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 -1365فضلی خانی، رویا،  : سرشناسه

مجموعه سووات  چاار زیینه ا  فلفو ه  ا قه ه  ند  موعووعی ///و مون رو رویا فضولی   : عنوان و نام پدیدآور 

 خانی، فاقمه رحرم زاده/

 -1398تاران؛ آیا  مهّرنا ،   : مشخصا  نشر 

 م/س 29*22ص، 423 : مشخصا  ظاهر 

 978-622-95141-7-7 : شا ک

 فرپا  مختصر : وععرت فارست نویفی

 -1368رحرم زاده، فاقمه،  : شناسه افیوده

 5672332 : شماره کتا شناسی ملی

 

 حافظون  آموزشی هایبسته 

 اسالمی کالم و فلسفه  رشته  تخصصی دروس  ویژه

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

  فلسفه   ایگزینه  چهار سؤاالت مجموعه  با آشنایی

   موضوعی بندیطبقه   با

 اسالمی کالم  و فلسفه رشته  آزاد و سراسری  ارشد کارشناسی های آزمون 

 درسی  منابع به  دهیارجاع و تشریحی هایپاسخ  با همراه

 1400؛ سال  دومچاپ 

 خانیفضلی  رویا: مؤلف

 زاده  رحیم فاطمه 

 ناشر: انتشارات آیات مبّینات

 7-7-95141-622-978شابک: 

  جلد  200تیراژ: 
 

 تمــــــاس بـا مـــا

 02133442005 : شماره ثا ت
 09198000970 : شماره همراه
 www.haafezoon.com : سایت
 haafezoon@gmail.com : ایمرل
 02133442005 : سامانه دریافت پرامک

 جستجو کنید. haafezoonدر فضای مجازی ما را با شناسه 

 
 ها  جات دریافت اقالعا  تخصصی رشته خود و دریافت فایل

 پرامک کنرد/ ۰۲۱۳۳۴۴۲۰۰۵را  ه سامانه  ۴مکمل، عدد 
 



 

 

 

 معرفی مجموعه قرآنی حافظون 

 ها  حافظون عهارتند از: اهم فعانرت دهد/  حافظون یک مؤسفه علمی قرآنی است که خدما  تخصصی دانشگاهی و دینی ارائه می 

 دبستان قرآنی آیات  -1

شووار تاران شوورو   ه فعانرت نمود و در همان اونرو   12در منط ه   95د فووتان قرآنی آیا   ا رویکرد کلی تر رت قرآنی از سووال 

اجرا  محتوا  عمرق دینی، آموزان م طع ا تدایی مواجه زردید/ تونرد و  سووال فعانرت  ا اسووت هال کم نظرر خانواده ها و دان 

ها  رشود، آموز  دو ز ان انگلرفوی ردر حد مکانمهو و عر ی ردر  محرط شواد و جاا،، تککرد و توجه  ه اکرریت ممکو سواحت

ها  نویو آموز  و دارا  ودن زرر  از شوروهها  مادر رژیمناسوترک و شوناو،  ارهحد فام متون دینیو، آموز  آکادمرک ورز 

 دست دینی از ویژزراا  ایو د فتان است/محرط کاماًل یک

تزم  ه ذکر اسوت مدل تعلرم و تر رت قرآن محور تونرد شوده توسوط ترم پژوهشوی د فوتان آیا ، توسوط معلمان و مدارس زیاد   

  ردار  قرار زرفته است/در سطح کشور مورد است هال و  اره

 پیش دبستان قرآنی آیات   -2

سواز  نوآموزان  را    آمادهدارا  ودن دو شوعهه در سوطح تاران، رویکرد  مت او  در زمرنه پر  د فوتان آیا  رحافظونو نری  ا

ها   ها  اقالعا  محور،  ر رو  ماار آیا ،  ه جا  تمرکی  ر آموزه د فوتانورود  ه د فوتان دارد/ فعانرت ها  آموزشوی پر 

از: دقت و تمرکی، سورعت واکن ، حل مفوکنه، حافظه کوتاه ها عهارتند ماندزار ذهنی متمرکی شوده اسوت/  خشوی از ایو ماار 

هوا  اجتمواعی، آموز  آدا،، ماوار  شووونرودن و فام کالم مر ی، ماوار  فام، ح ب و عمول  وه آیوا  مود  و دراز مود ، ماوار 

 موعوعی و/// /

 های الهیاتآموزشگاه کنکور تحصیالت تکمیلِی ارشد و دکترِی کلیۀ گرایش  -3

جموعه آموزشوی حافظون، که موج  زردیده مؤمنرو فرهرخته در سورتاسور کشوور  ا حافظون آشونا شووند، تریو فعانرت مقدیمی

خدما  حافظون در زمرنه کنکور کارشووناسووی ارشوود و دکتر  زرایشوواا  انارا  اسووت/ اکنون  عد از حدود یک دهه فعانرت 

م ردتریو خدما  در زمرنه تحصورال  تکمرلی انارا  توانرم  ا اقمرنان مدعی شوویم که حافظون، کاملتریو،  ه روز تریو و  می

ها، محصووت   ه روز، آموز  مجاز  در دهد/ تنو  خدما ، تنو  رشوتهها ارائه میمندان ایو رشوتهدر سوطح کشوور را  ه عالقه

 هاست/ منیل و/// تناا  خشی از ایو ویژزی

 های آمادگی کنکور دوره .1

  40ها  کنکور در سووطح کشووور اسووت/ تا کنون  ان   ر افظون پر قرفدارتریو کالسکالسوواا  آمادزی کنکور ارشوود و دکتر  ح

  کنکور ارشود و دکتر  انارا  توسوط حافظون  رزیار زردیده اسوت/ ایو کالسواا در سوه زرای  قرآن و حدیه، ف ه و مهانی دوره

زردد/ همه سووانه دکتر   رزیار می ح وق و فلفوو ه و حکمت اسووالمی و در سووه م طع کارشووناسوویرویژه ح اا قرآنو ، ارشوود و

 ها هفتند/ها  ایو کالسها  تک رقمی کنکور از خروجی فرار  از رتهه

 های آموزشیبسته  .2

نامه ها  حافظون در سورتاسور کشوور و در دانشوگاه  ه دانشوگاه کشوور  رو دانشوجویان و داوقلهان دسوت  ه ها و تفوتدرسونامه

اناکر و در دروس عمومی مرل اد را  عر، و ز ان انگلرفوی، مدعی شود در سوه رشوته فوق توان شوود/  ا اقمرنان میدسوت می



  ای فلسفهمجموعه سؤاالت چهار گزینه
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 اشود/  ه روز رسوانی سواتنه و انطهاق  ر کنکور هر سوال، اشوتمال  ر همه ها کاماًل کافی و وافی نری می را  کفو   اتتریو رتهه

شوده در حدود یک پنجم ها  حفوا،نامه ها، تلخرصسوؤات  کنکورها، قه ه  ند  موعووعی و پاسوخنامه کاماًل تشوریحیت تفوت

  منفجم، حاف زوائد غررکار رد  و/// تناا  ند  شودهمنا ع اصولی، مطان  توعورحی  رشوتر جات ت ارم  اتر، محتوا  قه ه

  خشی از دتیلی است که موج  زردیده است حافظون تناا زیینه داوقلهان در کنکور  اشد/

 آموزش مجازی .3

شود که از  خشوی از   مکرر داوقلهان شوارسوتانی موج  میها  حافظون دایر  وده اسوت، مطانههسواناا که کالسدر قول ایو 

کالسوواا صووو  یا فرلم تاره شووده و  رایشووان ارسووال زردد/ ایو مطانهه  ه مرور ما را  ر آن داشووت که  ه سوومت تونرد محتوا  

انارا  تاره شوده و جات نشور در سورتاسور کشوور  تریو اسواترد رشوتهفوتهدیجرتال رفته و نرم افیارهایی  فورار  ا کر رت از  رج

 اشود/ دو ویژزی مام نرم افیارها  حافظون عهار  اسوت از: امکان شونردن و دیدن درس ها میآماده ارائه  ه مشوتاقان ایو رشوته

 استاد  ه دفعا  مکرر،  اره زرر  از  اتریو اساترد کشور/

 جامع های هفتگی، ماهانه وآزمون  .4

ها  دائمی که مدام او را رصود کند، مطانعات   ریی  و آزمون اشود،  رنامه را  داوقلهی که در حال آماده شودن  را  کنکور می

ا  حافظون، ها  ه تگی و دورهرسود/ آزمونرا جات دهد، اشوکاتت  را  ه او زوشوید نماید،  فورار عورور  و حراتی  ه نظر می

هوا را مرور  کوه هم  وه یوک  رنواموه ریی  درسوووت تر  دسوووت پرودا کننود و  تواننود  وه انودازه کوافی درسکنود  وه داوقلهوان کموک می

 زنی و تنظرم وقت و دیگر شرایط خو  گررند/ نمایند و هم مدام در شرایط آزمون قرار زرفته و  ا تفت

   های آزاددوره .5

هایی  ا عناوینی مانند رو  تح رق، م انه نویفووی، آمادزی ها  آزاد و کارزاهها  آمادزی کنکور، کالسحافظون عالوه  ر دوره

 نماید/مصاحهه، متو خوانی عر ی، تجییه و ترکر  قرآن، ت فرر و/// نری  رزیار می

 های زبان هدور .6

o عربی 

تریو دوره آموز  ز ان عر ی از م دماتی تا آمادزی کنکور دکتر ؛ شووامل صوورف و نحو، مکانمه،  الغت، ن ت، کامل

 ان رآن و///  اعرا،

o انگلیسی 

 ها  دانشگاهی، از م دماتی تا پرشرفته/ها  ویژه کنکور ارشد و دکتر  کلره رشتهها و  فتهدوره

 و همچنرو ز ان تخصصی انارا 

o  زبان کودک 

 ها  انگلرفی و عر ی رز ان قرآنو از ماد تا دوره راهنمائیمند ز انآموز  نظام

 پژوهشکده قرآن و حدیث -4

  ا امر آموز  و پرور  ارتهاط دارد ارائه شده است که  رخی از آناا تکمرل شده   مرکی قرحدر ایو 
ً
پژوهشی متنوعی که مفت رما

و و  رخی دیگر  آن کریم تحت عنوان فرهنگ اهل  رتها  آموزشوی منتشور یافته اسوت رمانند حاشوره قر و  ه عنوان کتا، یا  فوته

ت رم در فام قرآن« که رویکرد  کاماًل جدید در آموز  قرآن و ز ان عر ی اسوت/ یا  در حال انجام اسوت رمانند قرح صصوراط مفو 

 ها  آموزشیوصسهک زندزی قرآنی« و دیگر قرح



 

 

 

 مؤلف مقدمه 
 

سوال  10و و  1400تا    72سوال کنکور کارشوناسوی ارشود سوراسور  رسوال   29اسوالمیت    ها  فلفو ه  پر  رو مشوتمل  ر تفوتمجموعه

قه ه  ند    تشووریحی اسووت/    فلفوو ه و کالم اسووالمی همراه  ا پاسووخنامهو رشووته90تا    81کنکور کارشووناسووی ارشوود آزاد رسووال 

  ر مهنا  فصولتفوت
ً
تکنرف عالمه قهاقهایی ررهو تنظرم شوده و   الحکمهنهایه  فلفو ه اسوت که  ر قهق کتا،  ند  درسونامهها اوت

  ر قهق سوال  رزیار  کنکور مرت  شوده اسوت/ داوقل  می
ً
ها  آزاد و سوراسور  مر وط  ه هر تواند پس از مطانعه درسونامه تفوتثانرا

 تر  سال پاسخ دهد/درس را  ه تر 

هووا  انم وودور  ووه نحووو  نوشووته شووود کووه زیینووههووا سووعی در ایووو جاووت  وووده کووه پاسووخ صووحرح حتوویدر نوشتو اغل  پاسووخ

هووا جدازانووه توعوورح داده شووده تووا غلووط خووود  ووه خووود حوواف شووود/ در موووارد کمووی نرووی  ووه فراخووور، وجووه نادرسووت  ووودن زیینووه

 نازییر زیینه صحرح روشو شود/

ها  ارجا  داده شوووده اسوووت/ در پایان، تفوووتالحکمه  بدایهو در موارد کمی نری  ه کتا،   الحکمهنهایهها  ه کتا،  اغل  پاسوووخ

 تفت  ه ایو منهع اختصاص دارد/ 5تا  3حکرم سهیوار  آمده که در هر سال  یمنظومهمر وط  ه  خ  معاد 

 اسوالمیمنا ع مطانعاتی درس فلفو ه در هر دو م طع ارشود و دکترا  فلفو ه و کالم  از جمله  الحکمهنهایه ا توجه  ه آنکه کتا، 

تواند منهع مناسووهی جات تمریو عوور می  حا  علم و فلفوو ه ووووو منطق اسووت مجموعه  فلفوو ه و نری دکترا  فلفوو هو مجموعه

ها  ماکور  اشود/ در پایان از خوانندزان ایو مجموعه ت اعوا می شوود ن طه نظرا  زنی و ترهرت مطان  ایو کتا،  را  رشوتهتفوت

 خود را از قریق ارسال ایمرل  ه اقال  مؤنف و مؤسفه  رسانند/

 

 خانی رؤیا فضلی 
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 منبع اصلی صفحات  درس  عنوان
درس صفحات 

 نامه

تعداد  

 ها تست

سهم 

 درصد

 1.2 10 6 18 فلف ه دان   ا، در یم دمات

  احکام:اول ۀمرحل
ّ
 وجود ی کل

 1 8 4 6 وجود   معنو اشتراک

 1.3 11 5 5 ترماه تیاعتهار و وجود  صانتا

 1 9 8 10 وجود  اصانت  ر شده وارد  اشکات   دن

 0.7 6 5 5 ترماه تیاعتهار و وجود  اصانت ر یپا فروعا 

 2.2 19 9 9 فروعا  از گرید  ی رخ

 1.3 11 6 8 اتمرن س

 0.6 5 4 8 ترئرش و وجود  مفاوقت

 1.5 13 4 15 وجود   ترح    ودن یکرتشک

 1.5 13 6 21 معدوم اعاده  حه و عدم احکام

 رابط  و مستقل وجود: دوم ۀمرحل

 1.5 13 3 9 را ط و مفت ل  ه وجود  مرت ف

 1.8 15 3 7 مفت ل و را ط وجود  اختالف حوهن

 ی خارج و ی ذهن  به وجود میتقس: سوم ۀمرحل

 0.8 7 3 7 یذهن وجود 

 1.8 15 3 15 یذهن وجود  ر یپا در سخو جینتا

     ایقضا مواّد : چهارم ۀمرحل

 1.2 10 4 25 امتنا  امکان، وجو،،

 2.7 23 4 10 ثالث مواد  زونازون اصطالحا 

 3 26 4 9 ثالث مواد  ما رت ف

 0.1 1 4 13 خداوند از ترماه ین  

 0.6 5 3 11 یتعان واج   اناا  وجو،

 1 9 4 9 تیاونو  ه قول ی ررس  و ن د

 0.4 3 4 14 علت  ه ازرن مناط

 0.4 3 5 18  اناا  ممتنع احکام

 ت یماه : پنجم ۀمرحل

 0.5 4 5 4 معدوم نه و است موجود  نه ذات  مرتهه در ترماه

 1.8 15 4 5 ترماه اعتهارا 

 1.4 12 5 13 یعرع و یذات ،یجیئ و یکل

 3.2 27 9 24 صور  و ماده نو ،  و فصل و جنس اصطالحا  وررته

 گانهده  مقوالت: ششم ۀمرحل

 0.2 2 3 8 آناا شمار و م وت 

 0.8 7 3 8 آن اقفام و جوهر فیتعر

 1.6 14 4 17 جفم ترماه

 0.6 5 4 12 آن وجود  اثها  و ماده ترماه

 1.6 14 5 14 صور  و ماده احکام انر 

 1 8 7 14 آن اقفام و ترکم

 0.1 1 5 7 و1ر آن اقفام  و فرک



 مقدمه مؤلف 

  7 . باشدنمی  جایز قانونا   و  شرعا   برداری  کپی هرگونه 

 منبع اصلی صفحات  درس  عنوان
درس صفحات 

 نامه

تعداد  

 ها تست

سهم 

 درصد

 0.8 7 5 12 و2ر آن اقفام  و فرک

 0.1 1 4 7 ین فان ا ر  رک

 0.1 1 5 10 ین فان ا ر  رک ی ررس ادامه

 0.6 5 4 10 اعافه م ونه

 0.7 6 5 7 ویأ م ونه

 0.2 2 4 12 ووعع،جده،أنه عل،أنهن علر گرید  م وت 

 ر یکث و واحد: هفتم ۀمرحل

 1.2 10 5 14 واحد اقفام انر  و ررکر و واحد  ه موجود  مرت ف

 2.2 19 4 10 آن اقفام و حمل

 0.1 1 4 11 تناقض ت ا ل انر  و آن اقفام  و تیررغ

 1.8 15 5 14 وف،تضاد یملکه،تضا و عدمر ت ا ل اقفام گرید 

 معلول  و علت: هشتم ۀمرحل

 0.2 2 4 10 ترعل قانون

  0 4 14 علت اقفام

 0.7 6 11 33 علت وجود  ظرف در معلول وجود  وجو، قاعده

 0.8 7 3 10 انواحد قاعده

 0.5 4 5 18 علل در تفلفل و دور یاستحانا

 3.2 28 4 21 یفاعل علت

 1 9 5 24 خداوند  ترفاعل و تامه علت

 1 9 8 23 ییغا علت

 0.4 3 5 16 عهه افعال در تیغا ی ررس و  اراد  افعال  مهاد 

 0.2 2 6 18 ات اق هینظر ی ررس

 0 0 4 9  صور  و  ماد  علت

 0.2 2 2 7 یجفمان علت

 حرکت: نهم ۀمرحل

 1.5 13 4 20 فعل و قّوه

 3.6 31 4 70 ررّ ت  اقفام و حرکت

 2.2 19 4 18  جوهر حرکت انر  و حرکت موعو 

 2.6 22 3 36 حرکت اقفام و زمان

 قدم و  حدوث لحوق، و سبق: دهم ۀمرحل

 2 17 3 12 آن اقفام و نحوق و سهق

 1.3 11 5 15 ترّ مع  حه و نحوق  و سهق مالک

 0.5 4 4 10 یزمان قدم و حدوث انر  و قدم و حدوث اقفام

 1.8 15 4 13  دهر و  انحق ،یذات قدم و حدوث

 معلوم  و عالم و علم: ازدهمی ۀمرحل

 0.2 2 3 7 آن اقفام و علم فیتعر

 0.4 3 5 19  حضور و یحصون  ه علم مرت ف

 0.8 7 4 4 مع ول  و عاقل اتحاد 

 0.5 4 4 14 مع ول و عاقل اتحاد  اشکات 
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 منبع اصلی صفحات  درس  عنوان
درس صفحات 

 نامه

تعداد  

 ها تست

سهم 

 درصد

 1.2 10 5 18 یجیئ و یکل  ه علم مرت ف

 0 0 3 7 یحصون علم   را  گرید  مرت ف

 2.1 18 3 9 ع ل مرات  و تع ل انوا 

 0.8 7 3 6 آن ترعامل  و فّعال  ع ل

 0.5 4 5 18 قیتصد و تصور  ه علم مرت ف

 0 0 6 14 انرسوففطائ  آرا ی ررس

 0.4 3 5 21  اعتهار و ی  رح    ه یحصون علم مرت ف

 1 8 3 10  حضور علم موارد 

 0.2 2 4 10 علت و معلول  ه علم  تر  رک

 0 0 3 12 ن س   را علم نهودن یذات

 الوجود واجب  به مربوط مباحث:دوازدهم ۀمرحل

 0.8 7 3 21 ور  یصد  رهان و یتعان واج  اثها 

 0.5 4 5 14 یتعان واج  وجود   ر گرید  ور راه

 1 8 5 30 یتعان واج  از اجیا و ترماه ین  

 1.3 11 6 22 یتعان واج  درتوح

 1 8 3 11 او ص ا  انر  و یتعان واج  از کیشر ین  

 0.2 2 5 16 یتعان واج  یفعل و یذات ص ا 

 1.8 15 6 13 یتعان واج  علم

 1.2 10 4 12 قدر  و قضا ت،یعنا

 1.1 9 6 18 یتعان واج  قدر 

 0.1 1 6 11 معتینه یۀنظر ی ررس و یتعان واج  قدر   ودن ررفراز 

 0 0 4 9 انفان  ارراخت افعال در اره اشاعره یاینظر ی ررس

 0.2 2 6 22 یتعان واج  اراده و علم ا ،رح

 0.2 2 5 14 یانا تیعنا  حه  و شر و ررخ

 1 8 8 26 عوانم  حه و ن یآفر نظام

 1.4 12 6 16 ماده عانم حدوث  حه و ماده و مرال عانم

 8.2 70 3 50  سهیوار منظومه در معاد  مهحه  ه مر وط  سؤات 

 100 852   کل

 

 

 منابع:

 و1391ر  3و، ج 1390ر 2و، ج  1389ر  1انحکمه، ترجمه و شرح علی شرروانی، انتشارا   وستان کتا،، ج ناایه /1

 1392منظومه مال هاد  سهیوار ، شرح رعی شرراز ، ویرای  و تنظرم فاقمه فنا، انتشارا  حکمت،   /2
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 فلسفه ایگزینه چهار سؤاالت مجموعه 

 .باشدنمی جایز قانونا   و  شرعا   برداری کپی هرگونه  14 

 مقدماتی در باب دانش فلسفه  

 :دو اعتبار مختلف از فلسفه .  1
  فلـسفه به معنای اعم: .  1.1

ً
شود  ه حکمت عملی و ت فورم میو  شوده اسوت/  تمامی علومی که در  حه از واقعرا   وده، شوامل می  سوا  ا

عملی  اید و نهاید ها در م ام عمل است و عهار  است از اخالق ، تد رر منیل و سراست مدن و حکمت نظر  عهار   نظر / حکمت  
 است از هفت و نرفت ها و احوال آناا/ حکمت نظر  عهار   ود از: قهرعرا ، ریاعرا  و  فلف ه   اونی/

اسوت، در آن  از جفوم   حه قهرعرا  که و  کم   حه ازکه از وجود  ه قور مطلق  حه می کند/  نا رایو ریاعوی که  :فلـسفه ی اولی  .  2.1
 / فلف ه در اصطالح امروز همان فلف ه   اونی یا متافرییک است/داخل نرفت

عهار  اسوت از آنچه که در ایو علم کند و موعوو  آن  و حکمت انای علمی اسوت که از احوال موجود از آن جات که موجود اسوت  حه می
شود/ ایو موعو ، همان وجود مطلق است و منظور از عوارض ذاتی، خصوصرا  و ص اتی است که از عوارض ذاتی آن رموعو و  حه می

د واحد   دون واسوطه  ر وجود مطلق رموعوو و حمل مرشووند؛ خواه اعم از موعوو ، خواه اخص از موعوو  و خواه مفواو   ا آن  اشوند، مانن
 . ودن یا کررر  ودن، حادث  ودن یا قدیم  ودن،  ان وه  ودن یا  ان عل  ودن

ت:   .  2 فه عام تری  دانش هاـس  عام اسوت، خود فلفو ه هم عام تریو دان  ها رموجود مطلقوفلفو ه موعوو     چونفلـس
ً
دان   سوت، چون اوت

  دیگر  که عمومرت آن از فلفو ه  رشوتر  اشود  
ً
 هم از جات م اومی  دیای اسوت و هم تصودیق  ه آن  موعوو  فلفو  وجود ندارد/دوما

ً
ه اسواسوا

 نرازمند دنرل نرفت/  ه خالف موعوعا  سایر علوم/
 محمول قضایای فلسفی:  .  3

 / شیء انوجود  انوجود خارجٌی یا مرل نرفت، مردد  آناا در و محمول مفاو  موعو  فلف ه هفتند که محمول قضایا  فلف ی .  1.3
 مفاو  موعو  فلف ه نرفتند و اخص هفتند، ونی م ا ل هایی دارند که ازر ایو محمول  که  محمول قضایا  فلف ی .  2.3

ً
ها   مصداقا

هایشووان  ا هم در نظر  گرریم، از نظر مصووداق  را ر موعووو  فلفوو ه هفووتند/ مانند: هر موجود  یا  ان عل اسووت یا اخص را  ا م ا ل
مفوائل قفوم دوم و در ایو قفوم در مورد قضوایا  مرددا انمحمول اسوت/   حه.  هر موجود  یا ممکو اسوت یا واج   و مانند:  / ان وه

 . رشتر از قفم اول است
عکس    در قضووایا  فلفوو ی  اید موعووو  موجود  اشوود،  را  سوواونت یادزرر  ایو قضووایا  ه صووورعکس الحمل در قضــایای فلســفی:    .  4

 است/ ونی: وجود یا واج  است یا ممکو/  اید  گویرم: واج  موجود است و ممکو موجود  / مرالً تنظرم شده انحمل
از آنجا که دایره   موعوو  فلفو ه، موعووعا  تمام دیگر علوم را شوامل می شوود ، ناا  آگاهی از مسـالل فلسـفه مولوب بالتات اسـت:   .  5

و علمی اصوانی   توان چری  خارج از دایره   دان  فلفو ه در نظر زرفت که  خواهد غایت فلفو ه  اشود / ناا غایت فلفو ه خود  اسوتنمی
 است نه آنی/

ی بودن براهی  در فلـسفه:   .  6
ّ
از آنجا که موعوو  فلفو ه شوامل همه امور اسوت، نمی تواند معلول چری   ررون از خود  اشود، ناا  راهرو در  ان

دو  ر ی  انّ   هانآن/ اّما  ر   ی حد وسوط علت اسوت  را  موعوو  و محمولی نرفوتند،  لکه انی هفوتند/ چون در  راهرو نّم  راهرو نّم  ،فلفو ه
کار رد ندارد/  دهد و ناا در فلفو ه    ی رنی نمینترجهر=دنرلو و  /  رهانی که  ه وسورله   معلول، وجود علت اثها  می شوود 1:اسوت  قفوم

زررد و از یک صووور  می  رنوازم وجود که نفووهت  ه هم تاخر و ت دم وجود  ندارند/و /  راهرنی که اسووتدتل در آن از قریق مالزما  عامه2
 و در فلف ه کار رد دارد ا  ی رنی است شود/ ایو قفم از  رهان انی نترجهمالزم، وجود مالزم دیگر اثها  می

را چری  از م اوم وجود شووناخته شووده تر م اوم وجود  دیای اسووت و وقتی  دیای  اشوود نراز   ه تعریف ندارد، زیبداهت مفهوم وجود:  .  7
ان تعری ی ح ر ی آورد/ م اوم وجود م اومی  فوورط اسووت و تعریف در ماهراتی ممکو اسووت که مرک  از ونرفووت ، ناا  را  وجود نمی ت

 /جنس و فصل   اشند
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 های سراسری تست

 (73  ی)سراسر نیازمندی همه علوم به فلسفه از کدام جهت است؟   

 و مفائل4 و مهاد 3 غایتو 2 و رو 1

 ( 74  ی )سراسر  رود، چه نوع برهانی است؟  هایی که در فلسفه اولی به کار می از دیدگاه مرحوم عالمه طباطبایی، برهان  

 و  رهان نم مطلق1

 و  رهان نم غرر مطلق2

 رسند/و  رهان اّن که در آن از معلول  ه علت می3

 رسند/متالزمرو عام  ر متالزم عام دیگر میو  رهان اّن که در آن از یکی از 4

 (77  ی)سراسر از دیدگاه مرحوم عالمه طباطبایی تمام براهی  موجود در فلسفه از قبیل :  

 و سرر از معلول  ه علت ایو است که  رهان آن م رد ی رو است/1

 و سرر از احد انمتالزمرو  ّرو  ه مالزم غرر  ّرو است/2

 معلول است که  رهان نّمی م رد ی رو است/و سرر از علت  ه 3

 و عهور از دو معلول غرر  ّرو  ه سو  علت  ّرو است/4

ــوعـها    مراد از »عرض ذاتی« در عـبارت »الحکـما االلهـیا علم یبـحث فـیه ع  احوال الموجود بـما هو موجود و موضـ

 (78  ی)سراسر سفه است؟  التی یبحث فیه ع  اعراضه التاتیه« کدام است و کدام مورد از اعراض ذاتی فل 

 موجود یا کررر است و یا واحدــ زویند و اجیا  ذاتی یک موعو  را می1

 موجود یا حادث است و یا قدیم ــشوند و محموتتی که  ه واسطه امر ذاتی عارض  ر موجود  ما هو موجود می2

 یا حادث است و یا قدیم موجود ــشوند و محموتتی که  دون واسطه عارض  ر موجود  ما هو موجود می3

 موجود یا واحد است یا کررر ــزویند و اجیا  عرعی یک موعو  را می4

 (82  ی)سراسر باشند؟  های فلسفه از نظر عالمه طباطبایی چه نوع میبرهان 

 و حد وسط معلول ثهو  اکهر  را  اص ر است/1

  اشند/و حد وسط و اکهر دو معلول  را  یک علت می2

 اکهر دو تزم عام  را  اص رند/ و حد وسط و3

 و حد وسط علت ثهو  اکهر  را  اص ر است/4

 (85  ی)سراسر های فلسفی منحصر است در:  از نظر عالمه طباطبایی در آغاز نهایا الحکما، برهان  

 شود/شود و از یکی از دو متالزم عام  ه دیگر  پی  رده میو  رهان اّن که در آن  ر مالزما  عام تکره می1

 شود/و  رهانی که  ا نام اّن خوانده می شود و در آن از معلول  ه علت پی  رده می2

 و  رهان نم که در آن حد اوسط علت حمل شدن حد اکهر  ر حد اص ر است/3

 شود/و  رهان نم که در آن از علت  ه معلول پی  رده می4

 ( 85  ی )سراسر  رای چه خصوصیتی هستند؟  از نظر عالمه طباطبایی محموالتی که در فلسفه مورح می شوند، دا  

 اند/و از نظر مصداق،  ه تناایی و یا همراه  ا م ا لشان، مفاو   ا موعو  فلف ه1

 اند/و از نظر م اوم، یا  ه تناایی و یا  ه عمرمه م ا لشان، مفاو   ا موعو  فلف ه2

 اند/و از نظر مصداق، مفاو   ا موعو  فلف ه3

 اند/م اوم، مفاو   ا موعو  فلف هو از نظر 4
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 (86  ی)سراسر در خصوص نسبت فلسفه با سایر علوم کدام گزینه صحیح است؟   

 و اخص از سایر علوم است چون علمی متافرییکی است/1

 و اعم از همه علوم است چون موعو  ا  اعم از همه موعوعا  است/2

 محموت  سایر علوم است/و اعم از همه علوم است چون محموتت  اعم از 3

 و اعم از  رخی علوم و اخص از  رخی علوم دیگر است، ایو  فتگی  ه موعو  علم دارد/4

 ( 92  ی )سراسر  های قضایای فلسفی، از جهت مصداق، نسبت به موضوع فلسفه ..................... هستند.  محمول  

 مفاو 1
ً
 مفاو  یا اخص2  و منحصرا

ً
  و عرورتا

 مفاو  یا اعم3
ً
 مفاو  یا اخص4  و عرورتا

ً
 و معموت

 ( 97  ی )سراسر    فلسفه هستند؟  در از امور عامه  ی در کدام مورد، همگ 

 و واحد و کررر، قوه و فعل، علت و معلول2 علت و معلول، قهرعرا ، م وت  عشرو 1

 انوجود، حدو  و قدمو م وت  عشر، ذا  و ص ا  واج 4 ، واحد و کررریحدوث و قدم، معاد جفمان و3

 

  



مدخل 
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 پاسخنامه تشریحی سراسری 

 3گزینه  . 1

ت و رشووناخت ماه مانند  وجود دارد  یقهل  هاشووناختک سوولفووله یاز  ه ر، نی  از پرداختو  ه قرح و حل مفووائل هر علمرپ

زونه مطان  را ویا .شووودیله آناا مفووائل آن علم ثا ت مروسوو که  ه یشووناخت اصووون، شووناخت وجود موعووو ، م اوم موعووو 

اء راشو ت ران ماهرف و  یکه همان تعار   تصوور   مهاد .دشوونیم مرت فو   ی یو تصود   تصوور    ه مهاد کهنامند  یعلوم« م   صمهاد

 در خود علم و  ه
ً
 در علوم علوم مختلف  ی یتصوود   مهاد  یشووود، ونیصووور  م دمه مطرح م مورد  حه اسووت، معموت

ً
اند و غانها

 آن علم  ان و اثها  اصووول و مهادردار  اسووت که عاده   گریدر واقع علم د یرند/ فلفوو ه هر علمرزیمورد  حه قرار م   گرید

ون   دو مهایتریکلو سوورانجام،  اسووت
ل
توان از یازجمله م .شوووندیواقع م ی، مورد  حه و  ررسوو کییرا متافی  یعلوم، در فلفوو ه ا

 پژوه  اسوت ومورد اسوتناد دانشومندان    یکه در همه علوم تجر   نام  ردت«  رصاصول عل
ً
و یا یرفتو قهلی ا پا  یعلم   هااسواسوا

  هاایو پژوه را محور  یرد زرزیاصول انجام م
ّ
و اصول در یخود ا  یدهد، ونیل مرها تشوکدهیو پدر   یو معلون یرا کشوف روا ط عل

، 6، درس 1رآموز  فلفو ه، مصوهاح یید ، ج    .ردیپایم  صوور   فلفو ه  در آنفوت و  حه در اره  رقا ل اثها  ن  یچ علم تجر ره

 /و/  را  توعرحا   رشتر در اره موعو  و مفائل علم  ه همرو کتا، مراجعه شود38ص 

 4گزینه  . 2

شوودو  م رد ی رو در  راهرو فلفو ی نرفوت زیرا محموت ت مفوائلت فلفو ه رمنظور از مفوائل  رهان نّمی راز علت  ه معلول سورر می

اند همچون قوه و فعل، امکان، علت و  همان نترجه  رهان، و محمول همان اکهر اسووتو، خارج از وجود نرفووتند  لکه عرو وجود

 رهان نّمی  اید علت خارجی  را  نترجه  اشووود و عالوه  ر آن آنچه عرو وجود اسوووت اسووواسوووا علت / حد وسوووط در   …معلول و

شوود، م رد ی رو خواهد/ نظر عالمه: از  رو اقفوام  رهان ننی، قفومی که در آن از یکی از متالزمرو  ه متالزم دیگر سورر مینمی

و  ا موعوو  روجودو  اشوند و مالزما  عامه نری از نوازم وجودو زیرا محموت  مفوائل فلفو ه  اید مفواو   65-68اسوت رم دمه،  

اند/ از اند/ در تحلرل ع لی متعدد و مالزم یکدیگراند/ مالزما  عامه در خارج تعدد ندارند و  ه یک وجود موجودمفوواو   ا وجود

  ر یک متالزم  ه متالزم دیگر رسرد/توان  ا استدتل اند که وجود است و میاند که هر دو معلول امر سوم ایو جات متالزم

 2گزینه  . 3

 74در سراسر   سؤالمشا ه ایو  

 3گزینه  . 4

کند و موعوو  آن عهار  اسوت از آنچه که در حکمت انای علمی اسوت که از احوال موجود از آن جات که موجود اسوت  حه می 

مطلق است و منظور از عوارض ذاتی، خصوصرا  شود/ ایو موعو ، همان وجود  ایو علم از عوارض ذاتی آن رموعو و  حه می

شووند؛ خواه اعم از موعوو ، خواه اخص از موعوو  و خواه و صو اتی اسوت که  دون واسوطه  ر وجود مطلق رموعوو و حمل می

نحکمه، ار دایه …مفواو   ا آن  اشوند، مانند واحد  ودن یا کررر  ودن، حادث  ودن یا قدیم  ودن،  ان وه  ودن یا  ان عل  ودن و 

شووود و  را  حمل آن  ر و/ رمنظور از عرض ذاتی، محمونی اسووت که از ح ر ت خود شوویء خارج می21-22و   18م دمه، ص  

یا  اید مفاو     -1ا  در کار  اشد  شود/ ازر واسطهواسطه  ر انفان عارض میذا  شیء، نراز  ه واسطه نرفت مانند تعج  که  ی

حک که  ه و  یا  اید اعم از موعوو    -2شوود/  اسوطه تعج  که مفواو   ا انفوان اسوت،  ر انفوان عارض می ا موعوو   اشود مانند عوت

شووود/ اما ازر واسووطه ،یک امر اخص از  اشوود مانند ماشووی که  ه واسووطه حروانرت که اعم از انفووان اسووت،  ر انفووان عارض می

که اخص از حروان اسوت،  ر حروان عارض  موعوو   اشود، عرض غری  خواهد  ود نه ذاتی مانند عواحک که  ه واسوطه ناق رت  

 شود/ در واقع عاحک، عرض ذاتی ناقق و عرض غری  حروان استومی
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 3گزینه  . 5

: /  ا ایو توعورح که در  راهرو فلفو ی حد وسوط و اکهر هر دو، تزم عام اصو ر هفوتند مرالً 77و   74در سوراسور  سوؤالمشوا ه ایو 

د مجعول است«/ در ایو  رهان صاصرل« رحد وسطو و صمجعول« راکهرو از  صوجود اصورل است/ هر اصرلی مجعول است/ پس وجو 

کند/ عوارض و نوازم عام صوجود« راصو رو هفوتند/  ه تعهرر دیگر ذهو از یک تزم عام راصورلو  ه تزم عام دیگر رمجعولو سورر می

اوم مفوت ل اعتهار شوده و  ه عنوان معلونرو تواند صوحرح  اشود زیرا در تحلرل ع لی اسوت که دو تزم عام  ا دو م نری می  2زیینه 

 و65شوند و وجود مفت لی ندارند/ رم دمه، ص شوند اما در خارج  ه یک وجود موجود مییک علت روجودو در نظر زرفته می

 1گزینه  . 6

 77، 74در سراسر   سؤالمشا ه ایو  

 1گزینه  . 7

ه از جات مصوداق مفواو   ا موجود مطلق رموعوو  محموتتی ک  -1شووند:  محموت  موعوو  فلفو ه  ه دو دسوته ت فورم می

فلفو هو هفوتند مانند خارجرت مطلق، وحد  مطلق و فعلرت مطلق و ///؛ یعنی هر چه وجود دارد خارجرت، وحد  و کلرت نری 

شوووند مانند اند ونی  ه عوومرمه م ا لشووان، مفوواو   ا موعووو  میمحموتتی که  ه تناایی اخص از موعووو  فلفوو ه  -2دارد/  

توان ز ت موجود یا خارجی اسوت اند  ه قور  که میارجرت که در م ا ل ذهنرت اسوت و ایو دو  اهم مفواو   ا موجود مطلقخ

 و55-56یا ذهنی، یا واحد است یا کررر و /// رم دمه، ص 

 2گزینه  . 8

زررد/ از ایو رو همه ر  ر میتریوت موعووعا  اسوت و همه چری را دفلفو ه اعم از علوم اسوت زیرا موعوو  آن صموجود« اسوت که عام 

 و58علوم در اثها  موعوعاتشان  ه فلف ه نراز دارند/ رم دمه، ص 

 2گزینه  . 9

  85در سراسر   سؤالمشا ه ایو 

 2گزینه  . 10

شود/ مانند وجو، و امکان، قوه شوند، امور عامه نامرده میعوارض ذاتی وجود که محموتتی هفتند که از حاق وجود خارج می

 حادث و قدیم، وحد  و کرر ، علت و معلولو فعل، 

 
 



 

 

 

 : اول ۀمرحل      
 احکام کّلی وجود            
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 اشتراک معنوی وجود  

تراک لفظی و معنوی:  .  1 مشوترک معنو  یعنی م اوم وجود، واحد اسوت و مشوترک ن ظی یعنی م اوم وجود متعدد اسوت/  تفاوت معنای اـش
و می فامرم چه واج ، موجود  اشود و چه انفوان موجود  اشود معناازر وجود مشوترک معنو   اشود یعنی هر جا که وجود را می فامرم یک  

رم: انواج  موجود، یک م اوم و وقتی می زویرم: اتنفووان  / ونی ازر وجود، مشووترک ن ظی  اشوود، وقتی می زویچه اسوو  موجود  اشوود
 در ایو را طه سه نظریه وجود دارد: .موجود، م اوم دیگر   ه ذهو می آید

ــتراک معنوی:  .  1.1 اشوووتراک معنو  می  اشووود و  ه قول صووودر انمتکنارو:    ،عالمه ره معت د اسوووت که وجود از نظر م اومنظریه اشـ
اما مرتوان دتیلی  را  تاکره یاد کرد، که عهارتند    مطلهی است روشو و نیدیک  ه اونرا «/  ،صاشتراک معنو  وجود در مران ماهرا 

 از:
زمه   صوحت وجود  ه اقفوام مختل ی ت فورم می زردد مانند ت فورم وجود  ه واج  و ممکو/ ت ـصحت تقـسیمات وجود:  .  1.1.1

 ت فرم آن است که م فم در تمامی اقفام معنا  واحد  داشته  اشد/ 
ما زاهی تح ق و وجود چری  را اثها  می کنرم ونی در عدم تالزم در اذعان به وجود ـشی  و اذعان به خـصوـصیاتش:   .  2.1.1

ت ررر در اعت اد  ه    رخی خصووووصووورا  ذاتی آن ح ر ت قطعرت نداریم/ عدم ت ررر در اذعان  ه اصووول تح ق شووویء  ا  ورد م
 تناا  ا اشتراک معنو  وجود ساززار است/  خصوصرات

  هم  اید چنرو  اشوود/  روجودون رض هم اند/ عدم یک معنا  رشووتر ندارد و م ا ل آن، عدم و وجود : وحدت مفهومی عدم .  3.1.1
 در غرر ایو صور  اجتما  و ارت ا  ن رضرو پدید می آید که امر  محال است /

وجود، مشوترک ن ظی اسوت و  ر هر ماهرتی که حمل شوود  ه معنا  همان ماهرت  نظریه اـشتراک لفظی میان ماهیات گوناگون:   .  2.1
ونی  .و ا و انحفوو اشوعر  و ا و انحفورو  صور رنظر م اوم وجود هر جا که محمول  اشود  ه معنا  موعووع  اسوت/ می  اشود/ پس 

 دو دنرل  ر رد ایو نظریه وجود دارند:
 ا فرض صوحت اشوتراک ن ظی مران ماهرا  زونازون ،  اید هلرا   فورطه  هلیات بسـیوه:  شـدن  اول : بی فایده  دلیل .  1.2.1

که محمول آناا موجود و مانند آن اسووت ،  ی فایده و از قهرل حمل شووی  ر خود   اشووند ، در حانی که ایو زونه نرفووت و 
 هلرا   فرطه مطل  جدید  را  ران می کنند 

در  فورار  از موارد پر  می آید که ماهرت ح ر تی مرل ات اق  را   : شـی  غیر از ماهیت آن اسـت وجوددلیل دوم :   .  2.2.1
ما واعوح اسوت ونی در تح ق و واقعرت آن تردید داریم و زاهی  ه عکس ، وجود و تح ق شورئی مانند روح نید ما روشوو اسوت و 

 ماهرت آن مشخص نرفت/ 
ــتراک لفظی وجود میان واجب و ممک  .  3.1 م اوم وجود، در دو معنا مشوووترک ن ظی اسوووت/ یکی در مورد واج  تعانی   :نظریه اشـ

اسووت و یکی در مورد سووایر موجودا  اسووت/  نا  ر ایو م اوم وجود قهق ایو قول، ترکرهی از اشووتراک ن ظی و معنو  اسووت/ یعنی 
قاعوی سوعرد قمی و   رنظر/ م اوم وجود در همه   ممکنا ، مشوترک معنو  اسوت ونی  رو واج  و ممکنا ، مشوترک ن ظی اسوت

 (رخی از متکلمرواستاد  و  
وقتی  ران می شوود واج  تعانی موجود اسوت ، یا معنایی  را  ن ب وجود در نظر زرفته نمی شوود رکه :  نقد بر ای  نظریه .  1.3.1

معنا  وجود در محمول واج  ، همان  در ایو صور  یا و یا معنایی  را  ن ب وجود در نظر زرفته می شود/  ایو منت ی استو/ 
، تزمه   ایو قول  غرر از معنا  وجود در ممکنا  اسوت  / و یار=اثها  اشوتراک معنو  وجودواسوت    معنا  وجود در ممکنا 

 حمل م اوم م ا ل وجود در ممکنا  یعنی عدم  ر خداوند است که  ه هرچ وجه صحرح نرفت/
 وجود   مصوداق  مران م ایر  از  قول ایو  ه  قائالن  رخ داده، یعنی  ها آن  احکام  و  مصوداق  و  م اوم  رو که اسوت  ریشوه ایو نظریه خلطی

 نرفت/ درست که اند زده پل دو ایو م اوم م ایر   ه ممکو، و واج 

  



ی وجود 
ّ
مرحلۀ اول: احکام کل

  

  21  . باشدنمی  جایز قانونا   و  شرعا   برداری  کپی هرگونه 

 های آزاد تست

 (87)آزاد   شود؟  فایده بودن هلیات بسیوه میکدام نظریه موجب بی 

 و اشتراک ن ظی وجود مران واج  تعانی و ممکنا 2  و اصانت ماهرت1

 ذهوو ان کاک وجود و ماهرت در 4 و اشتراک ن ظی وجود در همه ماهرا 3

 (87)آزاد     است؟ مصداق و مفهوم میان  خلط از  ناشی نظریه  کدام 

 وجود اصانتو 4 ماهرت اصانتو 3 وجود ن ظی  اشتراکو 2 وجود معنو   اشتراکو 1

 

 های سراسری تست

 (74  ی)سراسر بر مبنای حکمت متعالیه کدامیک از ادعاهای زیر درست است؟   

 است/و وجود در جمرع اقالقات  مشترک ن ظی 1

 و وجود در جمرع اقالقا  خود معنا  واحد دارد/2

 شود  ه معنا  همان ماهرت است/و وجود  ر هر ماهرتی که اقالق می3

 و وجود در اقالق   ر ممکنا   ه نحو اشتراک معنو  است در اقالق   ر واج  و ممکو معنا  واحد ندارد/4

ــتراک لفظی مفهوم وجـعده  ـــکل آن ای از متکلمی  ـکه ـقاـلل ـبه اشـ ـها ـچه بود و دـچار ـچه نوع  ود بودـند، عـمده مشـ

 (76  ی)سراسر خلوی شده بودند؟  

 مصداق  ا مصداق  وو م ایفه واج  و ممکو 2 م اوم  ا مصداق  وو م ایفه ماده و مجرد 1

 م اوم  ا مصداق  وو م ایفه واج  و ممکو 4 م اوم  ا م اوم وو م ایفه ماده و مجرد 3

 (79  ی)سراسر قول به اشتراک لفظی وجود، بیشتر ناشی از خلط کدام مورد است؟   

 و ذهو و عرو4 و م اوم و مصداق 3 و خانق و مخلوق 2 و علت و معلول1

 ام وجود، به کدام بحث مربوط است؟بیت »و انه لیس اعتقاده ارتفع         اذا التعیُّ  اعتقاده امتنع« در باب احک 

 (80  ی)سراسر 
 و  داهت وجود4 و تشکرک وجود3 و اصانت وجود2 شتراک معنو  وجودو ا1

 (90  ی)سراسر شود؟ در صورت : فایده تلقی میدر چه صورت »هلیات بسیوه« بی 

 و اشتراک معنو  وجود2  و اشتراک ن ظی وجود1

 و کلی متواقی  ودن وجود4  و کلی مشکک  ودن وجود3

ــی از ـبه نظر مرحوم عالـمه اعتـقاد برخی از متکل   ــتراک لفظی وجود بی  واـجب و ممک  در حقیـقت ـناشـ ـمان ـبه اشـ

 (91  ی)سراسر ............  

 و خلط مران م اوم و مصداق است/1

 و تنییه واج  انوجود از شهاهت م اومی و عرنی  ا ممکنا  است/2

 و ماهرت نداشتو واج  انوجود و ماهرت داشتو ممکنا  است/3

 هر ماهرتی، مطا ق  ا معنا  همان ماهرت است/و ایو است که حمل وجود  ر 4
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 پاسخنامه تشریحی آزاد 

 3گزینه  . 1

  90در سراسر   سؤالمشا ه ایو 

 2گزینه  . 2

 79در سراسر   سؤالمشا ه ایو  

 

 پاسخنامه تشریحی سراسری 

 2 گزینه  . 1

، ص 1، ف  1اسوت/ رم وجود مشوترک معنو  اسوت یعنی  ر هر آنچه حمل شوود  ه معنایی واحد اسوت که همان تح ق و عرنرت  

 و/ 71

 4گزینه  . 2

متکلمان  ه م ایفووه وجود واج  و ممکو پرداخته و چون مصووداق ایو دو را غرر قا ل م ایفووه  ا یکدیگر یافتند حکم  ه غرریت 

م اومی مروان وجود واجو  و ممکو داده و در عوض قوائول  وه اشوووتراک ن ظی مروان آناوا شووودنود/ در واقع منشووواء اعت واد آنوان  وه 

اند که م ایر  دارند و نهاید ایو غرریت را  ه م اوم اشوتراک ن ظی وجود، خلط مران م اوم و مصوداق اسوت/ ایو مصوادیق وجود

 و/ 75، ص 1، ف 1نری منت ل کرد/ رم 

 3گزینه  . 3

 76در سراسر   سؤالمشا ه ایو 

 1گزینه  . 4

ه وجود مؤثر   را  ایو عانم ی رو داریم/ ازر معت د کند  ه ایو ترتر  که ما   رت ماکور  ر اشووتراک معنو  وجود اسووتدتل می

 ایو اعت واد،  وه ممکو واشووورم کوه آن مؤثر واجو 
ً
انوجود  ودن مؤثر، ت ررر یوا ود ف ط اعت واد  وه اینکوه او واجو  انوجود اسوووت و  عودا

آنگاه  ا ارت ا  اعت اد  ه ماند/ پس ازر مؤثر، وجود مشوترک ن ظی  اشود شوود و ی رو  ه اصول وجود مؤثر  اقی میاسوت مرت ع می

شوود، پس اشوتراک  آنکه ی رو  ه اصول وجود زایل نمیانوجود  ودن آن،  اید اعت اد  ه موجود  ودن آن نری از  رو  رود؛ حالواج 

 و87، ص 3، غرر 1، فریده 1ن ظی وجود نری  اقل است/ رشرح منظومه سهیوار ، م صد 

 1گزینه  . 5

قوریکه  ر هر ماهرتی حمل شوووود  ه معنا  همان ماهرت خواهد  ود/ اند  همشوووترک ن ظی دانفوووته رخی از متکلمان وجود را 

ا  همچون فایده شوود؛  ه ایو ترتر  که قضورهتزمه سوخو آنان ایو اسوت که هلرا   فورط که در آناا وجود، محمول اسوت  ی

، ف 1ا  م رد مطل  جدید  نرفوت/ رم رو قضورهکند و چنصانفوان موجود اسوت« معنایی جی صانفوان انفوان اسوت« افاده نمی

 و72، ص 1

 1گزینه  . 6

 76در سراسر   سؤالمشا ه ایو 

  



ی وجود 
ّ
مرحلۀ اول: احکام کل

  

  23  . باشدنمی  جایز قانونا   و  شرعا   برداری  کپی هرگونه 

 اصالت وجود و اعتباریت ماهیت 

م صوود از اصورل  ودن وجود و اعتهار   ودن ماهرت آن اسوت که  ح ر ت عرنی و واقعرت خارجی  اـصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت:   .  1
پایریم، همان وجود اسوت، یعنی واقعرت خارجی مصوداق  اناا  وجود اسوت و  انعرض  ه ماهرت نفوهت داده می  ا  که  انهداهه آن را می 

 شود/
در مواجاه  ا اشوراء از قرفی می  رنرم که امور  مختلف و زونازونند و از قرف دیگر همه آناا    اشـیا  دارای دو حیثیت هسـتند: .  1.1

یکی م اوم ماهو  که  ه واسوطه آن اشوراء از هم امتراز مرها ند و یکی م اوم وجود موجودند، ناا دو م اوم  ر اشوراء حمل می شوود؛  
 که در همه آناا مشترک است/

 ماهرت؛ اختصواص  ه دسوته   خاصوی از واقعرت  حیثیت وجود غیر از حیثیت ماهیت اـست: .  2.1
ً
ماهرت غرر از وجود اسوت زیرا اوت

 ماهرت  ر حفو  ذات  ا ا  ازآن   داردرزروهی انفوانو و زروهی درختند و///و ونی وجود؛
ً
مشوترک مران تمام واقعرا  مرهاشود/ ثانرا

ندارد که وجود  ر آن حمل شوود ویا از آن سول  شوود، ونی ازر ماهرت همان وجود  ود، نمی توانفترم وجود را از آن سل  کنرم، چون  
 سل  شی از خود  محال است/

ــند: .  3.1 ــیل باش رل اینکه اشووراء خارجی تناا یک واقعرت دارند و ناا یکی از دو حرررت در   ه دن وجود و ماهیت هر دو نمیتوانند اص
 ازا  آن واقعرت می  اشد و دیگر  امر  اعتهار  و منتی  از آن حرررت اصرل است/ 

 یعنی ذهو در مواجاوه  وا اشووورواء دو حررروت انتیا  می کنود: وجود کوه  وه ز توه عالموه: صان کول ممکو زوج ترکرهی مو مواهروو و وجود«
اصورل اسوت و ماهرت که اعتهار  اسوت؛ نه آنکه ممکو از دو جیء اصورل و عرنی که ماهرت و وجود اسوت ترکر  یافته  اشود/ ماهرت  

 صرفا اعتهار  ع لی است/
انچه در ازا  واقعرت اشوراء اسوت همان وجود اسوت و ماهرت ازر متصوف  ه وجود شوود ، دارا  واقعرت مرشوود، پس  برهان اصـالت وجود: .  2

 موجود اسوووت و ماهرت  ه عرض وجود موجود مرهاشووود/پس  ه اعت اد ماهر
ً
 اصوووانت و واقعرت ندارد چرا که ایو وجود اسوووت که ذاتا

ً
ت ذاتا

 حکما  مشاء و صدر انمتکنارو و عالمه وجود اصرل و ماهرت اعتهار  است/
ْم یؤّصل وحدا ما حصلْت         از غرره مرار و  ه ز ته مرحوم سهیه وار :

َ
 مررٍا اَتْت«  صنو ن

شووود زیرا غرر وجود که ماهرت اسووت و محل کرر  و اختالف اسووت در عانم پراکنده  ازر وجود اصوورل نهاشوود وحدتی حاصوول نمی یعنی 
 شود/ رهر ماهرتی ذاتا متخانف  ا ماهرت دیگر استو/می

م معدوم و عریان اسووت؛ ازر وجود یعنی ماهرت مو حره هی یک م او  قد خرجْت قاقهو اتشووراء« و صکرف و  انکون عو استواء
 هم  خواهد یک م اوم اعتهار   اشد ماهرت هرزی استح اق حمل موجودل را پردا نمی کند/

 اسووتنار نلمراد« حرکت که یک اشووتداد اسووت واحد متصوولی اسووت که قا ل ت فوورم تا  رناایت   و صکون انمرات  فی اتشتداد 
ً
انواعا

م آنگاه هر یک از مرات  و اجیا  اشوتداد  اید نو  متخان ی  اشود نه افراد یک نو  واحد  ر خالف  اسوت/ حال چنانچه ماهرت را اصورل  دانر
اینکه ازر وجود را اصورل  دانرم می توان مرات  غررمتناهی  ان وه داشوت که یک جات وحد   ان عل دارند و آن وجودشوان اسوت و ایو از 

 آن جات است که وجود م ول  ه تشکرک است/
 ر قهق اصوانت انماهره، ماهرت،  اناا  واقعرت عرنی دارد ردر اینجا  اناا  در م ا ل  ان رر   شـیخ اشـراق مبنی بر اصـالت ماهیت:نظر  .  3

 استو و واسطه در ثهو  و تح ق ندارد ریعنی  ه علت تح ق دهنده نراز نداردو/
بزه واری: .  4  ه دو قفوم وجود را ط و وجود ن فوی ت فورم مرشوود    همانطور که وجود مطلق  چگونگی جعل وجود و ماهیت از نظر حکیم ـس

ق آن اسوت و جعل مرک  آن اسوت که وجود 
َ
جعل نری  ه دو قفوم  فورط و مرک  ت فورم می شوود/ جعل  فورط آن اسوت که وجود ن فوی، متعل

رجعل انشویء  را ط، متعلق آن اسوت/ جعل  فورط، جعل خود شویء اسوت رجعل انشویءو و جعل مرک ، جعل شورئی  را  شویء دیگر اسوت  
و/ دو قفومت جعل هر یک  ه دو قفوم  اناا  و  انعرض ت فورم می شووند/ وجود، مجعول  ه جعل  فورط  اناا  اسوت و ماهرت مجعول  ه  

ً
شورئا

 جعل  انعرض رخواه  فرط خواه مرک و/
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 های آزاد تست

 (83)آزاد   بنا بر قول به اصالت وجود در جعل، کدام یک از اقسام جعل، صحیح و کدام یک باطل است؟   

 و جعل  فرط  اناا  وجود، صحرح و جعل مرک   انعرض وجود  اقل است/1

 و جعل  فرط  انعرض ماهرت صحرح و جعل مرک   اناا  وجود  اقل است/2

    انعرض ماهرت  اقل است/و جعل مرک   اناا  ماهرت صحرح و جعل مرک3

 و جعل  فرط  اناا  انصاف صحرح و جعل مرک   انعرض انصاف  اقل است/4

 (87)آزاد   اصالت ماهیت یعنی:  

 و تح ق ماهرت واسطه در عروض ندارد/2 و تح ق ماهرت واسطه در ثهو  ندارد/1

 /ا  نداردو تح ق ماهرت هرچ واسطه4 و تح ق ماهرت واسطه در اثها  ندارد/3

 

 های سراسری تست

 (74  ی)سراسر معنی اصالت وجود و اعتباریت ماهیت کدام است؟   

 و وجود منشک آثار واقعی است  رخالف ماهرت/1

 و وجود آثار خارجی دارد ونی ماهرت تناا آثار ذهنی دارد/2

 و وجود امر  ح ر ی و ماهرت امر  جعلی و ارزشی است/3

 واقعی هفتند/و وجود و ماهرت هر دو امر 4

 (74  ی)سراسر معنی »ان کل ممک  زوج ترکیبی م  ماهیا و وجود« کدام است؟   

 اند/و وجود و ماهرت دو جیء خارجی وجودا  امکانی1

 اند/و وجود و ماهرت دو جیء ع لی وجودا  امکانی2

 اند/و وجود و ماهرت دو جیء م دار  وجودا  امکانی3

 امکانی و ماهرت  رقرار است/و مالزمه ع النی  رو وجود 4

ْت« 
َ
ْم یؤّصل وحدة ما حصلْت         از غیره مثار مثرٍة ات

َ
 (77  ی)سراسر دلیل بر کدام بحث فلسفی است؟   بیت »لو ل

 و وحد  و کرر 4 و قوه و فعل3 و تشکرک وجود2 و اصانت وجود1

 ( 79  ی )سراسر  به دلیل کدام مسأله فلسفی است؟  بیت »کیف و بالکون ع  استوا          قد خرجْت قاطبا االشیا « ناظر   

 و تشکرک وجود2 و م ایر  ذهنی وجود و ماهرت1

 و اصانت وجود4  و  داهت وجود3

 (79  ی)سراسر از نظر حاجی سبزواری، مجعول به جعل بسیط بالتات کدام است؟   

 و اتصاف4 و وجود و ماهرت3 و وجود2 و ماهرت1

 (80  ی)سراسر بر اساس اصالت وجود، صفات حقیقی وجود هر شی ، ......... وجودش خواهد بود.   

 و عرو4 و مرل3 و اجیا  حّد 2 و اجیا  خارجی1



ی وجود 
ّ
مرحلۀ اول: احکام کل
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 استنار للمراد« دلیل بر کدام مسأله فلسفی است؟    بیت »کون المراتب فی االشتداد               
ً
 ( 82  ی )سراسر  انواعا

 و صور  نوعره4 و اشتراک معنو  وجود3 اصانت ماهرتو 2 و اصانت وجود1

 (83  ی)سراسر معنای دقیق »اصالت« و »اعتباری« در بحث اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت کدام است؟   

 و وجود  اناا  تح ق دارد و ماهرت  انعرض تح ق دارد/1

 و وجود، عرنی و ماهرت  انعرض موجود است/2

 از  است/و وجود، خارجی و ماهرت مج3

 و وجود، ح ر ی و ماهرت عرعی است/4

 (90  ی)سراسر آید؟  اگر »صیرورت« مجعول باشد، کدام گزینه الزم می 

  شد/و وجود اصرل  ا1

 و ماهرت اصرل  اشد/2

 و امر  اعتهار   ه دو قرف اصرل قرام داشته  اشد/3

 و امر  اصرل  ه دو قرف اعتهار  قرام داشته  اشد/4
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 پاسخنامه تشریحی آزاد 

 2گزینه  . 1

صوحرح نرفوت زیرا جعلت  فورطت  انعرضت اتصواف و جعلت مرک ت  انعرضت اتصواف   4زیینه   /  79توعورح، عومو پاسوخ سوراسور   

 صحرح است/

 1گزینه  . 2

و تح ق  انماهره، ماهرت،  اناا  واقعرت عرنی دارد ردر اینجا  اناا  در م ا ل  ان رر اسووتو و واسووطه در ثهو  ر قهق اصووانت

 ندارد ریعنی  ه علت تح ق دهنده نراز نداردو/

 

 پاسخنامه تشریحی سراسری 

 1گزینه  . 1

شوود در غرر ایو صوور  پوو و معدوم وجود،  اناا  واقعرت و عرنرت دارد و ماهرت در صوور  اتصواف  ه وجود دارا  واقعرت می

 و80-81، ص 2، ف 1شود/ رم است/ در واقع ماهرت  انعرضت وجود موجود می

 2گزینه  . 2

کند: وجود که اصورل اسوت و ماهرت که اعتهار  ذهو در مواجاه  ا اشوراء دو حرررت انتیا  می اسوت که قاعده ایو  ویا   معنا

  / اسووت  یع ل  اعتهار صوورفا ترماه  .افته  اشوودی   رت و وجود اسووت ترکرکه ماه  ینرل و عرممکو از دو جیء اصوو  اسووت؛ نه آنکه

 و124، ص 7فصل ، 1انحکمه،  خ  ر دایه

 1گزینه  . 3

شوود زیرا غرر وجود که ماهرت اسوت و محل کرر  و اختالف اسوت در عانم پراکنده ازر وجود اصورل نهاشود وحدتی حاصول نمی

 و69، ص 2، غرر 1، فریده 1شود رهر ماهرتی ذاتا متخانف  ا ماهرت دیگر استو/ رشرح منظومه سهیوار ، م صد می

 4گزینه  . 4

م اوم معدوم و عریان اسووت؛ ازر وجود هم  خواهد یک م اوم اعتهار   اشوود ماهرت هرزی اسووتح اق ماهرت مو حره هی یک 

شوووود/ در واقع کنود زیرا انضوووموام دو معودوم روجود و مواهروتو  وه یکودیگر منواط و مالک موجودیوت نمیحمول موجودل را پرودا نمی

یا د/ ود و عدم خارج شوده و موجودیت یعنی شورئرت میقاقهه اشورا یعنی ماهرت،  ه واسوطه وجود اسوت که از حد اسوتوا  ه وج

 و67-68، ص 2، غرر 1، فریده 1رشرح منظومه سهیوار ، م صد 

 2گزینه  . 5

شووود جعل نری  ه دو قفووم  فوورط و مرک  ت فوورم رهمانطور که وجود مطلق  ه دو قفووم وجود را ط و وجود ن فووی ت فوورم می 

 می
َ
ق آن اسوت و جعل مرک  آن اسوت که وجود را ط، متعلق آن اسوت/ جعل شوود/ جعل  فورط آن اسوت که وجود ن فوی، متعل

و/ دو قفومت 
ً
 فورط، جعل خود شویء اسوت رجعل انشویءو و جعل مرک ، جعل شورئی  را  شویء دیگر اسوت رجعل انشویء شورئا

عول  ه جعل شووند/ وجود، مجعول  ه جعل  فورط  اناا  اسوت و ماهرت مججعل هر یک  ه دو قفوم  اناا  و  انعرض ت فورم می

، ص 17، غرر 1، فریده  1 انعرض رخواه  فرط خواه مرک و/ ر را  توعرح  رشتر رجو  شود  ه: شرح منظومه سهیوار ، م صد  

 و382-391



ی وجود 
ّ
مرحلۀ اول: احکام کل
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 4گزینه  . 6

 79در سراسر   سؤالمشا ه ایو 

 1گزینه  . 7

ماهرت را اصورل  دانرم آنگاه هر  ناایت اسوت/ حال چنانچه  حرکت که یک اشوتداد اسوت واحد متصولی اسوت که قا ل ت فورم تا  ی

یک از مرات  و اجیا  اشوتداد  اید نو  متخان ی  اشود نه افراد یک نو  واحد زیرا در ایو صوور  رازر اجیاء حرکت،  ه مرا ه افراد 

آید؛ و ایو محال اسووت/ پس هر یک از مرات   اید یک نو  مفووت ل یک نو  و ماهرت واحد  اشووندو تشووکرک در ماهرت تزم می

ناایت ماهرت متکصوول و مفووت ل و  ان عل خواهرم داشووت که از مهداء تا منتاا  اشووتداد کشوورده  اشوود که در ایو صووور   ی

اند/  نا رایو مالک وحدتی مران مرات  نرفوت و حرکت نری امر شوخصوی و متصول واحد نخواهد  ود/ همچنرو از آنجا که ایو شوده

آید که محال اسوت زیرا  ا ایو فرض اند محصوور  رو حاصوریو نری تزم میکشورده شوده اجیاء و مرات ،  ان عل مران مهداء و منتاا

توان مرات  غررمتناهی  ان وه داشووت که یک جات دیگر غررمتناهی نخواهند  ود/  ر خالف اینکه ازر وجود را اصوورل  دانرم می

 ه تشوکرک اسوت/ در ایو صوور  اشوکانی ندارد وحد   ان عل دارند و آن وجودشوان اسوت و ایو از آن جات اسوت که وجود م ول 

تواند از آناا اند؛ پس ماهراتی که میمحصوور  رو حاصوریو رمهداء و منتااو  اشوند زیرا مرات   ان وه  ان وهکه کررا  غررمتناهی 

رمتناهی،  ان عل  انتیا  شوود نری  ان وه اسوت و وجود امر  ان وه غررمتناهی محال نرفوت/ اشوکال از آنجا اسوت که ایو مرات  غر

 و66، ص 2، غرر 1، فریده 1رماهرت متهایو و مفت لو فرض شوند/ رشرح منظومه سهیوار ، م صد 

 1گزینه  . 8

معنا  اصوانت وجود آن اسوت که آنچه در ازا  واقعرت اشوراء اسوت وجود اسوت و ماهرت چری  اسوت که ازر  ه وجود متصوف شوود 

 و81، ص 2، ف 1 اناا  تح ق دارد و ماهرت،  انعرضت وجود مح ق است/ رم شود/  ه تعهرر دیگر وجود، دارا  واقعرت می

 4گزینه  . 9

و اصورل همان صوررور  خواهد  ود که امر  نفوهی و قائم  ه دو  ازر مجعول علت، صوررور  انوجود  اشود در ایو صوور  اثر واقعی

 ماهرت و وجود آن امر اعتهار  می
ً
نکه محال اسوت که امر اصورل، قائم  ه دو قرفت شووند؛ حا آقرف وجود و ماهرت اسوت/ نترجتا

 و4، شماره 20، ص 1، ف 8اعتهار  شود/ رم 

 

  


