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  »هستی و چيستی« 1درس 

  »هستی و چيستی«نسبت دو مفهوم 

  است.» اوليه فلسفه«يکی از مسائل -1

  از پرکار برد ترين مفاهيم ميان انسان هاست  -2

  معموال در کنار هم به کار می روند -3

  ماهيت← چيستی وجود                   ← هستی 

  مثال:         درخت وجود دارد               کوه وجود دارد           سنگ وجود دارد

  موضوع (ماهيت و چيستی ) ←درخت ، کوه، سنگ 

  محمول  (هستی)←وجود دارد

  چهار قدم بر می داريم» هستی و چيستی«برای شناخت نسبت بين مفهوم 

را يافته و به حسب نياز » چيزهايی«زندگی خويش متوجه می شويم (همواره در اطرافمان قدم اول:  هر يک از ما با دقت در 
  از آن ها استفاده کرده ايم.

  از اين متن سه نکته فلسفی  برداشت می شود:

در عالم خارج واقعيت هايی وجود دارد و خيالی نيستند. ←»واقعيتی هست«يا اصل » واقعيت مستقل از ذهن«اصل -1
  اليسمرئ← واقعيت

  با توجه به اين اصل بايد گفت: 

  اصل پذيرش واقعيت يک اصل بديهی و روشن است - الف

  همگان اين اصل را قبول دارند ، زيرا همه مردم در اين مورد رفتاری مشابه دارند - ب

  همه مردم اين پذيرش را مبنای عمل خود قرار می دهند و از اشيای پيرامون خود استفاده می کنند - ج

  ».امکان شناخت و معرفت«قعيت های خارجی قابل شناخت هستندوا -2

  ند.ست با خوردن آن رفع گرسنگی می کمثال : اين آب است و من با خوردن آن سيراب می شوم     يا  اين غذا ا

انسان هايی هستيم که می دانيم که اشياء و موجوداتی پيرامون ما وجود دارند و می  ما بنابر اين:
  توانيم به آن ها علم پيدا کنيم.

  سوال قدم نخست:

  از عبارت های زير چه پيام های فلسفی برداشت می شود؟ -1

  »کرده ايمما همواره در اطرافمان چيز هايی را يافته ايم و بر حسب نياز از آن ها استفاده «- الف

  »گاه ما چيزی را واقعی و موجود پنداشته ايم اما اندکی بعد به اشتباه خود پی برده ايم« - ب

  .......................-3..................- 2..............    -1پاسخ:

  سوال؟



  رفتار طبيعی و معمولی  انسان ها در بر دارنده چه پيام فلسفی است؟

  و عمل بر اساس آن» واقعيت مستقل از ذهن«ش اصل نشان دهنده پذير←پاسخ

  يعنی خارج از ذهن دردنيای اطراف من واقعيت هايی وجود دارد؛ مثال آب واقعيت دارد و من با نوشيدن آن سيراب می شوم.

  قدم دوم:

می کنيم؛ مفهوم اين  از چه چيز بودنشان سوال» آن«و » اين«ما گاهی با اشاره به چيز های اطراف خود، با استفاده از کلمه 
  »می دانم چيزی هست  اما نمی دانم چيست«سواالت آن است که 

به اين نکته می رسيم که اين واقعيت يک واقعيت يکسان نيست بلکه واقعيات متفاوتی در » قبول واقعيات«توضيح: بعد از 
سوم متفاوت است و واقعيت های زيادی عالم هست؛ يعنی چيستی اين واقعيت با چيستی واقعيت دوم و چيستی آن با واقعيت 

  است که دارای چيستی های مختلف هستند و خود ما هم چيستی متفاوت با ساير اشيا داريم.

متناسب با چيستی و خاصيتی که دارند از آن ← چيستی و خاصيت آن ها را تشخيص می دهيم ←  اشيايی پيرامون ما هستند
  ها استفاده می کنيم

جودات ويژگی های مخصوص به خود دارند که آن ها را از ساير موجودات نکته مهم: يعنی مو 
  متفاوت و متمايز می سازد.

می نامند.به عبارت ديگر ماهيت و چيستی هر » ذاتيات«اين ويژگی های مخصوص را در منطق 
  شیء بيان گر ذاتيات آن شیء است.

ی انسان است و انسان بدون آن قابل ناطق             حيوان ناطق بودن که ذات مثال: انسان=حيوان
  تصور نيست

  پس: 

  چيستی داشتن - 2موجود بودن     - 1هر چيزی که مشاهده می کنيم دو حيثيت در آن می يابيم 

  وجه اختصاصی آن هاست.» ماهيت«وجه مشترک موجودات و » وجود«

  سوال؟

هستند و کدام يک وجه اختصاصی و کدام يک وجه واقعيت های عالم خارج از ذهن ما (اشيای اطرافمان)دارای چند حيثيت 
  مشترک آن هاست؟

  پاسخ:.................

  سوال؟

  ، وجه اشتراک و وجه اخنصاصی را مشخص کنيد.»کوه وجود دارد«،»سنگ وجود دارد«،»درخت وجود دارد«در قضايای : 

  پاسخ................

  سوال؟ 

  ، پاسخ ما اشاره به چه حيثيتی دارد؟»سنگ«ود و پاسخ داده ش» اين چيست؟«هر گاه سوال شود 

  پاسخ................

  قدم سوم:



  است و تأمل فارابی و ابن سينا در اين زمينه » تمايز و مغايرت وجود با ماهيت«بحث در رابطه با  قدم سومدر 

  نکته :

فلسفه اسالمی بود و پس از او ابن سينا راه مؤسس » فارابی«اولين فيلسوف مسلمان که به تمايز وجود با ماهيت اشاره کرد، 
  او را ادامه داد.

،  هستی و چيستی دو جنبه مختلف آن است. حال مفهوم اين عبارت چيست؟يعنی ما »درخت«در مورد واقعيت های مختلف مثل
  و يکی چيستی؟ در عالم خارج وقتی درختی را مشاهده می کنيم دو مصداق مختلف يا دو موجود مختلف می يابيم، يکی هستی

دو جنبه از يک چيزند، به » چيستی «و » هستی«ابن سينا در رابطه با اين مسئله اين گونه بيان می کند که: وقتی می گوئيم 
» مفهوم«و از جهت » ذهن«اين معنا نيست که آن ها دو جز از يک چيزند که با هم ترکيب شده اند، بلکه تفاوت اين دو فقط در

  نداريم .» درخت«و» وجود«دو چيز جداگانه به نام است و اال در خارج 

  

  درخت و وجود، دو مفهوم مختلف اند از يک موجود واحد ← نکته مهم

  يعنی: وجود داشتن را از همين موجود به دست آورده ايم.

قالب يک قضيه توضيح: وقتی ما در بوستان(عالم خارج از ذهن) درختی را می بينيم پی به وجودش می بريم و بعد در ذهن در 
وجود غير از درخت است اما اين تفاوت از نظر ». درخت وجود دارد«منطقی وجود را بر درخت حمل می کنيم و می گوئيم: 

  مفهوم و در ذهن است و از نظر مصداق و در عالم خارج ، يک چيز بيشتر نيست.

  سوال؟

  به چه معناست؟دو جنبه از يک چيزند، » هستی«و » چيستی«وقتی ابن سينا می گوييد 

  پاسخ:................

  نکته : مفاهيم ذهنی گاهی مصداق خارجی دارند و گاهی ندارند

  4تکميل گزاره ها  صفحه 

  مانند: گل، کوه ...». هستی«چيستی دارند و هم «اطراف ما اشيا فراوانی هستند که هم -1

  (هم مطمئن به هستی و هم چيستی)

  ، نور ، جاذبهاما چيستی آن ها هنوز چندان برای ما روشن نيست مانند : خداوند، روحاز هستی برخی امور خبر داريم -2

  فقط  مطمئن به هستی

  اما می دانيم که تا کنون وجود ندارند.» در ذهن خود حاضر کنيم«برخی چيستی ها را می توانيم در -3

  مانند: غول، ققنوس، دريای جيوه، غول

  عدم هستی تا کنونهم مطمئن به چيستی و هم مطمئن به 

  تفکر:

به نظر شما اگر چيستی با هستی تفاوتی نداشت، الزم نبود که با فرض چيستی ، هستی هم پيدا کنند؟ مثل غول پس چرا در ذهن 
  می توانيم غول (ماهيت يا چيستی) ، تصور کنيم اما در عالم خارج از ذهن غول نيست؟

  اين مطلب کدام اصل فلسفی را ياد آور می شود؟



  فکر:ت

هم می تواند باشد هم نباشد. به نظر شما » گل«در باره برخی از ماهيت ها می توانيم وجود را سلب کنيم .مثال در باغچه من ، 
عين ماهيت، يعنی خود ماهيت و يا جزئی از ماهيت بود، می توانستيم بگوئيم نيست؟  مانند مثال غول، تناقض «اگر وجود 

  دنبود؟ يعنی هم باشد و هم نباش

  تذکر: اگر وجود و ماهيت يکی بود نفی وجود از ماهيت ممکن نبود.

  تفکر:

کوه کوه «اگر هر ماهيتی به معنای وجود بود، پس وقتی تکرارش می کرديم بايد معنای وجود می داد. مثال   در قضيه  
ی معنی جمله اين است که ، کوه که موضوع يا ماهيت است وقتی به عنوان محمول تکرار شده معنای وجود دارد؟ يعن»است

  کوه وجود دارد يا اينکه ماهيت آن کوه است و چيز ديگری نيست؟

  سوال؟

  به نظر شما هر کدام از تفکرات ذکر شده مبين کدام اصل فلسفی است؟ 

زيلدت وجود بر ماهيت «←يا نام ديگر اين اصل اين است» اصل مغايرت وجود با ماهيت«← پاسخ درست شما بايد اين باشد
  »عروض وجود بر ماهيت«يا » در ذهن 

  توجه زيادت وجود با ماهيت در ذهن است نه در عين و خارج و اين بدان معناست که از نظر مفهوم متفاوت هستند نه مصداق 

  قدم چهارم:

  يک مقدمه برای ادامه درس:

کدام ها بايد در تعريف آن استفاده  درجه) 180 -سه ضلع -زاويه -از ميان مفاهيم (شکل» مثلث چيست«اگر به شما گفته شود 
  شود؟

  بله

و مثلث بدون اين مفاهيم تعريف نمی شود، اين مفاهيم که سازنده مثلث » شکل سه ضلعی«شما در تعريف مثلث می گوييد 
  مثلث ناميده می شوند .» مفاهيم درونی و سازنده«هستند ، ذاتی

سفيد)  کدام ذاتی انسان است و در تعريف انسان کاربرد  -ناطق - امتبلند ق - حيوان - در تعريف انسان ازميان مفاهيم ( زيبا
  دارد؟

  »حيوان ناطق«بله 

  يعنی مفهوم انسان و حيوان ناطق يکی است 

  حال تفاوت دو قضيه زير را با توجه به محمول قضايا بگوييد. 

 - 3ت آمده هميشه صادق است؟    در کدام مورد قضيه به دس -2حمل محمول برموضوع ضروری است؟      - 1در کدام قضيه 
در کددام مورد محمول به معنای موضوع است اما فقط گسترده تر  -4در کدام قضيه حمل محمول بر موضع دليل نمی خواهد؟ 

  است؟ 

  انسان کوشا است -انسان حيوان ناطق است                 ب –الف 

  پاسخ:

  می باشد.» ناطق استانسان حيوان «پاسخ درست به تمام سواالت ، قضيه



 -با موضوع يعنی انسان به يک معنا نيست و د -ج –هميشه صادق نيست -ب - ضروری نيست - اما حمل کوشا بر انسان الف
  نياز به دليل دارد 

  سوال فنی؟

  ، از کدام دسته است؟»انسان وجود دارد«بر انسان، در قضيه » وجود«به نظر شما حمل 

، می باشد زيرا هم ضروری نيست (چون انسان هم می تواند باشد هم نباشد »ان کوشا استانس«پاسخ شما صحيح است مانند 
  اما حيوان ناطق بودن برای انسان ضروری است) ، هم به دليل نياز دارد و هم با انسان به يک معنا نيست.

  پس دو اصطالح جديد بياموزيم:

  مانند: مفهوم انسان و حيوان ناطقهر گاه مفهوم موضوع و محمول يکی باشد؛ ←حمل اولی ذاتی -1

  هر گاه مفهوم محمول غير از مفهوم موضوع باشد؛مانند مفهوم انسان و وجود←حمل شايع صناعی -2

  سوال؟

  آيا می توانيد دو حمل اولی ذاتی و شايع صناعی ديگر مثال بزنيد؟

  داليل ابن سينا بر مغايرت وجود با ماهيت:

  ابن سينا می گويد:

، حمل وجود بر انسان با حمل حيوان ناطق کامال »انسان موجود است« و » انسان حيوان ناطق است «ه در دو گزار -1

  ☺متفاوت است. اکنون شما به خوبی دليل آن را می دانيد

  است :» انسان حيوان ناطق« توضيح ابن سينا در عبارت

بر انسان يک حمل » ناطق«حمل  -3 اين دو مفهوم از يکديگر جدايی ناپذيرند -2محمول در تعريف انسان آمده  -1

را بر انسان حمل کرديد. فقط حيوان » حيوان ناطق«به دليل نياز ندارد يعنی نمی توانيد بگوييد چرا  -4ضروری است 
  است»گسترده تر«ناطق از انسان 

  در تعيريف انسان می گوئيم حيوان ناطق
  استعين انسان يا خود انسان پس ذاتی ←حيوان ناطق : توجه کنيد

  جز انسان ، پس ذاتی است←حيوان
  جز انسان، پس ذاتی است←ناطق

  نکته مهم: ذاتی ها نياز به دليل ندارند
  اما:

  انسان موجود است
  خارج از انسان ( انسان می تواند باشد می تواند نباشد) پس ذاتی نيست و نياز به دليل دارد ←وجود

  وجود به معنای انسان نيست              در تعريف انسان نيامده      ذاتی انسان نيست 

  پس مهم:

  است .» دليل«از جمله انسان، نيازمند » چيستی«بر هر » وجود«حمل 

  سوال؟

  ، به چه صورت هايی ممکن است باشد؟»هر چيستی« دليل بر وجود 

  پاسخ:



، که در عالم خارج می بينيم و ممکن »وجود داردگل «باشد مثل » حسی و تجربی«ممکن است 
  باشد مانند دليل بر وجود خداوند» عقلی محض«است 

  سوال؟

  در گزار ه های زير حمل کدام يک از محمول ها به موضوع نيازمند دليل است چرا؟

  انسان مخلوق است -3انسان حيوان است                -2انسان شير است                -1

  مثلث سه ضلعی است -4

  ..................-4...................-3...............- 2............. -1پاسخ 

  اصل مغايرت وجود با ماهيت←نيست.» ماهيت و چيستی«به معنای » هستی و وجود«پس 

  6بررسی  صفحه 

  داليل مغايرت وجود با ماهيت:

و حال آن که می توان وجود را از ماهيت نفی  ماهيت از وجود ممکن نبوداگر وجود عين ماهيت يا جزء ماهيت بود، نفی  -1
  کرد؛ مثالً می توان گفت انسان نيست.

اگر وجود عين ماهيت يا جزء ماهيت بود ، اثبات وجود برای هيچ ماهيتی نيازمند دليل نبودو با تصور هر ماهيتی وجود نيز  -2
  مانند: تصور غول يا ققنوسهمراه آن می شد در حالی که اين گونه نيست . 

اگر وجود عين ماهيت يا جزء ماهيت بودتصور وجود از تصور ماهيت منفک و جدا نمی شد و هر گاه ماهيت را تصور می  -3
کرديم، وجود نيز تصور می شدو حال آن که گاهی ماهيتی را تصور می کنيم و در آن حال توجهی به نيستی يا هستی آن نداريم 

  ستی آن غفلت داريم.و از هستی و ني

اگر وجود عين هر ماهيتی بود ، الزم می آيد همه ماهيات يکی باشند ، زيرا وجود، مفهوم واحدی است و اگر اين مفهوم  -4
  واحد عين مفهوم همه ماهيات باشد، الزم می آيد همه ماهيات يک مفهوم داشته باشند .

  6بازبينی صفحه 

  کنيد است. اين فعاليت بازگشتی به فعاليت تکميل

  همه گزاره ها با بيان ابن سينا هماهنگ است و تضادی با قول او ندارد. -1

گزاره دوم و سوم با روشنی بيشتری تمايز وجود با ماهيت را می رساند زيرا در گزاره دوم اين نکته آمده که هستی برخی  -2
ز گفته شده ما می توانيم ماهياتی را در ذهن بياوريم از امور را می شناسيم اما ماهيت آن روشن نشده است .در گزاره سوم ني

  در صورتی که ممکن است اصالً وجود نداشته باشند.

در گزاره اول سخنی از تمايز ميان وجود و ماهيت نيست و فقط گفته شده که ما از اشيای پيرامون خود دو مفهوم چيستی را به 
  دست آورده ايم. 

  ↓»ا ماهيتمغايرت وجود ب«سير تاريخی مسئله 

  وجود را ازماهيت جدا می کند.» مابعد الطبيعه«يونان باستان مطرح بوده و ارسطو در کتاب « از دوره -1

  داشته است.» توجه ويژه«فارابی مؤسس فلسفه اسالمی به آن  -2

  ابن سينا در باره آن بيان دقيق دارد به گونه ای که : -3



  مقدمه طرح مباحث جديدی قرارگرفت -الف 

  يکی از اساسی ترين آراء و عقايد فلسفی در تفکر اسالمی قرار گرفت - ب

  قرار گرفت» وجوب و امکان«پايه يکی از برهان های ابن سينا در اثبات وجود خدا يعنی برهان - ج

  نيز می باشد.» اصالت وجود«اين بحث پايه و مقدمه بحث  -د

  ابن سينا آشنا بود :که با فلسفه » توماس آکوئيناس«از فيلسوفان اروپا  -4

  اين نظر را در اروپا گسترش داد - الف

  در اروپا شد.» توماسی يا توميسم«اين اصل را مانند ابن سينا پايه برهان خداشناسی خود قرار داد و پايه گذار فلسفه - ب

  آلبرت کبير و راجر بيکن نيز نظری نزديک به توماس آکوويناس داشتند. -5

  

  سواالت:

  توجه داشته اند؟» مغايرت وجود با ماهيت«ازميان فالسفه  يونان ، مسلمان و اروپا به مسئله  کدام فالسفه -1

  پاسخ:..................

  ابن سينا اصل مغايرت وجود با ماهيت را پايه کدام برهان خود و در اثبات چه چيزی قرار داده است؟ -2

  پاسخ:................

در اروپا گسترش داد و پايه گذار چه » مغايرت وجود با ماهيت«ن سينا را در رابطه با اصل کدام فيلسوف اروپايی نظر اب -3
  فلسفه ای شد؟

  پاسخ:.......................

  توماس آکوئيناس کدام اصل را مبنای برهان های خود در خدا شناسی قرار داد و متأثر از کدام فيلسوف مسلمان بود؟-4

  پاسخ:..................

  کدام فالسفه اروپايی نظری نزديک به توماس آکوئيناس داشتند؟-5

  پاسخ:....................

  تاثير ديدگاه ابن سينا بر فالسفه غرب و مسلمان:

  توضيح:

  ↓فالسفه غرب

در قرون وسطی تا رنسا نس ، فرصتی » ابن رشد«و تا حدودی « ابن سينا«نتيجه آشنايی فالسفه اروپايی با ديدگاه های 
.(تغيير نگرش با مطالعه آثار با فلسفه ارسطويی آشنا شوند» مجدداً «فراهم آورد تا فالسفه غرب از طريق ابن سينا  وابن رشد

  ابن سينا و ابن رشد در رابطه با فلسفه ارسطو)

  ↓فالسفه مسلمان

راهم شدکه تا عصر مال صدرا و اين نظرابن سينا مورد توجه فالسفه مسلمان نيز قرار گرفت و زمينه گفتگو های مهم فلسفی ف
  تا امروز هم ادامه يافته است



  آشنايی مجدد فالسفه غرب با فلسفه ارسطو چگونه بود؟ -6

  پاسخ:..................

  چه عاملی باعث شکل گيری فلسفه های حس گرا و تجربه گرا شد؟ -7

  پاسخ: رشد تجربه گرايی در غرب

  7فعاليت به کار ببنديم صفحه 

انسان موجود است ، با قضيه  انسان مخلوق است، مشابه است؛ زيرا هم مخلوق و هم موجود از ذاتيات انسان نيست قضيه -1
  و حمل آن بر انسان نيازمند دليل است. اما بشر و حيوان ذاتی انسان است و دليل نمی خواهد.

  موجودی هست اما نمی داند چيست. يعنی انسان ميان وجود و ماهيت تمايز قايل می شود يعنی با اينکه می داند-2

3-  

  حمل حيوان بر انسان ذاتی است و دليل نمی خواهد←

  اطق بر انسان ذاتی است و دليل نمی خواهدحمل ن←

حمل شير بر انسان ممتنع است زيرا نه به لحاظ مفهومی جز مفهوم انسان است و نه به لحاظ خارج ، انسان و شير يکی ←
  است

  دليل می خواهد که دليل آن از طريق عقل به دست می آيد.اتی نيست و حمل مخلوق بر انسان ذ←

  حمل موجود برانسان نيز ذاتی نيست و دليل می خواهد که از طريق مشاهده و تجربه به دست می آيد.←

  خير زيرا سه ضلعی ذاتی مثلث است-4

  سواالت تست

  طور مفصل در باره آن بحث کرده اند؟کداميک از مبانی حکمت مشاء از مباحثی است که حکمای مشا به  -1

  اصل واقعيتی هست -2مغايرت وجود و ماهيت                  -1

  تقسيم وجود -4مواد قضايا                                -3

  ، متوجه می شويم که.............»آسمان هست«و »کوه هست«با دقت و تأمل در قضايای مانند، -2

  قطعا بر موضوع آن صدق می کند محمول تمام قضايا -1

  واقعيت صرف نظر از ماهيتی که دارد، اصالت دارد -2

  ما از درک خويش نسبت به واقعيات جهان قضايايی با موضوعات مختلف و محمول يگانه ساخته ايم -3

  واقعيت را به شيوه منطقی در قالب قضايايی قرار می دهيم که دارای سه جزء است -4

  قرار می گيرد به ترتيب چيست و بين آنها چه رابطه ای حاکم است؟» محمول«و » موضوع«قی آن چه در قضايای منط-3

  مغايرت -ماهيت -وجود -2مغايرت                    –وجود  -ماهيت -1

  عينيت -ماهيت –وجود  -4عيتيت                      -وجود –ماهيت  -3



  ی در ذهن ما به دو بخش تقسيم می شود؟هر واقعيت يگانه در جهان، در چه صورت -4

  وقتی به واقعيت آن شی اذعان می کنيم -1

  وقتی موضوع ادراک و شناخت ما قرار می گيرد -2

  وقتی مفاهيم ذهنی را در قالب يک قضيه منطقی قرار می دهيم - 3 

  وقتی در يک قضيه منطقی يک جز بر جز ديگر حمل می شود - 4 

  بخش ذهنی وجود و ماهيت در قالب يک قضيه منطقی ، به چه نتيجه ای می رسد؟ذهن انسان با اتصال دو  -5

  آن دو بخش ذهنی را از هم جدا می کند -1

  واقعيت را موضوع شناسايی خود قرار می دهد -2

  واقعيت آن شی را تصديق می کند -3

  آن دو بخش ذهنی را متصل به يکديگر می بيند -4

  به ترتيب به کدام يک از موارد زير صدق می کند؟» ددمفاهيم متع«و » واقعيت واحد« -6

  انسان - جوهر - 4حيوان       –انسان  - 3انسان          - ماهيت - 2ماهيت           - وجود -1

  ما از ادرراکات خويش نسبت به واقعيت های جهان قضايايی می سازيم که مرکب از ............ -7

  تموضوعات مختلف و محمولی يگانه اس -1

  موضوعات و محمول يگانه -2

  موضوعات يکسان و محمولی مختلف -3

  ماهيات يکسان و محمولی متفاوت -4

  )91ماهيت و وجود اشيا در...........از هم جداست و اين يعنی..........که از ...........ناشی می شود.(سراسری  -8

  اصالت وجود -مغايرت مفهوم آنها  -واقعيت -1

  قوه انتزاع -فهوم آن دومغايرت م -ذهن -2

  اصالت وجود -اعتباری بودن ماهيت -ذهن -3

  اصالت يکی و اعتباری بودن ديگری - مغايرت آن دو -واقعيت -4

  )66کدام گزينه در مورد مغايرت وجود با ماهيت صحيح است؟(سراسری  -9

  وجود در خارج عارض بر ماهيت است -1

  وجود در ذهن مغاير ماهيت نيست -2

  و ماهيت در ذهن مغاير يکديگرند وجود  -3

  وجود و ماهيت در خارج دو چيزند -4



، تصور ما از موضوع عين تصور ما از محمول آن نيست، مؤيد کدام مسئله فلسفی است؟ » دماوند موجود است«در قضيه - 10
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  مواد ثالث در قضايا -2اصالت وجود و اعتباريت ماهيت            -1
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  )90وصفی می شود؟(سراسری 

  مقبول - مقبول -مردودد -2مقبول                       - مردود - مقبول -1

  مردود -مقبول -مردود -4مردود                       -مقبول - مقبول -3

، يکسان نيست، کدام نتيجه گيری »انسان موجود است«با قضيه» انسان انسان است« با توجه به اينکه فهم ما از قضيه  - 12

  )80فلسفی صحيح است؟( سراسری 

  مغايرت وجود با ماهيت در خارج   -1
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  تالزم وجود با ماهيت در ذهن -3
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، کدام مسئله و اصل فلسفی استفاده می »تصور هر ماهيتی برای اثبات وجود آن ماهيت کافی نيست«با توجه به اينکه  - 13
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  مغايرت وجود با ماهيت در عين  -4زيادت مفهوم وجود بر ماهيت در ذهن            -3

  )94با فرض اينکه مفهوم وجود جزء مفهوم ماهيت باشد کدام عبارت درست خواهد بود؟( سراسری  - 14
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  2درس 

  »جهان ممکنات«

  سوال؟

  آيا موجودات اين جهان چه متناهی و چه نامتناهی، می توانسته اند نباشند؟

ما در اين درس ميخواهيم با نظر فيلسوفان در باره امکان و ضرورت اين جهان آشنا شويم و برخی ديدگاه ها در باره اين 
  سوال را با هم مقايسه کنيم.

  فوق ضروری به سه نوع راابطه توجه شود؛ به قضايای زير دقت کنيد: برای پاسخ به سوال

  »مثلث دايره است« -ج»     خربزه ميوه شيرينی است« -ب»         عدد چهار زوج است« - الف

  در قضايای ذکر شده به اين سواالت ساده پاسخ دهيد:

  کداميک حتما هست؟      -1

  کداميک حتما نيست؟ -2

  تواند باشد می تواند نباشد؟کداميک می  -3

  پاسخ: 

  قضيه الف حتما و ضرورتاً هست و هر چهاری زوج است      

  قضيه ب ممکن است خربزه شيرين باشد ممکن است نباشد

  قضيه ج حتما نيست 

  بنابراين: سه نوع رابطه بين محمول و موضوع قضايا وجود دارد؛

  ، چون ذاتی موضوع خود استاست رابطه ضروری: محمول برای موضوع ضروری و حتمی -1

  رابطه امکانی: محمول برای موضوع ممکن است -2

  محمول برای موضوع غير ممکن است :رابطه امتناعی -3

  حال رابطه ميان قضايای زير را مشخص کنيد:

 » فرد است 8عدد « - ج»                   مثلث سه ضلعی است« - ب»          گل خوشبو است « - الف

  پاسخ:...............-پاسخ:......................                     ج- پاسخ:............              ب- الف

  رابطه وجود با موضوع های مختلف نکته:

  باشد، رابطه بين محمول با موضوع يا :» وجود«اگر محمول

  است» حتمی و ضروری«واجب الوجود است، که محمول برای موضوع  - الف

  مانند: خداوند موجود است

  است؛ مانند همه واقعيت های عالم » ممکن«ممکن الوجود: رابطه محمول با موضوع،  - ب



  »گل موجود است«مانند: 

  »شريک خداوند موجوداست«است؛ مانند: » غير ممکن«ممتنع الوجود رابطه محمول با موضوع،  - ج

  ↓تقسيمات ديگر

  واجب الوجود بالغير -2الوجود بالذات    واجب -1واجب الوجود بر دو قسم است  

  ممکن الوجود فقط بالذات است 

  ممتنع الوجود بالغير -2ممتنع الوجود بالذات      -1ممتنع الوجود بر دو قسم است: 

ماهيتی است که نسبت به وجود، حالت امکانی دارد يعنی با هستی و نيستی حالت تساوی دارد و اگر بخواهد  ممکن الوجود
شود نياز به علتی دارد که که آن را از حالت تساوی خارج کند؛ مثال ما در باغچه منزل خود می توانيم گل داشته » هست«

باشيم يا نداشته باشيم اگر علل پيدايش گل حاضر شود، (آب، خاک،بذر، آفتاب و مراقبت) گل به وجود می آيد و وجودش 
ئيده واجب الوجود می گويند اما چون وجود از ناحيه خودش نبوده ، ضروری ميشود در اين صورت به گلی که در باغچه رو

  (غير همان علت تامه ) است.واجب الوجود بالغيرمی شود 

  آن است که ضرورت وجود برايش از ناحيه خود آن ذات است نه از ناحيه يک امر بيرونی(علت). واجب الوجود بالذاتاما 

  نامند زيرا خداوند علت العلل است و خود نياز به علت ندارد.حکما خداوند را واجب الوجود بالذات می  

حال در باره همان گل ، اگر حتی يکی از علت های پيدايش گل حاضر نباشد (آب ، خاک، بذر، آفتاب و مراقبت) ، در اين 
اما چون اين امتناع از ناحيه خودش نيست بلکه به   ممتنع الوجود،صورت، ضرورت وجود نمی يابد و اصطالحاً گفته می شود 

  گفته می شود. ممتنع الوجود بالغيرخاطر حاضر نشدن علت (غير) است، به آن 

گفته می شود. مانند شريک  ممتنع الوجود بالذاتاست، در اين صورت به آن  محال عقلیاما گاهی فرض وجود برای چيزی، 
  (توجه ممتنع الوجود مصداق ندارد)لث دايره يا مث –يا اجتماع نقيضين  –الباری 

  حکما تمام واقعيت های جهان خارج را ممکن الوجود می نامند.

پس: واجب الوجود بالغير، ممکن الوجود بالذاتی است که علتش به آن هستی داده  و ممتنع الوجود بالغير ممکن الوجود 
  بالذاتی است که هنوزش علتش حاضر نيست.

  دقت در يک سوال پر تکرار شما دانش آموزان  

  آيا ماهيتی می تواند هم واجب الوجود باشد هم ممکن الوجود؟

است و در عين حال چون اکنون به دليل حضور » ممکن الوجود بالذات«پاسخ : بله چون ذاتاً ممکن الوجود بوده از اين حيث 
  نيز  هست.» واجب الوجود بالغير«علتش هست شده، 

سفيد باشد يا  رابطه سفيد بودن با ديوار خانه امکانی است؛ يعنی می تواند»ديوار خانه ما سفيد است«مثال توجه کنيد: به 
، ديگر سفيد بودن برای ديوار ضرورت پيدا کرده و واجب شده اما واجب »ديوار خانه ما سفيد شد«نباشد؛ اما اگر گفتيم 

  الوجود بالغير 

  ين حال واجب الوجود بالغيرذاتاً ممکن الوجود و در ع

  سواالتی از درس:

  کرده  و از اين بحث در توضيح چه مفهومی استفاده می کند؟»به خوبی تبيين«مغايرت وجود و ماهيت را «چه کسی  -1

  پاسخ:

  ابن سينا و در توضيح ممکن الوجود استفاده می کند.



  شاره کرده بودند؟ا» مغايرت وجود و ماهيت«پيش از ابن سينا کدام فالسفه به  -2

  پاسخ: ارسطو و فارابی

  ابن سينا ممکن الوجود را چگونه تعريف می کند؟ -3

  پاسخ:

و ماهيت اشيا پيرامون خود نگاه می کنيم، می بينيم که ميان اين ماهيات و وجود يک رابطه » ذات«ابن سينا می گويد وقتی به 
ای نيست که حتماً بايد باشد. همچنين به گونه ای نيست که بودن آن برقرار است؛ يعنی ذات و ماهيت اشيا به گونه » امکانی«

ً «ها محال باشد. اين اشيا    می توانند باشند يا نباشند. به تعبير ديگر ، اين اشيا ممکن الوجودند.» ذاتا

  آيا ممکن الوجود بالذات، می تواند بدون علت و خود به خود از حالت امکانی خارج شود؟ -4

سينا می گويد: چيزی که ذاتاً نسبت به وجود حالت امکانی دارد ، نمی تواند خود به خود از حالت امکانی خارج  پاسخ: خير ابن
شودو موجود شود. به عبارت ديگر اين اشيا که ذاتاً ممکن الوجودند، تا واجب الوجود نشوند، موجود نمی شوند و چون ماهيتا 

  يد به آن ها وجود ببخشد. و ذاتاً واجب الوجود نيستند، عاملی ديگر با

  يعنی خارج شدن از حالت تساوی بدون مرجح يا عامل بيرونی)»( ترجيح بال مرجح محال است«اصطالحاً گفته می شود: 

مثال: حالت ممکن اوجود مانند ترازويی است که دو کفه آن در حالت تعادل قرار دارندو هيچ کفه ای بر کفه ديگر ترجيحی 
  ز کفه ها به طرف پايين کشيده شود، عقالً محال است که اين حالت خود به خود و بدون هيچ علتی باشد.ندارد حال اگر يکی ا

اگر اشيا اين عالم ( انسان، گياه، حيوان و...) مکن الوجود بالذات هستند، چگونه از حالت امکان خارج می شوند؟ ( يعنی  -5
  سيد.(برهان ابن سينا در اثبات واجب الوجود بالذات)واجب الوجود بالغير می شوند) پاسخ ابن سينا را بنوي

  

  پاسخ: 

، چون ذاتاً ممکن الوجودند، به واجب الوجود بالذاتی نياز دارند که چه محدود و چه نامحدودجهان » اشيا «ابن سينا می گويد: 
ايد؛ بنابر اين اشيا جهان آن ها را نسبت به وجود، از حالت امکانی خارج کند و وجود را برای آن ها ضروری و واجب نم

  دارند.»واجب الوجود بالذات « شدن نياز به» هست«که برای » واجب الوجود بالغيرند«

  واجب الوجود بالذات چيست؟ -6

  پاسخ: همان ذاتی است که وجود برايش ضرورت دارد و اين ضرورت از ناحيه خودش است نه از ناحيه يک امر بيرونی.

تعداد اشيا جهان، نيازشان به واجب الوجود بالذات را برطرف می سازد؟ ابن سينا از آن چه نتيجه ای آيا بی نهايت شدن  -7
  می گيرد؟

  پاسخ: خير بلکه آن ها را همچنان نيازمند نگه می دارد.

  ابن سينا نتيجه می گيرد که واجب الوجود بر دو قسم است:

  واجب الوجود بالغير - 2واجب الوجود بالذات   -ا 

  يام اصلی ابن سينا و پيروان او در باره موجودات جهان چيست؟پ -8

، واجب الوجود بالغيرند؛ يعنی از از اين حيث که اکنون موجودندخود ممکن الوجودند اما  بر حسب ذاتپاسخ: موجودات جهان 
  نشأت گرفته اند.» واجب الوجود بالذات«

  2فعاليت های درس 



  10صفحه  تمرين●

   - الف

  ضروری و واجب استاين رابطه  -1

  اين رابطه ممکن است و ضروری برای هر مثلثی نيست -2

  اين رابطه ممتنع است -3

   - ب

  انسان حيوان ناطق است← رابطه ضروری

  ديوار سفيد است← رابطه امکانی 

  مثلث چهار ضلعی است← رابطه امتناعی 

  تعيين رابطه:

سياه  سوختن مهربانی  خاک
 سفيد

شريک  خدا ديو
 خدا

دريای  فرشتگان
 جيوه

 الکتريسته انرژی پرنده روح

امتنا امکان امکان امکان
 ع

ام
کا
 ن

ضر
ور
 ت

امکا امکان امکان امتناع
 ن

 امکان امکان امکان

 

  تفکر: 

پاسخ منفی است زيرا اگر چيزی به نحو ذاتی از چيزی منفک باشدو نتواند با آن جمع شود و در عين حال بخواهد با آن  -1
  اجتماع نقيضين پيش خواهد آمد که امری محال است.جمع شود، 

پاسخ دوم هم منفی است زيرا اگر رابطه وجود با چيزی ضروری باشدو نتوان وجود را از آن منفک کرد، بدان معنی است  -2
  که آن چيز همواره موجود است و در هيچ برهه ای از زمان  ، وجود از او جدا نمی شود

  فعاليت سوم سه بند دارد: 

  »واجب«در بند اول کلمه  -1

  »ممکن«در بند دوم کلمه -2

  قرار می گيرد» ممتنع«در بند سوم کلمه -3

  به کار ببنديم:

  اين فعاليت شامل سه قسمت است

مجموعه ای از مفاهيم در دو رديف قرار گرفته اند که نوعی ارتباط با هم دارند . شما بايد مفاهيم مرتبط با هم در  1در قسمت 
  رديف را بيابيد و قضيه ای موجبه يا سالبه با آن ها بسازيد؛ مثالً کسی می تواند بنويسد: اين دو

  مثلث سه ضلع دارد : وجوب●



جهان نابود می شود: ممتنع(کسی که به خدا اعتقاد دارد، می داند که جهان تغيير می کند اما نابود نمی شود. همچنين اگر ●
  باشد، جهان چون عيِن بودن است، به نبودن و نيست شدن تبديل نمی شود.) نابود شدن به معنی معدوم و نيست شدن

  »وجوب«مربع چهار ضلع دارد:●

  »امکان«پيراهن حسن آبی است:● 

  »امتناع«عدد سه زوج است:●

آيا موجودات عالم را می توان به واجب و ممکن «سوال طرح شده يک پيچ کوچک دارد، زيرا در سوال آمده که  2درقسمت 
  يم کرد؟تقس

  می دانيم هر موجودی وجودش برايش ضروری است واّال موجود نبود؛ حال ضرورت يا بالذات است يا بالغير؛

  اما اگر نگاه به ذات و ماهيت موجود کنيم، موجودات عالم را می توان به دو دسته ممکن بالذات و واجب بالذات تقسيم کرد.          

موجود است، واجب بالغير شده است.پس موجودات عالم را از آن جهت که موجودند، به دو البته اين ممکن بالذات چون اکنون 
دسته واجب الوجود بالذات و واجب الوجود بالغير تقسيم می کنيم. اما همين موجودات را از نظر ذاتشان به دو دسته ممکن 

  الوجود و واجب الوجود تقسيم می کنيم.

ئيم که هر سه حالت می تواند صحيح باشد زيرا اگر چيزی را در ذهن خودمان بياوريم در پاسخ به سوال قسمت سوم می گو● 
  و در نظر بگيريم، اما در خارج آن را نيابيم، می تواند بدان جهت باشد که ذاتاً ممتنع الوجود است ؛ مانند شريک خدا 

  ان خارج کند و به وجود بيايد.همچنين می تواند بدان جهت باشد که علت آن پيدا نشده تا آن را از حالت امک

  

  2تست های درس 

  رابطه امکانی رابطه ای است که عقل ........ -1

 از قبول خود آن ابا دارد - 2از قبول خالفش ابا دارد                               -1

 نه از قبول خود آن ابا دارد نه از قبول خالفش  -3

  فشهم از قبول خود آن ابا دارد و هم خال -4

ارتباط محمول با موضوع در قضايای حملی به انحصار عقلی محصور در ..........است و ال اقتضاء بودن محمول برای -2
  موضوع مسئله ی .........را محقق می سازد.

  امکان -ايجاب و سلب و کم و کيف -1

  امتناع -ايجاب و سلب و کم و کيف -2

  امکان - وجوب و امکان و امتناع -3

  امتناع - و امکان و امتناعوجوب  -4

  در بحث مواد ثالثه ی فلسفه ی اسالمی، رابطه ی حاکم ميان انسان و ده متر قد داشتن کدام است؟ -3

  ضرورت -4امتناع    -3امکان    -2احتمال     -1

ادر نمی از علت واحد به غير از معلول واحد ص«،»هر معلولی علتی دارد« به رابطه ی موضوع و محمول در قضايای -4
  کدام رابطه صدق می کند؟» شود



  ضرورت - ضرورت - 4امکان    -ضرورت -3امتناع     -امکان - 2امکان    -امکان -1

  است؟نادرست با توجه به بحث مواد ثالث (تقسيمات وجود) کدام عبارت  -5

  هر ماهيتی ممکن الوجود است -1

  هيچ واقعيتی ممتنع الوجود نيست-2

  واجب الوجود يک مصداق بيشتر ندارد ممتنع الوجود مانند -3

  همه واقعيات ذاتاً يا ممکن الوجودند يا واجب الوجود -4

  2درس 

گزينه سه(  -5گزينه چهار( در اصول عقالنی فلسفی رابطه ضروری برقرار است)  - 4گزينه دو   - 3گزينه سه  -2گزينه سه  -1
  ممتنع الوجود مصداق ندارد)

  

  3درس 

  »جهان علی و معلولی«

  اشياست.» چيستی و چرايی«روحيه پرسشگری دارد و به دنبال » کودکی«انسان از 

  بوده است علل پديده هاانسان از ابتدای ظهور دنبال يافتن 

  رابطه عليت

  مسائل فلسفی است کهن ترينيکی از  -1

 ای است که فکر بشر را به خود متوجه کرده است  نخستين مسئله» شايد« -2

  سواالت

  لول چيست؟ با مثال بنويسيد.علت و مع-1

پاسخ: علت: چيزی است که به معلول وجود می دهد و وجود معلول متوقف بر آن است و تا آن نباشد معلول هم پديد نمی آيد 
  يعنی در وجود خود به آن نيازمند است.

  يازمند ديگری استکه همان علت است می گيرد؛ يعنی در وجود خود ن -معلول: چيزی است که وجودش را از چيز ديگر

  معلول←علت       جوشيدن آب ←درجه100حرارت »  درجه حرارت می جوشد100آب در «مثال : 

درجه حرارت نباشد آب به جوش نمی آيد و وجودش وابسته به  100در اين مثال جوشيدن آب نيازمند حرارت است و تا 
  حرارت است و حرارت نيز علت و به وجود آورنده آب جوش است. 

  تفاوت رابطه عليت با ساير روابط چيست؟-2

  پاسخ: 

  می گويند.» رابطه عليت«رابطه وجود بخشی ميان علت و معلول را 

  زيراوجود يکی ضرورتاً وابسته به ديگری است و يک طرف که همان علت باشد، به طرف ديگر (معلول)، وجود می دهد



  به عبارت ديگر:علت نباشد معلول به وجود نمی آيد

  ام سوال بازتاب و نشانه رابطه عليت است؟کد -3

  »چرا«پاسخ: سوال

  نکته:

تفاوت رابطه وجودی(عليت) با روابط ديگر آن است که در رابطه عليت يک طرف(علت) به طرف دگير(معلول) ، وجود می دهد 
  ندارد. اما در ساير روابط،  رابطه،  بعد از وجوِد دو طرف شکل می گيرد و هيچکدام در وجود ديگری نقشی

مثال در رابطه استاد و شاگرد که رابطه تعليم است، هيچ کدام در وجود و هستی ديگری نقشی نداشته اند و به اصطالح وجود 
  دهنده نبوده اند.

  در مثال های زير مشخص کنيد کدام روابط وجودی است و کدام روابط وجودی نيست.(عليت و غير عليت)

  رابطه زمين و اشيای روی آن  -1

  رابطه حرارت و انبساط فلزات - 2 

  رابطه کار فرما و کارگر -3

  رابطه اجزای يک ساعت -4

  رابطه وجودی يا عليت  -2رابطه غير وجودی               - 1پاسخ: 

  رابطه غير وجودی -4رابطه غير وجودی                  - 3     

  »چگونگی  درک  رابطه عليت«ديدگاه های مختلف در باره

  واقع اين ديدگاه ها در پاسخ به اين سواالت مطرح شده است:در 

  انسان چگونه متوجه رابطه عليت شده و آن راپذيرفته است؟ -1

ضرورتاً و حتماً معلول آن هم موجود می شود ؟ ضرورت و حتيميت او از کجا دريافته که اگر علت يک چيز موجود باشد  --2
  ابد؟آن معلول را بعد از علت چگونه در می ي

  آيا درک رابطه عليت مادر زادی است يا اکتسابی؟ -3

  حس...) -رابطه عليت با چه ابزاری درک می شود؟( عقل -4

  فالسفه مسلمان مطرح شده است. -فيلسوفان اروپايی وب -در اين درس ديدگاه الف

  ديدگاه فيلسوفان اروپايی: - الف

هم عقل را پذيرفته باشند وهم حس و اينکه چه  -3حس گرا ويا  - 2يا  عقل گرا باشند-1فيلسوفان اروپايی با توجه به اينکه 
  ديدگاه های متفاوتی دارند.» اصل عليت«ابزاری را در شناخت معتبر بدانند، در باره 

  فالسفه عقل گرا: -1

  :دکارت  

  سوال؟ به نظر دکارت اصل عليت چگونه درک می شود؟

  دکارت معتقد بود که اصل عليت: 



  جز مفاهيم اوليه و بديهی است (نياز به دليل ندارد) - دخالت تجربه به دست می آيد   ببدون   - الف

نياز به آموزش و  درک اين رابطهدارد ؛ يعنی هر انسانی با درکی از رابطه عليت متولد می شودو درک فطری انسان از آن  - ج
  ه دارد.تجربه ندارد اما يافتن مصداق های علت و معلول نياز به آموزش و تجرب

  توضيح: 

  درک اين مسئله که هر پديده علتی دارد ، فطری است .

  يافتن مصداق نيازمند آموزش و تجربه: مثالً علت انبساط فلزات حرارت است

  که از تجربه و آموزش در حيطه علوم تجربی به دست می آيد.

  تجربه گرايان:-2

  ديويد هيومنظر از فيلسوفان تجربه گرا بررسی  -بررسی نظر (آمپريست ها) 

  سوال؟

  نظر آمپريست ها در باره اصل عليت چيست؟

  پاسخ: 

پديده  والیبه ت«حستحليل می کنند، معتقدند که انسان از طريق  بر اساس حس و تجربهآمپريست ها چون هر چيزيی را 
  رابطه عليت را بنا می نهد.پی می برد و »ها

وقتی ما می بينيم (حس) يک پديده به دنبال پديده ديگر اتفاق می افتد از يکی توضيح: توالی يعنی در پی يکديگر آمدن ؛ يعنی 
  برای ديگری تعبير به علت می کنيم.

مثال : چون انسان ديده که هميشه با آمدن خورشيد زمين روشن شده و با ناپديد شدن آن تاريک،متوجه رابطه ای ميان اين دو 
  گذاشته است.» عليت«روشن نمی شود و اسم اين رابطه را  پديده شده و دانسته تا خورشيد نيايد زمين

  توجه و سوال

  تفاوت ديدگاه دکارت و آمپريست ها در رابطه با منشا درک رابطه عليت چيست؟

  پاسخ: 

  به نظر دکارت منشا درک عليت درونی و فطری است اما آمپريست ها منشا درک را در عالم خارج و توالی پديده ها می جويند.

  اه هيوم (تجربه گرا) در باره اصل عليت:ديدگ

  نظر خاصی در اين زمينه دارد :اساساً تجربه گراست هيوم که 

  سوال؟

 ديدگاه هيوم در باره اصل عليت چيست؟

  را از طريق استدالل عقلی و بدون تجربه را رد می کند » امکان معرفت و درک عليت«او  - الف

است و محسوس نيست تا با حس  فراتر از حسو تجربه هم ممکن نيست زيرا اما معتقد است اصل عليت از طريق حس  - ب
  درک شود

  می داند»امر روانی ناشی از توالی پديده ها « يعنی» عادت ذهنی«او منشا اعتقاد به عليت را يک  - ج



  سوال ؟

  »هاست.منشا اعتقاد به عليت يک امر روانی ناشی از توالی پديده « اين سخن هيوم را توضيح دهيد. 

پاسخ: منظور هيوم اين است چون همواره ما يک پديده را به دنبال پديده ديگر مشاهده کرده ايم، ذهن ما عادت کرده که يکی 
  نيست.» توالی«را علت بنامد و ديگری را معلول در صورتی که رابطه ای جز به دنبال هم آمدن دو پديده

حرکت می کند، و چون اين دو پديده همواره به دنبال يکديگر می آيند ، ذهن  مثالً وقتی باد می آيد، می بينيم که شاخه درخت
  عادت کرده که از آن تعبير به عليت کند.

: هيوم مستقيماً اصل عليت را انکار نکرده بلکه می گويد فراتر از حس است و با حس قابل  نکته قابل دقت در سواالت تست
داند ، اصل عليت را که درک آن از طريق حس ممکن نيست به عنوان يک شناخت نيست و چون معيار شناخت را حس می 

  نمی پذيرد.چون عقل گرا نيست» عقلی«اصل

  سوال؟

  تفاوت ديدگاه آمپريست ها با هيوم در رابطه با درک عليت چيست؟

را بنا » اصل عليت«پاسخ: آمپريست ها معتقدند انسان می تواند با درک توالی پديده ها( پشت سر هم آمدن) از راه حس ، 
نهد؛ اما هيوم معتقد است توالی پديده يک امر روانی است که ذهن را عادت می دهد از آن برداشت عليت کند در صورتی که 

می توان اصل عليت را » توالی«چيزی جز توالی و پشت سر هم آمدن دو پديده نيست. در واقع آمپريست ها معتقدند از طريق 
  ما را به اصل عليت نمی رساند.» توالی«قد است بنا نهاد اما هيوم معت

  (کانت)هم عقل و هم حس:  -3

توجه: ديدگاه کانت در رابطه با اصل عليت، تا آغاز ديدگاه مسلمانان ، برای مطالعه  واست و در کتاب  به آن اشاره نشده 
  است.

:  

  سوال؟ 

  ظ کند و دليل او برای اين تالش چه بود؟کانت تحت تأثير چه کسی در صدد برآمد تا جايگاه اصل عليت را حف 

پاسخ: کانت وقتی نظر هيوم در رابطه با اصل عليت را مشاهده کرد سخت تحت تأثير قرار گرفت و تالش کرد جايگاه اصل 
  عليت را حفظ کند زيرا او می دانست:

  دانش بشر متکی به اين اصل است - الف

  ل ، در جست و جوی علل حوادث بر می آيند دانشمندان علوم طبيعی با پذيرش ضمنی اين اص - ب

  سوال؟

  ديگاه کانت در رابطه با منشأ درک عليت چيست؟

پايه ای «جزء مفاهيم» رابطه علت و معلول«و » مفهوم عليت«پاسخ: کانت بعد از تأمالت فراوان به اين نتيجه می رسد که 
به گونه ای است که برخی مفاهيم » ساختار ذهن بشر«است و خودش در ذهن بوده و از جايی کسب نشده است ؛ يعنی » ذهن

، از جمله مفهوم علت و معلول را نزد خود دارد . به عبارت ديگر ، ديدن اشيا به صورت علت و معلول ، امری ذهنی 
  (سوبژکتيو) است.

طلوع خورشيد در قالب  توضيح: مثال: هنگامی که انسان می بيند خورشيد طلوع می کند و زمين روشن می شود، در اين پديده 
  ، و در اين هنگام رابطه عليت بين آن دو درک می شود»معلول«قرار می گيرد و روشن شدن زمين در قالب » علت«

  توجه:



  سوبژکتيو مربوط به امر ذهنی و ابژکتيو مربوط به امر عينی است

  سوال؟

  تفاوت ديدگاه کانت با آمپريست ها در رابطه با اصل عليت چيست؟

ز نظر آمپريست ها عليت امری عينی و ابژکتيو است که متکی به حس است و کانت آن را امری سوبژکتيو و مربوط به پاسخ:ا
 ذهن می داند.

  ديدگاه فيلسوفان مسلمان در رابطه با منشا درک عليت: - ب

  سوال ؟

  ديدگاه فيلسوفان مسلمان در باره اصل عليت چيست؟ چرا؟

بلکه خودش پايه و است و از تجربه به دست نمی آيد » عقلی«پاسخ: فالسفه مسلمان می گويند اصل عليت يک اصل و قاعده 
  هر داده تجربی خود مبتنی بر اين قاعده است اساس هر تجربه ای است و

های تجربی به شکل قانون توضيح: يعنی اين اصل از مهم ترين اصول و مبانی فلسفی علوم تجربی است .( برای اينکه داده 
  اين پديده  به دنبال پديده ديگر شکل می گيرد.» هميشه« علمی مطرح شوند تا بتوان گفت

  سوال؟

 ديدگاه فالسفه مسلمان در باره منشأ شکل گيری و درک رابطه عليت چيست؟

  می دانند.»  امتناع اجتماع نقيضين« پاسخ: اين فالسفه منشأ اعتقاد به عليت را،  اصل 

شد، در می يابد که پديده ها خود به » امتناع اجتماع نقيضين« آنان می گويند: همين که ذهن انسان شکل گرفت و متوجه اصل
اين که چيزی خودش به خودش وجود بدهد، به معنای آن است که ، چيزی که نيست،قبال باشد تا «خود به وجود نمی آيند؛ زيرا

  است که محال بودن آن بديهی است.» اجتماع نقيضين«مان بتواند خودش را به وجود آورد و اين ه

  توضيح بيشتر:

فالسفه مسلمان می گويند: اگر چيزی نباشد، برای هست شدن بايد فاعل يا علتی به او هستی دهد و خودش، بدون علت و خود 
دو نقيض(هم نيست هم هست) به خود نمی تواند به وجود بيايد. يعنی چيزی که نيست بدون هيچ علتی هست شود که اين جمع 

زيرا وجود يک چيز با عدم آن جمع نمی شود و  است و محال می باشد پس برای موجود شدن چيزی حتما نياز به علت است
  يک چيز نمی تواند هم خودش باشد هم غير خودش.

ه مثالً وقتی صدايی را است ک » امتناع اجتماع نقيضين«درک اصل از نظر اين فيلسوفان ، پس از شکل گيری ذهن کودک و 
می شنود يا حرکتی را مشاهده می کند، به دنبال منشأ صدا و عامل حرکت بر می آيد؛ يعنی از اين به بعد است که متوجه می 

  شود حوادث خود به خود به وجود نيامده اند. 

  سوال ؟ 

 را می پذيرد؟» لی پديده هاامر روانی ناشی از عادت ذهنی در توا«آيا ابن سينا ديدگاه هيوم در باره عليت 

  پاسخ:

ابن سينا می گويد:  آری درک رابطه عليت از طريق تجربه امکان پذير نيست؛ زيرا ما از طريق حس و تجربه فقط به دنبال هم 
ً » عليت«آمدن برخی پديده ها را می يابيم اما به دنبال هم آمدن دو حادثه به معنای   نيست . لذا طبيعی است که کسی که صرفا

  تجربه گرا است ، نمی تواند از اصل عليت تبيين قانع کننده ای داشته باشد.

  می داند.صلی عقالنی نکته : ابن سينا اصل عليت را ا



که محل وقوع آن عالم طبيعت است ، اين » حوادث طبيعی«تفاوت ديدگاه فالسفه مسلمان با تجربه گرايان در رابطه شناخت 
  رای اينکه علت حوادث طبيعی را بدانيم، بايد از حس و تجربه خود استفاده کنيم، ب»بعد از درک عليت«است که 

  (عالم ماده) از راه حس و تجربه صورت می گيرد نه همه امور» طبيعی« کشف علل

  خالصه مقايسه ديدگاه ها در رابطه با اصل عليت:

  امری فطری می داند)عقل گرا (دکارت غير حسی و تجربی و  -1از فالسفه اروپايی سه گروه  - الف

حس گرا ( آمپريست ها از طريق حس پی به توالی و پشت سر هم آمدن پديده ها و از توالی به درک رابطه عليت می  -2
  رسيم)

(هيوم حس گرا ، عليت فرا حسی است و از طريق توالی به عليت نمی رسيم  و منشا اعتقاد به عليت امری روانی و ناشی از 
  عادت ذهنی است.

  هم معتقد به حس و هم عقل( کانت اصل عليت  جز مفاهيمی ذهنی است) -3

  فيلسوفان مسلمان اصلی عقلی است و منشا درک آن ، درک اصل (امتناع اجتماع نقيضين است) -4

  

 سنخيت علت و معلول

  پيش از تعريف اين اصل به مثال زير توچه کنيد:

سراغ يخچال می رويد؛ آيا شده است که بگوييد می خواهم از يخچال  شما برای تهيه آب جوش سراغ گاز و برای تهيه آب سرد
  آب جوش بردارم ؟

  آيا شده است که بگويد می خواهم برای باسواد شدن ورزش کنم و برای يافتن قدرت جسمانی درس بخوانم؟

  آن رفت نه هر علتی ؛ » علت خاص و ويژه«پاسخ حتما منفی است و شما معتقديد برای هر چيزی بايد سراغ 

يعنی هر علتی معلول خاص خود را به دنبال دارد و هر معلولی از علت خاص خود به وجود می آيد نه هر علتی ؛ به اين اصل، 
اصل عليت ( هر حادثه علتی دارد)، به اصل سنخيت اذعان  می  می گويند که ما پس از پذيرش» اصل سنخيت علت و معلول «

  کنيم.

  سواالت اين بخش

  اصل سنخيت چيست توضيح دهيد؟ -1

پاسخ: انسان عالوه بر اينکه درک می کند هر حادثه ای علتی می خواهد، در ک می کند که هر معلولی از هر علتی پديد نمی 
می » سنخيت ميان علت و معلول«شودو پديد می آيد. فيلسوفان اين اصل را آيد بلکه هر معلولی از علتی خاص صادر می 

  نامند.

  می کنند؟» رفتار«به نظر فيلسوفان، مردم مطابق کدام اصل -2

رفتار می کنند؛ مثالً برای باسواد شدن درس می » سنخيت علت و معلول«پاسخ: فيلسوفان می گويند همه مردم طبق اصل 
  رزش می کنند و برای استحکام ساختمان از آهن و بتن استفاده می کنند.خوانند و برای سالمتی و

  آبا فيلسوفان اين اصل را عقلی می دانند يا تجربی؟ -3

يک اصل عقلی است.( از » عليت«می گويند که اين اصل نيز مانند خود اصل -به جز فيلسوفان تجربه گرا - پاسخ: فيلسوفان
  طريق عقل درک می شود).



  تايج اصل سنخيت کدام است و الزمه آن چيست؟يکی از ن -4

را دارد؛ به همين » انتظار آثار متناسب با خودش«پاسخ: يکی از نتايج اصل سنخيت آن است که انسان از هر چيزی انتظار 
شناسايی سبب می کوشدويژگی های هر شی را بشناسد و به تفاوت های آن با اشيا ديگر پی ببردتا بهتر بتواند آثار ويژه آن را 

  کند.

  برای اينکه بدانيم هر علتی چه معلول خاصی دارد، از کدام ابزار شناخت می توانيم کمک بگيريم؟ -5

  پاسخ: می توانيم از تجربه کمک بگيريم و از طرق مختلف تجربی ، آثار و معلول های هر علتی را شناسايی کنيم.

  دا می کند؟ پشتوانه عقلی پي نظم دقيق جهانبا پذيرش کدام اصل،  -6

  پاسخ: اصل سنخيت علت و معلول 

  اهميت اصل سنخيت برای دانشمندان علوم طبيعی چيست؟ -5

  پاسخ:

می کنند؛ آنان وقتی با پديده ای مواجه می شوند و می  تحقيقات علمی خود را پيگيریدانشمندان با تکيه بر همين اصل، 
تناسب بيشتری با آن پديده داردو علت آن پديده را در ميان آن عوامل  خواهند علت آن را بيابند، به سراغ عواملی می روند که

  دست يابند.» علت ويژه«جستجو می کنند تا به 

  اصل وجوب علی و معلولی

  اين اصل را با يک مثال توضيح دهيم.

بذر مناسب  - آفتاب - کخا -شما قصد داريد در باغچه منزل گل بکاريد؛ برای پيدايش گل نياز به عوامل مختلفی است از جمله(آب
  و مراقبت) اگر يکی از اين عوامل نباشد ، گل به وجود نمی آيد.

  علت تامه و هر کدام به تنهايی که الزم هستند اما کافی نيستند، علت ناقصه است. توجه : همه عوامل با هم

است؛ » ضروری و واجب« يعنی» بايد«؛ اين »بايد تا به حال می روئيد«اما اگر همه عوامل باشد و گل نرويد شما می گوئيد:
  يعنی اگر علت تامه يک چيز حاضرشود واجب و ضروری است که معلول هم به وجود آيد. طبق اصل (وجوب علّی و معلولی).

  ياد آوری مطالب قبل:

ساوی دارند و هستند يعنی نسبت به بودن و يا نبودن ، حالت ت» ممکن الوجود بالذلت « آموختيم که اشيا عالم خارج از ذهن، 
  برای هست شدن نياز به علت 

  سوال ؟

  ضروری می شود؟» ممکن الوجود بالذات«به نظر ابن سينا چگونه وجود برای 

است؛ معلول بدون علت امکان ذاتی دارد ؛ يعنی ذات » علت«پاسخ: ابن سينا می گفت آنچه به معلول ضرورت وجود می دهد، 
  می يابد و موجود ميشود.» ضرورت « حالت تساوی دارد و با آمدن علت وجود معلولو ماهيت آن نسبت به هستی و نيستی 

واجب «به عبارت ديگر: معلول که در ذات خود ممکن الوجود است و فقط امکان موجود شدن را داراست، توسط علت(غير ) 
  نامند.می » واجب الوجود بالغير«می شود و وجود می يابد، چنين واجب الوجودی را ؛» الوجود 

  سوال؟

  وجوب علی و معلولی چيست؟



دارد يعنی ذات و ماهيت آن » امکان ذاتی« است. معلول با قطع نظر از علت ،» علت «آنچه به معلول ضرورت وجود می دهد، 
وجود معلول ضرورت می يابد و موجود می شود. پس علت به معلول » علت«نسبت به وجود و عدم مساوی است ؛ با آمدن 

وجوب علی و «می بخشد و معلول را موجود می کند.؛ اين رابطه ضرورت بخشی علت به معلول را » رت وجود ضرو« خود
می گويند؛ يعنی اگر علت يک چيزی موجود شود، موجود شدن آن چيز را واجب می کندو ضرورت می يابد و آن چيز » معلولی

  موجود می شود.

  خالصه ديدگاه ها

  پديده هاست توالیعليت حاصل ←تجربه گرايان

  است ساختار ذهنعليت جز ←کانت

  است، نياز به علت دارد ممکن چون انسان از جهت ذاتی←ابن سينا و پيروان او

  است ،نياز به علت دارد فقيرچون انسان از جهت وجودی ←مال صدرا و پيروان او

  دارد، نياز به علت دارد وجودی وابستهچون انسان ←مال صدرا و پيروان او

  است اصل تجربیاصل عليت يک ←به گرايانتجر

  است کامالً عقلیاصل عليت يک اصل ←عقل گرايان و فيلسوفان مسلمان

  برخی از آثار و نتايج اصول مربوط به عليّت:

  با قبول اصل عليت : -1

  اجزای جهان پی می بريم و» ارتباط و پيوستگی«به - الف

  آن هستيم امل پيدايشدر پی کشف منشأ و عبا مواجه با هر پديده ای  - ب

  با قبول اصل وجوب بخشی علت به معلول: -2

   در نظام هستی» حتميت«تخلف ناپذيری و  - الف

که اگر علت با تمام حقيقت خود(علت تامه) تحقق پيدا کرد، تحقق معلول حتمی و  است» ضروری«جهان تابع رابطه ای  - ب
  ضروری می شود

مل پديد آورنده ، حاضر باشند؛ مانند آب ، خاک،نور، بذر مناسب و مراقبت ، برای علت تامه: (تمام حقيقت) اگر تمامی عوا
  پيدايش يک گل ( الزم و کافی برای به وجود آمدن معلول يعنی گل است)

علت ناقصه: اگر تنها يک يا چند عامِل پديد آمدن شی حاضر باشد؛ مانند آب و خاک برای گل ( فقط الزم برای تحقق معلول اما 
  ی نيست)کاف

توضيح : برخی فکر می کنند علت می تواند موجود باشد و معلول تحقق نيابد؛ اين گروه علت ناقصه را به جای علت تامه می  
  گيرند که برای به وجود آمدن معلول الزم است اما کافی نيست و به تنهايی به وجود آورنده نخواهد بود.

  اصل سنخيت ميان علت و معلول -3

  انون مندی ميان پديده هانظم و ق - الف

  علت های خاص ، معلول های خاص –ارتباط خاص و نظمی خاص  - ب

  نکته قابل توجه:

  اصل عليت           ←ارتباط و پيوستگی



  اصل وجوب بخشی علت به معلول← ارتباط و پيوستگی حتمی و ضروری 

  اصل سنخيت علت و معلول← ارتباط و پيوستگی خاص و معين

  

  پاسخ فعاليت ها 

  14تفکر صفحه 

  پاسخ:

بخش اعظم تفکر همان علت يابی است به عبارت ديگر انسان قدرت و توانايی  اصوالً ساختار ذهن کودک علت ياب است - الف
تفکر و استدالل و يافتن علت ها و چگونگی ها را دارد و همين توانايی است که وقتی به کار می افتد، سبب کسب علم و دانش 

  شود . می

پرسش های کودک صرفاً تقليد از بزرگ تر ها نيست بله تربيت بزرگ تر هاسبب تقويت توانايی کودک در پرسشگری می  - ب
  شود نه اينکه اصل پرسشگری را در او به وجود آورد ؛ سوال از چگونگی ها و چرا ها در نهاد کودک هست.

کودک هست  زيرا قانون عليت بر جهان حاکم است و برخی چيز ها  البته ساختار جهان نيز متناسب با اين ذهن علت ياب - ج
  علت برخی چيز های ديگرند.

  15مقايسه: صفحه 

 نوع رابطه                             اشيا                         

 رابطه بعد از وجود  فرزندان يک پدر و مادر با يکديگر

 جاذبه)رابطه جذب( نيروی  زمين و اشيای روی آن

 تعليم و تعلّم استاد و شاگرد

 کار کردن و دستور دادن کارگر و کار فرما

 رابطه نظم( همکاری و هماهنگی) اجزای ساعت

 تفاوت اساسی اين قبيل رابطه ها با رابطه عليت چيست؟

رابطه علّليت، معلول وجود ندارد و در همه اين رابطه ها ، اجزا و اشيايی وجود دارند که با هم رابطه برقرار می کنند ، اما در 
  علت به معلول وجود می دهد و آن را پديد می آورد.

 

  17تطبيق صفحه 

دکارت که فيلسوفی عقل گرا بود و معتقد بود عقل انسان عالوه بر تجربه دانش های اولی هم دارد؛ بر آن مبنا در مورد عليت 
عقل آن را درک می کند. تجربه گرا ها نيز چون معتقدند که همه دانش ها معتقد است که عليت از تجربه به دست نيامده و خود 

  از تجربه به دست می آيد، می گويند که درک و پذيرش اصل عليت هم از طريق حس و تجربه صورت می گيرد.

و درک توالی بنا بر اين قانون عليت از نظر فالسفه اسالمی يک قانون عقلی است و مادر زادی هم نيست و از طريق تجربه 
  زمانی و مانند آن هم به دست نيامده است.

ابن سينا عالوه بر يک تبيين دقيق از عليت ، ناظر بر رفع اشکالی است که قرن ها بعد پايه فکری فيلسوفی مثل هيوم را 
مورد » لی توا«تشکيل دادو حتی سبب بيداری کانت از خواب جزمی شده است.جالب و شگفت انگيز است که ابن سينا هم به 



نظر هيوم اشاره می کند و توضيح می دهد که اين توالی به هيچ وجه منشأ اعتقاد به عليت در انسان نشده و هم به موضوع 
توجه می کند که هيوم آن را عامل پيدايش اصل عليت در انسان به شمار می آوردو اين را هم ابن سينا مردود » عادت ذهنی«

  می شمارد.

  19بررسی صفحه 

  خير با دقت در رفتار روزانه مشاهده می شود که تمامی رفتار بر اساس اصل سنخيت است . -1

مثال سوار اتومبيل می شويم زيرا از اتومبيل انتظار سرعت بيشتر را داريم و و غذا می خوريم چون انتظار سير شدن را داريم 
  و....

ود پيروی کند ، زيرا بنا بر اصل تجربه گرايی اگر کسی که تجربه گرای محض است  در عمل نمی تواند از اين نظر خ -2
تجربه گرا با پديده ای جديد روبرو شود نمی تواند از اين پديده انتظار آثار خاصی داشته باشد اما در عمل اين گونه 

  نيست و همان فرد هم انتظار آثار خاص را دارد و اين بيان گر آن است که اصل سنخيت ، يک اصل تجربی نيست.

  »گندم از گندم برويد جو زجو«بله -3

  21بررسی صفحه 

اگر کسی اصل عليت را انکار کند نبايد انتظار داشته باشد که با خوردن آب عطش او بر طرف گردد ؛ نبايد با ديدن يک  -1
يقت به هيچ بگويد؛ تحقيق و جستجوی علمی را بايد کنار بگذارد و دست خود را نبايد تکان دهد و در حق» چرا«پديده کلمه

  کاری نبايد دست بزند.

اگر کسی وجوب بخشی علت به معلول را انکار کند ، مانند اين است که خود اصل عليت را انکار کرده است و تأثيری برای  -2
  علت قائل نشده است و بودن و نبودن علت برای او يکسان است و در واقع علت نقش واقعی در پيدايش معلول خود ندارد.

کسی اصل سنخيت را انکار کند، عالوه بر موارد باال ، نمی تواند هيچ حادثه ای را پيش بينی کند و نمی تواند از هر اگر  -3
موجودی آثار و لوازم خاص آن را انتظار داشته باشد و نمی تواند که برای پيدا کردن علل حوادث در کدام زمينه به جستجو 

شته های تخصصی در علوم شود ، زيرا شکل گيری دانش هايی مانند فيزيک، بپردازد و اصوالً چنين شخصی بايد منکر ر
  شيمی و زيست شناسی بدان معناست که ميان پديده های خاص روابط خاصی شکل می گيرد که ويژه آن پديده هاست.

  21به کار ببنديم صفحه 

1-   

است . اگر از هر چيزی هر چيزی پديد آيد،  وجود نظم و پيوستگی: نظم جهان نتيجه همان اصل سنخيت علی و معلولی - الف
  هيچ نظم و ترتيبی وجود نخواهد داشت.

  امکان پيش بينی رخداد ها: اين هم به علت قبول اصل سنخيت است. مثالً با آمدن ابر انتظار آمدن باران را داريم. - ب

، با ايجاد سد مانع سيل می شويم تا اثر امکان پيشگيری از حادثه ها: چون می دانيم که مثالً سيل باعث تخريب می شود - ج
  سيل که تخريب خانه هاست  اتفاق نيفتد. پس در اين جا هم اصل سنخيت پذيرفته شده است.

امکان پژوهش و تحقيق: پژوهشگر هم چون انتظار دارد که از هر پديده ای آثار خاصی مشاهده کند، تحقيق می کند تا آثار  -د
  د.خاص هر پديده را شناسايی کن

تنظيم امور زندگی: اينکه مثالً انسان روز را برای کار و شب را برای استراحت قرار می دهد، بدان جهت است که شب آثار  -ه
  خود را دارد و روز آثار خود را.

  به وجود آمدن شاخه های مختلف دانش: -و

  ارند.اين هم بدان سبب است که پديده های هم نوع و نزديک به هم آثار نزديک به هم د



2-   

  تجربه گرايان← عليت حاصل توالی پديده هاست- الف

  دکارت← درک عليت درکی فطری است - ب

  ابن سينا و فالسفه پيرو او و توماس آکوئينی← چون انسان از جهت ذاتی ممکن است ، نياز به علت دارد - ج

  تجربه گرايان ← اصل عليت يک اصل تجربی است -د

  عقل گرايان و فيلسوفان مسلمان← لی استاصل عليت يک اصل کامالً عق -ه

  اين شعر ناظر بر اصل سنخيت علت و معلول است. -3

  سواالت تست

  کدام گزينه درست است؟» معلم با دانش آموز«در ارتباط با رابطه -1

 رابطه قائم بر هر دو طرف است -2رابطه فرع بر وجود دو طرف است          -1

  رابطه از سنخ روابط علّی و معلولی است - 4برقرار است         رابطه ای در وجود آن دو  -3

  کدام فيلسوف از فطری بودن اصل عليت در عقل انسان صحبت می کند؟ -2

  مالصدرا  - 4هيوم     -3ابن سينا     - 2دکارت     -1

  .......است.ديويد هيوم در باره علّيت می گويد: آنچه ما از طريق حس و تجربه ادراک می کنيم، ..... -3

  تداعی ذهنی -4رابطه عليت       -3توالی پديده ها    -2عادت روانی    -1

  از نظر کانت درک اشيا به صورت علت و معلول ..............است. -4

  تداعی ذهنی - 4امری ذهنی     -3امری عينی     - 2عادات ذهنی      -1

  منظور از ابژکتيو و سوبژکتيو، به ترتيب چيست؟-5

  ذهنی -عينی -4تجربی     - علّی - 3معلول     -علت - 2عينی      - ذهنی -1

  است، بيانگر چه اصلی است؟» علل معين را معلول های معينی«جمله  -6

  قاعده علّيت - 2امتناع ترجيح بال مرجح                    -1

  وجوب عّلی و معلولی -4سنخيت علت و معلول                      -3

  از اصل..................به دست می آيد.» امتناع ترجيح بال مرجح« نظر فيلسوفان مسلمان اصلاز -7

  سنخيت علت و معلول -2امتناع اجتماع و ارتفاع دو نقيض                     -1

  علت و معلول -4مغايرت وجود و ماهيت                               -3

  گرايان در باره  اصل عليت را نشان می دهد؟کدام  گزينه ديدگاه تجربه  -8

  عليت حاصل توالی پديده هاست -2عليت جز ساختار ذهن است               -1

  عليت امری سوبژکتيو است - 4اصل عليت اصلی عقالنی است           -3



  تفاوت رابطه عليت با رابطه مانند کارگر و کارفرما چيست؟ -9

  يت، پيش از وجود رابطه استوجود دو طرف رابطه در عل -1

  وجود رابطه در عليت، پيش از دو طرف رابطه است -2

  در عليت وجود رابطه با وجود دو طرف رابطه هم زمان است -3

  در عليت با از بين رفتن رابطه دو طرف همچنان موجودند -4

  کدام گزينه رابطه عليت محسوب نمی شود؟ - 10

  ول با علّيت تحقق می يابدتمام هستی و بخشی از واقعيت معل -1

  مطلقاً در هيچ رابطه ديگری وجود داد و ستد نمی شود -2

  اگر علت نباشد معلول هم نمی تواند وجود داشته باشد-3

  اين رابطه نيازمندی معلول به علت در هستی خود است -4

  کانت اصل عليت را  امری.............می دانست، زيرا می گفت..............- 11

  ساختار ذهن ما به گونه ای است عليت را نزد خود دارد - عينی -1

  از طريق تجربه است که مفهوم علت را در ذهن می سازيم - ذهنی -2

  ساختار ذهن ما به گونه ای است که عليت را نزد خود دارد - ذهنی -3

  از طريق تجربه است که مفهوم عليت را در ذهن می سازيم - عينی -4

  اه فيلسوفان مسلمان را در باره اصل عليت به درستی نشان می دهد؟کدام گزينه ديدگ - 12

  عليت چيزی نيست که بتوان آن را در پديده های تجربی شناسايی کرد -1

  به هيچ وجه نمی توان اصل عليت را از طريق شناخت تجربی به دست آورد -2

  دعليت قاعده ای عقلی است که از طريق توالی پديده ها شناخته می شو -3

  اصل عليت قاعده ای فطری است که توسط عقل و تجربه شناخته می شود -4

اثبات می کنند که هر حادثه نيازمند علت است، » امتناع ترجيح بال مرجح «اين که فيلسوفان مسلمان با استفاده از اصل  - 13
  بيانگر چيست؟

  پذيرش قاعده سنخيت علت و معلول توسط آن ها -1

  عليت و عدم وابستگی به تجربهعقالنی بودن اصل  -2

  وجود روابط علی و معلولی ميان قواعد فلسفی -3

  عدم کاربرد اصل عليت د رحيطه تجربه و حس -4

گزينه سه   - 9گزينه دو - 8گزينه يک  -7گزينه سه   -6گزينه چهار  - 5گزينه سه  -4گزينه دو  -3گزينه يک  - 2گزينه يک  -1

  گزينه  دو - 13گزينه دو  -12گزينه سه  -11گزينه يک   - 10



  »کدام تصوير از جهان«4درس 

  »بررسی مفهوم اتفاق«

  اتفاق معموال در برابر اصل عليت يا يکی لز فروع آن ( سنخيت علی و معلولی،و  وجوب علی و معلولی ) قرار می گيرد.

  استفاده می کنند.» شانس«گاهی برخی از مردم به جای اتفاق از اصطالح 

  سوال ؟

  )22اقدامات مؤثر فيلسوفان در برابر  برخورد با اين مفاهيم چيست؟( صفحه نقش و 

  تعميق و تأمل در آن - نقد و تصحيح   ج -دقت در مفاهيم عاميانه   ب -پاسخ :  الف

م را در باره اين از اتفاق و مفاهيم ديگری از قبيل شانس سخن گفته و سعی کرده نظر مرد» الهيات شفا«ابن سينا در کتاب
  .مور تصحيح کندا

  در درس سوم بيان شد که:

  با قبول اصل عليت : -1

  اجزای جهان پی می بريم و» ارتباط و پيوستگی«به - الف

  آن هستيم در پی کشف منشأ و عامل پيدايشبا مواجه با هر پديده ای  - ب

  با قبول اصل وجوب بخشی علت به معلول: -2

   در نظام هستی» حتميت«تخلف ناپذيری و  - الف

که اگر علت با تمام حقيقت خود(علت تامه) تحقق پيدا کرد، تحقق معلول حتمی و  است» ضروری«جهان تابع رابطه ای  - ب
  ضروری می شود

علت تامه: (تمام حقيقت) اگر تمامی عوامل پديد آورنده ، حاضر باشند؛ مانند آب ، خاک،نور، بذر مناسب و مراقبت ، برای 
  برای به وجود آمدن معلول يعنی گل است) پيدايش يک گل ( الزم و کافی

علت ناقصه: اگر تنها يک يا چند عامِل پديد آمدن شی حاضر باشد؛ مانند آب و خاک برای گل ( فقط الزم برای تحقق معلول اما 
  کافی نيست)

ه جای علت تامه می توضيح : برخی فکر می کنند علت می تواند موجود باشد و معلول تحقق نيابد؛ اين گروه علت ناقصه را ب 
  گيرند که برای به وجود آمدن معلول الزم است اما کافی نيست و به تنهايی به وجود آورنده نخواهد بود.

  اصل سنخيت ميان علت و معلول -3

  نظم و قانون مندی ميان پديده ها - الف

  علت های خاص ، معلول های خاص –ارتباط خاص و نظمی خاص  - ب

  نکته قابل توجه:

  اصل عليت           ←ارتباط و پيوستگی

  اصل وجوب بخشی علت به معلول← ارتباط و پيوستگی حتمی و ضروری 

  اصل سنخيت علت و معلول← ارتباط و پيوستگی خاص و معين



  در مقابل اصول فوق قرار می گيرد» اتفاق«معانی  

  »اتفاق«چند نمونه برای  کاربرد 

  اين نمونه ها را با هر کدام تطبيق داده و بگوييد با کدام معنا سازگاری بيشتری دارد.» اتفاق«بعد از فراگيری معانی ● 

فيلسوف يونان باستان: ماده اوليه تشکيل دهنده جهان ، اتم ها و ذرات ريز تجزيه ناپذير و غير قابل ← نمونه اول:دموکريتوس
سبب  ذراتی که هم اندازه و هم شکل بوده اند ،» قیاتفا«تقسيمی هستند که در فضای غير متناهی پراکنده هستند، برخورد

  پيدايش عناصر و اشيا فعلی در جهان است.

  

که  معتقدند در طول عمر زمين جانداران بيشماری پديد آمده اند← نمونه دوم: از دانشمندان زيست شناس در دوره های اخير 
ده که هيچ کدام از اين تحوالت متناسب و سازگار با محيط در طول زمان تحوالت بسياری در ساختمان بدنی اين موجودات رخ دا

ً «و تنها آن دسته از جاندارانی که تغييرات اندامی شان  نبوده سازگار با محيط بوده است به رشد خود ادامه داده و اگر » اتفاقا
  بوده است.» اتفاقی«در اين ميان تکاملی رخ داده 

ی از دانشمندان می گويند که جهان کنونی ما يعنی اين ميليارد ها کهکشان با برخ← نمونه سوم: بينگ بنگ يا انفجار بزرگ
  يک انفجار بزرگ (بينگ بنگ) آغاز شده و به تدريج گسترش يافته است.

  معانی اتفاق

  معنای اول اتفاق: -1

به معلول که از وجود ندارد. انکار اصل وجوب بخشی علت » رابطه ضروری«ميان حوادث جهان و پديده های آن هيچ  - الف
فروع اصل عليت است). چه بسا يک علت موجود شود اما معلول آن آن پديد نيايد؛ مثالً همه عوامل پيدايش باران موجود 

  باشند ، اما باران نيايد.

  ت)پيدا شود. بدون وجود ابر و مانند آن خود به خود باران بيايد.(انکار اصل علي» بدون وجود علت«و چه بسا يک معلول  - ب

  هر حادثه يا معلولی، علتی دارد.←اصل عليت

  معنای دوم اتفاق:-2

  ممکن است از هر علتی هر معلولی پديد آيد.( انکار اصل سنخيت علت و معلول)

  مثالً حرارت سبب يخ بستن آب و آفتاب سبب تاريکی شود؛ يعنی سنخيتی ميان علت و معلول نباشد.

  معنای سوم اتفاق: -3

  خاص در حرکات و نظم جهان. (انکار اصل غايی) نبودن غايت و هدف 

  يعنی که اين حرکات و نظام ها به  سمت غايت و هدف معينی به پيش نمی رود.

توضيح: کسی که برای جهان هدف قائل است ، حوادثی را که در جهان اتفاق می افتد اتفاقی نمی داند بلکه برای آن هدفی قايل 
  د اما کسی که برای جهان هدفی قائل نيست، حوادث را اتفاقی می داند.است که در نهايت به سوی آن می رو

  معنای چهارم اتفاق:-4

  است.» حادثه پيش بينی نشده«نيست، رخ دادن » عليت«معنای چهارم که بی ارتباط با اصل 

  اتفاقی دوستم را ديدم.شخصی برای خريد به بازار می رود و دوستش را در بازار می بيند و بعد می گويد: من امروز :مثالً 

  بررسی معانی اتفاق



  نظر فيلسوفان در باره معانی مختلف اتفاق:

  فيلسوفی يافت نمی شود که به طور صريح و روشن با معنای اول اتفاق موافق باشد -الف← معنای اول اتفاق-1

  همه فيلسوفان چنين اتفاقی را انکار می کنند - ب

از جمله ابن سينا ، مالصدرا و عالمه طباطبايی و » بسياری از فالسفه«ين معنا از نظر اتفاق به ا  - الف←معنای دوم اتفاق-2
  از فيلسوفان اروپايی امکان پذير نيست.» برخی«

  اگر کسی به طور جدی اصل سنخيت را انکار کند، به هيچ کاری اقدام نخواهد کرد. - ب

نظم و هماهنگی در طبيعت را تبيين کند و دليل آن را به دست  اگر کسی اصل سنخيت علت و معلول را انکار کند؛ نمی تواند - ج
  آورد.

  انکار اصل سنخيت بی اعتباری تمام علوم و هرج و مرج در جهان را به دنبال دارد -د

  در برابر معنای سوم اتفاق فيلسوفان به دو دسته تقسيم می شوند ←معنای سوم اتفاق -3

و برای محموع هستی يک علت  معتقدند» علت العلل«به » اصل عليت«ازم آن دسته از فالسفه که عالوه بر لو - الف
حقيقی(خداوند) قائل هستندو می گويند هر فرايند طبيعی و هر سير و تحولی در طبيعت هدفی خاس را تعقيب می کند ؛ بنابر اين 

  معنای سوم اتفاق را نمی پذيرند

، غايتمندی زنجيره حوادث را انکار می کنند و وجود برخی فرآيند  تندبه علت العلل معتقد نيسآن دسته از فيلسوفانی که  - ب
  های تکاملی در جهان را امری اتفاقی به حساب می آورند.

آن دسته از فيلسوفانی که در عين انکار خداوند می خواهند برای جهان و انسان هدف و غايت تعيين کنند و بگويند که  - ج
حرکت است و روز به روز کامل تر می شودو به غايت خود نزديک تر ميشود.مثل کارل  جهان به سمت يک غايت برتر در حال

  مارکس

  يک تحقيق:کارل مارکس در اين زمينه چه نظريه ای دارد؟

  سوال : به دسته سوم فيلسوفان چه نقدی وارد است؟

اشيا در نظر گرفته شده باشد تا  پاسخ:در نظر گرفتن غايت برای جهان زمانی قابل پذيرش است که آن غايت قبل از پيدايش
متناسب با آن هدف و غايت به وجود آمده باشند و به سوی آن حرکت کنندو تکامل يابند و چنين امری بدون قبول  خالقی حکيم 

  امکان پذير نيست.

  اين معنای اتفاق با هيچ يک از اصول و لوازم عليت مخالف نيست .←معنای چهارم اتفاق -4

د درستی دارد و مربوط به علم ناقص و محدود ما نسبت به حوادث پيرامونی است . همان طور که در مثال بنابر اين کاربر
  مربوط به اين معنای اتفاق گفته شد.

  سواالت تشريحی

  در نزد کدام اقوام و ملل کاربرد دارد و آيا تمام امور را اتفاقی می دانند؟» اتفاق« -1

  پاسخ: 

  می دانند و برخی را نه» اتفاقی«امور را » برخی«اربرد دارد و مردم اقوام و ملل ک» همه«در نزد

  استفاده می کنند؟ » اتفاق«آيا فيلسوفان نيز از واژه  -2

پاسخ: بله مانند دمو کريتوس که اشيا جهان را حاصل برخورد اتفاقی ذرات پراکنده و تچزيه نلپذير می داند.  و اين سخن وی ، 
  است.» نکار اصل عليت ا«اتفاق به معنای اول و 



  موجودات که در دوره های اخير مطرح شده چيست و با کدام معنای اتفاق سازگار است؟» تکامل اتفاقی«نظريه  -3

سازگار با محيط » اتفاقا«پاسخ: برخی دانشمندان زيست شناس معتقدند فقط آن دسته از جاندارانی که تغييرات اندامی شان 
  بوده است.» اتفاقی«رخ داده ، » تکاملی«ده و رشد کرده اند و اگر در اين ميان بوده است به حيات ادامه دا

  با اتفاق به معنای سوم سازگار است که نفی اصل غايی و هدفمندی و غايتمندی جهان است. 

  چيست و با کدام معنای اتفاق سازگار است؟» مه بانک«يا » بينگ بنگ«نظريه  -4

بينگ «دانشمندان می گويند که جهان کنونی ما ، يعنی اين ميليارد کهکشان با يک انفجار بزرگبرخی از » امروزه«پاسخ: 
  آغاز شده و به تدريج کسترش يافته است.» بنگ

  سازگار است.» عليت«اين نظريه نيز با معنای اول اتفاق يعنی انکار اصل 

  کدام واژه در بين مردم ، معادل با واژه اتفاق به کار می رود؟ -5

  »شانس«پاسخ: واژه 

  از تالش ها و اقدامات مؤثر فيلسوفان در برابر استفاده و کاربرد اين مفاهيم از طرف مردم چه بوده است؟ (مثال بزنيد) -6

  تعميق در آن ها بوده است. -نقد و تصحيح آن  ج - دقت درمفاهيم عاميانه  ب -پاسخ:  از اقدامات مؤثر و مهم فيلسوفان الف

سخن گفته و تالش کرده نظر » شانس«و هم در باره» اتفاق«هم در باره » شفا«تاب فلسفی خود بخش الهيات ابن سينا در ک
  مردم را در مورد اين مفاهيم تصحيح کند.

  نتيجه پذيرش اصل عليت چيست؟ -7

شان پی می » ستگیپيو«اجزای جهان با يکديگر و » ارتباط«، به » هر حادثه علتی دارد«با قبول اين حقيقت که  -پاسخ: الف
  بريم

  با مواجهه با هر پديده ای در پی کشف منشأ و عامل پيدايش آن بر می آييم. - ب

  نتيجه پذيرش اصل عليت........و.........اجزای جهان است. -8

  پيوستگی -پاسخ: ارتباط

  نتيجه پذيرش اصل وجوب بخشی علت به معلول چيست؟ -9

حتمی نشان می دهد، به گونه ای که اگر علت با تمام حقيقت خود تحقق يافت، يقين پاسخ: جهان را تابع رابطه ای ضروری و 
  پيدا می کند که تحقق معلول نيز ضروری و حتمی می شود.

  بر اساس کدام اصل باغبان بذر می کارد و آبياری می کند و راننده خودرويش را به جلو هدايت می کند؟ - 10

  پاسخ: اصل وجوب بخشی علت به معلول

  نتيجه پذيرش اصل سنخيت چيست؟ - 11

  در جهان برقرار است و هر چيزی نمی تواند منشأ هر چيزی باشد» نظم خاصی«- پاسخ : الف

  علت های خاص معلول های خاص به دنبال دارد. - ب

  نظم خاص نتيجه پذيرش اصل ..............است. - 12

  پاسخ: سنخيت علت و معلول



  سمت چپ ارتباط دهيد.موارد سمت راست را به موارد  - 13

  نظم و قانونمندی ميان پديده ها - اصل عليت                                 الف -1

  ارتباط و پيوستگی -اصل وجوب بخشی علت به معلول      ب -2

  تخلف ناپذيری و حتميت نظام هستی - اصل سنخيت ميان علت و معلول       ج -3

  الف-3                  ج - 2ب                  - پاسخ : ا

  معنای اول اتفاق چيست و ديدگاه فيلسوفان در باره آن چيست؟ - 14

وجود ندارد، چه بسا يک علت موجود شود » رابطه حتميت«پاسخ: معنای اول اتفاق اين است که ميان علت و معلول آن  - الف
  اما معلول آن پديد نيايد.

  آيديا چه بسا يک معلول بدون علت به وجود  - ب

  همه فيلسوفان چنين اتفاقی را انکار می کنند و می گويند  هر معلولی به علت نياز دارد و نمی تواند بدون علت باشد.

  معنای دوم اتفاق چيست و ديدگاه فيلسوفان در رابطه با آن چيست؟ - 15

نخيتی ميان علت و معلول نباشد. پاسخ: معنای دوم اتفاق اين است که ممکن است از هر علتی هر معلولی پديد آيد ؛ يعنی س
  مثال يخ از گرما و آب جوش از سرما پديد آيد.

بسياری از فالسفه از جمله ابن سينا ، مالصدرا و عالمه طباطبايی و برخی از فيلسوفان اروپايی آن را انکار می کنند و معتقدند 
نمی تواند  - نمی تواند نظم طبيعت را تبيين کند ج - کسی به هيچ کاری اقدام نخواهد کردب -اگر اصل سنخيت انکار شود، الف

  بی اعتباری همه علوم و هرج و مرج را به دنبال دارد - دانشمندان را به کشف علل پديده ها دعوت کند د

  بی اعتباری همه علوم نتيجه انکار اصل ................است؟ - 16

  پاسخ: اصل سنخيت علت و معلول

  ديدگاه فيلسوفان در باره آن چيست؟معنای سوم اتفاق چيست و  - 16

پاسخ: نبودن غايت و هدفی خاص در حرکات و نظم جهان است؛ بدين معنا که اين حرکات و نظام ها به سمت غايت و هدف 
  مشخص به پيش نمی رود.

  فيلسوفان در برابر معنای سوم اتفاق بر دو دسته اند:

  دسته اول : پس معنای سوم اتفاق را نمی پذيرند

  دوم ، به علت العلل معتقدند نيستند غايتمندی زنجيره حوادث را انکار می کنند. دسته

آن دسته از فيلسوفانی که در عين انکار خداوند می خواهند برای جهان و انسان هدف و غايت تعيين کنند و بگويند  دسته سوم:
  شودو به غايت خود نزديک تر ميشود.که جهان به سمت يک غايت برتر در حال حرکت است و روز به روز کامل تر می 

  معنای چهارم اتفاق چيست و آيا اين معنای اتفاق صحيح است؟ با دليل بنويسيد.  - 17

  پاسخ معنای چهارم اتفاق رخ دادن حادثه پيش بينی نشده است 

  مثال من اتقاقا  امروز در خيابان دوستم را ديدم 



نقص دانش «، ضرورت و سنخيت است . در واقع اين معنای اتفاق به  معنای چهارم اتفاق بر مبنای قبول سه اصل عليت
باز می گردد نه انکار عليت در خارج و از آنجا که انسان نسبت به امور پيرامون خود اطالع بسيار » انسان نسبت به امور

  اندک و محدودی دارد، حوادث غير مترقبه را که قبالً پيش بينی نکرده، اتفاقی قلمداد می کند.

  اين معنای اتفاق صحيح است.

  علت تامه و ناقصه  چيست؟ - 18

»  هر يک از عوامل« است که روی هم ، علت پديد آمدن آن معلول اند، »  مجموعه چند عامل«پاسخ: آنجا که معلول ناشی از 
  می نامند.» علت تامه «را » مجموعه عوامل«و » علت ناقصه«را 

آفتاب و مراقبت) به تنهايی علت ناقصه و  - بذر مرغوب -خاک –مختلف مثل(آب  مثال برای پيدايش گل هر يک از عوامل
  مجموع آن ها با هم علت تامه است.

  علت ناقصه شرط الزم و علت تامه شرط الزم و کافی برای پديد آمدن معلول است.

  فعاليت های درس

  26صفحه مقايسه 

  با مقايسه اين سه ديدگاه به اين نتيجه می رسيم کهک

کسی که خدا را قبول دارد ، می تواند برای جهان يک نقشه از پيش تعيين شده و يک هدف و غايت قائل شود، اما کسی که  -1
  خدا را قبول ندارد ، نمی تواند برای جهان نقشه و هدف تعيين کند

اتفاقی نيست بلکه برای کسی که برای جهان نقشه و هدف قائل است، می داند که حوادثی که در جهان خلقت رخ می دهد،  -2
  آن است که در نهايت و پايان، به آن هدف نهايی مورد نظر خالق منجر شود

اما کسی که جهان را دارای نقشه و هدف نمی داند حوادث را صرفاً اتفاقی می داند که به جايی نخواهد انجاميددر نتيجه دو  -3
  رفتار متفاوت از اين دو نگرش به دست می آيد.

ای جهان نقشه و هدف قائل است، می کوشد آن هدف و نقشه را بشناسد  ودر مسير آن نقشه و هدف عمل کند؛ اما کسی که بر
کسی که جهان را هدفمند نمی داند، هر چه که به فکر خودش بيايد، آن را هدف قرار می دهد ويا اينکه نگاهی نااميدانه و 

  گرايی می رسد. مأيوسانه به جهان پيدا می کند، و به نيهليسم و پوچ

در نظر گرفتن غايت برای جهان زمانی قابل پذيرش است که آن غايت قبل از پيدايش اشيا در نظر گرفته شده باشد تا  -4
متناسب با آن هدف و غايت به وجود آمده باشند و به سوی آن حرکت کنندو تکامل يابند و چنين امری بدون قبول  خالقی حکيم 

  امکان پذير نيست.

  

  27صفحه  ار ببنديمبه ک

  نظر دموکريتوس با معانی دوم و سوم اتفاق سازگار است ، يعنی اصل سنخيت و غايت مندی ميان پديده ها را نفی می کند. -1

نظريه مربوط به تکامل زيستی موجودات نيز با معانی دوم و سوم اتفاق سازگار است و منجر به انکار اصل سنخيت و 
ييرات عالم طبيعت ، هيچ کدام اتفاقی نيست و هر تغييری ناشی از عواملی خاص است که فالن غايتمندی می شود؛ زيرا تغ

  تغيير را سبب شده اند.

بانگ بايد دقت بيشتری کنيم اگر منظور از نظريه مهبانگ اين باشد که قبل از انفجار بزرگ چيزی  در نظريه مربوط به مه
ين سخن به معنای آن است که از هيچ چيزی به وجود آمده است که با اصل نبوده است، و ناگهان انفجاری رخ داده است، ا

عليت و وجوب بخشی علت و معلول مخالف است و موافق معنای اول اتفاق است. اما اگر به معنای اين باشد که ذره ای 
ل اتفاق است که می خواهد کوچک و بسيار فشرده بوده و خود به خود در آن انفجاری رخ داده ، اين سخن نيز هم به معنای او



رابطه ضروری ميان علت و معلول را انکار کند و هم به معنای دوم اتفاق است که انکار اصل سنخيت را به دنبال دارد. اما اگر 
به اين معنا باشد که ذره ای کوچک و بسيار فشرده در ابتدا وجود داشته ونه به صورت خود به خود بلکه بر اساس علتی که 

  تا کنون ناشناخته است، انفجاری رخ داده و جهان گسترش يافته ، با هيچ کدام از اصول عليت مخالف نيست. برای ما

اين تمرين ناظر بر معنای سوم اتفاق است ، يعنی حوادث بدون هدف و غايت ، وبدون يک علت و خالق حکيم و دارای  -2
  علم، نمی توان اين معنای اتفاق را مردود دانست.

بر معنای دوم و سوم اتفاق است . اگر کسی واقعاً و جداً هم اين دو معنای اتفاق را بپذيرد، نمی تواند هيچ تصميمی در ناظر  -3
  طول روز بگيرد و هيچ هدفی را برای خود تعيين کند. چون انجام هر تصميمی مبتنی بر هدفمندی انسان و جهان می باشد.

ين ضرب المثل بيان کننده آن است که هر چيزی از هر چيزی پديد نمی آيدو از هر ناظر بر نفی اتفاق به معنای دوم است ا -4
  علت خاص معلول خاص آن بروز می کند.

ناظر بر نفی اتفاق به معنای سوم است. زيرا اين ابيات مثنوی مولوی بيان کننده حرکات غايتمندانه و هدفدار د رجهان است  -5
و انسان ها به صورت اتفاقی پديد نيامده اند بلکه هر يک از اين موجودات حلقه ای از و نشان می دهد که گياهان و حيوانات 

  حلقه های نظام خلقت و تکميل کننده يکديگرند.
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  5درس 

  )1خدا در فلسفه (

های تاريخی و کتاب های آسمانی بيان گر آن هستند که انديشه در باره خدا يک انديشه ديرين در تمام  گزارش
بوده است ؛ حکيمان و فرزانگان جوامع در همراهی با پيام آوران الهی تالش می کردند دريافتی درست و به جوامع 

در اين درس و درس بعد به ديدگاه فيلسوفان در باره خدا  دور از جهل و خرافات از خداوند به مردم عرضه کنند.
  پرداخته می شود. ومبدأ هستی 



  بخش تقسيم می شود:  3ديدگاه فيلسوفان در باره خدا به 

  سقراط -افالطون    ب –دوره يونان باستان : الف  اولبخش 

  کانت(عقل گرا)  - ديويد هيوم(حس گرا)   ج -دکارت (عقل گرا)    ب - دوره جديد اروپا:  الف دوم:بخش 

   ديدگاه فالسفه اروپايی پس از کانت  - د

  فالسفه مسلمان : سومبخش 

  ديدگاه فالسفه يونان باستان:  اول بخش

خدايان متعدد اعتقاد داشتند و هر کدام را مبدا و منشأ يک حقيقت در جهان به   :مردم -در جامعه يونان باستان الف
  می شمردند

  و بزرگان جامعه يونان باستان :  اجازه نمی دادند کسی با انديشه شرک آلودشان مخالفت کند حاکمان -ب

  ↓در چنين شرايطی

  متهم شد که خدايانی را که همه به آن ها معتقدند انکار می کند و از خدايی جديد سخن می گويد. سقراط:

نکته: سقراط گاهی از لفظ خدايان استفاده می کرد اما گزارش افالطون از جريان محاکمه وی نشان  از آن دارد که 
  ز به اين حقيقت هدايت و رهبری کند.وی به وجود خدای يگانه معتقد بوده و تالش می کرده مردم را ني

  و پندار هارا اصالح نمايد ددر باره خدا صحبت کن دقتی فلسفی و استداللیتصميم گرفت با  :فالطونا

  .»افالطون ابداع کننده خداشناسی فلسفی است«تيلور:

   :از نظر افالطون

  خدا نزد افالطون يک خدای معين با ويژگی های روشن است -1

  هدف دار است و بر اساس حکمت و هدفی خاص صورت می گيرد. کار خداوند-2

  افالطون خداوند را چگونه توصيف می کند؟ سوال؟

  توصيف افالطون از خداوند  :

نه از ميان می  -نه می زايد ج -پيوسته ثابت است ب -در سويی ديگر نوعی از از هستی وجود دارد که: الف«
نه ديدنی است و  -دهد و نه خود در چيز ديگری فرو می رود(غير مادی) دنه چيز ديگری را به خود راه می  - رودج

فقط با تفکر و تعقل می توان به او دست يافت و از او بهره مند شد(راه  -نه از طريق حواس  دريافتنی است ه
  شناخت و معرفت به وجود خداوند).

  منطبق است.نکته: اين توصيف افالطون از خداوند کامالً با توصيف اديان الهی 

  ی ياد می کند چرا؟ابيرسوال؟ افالطون از خداوند با چه تع

  پاسخ: 

ياد می کند و توضيح می دهد که همه چيز در پرتو آن » مثال خير«افالطون در مواردی از خداوند با عنوان-الف
نيز شبيه حقايق دارای حقيقت می شود و همان طور که روشنايی شبيه خورشيد است اما خود خورشيد نيست، 

  هستند نه خود آن.» مثال خير«



 اين عالم ياد می کند تا به انسان ها ياد آوری نماييد کهاشياء  و آفريننده » صانع وی گاهی نيز از خداوند به  -ب
  نظم جهان از وجودی عاقل سرچشمه می گيرد.

  سخن افالطون:

ن می توان گفت اين است که کل جهان در زير يگانه سخنی که در باره نظم جهان و گردش آفتاب و ماه و ستارگا« 
  ».فرمان عقل قرار دارد

  توضيح بيشتر:

هر دو نام های ديگر خداست اما صانع در » صانع«و » مثال خير«معتقدند که  بسياری از افالطون شناسان بزرگ
  مرتبه خلق جهان است(صفات فعل) اما مثال خير، اشاره به ذات خداوند دارد.

  گاهی از واژه خدايان نام می برد، آيا اين به معنای اعتقاد به چند خدايی است؟سوال؟ افالطون 

پاسخ: خير بلکه برای ارتباط برقرار کرئدن با جامعه آتن است که به شدت مشرک اند و استاد وی سقراط را به 
  همين جهت به قتل رساندند .

  هيچ موجود ديگری نمی تواند به آن جايگاه برسد.او تالش ی کند خداوند(مثال خير) را در جايگاهی قرار دهد که 

   

  ديدگاه ارسطو در باره خدا

تالش کرد برهان هايی بر وجود خدا و مبدأ نخستين جهان  که از قدرت استدالل و منطق قوی برخوردار بود،ارسطو
  ارائه کند.

  ويژگی استدالل های ارسطو:

  از استحکام خاصی برخوردار بودند -الف

  های بعد را فراهم کرد زمينه قدم -ب

  استدالل های ارسطو در باره خدا و مبدأهستی:

  (برهان برترين درجات کمال) استدالل اول ارسطو

  هر جا که يک خوب و بهتر وجود دارد خوب ترين و بهترينی هست به طور کلی:مقدمه اول

  مقدمه دوم : در ميان موجودات برخی خوب تر و بهتر از برخی ديگرند

  است.» واقعيت الهی« از همه بهتر حقيقتی که خوب ترين و بهترين است وجود دارد کهنتيجه: 

  ( برهان نظم) استدالل دوم ارسطو

  مقدمه اول : بر جهان نظم و انتظام حاکم است

  مقدمه دوم: نظم بدون موجودی جاويدان و برتر از ماده ممکن نيست

  »که خداوند است« نتيجه: پس جهان ناظمی جاويدان وبرتر از ماده دارد

  استدالل سوم ارسطو( برهان حرکت)



وجود حرکت در عالم نيازمند يک محّرکی است که خود آن محّرک حرکت نداشته باشدزيرا اگر خود آن محرک «
حرکت داشته باشد نيازمند يک محّرک ديگر است و آن محّرک دوم نيز به همين ترتيب نيازمند محرک است و سلسله 

  ».نهايت جلو خواهد رفت و چنين تسلسلی عقالً محال استمحرک ها تا بی 

  بخش سوم دوره جديد اروپا:

  : (عقل گرا) استدالل دکارت

من از حقيقتی نامتناهی و عليم و قدير که خود من و هر چيز ديگری به وسيله او خلق شده ايم ،  مقدمه اول:
  تصوری دارم

  مقدمه دوم: اين تصور نمی تواند از خودم باشد؛ زيرا من موجودی متناهی ام 

اوست که » خداوند«نتيجه: پس اين تصور از من و هر موجود متناهی ديگری نيست بلکه از وجود نامتناهی است
  می تواند چنين ادراکی به من بدهد.

  ديدگاه ديويد هيوم(حس گرا):

  است و می گويد: منکر اثبا ت خداوند از طريق عقل

  ز حس و تجربه ندارد  امستقل  داليل صرفا عقلی مردود است زيرا عقل اساساً ادراک -الف

است که از تجربه گرفته شده  اما اين برهان نيز توانايی اثبات  »برهان نظم «مهم ترين برهان فيلسوفان الهی -ب
  يک وجود ازلی و ابدی و نامتناهی را ندارد

  يد مهم ترين برهان نظم است(به اين معنا است که برهان نظم را می پذيرد اما نه برای اثبات خدا)توجه: هيوم می گو

ثابت کنيد که يک ناظم و مدبر را اثبات کنيد اما نمی توانيد  بر اساس نظم موجود جهان، شما حداکثر می توانيد –ج 
  ازلی و ابدی دارد.اين ناظم خالق خداوندی است که نيازمند به علت نيست و وجودی 

  :ديدگاه کانت(عقل گرا) 

  اثبات کرد. » اخالق و اصول اخالقی« کانت خداوند را از طريق 

  توضيحات کانت:

  انسان دارای يک وجدان اخالقی است که او را دعوت به فضيلت و رعايت اصول اخالقی در زندگی می کند. -1

  معنا دارد» رای اختياردا«مسئوليت پذيری و رعايت اخالق تنها از انسان  -2

  اين اختيار نمی تواند ويژگی بدن باشدکه مادی است بلکه بايد ويژگی نفسی غيرمادی و فنا ناپذير باشد -3

اين روح و نفس که سعادتش در کسب فضيلت و رعايت اصول اخالقی است، چون موجودی جاودانه است، برای  -4
  از داردسعادت دائمی خود به جهانی ماورای دنيای ما ني

  چنين جهانی مشروط به وجود خدايی جاودان و نا متناهی است -5

  نتيجه برهان کانت:

قبول خداوند پشتوانه اختيار و اراده انسان و مسئوليت پذيری او تکيه گاه اصول اخالقی مورد قبول وی می باشد. با 
  از پوچی و بی هدفی خارج می شود.پذيرش خداوند است که زندگی انسان معنای حقيقی و متعالی پيدا می کند و 



  

  ديدگاه فيلسوفان پس از کانت

يا نمی  يک دسته مانند هيوم و کنت بر آن بودند که چون ابزاری جز حس و تجربه نداريم، يا خدايی نيست و -1
  توانيم آن را اثبات کنيم

مانند کرکگور، ويليام جيمز و  خدا استفاده کردند تدسته ديگر از تجربه های درونی و عشق و عرفان برای اثبا -2
  برگسون

  ويليام جيمز:

  »من معتقدم که دليل وجود خداوند عمدتاً در تجربه های شخصی درونی ما نهفته است«

توجه » اعتقاد به خدا و معنا داری زندگی«در قرن بيست و بيست و يک فيلسوفانی ظهور کردند که رابطه ميان  -3
  کردند.

  کرکگور:

؛ خدا انسان و نياز به استدالل و پشتوانه   عقلی ندارد ايمان هديه ای است  که خداوند به انسان عطا می کند « 
مؤمن را بر می گزيند و به او ايمان هديه می کند و اگر کسی شايسته اين بخشش نشود، زندگی تاريکی را سپری 

  »خواهد کرد

  سوال؟ زندگی معنا دار کدام زندگی است؟

يک زندگی دارای غايت و هدف و سرشار از ارزش های اخالقی که انسان را نسبت به آينده مطمئن می کند و  :پاسخ
  آرامشی برتر به او می دهد.

  کاتينگهام:

قبول خداوند زندگی ما را در بستری قرار می دهد که آن را باارزش ترين واقعيت می سازد و اين اميد را می دهد «
که در آن هيچ امری در نهايت اهميت ندارد، می توانيم س کنيم در جهان بيگانه ای افتاده ايم که به جای اين که احسا
  »مأمن و پناهگاهی بيابيم

  سوال؟ کاتينگهام علت حرکت برخی از فيلسوفان به سمت ارتباط اعتقاد به خدا و معنا داری زندگی چه می گويد؟

در اروپا بر اثبات وجود خدا ، برخی از فيلسوفان به اين  پاسخ: پس از سير نزولی استدالل های عقلی و فلسفی
  سمت حرکت کردند که خدارا عامل اصلی معنا بخشی به زندگی معرفی کنند.

  5سواالت درس 

  بحث و گفت گو در باره خدا از چه زمانی در فلسفه و تفکر فلسفی مطرح شد؟ -1

گيری فلسفه و تفکر فلسفی ، بحث و گفتگو در باره خدا پاسخ: تاريخ فلسفه نشان می دهد که از همان ابتدای شکل 
  در جريان بوده و در صدر مسائل فلسفی قرارگرفته است.

  مردم  و حاکمان يونان باستان در باره خدا چه اعتقادی داشتند؟ -2

اعتقاد  -جهر خدا را مبدأ و منشأ يک حقيقت می شمردند   -به خدايان متعدد اعتقاد داشتند   ب -الف←پاسخ: مردم 
  به اين خدايان چنان عميق بود که انکار آن ها طرد از جامعه يونان و گاه از دست دادن جان را به دنبال داشت.



  اجازه نمی دادند کسی با انديشه شرک آلودشان مخالفت کند←حاکمان

  به حقيقتی بوده اند. که از نظر مردم هر يک مربوط بنويسيد وچند نمونه از خدايان يونان باستان را نام برده  -3

آرتميس: خدای عفت  -3آپولون: خدای خورشيد و هنر و موسيقی     - 2ن و باران   ازئوس: خدای آسم -1پاسخ: 
  و خويشتن داری

  آيا سقراط ديدگاه مردم و حاکمان يونان باستان را در باره خدايان قبول داشت؟ -4

او خدايانی را که همه به آن ها معتقدند انکار می کند و از خدايی جديد « سقراط اين بود که   تهام اصلیپاسخ: خيرا
  ».سخن می گويد

  افالطون چگونه درصدد اصالح پندارها در باره خدا بر آمد؟ -5

  پاسخ: با دقت فلسفی و سخن به روش استداللی

  تيلور ........را ابداع کننده خدا شناسی فلسفی می داند. -6

  پاسخ: افالطون

  به نظر افالطون چرا خداوند باآنچه مردم يونان باستان معتقد بودند، متفاوت است؟ -7

  پاسخ: 

  خدا نزد افالطون يک خدای معين با ويژگی های روشن است -1

  کار خداوند هدف دار است و بر اساس حکمت و هدفی خاص صورت می گيرد.-2

  می کند؟سوال؟ افالطون خداوند را چگونه توصيف 

نه چيزی را به خود  -3نه می زايد و نه از ميان می رود  -2است ( تغيير و تحول ندارد)  ثابت پيوسته  -1پاسخ: 

فقط با  - 5نه ديدنی است و نه از طريق حواس دريافتنی است  -4راه می دهد و نه در چيز ديگری فرو می شود  
  يافت.تفکر و تعقل( استدالل عقلی) می توان به او دست 

  ارسطو از چه طريقی در صدد اثبات وجود خدا بر آمد؟ -9

برخوردار بود، تالش کرد برهان هايی بر وجود خدا و مبدأ   قدرت استدالل و منطق قویپاسخ: ارسطو که از 
  نخستين جهان ارائه دهد

  اهميت استدالل های ارسطو در اثبات وجود خدا چه بود؟ - 10

زمينه قدم های  -از استحکام خاصی برخوردارند ب -دم های اوليه بوده اند  اما:   الفپاسخ: اين استدالل ها گرچه ق
  بعد را فراهم می کنند.

  دو استدالل از ارسطو بر اثبات وجود خدا بنويسيد؟ - 11

  پاسخ:

  (برهان برترين درجات کمال)  استدالل اول ارسطو

  و بهترينی هستمقدمه اول: هر جا که يک خوب و بهتر وجود دارد خوب ترين 



  مقدمه دوم : در ميان موجودات برخی خوب تر و بهتر از برخی ديگرند

  است.» واقعيت الهی«نتيجه: حقيقتی که خوب ترين و بهترين است وجود دارد که 

  استدالل دوم ارسطو:

  مقدمه اول : بر جهان نظم و انتظام حاکم است

  ه ممکن نيستمقدمه دوم: نظم بدون موجودی جاويدان و برتر از ماد

  »که خداوند است«نتيجه: پس جهان ناظمی جاويدان وبرتر از ماده دارد 

دوره جديد اروپا از چه قرن هايی شکل گرفت و دو جريانی که بر باور فيلسوفان در باره خدا تأثير گذار بود،  - 12
  چه جريان هايی بودند؟

  تجربه گرادر فلسفه/   عقل گرا و حس گراو پيدايش دو جريان پاسخ: از قرن های چهاردهم و پانزدهم 

  قرن هفدهم، در اثبات وجود خدا  بنويسيد. دکارت فيلسوف عقل گرایيک استدالل از  - 13

  استدالل دکارت (عقل گرا) : پاسخ:

مقدمه اول: من از حقيقتی نامتناهی و عليم و قدير که خود من و هر چيز ديگری به وسيله او خلق شده ايم ، 
  دارمتصوری 

  مقدمه دوم: اين تصور نمی تواند از خودم باشد؛ زيرا من موجودی متناهی ام 

اوست که » خداوند«نتيجه: پس اين تصور از من و هر موجود متناهی ديگری نيست بلکه از وجود نامتناهی است
  می تواند چنين ادراکی به من بدهد.

  نی همچون دکارت را می پذيرد؟ در باره خدا چيست و آيا داليل فيلسوفا هيومديدگاه  - 41

  پاسخ: خير نه تنها داليل دکارت ، بلکه داليل گذشتگان را نيز قابل نقد می داند زيرا به اعتقاد او:

  داليل صرفا عقلی مردود است زيرا عقل اساساً ادراک مستقل ا ز حس و تجربه ندارد  -الف 

از تجربه گرفته شده  اما اين برهان نيز توانايی اثبات است که » برهان نظم« مهم ترين برهان فيلسوفان الهی -ب
  يک وجود ازلی و ابدی و نامتناهی را ندارد

بر اساس نظم موجود جهان، شما حداکثر می توانيديک ناظم و مدبر را اثبات کنيد اما نمی توانيد به يک خالق  –ج 
  ازلی را اثبات کند.نامتناهی و 

  سيله عقل مردود می داند و اين نظر هيوم مقابل ديدگاه ..............قرار می گيرد.هيوم اثبات وجود خدا را به و - 15

  پاسخ: دکارت

  فرق کانت (عقل گرا) با فيلسوفان عقل گرای پيشين برای پذيرش وجود خدا چه بود؟ - 16

از طريق را ، ضرورت وجود خدا پاسخ: کانت به جای اثبات وجود خدا از طريق برهان عليت و يا وجوب و امکان 
  اثبات کرد. اخالق و وظايف اخالقی

  بر اثبات وجود خدا از طريق اخالق و اصول اخالقی را بنويسيد. کانتتوضيحات  - 71



  پاسخ:

  انسان دارای يک وجدان اخالقی است که او را دعوت به فضيلت و رعايت اصول اخالقی در زندگی می کند.-1

  معنا دارد» دارای اختيار«انسان  مسئوليت پذيری و رعايت اخالق تنها از -2

  اين اختيار نمی تواند ويژگی بدن باشدکه مادی است بلکه بايد ويژگی نفسی غيرمادی و فنا ناپذير باشد -3

اين روح و نفس که سعادتش در کسب فضيلت و رعايت اصول اخالقی است، چون موجودی جاودانه است، برای  -4
  نيای ما نياز داردسعادت دائمی خود به جهانی ماورای د

   چنين جهانی مشروط به وجود خدايی جاودان و نا متناهی است -5

  به نظر کانت روح ونفس مجرد سعادتش در کسب........... و....................است. - 18

  رعايت اصول اخالقی -پاسخ: فضيلت

  به نظر کانت، الزمه رسيدن انسان به سعادت دائمی چيست؟ - 19

  است. مشروط به وجود خدای جاودان و نامتناهیکه چنين جهانی نيز  ماورای دنياپاسخ: جهانی 

و فيلسوفان اين دوره چه ديدگاهی در باره چرا؟ بعد از کانت جريان قالب اروپا را چه جريان هايی شکل می داد  - 20
  خدا داشتند؟

از برهان عقلی محض با توجه به اينکه به مبنای خود( حس و تجربه) نمی توانستند  پاسخ: حس گرا و تجربه گرا
  استفاده کنند، به دو دسته تقسيم شدند:

هيوم و اوگوست کنت بر آن بودند که چون ابزاری جز حس و تجربه برای شناخت نداشتند، يک دسته مانند  -1
  کنيم. تآن را اثبايا نمی توانيم  - يا خدايی نيست  ب -معتقد بودند الف

توجه: پس جريان حس گرا مطلقا منکر وجود خدا نبودند ، زيرا برخی در اين حد نظر می دانند که خداوند با حس 
  قابل اثبات نيست.

ز و برگسون ، از تجربه های معنوی درونی و عشق و عرفان برای اثبات خدا يمدسته ديگر مانند ويليام ج -2
  استفاده کردند.

  جيمز و برگسون از..............برای اثبات وجود خدا استفاده کردند. ويليلم - 21

  های معنوی و درونی و عشق و عرفان( منظور شهود است) پاسخ: تجربه

  در قرن بيست و يکم در اروپا نظر فيلسوفان در عين اعتقاد راسخ به خداوند، در باره اثبات وجود خدا چه بود؟ - 22

توجه کرده و نشان » رابطه ميان اعتقاد به خدا و معنا داری زندگی«ثبات وجود خدا ، پاسخ: به جای ذکر داليل ا
است، دچار خأل معنايی و پوچی آزار  اعتقاد به خدايی که منشا خير و زيبايی و ناظر برانساندادند که زندگی بدون 

  دهنده ای می شود.

  است؟زندگی معنا دار چيست و نتيجه داشتن چنين زندگی کدام  - 23

انسان را به آينده مطمئن  -است که الف» غايت و هدف و سرشار از ارزش های اخالقی «پاسخ يک زندگی دارای 
  آرامشی برتر به او می دهد. -می کند  ب



  نظر کرکگور در باره خداوند چيست؟ - 24

  کرکگور: پاسخ:

؛ خدا انسان ل  و پشتوانه عقلی نداردو نيازی به استدالايمان هديه ای است  که خداوند به انسان عطا می کند « 
مؤمن را بر می گزيند و به او ايمان هديه می کند و اگر کسی شايسته اين بخشش نشود، زندگی تاريکی را سپری 

  »خواهد کرد

  نظر کاتينگهام در باره خدا چيست ؟ - 25

واقعيت می سازد و اين اميد را قبول خداوند زندگی ما را در بستری قرار می دهد که آن را باارزش ترين «پاسخ: 
می دهد که به جای اين که احساس کنيم در جهان بيگانه ای افتاده ايم که در آن هيچ امری در نهايت اهميت ندارد، 

  »می توانيم مأمن و پناهگاهی بيابيم

  رح شد؟در اثبات وجود خداوند مط» معنا بخشی به زندگی بشر«به نظر کاتينگهام  از چه زمانی   عامل  - 26

پاسخ: اين فيلسوف در کتاب خود می نويسيد که پس از سير نزولی استدالل های عقلی و فلسفی در اروپا بر اثبات 
  به زندگی است. که خدا عامل اصلی معنا بخشی  دوجود خدا ، برخی فيلسوفان به اين سمت حرکت کردن

  پاسخ فعاليت ها

  32صفحه  )1(تبيين

يگانه سخنی که در باره نظم جهان و گردش آفتاب و ماه «عبارت افالطون است که می گويد:اين فعاليت در باره اين 
  »و ستارگان می توان گفت اين است که کل جهان در زير فرمان عقل قرار دارد.

نظم بدون ناظم جهان نشان دهنده حاکميت عقل است؛ يعنی  افالطون در اين عبارت به اين نکته توجه می کند که نظم
  ل و با تدبير امکان پذير نيست . حال اگر بخواهيم اين بيان افالطون را در قالب استدالل ارائه دهيم بايد بگوييم:عاق

  مقدمه اول: اين جهان برخوردار از يک نظم و هماهنگی ميان پديده هاست

  مقدمه دوم: هر نظم و هماهنگی نيازمند يک ناظم عاقل و حکيم است

  ناظم عاقل و حکيم است نتيجه: اين جهان دارای يک

  33صفحه  )2تبيين (

به طور کلی هر جا که يک خوب تر و بهتر وجود دارد، «اين فعاليت ناظر براين عبارت ارسطو ست که می گويد:
، حال در ميان موجودات برخی خوب تر و بهتر از برخی ديگرند. پس حقيقتی هم که خوبترين و بهترين نيز هست 

  وجود دارد که از همه برتر است و اين همان واقعيت الهی است. خوب ترين و بهترين است

  مقدمه اول: در اين جهان موجودانی وجود دارند که نسبت به هم خوب تر و بهتر هستند

  مقدمه دوم: هر جا که خوب تر و بهتر هست، خوب ترين و بهترين نيز هست

  است نتيجه: پس در اين جهان موجودی هست که از همه بهتر و خوب تر

  33صفحه  انديشه

  برخی از توصيفات ارسطو از خداوندعبارت است از:



 شريف ترين موجود -1
 خير -2
 جمال و زيبايی -3
است؛ يعنی وجودی که نمی » واجب الوجود«ضرورتاً موجود: (که معادل آن در اصطالح فلسفه اسالمی -4

 سلب کرد .توان وجود را از او سلب کرد ، همان طور که سه ضلعی را از مثلث نمی توان 
محرک غير متحرک: عامل نهايی حرکت در جهان خود، متحرک نيست  زيرا اگر آن هم متحرک باشد يا  -5

 دور پيش ميآيد يا تسلسل که هر دو باطل است.
 دارای حيات: مبدأ جهان يک موجود زنده است . شعور و اراده و آگاهی دارد. -6
به صورت  - 2که آن را کون و فساد می نامند به صورت دفعی  - 1تغيير ناپذير: تغيير بر دونوع است  -7

است و هيچ تغييری در او رخ » تدريجی که آن را حرکت می نامند. از نظر ارسطو خداوند يک حقيقت نثابت
نمی دهد زيرا هر تغييری عالمت نقص و نياز و نداشتن است که موجود متغيير با تغيير خود به چيزی که 

 ارسطو کامل و بی نياز مطلق است.ندارد، می رسد و خداوند از نظر 
 : خداوند ومبدأ نخستين که کامل ترين علم را دارد.دارای عالی ترين انديشه(علم کامل) -8

  35صفحه  »استدالل«فعاليت 

  بيان دکارت را می توان اين گونه به صورت استدالل بيان کرد:

  مقدمه اول: من تصوری از خالقی که حقيقت نامتناهی دارد دارم

  دوم: تصور وجود نامتناهی نمی تواند از يک موجود متناهی ، ناشی شده باشدمقدمه 

  نتيجه: پس يک موجود نامتناهی هست که اين تصور از او ناشی شده و در من قرار داده شده است 

  35صفحه  فعاليت بررسی

  بررسی اول:

برهان می تواند حداکثر يک ناظم و جواب اوليه ما به هيوم می تواند اين باشد که خودش بيان کرده و گفته اين 
مدبّر را اثبات کند نه يک خالق نامتناهی به همين جهت برخی از فيلسوفان گفته اند که ما از طريق برهان نظم  

  به يکی از صفات خداوند يعنی صفت حکمت می رسيم نه اثبات وجود خداوند واجب الوجود.

ت که اين برهان قوی ترين برهان فالسفه الهی باشد ف بلکه در پاسخ به سوال دوم هم می گوييم اين چنين نيس
برهان های ديگری از جمله برهان وجوب و امککان ، از اين برهان قوی تر هستند . برهان نظم ساده ترين و 

  شايع ترين است نه قوی ترين

  37صفحه بررسی دوم: 

 و نيازمنديمهستی نيازمند يک خالق است خالقی که ناظر بر اعمال ماس و ما به ا -1
خود را در  خود يک خدای خيالی بسازد و صرفا به خاطر اينکه به او نياز دارد، انسان نمی تواند با تخيل -2

 برابر اين خدای خيالی قرار دهد
کانت با وجودی که استداللی بر وجود خدا ندارد و معتقد است که اساساً نمی توان برای اثبات وجود خدا  -3

اما متوجه نياز انسان به خدا شد و با تکيه بر نياز انسان به خدا، مردم را به  استدالل نظری ارائه کرد،
  پذيرش خدا و ايمان به او دعوت کرد.

  38صفحه بررسی 



اگر خدايی وجود نداشته باشد ، هر کاری مجاز استم، تأييد کننده اين نظر « اين جمله داستا يوفسکی که می گويد:
لت با قبول وجود خدا امکان پذير است يعنی اگر کسی خدا را قبول نداشته باشد و است که زندگی معنا دار و با فضي

بگويد که واقعاً  خدايی نيست و من به خدا اعتقاد ندارم، عقالً و منطقاً می تواند هر کاری انجام دهد چه خوب و چه 
خداوند به دان سبب است که بد. اگر چنين کسی به خوبی ها عمل کند، اين بر اساس ديدگاه فکری او نيست بلکه 

گرايش به خوبی هارا در وجود هر انسانی قرار داده است و اودارد بر اساس اين گرايش فطری عمل می کند که البت 
اين جمله  ضربه پذير است يعنی با قوت و ضعف ايمان دارای کارايی می شود يا کارايی خود را از دست می دهد.

ی است که می خواهد بدون قبول خداوند زندگی معنا دار را توجيه نمايد. مقصود داستايوفسکی مخالف با آن ديدگاه
اين است که اگر خدا نباشد:اوالً مسئوليت پذيری انسان بسيار سخت می شود ، کنترل » مجاز«داستايوفسکی از کلمه 

  ر دست نخواهد بود.اخالقی و محدود کردن اميال از دست می رود و  معياری برای تعيين خوب وبد و اترزش ها د

  39بررسی چهارم: صفحه 

  در اين فعاليت چهار نکته در باره معنا داری بيان شده است 

  اهميت چهار نکته چيست؟

  فعاليت به کار ببنديم:

  اين فعاليت مروری بر درس است و يک نوع جمع بندی و خالصه کردن درس است 

  ديدگاه ها:

ز وجودی ثابت که ديدنی نيست و از طريق حواس قابل درک نيست افالطون: اين جهان مادی و متغيير ا -الف
  سرچشمه گرفته است .او مثال خير را نمونه اعالی همه زيبايی ها می داند.

ارسطو: خداوند علت همه دگرگونی ها و تغيير ها و مبدأ نخستين جهان است . او خوب ترين و بهترين موجود  -ب
  است.

  عليم و قدير هست که انسان و هر موجود متناهی ديگری از او به وجود آمده است.دکارت: حقيقتی نامتناهی و  -ج

است و علت نخستين جهان است پی  ازلی هيوم: انسان چون ابزاری جز تجربه ندارد ، نمی تواند به وجودی  - ه
  ببرد.

و بدون خدا  جيمزمی گويد: تجربه های شخصی هر کس گويای حضور و وجود خداوند در زندگی انسان است -و
  زندگی از معنا تهی است.
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  6درس 

  »2 هخدا در فلسف«

  نظرات فالسفه يونان باستان و همچنين فالسفه دوره جديد اروپا در باره خدا داده شد.در درس قبل مختصری از 

  شده و در حد مقدور با يکديگر مقايسه می شوند.در اين درس نظرات فالسفه اسالمی در باره خدا بيان 

  نکته مهم: 

  ی است که:بحث فيلسوف ، خواه مسلمان خواه مسيحی و خواه پيرو هر مسلک ديگری تا وقتی فلسف

    استفاده کند» استدالل عقلی «فلسفه يعنی از روش -1

  فيلسوف نتايج تفکر خود را به صورت استداللی(استدالل عقلی) عرضه نمايد -2

و با قواعد فلسفی از عقيده  -بر اساس قواعد فلسفی عقيده ای را پذيرفته  ب - پس: فيلسوف کسی است که : الف
  خود دفاع کند.

  نکته:

  و از همين طريق از خدا دفاع می کند.به خدا اعتقاد پيدا کرده » استدالل«ريقمعتقد به خدا از طفيلسوف 

  سوال؟

  يک بحث فلسفی بوده؟با وجود اينکه مسيحی بودند،  در باره خدا چرا بحث فالسفه ای مانند دکارت و کانت

  عقلی)  فلسفی بيان شده است(استداللپاسخ: چون به روش 

است، که دريافت فلسفی يعنی » دريافت فلسفی «يازدهم آموختيم که آخرين مرحله تفکر فلسفی ، تذکر: در فلسفه 
  اينکه برای آنچه که پذيرفته ای دليل بياوری.

  سوال؟ پيشينه اعتقاد به خدا در فرهنگ ما چگونه است؟

فرهنگ ما سابقه ديرينه  آفريده، در حکمت و عدلپاسخ:اعتقاد به خدا به عنوان خالق هستی که جهان را بر اساس 
داستان های اسطوره ای از ايران قبل از باستان يعنی پيش از  -گزارش های تاريخی  ب -؛ بر اساس: الفدارد 

گزارش سهروردی از حکما و عرفای ايران باستان که خداوند را نور هستی می -حکومت مادها و هخامنشيان ج
  دانستند.

  فيلسوفان مسلمانراه های اثبات وجود خدانزد 

ی از فالسفه اروپايی عقل  و استدالل عقلی را برای اثبات وجود خدا کافی ندانسته و داليل ديگری برخ دانستيم که
فالسفه مسلمان) عموم اما فالسفه مسلمان از فارابی تا مالصدرا و فالسفه معاصر ،(برای شناخت خدا ارائه کردند،

  امکان پذير است.» استدالل عقلی« معتقدند که اثبات وجود خدا از طريق



  سوال؟ تالش فيلسوفان مسلمان برای اثبات وجود خدا به چند شکل بود؟

  پاسخ: به دو شکل :

  استدالل های طرح شده را با بيانی بسيار دقيق توضيح دادند -الف

  در اين زمينه استدالل جديد ارائه کردند -ب

  :ااستدالل های فالسفه مسلمان بر اثبات وجود خد

  استدالل فارابی

  بيان فارابی برای اثبات وجود خدا چنين است:

  در جهان پيرامون ما اشيايی هستند که وچودشان از خودشان نيست و معلول چيز های ديگرند -الف

(يعنی فقط در صورتی که هر چيزی که وجودش از خودش نباشد، علتی مقدم بر خود داردکه به او وجود می دهد -ب
   باشد، معلول هم موجود خواهد بود)علت موجود 

علتی داشته باشد که آن علت هم خودش معلول باشد، به ناچار اين معلول » اکنون موجود است«اگر معلولی که  -ج
هم علت ديگری دارد ، حال اگر اين علت دوم هم معلول باشد، برای موجود شدن به علت سومی نياز است ، اکنون 

به علتی نشود که خود معلول ديگری نباشد، اگر زنجيره اين علت ها بخواهد تا بی نهايت پيش رود و منتهی 
  پيش می آيد » تسلسل علل نامتناهی«

برگرددبدين معناست که اگر سلسله علت ها بخواهد تا بی نهايت به عقب تسلسل علل نامتناهی محال است ؛ زيرا  - د
   ؛رسد نمی» که هم اکنون پيش روی ماست«، اصال نوبت به معلولی؛يعنیآغاز و ابتدايی در کار نيست

اگر سلسله علت ها تا بی نهايت به عقب برگردد، به معنی آن است که بايد بی نهايت موجود پديد به عبارت ديگر ، 
  بيايد تا نوبت به معلول پيش روی ما برسدو هيچ گاه بی نهايت و چنين چيزی امکان پذير نيست.

  توچه:

  فارابی اينگونه بطالن تسلسل علل را نيز اثبات می کند .

  توضيح: 

که اکنون پيش روی ماست ، وجود دارد ، اين معلول نمی تواند خود به خود به وجود آيد » گل«اين معلول مثال 
(بدون علت) اما علت نهايی آن بايد برای موجود شدن به علت ديگری نياز نداشته باشد تا هم خود باشد و هم تمام 

اين صورت به ناچار بايد گفت ، چيزی که نيست در عين حال  زنجيره علت های قبل خود را به وجود آورد؛ در غير
  و اين تناقض است. )هست شود(هستی و نيستی در آن واحد در يک چيز جمع شود

مثال: کتاب های يک کتابخانه را در نظر آوريد، کتاب اول به کتاب دوم تکيه کرده و کتاب دوم به کتاب سوم و کتاب 
خرين کتب بدون اينکه بر جايی تکيه کرده باشد ، ايستاده باشد؟ پاسخ آمی شود سوم به کتاب چهارم... حال آيا 

که علت قائم بودن تمام کتاب هاست، خود نبايد به جای ديگری تکيه  ( ديواره قفسه)منفی است اما آن عامل آخر 
  داشته باشد در غير اين صورت اين زنجيره ادامه پيدا خواهد کرد و به جايی نخواهد رسيد.

  تيجه برهان فارابی:ن



پس در ابتدای سلسله علت ها و معلول ها علتی چون سلسله علت و معلول نمی تواند تا بی نهايت به عقب برگردد ، 
» موجودات ديگر است» علة العلل «وجود دارد که وجودش وابسته به ديگری نيست؛ يعنی خودش واجب الوجود و 

  العلل)(برهان علة که آن علت العلل خداوند است .

  توجه: 

  » علت بر معلولتقدِم « کرده است و آن اصل اين استفارابی در برهان خود از يک اصل بديهی استفاده 

  معلوم فارابی: تقدم علت بر معلول              ؟مجهول فارابی: آيا جهان علةالعلل دارد

  نتيجه: اثبات علة العلل

  

  وجوب و امکان)برهان ابن سينا در اثبات وجود خدا( برهان 

برهان کامل تری » وجوب وامکان«نکته: ابن سينا با اينکه برهان فارابی را درست می داند اما می کوشد با مفاهيم
  ارائه کند.

  مجهول ابن سينا: آيا واجب الوجود بالذات، وجود دارد؟

  (واقعيتی هست)  معلوم ابن سينا: اصل واقعيت مستقل از ذهن آدمی

  سينا:خالصه برهان ابن 

موجوداتی در عالم خارج هستند ؛ حال می بينيم اين موجودات در ذات خود نسبت به وجود و عدم(بودن و  -1
  نبودن) مساوی اند؛ هم می توانند باشند و هم می توانند نباشند(ممکن الوجود بالذات)

شود،  ود برای او ضروریوجخارج شده و ميان وجود و عدم ممکن الوجود بالذات برای اينکه از حالت تساوی  -2
  ).و خودش ممکن الوجود نباشدنياز به واجب الوجود بالذات دارد؛ (موجودی که وجود ذاتی او باشد

پس موجودات اين جهان به واجب الوجود بالذات وابسته اند که آن ها را از حالت امکلنی خارج کرده و پديد -3
  آورد.( آن واجب الوجود بالذات خداست).

نظر ابن سينا موجودات جهان چه تعدادآن ها محدود باشد چه نامحدود ، چه کل آن ها را به عنوان يک توضيح: از 
ممکن الوجود هستند که برای موجود شدن نياز به  ذاتاه در نظر گرفته يا به فرد فرد آن ها توجه کنيم، عوممج

آن ها را  تا د(واجب الوجود بالذات)و وجودش از ناحيه خودش باش وجودی دارند که خودش نيازمند ديگری نباشد
  از حالت امکانی خارج کند؛ بنابر اين اشيای جهان واجب الوجود بالغير هستند.

  ابن سينا از اينجا نتيجه می گيرد که واجب الوجود بر دو قسم است:

  واجب الوجود بالذات - 2واجب الوجود بالغير                -1

  موجودات جهان واجب الوجودند يا ممکن الوجود؟ سوال؟

موجودات جهان بر حسب  ذات خود ممکن الوجودند اما از اين حيث که  ،پاسخ: بر اساس پيام ابن سينا و پيروان او
  نشئت گرفته اند.» واجب الوجو بالذات«يعنی از  اکنون موجودند، واجب الوجود بالغير ند

  ينا برهان وی را در اثبات وجود خدا تاييد کردند؟سوال؟ آيا فالسفه بعد از ابن س



پاسخ: بعد از ابن سينا هم در جهان اسالم و هم در اروپا ، برهان ابن سينا برهان قوی در اثبات وجود خدا دانسته 
  ناميده شد.» برهان وجوب و امکان«شد و 

  ناميده شد.» برهان وجوب و امکان «توجه: پس اين برهان پس از ابن سينا 

  

  بيان مالصدرا

  مال صدرا   استدللالاال ابن سينا را در اثبات وجود خدا ارتقا ء می بخشد و توضيح می دهد.

  سوال؟ 

  بيان مالصدرا چه تفاوتی با برهان ابن سينا در اثبات وجود خدا دارد؟

دارند، از همان ابتدا پاسخ: مالصدرا به جای نگاه به ماهيت اشيا و اينکه چون ممکن الوجود هستند و نياز به علت 
  وواقعيت نگاه می کنيم.» وجود«به خود

  مال صرا در باره مالک نيازمندی موجودات به علت را بنويسيد. (فقر وجودی)نظريه امکان فقریسوال؟ 

مال صدرا می گويد:همه موجودات و واقعيات عين وابستگی و نيازمندی هستندو نيازمندی به غير سراسر پاسخ: 
  می نامند.» امکان فقری«را فرا گرفته است؛ وی اين وابستگی و نياز را  وجود واقعيات

  استدالل مالصدرا

  به هر موجودی که نگاه می کنيم وجودش عين وابستگی و نياز است-1

  موجود وابسته و نيازمند بايد به وجودی متصل باشد که در ذات خود غير نيازمند و برخوردار باشد-2

  وابست به وجودی بی نياز و غير وابسته اندپس موجودات اين جهان -3

  سوال: مال صدرا موجودات را به چند دسته تقسيم می کند؟

  پاسخ: 

  دو دسته:

  وجود بی نياز و غير وابسته-1

  وجود های نيازمند و وابسته-2

  جهان چگونه تفسير می شود؟» فقری امکان  سوال؟ بر اساس نظريه

ذات الهی است و از خود استقاللی ندارد اگر ذات الهی آنی پرتو عنايت خويش را پاسخ: يکپارچه نياز به و تعلق به 
  باز گيرد، کل موجودات جهان نابود می شوند.

  

  

  



  ديدگاه فالسفه مسلمان در باره خدا و معنا داری حيات:

انی بشر می سفه مسلمان وجود خدا و تأثير آن در حيات انسانی را شبيه به وجود آب و نقش آن در حيات جسمفال
  دانند ؛

و آن را يک امر واقعی می يابد؛ آنگاه  می بردتوضيح: آنان می گويند که بشر ابتدا از طريق حواس به وجود آب پی 
  است که نياز او را برطرف می کند و سيراب می سازد.» واقعی«آن را می نوشد آب 

به فيلسوف اين امکان را می دهد که بتواند از نظر يک فيلسوف الهی ، پذيرش وجود خداوند با صفاتی که دارد 
  معيار های يک زندگی معنا دار را به دست آورد.

  معيار های يک زنگی معنا دار از نظر يک فيلسوف الهی

  جهان را غايتمند بيابد  وآن را توضيح دهد -1

  انسان را موجودی هدفمند بشناسد و اين هدف را مشخص کند  -2

خير و زيبايی قائل شودو بداند که اين خير و زيبايی خيالی نيست، بلکه در يک حقيقت انسان گرايشی به برای  -3
  متعالی يعنی (خدا) وجود دارد

  آرمان های مقدس و فراتر از زندگی مادی را معتبر و درست بداند -4

  يک وجود متعالی و برتر احساس تعهد و مسئوليت داشته باشددر برابر  -5

  ند وجود چنين خدايی را اثبات کند، امکان پذيرش پنج گزاره فوق را از دست می دهد.توجه: اگر فيلسوفی نتوا

  تذکر و تأمل:

اگر چه در فلسفه ابن سينا به روش استدالل عقلی توجه شده است و وجود خداوند را با داليل فلسفی(عقلی)  اثبات 
برخی از معيار نسان ارائه می دهد که از رابطه خدا ، جهان و ا» عشق«می کند، در عين حال توصيفی مبتنی بر

  های زندگی معنا دار نشان داده می شود.

  »:عشق«تطبيق سخن ابن سينا با معيار های پنجگانه در رساله ای در باره 

هر يک از ممکنات به واسطه حقيقت وجود خويش، هميشه مشتاق کماالت و خيرات است و بر حسب فطرت -الف
  ) 3 (معيارخود از بدی ها گريزان است : 

  )3-2-1می ناميم.(معيار » عشق«همين اشتياق ذاتی و ذوق فطری که سبب بقای ممکنات است،  -ب

و جهان از جاذبه عشق الهی ناشی می شودکه در کنه و ذات  ابن سينا معتقد است که عشق و محبت ميان انسان
  .)5 - 2- 1جهان هستی به وديعت نهاده شده است.(معيار های 

  

  سواالت تشريحی

  (پاسخ دو مورد است)بحث در باره خدا تا چه هنگام فلسفی است؟ -1

نتايج تفکر خود را به صورت  - تجاوز نکند  ب  استدالل عقلی محضاز روش   -الففيلسوف  پاسخ: تا وقتی که  
  عرضه کند.» استداللی«



  در رابطه با اثبات وجود خدا، کار فيلسوفانه کدام است و فيلسشوف چه کسی است؟ -2

  پاسخ: 

  کسی است که بر اساس قواعد فلسفس (استدالل عقلی محض ) عقيده ای را پذيرفته  -الف

  فاع کندبا قواعد فلسفی از عقيده خود د -ب

يعنی: فيلسوف معتقد به خدا ، از طريق استدالل به خدا اعتقاد پيدا کرده است و از همين طريق هم از خدا دفاع می 
  کند.

اثبات خدا از طريق عقل و استدالل عقلی وجود دارد؟ ديدگاه فالسفه اروپايی و فالسقه مسلمان در » امکان«آيا  -3
  اين زمينه چيست؟

فالسفه مسلمان از فارابی تا مالصدرا و فالسفه معاصر، نظرشان بر » عموم«سفه اروپايی واز فال» برخی« پاسخ:
  اين است که اثبات وجود خدا از طريق استدالل عقلی امکان پذير است.

  استدالل فارابی بر اثبات وجود خدا بر چه اصلی استوار است؟  -4

  »اصل تقدم علت بر معلول«پاسخ: 

  (مهم)رابی را در اثبات وجود خدا بنويسيد.  استدالل و برهان فا -5

  پاسخ:

  بيان فارابی برای اثبات وجود خدا چنين است:

  در جهان پيرامون ما اشيايی هستند که وچودشان از خودشان نيست و معلول چيز های ديگرند -الف

ی فقط در صورتی که هر چيزی که وجودش از خودش نباشد، علتی مقدم بر خود داردکه به او وجود می دهد(يعن -ب
   علت موجود باشد، معلول هم موجود خواهد بود)

علتی داشته باشد که آن علت هم خودش معلول باشد، به ناچار اين معلول » اکنون موجود است«اگر معلولی که  -ج
هم علت ديگری دارد ، حال اگر اين علت دوم هم معلول باشد، برای موجود شدن به علت سومی نياز است ، اکنون 

به علتی نشود که خود معلول ديگری نباشد، اگر زنجيره اين علت ها بخواهد تا بی نهايت پيش رود و منتهی 
  پيش می آيد » تسلسل علل نامتناهی«

برگرددبدين معناست که اگر سلسله علت ها بخواهد تا بی نهايت به عقب تسلسل علل نامتناهی محال است ؛ زيرا  - د
  رسد؛  نمی» که هم اکنون پيش روی ماست«، اصال نوبت به معلولیآغاز و ابتدايی در کار نيست؛يعنی

اگر سلسله علت ها تا بی نهايت به عقب برگردد، به معنی آن است که بايد بی نهايت موجود پديد به عبارت ديگر ، 
  بيايد تا نوبت به معلول پيش روی ما برسدو هيچ گاه بی نهايت و چنين چيزی امکان پذير نيست.

  نهايت پيش برود؟با توجه به برهان فارابی چرا سلسله علت ها نمی تواند تا بی  -6

  پاسخ:

تسلسل علل «،اگر سلسله علت ها بخواهد تا بی نهای پيش برود ، يعنی منتهی به علتی نشود که معلول ديگری نباشد
پيش می آيد و چنين تسلسلی محال است؛ زيرا اگر سلسله علت ها بخواهد تا بی نهايت به عقب برود، » نامتناهی

  پيش روی ماست، نمی رسد. اصالً نوبت به معلولی که هم اکنون 



  نتيجه برهان فارابی چيست؟ -7

  پاسخ: 

در ابتدای سلسله علت ها و معلول ها  علتی وجود دارد که وجودش وابسته به ديگری نيست؛ يعنی خودش واجب 
  موجودات ديگر است.» علةالعلل«الوجود و 

  برهان ابن سينا برای اثبات .................است. -8

  لوجود بالذاتپاسخ: واجب ا

  نام ديگر برهان ابن سينا برهان................است. -9

  پاسخ: برهان وجوب و امکان

  ابن سينا در ابتدای برهان خود به کدام اصل فلسفی اشاره می کند؟ - 10

(وقتی به موجودات اين جهان نگاه می کنيم، » واقعيتی هست«يا اصل» واقعيت مستقل از ذهن آدمی«پاسخ: اصل 
  ی موجوداتی جدای از ذهن ما هم در عالم خارج هستند و جهان هيچ در هيچ نيست).يعن

  استدالل يا برهان ابن سينا را در اثبات وجود خدا بنويسيد.(مهم)- 11

  پاسخ:

(بودن و ،  موجوداتی در عالم خارج هستند ؛ حال می بينيم اين موجودات در ذات خود نسبت به وجود و عدم -1
  اند؛ هم می توانند باشند و هم می توانند نباشند(ممکن الوجود بالذات)نبودن) مساوی 

ممکن الوجود بالذات برای اينکه از حالت تساوی خارج شده و هست شود، نياز به واجب الوجود بالذات دارد؛  -2
  (موجودی که وجود ذاتی او باشد).

آن ها را از حالت امکلنی خارج کرده و پديد پس موجودات اين جهان به واجب الوجود بالذات وابسته اند که  -3
  آورد.( آن واجب الوجود بالذات خداست).

  ، چه بحث ديگری را مطرح می کنند؟(با مثال توضيح دهيد)»اثبات وجود خدا«فالسفه مسلمان در کنار بحث  - 12

  پاسخ: بحث تأثير اعتقاد به خدا در زندگی انسان و نقش آن در معنا بخشی به حيات بشری.

  مثالً: آنان وجود خدا و و تأثير آن در حيات انسانی را شبيه به وجود آب و نقش آن در حيات جسمانی بشر می دانند.

آنان می گويند که بشر ابتدا از طريق حواس به وجود آب پی می برد و آن را يک امر واقعی می يابد؛ آنگاه اين آب 
  را بر طرف می کند و سيرابش می سازد. واقعی را می نوشد؛ اين آب واقعی است که نياز او

بتواند  خدا نيز همين گونه است؛ پذيرش وجود خداوند با صفاتی که دارد ، به فيلسوف اين امکان را می دهد که
  معيار های يک زندگی معنا دار را به دست آورد.

  معيار های يک زندگی معنا دار از نظر يک فيلسوف مسلمان کدام است؟ - 13

  پاسخ: 

  جهان را غايتمند بيابد  وآن را توضيح دهد -1



  انسان را موجودی هدفمند بشناسد و اين هدف را مشخص کند  -2

انسان گرايشی به خير و زيبايی قائل شودو بداند که اين خير و زيبايی خيالی نيست، بلکه در يک حقيقت برای  -3
  متعالی يعنی (خدا) وجود دارد

  زندگی مادی را معتبر و درست بداندآرمان های مقدس و فراتر از  -4

  در برابر يک وجود متعالی و برتر احساس تعهد و مسئوليت داشته باشد -5

توصيفی ديگری نيز از خدا دارد؟ اگر پاسخ مثبت است اين توصيف بر چه  ، آيا ابن سينا عالوه بر داليل فلسفی - 14
  پايه ای است؟ 

» عشق «داليل فلسفی اثبات کرده است، در عين حال توصيفی مبتنی بر  پاسخ: بله ابن سينا که وجود خداوند را با
  از رابطه خدا و جهان و انسان ارائه می دهد که می تواند در بردارنده برخی از معيار های زندگی معنا دار باشد.

  را ..............می داند. ممکناتابن سينا سبب بقای  - 15

  پاسخ: عشق

  ممکنات را چه می داند؟ (سخن ابن سينا را بنويسيد)ابن سينا سبب بقای  - 16

گرايش فطری) هميشه مشتاق کماالت و خيرات  3( معيار  حقيقت وجودش، به واسطه   ممکناتپاسخ: هر يک از 

 -1که سبب بقای ممکنات(معيار  اشتياق ذاتی و ذوق فطریاز بدی ها گريزان، همين  حسب فطرت خوداست و بر 
  می ناميم. »عشق«) است، 4- 3 -2

 -3ميل به حقيقت جويی  -2ميل به پرستش  - 1توضيح: فطرت خدا دادی انسان دارای ابعاد مختلفی است از جمله: 
  ميل به نيکی و گريز از بدی   -4ميل به زيبايی 

  اين فطرت ميان تمام انسان ها مشترک است.

  يست؟به اعتقاد ابن سينا عشق و محبت ميان انسان و جهان ناشی از چ - 15

پاسخ: ابن سينا معتقد است که عشق و محبت ميان انسان و جهان ، از جاذبه عشق الهی ناشی می شود که در کنه 
  و ذات جهان هستی به وديعت نهاده شده است.

  را بنويسيد. از نظامی گنجوی پيام اشعار زير - 16

  ندارد فلک جز عشق محرابی ندارد                      جهان بی خاک عشق ، آبی

  کسی کز عشق خالی شد، فسردهست            گرش صد جان بود، بی عشق مرده است

  طبايع جز کشش کاری ندارند                    حکيمان اين کشش را عشق خوانند

  گر انديشه کنی از راه بينش                    به عشق است ايستاده آفرينش

  پيام: 

جهان از جاذبه عشق الهی ناشی می شود که در کنه و ذات جهان هستی به وديعت سان و انعشق و محبت ميان ا
   نهاده شده است.



 پاسخ فعاليت ها

  42صفحه  فعاليت مقايسه

  نظر فيلسوفان مسلمان با  نظر دکارت عقل گرا هماهنگ است-

  ت هماهنگی نداردنبا نظر کا-

  با نظر تجربه گرايانی همچون هيوم هماهنگی ندارد-

فيلسوف هم به امکان استدالل عقلی معتقد  نظر تجربه گرايانی همچون ويليام جيمز نيز هماهنگ نيست زيرا اينبا -
  نيست

  43صفحه  فعاليت تطبيق

ناسی می پذيرند و عالوه بر آن موم فالسفه مسلمان استدالل عقلی را در بحث معرفت شعدر سال قبل آموختيم که 
و وحی و سنت را نيز قبول دارند بنابر اين در بحث خدا شناسی امکان معرفت  اخت از جمله شهودراه های ديگر شن

  بر وجود خداوند با بهره مندی از اين ابزار را قائل هستند.

  44صفحه  فعاليت بررسی

فيلسوفان نمی گويند هر موجودی نيازمند علت است ، آنان می گويند هر معلولی و هر پديده ای نيازمند علت -الف
  است.

کسانی مانند جان استوارت ميل و برتراند راسل اين اشتباه را کرده اند و چنين فرض کرده اند که فيلسوفان می  اما
  گويند هر موجودی نيازمند علت است.

همچنين راسل پنداشت که علةالعلل از نظر فيلسوفان با ساير علل هيچ فرقی ندارد و آن هم چيزی مانند چيز های -ب
  ه به علت نيازمند است.ديگر است و در نتيج

  48صفحه  فعاليت تطبيق

  2و  1اشتياق ذاتی و ذوق فطری موجودات به کماالت معيار -

  3گرايش فطری به خوبی ها و گريزان بودن از بدی ها  معيار -

  3جاذبه عشق الهی در انسان معيار -

  موارد زير را می توان از اشعار به دست آورد-

  3و  1ر جهان و انسان معيار وجود يک عشق مقدس و برتر د -

  4و  3برتری انسان عاشق بر انسان های معمولی معيار -

  3و2و 1وجود يک کشش به سوی خدا در موجودات  معيار -

  فعاليت نمونه:

مقصود آلبرکامو اين است که جهان چيزی جز همين طبيعت نيست ؛ اين طبيعت هيچ پيام متعالی و بزرگ  -1
 نمی دانمک حقيقت مقدس و متعالی وجود دارد ؟ ايتمند است؟ آيا يبرای من ندارد . آيا جهان غ



تناقض درونی آلبرکامو را دنبال می کند؛ او از يک طرف فطرتی با گرايش ب خير و زيبايی و جهان متعالی  -2
دارد و از طرف ديگر معتقد است که جهان چيزی جز همين طبيعت مادی نيست يعنی انديشه و فکر او 

ن گرايش فطری را ندارد. راه حل اين است که وی به تحقيقات خود ادامه دهد تا شايد ظرفيت پذيرش اي
 بتواند به دريافتی درست از انسان و جهان برسد.

که آلبرکامو به جای دنباله روی از فکر و انديشه تسليم فطرت خود شد و به گرايش ها و  نشان می دهد -3
 تمايل های انسانی خود پاسخ مثبت داده است.

  50صفحه  فعاليت به کار ببنديم

  در اين فعاليت چهار سوال مطرح شده که پاسخ هر کدام بيان می شود:

از نظر کرکگور ايمان به خداونداز راه برهان عقلی و شناخت حاصل نمی شود و بيشتر از ناحيه لطف الهی  -1
 مان به خدا قرار گيرداست اما فالسفه مسلمان معتقدند شناخت عقلی و برهان عقلی می تواند مقدمه اي

را به خوبی تشخيص داده و گفته هر چيزی که ممکن الوجود است ، نيازمند » علت داشتن«ابن سينا مالک  -2
علت است اما راسل اين گونه فکر کرده که هر موجوديی نيازمند علت است در حالی که در موجود بودن ، 

 هيچ چيزی که نشانه نيازمندی باشد ديدهنمی شود.
گاهی که هم اثبات خدا را امکان پذير می داند و معنا داری را فرع بر پذيرش خدا قرار داه ، کامل تر آن ديد -3

  است

  سواالت تست 

  کدام فيلسوف در استدالل خود برای اثبات وجود خدا به باطل بودن تسلسل علل نامتناهی تکيه کرد؟-1

  فارابی -4    ابن سينا -3سهروردی      - 2مالصدرا      -1

  کدام گزينه کمک مالصدرا در تکميل کاری بود که ابن سينا انجام داده بود؟ -2

  مغايرت وجود و ماهيت - 4اصل حقيقت وجود    -3وحدت وجود     -2اصالت وجود      -1

  ؟ نيستمعيار های زندگی معنا دار کدام گزينه از  -3

  برابر يک موجود متعالیاحساس تعهد در  -2غايتمند دانستن انسان و جهان            -1

  امتياز قائل شدن برای آرمان های فراتر از زندگی مادی -3

  تحمل بر اساس فطرت انسانی -4

  چه تعداد از موارد زيردر مورد برهان فارابی و شيخ الرئيس در اثبات وجود خدا درست است ؟ -4

  اشاره داارد مقدمه اول هر دو برهان به ممکن الوجود بودن ماهيت موجودات جهان -الف

  نقض مقدمه دوم ابن سينا برابر است با نقض اصل امتناع ترجيح بال مرجح -ب

  مسير يکی از اين براهين از علت به معلول و مسير  ديگری بالعکس است -ج

  سه -4دو   -3يک    -2صفر    -1

  اگر علة العلل و واجب الوجود بالذات نباشد، کدام مشکل پيش می آيد؟ -5

  صورت خود نيز بايد علتی داشته باشد ، پس نمی تواند علة العلل باشددر اين  -1



  چنين موجودی امکان وجود بخشيدن به موجودات ديگر را ندارد  -2

  علی رغم بطالن دور، در سير علل دور ايجاد می شود -3

  علی رغم وجود او، واجب الوجود بودن آن زير سوال می رود -4

  نبايد از يک فيلسوف بيان شود؟کدام يک از جمالت زير  -6

  من دليل وجود خداوند را در تجربه های شخصی درونی خود يافتم -1

  از آنجا که عقل ما محدود است خداوند را نمی توان اثبات کرد -2

  محال بودن جمع نقيضين بديهی است و قابليت اثبات ندارد -3

  عقل انسان همواره از تصورات خود تبعيت می کند -4

  ؟نيستام يک از گزينه های زير جزء اصول يا قواعد پذيرفته شده در استدالل فارابی برای اثبات وجود خداوند کد -7

  اصل تقدم وجود علت بر وجود معلول -2بطالن تسلسل علل نامتناهی                    -1

  اتفاقاصل عليت و عدم قبول صدفه و  -4اصل واقعيت جهان خارج از ذهن              -3

  کدام گزاره برای شرح تسلسل مناسب تر است؟ -8

  وجود علتی باالتر بر تمام معلول ها  -1

  وجود واجب الوجود بالغير که سر سلسله است -2

  وجود علة العلل يا واجب الوجود برای جهان -3

  غايتمندی جهان به واسطه وجود خالق -4

  .....است و بر حسب..........است.هر يک از ممکنات به واسطه ........هميشه...... -9

  از بدی ها گريزان - فطرت خود -مشتاق کماالت و خيرات -حقيقت وجودش -1

  مشتاق به کماالت و خيرات -حقيقت وجودش -از بدی ها گريزان -فطرت-2

  از بدی ها گريزان-حقيقت وجودش -مشتاق به کماالت و خيرات - فطرت خود -4

  علل بر کدام اصل فلسفی ابتنا دارد؟ برهان فارابی در نفی تسلسل - 10

  سنخيت علت و معلول -2وجوب عّلی و معلولی                  -1

  مشروط بودن وجوب معلول -4تأخر وجودی معلول بر علت          -3

   نيست؟بر طبق ديدگاه الهيون کدام يک از معيار های زندگی معنا دار  - 11

  و زيبايی وجود ما به ازای واقعی برای خير  -1

  غايتمندی جهان هستی -2



  بی اعتباری آرمان های فراتر از زندگی مادی -3

  حس مسئوليت در برابر امر متعالی -4

به چه مسئله فلسفی اشاره » کسی کز عشق خالی شد فسردست/ گرش صد جان بود، بی عشق مرده ست« بيت  - 12
  دارد؟

  رابطه انسان با موجودات جهان -1

  ان انسان و جهانعشق و محبت مي -2

  جاذبه عشق الهی در کنه جهان -3

  اشتياق ذاتی انسان به کماالت -4

  اولين مقدمه برهان ابن سينا و فارابی در اثبات خدا چه شباهتی با هم دارد؟ - 13

  هر دو با تعريف ماهيت و تمايز آن از وجود شروع می شود -1

  هر دو با معنای امکان و وجوب شروع می کنند -2

  دو با نظر به اشيا و پديده های جهان شروع می کنند هر -3

  هر دو با در نظر گرفتن ذات امکانی موجودات شروع می کنند -4

  پاسخنامه 

گزينه سه( هر دو سير از معلول به علة العلل يا واجب الوجود  -4  گزينه چهار -3  گزينه سه  - 2گزينه چهار  -1

گزينه يک (بحث در باره  -6گزينه يک  -5نا واجب الوجود بالذات می گويد)علة العلل و ابن سيبالذات است. فارابی 

د گزينه يک( فارابی بطالن تسلسل علل را اثبات می کن -7خداوند زمانی فلسفی است که به روش تعقلی محض باشد) 

گزينه سه   -11گزينه سه    -10  گزينه يک -9گزينه يک    -8و آن را جز قواعد پذيرفته شده به کار نمی گيرد.)

گزينه سه -13گزينه دو - 12  

 

 

 درس 7

  قسمت اولعقل در فلسفه 

است و از فيلسوفان » استداللی«يا » تعقلی «گره خورده است  و روش فلسفه » عقالنيت«و» عقل«مفهوم فلسفه با
  نيز به عنوان مهم ترين مدافعان عقل ياد شده است.

را عقل می دانند و منظور ارسطو از ناطق در تعريف انسان فيلسوفان وجه تمايز انسان از ساير موجودات 
  است.» عاقل«همان » حيوان ناطق«به

  در اين درس می خواهيم بدانيم:

  مقصود فيلسوفان از عقل چيست؟ -1



  و سبب چه تحوالتی در طول تاريخ شده است؟ عقل چه اندازه است» محدوده و قلمرو« -2

  دارد؟امروزه عقل چه جايگاهی در فلسفه  -3

  :سفهدر اين درس نظرات فال

نظرات فيلسوفان مسلمان در اين  به فيلسوفان اروپايی بررسی می شود و در درس بعد -بو يونان باستان  -الف
   پرداخته می شود.زمينه 

  کاربرد های عقل

  فيلسوفان برای عقل دو مقصود و منظور به کار برده اند:

  عقل به عنوان يک موجود متعالی و برتر از ماده - ب              عقل به عنوان دستگاه تفکر و استدالل -1

  

 عقل به عنوان دستگاه تفکر واستدالل -1

از اين طريق به دانش ها و حقايقی دست می  - 2استدالل می کنيم    - 1عقل توانمندی است که به کمک آن: 
  ( جامع ترين تعريف ها از عقل) يابيم.

 چه چيز هايی هست و چه چيز هايی نيستکه  خود استدالل می کند و می تواند دريابدبه عبارت ديگر: انسان با عقل 
(عقل نظری) و می تواند بفهمد که کدام کار خوب است و بايد انجام دهد و کدام کار بد است و نبايد انجام دهد(عقل 

همچنين او با همين ابزار می تواند بداند کدام دين و مکتب سعادت بخش و کدام دين و مکتب گمراه کننده  عملی)
  است.

است؛ با تربيت و تمرين به  يک استعدادکهنکته: قدرت عقلی  انسان ها متفاوت است زيرا اين توانمندی در کودک 
عقل به توانايی های الزم  - بی صورت نگيرد، الفکه اگر تربيت عقالنی به خو می رسدو تقويت می شودشکوفايی 

؛ برخی افراد قدرت عقلی  نمی تواند خوبی و بدی، حق و باطل و درست از نادرست را تشخيص دهد. -نمی رسد ب
  ( اما می توان با تربيت و تمرين به درجات عالی از عقالنيت رسيد)بيشتر و برخی قدرت عقلی کمتری دارند.

اخالقی و حقوقی در حوزه عقل نظری و عملی  -فقهی - کالمی -فلسفی - رياضی -اعم از تجربی عموم استدالل ها :●
و علم اخالق » دانش نظری«قرار می گيرند. مثالً استدالل های تجربی در باره آنچه هست، بحث می کند که می شود 

  ».دانش عملی«شود  که در باره بايد ها ونبايد های اخالقی بحث می کند، می

  قل به عنوان يک موجود متعالی و برترع -2

  ( فرشتگان) کاربرد ديگر عقل در فلسفه برای موجوداتی است که از ماده و جسم مجردند

  ( فرشتگان)ويژگی های اين موجودات:

  مجرد و غير مادی هستند و در قيد زمان و مکان نيستند -1

  در افعال خود به ابزار مادی نياز ندارند  -2

  لم عقل هستندمربوط به عا -3

  با حواس ظاهری درک و دريافت نمی شوند -4



  وجود آن ها با دليل و برهان اثبات می شود -5

  و نيازی به مفاهيم و استدالل مفهومی ندارندنيست  علم آن ها از طريق استدالل و کنار هم قرار دادن مفاهيم  -6

  می کنند.» شهود«آن ها حقايق اشيا را -7

  را دارد.» شهود«استعداد رسيدن به مرتبه » روح هر انسانی«معتقدند:فيلسوفان الهی 

  توضيح:

يعنی می تواند با تهذيب نفس به مرتبه ای برسد که کامالً از ماده و جسم مجرد باشد و در عين حال که از قوه 
  کند.» شهود«استدالل برخوردار است، همچون عقول بسياری از حقايق را 

  به بعد در باره عقل گفته می شود، بيشتر عقل به عنوان دستگاه تفکر و استدالل است.آنچه که از اين توجه: 

  عقل در يونان باستان

  فيلسوفان يونان باستان به هر دو کاربرد عقل توجه داشتند و در باره آن سخن گفته اند.

  هراکليتوس -1

  نطق -2   عقل - 1سخن گفته که دو معنا دارد: logos »لوگوس«از حقيقتی به نام  ●

» کلمه«سخن و کلمه) از نظر او ←نطق   حقيقت متعالی ←(عقل  پس به هر دو معنای عقل توجه داشته  ●
ظهور وپرتو عقل متعالی و برتر محسوب می شود؛ يعنی عقل نزد اين فيلسوف همان حقيقت و و وجود »سخن«و

يانگر افکار و انديشه های انسان است و برتری است که جهان واشيا ظهور او هستند.همان طور که کلمه و سخن ب
   با کالم به ديگران می رساندآنچه که انسان در ذهن دارد 

   همانند کلماِت آن حقيقت برتر و بيان علم وحکمت او هستند اشيای جهان●

  پس جهان و اشياء ظهور آن وجود و آن حقيقت متعالی و برتر هستند.

  ارسطو  -2

  ای دارد به عقل به عنوان قوه استدالل توجه ويژه ●

به عقل نظری و عملی تقسيم می کند و بر اساس عقل نظری و عملی » کاری که انجام می دهد«  عقل را بر اساس●
  .تقسيم می کند» عملی «و  »نظری«دانش بشر را نيز به دو قسم 

و از آن جهت که در باره   عقل نظریمی کند،  عقل را از آن جهت که در باره موجودات و چگونگی آن ها بحث
رفتار های اختياری انسان و بايد ونبايد های او (بايد راست بگويد بايد قانون را رعايت کند.....)سخن می گويد، عقل 

  عملی خوانده می شود.

کرده و کاربرد هر ( استدالل تجربی را از استدالل عقلی محض جدا  انواع استدالل را در منطق خود تدوين کرد ●
  کدام را مشخص ساخت)

  ومقصود از نطق همان قوه تفکر اوست انسان را حيوان ناطق ناميد●

  عقل را ذاتی انسان می دانست●

  از عقل عرضه کرد» روشن تری«تصوير ●



  دوره جديد اروپاعقل نزد فيلسوفان 

  کرد:در اروپا ، جايگاه ومراحل تحول و تطورعقل را بايد در سه دوره بررسی 

  دوره اول حاکميت کليسا) 9تا  3(حدود قرن  دوران قرون وسطی -1

  بزرگان کليسا دخالت و چون و چرا کردن عقل را عامل تضعيف ايمان می دانستند ●

  می دانستند و در مقابل استدالل های عقلی می ايستادند» شيطانی«برخی از آنان عقل را امری●

  قوی را از آن کسانی می دانستند که در برابر شبهه های عقل بايستد و در ايمان خود استوار بماند ايمان●

  )13تا10فيلسوفان دوره دوم حاکميت کليسا ( حدود قرن های  -2

  با مطالعه آثار ابن سينا و ابن رشد موضع آنان در برابر عقل تغيير کرد●

  قالنی کردند (قلمرو و حوزه عقل)به عقل روی آورده و مسائل دين را تبيين ع●

  اين توجه به عقل به دليل ناسازگاری با مبانی کليسا، منجر به حاکميت عقل در مقابل دين شد●

  دوره رنسانس (آغاز عصر خرد) -3

تماعی و فکری معموالً در تقابل با حاکميت کليسا رقم می خورد ، عقل جايگاه جرنسانس که تحوالت ادر ابتدای ●
  پيدا کردويژه ای 

  عقل يگانه مرجع درستی و نادرستی افکار و عقايد تلقی می شد●

  عقل جای دين را گرفت و دين را در گوشه ای از زندگی انسان ها به حاشيه راند●

در همان ابتدای توجه به عقل در اروپا اختالفاتی ميان فالسفه آغاز شد و رشد کرد به گونه ای که فيلسوفان ●
  تقسيم شدند  تجربه گرا -2عقل گرا  -1دسته اروپايی به دو 

  »عقل«ديدگاه و نظرات فالسفه دوره رنسانس در باره 

  ( تجربه گرا) فرانسيس بيکن -1

  است» پيشرفت زندگی بشر« بهترين روش برای » تجربی«روش ●

  می داند که فالسفه قديم مانند ارسطو آن ها را ساخته اند» بت «استدالل های عقلی را ●

(  به دست می آيد تکيه کند تجربهاز فيلسوفان می خواهد از استدالل های عقلی دست بر دارند و به آنچه از طريق ●
  هيچ کدام از معانی عقل را نمی پذيرد)

  ديويد هيوم( تجربه گرا) -2

  می داند.» تجربه«او تنها راه رسيدن به دانش و معرفت را 

  دکارت ( عقل گرا) -3

و شناخت تجربی که همکاری حس و عقل  -استدالل های عقلی محض -بديهيات عقلی(  عقلهمه توانايی های ●
  است ) را می پذيرد



  اختيار انسان   را اثبات کرد -نفس مجرد انسان ج -وجود خدا ب -با عقل و استدالل می توان الف ●

فان مسلمان اعتقاد داشتند، آن گونه که فيلسو حقيقت برتر و متعالی در جهان و انسانبه عقل به معنای يک  ●
  عقيده ای نداشت

  می دانست دستگاه منطقی استدالليک  عقل را صرفاً ●

  اوگوست کنت (تجربه گرا)-4

  تحت تأثير کانت بود●

را کامالً ذهنی و بی اعتبار خواند که ناظر بر واقعيات نيست و ساخته ذهن و تأمالت ذهنی فالسفه » عقل فلسفی«●
  است

استدالل مبتنی بر حس و تجربه می داند و معتقد است آن گاه که به روش حسی و تجربی وارد عقل رافقط قوه ●
  می رسد.» علم«عمل شود به واقعيت دست می يابد و به 

  تشريحیسواالت 

به ياد .......... مفهوم عرفان به ياد............و.............و مفهوم فلسفه به  ار مفهوم دين ما -1
  مفهوم..............و.............می اندازد.

  عقالنيت –عقل  -عشق -شهود - پاسخ: ايمان

  از فيلسوفان به عنوان مهم ترين مدافعان ...........ياد می کنند. -2

  پاسخ: عقل

  تمايز انسان از حيوان را ............می دانند.فيلسوفان وجه  -3

  پاسخ: عقل

  ،...........بوده است.»حيوان ناطق«منظور ارسطو از ناطق در تعريف انسان به -4

  پاسخ: عاقل

..............با تحوالت » محدوده«و » معنا«تاريخ فلسفه با تاريخ.............پيوندی ناگسستنی دارد و تحوالت  -5
  ره خورده است.فلسفه گ

  عقل -پاسخ: تاريخ عقل

  تعريف عقل را بنويسيد. -6

از طريق استدالل به دانش ها و حقايقی می  - می کنيم ب» استدالل«عقل توانمندی است که به کمک آن  - پاسخ: الف
  رسيم.

  عقل انسان با استدالل خود چه اموری را در می يابد؟ -7

می تواند بفهمد که  -ز هايی هست و چه چيز هايی نيست ( عقل نظری) بچه چي -می تواند در يابد که: الفپاسخ: 
کدام کار خوب است و بايد انجام دهد و کدام کار بد است و نبايد انجام دهد يا کدام سخن درست و کدام سخن نادرست 

  و کدام رفتار پسنديده و کدام رفتار ناپسند است.( عقل عملی) 



  ديگر متفاوت است؟افراد با يک»عقلی «چرا قدرت  -8

 به» تربيت و تمرين« است؛ با » يک استعداد«پاسخ: از نظر فيلسوف اين توانمندی در کودک  به صورت 
عقلی  متفاوت است. برخی افراد قدرت ظهور) می رسد و تقويت می شود، به همين سبب در افراد مختلف»(فعليت«

 بيشتر و برخی قدرت عقلی کمتری دارند.

عقل ..............می باشند.مصداق وجودی  -9  

حقيقتی برتر و متعالی -پاسخ: فرشتگان  

غير از قوه استدالل ، عقل چه کاربرد ديگری دارد؟ - 10  

تند و است که از ماده و جسم مجردند و در قيد زمان و مکان نيس یپاسخ: کاربرد ديگر عقل در فلسفه برای موجودات
مانی از که در کتاب های آس» فرشتگان« فان می گويند بسياری از ودر افعال خود هم به ابزاری نياز ندارند و فيلس

 آنان ياد شده است همين موجودات عقالنی  اند.

ويژگی های موجودات عقالنی (فرشتگان) چيست؟ - 11  

 پاسخ:

مجرد و غير مادی هستند و در قيد زمان و مکان نيستند-1  

در افعال خود به ابزار مادی نياز ندارند  -2  

مربوط به عالم عقل هستند -3  

با حواس ظاهری درک و دريافت نمی شوند -4  

وجود آن ها با دليل و برهان اثبات می شود -5  

 6- علم آن ها از طريق استدالل و کنار هم قرار دادن مفاهيم نيست  و نيازی به مفاهيم و استدالل مفهومی ندارند

می کنند» شهود«آن ها حقايق اشيا را -7  

؟ به نظر فيلسوفان الهی چه ارتباطی بين روح انسانی و موجودات عقالنی(فرشتگان) است  12-  

 پاسخ:

الً از جسم و کام نسانی استعداد  رسيدن به مرتبه ای از عقل را دارند که با تهذيب نفساين فيلسوفان معتقدند روح ا
د.کن» شهود «ماده جدا باشد و در عين حال که از قوه استدالل بر خوردار است، همچون عقول بسياری از حقايق را  

حوزه و محدود طرح مباحث مربوط به عقل در دوره باستان چگونه بوده است؟ - 13  

ان وجود پاسخ: از چين در شرق آسيا تا يونان و رم در اروپا ، گزارش هايی در باره عقل و تحليل و تبيين فيلسوف
 دارد.

نظر فالسفه يونان باستان در باره عقل چه بود؟- 14  

هر دو معنای عقل را قبول داشته اند؛●  

تعقل  و خرد ورزی و برهان -وجود نورانی و مجرد   ب -يعنی: الف   



پذيرد؟              دام يک از معانی عقل را مینظر هراکليتوس از فالسفه يونان باستان در باره عقل چيست و ک- 51  

 پاسخ:

»لوگوس«به نام  ●  logos نطق - 2عقل    -1سخن گفته که دو معنا دارد: هراکليتوس از حقيقتی   

سخن و کلمه)←نطق   برتر ومتعالیموجود  ←(عقل  پس به هر دو معنای عقل توجه داشته  ●  

کلمات او محسوب می شوند ←اشيای جهان بيان علم و حکمت عقل مجرد هستند ●  

کلمات و سخن - 2وجود برتر ومتعالی -1عقل را دارای دو مظهر می داند:  ●  

لوگوس در نزد هراکليتوس به دو معنای...........و.............است. - 61  

نطق - پاسخ:عقل  

ه عقل چيست و کدام معنای آن را مد نظر دارد؟نظر ارسطو در بار - 17  

 پاسخ:

ای دارد به عقل به عنوان قوه استدالل توجه ويژه ●   

لی به عقل نظری و عملی تقسيم می کند و بر اساس عقل نظری و عم» کاری که انجام می دهد« عقل را بر اساس●
 دانش بشر را نيز به دو قسم نظری و عملی تقسيم می کند

ر ( استدالل تجربی را از استدالل عقلی محض جدا کرده و کاربرد ه انواع استدالل را در منطق خود تدوين کرد ●
 کدام را مشخص ساخت)

انسان را حيوان ناطق ناميد( متفکر)●  

عقل را ذاتی انسان می دانست●  

از عقل عرضه کرد» روشن تری«تصوير ●  

توجه ويژه ای داشته است.ارسطو به عقل به عنوان قوه........... - 18  

 پاسخ: استدالل

يم می شود؟به اعتقاد ارسطو قوه عقل بر اساس..............به عقل نظری و عملی تقس - 19  

 پاسخ: کاری که انجام می دهد

ی ارسطو در بخش..........خود استدالل تجربی را از استدالل عقلی محض جدا کرده و کاربرد هر يک را نشان م - 20
 دهد.

سخ: منطقپا  

تعريف کرد که درآن مقصود از نطق همان ...........بود.» حيوان ناطق« ارسطو انسان را با مفهوم - 21  

 پاسخ: تفکر



( با توجه به تحوالت عقل در اروپا، د رچند دوره می توان به تحول معنايی عقل اشاره وآن را بررسی کرد؟ - 22
.)ويژگی های هر دوره را بنويسيد  

:پاسخ   

اروپا ، جايگاه ومراحل تحول و تطورعقل را بايد در سه دوره بررسی کرد:در   

 1- دوران قرون وسطی (حدود قرن 3 تا 9 دوره اول حاکميت کليسا)

بزرگان کليسا دخالت و چون و چرا کردن عقل را عامل تضعيف ايمان می دانستند ●  

ستدالل های عقلی می ايستادندمی دانستند و در مقابل ا» شيطانی«برخی از آنان عقل را امری●  

عقل قوی را از آن کسانی می دانستند که در برابر شبهه های عقل بايستد و در ايمان خود استوار بماند●  

 2- فيلسوفان دوره دوم حاکميت کليسا ( حدود قرن های 10تا13)

با مطالعه آثار ابن سينا و ابن رشد موضع آنان در برابر عقل تغيير کرد●  

روی آورده و مسائل دين را تبيين عقالنی کردند (قلمرو و حوزه عقل)به عقل ●  

اين توجه به عقل به دليل ناسازگاری با مبانی کليسا، منجر به حاکميت عقل در مقابل دين شد●  

دوره رنسانس (آغاز عصر خرد) -3  

ايگاه رقم می خورد ، عقل جتماعی و فکری معموالً در تقابل با حاکميت کليسا جدر ابتدای رنسانس که تحوالت ا●
 ويژه ای پيدا کرد

عقل يگانه مرجع درستی و نادرستی افکار و عقايد تلقی می شد●  

عقل جای دين را گرفت و دين را در گوشه ای از زندگی انسان ها به حاشيه راند●  

در دوره  اول حاکميت کليسا عقل امری...........پنداشته می شد. - 32  

 پاسخ: شيطانی

در دوره دوم حاکميت کليسا فيلسوفان و حکيمان مسيحی به ..........مسائل دينی روی آوردند. - 42  

 پاسخ: تبيين عقالنی دين

در دوره رنسانس يگانه مرجع درستی و نادرستی عقايد............بود. - 52  

 پاسخ: عقل

در ابتدای توجه به عقل در اروپا چه جريان هايی شکل گرفت؟ - 62  

ه ای که مان ابتدای توجه به عقل در اروپا ، اختالفی ميان فالسفه آغاز شد و به تدريج رشد کرد به گوندر هپاسخ: 
تقسيم شدند.» تجربه گرا«و » عقل گرا«فيلسوفان اروپا به دو دسته   

ديدگاه فرانسيس بيکن در باره روش مناسب در شناخت و روش عقلی  چيست؟- 72  

  پاسخ: 



است» پيشرفت زندگی بشر« برای  بهترين روش» تجربی«روش ●  

استدالل های عقلی را بت می داند که فالسفه قديم مانند ارسطو آن ها را ساخته اند●  

ه کند( از فيلسوفان می خواهد از استدالل های عقلی دست بر دارند و به آنچه از طريق تجربه به دست می آيد تکي●
 هيچ کدام از معانی عقل را نمی پذيرد)

از استدالل های عقلی به عنوان............ياد می کند.بيکن  - 28  

 پاسخ:  بت ها

ديويد هيوم تنها راه رسيدن به شناخت و معرفت را.............می دانست. - 29  

 پاسخ: تجربه

در باره عقل چيست و کدام معانی آن را می پذيرد؟» عقل گرا«ديدگاه دکارت  - 30  

 پاسخ:

و شناخت تجربی که همکاری حس و عقل  -استدالل های عقلی محض -بديهيات عقلی(  همه توانايی های عقل●
 است ) را می پذيرد

اختيار انسان   را اثبات کرد -نفس مجرد انسان ج -وجود خدا ب -با عقل و استدالل می توان الف●  

●به عقل به معنای يک حقيقت برتر و متعالی در جهان و انسان آن گونه که فيلسوفان مسلمان اعتقاد داشتند، عقيده 
 ای نداشت

 ●عقل را صرفا يک دستگاه منطقی استدالل می دانست

دکارت عقل را صرفا يک دستگاه منطقی.........می دانست. - 13  

 پاسخ: استدالل

اوگوست کنت در باره عقل چه ديدگاهی داشت؟ - 23  

فالسفه  واقعيات نيست و ساخته ذهن و تأمالت ذهنیرا کامالً ذهنی و بی اعتبار خواند زيرا ناظر بر » عقل فلسفی«●
 است

ارد عقل رافقط قوه استدالل مبتنی بر حس و تجربه می داند و معتقد است آن گاه که به روش حسی و تجربی و●
می رسد.» علم«عمل شود به واقعيت دست می يابد و به   

واقعيت نايل شود.از نظر کنت فقط عقل از طريق............می تواند به شناخت  - 33  

 پاسخ: علم تجربی 

به تدريج در چه مسائلی تأثير گذاشت؟ ديدگاه کنت - 34  

نگاه انسان به خود و جهان - 3توانايی عقل در اثبات ماوراء الطبيعه  -2نسبت عقل و دين    -1پاسخ:   

آيا می توان گفت اوگوست کنت تجربه گرا به کلی منکر عقل در شناخت است؟ - 35  

ر بلکه او معتقد است عقل می تواند از طريق علم تجربی به شناخت واقعيت دست يابد.پاسخ: خي  



 پاسخ فعاليت ها

57فعاليت به کار ببنديم صفحه   

 نظرات فالسفه:

ری و نظر ارسطو: انسان حيوان ناطق است يعنی حيحيوانی است که تفکر و تعقل می کند .او دارای عقل نظ -الف
هم جهان طبيعت و هم ماورای طبيعت را می شناسد و با عقل عملی کارهای مربوط به  عملی است ؛ با عقل نظری 

 زندگی را تنظيم می کند.

ين ايمان بزرگان اوليه کليسا: عقل توانايی ورود به حوزه دين را ندارد مفاهيم اصلی دين برتر از فهم عقل استد -ب
 می خواهد نه معرفت عقالنی 

عقل تجربی برويم تا پيشرفت کنيم ، عقل محض و قياسی کار ساز نيستبيکن: ما بايد به دنبال  -ج  

دکارت: عقل هم به صورت مستقل از تجربه می تواند به حقيقت برسد هم از طريق تجربه - د  

ا روش تجربی و اوگوست کنت: فيلسوفان به دنبال عقلی رفته اند که ناظر بر واقعيت نيست ، عقل صرفاً آنگاه که ب- ه
د.عمل شود به نتيجه می رسد، واقعيت فقط همين امر مادی است که از طريق حس و تجربه به ما ميرسحسی وارد   

 

 سواالت تست 

مقصود فيلسوفان از عقل چيست و آن را چگونه معنا می کنند؟ -1  

عقل همان موجودات مجرد از ماده و جسم هستند که حقايق اشيا را شهود می کنند -1  

که حاکم بر اعمال و رفتار انسان استعقل به همان معنای نفس است  -2  

عقل نيروی باطنی است که شهوات و هواهای شيطانی درون انسان را به بند می کشد -3  

عقل توانمندی است که به کمک آن استدالل می کنيم و به دانش ها و حقايق می رسيم -4  

 2- در باره مصداق وجودی عقل کدام گزينه نادرست است؟

موجوداتی مجرد و غير مادی و بی زمان و مکان هستند -1  

موجوداتی هستند که در افعال خود بی نياز از ابزار مادی هستند -2  
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قوه استدالل و ترکيب قانونمند قضايا -2  



قوه تصديق و تصور به کمک حس -3  

  همچون کليات خمستوانايی ساختن مفاهيم کلی  -4

 4- کدام مورد به تفاوت عقل استداللی در انسان و عقل در اصطالح عالم عقول اشاره ندارد؟

رک شوندعقل استداللی قوه و توانايی درک حقايق است ولی عالم عقول خود حقايقی هستند که بايد با اين عقل د -1  

عالم عقول عالم مجردات است که با حواس قابل درک نيست-2  

عالم عقول بر خالف عقل انسان از طريق استدالل و کنار هم قرار دادن به نحو درست فراهم می شود3  

عقول از طريق شهود، حقايق اشيا را در می يابند ولی انسان با استدالل مفهومی -4  

کدام گزينه جز انديشه های رايج در ايران باستان نسبت به عقل نيست؟ -5  

بايد به يک عقل کلی متصل شودانسان برای فهم امور  -1  

عقل اساس خدا در خلقت بوده است -2  

عقل در يک معنا، وجودی مجرد است -3  

وجود عقل با وجود خداوند متعال وحدت دارد -4  

لوگوس توسط ...........بيان شد و به .........و............توجه داشت. -6  

تجربه  -حس -پروتاگوراس -2نطق                      -عقل - هراکليتس -1  

تفکر   -مثُل -افالطون -4جدل                    -بحث -گرگياس -3     

کدام گزينه تفاوت رويکرد هراکليتس با پارمنيدس را در باب عقل بيان می کند؟ -7  

ای از  عقل پارمنيدس عقل جهانی است که اشيا دارای مرتبهعقل هراکليتس سبب ظهور اشيا و کلمات می شود ،  -1
 آن هستند

از نظر هراکليتس اشيا عالم مظهر علم و حکمت عقل است، عقل پارمنيدس وجود واسطه در فهم انسان است -2  

دپارمنيدس عقل را سبب فهم امور انسان می دان هراکليتس عقل را کلمه می داند که اشيا بيان علم اوست،  -3  

ارمنيدس هراکليتس به حقيقت عقلی اشاره می کند که انسان برای فهم و دريافت به آن متصل می شود، در عقل پ -4
 اسان مرتبه ای از عقل محسوب می شود

عقل کلی و لوگوس به ترتيب اصطالح مورد استفاده چه کسانی هستند؟ -8  

هراکليتس - پارمنيدس - 4کليتس   هرا - افالطون - 3الئوتسه  - پارمنيدس - 2الئوتسه   -افالطون -1  

تيار از نظر ارسطو به ترتيب کدام بخش از قوه عقل با مفاهيم اعتباری کار دارد و کدام بخش از آن با اراده و اخ -9
 آدمی عجين است؟

عقل نظری - عقل نظری - 2عقل عملی                      - عقل نظری -1  



عقل نظری - عقل عملی - 4  عقل عملی                   –عقل عملی  -3  

تحوالت و تطورات عقل در دوره جديد اروپا بيشتر حول چه موضوعی بوده است؟ - 10  

گستره دامنه -4حدود توانايی    -3بهره وری بيشتر    -2تقسيم بندی عقول   -1  

 11-  کدام گزينه از عقايد آبای کليسا در مورد عقل نيست؟

عقل را امری شيطانی می دانستند   -1  

عقل انسان را از ايمان باز می دارد - 2    

ايمان قوی، نزد ستيز گران با عقل است -3  

عقل بايد در جهت تأييد دين استفاده شود -4  

رابطه دين و عقل در قرون وسطی و دوره رنسانس ، در کدام گزينه به درستی مطرح شده است؟ - 12  

عقل و دين در کنار يکديگر به شناخت مسائل می پرداختنددر قرون وسطی  -1  

در دوره رنسانس بر خالف قرون وسطی عقل تابعيت دين را پذيرفت -2  

در قرون وسطی دين در مقابل عقل ايستاد و آن را تابع خود ساخت -3  

در دوره رنسانس عقل نقش دين را پذيرفت و در کنار يکديگر به شناخت مسائل پرداختند -4  

کدام فيلسوف به جز عقل انسانی مصداق ديگری برای عقل در نظر نمی گيرد؟ - 13  

ابن سينا -4افالطون    -3هراکليتس      -2دکارت     -1  

تفاوت نظر دکارت و کانت در کدام گزينه به درستی بيان شده است؟ - 14  

ستن را بر گرفته از واقعيت می داندکارت معتقد بود که مفاهيم فلسفی ساختار ذهن انسان اند ، اما کانت آ -1  

وداز نظر دکارت عقل می تواند وجود خدا و نفس مجرد انسان را با استدالل اثبات کند اما کانت منکر اين امر ب -2  

م ذهنی دکرت عقل را به عنوان يک حقيقت برتر و تعالی می دانست اما کانت آن را ابزاری برای شناسايی مفاهي -3
 می دانست

ی به در نزد دکارت قادر به شناختن بديهيات است اما در نزد کانت تنها ابزاری است که از طريق علم تجربعقل  -4
 شناخت واقعيت نايل می شود

کدام فيلسوف عقل انسان را به عنوان ابزاری برای شناخت واقعيت خارجی و عينی می داند؟ - 15  

  بيکن - 4دکارت    -3کنت    - 2کانت    -1

 16-  کدام ديدگاه در خصوص کنت صحيح نيست؟

او به طور کلی عقل فلسفی و کار عقل در تأسيس فلسفه را کامالً ذهنی خواند -1  

او تنها استدالل تجربی را درست می دانست و استدالل عقلی صرف را قبول نداشت-2  



علم از نظر ارسطو منحصر به همين علم تجربی است و فلسفه را علم محسوب نمی کرد -3  

او به کلی عقل را زير سوال برد و در فلسفه اش عقل جايگاهی نداشت -4  

در نگاه ابن سينا و دکارت به ترتيب، عقل مفاهيم فلسفی را .........و............می کند. - 17  

ابداع  -کشف -4کشف    - انتزاع -3اختراع      -کشف -2انتزاع    -ابداع -1  

 پاسخنامه

گزينه سه  - 8گزينه دو  -7گزينه يک  -6گزينه يک   - 5 گزينه سه -4 گزينه دو -3ارگزينه چه -2گزينه چهار   -1
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 درس 8

  ( عقل در فلسفه قسمت دوم ) ديدگاه فالسفه مسلمان در باره عقل 

السفه در درس قبل معنا و ماهيت عقل و ديدگاه حکيمان و فالسفه ايران و يونان باستان و نيز ديدگاه برخی از ف 
سفه در اين درس با نظرات فالسفه مسلمان در باره عقل و مقايسه آن با نظرات فال ؛اروپايی در باره عقل بيان شد

 اروپايی پرداخته می شود.

 قبل از آن گريزی زده شود به عقل و عقل گرايی و پيشينه آن در ايران

 عهد پيش از باستان عقل نزد حکمای

  عقل گرايی و خرد گرايی است» اوليه«ايران يکی از کانون های ●

  ديشمندان آن به خرد ورزی و فرزانگی شهرت دارندان●

 -3برخی نقل های تاريخی و آثار مکتوب مربوط به آن دوره -2گزارش فردوسی در شاهنامه   -1منابع اطالع ما : ●
  »حکمة االشراق«گزارش های سهروردی در کتاب 

  هر دو معنای عقل را قبول داشته اند؛●

  تعقل  و خرد ورزی و برهان -بوجود نورانی و مجرد    -يعنی: الف 

  ديدگاه انديشمندان ايران قديم در باره خدا

  خرد با وجود آفريدگار متحد و يگانه است●

  کل جهان را با خرد و عقل رهبری می کند●

  بر اساس خرد و با انديشه خود جهانيان و وجدان ها (نفوس انسانی) و خرد ها را آفريده است●

  انسان پرتو و مظهر اوست خرد و عقلبه نظر می رسد ● 

  ( به نام خداوند جان و خرد /  کزين برتر انديشه بر نگذرد) ←شاهد از شاهنامه فردوسی

 



در جهان اسالم به عقل و عقالنيت توجه ويژه ای است ؛ يکی از عوامل مهم توجه به عقل و عقالنيت در جهان 
و سخنان پيامبر اکرم (ص) و عترت گرامی ايشان است. قرآن کريماسالم ،  

 جايگاه عقل نزد مسلمانان

کمتر کسی است که در بزرگداشت عقل سخن نگفته باشد ●  

ممتاز و ويژه ای دارد در فرهنگ عمومی مسلمانان جايگاه●  

همواره از عقل به تجليل ياد شده است●  

 ●جايگاه ويژه عقل برای مسلمانان سبب حرکت عمومی مسلمانان به سوی علم و دانش شده است

 نکته: برخی از جريان های فکری اسالمی با عقل مخالفت کردند که به دو شکل عمده ظهور کرد:

 شکل اول: تنگ و محدود کردن دايره اعتبار و کار آمدی عقل در عين پذيرش آن

 در اين شکل اين جريان ها می کوشيدند نشان دهند:

 1- برخی روش های عقلی در مسائل دين کاربردی ندارد

 2- کسانی که از اين روش ها استفاده کنند، مرتکب خطا می شوندوبه دين آسيب می رسانند

 شکل دوم:  مخالفت با فلسفه و منطق تحت عنوان دستاوردی يونانی و غير اسالمی

 نقد فالسفه بر نظر جريان های اسالمی در شکل دوم

آراء فيلسوفانی مانند سقراط و افالطون و ارسطو با آموزه های اسالمی سازگاری دارد بسياری از●  

ه هر فردی از هر مليتی می تواند وارد آن شود ، در باره مسائل آن ک و فلسفه دانش و شاخه ای از معرفت است●
بينديشد و توليد دانش کند »هستی و حقيقت اشياست«مربوط به   

، آن و حقيقت پديده ها بيندشد و دانشی به ارمغان آورد» بما هو هستی«د در باره هستی اگر عقل انسان بتوان ●
است »فلسفه «دانش  

     دن آناست که داوری می کند نه يونانی يا ايرانی يا چينی بو» استدالل«درستی يک دانش فقط ادر درستی و ن●

  دو مصداق عقل نزد فيلسوفان مسلمان

  اند:ودر باره آن کتاب نوشته  تمام فيلسوفان مسلمان از دو مصداق عقل سخن گفته و آن را پذيرفته 

  برتر و متعالی در هستیعقل به عنوان وجودی  -1

  قوه استدالل و شناختعقل به عنوان  -2

  نظر فالسفه در باره عقل به عنوان وجودی برتر در هستی  -الف

  از نظر فارابی و ابن سينا:

  استعقل اول اولين مخلوق خداوند  ●

  روحانی وغير مادی استکامالً  ●



  عقول ديگری نيز به ترتيب از آن به وجود آمده اند( در حکمت مشا به ده عقل اشاره شده است)●

  فوق عالم طبيعت هستند●

  فيض خدا از طريق آن ها به عوالم ديگر می رسد●

  پايين تر از خود هستند هر دم در کار اداره و فيض رسانی به مخلوقات●

  عقلی که در انسان است پرتويی از همان عالم عقول است●

  » / که بدان تدبير اسباب سماست غير اين عقل تو حق را عقل هاست« در بيت 

  در اين بيت عقل اول قدرت انديشيدن و عقل دوم همان وجود برتر و متعالی است 

   نام دارد که: عقل فعاليکی از اين عقول 

ه از طريق است ک فيض خداوند( يعنی قدرت انسان در فهم امور، ف عامل فيض رسانی به عقل انسان هاست-1
 آن ها به انسان می رسد وو به واسطه اين عقل است که انسان مفاهيم کلی را می فهمد و درک می کند .)

  محسوس نيست. وبرای خود انسانتذکر: مدد رسانی عقل فعال در باطن وجود انسان صورت می گيرد 

   است آفتاب به چشممانند نسبت  عقل فعال به انساننسبت و مقام و منزلت  -2

  دستگاه تفکر و استداللعقل به عنوان  -ب

عقل ابزار شناخت انسان و وسيله تفکر اوست  عموم فالسفه مسلمان  مبنای مشترکی در باره عقل دارند ومعتقدند●
(  و انواع استدالل ها شناخت عقلی محض) - شناخت تجربی –(بديهيات  راه های عقلی و شناخت همه  ؛ بنابر اين

  .تمثيل و برهان های عقلی محض ) در جايگاه خود روشی درست برای کسب شناخت هستند - استدالل های تجربی

  توضيح بيشتر:

  :  کارکرد های عقل

  ابزار ديگری شناخت عقلی  از طريق استدالل عقلی محض بدون هيچ -1

  اجتماع نقيضين محال است)«بديهيات اوليه عقلی ( خود به خود روشن هستند و نياز به دليل ندارند؛ مانند:  -2

  شناخت تجربی ( تحليل عقلی داده های حسی و تجربی/ همکاری حس و عقل) -3

  علم حضوری( شهود عقالنی محض و بی واسطه) -4

  انواع استدالل ها:

  تجربی(استقرايی)استدالل های  -1

  استقرايی تمثيلی  -2

  استدالل های برهانی يا قياسی -3

  استدالل های عقلی معيار اوليه قبول يا رد هر نظر علمی و فلسفی هستند●



هر کس عادت کرده سخنی را بدون دليل بپذيرد از حقيقت انسانی خارج شده است( ما فرزندان  :ابن سينا می گويد●
  دليل هستيم) 

  فارابی و ابن سينا در باره عقل:ديدگاه 

رشد کند يعنی  فارابی و ابن سينا می گويند: عقل در هنگام تولد به صورت يک استعداد است که بايد تربيت شودتا
مراحل کودکی ، نوجوانی و جوانی را می گذراند و رشد جسمی او تکامل می يابد، عقل نيز با همان طور که انسان 

  کند و کامل می شود.تربيت مراحلی را طی می 

  مراحل تکامل عقل از نظر فارابی و ابن سينا:

  )هيواليی بالقوه ( مرحله اول: عقل

هنگامی است که انسان هيچ ادراک عقلی ندارداما استعدادو آمادگی درک معقوالت را دارد ، مانند نوزادی که تازه 
  ويسد.استعداد نوشتن را دارد  اما فعالً نمی تواند بن متولد شده است

  مرحله دوم: عقل بالملکه

مثالً می  و مفاهيم و قضايای بديهی را درک می کند؛ در اين مرحله عقل درک اولی از قضايای ضروری پيدا می کند
  داند که يک چيز نمی تواند هم باشد هم نباشد، در اين مرحله انسان می تواند دانش ها را کسب کند

  مرحله سوم: عقل بالفعل

  و با تمرين و تکرار دانش هايی را کسب کرده استعقل شکوفا شده و به فعليت رسيده در اين مرحله 

  مرحله چهارم:عقل بالمستفاد

در اين مرحله انسان به طوری بر دانش هايی که کسب کرده مسلط است که از هر کدام که بخواهد می تواند استفاده 
  کند 

  معتقدند: در خصوص رابطه دين و فلسفه با توجه به اين مبنای مشترک عموم مسلمانان

 »ی لپشتوانه عق«اين ايمانی ارزشمند است که بنابر؛ نيازمند  استدالل عقلی است پذيرش هر اعتقاد و آيينی -1
  . داشته باشددر غير اين صورت انسان را به کارهای غلط می کشاند

شمند است که پشتوانه عقلی داشته زيمانی ارحجت و دليل هر کس به اندازه توان وقدرت فکری اوست بنابر اين ا
  باشد.

  

  .می دانند  ابزار معرفتفالسفه مسلمان عقل را در کنار (حس و قلب) يکی از -2

  ما به کمک عقل در آيات قرآن می انديشيم و با تفکر و تدّبر در آيات به معارف قرآن پی می بريم

کسب معرفت را به  فيلسوفان مسلمان با اينکه اساس پذيرش هر اعتقاد و آيينی را ، استدالل عقلی می دانند،راه -3
  بلکه حس و شهود را هم معتبر می دانند. عقل منحصر نمی کنند

د و کمک کننده و تأيي هر سه ما را به حقيقت می رسانند وحیو  شهودو  استدالل عقلیاز نظر فيلسوفان مسلمان 
کننده يکديگر هستند گر چه هر يک روش های خاص خود را دارند و از مسير های متفاوتی در جست و جوی 

  حقيقت هستند؛



سوال ؟ چرا گاهی ما در استدالل ها ی عقلی و يا فهم وحی دچار اشتباه می شويم و آيا امکان بر طرف ساختن آن 
  هست؟

پاسخ:به علت توانمندی های عقلی محدود و متفاوتی که داريم ممکن است در استدالل های عقلی و فهم وحی دچار 
شويم و به نتيجه های نادرست برسيم و احساس کنيم ميان دستاورد های عقلی ما و داده های وحی تعارض اشتباه 

  هايی وجود دارد 

دهيم و از دانش ديگران بهره ببريم تا بتوانيم خطا های خود را دراين صورت بايد تالش علمی خود را افزايش 
  اصالح نموده و از گمان تعارض ميان يافته های عقلی و دستاوردهای وحيانی رهايی يابيم.

  

  سواالت تشريحی

  يکی از عوامل مهم توجه به عقل و عقالنيت در جهان اسالم  چيست؟ -1

  سخنان عترت ايشان -و  سخنان پيامبر اکرم (ص) -پاسخ: پيام الهی

  جايگاه عقل در نزد فالسفه و شخصيت های مسلمان چيست؟-2

  پاسخ:

 کمتر کسی است که در بزرگداشت عقل سخن نگفته باشد

  همواره از عقل به تجليل ياد شده است

علم و عقل در فرهنگ مسلمانان جايگاه ويژه ای دارد که اين جايگاه ويژه سبب حرکت عمومی مسلمانان به سوی 
  داتنش  در حوزه های مختلف شده است

  دو شکل عمده مخالفت برخی از جريان های فکری مسلمان با عقل چيست؟-3

  پاسخ:

  تنگ کردن محدوده اعتبار  وکار آمدی عقل در عين پذيرش آن  -1

  مخالفت با فلسفه و منطق ، تحت عنوان دستاوردی يونانی و غير اسالمی  -2

  مخالفت با عقل چيست؟ در شکل اول ، دليل  -4

  پاسخ:

کسانی که از اين  -ب  کاربردی ندارندبرخی روش های عقلی در دين  -اين جريان ها کوشيده اند نشان دهند : الف
  و به دين آسيب می رسانند مرتکب خطا می شوندروش ها استفاده می کنند ، 

  وارد است؟چه نقد هايی بر شکل دوم مخالفت با عقل از طرف برخی جريان ها ی اسالمی   -5

  پاسخ:

  بسياری از آراء فيلسوفانی مانند سقراط و افالطون و ارسطو با آموزه های اسالمی سازگاری دارد -1



شاخه از دانش شود و  است که هر فردی از هر ملتی می تواند وارد اين» معرفت«خه ای از افلسفه دانش و ش -2
  در باره مسائل آن که مربوط به هستی و حقيقت اشياست ، بينديشد و توليد دانش کند

  با استفاده و بهره گيری از نظرات متفکران و نقد و بررسی آن ها می توان باعث پيشرفت اين دانش شد -3

پديده ها بينديشد و دانشی به ارمغان آورد  و حقيقت» بما هو هستی«اگر ما بپذيريم عقل می تواند در باره هستی  -4
  ، اين دانش فلسفه است

  است که داوری می کند نه مليت خاصی» استدالل«در درستی و نادرستی يک دانش فقط  -5

  مسائل فلسفه مربوط به...........و.............است. -6

  حقيقت اشيا –پاسخ: هستی 

  ق هستند؟عقل مواف فيسوفان مسلمان با کدام مصداق -7

پاسخ:فيلسوفان مسلمان از فارابی تا عالمه طباطبايی و ساير فيلسوفان عصر حاضر، در باره هر دو مصداق عقل 
  .و پيرامون هر دو کتاب نوشته اند سخن گفته اند

  دو مصداق عقل نزد فيلسوفان مسلمان کدام است؟ -8

  قل به عنوان قوه استدالل و شناختع -2عقل به عنوان وجودی برتر و متعالی در هستی     -1پاسخ: 

فيلسوفان مسلمان ، روشن تر و دقيق تر از ...........و..............مرتبه ای از موجودات را که حقيقت  -9
  وجودشان عقلی است، اثبات کرده اند.

  افالطون -پاسخ: هراکليتوس

  فيلسوفان مسلمان چيست؟(موجودات برتر و متعالی در هستی) از نظر  ويژگی های عقول - 10

  پاسخ:

  است عقل اول اولين مخلوق خداوند ●

  کامالً روحانی وغير مادی است ●

  ( در حکمت مشا به ده عقل اشاره شده است) عقول ديگری نيز به ترتيب از آن به وجود آمده اند●

  فوق عالم طبيعت هستند●

  فيض خدا از طريق آن ها به عوالم ديگر می رسد●

  ر اداره و فيض رسانی به مخلوقات پايين تر از خود هستندهر دم در کا●

  عقلی که در انسان است پرتويی از همان عالم عقول است●

  پيام اين بيت را بنويسيد. - 11

  »سماست باب/ که بدان تدبير اس غير اين عقل تو حق را عقل هاست« 

  ودی برتر اشاره داردعالوه بر عقل به عنوان قوه استدالل به عقل به عنوان وج- پاسخ: الف



  نشان دهنده عقول مجرد و تدبير گر است -ب

  مولوی در اين بيت عقل را نخستين مخلوق دانسته است -ج

  و عالم عقول است؟از نظر فيلسوفان مسلمان چه ارتباطی بين عقل انسان  - 12

پرتويی از همان عالم عقول  پاسخ: آنان می گويند عقلی که در انسان هست و به او توانمندی انديشيدن می دهد نيز
است که اگر تربيت شود و رشد کند ، عالوه بر استدالل کردن ، می تواند حقايق را آن گونه که عقول درک می کنند 

  ، بيابد و مشاهده کند .

  کدام عقل عامل فيض رسانی به عقل انسان هاست و نسبت آن به انسان مانند چه نسبتی است جرا؟ - 13

  پاسخ: عقل فعال

؛ زيرا همان طور که آفتاب روشنی بخشی می کند مانند آفتاب است به چشممقام و منزلت عقل فعال نسبت به انسان ، 
تا چشم انسان ببيند و بينای بالفعل شود، عقل فعال نيز نخست چيزی در قوه عقل آدمی افاضه می کند ، به طوری که 

  شروع به فعاليت می کند و به ادراک حقايق نايل می شود. فعاليت عقلی برای انسان ممکن می شود و در نتيجه عقل

  نسبت عقل فعال به عقل آدمی مانند نسبت .............است به ................ - 14

  چشم -پاسخ آفتاب

  سبب فعاليت و ادراک حقايق توسط عقل آدمی..............است. - 15

  پاسخ: عقل فعال

  ابی و ابن سينا کدام است؟مراحل ومراتب عقل از ديدگاه فار- 16

  مرحله اول: عقل هيواليی

هنگامی است که انسان هيچ ادراک عقلی ندارداما استعدادو آمادگی درک معقوالت را دارد ، مانند نوزادی که تازه 
  متولد شده است.

  مرحله دوم: عقل بالملکه

د که يک چيز نمی تواند هم باشد هم در اين مرحله عقل درک اولی از قضايای ضروری پيدا می کند، مثالً می دان
  نباشد، در اين مرحله انسان می تواند دانش ها را کسب کند

  مرحله سوم: عقل بالفعل

  در اين مرحله عقل شکوفا شده و به فعليت رسيده و با تمرين و تکرار دانش هايی را کسب کرده است

  مرحله چهارم:عقل بالمستفاد

  نش هايی که کسب کرده مسلط است که از هر کدام که بخواهد می تواند استفادهدر اين مرحله انسان به طوری بر دا

  کارکرد های عقل چيست؟ - 17

  پاسخ:

  شناخت عقلی  از طريق استدالل عقلی محض بدون هيچ ابزار ديگری-1



  است) اجتماع نقيضين محال«بديهيات اوليه عقلی ( خود به خود روشن هستند و نياز به دليل ندارند؛ مانند:  -2

  شناخت تجربی ( تحليل عقلی داده های حسی و تجربی/ همکاری حس و عقل) -3

  ( شهود عقالنی محض و بی واسطه) علم حضوری -4

  انواع استدالل کدام است؟ - 18

  پاسخ:

  (استقرايی) استدالل های تجربی -1

  استقرای تمثيلی  -2

  استدالل های برهانی يا قياسی -3

  قبول يا رد هر حکم و هر نظر علمی و فلسفی چيست؟» اوليه«مسلمان معيار از نظر فيلسوفان  - 19

  پاسخ:

  استدالل های عقلی

  ما فرزندان دليل هستيم و ابن سينا در اين زمينه چه می گويد؟«چرا فيلسوفان مسلمان می گويند: - 20

کم و عقيده ای است  به همين نظر فيلسوفان مسلمان ، استدالل های عقلی معيار اوليه قبول يا رد هر ح ازپاسخ:
  ».ما فرزندان دليل هستيم« دليل گفته اند

  »هر کس که عادت کرده سخنی را بدون دليل بپذيرد، از حقيقت انسانی خارج شده است.« ابن سينا می گويد:

قلی استدالل ع«با توجه به اينکه مبنای مشتر ک تمام فالسفه اسالمی برای رد يا پذيرش هر سخن يا نظری  - 21
  ( اهميت عقل در دين) ، اعتقاد فالسفه در باره کاربرد عقل در دين را بنويسيد.»است

  پاسخ: 

پذيرش هر اعتقاد و آيينی نيازمند استدالل عقلی است و بنابر اين ايمانی ارزشمند است که پشتوانه عقلی داشته  -1
  باشد.

و معتقدند ما به کمک اين کسب معرفت می دانند  »ابزار«فالسفه مسلمان عقل را در کنار (حس و قلب) يکی از  -2
  ابزار می توانيم در آيات و احکام بينديشيم و احکام و معارف آن را به دست آوريم.

، هر سه ما را به حقيقت می رسانند و لذا در »وحی«و »شهود«،»استدالل عقلی«از نظر فيلسوفان مسلمان،  -3
  و مؤيد يکديگرند. موضوعات مختلف به يک نتيجه خواهند رسيد

  به يک اندازه است؟» استدالل عقلی«آيا توانايی افراد در  - 22

پاسخ: خير بلکه برای سطوح مختلف جامعه متفاوت است و حجت و دليل هر کس به اندازه توان و قدرت فکری 
  اوست.

  جايگاه عقل در دين چيست؟ - 23



ک آن در آيات و روايات بينديشيم و احکام و معارف آن عقل يکی از ابزار معرفت است که می توانيم به کمپاسخ : 
  را به دست آوريم  

به عنوان معيار پذيرش و رد هر اعتقاد و آيينی به مفهوم منحصر » استدالل عقلی« قرار دادن » اساس «آيا  - 24
  ( با دليل بنويسيد) کردن  راه کسب معرفت در اين ابزار است؟

می کردند با تربيت برخی از آنان تالش  - : الف؛ دليلرا هم معتبر می دانند » ودحس و شه«پاسخ:  خير بلکه آن ها 
آنان همچنين وحی را عالی ترين مرتبه شهود می شمارند که  - خود و تهذيب نفس به معرفت شهودی دست يابند؛ ب
دست می يابند و در طريق به عالی ترين دانش ها و معارف  به پيامبران الهی اختصاص دارد و انبيای الهی از اين

  اختيار انسان های ديگر قرار می دهند.

  فيلسوفان مسلمان ...........را عالی ترين مرتبه شهود و مختص به..............می دانند.- 25

  پيامبران - پاسخ: وحی

  چرا گاهی احساس می کنيم بين عقل و وحی تعارض و اختالف وجود دارد و در اين مواقع وظيفه ما چيست؟ - 26

به  داريم، ممکن است از استدالل عقلی» متفاوتی«و» محدود«پاسخ: ما انسان ها چون توان مندی های عقلی 
  درستی استفاده نکنيم و به نتيجه های نادرست و اشتباه برسيم و احساس کنيم بين عقل و وحی تعارض وجود دارد.

  وظيفه ما در چنين مواقعی آن است که:

  يش دهيمتالش علمی خود را افزا -1

  از دانش ديگران بهره ببريم و از تعارض های ظاهری بکاهيم -2

  

  پاسخ فعاليت ها 

  60صفحه  ذکر نمونه اول:

اثبات برخی از احکام و صفات نقد ابن تيميه بر قياس صحيح نيست در مواردی می توان از از برهان قياس برای 
يد: هر مجموعه منظمی نظم دهنده می خواهد ، نظم برای خدا کمک گرفت ؛ به طور مثال کبری برهان نظم می گو

نيست. نظم دهندگی غير خدا  معنای مساوی بودن خدا باغير خدا نيست دهنده اعم از خدا و غير خداست، اما اين به
محدود به توان علمی و قدرت ناقص اوست لذا يک نظم دهندگی ناقص است اما نظم دهندگی خداوند کامل و بی عيب 

  بنابرای خداوند شبيه و هم رديف مخلوقات خود نيست. وونقص است 

برخی موارد هم هست که که حد وسط برهان با اينکه کلی است ولی فقط شامل خداوند می شود مثل اين برهان: 
  موجودات اين جهان همه ممکن الوجود هستند

  هر ممکن الوجودی نيازمند واجب الوجودی است که او را ايجاد کند . 

ان در به وجود آمئن خود نيازمند واجب الوجود است.حد وسط اين برهان يک حد وسط کلی است اما يک پس اين جه
  مصداق بيشتر ندارد که همان خداوندی است که وجود برايش ضروری و واجب الوجود است.

  نقد دوم بر ابن تيميه: 

يچ لفظی را برای خدا به کار نبريم يا اگر ليس کمثله شيم اين نيست که ه«فالسفه می گويند اينکه قرآن کريم فرموده 
به کار ببريم بگوييم معنايی متفاوت با مخلوق دارد ، خير معنا يکی است تفاوت ئر کيفيت و نحوه وجود و علم و 



قدرت در خدا و مخلوقات است .خدا موجود است اما وجود او از ذاتش هست و وجود مخلوقات از خداست . وجود او 
  وجود مخلوقات محدود است و به همين ترتيب است در مورد علم و قدرت و ساير صفات.و نا محدود است 

  61صفحه ذکر نمونه دوم:

  اين فعاليت ناظر بر يکی از مباحث در حوزه فلسفه اخالق و توانايی عقل در تشخيص خوبی و بدی است .

ح عقلی هستند گرچه نحوه تبيين آنان با اشاعره معتقد به ُحسن و قسبح شرعی و شيعه ومعتزله معتقد به ُحسن و قُب
  نحوه تبيين معتزله متفاوت است.

  فعاليت نکته:

به سخن در آمدن عقل اشاره به اين نکته دارد که قوه نطق ، ظهور داده های عقل و مفاهيم عقلی در قالب  -1
بيان مفاهيم  کلمات و الفاظ است . بنابر اين مقصود ارسطو نيز از قوه نطق ِصرف سخن گفتن نبوده بلکه

 عقلی و استدالل های عقلی در قالب لفظ و بيان بوده است.
از آن جا که عقل همان قوه ای در وجود است که به وسيله منطق و در پاسخ سوال دوم می توان گفت  -2

استدالل، درست را از نادرست وخوب را از بد و به عبارت ديگر حق را از باطل تشخيص می دهد.اين قوه 
 يص می دهد که بايد فرمان خدا را پذيرفت و از خدا اطاعت کرد .است که تشخ

انسان بالقوه خليفه خداست می تواند جانشين خداشود و دارای ظرفيتی عظيم در نظام خلقت است ؛ اين  -3
ظرفيت عظيم ناشی از آن است که در وجود او مرتبه ای از عقل جانب خداوند است که به وديعه نهادهشده 

 از همان علی است که امام باقر(ع) بدان اشاره کرده است .است که برتری 

  65صفحه فعاليت بررسی:

فيلسوفان عقل گرای اروپايی که هم استدالل عقلی محض و هم استدالل تجربی را قبول داشتند، ديدگاهشان به 
دند که فقط عقل اين ديدگاه فالسفه اسالمی نزدی است اما فيلسوفان تجربه گرا اين گونه نمی انديشند و معتق

  تجربی توانايی رسيدن به علم را به ما ميدهد.

بيشتری به ديدگاه فيلسوفان مسلمان دارد ،  در ميان فيلسوفان ديگر ديدگاه افالطون و ارسطو نزديکی: اوالً 
گسترده زيرا آنان هم به عقل تجربی و حسی و هم به عقل محض و توانايی آن اعتقاد داشتند اما در باره توانايی 

  عقل و به خصوص نسبت آن با دين نظر خاصی نداشتند.

 ً با اينکه فيلسوفان عقل گرايی مانند دکارت هم به حس و تجربه و هم به عقل و استدالل عقلی  محض و  : ثانيا
توانايی آن اعتقاد داشتند اما در باره همکاری ميان عقل  دين و عرفان نظر چندان مثبتی نداشتندو کمتر به آن 

  توجه داشتند .

قل تجربی قرار می دهند ، نظرشان موافق با فيلسوفان که عقل را فقط در حد عثالثاً: فيلسوفان تجربه گرا 
  مسلمان نيست که هم عقل محض و هم عقل تجربی را قبول دارند و دايره کارآمدی عقل را وسيع تر می دانند.

  66صفحه فعاليت تفکر:

  در اين فعاليت به موارد زير بايد توجه داشت:

ؤمنين (ع) نشان می دهد که اين دو بزرگوارانسان های عاقل توصيف ابن سينا از پيامبر اکرم(ص) و امير الم -الف
  و حکيم هستند و قدرت عقلی آن ها در باالترين حد است.

توصيه پيامبر اکرم(ص) به حضرت علی (ع) توصيه عبادت عقالنی است که دو معنا می تواند داشته باشد، اول  -ب
و دوم اينکه اعمال و رفتار خود را بر اساس تفکر و اينکه انسان اهل تفکر باشد و در نعمت های الهی بينديشد

  انديشه انجام دهد.



پيام فلسفی اين جمله آن است که ابن سينا که خود يک فيلسوف بزرگ است دين اسالم را ، دين کامالً عقالنی و 
  منطقی يافته و رهبران آن را در باالترين حد تعقل يافته است.

ی آن است که با اينکه وی يک فيلسوف نابغه و عقل گرای بزرگ است ، اما اين جمله ابن سينا گوياسوم اينکه 
رسول خدا و امير المؤمنين در نظر وی چنان باعظمت و بزرگ هستند که در مقابل آنان کامالً خاضع است و با آن 

  جمله های زيبا آن دو بزرگوار را توصيف می کند.

  67به کار ببنديم صفحه 

ات اول درس است که عامل اصلی توجه به عقل و عقالنيتدر جهان اسالم را قرآن کريم و سوال اول ناظر به توضيح
  سيره معصومين(ع) ذکر کرده است.

پاسخ به سوال دوم نيز در درس آمده است و ذکر شده که مخالفت با عقل به صورت مستقيم کمتر صورت گرفته اما 
ت با عقل در اسالم به خصوص در ميان پيروان ائمه کمتر در دو قالب خود را نشان داده است و علت اينکه مخالف

  جدی گرفته شده توجه قرآن کريم و معصومين به عقل بوده است.

پاسخ سوال سوم را هم می توان از داخل درس به دست در آورد . رهبران کليسا به خصوص در دوره اول قرون 
د می ديدند اما عموم فالسفه مسلمان معتقد به وسطی مخالف سرسخت عقل بودند و ميان ايمان دينی و عقل تضا

  همراهی عقل با دين بودند

پاسخ چهارم نيز در بخش معرفت شناسی سال يازدهم ذکر شده است . فيلسوفان مسلمان همه توانايی های شناخت 
قبول اعم از عقل وحس و شهود و وحی را قبول داشتند و همان طور که افالطون و ارسطو هم حس و هم قياس را 

  فيلسوفان مسلمان نيز هم حس و هم قياس عقلی را معتبر می دانستند. داشتند
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  9درس 

  )»1( آغاز فلسفه در جهان اسالم« 

  حدود سيزده قرن از ورود فلسفه به جهان اسالم می گذرد؛ 

  هستند.» حيات عقلی« اين دو از ميوه ها  و ثمرات است و  »حيات علمی«نوعی  »حيات فلسفی«

  حيات فلسفی  ←حيات علمی  ←حيات عقلی 

(حيات عقلی)، شاخه های مختلف دانش شروع به رشد و تکامل می  توضيح: اگر جامعه ای اهل تفکر و تعقل باشد
کنند ؛ (حيات علمی) با رشد حيات علمی شاخه های مختلف آن ظهور می کند که يکی از آن ها (حيات فلسفی ) 

  است.

فلسفی نيز به نوبه خود در رشد تفکر و عقالنيت مؤثر است و آن  نيز مجدداً به رشد علم البته رشد حيات علمی و 
  فلسفه به عنوان يکی از شاخه های علم کمک می کند. رشدو

  

  زمينه های رشد فلسفه:

 دعوت قرآن کريم و پيامبر اکرم (ص) به خرد ورزیزمينه اول:  -الف

  مسلمانانگسترش مباحث اعتقادی ميان  زمينه دوم: -ب

  متوننهضت ترجمه  -ج

  زمينه اول:

مقارن بوده است  با ظهور اسالم و تشکيل جامعه اسالمیمسلمانان » حيات تعقلی«مورخان علم گزارش داده اند که 
  و دليل اين مقارنت پايه گذاری حيات عقلی توسط پيامبر اکرم (ص) و قرآن کريم بوده است.



ماعی در جهت بحث و با ايجاد فضای  فرهنگی و اجت -الف(ص) ، پيشوايان بزرگوار و قرآن کريم  پيامبر اکرم
ايجاد فلسفی را  حيات دادن فرصت تفکر و انديشه ورزی برای مردم ، زمينه های الزم برای رشد با -گفتگو و ب

  کردند.

  عبارت است از:» سفیحيات فل«زمينه سازی های قرآن کريم و معصومين عليهم السالم برای رشد 

  ارزش قائل شدن برای اصل تفکر و خرد ورزی -1

مدينه شد ، ديد که جمعی از مردم به عبادت مشغول اند و گروهی در باره مسائل مثال: روزی رسول خدا وارد مسجد 
مبعوث من برای گسترش علم « علمی گفتگو می کنند. ايشان به سوی گروه دوم رفت و کنار آنان نشست و فرمود : 

  ».شده ام

   تکريم علم به عنوان ثمره تفکر و خرد ورزی -2

  تکريم پيوسته عالمان و دانشمندان -3

  خون شهدا است از مثال: از امام صادق (ع) روايت شده است که مداد علما افضل

  يا در نظر گرفتن پاداش نقدی برای ترجمه کتاب توسط حنين بن اسحاق

  فلسفی و به کار گرفتن شيوه های مختلف استداللطرح مبا حث علمی و عقلی و  -4

  ». او اول است و آخر و ظاهر است و باطن و او به هر چيزی داناست« مثال: قرآن کريم می فرمايد: 

موجودات کاملی هستند عاری از ماده و قوه ؛ زيرا جملگی « ياامير المؤمنين (ع) در باره فرشتگان می فرمايند:
  »ارند و نهايت کمال ممکن خود را دارا هستند، خداوند بر آن ها تجلی کرد ، نورانی شدند...مجردند و فعليت تمام د

  مذمت پيوسته نادانی و جهل به طوری که در جامعه يک ويژگی منفی تلقی شود -5

  »چه بسيار عزيزی که نادانی اش او را خوار ساخت:« مثال: حضرت علی (ع) 

  ها و تمدن ها و استفاده از آن هادعوت به يادگيری علوم ديگر ملت  -6

  »حکمت گمشده مؤمن است، آن را طلب کنيد حتی اگر نزد مشرک باشد« مثال: رسول خدا (ص) فرمود:

  »علم را بجوئيد حتی اگر در چين باشد« يا 

  ↓دليل و بر آغاز حيات عقلی ( بحث و گفتگوی عقلی) از همان عصر پيامبر (ص):

   زمينه دوم: -ب

بحث و گفتگو در مباحث اعتقادی که از همان زمان رسول خدا(ص) آغاز شد و به سرعت در ميان مسلمان  
  گسترش يافت

هجری دانشمندانی  در همان قرن اولاز جنس مباحث فلسفی بود، سبب شد که  بيشترشانتوجه: اين مسائل که 
اثبات وجود خدا ، صفات خداوند، ضرورت معاد تربيت شدند که در روش عقلی و استداللی در مسائل اعتقادی مانند 

موضوعات اعتقادی دين را با به تعليم و کتابت اشتغال داشتند، و نيز مسائلی مانند جبر  و اختيار متبّحر بودند و
   ناميده می شوند.» متکلم«اين دسته از دانشمندان،دهند، مورد بحث قرا ر» ستدالل و منطقا«

  همان ابتدای ظهور اسالم آغاز و بعد از دو قرن به حيات فلسفی انجاميد.پس: حيات عقلی مسلمانان از 



  زمينه سوم : 

  تأ ثير نهضت ترجمه به عنوان زمينه رشد حيات فلسفی:

بلکه علوم گوناگون از قبيل منطق،  منحصر به دانش فلسفه نبودنهضت ترجمه که از قرن دوم هجری آغاز شد ، 
فلسفه، نجوم، رياضيات، طب، ادب و سياست را هم شامل می شود و در نتيجه آن کتاب های گوناگونی از زبان های 

  يونانی، پهلوی، هندی، و سريانی در رشته های مختلف علمی ترجمه شدند.

نان به زودی معارف پيشينيان را فرا گرفتند و در در شرايطی که زمينه های الزم برای رشد فلسفی فراهم شد، مسلما
  ملت های زمان خود شدند.سر آمد » فلسفه«تمامی رشته های دانش از جمله 

  ويژگی فلسفه اسالمی:

اصول و مبانی مکتب ضمن برخورداری از آراء افالطون و به خصوص ارسطو، در بردارنده انديشه های جديدی( 
  نداشت. ) بود که تا آن زمان سابقهمشاء

  اولين مکتب فلسفی و مطالب مرتبط به آن:

  نام گرفت.» مکتب مشاء«اولين مکتب فلسفه اسالمی  

  يک تذکر بسيار مهم برای دانش آموزان کنکوری:

اگر سوال شود مؤسس مکتب مشاء چه کسی است؟ پاسخ درست ارسطو می باشد اما فارابی مؤسس فلسفه اسالمی  
متکی بر آراء ارسطو بودند و « است که او و پس از او ابن سينا که فلسفه اسالمی را گسترش داد، چون

عقلی  يا روش تعقلی)، استدالل » ( قياس برهانی«گرايش ارسطويی داشتند و ارسطو بيش از هر چيز به 
تکيه می کرد، فلسفه اسالمی نيز صورت استداللی قوی به خود گرفت و نبوغ استداللی ابن سينا اين 

صورت را با ظريف ترين موشکافی ها آراست ؛ بنابر اين اين شيوه تفکر به خاطر مؤسس اول آن ارسطو، 
  معروف شد.» حکمت مشاء«به 

  ابن سينا ←فارابی           گسترش دهتنده  ←)پس مؤسس فلسفه اسالمی(مکتب مشاء

  شناخت کل جهان هستی←قياس برهانی يا استدالل عقلی       هدف ←مطلق وجود         روش ←موضوع

  نکات:

است ؛ اما استدالل عقلی در تمام مکاتب فلسفی از ابزار رسيدن » روش«فرق مکاتب فلسفه اسالمی با يکديگر در 
  به معرفت است

  است. »هدف«سفه با ديگر جريانهای فکری در فرق فل

  سوال؟ حکمت از نظر يک فيلسوف مشايی به چه معنايی است؟

فنی استداللی و فکری که انساِن «حکمت از نظر يک فيلسوف مشايی مانند ابن سينا عبارت است است ازپاسخ: 
به وسيله اين فن به دست می آورد و نفس خويش را به کمال می رساند و  ،عالم وجود را آنچنان که هست

به جهانی عقلی مشابه جهان واقعی موجودات تبديل می شود و مستعد رسيدن به سعادت نهايی به اندازه 
  »طاقت بشری می گردد.

  ای نشده است.برخی ابن سينا را هم دارای يک دستگاه فلسفی مستقل می دانند که در کتاب به آن اشاره 

  فارابی مؤسس فلسفه اسالمی:



  می دانند.» حکمت مشائی«عالمان  و مورخان فلسفه ، فارابی را بنيان گذار و مؤسس  ●

  شهرت يافت؟» معلم ثانی«سوال: چرا فارابی به 

پاسخ: وی به علت آشنايی عميق با تعاليم اسالم ، توانست آموخته های خود از افالطون و ارسطو و ساير فيلسوفان 
، از اين رو پس از گذشته را در يک نظام فلسفی جديد عرضه کندو فلسفه مشائی را در جهان اسالم بنا نهد 

  شهرت يافت.» معلم ثانی«گرفت و به » معلم«ارسطو لقب 

  مين( جمع ميان نظرات دو حکيم) يجمع بين رأی الحک -1ب ارزشمند فارابی : دوکتا ●

توضيح در باره اين کتاب: فارابی با ميراث فلسفی يونان ؛ به خصوص آراء افالطون و ارسطو به خوبی آشنا بود و 
  (تطبيق)توانست نقاط مشترک انديشه های آن دو را بيابد و در اين کتاب ارائه دهد.

  ارسطو فی کتاب مابعد الطبيعه اغراض  -2

می کند و نکات پيچيده آن را آشکار شرح بسيار نظرات ارسطو را توضيح در باره کتاب: فارابی با دقت و توانايی 
  .(شرح)می سازد. اين کتاب راهنمای ابن سينا در فهم کتاب ارسطو بود

  فارابی اهل سياست نبود و با اهل سياست معاشرت نداشت اما در سياست بسيار انديشيد و آثار متعددی نوشت ●

  می دانند. بزرگ ترين فيلسوف سياسی اسالمبه گونه ای که برخی او را 

ال توجه ويژه دارد؛ در سو» سعادت « : دانش آموزان عزيز فارابی در موضوعات و مسائل مختلف به توجه و دقت
  های تست به اين نکته دقداشته باشيد.

  از اجتماع می گذرد» سعادت و کمال«به نظر فارابی انسان فطرتاً به اجتماع گرايش دارد و به نظر او مسير  ●

  است.» سعادت در دنيا و آخرت:« از جامعه و مدينه  هدف اصلیبه نظر فارابی  ●

ن فارابی مدينه فاضله را به بدن سالم تشبيه می کند که هر عضو آن متناسب با ويژگی خود وظيفه ای دارد و آ ●
  وظيفه را به نحو احسن انجام می دهد

س وجود يدر هر دو رئ -3در هر دو وظايف بين اعضا تقسيم می شود   -2دارای اعضا هسند  وهرد -1شباهت ها: 
  ز اعضا بر برخی ديگر تقدم و سلسله مراتب دارند.در هر دو برخی ا - 4دارد   

دارای روحی بزرگ و سرشتی عالی است و به عالی ترين درجات تفکر و  -ويزگی های رئيس مدينه فاضله: الف ●
  تعقل رسيده تا بتواند احکام و شرايع را دريافت کند 

  رهبری کند. سعادت حقيقیهت نيل به داشته باشد  تا جامعه را به درستی و در ج اتصال دائمیبا ملک وحی  و

  مدينه فاضله قرار می دهد  مقابلفارابی مدينه جاهله را  ●

  فراوانی لذت ها  -2سالمت جسم     -1هدف مردم مدينه جاهله: ●

  مردم مدينه جاهله اگر به اين دو هدف دست يابند خود را سعادتمند و در غير اين صورت بدبخت می دانند.♦

گفته شود مردم مدينه جاهل سعادت و خوشبختی را نمی شناسند، نادرست است بلکه آن ها سعادت  نکته مهم:  اگر
  را در سالمت جسم و فراوانی لذت می دانند (در سواالت تست دقت بفرماييد)

  



  سواالت تشريحی 

  از ورود فلسفه به جهان اسالم  حدوداً چند قرن می گذرد؟  -1

سيزده قرن است که مسلمانان نوعی حيات علمی دارندکه از آن به حيات فلسفی  پاسخ: حدود سيزده قرن يعنی حدود
  تعبير می شود.

  الزمه شکل گيری حيات علمی و فلسفی چيست؟ -2

  پاسخ: حيات عقلی

حدود چند کتاب از خود به يادگار گذاشته است و کدام فيلسوف  اولين فيلسوف مشهور مسلمان چه کسی است-3
  ؟سخن گفته استاروپايی در باره او 

تاريخ فلسفه «هانری ُکربَن فرانسوی د رکتاب  - کتاب و رساله 270حدود  -پاسخ: ابويوسف يعقوب بن اسحاق کندی
  .»اسالمی

  ؟زمينه های رشد فلسفه در جهان اسالم چيست-4

 دعوت قرآن کريم و پيامبر اکرم (ص) به خرد ورزیزمينه اول:  -الف

  اعتقادی ميان مسلمانانزمينه دوم: گسترش مباحث  -ب

  متوننهضت ترجمه  -ج

  به گزارش مورخان علم حيات عقلی مسلمانان از چه زمانی بوده است؟ -5

پاسخ: مورخان علم گزارش داده اند که حيات عقلی مسلمانان با ظهور اسالم و تشکيل جامعه اسالمی مقارن بوده 
جامعه اسالمی را پايه گذاری » حيات عقلی« به عبارت ديگر ، پيامبر اسالم (ص) و قرآن کريم ؛  است

  کردند.

چه روش هايی را برای حضور عقالنيت در جامعه ، در پيش  و پيامبر اکرم(ص) و پيشوايان دين، و کريم قرآن  -6
  گرفتند؟

قرآن کريم و پيشوايان بزرگوار برای اين حيات عقلی که همان فضای فرهنگی و  -پاسخ: پيامبر اکرم(ص) ، الف
برای ديشه ورزی انفرصت تفکر و  -ماعی جهت بحث و گفتگوی عقالنی است، زمينه سازی کردند ؛ باجت

  مردم فراهم آمد و بسياری از مردم وارد مباحثات علمی شدند.

برخی از زمينه سازی های قرآن کريم و معصومين (عليهم السالم) را برای حضور عقالنيت و شکل گيری حيات -7
  نويسيد.عقلی در جامعه را ب

  ارزش قائل شدن برای اصل تفکر و خرد ورزی -1پاسخ: 

  تکريم علم به عنوان ثمره تفکر و خرد ورزی -2

  تکريم پيوسته عالمان و دانشمندان -3

  طرح مباحث علمی و عقلی و فلسفی و به کار گرفتن شيوه های مختلف استدالل -4

  ويژگی منفی تلقی شودمذمت پيوسته نادانی و جهل به طوری که در جامعه يک  -7



  دعوت به يادگيری علوم ديگر ملت ها و تمدن ها و استفاده از آنها -8

  يکی از دالئل آغاز بحث و گفتگوی عقلی از همان عصر پيامبر(ص) را بنويسيد. -8

پاسخ: از همان عصر رسول خدا(ص) بحث و گفتگوی عقلی در مسائل اعتقادی آغاز شد. در همان قرن اول هجری 
دانشمندانی تربيت شدند که در روش عقلی و استداللی در مسائل اعتقادی مانند اثبات وجود خدا ، صفات 
  خداوند، ضرورت معاد و نيز مسائلی مانند جبر و اختيار متبّحر بودند و به تعليم و کتابت اشتغال داشتند.

  متکلم چه کسی است؟  -9

  دی دين را با استدالل و منطق مورد بحث قرار می دهند.پاسخ:آن دسته از دانشمندانی که موضوعات اعتقا

  داشت؟ ( توضيح دهيد)» حيات فلسفی« نهضت ترجمه چه نقشی در شکل گيری  - 10

در جهان » حيات فلسفی«نهضت ترجمه که از قرن دوم هجری آغاز شد يکی ديگر از زمينه های شکل گيری پاسخ: 
  اسالم بود.

فلسفه نبود ، بلکه علوم گوناگون از قبيل منطق ، فلسفه، نجوم، رياضيات، طب، البته اين نهضت منحصر به دانش 
و در نتيجه آن ، کتاب های فراوانی از زبان های يونانی ، پهلوی، هندی  ادب و سياست را هم شامل می شد

  و سريانی در رشته های مختلف علمی ترجمه شدند.

  ه بود و  چه ويژگی هايی داشت؟توسط مسلمانان چگون» حيات فلسفی «شکل گيری  - 11

پاسخ: با فراهم شدن زمينه حيات فلسفی يعنی حيات عقلی، مسلمانن به زودی معارف پيشينيان را فرا گرفتند و در 
تمامی رشته ها ی دانش سر آمد ملت های زمان خود شدند؛ در فلسفه نيز يادگارهای  فيلسوفان بزرگ 

اء آن حکيمان، نظام فلسفی نوينی را سامان بخشيدند .(فلسفه يونان را آموختند و با نقد و بررسی آر
  اسالمی)

ويژگی ها: ضمن برخورداری از آراء افالطون و به خصوص ارسطو، در بر دارنده انديشه های جديدی بود که تا آن 
  روزگار سابقه نداشت.

  روش فلسفه اسالمی در آغاز چگونه  و متکی به آراء کدام فيلسوف بود؟بود؟ - 12

داشت و متکی بر آراء ارسطو بود و از آنجا که ارسطو در  کامالً استداللیپاسخ: فلسفه اسالمی در آغاز سرشتی 
تکيه می کرد، فلسفه اسالمی نيز صورت استداللی قوی به  قياس برهانیمباحث فلسفی بيش از هر چيز به 

  خود گرفت.

  می به اين نام معروف شد؟چه کسی بود؟ و چرا فلسفه اسال» حکمت مشاء«مؤسس اول  - 13

  پاسخ: ارسطو 

  معروف شد.» حکمت مشاء«و اين شيوه تفکر فلسفی به خاطر مؤسس اول آن ارسطو ، به 

  عالمان و مورخان فلسفه ................را بنيان گذار و مؤسس حکمت مشائی می دانند. - 14

  پاسخ: فارابی

  به ديدگاه کدام فيلسوف يونانی نزديک بود؟ فلسفه سياستديدگاه فارابی در - 15

  پاسخ: به ديدگاه افالطون



  فارابی در چه زمينه ای است؟» مينيجمع بين رأی الحک« کتاب  - 16

پاسخ: فارابی با ميراث فلسفی يونان به خصوص آراء افالطون و ارسطو به خوبی آشنا بود و توانست نقاط مشترک 
  اين کتاب ارائه کند.انديشه های آن دو را بيابد و در 

فارابی در چه زمينه ای است و کدام فيلسوف برای فهم کتاب  »  اغراض ارسطو فی کتاب مابعد الطبيعه« کتاب - 17
  ارسطو از آن بهره برد؟

پاسخ: فارابی در اين کتاب با دقت و توانايی بسيار ، نظرات ارسطو را شرح می کند و نکات پيچيده آن را آشکار می 
  سازد. 

  ين کتاب راهنمای ابن سينا در فهم کتاب ارسطو می شود.ا

چرا فارابی با اينکه مشاغل سياسی را نپذيرفت و با اهل سياست معاشرت نداشت،  از بزرگ ترين فيلسوفان  - 18
  سياسی بود؟

  پاسخ: زيرا در سياست بسيار انديشيد و آثار متعددی در اين زمينه نوشت.

  فارابی دليل گرايش انسان به اجتماع را چه می داند؟  - 19

خود به جامعه گرايش  حسب فطرت و طبعمی داند و معتقد است که انسان به  مدنی بالطبعفارابی انسان را  : پاسخ
  دارد و می خواهد با هم نوعان خود زندگی کند. 

  به نظر  فارابی مسير سعادت و کمال از کجا می گذرد؟- 20

  به نظر فارابی مسير سعادت و کمال انسان از زندگی اجتماعی می گذرد. پاسخ:

  به نظر فارابی هدف اصلی  از جامعه و مدينه چيست؟ - 21

  پاسخ: سعادت در دنيا و آخرت

  مدينه فاضله از ديدگاه فارابی کدام مدينه است؟ - 22

اموری مشغول و به فضايلی آراسته اند که پاسخ: به نظر فارابی بهترين مدينه ها  مدينه ای است که مردم آن به 
  است.» مدينه فاضله«می برد و چنين جامعه ای  سوی سعادتمدينه را به 

  فارابی مدينه فاضله را به چه چيزی تشبيه می کند؟ - 23

 پاسخ: فارابی مدينه فاضله را به بدنی سالم تشبيه ميکند که هر عضو آن متناسب با ويژگی خود وظيفه ای داردو آن
  وظيفه را به نحو احسن انجام می دهد.

  به نظر فارابی چه شباهتی بين اعضای مدينه فاضله با اعضای بدن است؟ - 24

پاسخ: همان گونه که در اعضای بدن هر عضو وظيفه خاصی دارد در مدينه فاضله هم وظايف بين افراد تقسيم شده 
ند، برخی از اعضای جامعه نيز بر برخی در اعضای بدن ، برخی ير برخی تقدم دار هاست؛همان گونه ک

ديگر مقدم اند؛ همانطور که قلب بر همه اعضای بدن رياست دارد، د رمدينه فاضله هم کسی بايد بر 
  ديگران برتری داشته باشد و بر آنان رياست کند.

  ويژگی های رئيس مدينه فاضله چيست؟ - 25



د و به عالی ترين درجات تعقل رسيده است که بتواند پاسخ: رئيس مدينه فاضله روحی بزرگ و سرشتی عالی دار
احکام و شرايع را دريافت کند ؛ يعنی رهبر جامعه کسی پيامبر خدا نيست .پيامبر می تواند با ملک وحی 

  .  اتصال دائمی داشته باشد

  فارابی با توجه به چه ويژگی پيامبران آنان را  رئيس مدينه فاضله می داند؟ - 26

  ائمی با ملک وحی پاسخ: اتصال د

  اتصال دائمی پيامبران با ملک وحی چه اهميتی دارد؟ - 27

پاسخ: اين اتصال پيوسته با عالم باال به پيامبران امکان می دهد که جامعه را به درستی و در جهت نيل به سعادت 
  حقيقی رهبری کنند.

  آن را چه می داند؟ فارابی کدام مدينه را مقابل مدينه فاضله قرار می دهد و هدف مردم - 18

  پاسخ: مدينه جاهله

   فراوانی لذت ها   -2سالمت جسم    - 1هدف مردم جاهله دو چيز است: 

  مردم مدينه جاهله سعادت و بدبختی را در چه می دانند؟ - 19

  پاسخ: رسيدن به سالمت جسم و فراوانی لذت ها را سعادت و دست نيافتن به آن را بدبختی می دانند.

  مدينه فاضله با مدينه جاهله در چيست؟تفاوت  - 20

  اهدافی که برای مردم مدينه تعريف شده است - پاسخ: هدف

  هدف مردم مدينه فاضله رسيدن به سعادت دنيا و آخرت و مدينه جاهله  دست يابی به سالمت جسم و فراوانی نعمت

   پاسخ فعاليت ها

  71صفحه  فعاليت انتخاب:

فعاليت در باره تأثيرات متقابل حيات عقلی  و حيات علمی و فلسفی بر يکديگر است. اين را می دانيم که اگر  اين
جامعه ای اهل تفکر و تعقل باشد،يعنی دارای حيات عقلی باشد، شاخه های مختلف علم و دانش شروع به 

علمی ، يکی از شاخه های آن رشد و شکوفايی می کند يعنی حيات علمی به وجود می آيد ، با رشد حيات 
که حيات فلسفی است نيز شکوفا می شودو به ثمر می رسد. البته رشد حيات علمی و فلسفی نيز به نوبه 

خود در رشد تفکر و عقالنيت مؤثر است و آن رشد نيز به نوبه خود مجدداً به رشد علم و فلسفه به عنوان 
  يکی از شاخه های علم کمک می کند.

مناسب ترين گزينه برای نشان دادن رابطه حيات عقلی، » دال«ر هايی که ارائه شده استف نموداردر بين نمودا
  علمی و فلسفی است.

  77صفحه  فعاليت انديشه:

  پاسخ سوال اول:

شکل نمی گيرد، بلکه اين شور و نشاط زمينه هايی می خواهد ، اين در هر جامعه ای چنين شور ونشاط علمی 
که پس از مدت زمانی کوتاه يا طوالنی روحيه علم دوستی و توجه به تفکر و تعقل  زمينه ها سبب می شود

  در مردم پديد آيد و نخبگان جامعه به آن روی آورند.



  پاسخ سوال دوم:

عمل دانشمند شيرازی گويای آن است که روحيه نقادی در دانشمندان آن عصر زنده بوده و همين که اشکالی در 
به شيوه ای علمی و دقيق انتقاد می کردند و يا در قالب سوال از نويسنده می کتابی مشاهده می کردند

خواستند که آن سوال ها را پاسخ دهد. روش ابن سينا نيز در پاسخ گويای توانايی وی در پاسخ گويی و 
  احساس وظيفه در راهنمايی و آگاهی بخشی بوده است بدون از دست دادن زمان.

  73و 72صفحه فعاليت تطبيق:

  تطبيق دارد 4عبارت اول بيشتر با مورد 

  تطبيق دارد 4عبارت دوم بيشتر با مورد 

  تطبيق دارد  6عبارت سوم بيشتر بر مورد 

  تطبيق دارد 4عبارت پنجم بيشتر بر مورد 

  انجام فعاليت مقايسه:

  در مدينه جاهله                       در مدينه فاضله               موضوعات
  سالمت جسم و فراوانی لذت ها  سعادت در دنيا و آخرتکمال و   هدف
مانند اعضای يک بدن که هر کدام متناسب با   مردم

ظرفيت های خود در جای مناسب قرار گرفته 
  اند

مناصب و جايگاه ها به صورت هماهنگ 
  تقسيم شده است

رياست جامعه در اختيار کسی است که   رئيس
ب مردم ويژگی خااصی دارد نه صرفاً با انتخا

و يا با قدرت زور به رياست رسيده باشد، او 
عالی ترين درجات عقل و فضيلت را 

  داراست.

رياست به کسی می رسد که مردم را برای 
رسيدن به لذت ها و امور جسمانی همراهی 

  کند.
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  دوره ميانی

  شيخ الرئيس فلسفه

و در اروپا  )شيخ الرئيس، و حجة الحقابن سينا، ابو علی سينا، ( ←حسين بن عبد الله بن سينا در مشرق زمين به 
  ) شهرت دارد.اويسنا ، اويسن، شاهزاده اطبا( ←به

  روش ابن سينا در تحليل مسائل فلسفی:

  رساند.» اوج«است که ان سينا آن را به » ارسطو«است. پايه گذار اين روش » عقلی و استداللی«روش ابن سينا 

  ظام مند ارائه کردفلسفه مشائی را به صورت مدون و نابن سينا  

  تذکر دوباره:

، به دليل گرايش است و روش ارسطو تعقلی و استداللی بوده » ارسطو« ءمؤسس فلسفه مشأدانش آموزان عزيز 
  نام گذاری شد.» مشأ«فارابی و ابن سينا به روش ارسطويی ، اولين مکتب فلسفه اسالمی 

  تأليفات ابن سينا

مشتمل بر موضوعاتی چون منطق ، رياضی، علوم طبيعی و   علمی و فلسفیدايرة المعارف  عظيم شفا: نوعی -1
  الهی است.

و هم اکنون در  کامل ترين مرجع حکمت مشائی استارنده فلسفه ابن سيناست که نکته: بخش الهيات شفا ، در برد
  حوزه های علمی و مراکز دانشگاهی از مهم ترين کتب فلسفی به حساب می آيد.

  کتاب شفاست و به بيشتر زبان های دنيا ترجمه شده است.نجات: مختصر  -2

  است آخرين ديدگاه های ابن سينا در حکمتاشارات و تنبيهات :  -3

هزار مسئله که در حمله غزنويان به اصفهان به غارت رفته و تنها چند  28انصاف: دارای بيست جزء و شامل  -4
  جزء باقی مانده است.

  دانشنامه عاليی:   -5

  است ابواب مختلف حکمتاين کتاب به زبان فارسی است               

  برای عالء الدوله حاکم اصفهان  نوشته شده است.

  ست پزشکی است ؛ از معروف ترين آثار ابن سينا بلکه نوعی فرهنگنامهنيست  قانون: اين کتاب در فلسفه  -6

  مه شده است.فرانسه و آلمانی ترج  -به زبان های  التين،  انگليسی  

  ↓( ديدگاه های ابن سينا در باره طبيعت)طبيعت شناسی ابن سينا   

طبيعت مرتبه ای از هستی است که رو به سوی مقصدی خاص دارد و اين مقصد در ذات عالم طبيعت است.( ●
  جريان طبيعت جريانی هدفدار است)

  وجه تسميه طبيعت: ( علت نام گذاری)

خود ، هر کدام طبع و ذات خاصی دارند و  اجزاء اين عالمبدان جهت است که « طبيعت«علت نام گذاری اين عالم به 
  طبع و ذاتی دارد که منشأ حرکت و تحوالت است.، »کل«ز به عنوان يک عالم نياين 



و » طبعی«ه شده اما در مورد طبيعت به عنوان کل ، گفت» طبع خاص«توجه: در مورد اجزای طبيعت گفته شده 
  کلمه خاص ندارد.

  پس  به نظر ابن سينا، منشأ  و مبدأ  حرکات و تحوالت در اشيا عالم ، طبيعت شی است.

همه اجزاء آن چنان پديد آوردو  با لطف و عنايت خوداست، زيرا خداوند عالم طبيعت را  نظام احسننظام طبيعت ،  ●
دکه بهترين نظام ممکن ، يعنی نظام احسن را تحقق می بخشند.( بهترين نظامی که ترکيب و تأليف شده ان

  همين نظام است)، امکان وجود داشت 

  دارد به هدفمند بودن عالم طبيعتتوجه: نظام احسن، اشاره 

ی سوق م  خير و کمالبه نظر ابن سينا طبيعت هر شی آن را به سوی   :جهتی که طبيعت هر شی در پيش می گيرد●
  دهد ؛ به شرط اين که مانعی در راه طبيعت قرار نگيرد.

ه نظر می رسد، مانند پژمرده شدن يک گل يا مرگ يک شر و بد ی بظاهراً  :  حتی آن چه شر از نظر ابن سينا
 -2همگی در يک نظام کلی جهانی تأثير مثبت دارند   -1سيل و زلزله،  جاندار يا حتی وقايع ويرانگر طبيعی همچون 

دارند .(  در واقع زمينه ساز خير و کمال بيشتر  اعتدال طبيعتنقش ويژه ای در  -3کمک می کنند  يی کمال نهابه 
  اند)

اين عالم با مبدأ کل رابطه وجودی چگونگی کشف ويژگی ها و روابط پديده های طبيعت از نظر ابن سينا: تأمل در  ●
  (خداوند) جهان هستی

( که به شکل  ←ابن سينا از ما می خواهد عالوه بر مطالعه طبيعت ، برای کشف ويژگی ها و روابط پديده های آن 
  نيز تأمل کنيم. رابطه ی وجودی اين عالم با مبدأ کل جهان هستیگيری علوم طبيعی منجر می شود)، در 

  بدأ کل جهان هستی( خداوند):سخن ابن سينا در باره م ●

ذات هرچيزی از  -3هيچ چيز در هيچ چيز از او بی نياز نيست     -2پادشاه راستين توانگر و بی نياز مطلق    -1
  يا از چيزی پديد آمده که خود آن چيز را خداوند به وجود آورده است اوست ؛ زيرا هر چيز يا از او پديد آمده

  ه و مملوک اوست و او به هيچ چيز محتاج نيستپس همه چيز های ديگر بند -4

  تأثير مطالعه در طبيعت بر دانشمند از نظر ابن سينا:●

  از نظر ابن سينا تأمل در رابطه طبيعت با ماوراء طبيعت و خدا در کنار تحقيق در روابط ميان پديده ها:

آن ها را به خشوع و  - 2ی رساند   دانشمند و محقق را از ظاهر پديده ها عبور می دهد و به باطن آن ها م -1

تنها بندگان عالم  -»انّما َيخَشی الله ِمن عباده العلماء«مصداق آيه شريفه  -3خشيت در برابر حق وا می دارد   
  خداوند خشيت او را به دل دارند، می سازد.

  حکيم اشراقی

ری قمری در ُسهرورد جه 549شيخ شهاب الدين سهروردی از برجسته ترين چهر های حکمت اسالمی در سال 
زنجان ديده به جهان گشود.تحصيل خود را در مراغه آغاز و سپس به اصفهان رفت و در آنجا با افکار ابن سينا 

  يافت. آشنا يی  کامل

سفر های همراه با سير وسلوک معنوی و عرفانی همراه با مجاهدت نفس و ذکر و عبادت و روزه اکثر روز های 
  مات عالی عرفان و برترين درجات حکمت رساند.سال او را به مقا



  حکمة االشراق ←مهم ترين کتاب شيخ اشراق:  

اهميت اين کتاب آن است که در آن  مکتب جديدی را در فلسفه ( مکتب اشراق)، ارائه می کند؛ او در اين کتاب از 
  می کند.را پايه گذاری  »حکمت اشراقی«و  (استدالل عقلی) فراتر می رود شيوه مشائيان

  نحوه پايه گذاری مکتب اشراق

  رساند.» کمال«ابن سينا را با چاشنی کشف و شهود قلبی به » استداللی«شيخ اشراق  حکمت 

را پايه » حکمت اشراق« ، احياء فلسفه نور و اشراق ايران باستان و تلفيق آن با عرفان اسالمیشيخ اشراق با 
  گذاری کرد.

» شهود«از وجود است که فيلسوف اشراقی می کوشد آنچه را که از طريق  بنابر اين حکمت اشراق نوعی بحث
  کسب کرده است، با استدالل و برهان به ديگران تعميم دهد.

است و سير و  »بی نتيجه«از نظر سهروردی تحقيق فلسفی به شيوه استداللی محض و بدون رسيدن به قلب  ●
  است.» ه کنندهگمرا«سلوک روحانی و قلبی هم بدون تربيت عقالنی 

  گمراه کننده ←بی نتيجه                            شهود منهای عقل ←عقل منهای شهود

  سوال ؟ قطب الدين رازی حکمت اشراق را چگونه معرفی می کند؟

حکمت اشراقی حکمتی است که اساس و بنيان آن اشراق است ؛ اشراق نيز عبارت است از کشف « پاسخ:می گويد
حکمت همان حکمت شرقيانی است که اهل فارس بوده اند زيرا حکمت آن ها هم شهودی و کشفی  و شهود و اين

بوده است ، اين حکمت از آن رو اشراقی خوانده شده  که از ظهور انوار عقلی و تابش آن ها بر نفس انسان های 
  ».کامل به دست می آورد

  اشراق نور

  نظر سهروردی در باره خداوند

می داند( فارابی خداوند را » نور االنوار« شيخ اشراق مبدأ جهان و خالق هستی را نور محض می داند و او را●
  ابن سينا  واجب الوجود و سهروردی نور االنوار  می نامند)  -علة العلل

  اشيا از پرتو نور االنوار پديد آمده اند  ●

  اما نه نور مطلق  بلکه درجه ای است از نور  هر واقعيتی نور استپس  ●

  پس تفاوت آن ها ناشی از چيست؟» نور«نکته: اگر همه موجودات در اصل وجود يکی هستند

  آن ها می داند. ( نور حقيقتی مشکک است) شدت و ضعف نورانيتسهروردی علت تفاوت موجودات را در 

ياد می کند ، پس شدت » نور«ی گويد، سهروردی با عنوانم» وجود«توضيح: آنچه را که ابن سينا در حکمت مشأ 
  و ضعف در نورانيت، همان شدت و ضعف وجودی است.

  سخن سهروردی در باره خداوند:

ذات نخستين يعنی خدا پيوسته نور افشانی می کند(خلق) و بدين ترتيب متجلی (ظاهر) می شود و همه چيز را به « 
ها حيات می بخشد. همه چيز در اين جهان پرتويی از نورذات اوست و هر وجود می آورد و با اشعه خود به آن 

  »، عبارت است از وصول کامل به اين روشنايی.رستگاری زيبايی و کمالی ، موهبتی از رحمت اوست و 



  به به حق می داند وصول کاملرا  رستگاریسهروردی  ●

  :جغرافيای عرفانی شيخ اشراق

  فرشتگان مقرب ←محض             موجودات نور  ←مشرق:    وضعيت نور  -1

  نور و ظلمت به هم آميخته است           جهان ستارگان و افالک← مغرب وسطی:  وضعيت نور -2

  عالم تاريکی                   عالم ماده ←مغرب کامل:  وضعيت نور -3

  دسته بندی جويندگان معرفت توسط سهروردی:

  ه چهار گروه تقسيم می کند: سهروردی جويندگان معرفت رابه

  آنان که تازه عطش و شوق معرفت يافته اند و جويای آن اند -1

  لی از ذوق و عرفان بی بهره انداند و رسيده» کمال«به » استداللی«آنان که در فلسفه  -2

  يافته اند. آنان که برهان و فلسفه استداللی توجهی ندارند و فقط تصفيه نفس می کنند و به شهود هايی دست – 3

و هم به اشراق و عرفان دست يافته اند .( اينا حکيم متأله و  آنان که هم در صور برهانی به کمال رسيده اند -4
  بهترين دسته اند) 

  پس دسته اول: تازه راه را آغاز کرده اند                   دسته دوم: فقط استدالل عقلی

  دسته چهارم: هم استدالل عقلی و هم شهود                  دسته سوم : فقط شهود                    

  ويژگی های حکيم متأله از نظر سهروردی:

(استدالل فلسفی) نيز استاد عرفان) بوده و در بحث  -هر گاه اتفاق افتد در زمانی حکيمی غرق در تأله( الهی شدن
  باشد، او :

  رياست تامه دارد و خليفه و جانشين خداست -1

  هيچگاه از چنين حکيمی خالی نيست جهان -2

  امور و حقايق را بی واسطه ، از حق تعالی دريافت می کند -3

  رياستش از را ه قهر و غلبه(زور) نيست -4

  گاه در ظاهر حاکم باشد و گاه به طور نهانی  -5

  زمان وی بس نورانی و درخشان شود ، اگر رياست واقعی جهان به دست او افتد -6

  ان از تدبير حکيمی الهی تهی ماند، ظلمت و تاريکی بر آن سايه افکندهر گاه جه -7

  سواالت تشريحی

  ابن سينا در مشرق زمين و اروپا به چه نام ها و القابی شهرت داشت؟ -1



پاسخ: در مشرق زمين ابن سينا، ابوعلی سينا، شيخ الرئيس و حجةالحق و در اروپا او را اويسنا، اويسن و 
  می نامند. ، شاهزاده اطبا

  زندگی نامه ابن سينا توسط چه کسی نوشته شده است؟ -2

پاسخ: توسط خود ابن سينا برای شاگرد وفادارش ابو عبيد جوزجانی که مراحل رشد علمی و فلسفی خود را توضيح 
  هجری در يکی از روستا های بخارا به دنيا آمد) 370می دهد. ( ابن  سينا در قرن 

  را بنويسيد.بيوگرافی ابن سينا  -3

  79و 78پاسخ صفحات 

روش ابن سينا در تحليل مسائل فلسفی ، چه روشی بود و در واقع روش کدام فيلسوف اروپايی را به اوج خود  -4
  رساند؟

بود؛ او اين روش را که ارسطو پايه گذاری کرد » عقلی و استداللی«پاسخ: روش ابن سينا در تحليل مسائل فلسفی 
  اسالم شد ، به اوج رساند .و بعد ها وارد جهان 

  چه بود؟» فلسفه مشائی«  نقش مهم ابن سينا در  – 5

  ارائه کرد.» مدّون و نظام مند « ابن سينا فلسفه مشائی را به صورتپاسخ: 

  ابن سينا در حدود چند کتاب و رساله از خود به يادگار گذاشت؟ -6

  پاسخ: بيش از بيش از دويست کتاب و رساله

  در چه زمينه ای است  و اهميت آن کدام است؟ کتاب قانون -7

  پاسخ: نوعی فرهنگنامه پزشکی است 

  از معروف ترين آثار ابن سينا به شمار می رود و به زبان های  التين، انگليسی، فرانسه و آلمانی ترجمه شده است.

  اهميت آن چيست؟کتاب شفا در چه زمينه ای است و کدام بخش آن در بر دارنده فلسفه ابن سيناست و  -8

پاسخ: دايرة المعارف عظيم علمی و فلسفی  مشتمل بر موضوعاتی چون منطق ، رياضی، علوم طبيعی  و الهی 
  است. 

و هم اکنون نيز در » کامل ترين مرجع حکمت مشائی است«قسمت الهيات شفا که در بر دارنده فلسفه ابن سيناست، 
  ين کتب فلسفی به حساب می ايد.حوز ه های علمی و مراکز دانشگاهی از مهم تر

  کامل ترين مرجع حکمت مشائی  بخش فلسفه در الهيات............است. -9

  پاسخ: شفا

  کتاب نجات ابن سينا در چه زمينه ای است؟ - 10

  و به بيشتر زبان های دنيا ترجمه شده است.» شکل مختصر کتاب شفاست« پاسخ:

  است؟کتاب انصاف ابن سينا در چه زمينه ای  - 11



هزار مسئله که در حمله غزنويان به غارت رفته و تنها چند جزء از آن باقی  28پاسخ: دارای بيست جزء و شامل 
  مانده است

  اهميت کتاب اشارات و تنبيهات ابن سينا در چيست؟ - 12

  حکمت شامل می شود پاسخ: آخرين ديدگاه های ابن سينا را د ر

  ی نوشته شده است و در چه زمينه ای است؟کدام کدام ابن سينا به زبان پارس - 13

م آن کدر آن مندرج است  و در اصفهان برای عالء الدوله حا» ابواب مختلف حکمت«پاسخ: دانشنامه عالئی  که 
  شهر نوشته شده است.

  کدام کتاب ابن سينا شامل فلسفه نيست؟ - 14

  پاسخ: قانون

مده است؛ آخرين ديدگاه های ابن سينا در کتاب.............و کامل ترين مرجع حکمت مشائی در کتاب ..........آ - 15
  ابواب مختلف حکمت در کتاب..................آمده است.

  دانشنامه عاليی -اشارات و تنبيهات -پاسخ: شفا

  نظر ابن سينا در باره طبيعت چيست؟ - 16

خاص دارد و اين مقصد در ذات عالم  است که رو به مقصدی»  مرتبه ای از هستی«پاسخ: از نظر ابن سينا طبيعت 
 -عالم ماوراء طبيعت شامل ملکوت و جبروت -طبيعت است.( مراتب هستی عبارت است از عالم طبيعت يا ناسوت

  الهوت)،عالم خداوند

  علت نام گذاری طبيعت به اين نام چيست؟( وجه تسميه)  - 17

خود «دارند و » هر کدام طبع و ذات خاصی «الم اين ع جزاءبدان جهت است که ا» طبيعت«پاسخ: علت نام گذاری 
  ، طبع و ذاتی دارد که منشأ  و مبدأ حرکات و تحوالت است.»کلاين عالم نيز به عنوان 

  به نظر ابن سينا منشأ و مبدأ حرکات و تحوالت در طبيعت چيست؟ - 18

  طبع و ذات خاص اجزای طبيعت و ذات و طبيعت به عنوان کل پاسخ:

  سينا از نظام طبيعت به عنوان نظام اَحَسن ياد می کند؟چرا ابن  - 19

خود پديد آورد و همه اجزاء آن چنان ترکيب و » لطف و عنايت« به نظر ابن سينا خداوند عالم طبيعت را با پاسخ: 
  تأليف شده اند که بهترين نظام ممکن، يعنی نظام احسن، را تحقق می بخشد.

  را به چه جهتی سوق می دهد؟ به نظر ابن سينا طبيعت هر شی آن- 20

سوق می دهد به شرط اينکه مانعی در راه » خير و کمال« پاسخ: به نظر ابن سينا طبيعت هر شی آن را يه سوی
  طبيعت قرا رنگيرد.

  آيا به نظر ابن سينا شر و بدی در نظام طبيعت وجود دارد؟ ديدگاه ابن سينا را در اين زمينه بنويسيد. - 21



جاندار رسد، مانند پزمرده شدن يک گل يا مرگ يک  ن سينا حتی آنچه ظاهراً شر وبدی به نظر میپاسخ: به نظر اب
به کمال  - 2يک نظام کلی جهانی تأثير مثبت دارند  رهمگی د -1يا حتی وقايع ويرانگر طبيعی همچون سيل و زلزله،  

  نقش ويژه ای در اعتدالل طبيعت دارند. -3نهايی طبيعت کمک می کنند  

  برای کشف ويژگی ها و روابط پديده ها،  از ما چه می خواهد؟ مطالعه طبيعتابن سينا عالوه بر  - 22

  نيز تأمل کنيم.» رابطه وجودی اين عالم با مبدأ کل جهان هستی«پاسخ: می خواهد که در 

  شود؟مطالعه در عالم طبيعت و کشف ويژگی ها و روابط پديده ها، منجر به شکل گيری چه علومی می  - 23

  پاسخ: شکل گيری علوم طبيعی

  ابن سينا خداوند را چگونه توصيف می کند؟ - 24

( در همه چيز موجودات با و نيازمند و  هيچ چيز در هيچ چيز از او بی نياز نيست - 2توانگر مطلق   -1پاسخ: 

خود آن چيز را خداوند به ذات هر چيزی از اوست زيرا يا از او پديد آمده يا از چيزی پديد آمده که  -3وابسته اند) 

  پس همه چيز های ديگر بنده و مملوک اوست و او به هيچ چيز محتاج نيست. -4وجود آورده است 

از نظر ابن سينا تأمل در رابطه طبيعت با ماوراء طبيعت و خدا در کنار تحقيق در روابط بين پديده ها، چه  - 25
  تأثيری در محقق و دانشمند دارد؟

آن ها را به خشوع و  -2و محقق را از ظاهر پديده ها عبور می دهد و به باطن آن ها می رساند  دانشمند-1پاسخ: 

  می سازد.» انّما َيخشی الله من عباده العلماء« مصداق آيه شريفه - 3خشيت در برابر حق وا می دارد  

  مهم ترين کتاب سهروردی کدام است و اهميت آن چيست؟ - 26

وردی در اين کتاب مکتب جديدی را ارائه می کند؛ او در اين کتاب از شيوه مشائيان سهر» حکمة االشراق«پاسخ: 
  فراتر می رود و حکمت اشراقی را پايه گذاری می کند.

  شيخ اشراق از چه منابعی در تأسيس مکتب اشراق بهره برد؟ - 27

را پايه گذاری » حکمت اشراق«پاسخ: با احياء فلسفه نور و اشراق ايران باستان و تلفيق آن با عرفان اسالمی 
  کرد.

  روش سهروردی در تحليل مسائل فلسفی چگونه بود؟ - 28

  پاسخ: استدالل عقلی  + سير و سلوک قلبی

  ايرادی به شيوه استدالل عقلی محض و نيز شهود قلبی بدون استدالل عقلی می گيرد؟ هسهروردی چ - 29

ت و سير اس» بی نتيجه«محض و بدون رسيدن به قلب تحقيق فلسفی به شيوه استداللی از نظر سهروردیپاسخ: 
است.» گمراه کننده«وسلوک روحانی و قلبی هم بدون تربيت عقالنی   

ی می به چند گروه تقسيم می کند و بهترين را کدام دسته می داند و به چه نامسهروردی جويندگان معرفت را  - 30
 خواند؟

 پاسخ: به چهار دسته:

شوق معرفت يافته اند و جويای آن اندآنان که تازه عطش و  -1  



رسيده اند و لی از ذوق و عرفان بی بهره اند» کمال«به » فلسفه استداللی«آنان که در  -2  

يی دست آنان که به طريقه برهان و فلسفه استداللی توجهی ندارند و فقط تصفيه نفس می کنند و به شهود ها -3
 يافته اد.

آنان که هم در صور برهانی(استدالل عقلی)  به کمال رسيده اند و هم به اشراق و عرفان دست يافته اند.  -4  

اند.» حکيم متأله«از نظر سهروردی دسته چهارم بهترين دسته به شمار می آيند و   

  ويژگی های حکيم متأله از نظر سهروردی کدام است؟ - 31

  پاسخ : 

  ه و جانشين خداسترياست تامه دارد و خليف -1

  جهان هيچگاه از چنين حکيمی خالی نيست -2

  امور و حقايق را بی واسطه ، از حق تعالی دريافت می کند -3

  رياستش از را ه قهر و غلبه(زور) نيست -4

  گاه در ظاهر حاکم باشد و گاه به طور نهانی  -5

  رخشان شوداگر رياست واقعی جهان به دست او افتد زمان وی بس نورانی و د -6

  هر گاه جهان از تدبير حکيمی الهی تهی ماند، ظلمت و تاريکی بر آن سايه افکند -7

  شيخ اشراق در باره  مبدأ جهان و خالق هستی چه نظری دارد؟ - 32

  پاسخ: 

  می داند» نور االنوار« شيخ اشراق مبدأ جهان و خالق هستی را نور محض می داند و او را

  ر پديد آمده اند اشيا از پرتو نور االنوا

  پس هر واقعيتی نور است اما نه نور مطلق  بلکه درجه ای است از نور 

  پس از تفاوت آن ها ناشی از چيست؟» نور«اگر همه موجودات در اصل وجود يکی هستند - 33

  پاسخ: به نظر سهروردی تفاوت آن ها در شدت و ضعف نورانيت آن هاست.

  گويد؟(سخن سهروردی را بنويسيد)سهروردی در باره خداوند چه می  - 24

ذات نخستين يعنی خدا پيوسته نور افشانی می کند(خلق) و بدين ترتيب متجلی (ظاهر) می شود و همه چيز « پاسخ: 
را به وجود می آورد و با اشعه خود به آن ها حيات می بخشد. همه چيز در اين جهان پرتويی از نورذات اوست و 

  »ی از رحمت اوست و رستگاری ، عبارت است از وصول کامل به اين روشنايی.هر زيبايی و کمالی ، موهبت

  سهروردی رستگاری را در چه می داند؟ - 35

  پاسخ: وصول کامل به نور االنوار

  منظور از مشرق، مغرب وسطی و مغرب کامل چيست؟) . (جغرافيای عرفانی سهروردی را توصيف کنيد - 36



  فرشتگان مقرب ←نور محض             موجودات  ←مشرق:    وضعيت نور  -1 پاسخ:

  نور و ظلمت به هم آميخته است           جهان ستارگان و افالک←مغرب وسطی:  وضعيت نور  -2

  عالم تاريکی                   عالم ماده ←مغرب کامل:  وضعيت نور -3

  پاسخ فعاليت ها:

  79فعاليت درس صفحه 

  د ابن سينا نکته های آموزنده ای دارد از قبيل:بيان زندگی شخصيت هايی مانن

 تقويت عزت نفس اسالمی -1
 الگو گرفتن از همت و پشتکار وی -2
 آشنايی با آثار و تأليفات ايشان -3
 تؤام کردن دينداری و عقالنيت -4
 عشق و عالقه يک دانشمند بزرگ به پيامبر اکرم (ص) و امير المؤمنين (ع) -5

  82فعاليت تأمل صفحه 

ابن سينا اين است که اين عالم طبيعت مخلوق خداست و خداوند حکيم است وفعل او در نهايت  پاسخ اول: دليل
  است.» بهترين نظام و نظام احسن« حکمت و اتقان است و چون مخلوق خداست،

پاسخ سوال دوم: اعتماد ابن سينا به حکمت الهی است و بر اساس آن اموری مانند سيل و زلزله را تبيين می 
گويد: اين امور حتماً جايگاهی در حکمت الهی دارد.و در نهايت به حرکت رو به کمال طبيعت کمک کند و می 

  می کند.

پاسخ سوال سوم: ناظر به يک مسئله مهم است و آن اينکه آيا هر کس دانشمند علوم طبيعی شد ديدگاه های 
معيار و نمونه ای برای پاسخ منفی  فلسفی و الهی او تحت تأثير آن قرار می گيردو در حاشيه می رود؟ابن سينا

به اين سوال است ؛ يعنی می توان بزرگ ترين دانشمند در علوم طبيعی بود ر عين حال صاحب يک فلسفه الهی 
  قوی و نيز متعالی بود.

دانشمندان امروزی از آنجا که بيشتر روش تجربی را تنها روش رسيدن به  علم تلقی می کند، اين زمينه برای 
ست که به همين روش بسنده کند و ابعاد متعالی وجود خود و جهان را ناديده بگيرد و به آن توجه نکند آن ها ه

  يا کمتر توجه  کند.

  82فعاليت تفکر صفحه 

اين  فعاليت ناظر بر يک جمله عرفانی ابن سيناست. ابن سينا در اين عبارت ها خداوند را توصيف می کند و 
  به کار می برد.عالی ترين مفاهيم عرفانی را 

ابن سينا می گويد: زيبايی خداوند آن قدر عظيم است که انسان به عنوان يک موجود محدود توانايی مشاهده آن 
را در جلو ها و زيبايی مطلق را ندارد . انسان زيبايی های محدود را می تواند مشاهده کند . از اين رو خداوند 

امير المؤمنين  دريک عبارت کوتاه به اين حقيقت اشاره کرده است  تجلی هايش می توانيم ببينيم؛ همان طور که
منزه است آن خدايی که در مخلوقات خود تجلی کرده است تا بندگانش از »سبحان الذی تجلی فی خلقه لخلقه«که

  اين طريق به آن پی ببرند و بهره مند شوند.

  85فعاليت ذکر تفاوت ها صفحه 



  ق که به نام حکمت اشراق است با حکمت مشاء مقايسه شده است.در اين فعاليت انديشه شيخ اشرا

بر می آيد، شيخ اشراق عالوه بر استدالل که محور فلسفه است ، » حکمت اشراق«همان طور که از کلمه 
توجهی به اشراقات معنوی و سلوک عرفانی هم کرده است. از نظر شيخ اشراق استدالل بايد با سلوک معنوی 

  الی که در فلسفه مشاء به سلوک معنوی کمتر توجه می شود.همراه شود، در ح

است و از اصطالح نور کمتر استفاده می شود. اما در حکمت اشراق » وجود«همچنين فلسفه مشاء بر محور
  است » ظلمت«نقش محوری دارد و در مقابل آن اصطالح» نور«اصطالح 

فلسفه ارسطو و افالطون است . اما شيخ اشراق می سومين نکته اين که فلسفه مشاء از لحاظ تاريخی متصل به 
  کوشد که فلسفه خود را به حکمت ايران باستان منتسب کند.

  86فعاليت به کار ببنديم صفحه 

سوال اول: مربوط به رابطه مفهوم اشراق و مفهوم نور در فلسفه شيخ اشراق است. اشراق به معنی تابيدن و 
ای طلوع خورشيد هم به کار می رود و آن جهتی که خورشيد طلوع می تابش است. همان طور که اين کلمه بر

استفاده می کند، بيشتر از اصطالحاتی » وجود«می نامد. ابن سينا و فارابی که بيشتر از لفظ » مشرق«کند را
خ مانند علت ومعلول و نظاير آن استفاده می کند.مثالً خداوند را علة العلل يا واجب الوجود می نامد اما شي

  ناميده است.» نور االنوار«اشراق خداوند را 

سوال دوم: فلسفه سهروردی با اينکه از شهود عرفانی کمک می گيرد، اما از روش فلسفی و استداللی خارج 
نمی شود. شهود برای شيخ اشراق فقط جنبه الهام بخشی دارد، ايشان هر موضوعی را از طريق شهود دريافت 

  الب استدالل فلسفی ارائه دهد و از اين طريق وارد فلسفه خود بنمايد.کرده کوشش می کند که در ق

  سواالت تست

ابن سينا در فلسفه مشايی از روش ...............بهره می برد که آن را از پايه گذارش فيلسوف بزرگ پيش از  -1
  خود..............آموخته بود.

  ارسطو - عقلی و تجربی -2ارسطو                     - عقلی و استداللی -1

  فارابی -عقلی و تجربی - 4فارابی                   -عقلی و استداللی - 3 

آخرين ديدگاه ها  -فرهنگ نامه پزشکی«به ترتيب عناوين مطرح شده مربوط به کدام يک از آثار ابن سيناست؟  -2
  »دايرة المعارف  عظيم علمی و فلسفی -در باب حکمت

  قانون - اشارات و تنبيهات - شفا - 2قانون                          -يیدانشنامه عال - شفا -1

  شفا - دانشنامه عاليی -قانون -4شفا                       -اشارات و تنبيهات -قانون -3

  از ميان آثار زير موضوع کدام يک جزء تخصص های  ابن سينا غير از فلسفه بوده است؟ -3

  اشارات -4ات    نج -3شفا     -2قانون     -1

  شرور جهان برای چيست؟-4

  ادراک زيبايی در مقابل زشتی - 2تفکيک خوب از بد                  -1

  مخالفت با طبع و ذات عالم -4کمک به کمال نهايی طبيعت         -3



  طبق نظر ابن سينا چگونه می توان به کنه اشيا پی برد؟ -5

  تأمل در رابطه طبيعت با ماوراء طبيعت  -1

  ارتباط با خداوند به عنوان مبدأ وجود و هستی  - 2 

  تحقيق و تأمل دقيق در رابطه با روابط ميان پديده ها  -3

  خشوع و خشيت خداوند را در دل داشتن -4

چيزی موجودات را  از منظر شيخ الرئيس آنچه سبب خلق عالم به صورت نظام احسن شده است ، چيست و چه -6
  به سوی کمال رهنمون می کند؟

  طبيعت شی -عنايت الهی -2اعتدالل طبيعت                          - طبيعت شی -1

  لطف و رحمت - عنايت الهی -4اعتدالل طبيعت                       -لطف و رحمت -3

  نام گذاری کرده است؟»  طبيعت«طبيعت شناسی ابن سينا چگونه است و چرا اين عالم را به  -7

  طبيعت مجموع اشيای بالفعل و موجود اعم از طبيعی و ماوراطبيعی است –طبيعت دارای هدف و غايتی است  -1

طبيعت همان هستی است که دارای ذات و ماهيت  -طبيعت شناسی ابن سينا بر اساس مبانی هستی شناسی است -2
  است

اجزای اين عالم هر کدام طبع و ذات  –که رو به سوی مقصد خاصی دارد طبيعت مرتبه ا ی از هستی است   -3
  خاصی دارند

طبيعت نزد ابن سينا به يک مفهوم انتزاعی در ذهن اشاره  -عالم طبيعت سير نزولی عالم ماورای طبيعت است -4
  دارد

  نظام احسن بودن ابن سينا را از چه طريقی می توان اثبات کرد؟ -8

  خيت و روش عقلی از طريق اصل سن -1

  روش عقلی به همراه روش تجربی و اصل عليت -2

  با توجه به طبيعت  و ذات جهان در کشش به سمت کمال -3

  توجه ويژه د رکل نظام هستی و طبع و ذات خاص هر شی-4

  در فلسفه و منطق می توان به ترتيب ..........و.........را تکميل کننده کار افالطون و ارسطو دانست. -9

  ابن سينا -شيخ اشراق -4شيخ اشراق     -ابن سينا -3فارابی      - ابن سينا - 2ابن سينا      - فارابی -1
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  علم شهودی به هر چيز که در وجود دانشمند ايجاد شناخت بی واسطه می کند -1

  باطنی به هر چيز که سبب حرکت و سکون اشيا  و کل عالم می شودعلم  -2

  علم حقيقی به هر چيز که در پرتو ارتباط آن با مبدأ وجود حاصل می شود -3



  علم واقعی به هر چيز که موجب اعتدالل و هماهنگی روحی خود دانشمند می شود -4

  ؟ تاريکی خواهد رفتدر انديشه های سهروردی جهان در چه صورت به زير سايه  - 11

  خالی ماندن جهان از تدبير حکيم متأله - 2عدم وجود حکيم متأله              -1

  عدم دريافت حقايق از خداوند توسط حکيم متأله - 4رياست قهری حکيم متأله          -3

  اگر کسی صرفاً از طريق عقل در راه کسب حقيقت بکوشد، از منظر سهروردی ............ - 12

  به نتايج نادرست خواهد رسيد -2به ضاللت و گمراهی کشيده می شود           -1

  ممکن است به ضرورت شهود برسد -4عمل و تالش او بی نتيجه خواهد بود          -3
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  عطش معرفت يافته اندآنان که  -1

  آنان که در استدالل به کمال رسيده اند اما از عرفان بی بهره اند -2

  آنان که به استدالل بی توجه اند اما به شهود هايی  دست يافته اند -3

  آنان که شهود و استدالل را به هم در آميختند -4

  از نظر شيخ اشراق رستگاری در چيست؟ - 14

  و حرکت در جهت شرق آن هادوری از مغرب کامل  -1

  تجلی نور الهی در انسان و علو درجات او -2

  پديد آمدن موجودی از تابش و اشراق نور االنوار -3

  وصول کامل به ذات نخستين و نور مطلق -4
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   دوران متأخر

  اوضاع فلسفی در دوران متأخر

متقدم بدانيم، از قرن پنجم تا دهم را دوره ميانه به حساب  هارم هجری را دورهاگر آغاز ظهور اسالم تا قرن چ
  آوريم، قرن يازدهم تا عصر حاضر را نيز می توانيم دوره متأخر بدانيم.



  د به دوره متأخر : وذکر چند نکته قبل از ور

  داشت .( آموختيم که کالم قبل از فلسفه بود) علم کالمفلسفه در همان ابتدا رقيبی به نام ●

  کنند . معارف دينی دفاعاز  عقل و استداللدانشمندانی بودند که می خواستند از طريق  متکلمين●

  از متکلمين ( نه همه آن ها) با فلسفه مخالف بودند و از فيلسوفان انتقاد می کردند .بسياری ●

  اسالم به رکود کشاند از جهان در بخش هايی پس از ابن سيناتأثير انتقادات متکلمين به حدی بود که فلسفه را ●

  ماند زنده اين انتقاد ها تأثير کمتری داشت و فلسفه همچنان  ايراندر ●

 هجری می 10بود از قرن  آغاز حکومت صفويهو دوران ثبات آن با  حمله مغولدوره بی ثباتی در ايران پس از ●
  باشد.

  :چگونگی رونق و رشد فلسفه در دوران متأخر

با آغاز حکومت صفويه، ايران به نوعی ثبات و پايداری رسيد ؛ همين امر سبب شد که در پايتخت صفويان يعنی 
  شود. وارد مرحله جديدیاصفهان ، علم و دانش رونق بگيرد و فيلسوفان بزرگی ظهور کنند و فلسفه 

  فيلسوفان بزرگ دوره صفويه:

مير داماد، شيخ بهايی، مير فندرسکی، مالصدرا از فيلسوفان بزرگ اين عصر هستند و شاگردان آن ها نيز يکی پس 
  به مرحله استادی رسيدند و فلسفه را تا عصر حاضر ادامه دادند.از ديگری 

  صاحب حکمت متعاليه:

  در شيراز به دنيا آمد. 979در سال سس حکمت متعاليه  صدر المتألهين شيرازی ، معروف به مال صدرا است که ؤم

  رسيد. عالی ترين مراتب حکمتتحصيل را در شيراز آغاز کرد اما پس از مرگ پدرش به اصفهان رفت و به 

  استادان مالصدرا:

  وارد شد. مير دامادپيوست و سپس به پيشنهاد استاد به درس فلسفه  شيخ بهايیمالصدرا ابتدا به حلقه درس  

  د:در باره مير داما

  بود حوزه فلسفی اصفهانمير داماد بنيان گذار ●

  بود  مشائی فيلسوفی●

  کند فلسفه مشائی را تفسيری اشراقیمی خواست  ●

آشنا و دمساز کرد و در  باذوق و عرفانتأثير روش و مشرب اين دو استاد بر مالصدرا  ، روح و جان مال صدرا را 
  نايل شد. و معرفت درک جديدی از علماين دوره بود که مالصدرا به 

مالصدرا پس تکميل تحصيالت به شيراز بازگشت و در مدرسه خان شيراز شروع به تدريس کرد اما حسادت رقيبان 
سال در يکی از قرای قم کرد که اين خلوت گزينی  و تفکرات عميق و طوالنی  15او را مجبور به ترک ديار به مدت 

سپهر معرفت و حکمت ساخت؛ ا و پس از آن به شيراز بازگشت و  و عبادات و رياضت ها او را مهيای جهشی در
  سر پرستی مدرسه خان را به عهده گرفت.

  تبديل کرد.کانون اصلی علوم عقلی اين مدرسه را به    اهميت حضور مال صدرا در مدرسه خان:



  تأليفات مالصدرا:

  االسفار االربعه : (مشهور به اسفار) -1

  است  فیدايرة المعارف فلسموضوع: ●

  تذکر: (دايرةالمعارف فلسفی ابن سينا شفا نام داشت )

( نظراتی که در مکتب های فلسفی نظرات ابداعی و مستقل خودمال صدرا در اين کتاب ضمن بيان نظر فالسفه، ●
  را تبيين می کند. ديگر مطرح نشده بود)

   تقسيم بندی و تنظيم شده و در نه جلد به چاپ رسيده است. سفر چهار مرحله ای عارفاناين کتاب با الهام از  ●

مطابقت  بخش کتاب خودسوال ؟ سفر های چهر گانه عرفا را بنويسيد و مشخص کنيد مالصدرا هر سفر را با کدام 
  داده است؟

  :عرفا معتقدند که سير و سلوک انسان به سوی کمال و تارسيدن به کمال نهايی در چهار سفر انجام می شود

  سفر اول:

از طبيعت و عوالم ماورای طبيعت عبور کند و به حق  - سفر از خلق به حق(خدا): در اين سفر سالک می کوشد الف
  و ميان او و خدا حجابی نباشد.  -واصل شود ب

  مالصدرا مباحث عمومی فلسفه را در بخش اول کتاب خود آورده است

  سفر دوم:

  می کوشد به کمک خداوند ، سيری در اسما و صفات خداوند داشته باشد.سفر با حق و در حق: در اين سفر سالک 

  مال صدرا نيز بعد از مباحث عمومی فلسفه به مباحث مربوطط به توحيد و صفات الهی می پردازد.

  سفر سوم:

سفر از حق (خدا) به سوی خلق با، همراه با حق است . در اين سفر سالک به سوی خلق باز می گردد در حالی که  
  به حق توجه دارد و همه چيز را مظهر و جلوه او می يابد.

  مال صدرا بخش سوم کتاب خود را به افعال خداوند و ربوبيت و حکمت الهی اختصاص داده است.

  سفر چهارم:

ق است با حق: در اين سفر سالک می کوشد به کمک حق مردم را هدايت کند و آن ها را نيز سالک راه سفر در خل
  حق نمايد.

و مراحل شکل گيری آن تا رسيدن به مرحله معاد » علم النفس«مالصدرا نيز بخش چهارم کتاب خود را به 
  اختصاص داده است.

  شواهد الربوبيه:  -2

  است اشراقی تدوين يافتهبا شيوه کتابی فلسفی است که ●

  از کتاب های اوليه مالصدرا به حساب می آيد ●



  را در اين کتاب بيان کرده است نظرات اوليه خود●

  تفسير قرآن: -3

  از سوره های قرآن کريم است  تعدادیشامل ●

  دارد.» اسرار االيات« و» مفاتيح الغيب«مالصدرا دو کتاب قرآنی ديگر به نام های ●

  معاد:المبدأ و  -4

  است  نيمه دوم اسفارخالصه ●

  است و از کتب مهم تر مالصدرا محسوب می شود خدا شناسی و معاد شناسیشامل بحث های  ●

  المشاعر:  -5

  و موضوعات پيرامونی آن» وجود«کتاب کوچکی است در باره ●

  المظاهر االلهيه:

  مانند مبدأ و معاد اما در حجمی کوچک تر●

  حدوث العالم:  -6

   چگونگی خلق جهان از نظر فلسفیکتابی است در باره  ●

  مالصدرا در اين کتاب، نظر فالسفه يونان و فيلسوفان مسلمان را نقل می کند و نظر خود را ارائه می دهد●

  سوال تست

  نسبت بين کدام دو کتاب مانند نسبت بين شفا و نجات است؟

  حدوث العالم - اغراض -2مبدأ و معاد                              –اسفار اربعه  -1

  انصاف -قانون -4المظاهر االلهيه                             - مبدأ و معاد -3

  پاسخ : گزينه سه

  مشرب فلسفی مالصدرا:

  توسط مالصدرا:» حکمت متعاليه«چگوگی بنيان گذاری 

ناميد ، نتيجه تکاملی دو مشرب گذشته، » حکمت متعاليه«ن را رسماً فلسفه ای که مالصدرا بنيان گذاشت و آ
  بود. انس دائمی وی با وحی الهی و قرآن کريمبود؛ و نيز »  فلسفه اشراق« و» فلسفه مشاء«

  استدالل عقلی + شهود قلبی+ وحی قرآنیروش حکمت متعاليه:

  نکته مهم: 

فلسفه او را از معيار های پذيرفته شده در دانش فلسفه تهی  بهره مندی مالصدرا از عرفان و شهود با وحی قرآنی،
  به سه دليل: نمی سازد و به عرفان و کالم تبديل نمی کند



زيرا مالصدرا می داند ميزان و مالک فلسفی بودن يک متن يا سخن اين است که اوالً هر مبحثی که طرح می  -1
  ، مربوط باشد و به آن برگردد يعنی موجود بما هو موجودکند، به موضوع فلسفه، 

  باشد نه شهود قلبی و بيان نقلی  عقل و استدالل عقلیمتکی بر  -2

او اين اصل را در آثار فلسفی خود ، به خصوص اسفار ، مراعات کرده و در هر موردی که از شهود يا وحی  -3
  است. تأييد و شاهد کمک گرفتهبه عنوان الهی بهره برده از اين دو منبع نه به عنوان پايه استدالل بلکه 

  :منابع حکمت متعاليه

  فلسفه مشاء به خصوص انديشه های مستدل و قوی ابن سينا -1

  حکمت اشراق ، انديشه های شيخ شهاب الدين سهروردی -2

  عرفان اسالمی، به خصوص انديشه های محيی الدين عربی(مدون عرفان) -3

  ول خدا و ائمه اطهارتعاليم قرآن کريم و احاديث منقول از رس -4

  اصول فلسفی مالصدرا

  ويژگی های اصول فلسفی مالصدرا:

اين اصول به گونه ای است که تا عصر وی يا طرح نشده بود و ابتکار ايشان بود و يا به صورتی که مالصدرا آن 
  کيبی فراهم آورد، تا زمان او انجام نشده بود.رها را در کنار هم قرار داد و ت

  شده است:نام برده صدرا که در کتاب اصول فلسفی مال

  حرکت جوهری -4   تشکيک وجود -3وحدت حقيقت وجود             -2اصالت وجود               -1

  اصالت وجود:  -1

است که بر ساير مباحث فلسفی اواز قبيل رابطه علت و معلول، واجب  اصل بنيادی ترين اصل فلسفی مالصدرااين  ●
ه و رنگ ديگری به آن ها داده است، به همين جهت گاهی و ممکن، مراتب عالم هستی و حرکت تأثيری عميق داشت

  هم می خوانند.» اصالت وجودی«فه صدرايی را فلسفه فلس

  طالح چه بوده است؟چيست؟ مقصود مالصدرا از اين اص»اصالت وجود«سوال؟ 

  برای رسيدن به پاسخ قدم هايی بايد برداشت

  قدم اول:

  که در مقابل آن ذهنی و غير واقعی قرار دارد. است» واقعی «در اين بحث به معنای » اصالت«

  قدم دوم: 

جود يا و» چيستی«و » هستی «ابن سينا در حدود شش قرن پيش نظر داد که ما از هر چيز که می بينيم دو مفهوم 
  ورا به دست می آوريم.

  قدم سوم:

  ، يعنی دو مفهوم متمايز و متفاوتنداين دومفهوم غير يکديگرند



  قدم چهارم:

اين سينا اين سوال مطرح شد که که حال که آن شی خارجی که منشأ پيدايش دو مفهوم متغاير در ذهن ما شده ،  بعدِ 
  ؟»ماهيت«يا » وجود«واقعاً و حقيقتاً مصداق کدام يک از دو مفهوم است؟ ،اين يک شی

  قدم پنجم:

برخی فيلسوفان از جمله مير داماد که استاد مالصدرا بود ، گفتند آن امِر واقعِی خارجی مصداق ماهيت است و وجود 
  يک مفهوم انتزاعی ذهنی است .

  توجه: 

  می نامند.» اصالت ماهيتی«. کسانی که اين نظر را می پسندند، اذهان عادی هم اين نظر را بهتر می پسندند

  ( مغايرت وجود با ماهيت)آنچه پيش از اين آموخته بوديم  

، جنبه تمايز » ماهيت«مشترک است اما هر شيئی ماهيت خاص خود را دارد ؛ لذا  ءمفهوم وجود در ميان همه اشيا
  وجه وحدت آن ها» وجود« و اختالف اشياست و

  همه اشيا عالم در بودن با هم تفاوتی ندارند(وحدت موجودات)←دوجو 

  )اشيا عالم از حيث ماهيت با هم متفاوت اند(کثرت موجودات ←ماهيت

  ، اين واقعيت حقيقتاً مصداِق مفهوم وجود است يا ماهيت؟ واقعيت خارجی يک چيز استحال با توجه به اينکه 

  يا اصالت با وجود است يا ماهيت؟

  مالصدرا:نظر 

  است. »وجود«مال صدرا ثابت می کند که واقعيت خارجی مصداق مفهوم

تعّينی با و از آنجا که هر وجودی  خارجی را تشکيل می دهد وجود است نه ماهيت تبه عبارت ديگر، آنچه واقعي
  خاص در خارج هست (ويژگی ها) از اين تعيّن خاص مفهوم ماهيت به دست می آيد.

خارج می يابيم، از آسمان و درخت و آب تا حيوان و انسان ، همه مصداق وجودند؛ البته وجود  او می گفت آنچه در
هايی متفاوت و با نقص و کماتالت متعدد ذهن انسان وقتی به اين وجود های متفاوت نظر می کند ، متناسب با 

خت آب، حيوان و انسان انتزاع تفاوت ها و خصوصيات هر کدام از آن ها ، تصورات و مفاهيمی از قبيل آسمان ، در
می کند و آن وجود ها را به اين تصورات و مفاهيم نام گذاری می کند و از هم متمايز می سازد و اال آنچه در خارج 

  و حقيقت وجود نيست.» وجود«است . بنابر اين جهان ، چيزی جز» وجود«است 

  سوال؟  شعر زيربه چه مسئله ای اشاره دارد؟

  ويش جاريست                تعين ها اموری اعتباری استوجود اند کمال خ

  »وجوداصالت «پاسخ : اشاره به 

  وحدت حقيقت وجود:-2

است؛ او می گويد: هستی يک حقيقت و يک واحد حقيقی بيش نيست آنچه » وحدت وجود« بنيان دوم فلسفه صدرايی
 ثر نيست بلکه معنای ديگری دارد.برایکاز کثرت در جهان مشاهده می کنيم، به معنای وجود های مختلف و مت

  بر می داريم: رسيدن به مقصود مال صدرا قدم هايی



  قدم اول:

  برای اين منظور به اين ترجيح بند شاعر بزرگ هاتف اصفهانی توجه کنيم

  که يکی هست و هيچ نيست جر او                 وحده ال اله اال هو

ير می کشد.عارفان به به تصو» وحدت وجود«که که عقيده عرفا را در  اين ترجيح بند يک ترجيح بند عرفانی است
آنان اين حقيقت را از  از دير باز معتقد بودند هستی يکی است و يک حقيقت است و کثرت های جهان اصالت ندارند

  .شهود عرفانی به دست آورده بودند

  قدم دوم:

خود نيز شهود کرده بود، می خواست که اين حقيقت را با مال صدرا که خود از عارفان برجسته بود و اين وحدت را 
» حقيقت وجود«برهان فلسفی نيز اثبات کند و به ديگران برساند، رسيدن به اصالت وجود راه او را بر استدالل بر 

  باز و هموار کرد.

  قدم سوم:

انستيم که مفهوم ماهيت ، در د» وجود و ماهيت«بعد از اينکه دانستيم ازهر واقعيتی دو مفهوم به دست می آوريم، 
هر شيئی با شی ديگر متفاوت است ، يکی اسب است و ديگری درخت و سومی گربه و..اما مفهوم وجود در همه 

   اشيا يکی است، يعنی مفهوم وجود مشترک ميان همه اشيا است.

ود است نه ماهيت و وجود حال مالصدرا اين نکته را با اصالت وجود تلفيق کرد و گفت حال که اصالت واقعيت با وج
  هم امر مشترک و واحد همان اشياست، پس حقيقت يکی بيشتر نيست و جايی برای تکثر واقعی در عالم وجود ندارد 

  دو نکته قابل توجه:

  در واقع مال صدرا با استدالل عقلی به همان حقيقتی رسيد که عرفا با شهود رسيدند.-1

همو هم اول « معانی آياتی از قرآن کريم ازجمله اين آيه دست يافته که می فرمود:او به مرتبه ای از مراتب مانند -2
  ».است و هم آخر و هم ظاهر است و هم باطن و او به هر چيزی عليم است

  سوال؟ شعر زير به کدام يک از اصول فلسفی حکمت متعاليه اشاره دارد؟

  ن همه نقش در آيينه اوهام افتادُحسن روی تو به يک جلوه که در آينه کرد              اي

  اين همه عکِس می و نقش نگاری که نمود            يک فروغ رخ ساقی است که در جام انداخت

  »وحدت حقيقت وجود«پاسخ: 

  

  وجود:  مراتب داشتن

  پيش از طرح اين مبحث الزم است با دو مفهوم آشنا شويم

  در منطق مفهوم کلی بر دو قسم است:

  مشکک -2متواطی    -1

  ؛ مانند مفهوم انسان  نحو يکسان صدق می کندمتواطی آن است که بر افراد خود به 



ثال شيرينی يا سفيدی و شدت و ضعف دارد ؛ م به نحو يکسان صدق نمی کنداما مشکک آن است که بر افراد خود 
  نيست.مفهومی مشکک است و دامنه و حد وجودی موجودات يکسان » وجود«مفهوم مشکک است. حال 

  سوال؟ اگر حقيقت يکی است اين کثرت ها از کجا نشئت می گيرد؟ 

  توجه پاسخ اين سوال دستاورد سوم فلسفه صدرايی است.

وجود حقيقتی تبيين دقيق تعدد و تکثر در عالم از نظرمال صدرا اين است که ،  : )تشکيک وجودمراتب داشتن وجود(
حقيقتی مشکک  »وجود«دارد و به اصطالح منطق دانان ، درجاتی عالیحقيقت واحد مراتب و اما اين  واحد است

  است. 

  :تشبيه

مانند شدت و ضعف در نور است . نور حقيقتی يگانه است اما شدت و ضعف دارد .  »وجود «شدت و ضعف داشتنن
ه اينکه د رعين حال ، شدت و ضعف نور از حقيقت نور خارج نيست . نور از همان جهت که نور است قوی است ن

با چيزی ترکيب شده باشد و قوی شده باشد و از همان جهت که نور است ، ضعيف است نه اينکه با چيزی مثل 
نيز چنين است وجود  »وجود«تاريکی ترکيب شده باشدو ضعيف شده باشد، زيرا تاريکی همان نبود نور است ؛ 

چيزی نيست ، وجود ضعيف هم به همين  قوی با چيزی خارج از خود ترکيب نشده است زيرا خارج از وجود ،
  ترتيب.

وجود نيز که حقيقتی واحد است، در تجليات و ظهورات خود دارای مراتبی می شود و هر مرتبه ای از وجود به 
  ميزان درجه وجودی خود ظهور آن حقيقت يگانه است.

  سوال؟ شعر زير به کدام مسئله فلسفی مکتب صدرايی اشاره دارد؟

  گوناگون شرابی بيش نيست             گرچه بسيارند انجم، آفتابی بيش نيستدر هزاران جام 

  گرچه برخيزد ز آب بحر موجی بی شمار               کثرت انر موج باشد، ليک آبی بيش نيست

  »مراتب داشتن وجود يا تشکيک وجود«پاسخ: 

  نکته:

است و فالسفه بزرگ صدرايی  مروج فلسفه وی هستند که نظرات  »حکمت متعاليه«آخرين مکتب فلسفه اسالمی 
  عميق و گاه پيچيده مالصدرا را تبيين کرده اند .

  سواالت تشريحی

  کرد؟ تحليل کردچند دوره می توان  در  اوضاع فلسفی را از نظر محدوه زمانی -1

  متأخر - 3ميانی  -2متقدم  -1سه دوره پاسخ 

  و متأخر مربوط به کدام محدوده زمانی هستند؟ ، ميانی هر کدام از دوران متقدم  -2

اگر آغاز ظهور اسالم تا قرن چهارم هجری را دوره متقدم بدانيم، از قرن پنجم تا دهم را دوره ميانه به حساب پاسخ: 
  آوريم، قرن يازدهم تا عصر حاضر را نيز می توانيم دوره متأخر بدانيم.

  کدام علم بود؟ رقيب فلسفه از ابتدای شکل گيری -3

  پاسخ : علم کالم



  متکلمين چه کسانی بودند و چه تأثيری در فلسفه داشتند؟ -4

  از معارف دينی دفاع کنند. عقل و استداللپاسخ: دانشمندان علم کالم که می خواستند از طريق 

نتقاد ها آن قدر شديد بود از متکلمان با فلسفه مخالف بودند و از فيلسوفان انتقاد می کردند، برخی از اين ا سياریب 
  که فلسفه را پس از ابن سينا در بخش هايی از جهان اسالم به رکود کشاند.

فلسفه در کجا بعد ابن سينا از آماج انتقاد متکلمان  تا حدودی در امان و زنده ماند  و چگونه وارد مرحله جديد  -5
  خود شد؟

  پاسخ: در ايران  

، ايران به نوعی ثبات و پی حمله مغول پيش آمد، با آغاز حکومت صفويه  پس از کشمکش های اجتماعی ، که در
پايداری رسيد ، همين امر سبب شد که در پايتخت صفويان يعنی اصفهان ، علم و دانش رونق بگيرد و فيلسوفان 

  شود. فلسفه وارد مرحله جديدیبزرگی ظهور کنند و 

  بريد.چند تن از فالسفه مشهور دوراه صفويه را نام ب -6

  مالصدرا - مير فندرسکی -شيخ بهايی  - پاسخ: مير داماد

  مالصدرادر اصفها ن از محضر کدام اساتيد بهره برد و تأثير آن ها بر مالصدرا چه بود؟ -7

  پاسخ:  شيخ بهايی و مير داماد 

دمساز کرد و در آشنا و  باذوق و عرفانتأثير روش و مشرب اين دو استاد بر مالصدرا  ، روح و جان مال صدرا را 
  نايل شد. درک جديدی از علم و معرفتاين دوره بود که مالصدرا به 

  بنيان گذار حوزه فلسفی اصفهان چه کسی  بود و چه مشربی داشت؟ -8

فيلسوفی مشائی بود و می خواست حکمت مشاء را با حکمت اشراق در آميزد و فلسفه مشائی را  - مير دامادپاسخ :
  تفسيری اشراقی کند

  نقش و اهميت  حضورمالصدرا در مدرسه خان شيراز چه بود؟ -9

  پاسخ : او اين مدرسه را به کانون اصلی علوم عقلی در ايران تبديل کرد

  کدام کتاب مالصدرا دايرة المعارف فلسفی است و شامل کدام نظرات مالصدرا می شود؟ - 10

  پاسخ: االسفار االربعه 

  مستقل خود را تبيين می کند.او در اين کتاب نظرات ابداعی و 

  کدام کتاب مالصدرا به شيوه اشراقی تدوين يافته و شامل کدام نظرات وی می باشد؟ - 11

  پاسخ: شواهخد الربوبيه  و مالصدرا نظرات اوليه خود را در اين کتاب بيان داشته است

  کدام کتاب های مال صدرا  در ارتباط با قرآن است؟ - 12

  اسرار االيات -فاتيح الغيبم –پاسخ: تفسير قرآن 

  کتاب مبدأ و معاد مالصدرا در چه زمينه ای است؟ - 13



  نيمه دوم اسفار است که شامل مباحث خداشناسی و معاد شناسی است  پاسخ:

  کتاب المشاعر د رچه زمينه ای است؟ - 14

  پاسخ: کتاب کوچکی در باره وجود و موضوعات پيرامونی آن

  يکی است  اما در حجم های متفاوت؟کدام کتاب های مالصدرا  - 15

  پاسخ: مبدأ و المعاد و المظاهر االلهيه

  م مالصدرا در چه موضوعاتی است؟العالکتاب حدوث  - 16

پاسخ: در باره چگونگی خلق جهان از نظر فلسفی . مالصدرا در اين کتاب ، نظر فالسفه يونان و فيلسوفان مسلمان 
  ارائه می دهد.را نقل و نقد می کند و نظر خود را 

  مال صدرا در کدام کتاب خود به مقايسه و نقد نظرات فالسفه يونان و مسلمان می پردازد؟ - 17

  پاسخ: حدوث العالم

  حکمت متعاليه نتيجه چيست؟ - 18

و نيز انس دائمی مالصدرا با وحی الهی و قرآن » فلسفه اشراق« و» فلسفه مشاء«پاسخ:  نتيجه تکاملی دو مشرب 
  کريم 

  مشرب و روش حکمت متعاليه چيست؟ - 19

  پاسخ: برهان عقلی+ شهود قلبی + وحی قرآنی

  آيا بهرمندی مالصدرا از عرفان و شهود و وحی قرآنی ، فلسفه اورا به عرفان يا کالم تبديل نمی کند؟  - 20

شده در دانش پاسخ: بهره مندی مالصدرا از عرفان و شهود با وحی قرآنی، فلسفه او را از معيار های پذيرفته 
  فلسفه تهی نمی سازد و به عرفان و کالم تبديل نمی کند به سه دليل:

زيرا مالصدرا می داند ميزان و مالک فلسفی بودن يک متن يا سخن اين است که اوالً هر مبحثی که طرح می  -1
  کند، به موضوع فلسفه، يعنی موجود بما هو موجود ، مربوط باشد و به آن برگردد

  عقل و استدالل عقلی باشد نه شهود قلبی و بيان نقلی  متکی بر -2

او اين اصل را در آثار فلسفی خود ، به خصوص اسفار ، مراعات کرده و در هر موردی که از شهود يا وحی  -3
  الهی بهره برده از اين دو منبع نه به عنوان پايه استدالل بلکه به عنوان تأييد و شاهد کمک گرفته است.

  کمت متعايه کدام است؟منابع ح - 21

  پاسخ: 

  فلسفه مشاء به خصوص انديشه های مستدل و قوی ابن سينا -1

  حکمت اشراق ، انديشه های شيخ شهاب الدين سهروردی -2

  عرفان اسالمی، به خصوص انديشه های محيی الدين عربی(مدون عرفان) -3



  تعاليم قرآن کريم و احاديث منقول از رسول خدا و ائمه اطهار -4

  ويژگی های اصول فلسفی مالصدرا چيست؟ - 22

پاسخ: اين اصول به گونه ای است که تا عصر وی يا طرح نشده بود و ابتکار ايشان بود و يا به صورتی که 
  کيبی فراهم آورد، تا زمان او انجام نشده بود.رمالصدرا آن ها را در کنار هم قرار داد و ت

  شده است نام ببريد.برده نام اصول فلسفی مالصدرا که در کتاب - 23

  حرکت جوهری -4تشکيک وجود    -3وحدت حقيقت وجود             -2اصالت وجود               -1

  بنيادی ترين اصل مطرح شده در فلسفه مال صدرا کدام است و اهميت آن به چه دليل است؟ - 24

بطه علت و معلول، واجب و ممکن، مراتب اين اصل بر ساير مباحث فلسفی او از قبيل را». اصالت وجود «پاسخ: 
  عالم هستی  و حرکت، تأثيری عميق داشته و رنگ ديگری به آن ها داده است.

  آيا وجود و چيستی يکی است ؟ ( توضيح دهيد) - 25

، جنبه  »ماهيت«خير مفهوم وجود در ميان همه اشيائ مشترک است اما هر شيئی ماهيت خاص خود را دارد ؛ لذا  
  وجه وحدت آن ها »وجود «تمايز و اختالف اشياست و

  همه اشيا عالم در بودن با هم تفاوتی ندارند(وحدت موجودات)←وجود 

  اشيا عالم از حيث ماهيت با هم متفاوت اند(کثرت موجودات) ←ماهيت

  مالصدرا اصالت را به وجود می دهد يا ماهيت؟ ( توضيح دهيد) - 26

  پاسخ: 

  است. »وجود«ت می کند که واقعيت خارجی مصداق مفهوممال صدرا ثاب

تعّينی و از آنجا که هر وجودی با  به عبارت ديگر، آنچه واقعی خارجی را تشکيل می دهد وجود است نه ماهيت
  خاص در خارج هست (ويژگی ها) از اين تعيّن خاص مفهوم ماهيت به دست می آيد.

خاصی دارد که زمينه ساز مفهوم انسان در ذهن ماست و وجود اسب ويژگی مثالً وجود انسان ويژگی ها و تعيّنات 
  ها و تعيّنات ديگری دارد که مفهوم اسب را به ذهن ما می آورد.

پس آنچه در واقعيت خارجی را تشکيل می دهد و در خارج اصالت دارد، وجود انسان و اسب و مانند آن هاست نه 
  است که از اين وجود ها انتزاع می شود.ماهيت. ماهيت انسان و اسب ، مفهومی 

  »وجود اصل است و ماهيت به تبع وجود انتزاع می شود« پس: 

  را اثبات می کند؟» وحدت حقيقت وجود«مال صدرا چگونه - 27

است و وجود هم » وجود«با » اصالت«می گويد  حال که » اصالت وجود«پاسخ: مال صدرا با تکيه بر 
( همه اشيا در بودن با هم مشترک اند)، پس واقعيت خارجی امری واحد  ه اشياستو وجه مشترک هم» واحد«امری

اشياست و اشيا و موجودات مختلف در حقيقت هستی با هم وحدت » اصل هستی« است، اين حقيقت واحدهمان 
  دارند.

  ست؟با هم وحدت دارند، پس تفاوت آن ها ناشی از چي» وجود و هستی «اگر تمام موجودات در اصل  - 28



  پاسخ: 

وجود حقيقتی واحد است اما اين حقيقت واحد مراتب و درجاتی عالی دارد و به اصطالح منطق دانان ، حقيقتی 
  مشکک است. 

 درشدت و ضعف داشتنن وجود مانند شدت و ضعف در نور است . نور حقيقتی يگانه است اما شدت و ضعف دارد .
نيست . نور از همان جهت که نور است قوی است نه اينکه با عين حال ، شدت و ضعف نور از حقيقت نور خارج 

چيزی ترکيب شده باشد و قوی شده باشد و از همان جهت که نور است ، ضعيف است نه اينکه با چيزی مثل تاريکی 
و ضعيف شده باشد، زيرا تاريکی همان نبود نور است ؛ وجود نيز چنين است وجود قوی با چيزی  ترکيب شده باشد

  از خود ترکيب نشده است زيرا خارج از وجود ، چيزی نيست ، وجود ضعيف هم به همين ترتيب. خارج

  آخرين دستاورد فلسفه اسالمی  کدام فلسفه بود و نقش فالسفه بعدی در رابطه با آن چه بود؟ - 29

آموزشی محور  پاسخ: فلسفه صدرا و حکمت متعاليه ، به عنوان آخرين دستاورد فلسفه اسالمی در مراکز علمی و
مورد تدريس قرار گرفت و فالسفه بزرگ صدرايی تالش کردند نظرات عميق و گاه پيچيده مالصدرا را تحليل و تبيين 

  کنند و به دانشجويان فلسفه آموزش دهند.

  فعاليت های درس

  88صفحه  فعاليت برداشت

  پاسخ سوال اول:

مال صدرا همچون سهروردی توجه خاصی به  شهود عرفانی و اشراق از جانب خداوند داشته و وحی قرآنی را از 
  همين سنخ می دانسته و معتقد بوده حقيقت وحی همان اشراق علم از جانب خداوند بر قلب پيامبر است .←←

  پاسخ سوال دوم:←

ه از جانب خداوند است و در همين کتاب شريف  از چنينعلمی زيرا قرآن کريم مصداق کاملی از علم لّدنی و افاضه شد
  »العلُم نوٌر يقذفه الله فی قلب َمن يشاء«برای همه پيامبران ياد شده است و فرموده

  92صفحه  فعاليت بررسی

يکی از عواملی که سبب توفيق مالصدرا در تأسيس حکمت متعاليه شد ، درک عميق ايشان از معارف قرآن کريم و 
ن پيامبر اکرم (ص) و اهل بيت(ع) بود. وی توان فلسفی خود را صرف درک عميق اين کلمات کرد و همين امر سخنا

  سبب شد که وی به انديشه های جديدی نيز دست يابد.

لذا برخی گمان کرده اند که وی از فلسفه خارج شده و به دفاع از دين که همان علم کالم است پرداخته يک الهيات 
  د آورده است.دينی به وجو

اما حقيقت اين گونه نيست ، مال صدرا در مقام تبيين فلسفی مسائل در آنجا که در حال نوشتن کتاب فلسفی بوده از 
قاعده فلسفه عدول نکرده و از آن تبعيت کرده است. بحث فلسفی آن گاه فلسفی است که پيرامون موجود و با روش 

يروی کرده کرده است ، يعنی درست است که وی در الهامات عرفانی عقلی صورت گيرد و مالصدرا از اين قاعده پ
زيادی داشته و آيات و روايات پيام های فراوانی در بر داشته اند اما اين الهامات و پيام ها در فلسفه وی تبديل به 

   استدالل شده اند نه صرفاً به عنوان يک الهام شهودی يا پيام قرآنی.

  93صفحه فعاليت تکميل نمودار

  دو نظر: الف : اصالت وجود  ب: اصالت ماهيت←کدام واقعی؟←تمايز دو مفهوم←واقعيت و دو مفهوم يک



  96صفحه فعاليت به کار ببنديم

که توضيح ويژگی های مکتب ها در  مربوط به ويژگی های سه مکتب مشا، اشراق و متعاليه است: تمرين اول 
  ، بيان شده است.11و  10درس های 

  

  مکتب مشا:ويژگی های 

توجه کمتر به سلوک معنوی  - پيوستگی تاريخی به فلسفه ارسطو         ج - تکيه بر استدالل محض           ب -الف
  »وجود«واشراق وتوجه به مفهوم و حقيقت

  ويژگی های مکتب اشراق:

توجه به مفهوم  -جتوجه به حکمت ايران باستان           -توجه به سلوک معنوی در کنار استدالل        ب -الف
  »نور«

  حکمت متعاليه:ويژگی های 

توجه به فلسفه مشا  -ج»    نور«و» وجود«استفاده از دو مفهوم  -تقويت ارتباط استدالل و اشراق         ب -الف
  استفاده از منبع وحی و قرآن کريم و کلمات معصومين(ع) و بهرهمندی از عرفان اسالمی - و اشراق       د

  تمرين دوم:

بود ، قبول داشت و همگونه » وجود«مال صدرا هم مبانی حکمت مشا را که از ابن سينا آموخته بود و بر محور
، در »نور«را با معنی » وجود«وحدت شناخته شده بود ،  خود اهل سلوک معنوی و اشراق بود . او توانست حقيقت

  ست.يکی ا» ظهور«و » وجود«فلسفه سهروردی نزديک کند و نشاان دهد که 

  تمرين سوم:

  :تا قبل از مال صدرا چند گونه وحدت شناخته شده بود ، يک گونه آن 

  »:وحدت در نوع«-1

. در اين قسم از وحدت چند نفر از يک نوع زير عنوان نوع واحد قرار می گيرند و همه يک نوع به شمار می آيند 
ند ، چند وجود واقعی بيرونی دارند ، خودشان اين افراد به لحاظ حقيقت وجودی واحد نيستند ، بلکه چند شخص هست

  چند واحد شخصی هستند اما تحت يک نوع قرار می گيرندو از اين جهت يکی هستند.

  قرار می گيرند» انسان«مانند: امير ، زهرا، محسن و ريحانه که همه تحت نوع 

  »:وحدت در جنس«-2

ارند ؛ يعنی در يک جنس با هم مششترک اند  واز در اين وحدت چند نوع که از يک جنس باشند ، وحدت در جنس د
يک جنس هستند. در اين جا هم مشخص است که يک شخص حيوان در خارج نداريم ، حتی يک شخص گربه يا 
سگ در خارج نداريم ؛ در خارج افرادگربه و سگ و اسب و مار داريم ، همان طور که افرا انسان  يعنی زهرا، 

  داريم نه چيزی به نام انسان  که نه زهرا باشد نه امير و.... حسنف امير و ريحانه در خارج

  حيوان←مانند: مار، اسب، سگ، گربه



هم وجود خداست ، هيچ چيز ديگری وجود ندارد ، هر چيزی را که به  آن آدر خارج فقط و فقط يک وجود است-3
  عنوان ظهور خدا و پرتو خدا و مانند آن فرض کنيم، همه در حد فرض و توّهم است و واقعيت خارجی ندارد.

 برخی از اهل تصوف چنين عقيده ای داشته اند و مالصدرا اين گروه را به شدت نقد می کند و توضيحمی دهد که هر
کسی به وجدان خود ، متوجه اشيا و موجوداتی غير از خدا می شود و انسان نمی تواند اين حقيقت وجدانی را انکار 

  )74تا  68 صفحه کند(االسفار االربعة ج اول

چون اصالت با وجود است نه ماهيت و چون تکثر را در خارج مشاهده می کنيم و می بينيم که افراد مختلفی در -4
دارند و اين وجود ها » ذاتی«پس ما در خارج افراد و اشخاصی از وجود داريم که يا يکديگر تفاوت  خارج هستند،

  کامالً از هم جداست.

  وجود و     -وجود ه   - وجود ج   -وجود ب  -مانند: وجود الف

زی جز وجود مال صدرا نظر ديگری را ارائه می کند و می گويد: بنا بر اصالت وجود و اينکه واقعيت خارجی چي-5
نيست وجود هم يک حقيقت بيشتر نيست ، پس واقعيت خارجی يک امر واحد و يک وجود است و يک شخص و فرد 

  از وجود ، اما اين يک شخص و يک فرد از وجود ، دارای مراتب است.

 به عبارت ديگر : وجود يک نوع مانند انسان نيست که افرادی داشته باشد. خودش يک فرد است ، خودش يک
ناميد. ظهورات چيزی جدا از خود وجود نيست. » ظهورات«شخص است اما مراتب دارد . وی نام اين مراتب را 

رابطه ظهور است با حقيقت وجود مانند رابطه دريا و موج درياست . موج همان درياست همان ظهوردرياست ، 
می نامد ، نيازمند تأمل و دقت » ودوحدت تشکيکی وج«البته تصور و درک اين سنخ از وحدت که مالصدرا آن را 

  فراوان است.

  

  سواالت تست

  مفهوم وجود در فلسفه مالصدرا با کدام گزينه تطبيق دارد؟ 

  متواطی -به نحو يکسان بر موضوع صدق می کند -1

  مشکک -مشترک و دارای شدت و ضعف است -2

  مشکک -مشترک و يکسان بر موضوع صدق می کند -3

  متواطی -صدق به نحو يکسان استمختلف و غير قابل  -4

  منظور از اين که  وجود دارای شدت وضعف است، در کدام گزينه به درستی بيان شده است؟ -2

  همانند نور قوی و ضعيف است که بر اثر ترکيب با امری قوی، قوی شده است -1

  ضعف وجودی همچون ضعف نورانيت، حاصل ترکيب با تاريکی است -2

  خارج از واقعيت موجود استشدت و ضعف وجود  -3

  خارج از وجود چيزی برای ترکيب شدن با تاريکی نيست -4

  بر اساس فلسفه مالصدرا اذعان به کدام مورد درست است؟ -3

  وجود و ماهيت اشيا در ذهن بيگانه اند ، ولی در خارج يگانه اند-1



  ندواقعيت خارجی مصداق ماهيت است ، زيرا اشيا هر يک تعّيين خاص دار -2
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  وجود و ماهيت هيچ يک به درستی واقعيت شی را نمايان نمی کنند -4
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  اصلت وجود -عليت - 2اصالت وجود         - مغايرت وجود و ماهيت -1

  عليت -مغايرت وجود و ماهيت - 4مغايرت وجود و ماهيت                 - عليت -3
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  ماهيت –وجود  -ماهيت -وجود - 4ماهيت                 -وجود -ودوج -ماهيت -3

  بپذيريم اصالت نه با وجود باشد نه با ماهيت، کدام نتيجه دقيق تری است؟اگر  -6

  واقعيات متناقض خواهند بود  -2واقعيت خارجی يگانه نخواهد بود            -1

  هيچ چيز را نمی توان شناخت -4هيچ واقعيتی وجود ندارد                      -3
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  صدرايی چگونه حل می شود؟

  مغايرت وجود و ماهيت -4اشتراک معنوی وجود           -3اصالت وجود            -2تشکيک وجود            -1

  نپذيريم که وجود يا ماهيت اصيل باشد، کدام عبارت نتيجه درست تری به ما می دهد؟اگر  -8
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  12درس 

  حکمت معاصر

  مطالب درس به صورت پرسش و پاسخ:

  فلسفه در دوره معاصر چه تفاوتی با دوره های قبل دارد؟ :سوال

  پاسخ:

تفاوت عمده با دوره  کيدوره  نيکه ا مييبگو ميتوان یم م،يکن یمعاصر تلق ۀاگر از حدود صد سال قبل تاکنون را دور
 یاروپا به جهان اسالم و از جمله، به کشور ما م ديجد یتفاوت عمده، همان ورود فلسفه ها نيقبل دارد. ا یها

  .باشد

  سوال؟ چه عاملی در قرون اخير فلسفه اسالمی را وارد مرحله جديدی کرد؟

  پاسخ:

عقل در  )و1فلسفه (درس خدا در  زيو ن یمعرفت شناس ۀخچيمانند درس تار ازدهميکتاب  یدرس ها یدر برخ 

 ميکانت و آگوست کنت آشنا شد ،ديويد هيوم، دوره جديد اروپا مانند دکارت )با انديشه های برخی فيلسوفان1(فلسفه 
 اروپا یاز مرزها جيو به تدر افتيمتعد اروپا شکل گرفت و توسعه  یمکاتب فلسف ريکه در چند قرن اخ ميو دانست

  کرد.  یديجد ۀرا وارد مرحل یوارد شد و بازار مباحث فلسف یسالمجوامع، از جمله، جوامع ا ۀفراتر رفت و به هم

  سوال؟

ورود انديشه های فيلسوفان اروپايی به ايران از چه دوره ای به صورت گسترده آغاز شد و با چه تحوالتی همراه 
  بود؟

  پاسخ:

شروع شده بود، تا به امروز  یبه صورت گسترده ا نهضت مشروطهبا آغاز  ران،يکه در ا یو فلسف یورود فکر نيا
  که: افتيادامه 

  ترجمه شد یزبان فارس به يیبزرگ اروپا لسوفانيف یفلسف یکتاب ها  -الف

  به آنجا رفتند يیاروپا یو مکاتب فلسف لسوفانيبا ف يیآشنا یبرا یانيدانشجو-ب 

  شد  سيتأس رانيا یدر دانشگاه ها يیارو پا لسوفانيمربوط به ف یليتحص یرشته ها -ج

 لسوفيف دچن اي کي ینظرات فلسف نييو تب ليوارد آموزش فلسفه شدند که متخصص در تحل یدياسات جيبه تدر - د
  بودند يیمشهور و بزرگ اروپا

  سوال:

 دوره ظهور فيلسوفان بزرگ در ايران چه دوره ای بودو در اين دوره چه شرايطی حاکم بود؟

  :مانند مالصدرا بود) یبزرگ لسوفانيظهور ف ۀ(که دور انيپس از سقوط دولت صفوپاسخ: 

  افتيادامه  یطوالن یرا فرا گرفت که تا مدت ها رانيا يیها ینابسامان -الف



علوم، از جمله فلسفه را از رونق  ۀکرد و هم فيرا به شدت ضع ینگو فره یعلم اتيها، ح ینابسامان نيا -ب
  انداخت.

 یچندان یشاداب اما حيات فلسفی ازفلسفه اشتغال داشتند،  سيبه تدر شنا ايام چند فيلسوف نام آ نيدر ا نکهيبا ا لذا
  برخوردار نبود.

  ؟سوال

  در چه دوره ای و چگونه زمينه برای حيات مجدد فلسفه در ايران فراهم شد؟

جنب  زيفرهنگ ن ۀو در حوز گرفتشکل  رانيدر ا یو اجتماع یجنبش فکر کيدر اواخر حکومت قاجار که  پاسخ:
فلسفه  ی حيات مجدد  را برا نهيکه زم ديمطرح گرد زين یديجد یو فلسف یفکر یشد، مسئله ها داريپد یو جوش

 .فراهم کرد

  سوال؟

  با ورود انديشه های فلسفی اروپائيان به ايران ، برخورد فيلسوفان با آن چگونه بود؟ ودر اين زمينه چه کردند؟

ه و توجه عالقه مندان را به خود جلب کرد اما از شد رانيوارد ا يیاروپا یدوره فلسفه ها نيدر ا نکهيبا اپاسخ: 
آنجا که ايران در يک دوره طوالنی مهد فلسفه بود و مکتب های بزرگ فلسفی مانند مکتب مشا و اشراقی و متعاليه 

بهره گرفتن تالش کردند با در آن رونق داشت. برخورد فيلسوفان ايرانی با فلسفه های اروپايی بدين صورت بود که 
  د.ند و ارزيابی کنناز ذخيره ارزشمند فلسفی خود، فلسفه های جديد اروپايی را بفهم

  از اين رو فالسفه تالش کردند:

  کنند و رونق بخشند  ايبود، اح دهييفلسفه را که به رکود گرا سيتدر گريبار د  -الف

  . نديو مالصدرا آشنا نما ريخواجه نص نا،يابن س ،یچون فاراب یلسوفانيف یها شهيدوستداران فلسفه را با اند  -ب

تر و  پربارتر که  یغن یگذشته، فلسفه ا یفلسف ريذخا یسازو نو یبا بازساز دنديکوش یآنان در همان حال م-ج
  . نديجامعه باشد، عرضه نما روز  یناظر به مسئله ها

در فلسفه  یدرس یحلقه ها زياصفهان و مشهد ن یها دو شهر قم و تهران بود. در شهرها تيفعال نيا یکانون اصل
  . افتندي یدرس حضور م یشد و طالبان فلسفه در آن حلقه ها یم ليتشک

  نام چند تن از فالسفه مشهور دوران معاصر را بنويسيد.

 ،ینيقزو یعيابوالحسن رف رزايم ،یانيآشت یمهد رزايم ،یابوالحسن شعران ،يیقشقا رخانيجهانگ رزايمپاسخ: 
و  ار، آيت الله محمد علی شاه آبادی و باالخره امام خمينی (ره) محمدکاظم عصّ  ديسقمشه ای،  یاله یمحمدمهد

 یاديگروه از فالسفه تعداد ز ني. انديآ یفلسفه در عصر حاضر به شمار م ۀاز استادان برجست يیطباطبا ۀعالم
 نياز ا یکردند. برخ فيتأل یمتعدد یرا در جامعه گسترش دادند و کتاب ها یکردند که فرهنگ فلسف تيشاگرد ترب

  روند. یفلسفه در عصر حاضر به شمار م ۀاند و از استادان برجست اتيح ديدر ق زيشاگردان هم اکنون ن

  و عارف مجاهد ميحک 

  خالصه ای از بيوگرافی  امام خمينی(ره)

  اند. نام اساتيد و نام کتاب هايی که تاليف کرده



شناسند. اما کمتر  یم یدر قرن چهاردهم هجر یانقالب مذهب کي ۀکنند یرا به عنوان رهبر (ره)ینيهمگان امام خم 
حدود  یو در ط یجوان ۀکرد، در دور یانقالب بزرگ را رهبر کيکهولت  دوره ،مرد مجاهد که در  نيداند ا یم یکس
 یم سيرا تدر نايابن س یمانند اسفار مالصدرا و شفا ،یو عرفان یفلسف یاکتاب ه نيو مشکل تر نيمهم ترسال  20

  کرده است.

 یرا آموخت و برا یعلوم مقدمات یو نوجوان یمتولد شد. در همان کودک نيه. ش. در خم1281در سال  ینيامام خم
 خيالله ش تيو آ ینيزوق یعيابوالحسن رف ديآموختن فلسفه و عرفان به حضور استادان بزرگ آن زمان، از جمله س

در ابعاد  ینيامام خم تيشخص یرياست که در شکل گ یبزرگ مرد یالله شاه آباد تي. آديرس یشاه آباد یمحمد عل
و  یشاگرد ۀاز رابط شانيبا ا ینيامام خم ۀداشته است. رابط ینقش اساس یو اجتماع یو عرفان یگوناگون فلسف

فلسفه را در  سيتدر یطيدر شرا ینيشمرد. امام خم یو محبوب خود م اداو را مر ینيفراتر بود و امام خم یاستاد
مخالف بودند و  يیصدرا ۀفلسفه و به خصوص فلسف سياز بزرگان به  شدت با تدر یاريحوزه ها آغاز کرد که بس

داشت و  کياختصاص به شاگردان نزد شانيدرس ا ۀجهت حلق نيدانستند. به هم یم ینيضد  د یآن را فلسفه ا
مانند اسفار مالصدرا را  يیکتاب ها یجوان نيبود که در همان سن یبه گونه ا شانيا یشد. قدرت علم ینم یعلن
به شرح  قاتيتعل«  کردند، مانند  فيتأل یدر مباحث عرفان یارزنده ا یکتاب ها نيکردند و در همان سن یم سيتدر

،  »سحر یشرح دعا«، »اراده و طلب«   ،»هيمصباح الهدا«، »مصباح االنس بر شرح«، »فصوص الحکم
شدند، نقل است که  یاز استادان بزرگ فلسفه که در درس حضرت امام حاضر م» آداب الصلوه« و » سرالصلوْه◌ً 

را با  نيرالمتألهاز مباحث صد یاريبس هيحکمت متعال سيداشتند و در تدر ینبوغ خاص یآن بزرگوار در تفکر فلسف
  کردند. یم یعرفان ريتفس رينظ یب یانيب

  سوال؟ به چه دليل امام خمينی(ره) در تربيت شاگردان می کوشيدند؟

  پاسخ:

امام خمينی که می دانست هر حرکت فکری و فرهنگی و يا انقالب اجتماعی نيازمند ياران همفکر و همراه است، 
نان را آماده ورود به فعاليت و آتالش کرد که طالب مستعد و نوانديش را تحت تربيت فکری و عملی خود قرار دهد

  های فرهنگی و اجتماعی نمايد. 

  طالبی که در مکتب امام خمينی (ره) تربيت شدند چه ويژگی هايی داشتند؟

اين طالب بعد ها به شخصيت های درجه اول خود تبديل شدن ، معموالً در علوم عقلی و فلسفه متبحر بودند و پاسخ:
 وبرای ايجاد يک تحول فکری و فرهنگی پيش قدم بودند.مسائل فکری روز را می دانستند 

  معاصر ۀبزرگ دور ميحک

  خالصه ای از بيو گرافی عالمه طباطبايی

است.  یبزرگ اسالم یو وارث حکما معاصر یفلسف تيشخص نيبزرگ تر يیطباطبا نيمحمد حس ديساستاد عالمه 
 1304متولد شد و در همان شهر مقدمات دانش را آموخت. در سال  زيدر تبر یشمس یهجر 1281در سال  شانيا

بلند در تحصيل مدارج عالی  و با همتی افتيمحضر استادان بزرگ راه  رفت وبه به نجف اشرف  ليتحص ۀادام یبرا
 ۀعالق ليتحص ليدر اوا: «سدينو یم شانيگام نهاد. خود ا گريعلوم د یو برخ اتياضيفقه، فلسفه، کالم، ر در علم

ا ز  نحو گذشت. پس نيو چهار سال به هم دميفهم یخواندم نم یرو، هرچه م نينداشتم. از ا ليتحص ۀبه ادام یاديز
و  کمال حس نمودم؛ به  یفتگينوع ش کيشد و مرا عوض کرد و در خود  رميدامن گ يیخدا تيباره عنا کيآن، به 

و  یو تفکر، درک خستگ ميهرگز نسبت به تعل د،يطول کشهجده سال که  ليتحص انيکه از همان روز تا پا یطور
...  دميبرچ یاهل علم را به کل ريجهان را فراموش کردم و بساط معاشرت با غ یباينکردم و زشت و ز یدلسرد

درس  شهيگذراندم و هم یدر فصل بهار و تابستان) که شب را تا طلوع آفتاب با مطالعه م ژهيشد (به و یم اريبس
 یکردم. وقت یبود، ِشب [آن را] حل م یا یآمد، با هر خودکش یم شيپ یکردم و اگر اشکال یمطالعه م شيفردا را  پ

  »استاد نبردم. شيپ یگفت  آگاه بودم و هرگز اشکال یاز آنچه استاد م افتم،ي یکه در درس حضور م



در  جيو به تدر افتيبه نجف اشرف مهاجرت کرد و به محضر استادان بزرگ راه  ليتحص ۀادام یبرا1304در سال 
آقا  یرزاعليمد. در عرفان و اخالق به خدمت عارف بزرگ، يرس یاستاد ۀو فلسفه به مرحل اتياضيفقه، اصول، ر

نفس و  بيشد. استاد، هرگاه از تهذ شانيکرد و از شاگردان ممتاز ا یو سلوک را ط ريس یو مراتب عال ديرس یقاض
 یحت شانيا م،يدار یاز مرحوم قاض ميکرد که ما هرچه دار یآمد، اظهار م یم انيبه م یسخن یو سلوک معنو ريس

  آموخته بود. یاست، از مرحوم قاض قرآن به قرآن ريروش تفسخود را که  یريتفسروش 

در  ی. ناگهان کسدميشياند یخود م ۀنديدر منزل نشسته بودم و به آ یورودم به نجف اشرف، روز ليهمان اوا در
 بياست به فکر تهذ ستهيشا د،يآ یبه نجف م ليتحص یکه برا یخانه را زد ... داخل منزل شد ... و به من گفت: کس

است که  یآقا قاض یعل رزايقدر م یعارف عال زکار،يعالم پره نينفس هم باشد و از خود غافل نماند. ا ليو تکم
  از علما و عارفان عصر حاضر شاگرد او بوده اند. یاريبس

  یو فرهنگ یاقدامات علم  

  کند.  یبه قم مهاجرت م ینيعلوم د سيتدر یبرا 1325در سال  يیطباطبا ۀعالم 

  سوال؟ 

  شرايط علمی و فرهنگی در آغازورود عالمه طباطبايی به قم، چگونه بود؟

و  یستيالي، به خصوص تفکرات ماتربود آمده رانيکه از اروپا به ا یفلسف یو مکتب ها ديجد یها شهي: اند اوالً 
  . بوددر حال گسترش  سم،يمکتب مارکس

 ً فلسفه و مباحث  سيو تدر شتندندا ها را  شهيافکار و اند نيبا ا ۀمواجه یالزم برا یآمادگ هيعلم ی: حوزه هاثانيا
و مورد  بود ندکرا فراهم کند، همچنان ا ديجد یها شهيمکاتب و اند یابينقد و ارز ۀنيزم ستتوان یکه م یفلسف

  . شتند یگاهيجا در برنامه درسی طالب رفت وقرار نمی گاستقبال 

  عالمه طباطبايی پس از ورود به قم چه اقدامات علمی و فرهنگی ، انجام دادند؟ ل؟سوا

  پاسخ:

 مي، تصمو اسفار مالصدرا نايابن س یشفا سيعالوه بر تدر شانيا ؛یفلسفه، ناظر بر مسائل روز فلسف سيتدر-1
منظور  نّ يکند. به هم فيکه مسائل روز در آن طرح شده باشد، تأل یرا به سبک یاسالم ۀدوره فلسف کيگرفت 
به خصوص و  یفلسف یو مکتب ها دندکر یشرکت م برجسته و آشنا به مسائل در آن بداد که طال ليتشک یکالس

اصول فلسفه و «جلسات کتاب  نيگرفت. حاصل ا یقرار م یرونق داشت مورد نقد و بررس اميکه در آن ا سميمارکس
نوشته است و  يیاست. متن را عالمه طباطبا یحيتوض یها یو پاورق یاست که شامل متن اصل »سميروش رئال

کتاب در روشن  نيکه در آن جلسات حضور داشته، به اصل مباحث افزوده است. ا یمطهر ديها را استادشه یپاورق
  کننده داشت. نييتع یو دانش پژوهان نقشب کردن افکار طال 

  سوال؟ ويژگی های کتاب اصول فلسفه و روش رئاليسم عالمه طباطبايی چه بود؟

  پاسخ:

بهره گرفت و متناسب  یصدرائ  یفلسف ۀريتوان از ذخ یکتاب نشان دادند که م نيدر ا یمطهر استادمه و عال -الف
  عصر باشد.  نيما در هم یازهاين یکرد که پاسخگو فيتأل یروز مجموعه ا یفلسف یمسئله ها نيبا مهم تر

ه بود.عالمه به فلسف یقينگاه تطبسابقه نداشت،  رانيفلسفه در ا ۀکتاب که تا آن روز در حوز نيا گريد یژگيو-ب
 ديدگاه های فيلسوفان اروپايی وت، يمثل شناخت و عل یکه در مباحث مهمطباطبايی در اين کتاب تالش می کند 

آثار  یکار، در برخ نيائه دهند. اارخود را  یابيکنند و ارز سهيمقا یاسالم ۀخود در فلسف دگاهيها را با د ستياليماتر
  کرد.  دايادامه پ زين یاستاد مطهر



 سيتدر یکه برا» الحکمهْ  هْ يبدا«کرد  به نام  فيفلسفه تأل سيتدر یدر دو سطح برا یدو کتاب درس نيهمچن شانيا
  تر است.  یدر سطح باالتر و تخصص سيتدر یکه برا»نهاية الحکمة«ليه است و در سطح او

  کتاب های فلسفی عالمه طباطبايی را نام ببريد.چند سوال؟ 

نهاية الحکمه(برای  - 3بدايةالحکمه (برای تدريس در سح اوليه)  - 2روش رئاليسم  اصول فلسفه و  -1پاسخ: 
  تدريس در سطح باالتر)

   م؛يقرآن کر ريو تفس سيتدر اءياح-2

از آن در  یو بهره مند ميرقرآن ک یبود، توجه دادن جامعه به آموزه ها یضرور که در آن عصر یاز اقدامات یکي
 ريداد و به تفس ليتشک یريتفس ۀخود نوشته اند، جلس کهمه همان طوربود. عال  یروزمره و تحوالت اجتماع یزندگ

  است.  یجلد 20 ريتفس کي فيآن تأل ۀجيپرداخت که نت ديجد یقرآن با سبک

  سوال؟ روش عالمه طباطبايی در تفسير قرآن چگونه بود؟

 نيدهد که ا یکند و نشان  م یم ريتفس گريد اتيرا به کمک آ ميقرآن کر اتيآ ر،يتفس نيدر ا شانيا - پاسخ: الف
  است. کامل ۀمجموع کيمنظومه و  کي یکتاب آسمان

پردازد و  یم یبا مسائل روز، به مباحث مستقل فلسف ونديپ یو برا اتيآ شتريب نييتب یبرا ن،يعالوه بر ا شانيا -ب
  دهد. یارائه م اتيآ ريرا در کنار تفس یاز مباحث فلسف یغن یمجموعه ا

حوزه فراتر برد و به دانشگاه  ۀاز محدود راخود  یو فرهنگ یعلم یها تيدر نظر داشت که فعال يیباطباط عالمه-3
 یآنها جلسات یکرد و برا یبا استادان دانشگاه مالقات م شان،يبکشاند. ا یجهان یفرهنگ یها طيبه مح یها و حت

آن  یعموم هينقل ليو شد به تهران با وسا آمدفقر و قناعت، رنج  نيدر ع یمتماد انيسال یداد. حت یم ليتشک
آمده بودند،  رانيبه ا قيتحق یکه برا یلسوفانيکرد تا در تهران با خاورشناسان بزرگ و ف یروزگار به خود هموار م

ها  تيفعال نيبشناساند. به برکت هم شانيرا به ا عيو مذهب تش یو گفت وگو کند و روح تفکر و فلسفه اسالم داريد
  .افتيراه  زيبه جهان غرب ن یعيبرگردانده شد و تفکر ش يیاروپا یبه زبان ها ستادآثار ا

سوال؟ يکی از فيلسوفان اروپايی که باعالمه طباطبايی ديدار داشته و با ايشان مباحثی را مطرح نموده ، که بوده و 
  حاصل اين ديدار ها چه بوده است؟

رد، در ک همکاری می برجسته فرانسوی که حدود بيست سال با دانشگاه تهران ن ، فيلسوفهانری کربپاسخ: 
ده کرد. حاصل مه طباطبايی، از نظرات ايشان دربارۀ فلسفه، عرفان و مکتب شيعه استفاالهای متعددی با ع قاتالم

  اشد.ب در دنيای امروز می »رسالت تشيع«و »شيعه«مه، دو جلد کتاب تحت عنوان عالمذاکرات کربن با 

  تربيت شاگردان: 

اما جمعيت و گمنام بود،  ه طباطبايی در قم آغاز کرد، گرچه در ابتدا کمعالمهای فکری و جلسات تدريسی که  حلقه
های علميه و روزآمد  حوزه ل درمهمترين جريان فکری و علمی قم تبديل شد و آنان که به دنبال تحوبه سرعت به 

رد اين استاد جمع شدند، شاگردانی ممتاز و مستعد چون استاد شهيد مطهری، کردن مباحث فلسفی و فکری بودند، گ
محمدتقی مصباح  آيت الله زاده آملی و  حسنالله  جوادی آملی، آيت آيت الله شهيد دکتر بهشتی، شهيد دکتر باهنر،
صميمی امام خمينی اين متفکران و انديشمندان که بسياری از آنان از ياران  .و بسياری ديگر از متفکران معاصر

درس و هزاران کتاب  کالسوجود آوردند، صدها  بودند و بازوی فکری و فرهنگی نهضت اسالمی امام خمينی را به
  .در زمينٔه فلسفه و ساير علوم اسالمی تأليف کردند و حيات فرهنگی نهضت را تغذيه نمودند

  استاد مطهری از شاگردان عالمه بودند.



  الگويی از نظام فکری

 طوری ای سبک زندگی خاص خود را به دنبال دارد. به در درس سوم کتاب فلسفه سال قبل خوانديم که هر فلسفه 
کند و يک فلسفٔه مبتنی بر اصالت  الهی می ،که يک فلسفٔه الهی نظير فلسفٔه افالطون و فارابی رنگ و بوی زندگی را

    .دهد دی قرار میحس و ماده، غايات و اهداف زندگی را در محدودۀ امور ما

  سوال؟

  منظور از نظام فکری چيست؟ ( با مثال بيان کنيد).

ساختار و نظام فکری هر فرد، مشابه با يک درخت است که مبانی فلسفی پذيرفته شده توسط آن فرد به منزلٔه  پاسخ:
ت و خانواده شاخ و های وی مانند نگاه او به زندگی، به سياس باشد و ساير افکار و انديشه ريشٔه آن درخت می

 عيب و سالم باشد، شاخ و برگها نيز کم ميزانی که آن ريشه کم شوند. از اين رو به های آن درخت شمرده می برگ
 .عيب و سالم خواهند بود و هرقدر که ريشه قوی و استوار باشد، شاخ و برگهای قوی و محکمی نيز خواهد داشت

  شود. ناميده می »نظام فکری«ه اين درخت انديشه، همان چيزی است که امروز

  سوال؟ افراد مختلف با توجه به نظام فکريشان به چند دسته تقسيم می شوند؟

  دسته: 5به  پاسخ:

کسانی که کمتر اهل انديشه ورزی هستند و اصوال يک نظام فکری مشخص شده برای خود ندارند. اينان -1

   .حاکم بر جامعه استگيری آن ها تابع جومی گذرانند و تصميم زندگيشان را به تقليد از ديگران 

کسانی که وارد عرصٔه تفکر شده و دارای افکار فلسفی شده اند، اما نه هنوز آن افکار فلسفی به خوبی در آنها -2
توانند ميان آن افکار و مسائل زندگی ارتباط برقرار کنند. اينان، گاهی براساس افکار  شکل گرفته و نه هنوز می

  اينان در حال رشد و پيشرفت هستند ؛گيرند و گاهی بيرون از آن اساس خود تصميم می

ای ناکارآمد  شوند و ريشه برخی از افراد در انتخاب ريشٔه درخت و پائه نظام فکری خود دچار خطا و اشتباه می- 3 
  رسند دهند و در نتيجه، به يک سبک زندگی معيوب و ناسالم می و ناسالم در زمين زندگی قرار می

های استواری برای  اند و پايه گروهی از افراد نيز هستند که هم ريشٔه درخت فکری را به درستی انتخاب کرده-4
های سالم و قوی و استواری  ، شاخ و برگدقت و تأمل فراوان و با عقالنيت باالاند و هم با  نظام فکری خود ساخته

کنند، مخاطب  طور مثال، دربارۀ فرهنگ صحبت می تی که بهاند. در نتيجه، وق از آن ريشه استنباط و استخراج کرده
داند که اين سخن دقيقا برگرفته از مبانی فلسفی اوست و اين سخن به منزلٔه شاخه و آن مبانی به منزلٔه  فهيم می

   ريشٔه همين شاخه است

قدرت عقلی و  اند اما آنانتخاب کرده ای خود  بسياری هم هستند که مبنا و ريشٔه خوبی برای ساختمان انديشه-5
گيريهای زندگی، در سياست، خانواده، اقتصاد و نظاير آن پيوند ايجاد  تصميم وتفکری را ندارند که ميان اين مبانی 

  .های شاداب و مناسبی ندارد کنند. لذا درخت انديشٔه آنها شاخ و برگ

  سوال؟ 

  سبک زندگی و آثار شهيد مطهری بيان گر چيست؟

ده آناست که ايشان موفق شدند بر اساس عميق ترين انديشه های فلسفی که با نبوغ فکری خود از پاسخ: نشان دهن
و سخنان معصومين (ع) کسب کرده دو استاد و حکيم بزرگ و معاصر آموخته بود و با تفکر وتدبر در قرآن کريم 

 ما باشد.بود، يک نظام فکری و عملی تمدن اسالمی ، پاسخگوی نياز های زمان و عصر حاضر 



  پاسخ فعاليت ها

  109صفحه  انجام فعاليت خود ارزيابی

اين فعاليت بدان جهت مطرح گرديده است که هر دانش آموزی بکوشد شناخت درستی از خود به دست آورد و بداند 
  که آيا يک انديشه نظام مند دارد يا نه.

می گيرد ، به همين جهت هم رفتار های البته معموالً شخصيت نظام مند فکری افراد در اين سنين کمتر شکل 
متناقض از جوانان و نوجوانان سر می زند . متاسفانه برخی از افراد تا پايان عمر هم صاحب يک نظام فکری نمی 

  شوند و به همين جهت در بسياری از حوادث دچار سر در گمی و تصميم گيری های نادرست می گردند.

  110دصفحه )1فعاليت ذکر نمونه (

اين فعاليت نشان داده می شود که عدالت در انديشه استاد مطهری و نظام فکری وی جايگاه دقيق و درستی دارد در 
و در همه قسمت های انديشه وی در جايگاه مناسب خود قرار گرفته است. عبارتی از وی در باره عالمت آمده و از 

ه از شاخه های نظام فکری استاد مطهری است. دانش آموزان خواسته که هر بخشی از عبارت مربوط به کدام شاخ
  اين عبارت چنين استک

  فلسفه دين←در قرآن از توحيد گرفته تا معاد -الف

  فلسفه دين و فلسفه سياست←از نبوت تا امامت و زعامت-ب

  انسان شناسی فلسفی و فلسفه اخالق←و از آرمان های فردی  -ج

  فلسفه اجتماع←تا هدف های اجتماعی- د

  حور عدل استوار شده است.همه بر م

عدل قران آنجا که به توحيد يا معاد مربوط می شودبه نگرش انسان به هستی و آفرينش، شکل خاصی می دهد و به 
  فلسفه دين←عبارت ديگر يک جهان بينی است 

 فلسفه دين و←قانون شناسی است» معيار«و» مقياس«آن جا که به نبوت و تشريع و قانون مربوط می شود، يک 
  فلسفه فقه

  فلسفه سياست و حکمرانی←است» شايستگی«آن جا که به امامت و رهبری مربوط می شود، يک 

  انسان شناسی فلسفی ، فلسفه اخالق←است.» آرمانی انسانی«آن جا که پای اخالق به ميان می آيد،

  فلسفه اجتماع←است» مسئوليت«و آن جا که به اجتماع کشيده می شود، يک 

  111صفحه )2نمونه (فعاليت ذکر 

کتاب های فلسفی 
  محض

 -درس های کتاب شفای ابن سينا -مقاال فلسفی - فلسفه اخالق -فلسفه تاريخ -حرکت و زمان
  شرح منظومه حاج مال هادی سبزواری

 -انسان کامل - نظام اقتصادياسالم -تکامل اجتماعی انسان -عدل الهی -انسان و سرنوشت  کتاب های ميانی
  ايمانفطرت انسان و 

کتاب های مسائل 
  جاری

نظام حقوق زن  -خدمات متقابل اسالم و ايران -هدف زندگی -خدا در زندگی انسان - سيره نبوی
  تعليم و تربيت در اسالم -حق و باطل - داستان راستان -اخالق جنسی -در اسالم

  



  سواالت تست

دام يک به نکات تازه تر از فلسفه صدرايی از پر رونق ترين حوزه های فلسفی معاصر در ايران از آن کيست و ک-1
  اشاره داشت؟

  شهد مطهری -امام خمينی -2امام خمينی                        - عالمه طباطبايی-1

  امام خمينی -امام خمينی -4شهيد مطهری                     - عالمه طباطبايی-3

قرار داد کيست و ماحصل جلسال مختلف ايشان با هانری از فالسفه معاصر که ارکان ماترياليسم را مورد نقادی -2
  کربن چه کتابی است؟

  شيعه -عالمه طباطبايی - 2اصول فلسفه و روش رئاليسم                    -شهيد مطهری-1

  شيعه - شهيد مطهری- 4                 اصول فلسفه و روش رئاليسم - عالمه طباطبايی-3

  ؟ادرست استاطبايی نکدام گزينه در باره عالمه طب-3

  فعاليت های علمی عالمه پس از گسترش انديشه های مارکسيسمی و ضد ماترياليستی در ايران آغاز شد-1

  فعاليت های عالمه مقارن با ورود انديشه های جديد اروپايی به ايران رخ داد-2

  ارائه کرددر اصول فلسفه و روش رئاليسم فلسفه اسالمی را عالوه بر نقد ماترياليسم -3

  تفسير الميزان کتابی بی نظير در زمينه قرآن کريم است که توسط عالمه طباطبايی نگاشته است-4

  فيلسوفان برگی که در دوران صفويه ظهور کردند چه کسانی بودند؟-4

  فندرسکیمير  - مير داماد -ابوسعيد ابو الخير -شيخ بهايی -2مالصدرا       -مير فندرسکی -شيخ بهايی -مير داماد-1

  شيخ بهايی -مير داماد -مالصدرا -شيخ شراق -4مير داماد        - مالصدرا - شيخ مفيد - مير فندرسکی-3

کدام شخصيت در قم در طرح مسائل عرفانی و ربط به حکمت متعاليه با اصول عرفانی ، استعدادی کم نظير داشت -5
  استوار ساخته بود، چه کسی بود؟ و يکی از شاگردان او که پايه های فلسفی خود را در محضر او

  شهيد دکتر باهنر -عالمه طباطبايی - 2آيت الله جوادی آملی                 -امام خمينی-1

  شهيد بهشتی -عالمه طباطبايی -4استاد شهيد مطهری                  -امام خمينی-3

های درسی تشکيل می داد و حاصل گفتگو عالمه طباطبايی با کدام فيلسوف بزرگ اروپايی مالقات کرد و جلسات -6
  ايشان در کدام کتاب به چاپ رسيده است؟

  شيعه - هانری کربن-2الميزان                                       - کاپلستون-1

  الميزان - هانری کربن-4شيعه                                         - کاپلستون-3

.........بود و تفاسير عرفانی ..............گاه از سطح عبارات مالصدرا فراتر می بزرگ ترين فيلسوف معاصر -7
  رفت.

  عالمه طباطبايی - عالمه طباطبايی-2امام خمينی                                 -امام خمينی-1



  امام خمينی -عالمه طباطبايی - 4عالمه طباطبايی                     -امام خمينی-3

رتيب کدام کتاب حاصل جلسات عالمه طباطبايی  با هانری کربن و کدام يک حاصل جلسات او با طالب مستعد به ت-8
  است؟

  شيعه-اصول فلسفه و روش رئاليسم-2اصول فلسفه و روش رئاليسم                -شيعه-1

  الميزان -شعور مرموز-4شعور مرموز                                -الميزان-3

  درست نيست؟در خصوص عالمه طباطبايی ام گزينه کد-9

  عالمه تفکرات ماترياليستی و مکتب مارکسيسم در حال گسترش در ايران بوددر زمان -1

  را تأليف کرد و به شاگردان ارائه کرد» اصول فلسفه و روش رئاليسم«عالمه طباطبايی -2

  يان يک دوره فلسفه اسالمی پرداخته استبه ب» اصول فلسفه و روش رئاليسم«عالمه طباطبايی در کتاب -3

  کتاب الميزان تفسيری است که ايشان درطول بيست سال نوشته و تأليف کرده است-4

  چه کسی از مجلس تحصيل امام خمينی و عالمه طباطبايی استفاده کرد؟- 10

  ميرزا علی قاضی- 4شهيد مطهری    - 3عالمه امينی      -2عالمه جعفری   -1

  

   پاسخنامه

  گزينه يک- 8گزينه چهار  -7  گزينه دو -6  3گزينه  -5گزينه يک    - 4  گزينه يک -3گزينه دو   - 2گزينه چهار  -1

  گزينه سه -10گزينه دو   -9

  

  با ارزوی توفيق برای تمام شما دانش آموزان عزيز                                                                 

  مشهد مقدس -بوسعيد                                                                                

  

  

  

 


