدالطبيعه است و آن جا كه از سير و حركت انسان، تبديل او را به جهاني عقالنـي، مشـابه   قديم، جوهر و 

   )90سراسري خارج كشور (    ايم. جهان عيني، بخواهيم، دست به دامان ................... مابعدالطببيعه شده
    روش ـ زبان ـ هدف )2    زبان ـ زبان ـ هدف )1
  روش ـ روش ـ موضوع) 4    وش ـ موضوعزبان ـ ر )3
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 تـوان  نمـي ، كـدام مـورد را   »روي بيرون                كجا به گوي طريقت گذر تـواني كـرد   تو كز سراي طبيعت نمي«از بيت:  -22
 )92سنجش ارديبهشت (  نتيجه گرفت:

  طلب فلسفه در گرو عبور از فطرت اول به فطرت ثاني است.) 1
  ا انسان به سوي درك و دريافت راز هستي برود.شود ت ) فطرت ثاني باعث مي2
  ) تا انسان از روابط و مناسبات عادي زندگي نگسلد، ارزش فلسفه را درك نخواهد كرد.3
  شود كه آدمي از فطرت اول به فطرت ثاني گذر نكند. اعتنايي به فلسفه باعث مي ) بي4

   )81 و 80 سراسري(     ست؟چي طبيعي علوم فلسفي مباني از رادم -23
  . اند تحقيق قابل اختصاصاً تجربي علوم هاي شاخه از كدام هر در و است متكي ها آن بر تجربي علوم كه مباني) 1
  . گيرد مي قرار مطالعه مورد تجربي علوم ي حيطه در و است تجربه روش درستي و صحت متضمن كه مباني) 2
  . هستند تحقيق غيرقابل اصول اين تجربي علوم خود در ولي است متكي ها آن بر تجربي علوم كه اصولي) 3
 .گيرند مي قرار بررسي مورد ها آن هم تجربي علوم خود در و است متكي ها آن بر تجربي علوم كه اصولي) 4

ي مسائل مربوط به مبـدأ و معـاد و كتـاب و جـز آن و بـرعكس، بـه        و تحليل درباره يهارج نهادن به بحث و تعمق و تجز -24
 گروه  ......... بودند. ،مند از عقل فلسفي و استداللي ي ......... و ......... انجاميد كه بهره انديشه ترتيب، به رشد و رويش

 )91سنجش ارديبهشت (  
  دوم -معتزله  –) اشاعره 2  نخستين   -معتزله  –) اشاعره 1
  دوم -اشاعره  –) معتزله 4  نخستين -اشاعره  –) معتزله 3

انـد و بـه    ي آسماني دارند و از طريقي غير از تفكّر بشر به دست ما رسيده هي، سرچشمهمعارف ديني و مبتني بر وحي ال -25
 )91سنجش فروردين (  ي اسالمي ....... است. باشند كه خاستگاه فلسفه ذات خود ......... تبيين عقالني و فلسفي مي

  ) مهياي ـ متن و بطن خود اسالم2  نياز از ـ متن و بطن خود اسالم ) بي1
  ي اسالمي با تعقّل و تفكّر نياز از ـ موافقت انديشه ) بي4  ي اسالمي با تعقّل و تفكّر هياي ـ موافقت انديشه) م3

و  القـوة عـن   خاليـة عـن المـواد،    عاريـةٌ صـور  «فرمايـد:   عليه السالم كه مـي  از دقت در اين عبارت از زبان اميرمؤمنان، علي -26
ي  گردد كه ..... و واسطه مفهوم مي» ألألت فالقي في هويتها مثاله و اَظهر عنها افعالهاألستعداد، تجلّي لها فأشرّقت و طالعها فت

 )91سنجش فروردين (  فيض آفرينش، همان ........ هستند كه منزّه از ...... .  
  اند اند ـ فرشتگان ـ تغيير و تحول ) فرشتگان، موجودات عاري از ماده و قوه1
  اند ي انوار الهي است ـ فرشتگان ـ تغيير و تحول) عالم عقول و ملكوت، محل تجل2ّ
  اند اند ـ عقول ـ خطا و اشتباه ) فرشتگان، موجودات عاري از ماده و قوه3
  اند ) عالم عقول و ملكوت، محل تجلّي انوار الهي است ـ عقول ـ خطا و اشتباه4

    طرح مباحث وجودشناسي در معارف الهي ............ . -27
  ي هستي است. انجامد و بيانگر مواضع عملي دين درباره ماهيت آن مباحث نميبه دگرگوني  )1
  ي هستي است. انجامد و بيانگر مواضع نظري دين درباره به دگرگوني ماهيت آن مباحث مي )2
  طلبد. انجامد و تفسير فلسفي را مي بشر در تفكر عميق آن مسائل نمي ي  به تعطيل انديشه )3
  طلبد.  انجامد و تفسير ديني مي ي بشر در تفكر عميق در آن مسائل مي انديشه تعطيل   به) 4

   ها و اوصاف موجودات برتر از عالم طبيعت (فرشتگان) است؟ ويژگي بيانگركامالً كدام گزينه  -28
  نمونه بارز خلقت، واسطه فيض آفرينش، عاري از ماده و فعليت )1
  ر و تحول، جملگي مجردموجودات كامل، در نهايت كمال ممكنه، فاقد تغيي )2
  موجودات كامل، در نهايت كمال ممكنه، عاري از ماده و فعليت )3
  نمونه بارز خلقت، پيوستگي در معرض تغيير و تحول، برخوردار از فعليت تمام) 4
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ر معارف ديني، سرچشمه آسماني دارند و به ذات خود مهيـاي تبيـين فلسـفي ....... و اسـتفاده از بيـان فالسـفه در تفسـي        -29
   ديدگاههاي اسالمي، پس از ارتباط تاريخي و فرهنگي مسلمانان با ......... ميسر گرديد.

  نيستند ـ حكيمان يونان )2    نيستند ـ ايرانيان )1
  هستند ـ يونانيان) 4    هستند ـ حكيمان ايران )3

چـه    مبين چيست و بـه » جام افتاداين همه عكس مي و نقش و نگارين كه نمود         يك فروغ رخ ساقي است كه در «بيت  -30
 موضوعي اشاره دارد؟

  ) اختالف در موضوعات مسايل فلسفي، دعوت به تفكّر در دين1
  ) اتحاد در تعابير مسائل فلسفي، دگرگون كردن ماهيت فلسفي دين2
  ) اختالف تعابير و چگونگي بيان مسايل فلسفي، دگرگون نكردن ماهيت فلسفي دين3
  ات مسايل فلسفي، دگرگون نكردن ماهيت فلسفي دين) اتحاد در موضوع4

اي كـه دارنـد، پيوسـته در     مام علي (ع) چهل نوبت در ......... به مسائل مابعدالطبيعه پرداخته و ......... به سبب قوه و مـاده ا -31
 اند و از ديدگاه حضرت فاطمه(س) هدف خداوند از آفرينش، ............... بود. معرض تغيير و تحول

    طبيعت، آشكار ساختن قدرت خويش  آثار منقول، موجودات )1
  الگوي نمونه ازخلقت ي  البالغه، فرشتگان و مالئكه، ارائه ) نهج2
    خويش  قدرت  برتراز طبيعت، آشكارساختن  ) آثارمنقول، موجودات3
  ي الگوي نمونه از خلقت   ) نهج البالغه، موجودات طبيعت، ارائه4

    است. .....وجود، آغاز و انجام جهان، معناي حيات، ..... مسايل با رويارويي در،  .... از ما انتظار -32
   دستگيري و ارشادفلسفه ـ ) 2   فلسفي شناسي هستيفلسفه ـ ) 1
  دين ـ ارشاد و دستگيري) 4  شناسي فلسفي دين ـ هستي) 3

يقي غيـر از تفكّـر بشـر بـه دسـت مـا       ي آسماني دارند و از طر با توجه به جايگاه و موقعيت وحي كه معارفش سرچشمه -33
 )87سراسري (  ؟  رسد نمياند، كدام عبارت، صحيح به نظر  رسيده

  ) معارف ديني به ذات خود، مهياي تبيين عقالني و فلسفي هستند.1
  وجو كرد. هاي ديگر، جست ي اسالمي را بايد در برخورد تاريخي اسالم با فلسفه ) خاستگاه فلسفه2
  دهد. اي است كه محتواي اصلي و ستون فقرات آن را كتاب و سنّت تشكيل مي فلسفهي اسالمي  ) فلسفه3
  هاي اسالمي پس از ارتباط تاريخي و فرهنگي با حكماي يونان، فراهم شد. ) امكان استفاده از بيان فالسفه در تفسير ديدگاه4

به ارتبـاط تنگاتنـگ ........ كـه    » تبين لهم انه الحقسنريهم آياتنا في االفاق و في انفسهم حتّي ي«ي:  ي شريفه از دقّت در آيه -34
   )سنجش(    بريم. كنند، پي مي ماهيت ....... دارند و انسان را به .......... دعوت مي

  تفكّر -اعتقادي  –وحي و سنت  )2  تفكّر  -فلسفي –دين و فلسفه  )1
  سير آفاقي و انفسي -ي اعتقاد –وحي و سنت ) 4  سير آفاقي و انفسي  -فلسفي –دين و فلسفه  )3

 از چه كساني است؟» شرح اصول كافي«و » مبداء و معاد«، »بينم دنيايي كه من مي«، »ي حمد تفسير سوره«هاي:  كتاب -35

  سينا، شيخ كليني ) امام خميني، اينشتاين، بوعلي2 سينا، شيخ كليني  ي طباطبايي، برتراندراسل، بوعلي ) عالمه1
 ) امام خميني، اينشتاين، مالصدرا، مالصدرا4 ندراسل، صدرالمتألهين، صدرالمتألهيني طباطبايي، برترا عالمه) 3

 ي ........ شروع كرد، زيرا:    صدرالمتألهين براي پرداختن به تفسير قرآن كريم به مشي فلسفي خود، آغاز كارش را از سوره -36

   )90سنجش ارديبهشت (  
  يش از ديگر آيات بود.برد ب هايي را كه از آيات آن مي بهره –حديد  )1
  برد بيش از ديگر آيات بود. هايي را كه از آيات آن مي بهره -حمد  )2
  رتبه توحيد و معرفت راه كمال انساني است.مترين  عالي –حديد  )3
  رتبه توحيد و معرفت راه كمال انساني است.مترين  عالي -حمد ) 4
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      ؟غه، آغاز دين، كمال توحيد و كمال ايمان (به ترتيب) كدامندالبال از ديدگاه امام علي(ع) و براساس خطبه اول نهج -37

  معرفت كردگار، اخالص به ساحت حق تعالي، توحيد و يكتايي پروردگار )1
  ) شناخت كردگار، ايمان به ذات آفريدگار، نفي صفات زايد بر ذات الهي2
  ) معرفت كردگار، ايمان به ذات آفريدگار، توحيد و يكتايي پروردگار3
  ) شناخت كردگار، اخالص به ساحت حق تعالي، نفي صفات زايد بر ذات الهي4

تحليل در موضوعاتي همچـون   و  دادند و بحث، تعمق، تجزيه  ي نفي و تعطيل را تشكيل مي آن دسته از مسلمانان كه جبهه -38
 )88(سراسري خارج كشور   شمردند ........... بودند.   را جايز نمي» الرحمن علي العرش استوي«

  ) اهل سنت و اهل حديث4  ) اهل سنت و معتزله3  ) اهل حديث و معتزله2  ) اشاعره و معتزله1 
ـ «هـايي شـبيه    و دريافت پاسخ با جملـه » الرحمن علي العرش استوي«ي  ي شريفه سؤال از مفهوم آيه -39 ةُ المجهولـة و  الكيفي

 )87ي خارج كشور (سراسر  ي موضع فكري ........... است. مشخص كننده» عنه بدعة السؤال

  و مشيت قاهر خداوند متعال  ) پذيرندگان جبر و محكوميت انسان در برابر اراده1
  ) اهل حديث مخالف با عقل و استدالل و تعمق در ماوراء ظواهر الفاظ كتاب و سنّت2
  ي موافق با عقل و استدالل در ماوراء ظواهر الفاظ كتاب و سنّت ) گروه معتزله3
  ي پيامبر(ص) ي نفي و تعطيل و معتقد به تصويب آراء سابقين صحابه ه) هواداران جبه4

 وچه چيـزي معلـوم   ب يبه ترت» الرحمن علي العرش استوي«ي  ي آيه براساس ديدگاه مخالفان بحث عقلي در دين، درباره -40
 شود؟ چه امري بدعت شمرده مي و است چه چيزي نامعلوم

  درت خداوند، استواي خداوند، پرسش) ق2  ) استواي خداوند، كيفيت استوا، پرسش1
 ) قدرت خداوند، استواي خداوند، نوآوري در دين4  ) استواي خداوند، كيفيت استوا، نوآوري در دين3

وتعمق وتجزيه وتحليل در مسائل عقلـي از سـوي    وجو كرد و حرمت بحث ي اسالمي را بايد در كجا جست خاستگاه فلسفه -41
 )86سراسري خارج كشور (  چه كساني از مسلمانان مطرح شد؟  

  اهل حديث –) در متن و بطن خود اسالم 2 معتزله و اشاعره –)  در متن و بطن خود اسالم 1
  معتزله و اشاعره –هاي ديگر  ) در برخورد تاريخي اسالم با فلسفه4 حديث اهل –هاي ديگر اسالم با فلسفه ) دربرخورد تاريخي3

شناسي ............ است و محتواي اصـلي و   لسفي و مصرّ برتفكر و انديشه، جهانو سازگار با معرفت ف  شناسي هم افق جهان -42
  )85 سنجش (  دهد.   ي اسالمي، را ديدگاه ژرف ......... تشكيل مي ستون فقرات فلسفه

  ) تجربي عقلي، علمي و عقلي غيرقابل انكار2  هاي فلسفي و استداللي ) توحيدي و مذهبي، بينش1
  هستي  ) مبتني بر وحي و سنت، كتاب و سنت نسبت به جهان4  ه و آزمايش و به دنبال آن، استدالل) علمي تجربي، تجرب3

ديـدگاه عالمـه طباطبـايي    بود؟ چگونـه  كننـدگان  مراجعـه  فلسفي هاي  پرسش با برخورد در) ع( بيت اهل ونبوي  ي  سيره -43
    چگونه بود؟، نسبت به ديدگاه اكثر پيشينيان از عامه

   مخالف -دندكر مي بيان كننده، پرسش فكري درحدتوان هايي پاسخ) 2  موافق - دادند مي سرباال و آميز كمتح هاي  پاسخ) 1
  موافق - دندكر مي بيان كننده، پرسش فكري درحدتوان هايي پاسخ) 4  مخالف  - دادند مي سرباال و آميز تحكم هاي  پاسخ )3

وچگونگي او را ندانند، همه چيز را از هيچ پديد آورد و  ها چوني د و گمانخدايي كه ديدگان او را ديدن نتوانن«......... عبارت  -44
    از كيست؟» اي انشاء كرد نمونه بي

  ) امام صادق(ع)4  امام سجاد(ع) )3  (ع) امام علي )2  (س) حضرت فاطمه) 1
 خدا را محدود ساخته است؟ چگونهبر اساس نهج البالغه از ديدگاه حضرت علي(ع)، جاهل  -45

  كند. هنگامي كه به سوي خدا اشاره مي) 2  خدا را قرين چيزي بداند.كه  ) هنگامي1
  داند. ) هنگامي كه فقط تغيير و تحول طبيعت را ناشي از او مي4  هرگاه براي خدا جزء و بخش قايل شده باشد.) 3
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ي  دربـاره كيسـت و   از» يجـه ممنـوع باشـد   خـود آن نت  شود، اما است، امر   اي نتيجه   مستلزم  كه  اي مقدمه كه به معنا ندارد«  عبارت -46
 چيست؟

  ) عالمه طباطبايي، دعوت به تفكّر و تفكّر براي معرفت2  ترين مرتبه توحيد و معرفت ) صدرالمتالهين، دعوت به عالي1
 آن ي و سكوت درباره ن، دعوت به تالوت قرآصدرالمتألهين) 4  ترين مرتبه توحيد و معرفت ) عالمه طباطبايي، دعوت به عالي3

انـديش خواهنـد    هـاي ژرف  دانست در آخرالزمان گروه خداوند مي« :فرمودايشان پرسيدند، ......... از امام سجاد(ع) درباره  -47
       ها بگويد هالك شده است. را فرستاد و هركس سخني غير از اين .........رو سوره ......... و آيات اول سوره  آمد، از اين

  حديد –حمد  -توحيد) 4  جمعه –حمد  - معرفت )3  جمعه –توحيد  - معرفت )2  حديد - توحيد –توحيد )1
 از الهـي  آيات و خداوند معرفت در كوشش و تعمق ، تدبر به تمام شدت به قرآن آيات: فرمايد مي..........  در طباطبايي عالمه -48

     . است....................  براي آن كه كند مي دعوت.........  طريق
   معرفت ،عقل تفكر و تذكر الميزان،) 2    يادگيري يادآوري، و تذكر رئاليسم، روش و فلسفه اصول) 1
    يادگيري يادآوري، و تذكر الميزان،) 4   معرفت تفكر، و تذكر رئاليسم، روش و فلسفه اصول) 3

  )92 سنجش آبان(  آن .......... است.شوند و هدف  بعدالطبيعه .......... است، مسائل آن به .......... مربوط ميماورود به  ي الزمه -49
  ـ مطلق وجود ـ شناخت كل هستيكنار زدن حجاب عادت  )1
  ين عقالني اشيا ـ مطلق وجود ـ شناخت كل هستي تبي )2
  هاي طبيعت  از بين رفتن عقل معاش ـ مطلق وجود ـ درك قانون )3
  يتبيين عقالني اشياء ـ وجود مطلق ـ كسب تصويري جامع از جهان هست) 4

  )93 سراسري(  ي ............   در نظر فيلسوف، موجودات نسبت به هستي به منزله -50
  هاست. اند و هستي معناي آن كلمات )2  اند و هستي در حكم كلمات است. حروف )1
  اند. ) جمالت و معاني يك كتاب به كل كتاب4  اند. ) خوانندگان يك كتاب به خود كتاب3

  )92 سنجش آبان(  ي پيامبر و اهل بيت، ......... بدعت ..........   . نام داشتند و مطابق با سيرهي تعطيل ........ پيشروان جبهه -51
  اشاعره ـ بعضي سواالت ـ است. )2  ـ هيچ سوالي ـ نيست.اشاعره  )1
  اهل حديث ـ هيچ سوالي ـ نيست.) 4  اهل حديث ـ بعضي سواالت ـ است. )3

ارف دينـي، .......... از زبـان   دهـد و بـراي توضـيح معـ     رت آن را .......... تشـكيل مـي  ي اسالمي را ......... و صو ي فلسفه ماده -52
  )92 سنجش آبان(  الطبيعه كمك گرفت.مابعد

  توان  معارف ديني ـ مفاهيم و اصطالحات فلسفي ـ مي )2  هاي ژرف ديني ـ براهين عقلي و فلسفي ـ بايد ديدگاه )1
 توان مفاهيم فلسفي ـ معارف ديني ـ نمي) 4  توان  مي مفاهيم فلسفي و عقلي ـ مفاهيم ديني ـ )3

  )92 بهمنسنجش (  به اعتقاد عالمه طباطبايي در تفسير الميزان:   -53
  كند. تعمق در ماوراي ظواهر الفاظ كتاب و سنت، نوعي بدعت است كه عقل آن را محكوم مي )1
  به خدا واگذار كرد. ها را بايد بحث در برخي از حقايق ديني و آيات روا نيست و علم آن )2
  كند و دعوت به تذكر براي معرفت است. خدا دعوت مي تآيات قرآن به تدبر در معرف )3
  نظرات مردم در شرح آيات مختلف است، اما علم آن را بايد به خدا واگذار كرد.) 4

  )93ارديبهشت سنجش (    اند. كرده .... مطرح ميي شايعي بود كه .......... در پاسخ ...... جمله» عنه بدعةٌ ةٌ مجهولةٌ و السؤالالكيفي« -54

  معتزله ـ پرسش كنندگان) 4  اهل حديث ـ پرسش كنندگان )3  اهل حديث ـ مخالفان  )2  معتزله ـ مخالفان  )1
 دهد؟ هاي مابعدالطبيعه چيست ومسائل آن دقيقا كدام موضوع را مورد بررسي قرار مي ترين مدار بحث اساسي -55

  )93سنجش خرداد (  
  وجود مطلق  ـ كنه اشياء )2  اهيت موجودات ـ مطلق وجودم )1
  وجود ـ وجود مطلق ) 4    وجود ـ مطلق وجود   )3
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