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«به نام حق »   

«به نام خداوند جان و خرد                    کزین برتر اندیشه بر نگذرد »   

 سخن  با خوانندگان گرایم: 

یم گذرد . در این مدت حوادث زیادی رخ داد، امروز قریب به یک سال است که از ورود بیماری کرونا به کشورمان 

معلمان و و  تعطیل شد  و دانشگاه ها  مدارس انواده های فراوایی داغدار شدند ،جان های زیادی گرفته شد، خ

ی که همچنان زنده دانش آموزان زیادی از میان ما رفتند  ی شوق به تعلیم و عشق و  ماند و تعطیل نشد  و پویا  اما چی 

ی نرفت. هآم آموزش از سوی معلمان و دانش ای انسان منصفی با اندک رصدی در فض ر وزان بود که هرگز از بی 

ی دانش آموزان و فرزندانشان چه ها کردند  یم تواند  و حقیف   مجازی ببیند که معلمان و اساتید دلسوز برای یادگی 

 یی و یی منت  خالصانه شیوه ها و شمایل نوین تهیه کردند و چگونهچه مفیدی را با  و دروس چه مطالب
با تالشی

 ناپذیر 
ی

ی موفقیت آینده ساز به خاطر  وقفه و خستگ . از کار بایستد اجازه ندادند که چرخ تعلیم ان این رسزمی   

در مهر ماه امسال بخش اول جزوه پرسش و پاسخ که شامل شش درس اول بود تقدیم نگاهتان شد و اینک این 

فرایند ه موجب تسهیل جزوه به صورت کامل و با ویرایش جدید تقدیم شما یم گردد. به امید اینکه این جزو 

ی و حفظ ی برای همکاران ارجمندم در   برای دانش آموزان عزیز ( 2)مطالب فلسفه  یادگی  تدریس،  گردد و نی 

 ارزشیایی ها و امتحانات و سایر اهداف آموزشی مفید واقع شود. 

 قبل از مطالعه این جزوه توجه شما را به چند نکته در تهیه و تنظیم این جزوه جلب یم نمایم: 

تنظیم و و یرایش شده است.  99ات کتاب درش و کتاب چاپ سال . این جزوه بر اساس آخرین تغیی  1  

ی از قلم نیفتد. 2 . تالش کردم تمایم مطالب ، سواالت و نکات مهم هر درس را در جزوه بگنجانم و هیچ چی   

 مطالب خودداری گردد. 3
ی

ییح یا کوتاه آمده است تا از پراکندگ . در هر درس ابتدا پرسشها و پاسخ های تشی  

تهای هر درس نکات مهم و کلیدی بار دیگر مرور و یاد آوری شده است. . در ان4  

به آن دسته از فعالیت ها و تمارین کتاب که مهم تر است در جزوه پاسخ داده شود. سیع بر آن بوده . 5  

ی تالش نمودم تمایم سواالت امتحانات نهای  دو سال اخی  که بر اساس کتاب چاپ جدید بوده را در 6 . همچنی 

بیاورم. این جزوه جمع آوری نموده و هر سوال را در درس و بخش مربوط به خودش   

در پایان الزم یم دانم به این نکته اشاره کنم که این جزوه کامال برای معلمان و دانش آموزان و عموم رایگان بوده و 

 هر گونه سوء استفاده ی مایل یا دیگر از آن مورد رضایت اینجانب نیم باشد. 

ی شما بزرگواران یم توانید نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق کانال های ارتبایط مجازی با  همچن ی 

امید است این جزوه برای همه استفاده کنندگان از آن مفید فایده واقع   در میان بگذارید.  09174143058شماره 

ی مورد قبول خداوند قرار گرفته و آن را د ر زمره صدقه جاریه به حساب آورد و خداوند علم گردد و این عمل ناچی 

 همراه با عمل را نصیب همگان بفرماید. 

  معلمان و دانش آموزان  و پر کشیده تقدیم به روح بلند 

99دی  –یعقوب ابابکری / بندرلنگه   
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«درس اول : هسنی و چیسنی »   

 یا خوردن غذا  .رفتارهای طبییع1
ی
 و معمویل که از همه انسان ها رس یم زند مانند نوشیدن آب هنگام تشنگ

 و .. بیانگر چه پیام های فلسف  هستند؟
ی
) تمرین کتاب ( موقع گرسنگ  

(آب و غذا و .. واقعا هستند.  عیای  در خارج از ذهن وجود دارد )الف( واق  

ی واقعیت ها تفاوت و تمایز وجود دارد.   ب( بی 

ها واقیع و برخی غی  واقیع و خیایل اند مانند رساب.  ی  ج( بعضی چی 

ی نی برده و به دنبال یک فیل یا زرافه یم پرسد این  . وقنی یک کودک با نشان دادن2
چیست به چه چیر 

 چیست؟ 

ی این یا آن نشان یم دهد که به وجود حیوانات یی برده است و یم داند که آن ها کودک با استفاده از کلمه 

موجودند اما از چیست  و ماهیت آنها آگاه نیست، او یم خواهد حیوانات را بشناسد و از چیست  شان آگاه شود 

 هر چند که این آگایه کامل نباشد. 

ی که مشاهده یم کند دو جنبه یم یاب3 ید. . انسان در هر چیر  د آن ها را نام بیر  

ی ) ماهیت(.  ( و چیست  داشی   موجود بودن ) هست 

ک و اختصایص موجودات را بنویسید و توضیح دهید. 4 . وجه مشیی  

کند ک موجودات است یعتی موجودات و اشیاء از حیث بودن و هست  یکسان و مشی   وجود وجه مشی 

ود دارد. برای مثال انسان وجود دارد، اسب وجود دارد و سنگ هم وج  

با  اهیت و چیست  مخصوص خود را دارد و وجه اختصایص موجودات ماهیت است یعتی هر موجود و پدیده ای م

و ماهیت درخت با انسان کامال متفاوت است. سایر موجودات متفاوت است برای مثال چیست    

. کنید  و چیسنی چه رابطه و نسبنی با هم دارند؟ با مثال بیان  هسنی از نظر ابن سینا . 5  

ی هستند و این  به این معنا نیست که چیست  و هست  دو جزء از او معتقد است هست  و چست  دو جنبه از یک چی 

ن و هیدروژن دو جزء تشکیل دهنده ی آب هستند.  ی ند که با هم ترکیب یا جمع شده اند آن گونه که اکسی  ی یک چی 

ت دیگر آب و وجود دو مفهوم مختلف و متفاوت از در خارج دو امر جداگانه به نام آب و وجود نداریم به عبار 

) پس هست  و چیست  دو مفهوم متفاوت از یک موجود واحد هستند و تفاوت آن ها  یک موجود واحد است. 

 فقط در ذهن است و در عالم واقعیت تنها ماهیت و چیست  را مشاهده یم کنیم(

ن و هیدروژن از نگاه عل . تفاوت آب از جنبه فلسف  و شییم در چیست؟6 ی م شییم آب ترکیتی از دو عنرص اکسی 

است و این نکته از طریق یک آزمایش ساده به دست یم آید اما از نگاه فلسفی آب یک موجود واحد و غی  مرکب 

ی آب(  ) وجود داشی  ویل با دو جنبه مختلف است و انسان با نظر به این دو جنبه دو مفهوم چیست  )آب( و هست 

رد. را به دست یم آو   

) تمرین کتاب ( . برای هر یک از گزاره های زیر مثال بنویسید. 7  
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ی که هم دارای هسنی و هم چیسنی مشخص و روشن است:  کتابآب، درخت،  الف( چیر   

ی که دارای هسنی باشد اما ماهیت و چیسنی آن برای ما روشن نباشد:  شیطانروح، جاذبه، ب( چیر   

ی که ماهیتش مشخص است اما هسنی  رساب، دیو ، ققنوس، سیمرغو وجود ندارد: ج( چیر   

99خرداد بر انسان چیست؟ « موجود» بر انسان با حمل « حیوان ناطق»تفاوت حمل . 8  

وری است و نیاز به دلیل ندارد اما در عبارت انسان حیوان ناطق است  حمل حیوان ناطق بر انسان یک حمل رصی

د. وری نیست و نیاز به دلیل دار رابطه وجود با انسان رصی در عبارت انسان موجود است   

99شهریور بر مثلث چیست؟ « موجود» بر مثلث با حمل « شکل سه ضلیع» . تفاوت حمل 9  

وری است و نیاز به دلیل  در عبارت مثلث شکل سه ضلیع است حمل شکل سه ضلیع بر مثلث یک حمل رصی

وری نیست  و نیازمند دلیل است. ندارد اما در عبارت مثلث موجود است رابطه وجود و مثلث رصی  

حمل محمول بر موضوع نیاز به دلیل ندارد؟« انسان حیوان ناطق است» . چرا در قضیه 10  

زیرا حیوان و ناطق جزء حقیقت و ذات انسان هستند و این دو مفهوم از یکدیگر جدا ناپذیرند هر انسایی حیوان 

 ناطق است و هر حیوان ناطف  انسان است. 

  شکل سه ضلیع است حمل محمول بر موضوع نیاز به دلیل دارد؟ چرا؟ . آیا در قضیه مثلث11

هر شکل سه ضلیع مثلث و هر  خی  زیرا شکل سه ضلیع جزء ذات و تعریف مثلث است و از آن جدا نیم شود. 

 مثلتی شکل سه ضلیع است. 

) تمرین کتاب ( ء آن بود چه مشکیل پیش یم آمد؟. اگر مفهوم وجود عیر  ماهیت یا جز 12  

لف( وجود اشیاء بدییه یم شد و نیاز به دلیل نداشت. ا  

ی خیایل یم توانست وجود داشته باشد (.   ب( سلب وجود از ماهیت امکان نداشت ) هر چی 

) تمرین کتاب(  چرا؟و حمل محمول بر موضوع نیازمند به دلیل است . در کدام یک از گزاره ها 13  

یرا حیوان جزء ماهیت و ذات انسان است. الف( انسان حیوان است: نیاز به دلیل ندارد ز   

 ب( انسان عجول است: نیاز به دلیل دارد زیرا عجول بودن جزء ذای  و حقیقت انسان نیست. 

انسان و حقیقت اوست.  جزء ذاتج( انسان ناطق است: نیاز به دلیل ندارد چون ناطق   

ماهیت انسان نیستد( انسان موجود است: نیازمند دلیل است چون موجود بودن جزء ذای  و   

یعتی انسان یم تواند موجود باشد و یم تواند موجود نباشد.    

 ه( انسان بشی است: نیاز به دلیل ندارد زیرا بشی ذای  و حقیقت انسان است. 

 ی( انسان مخلوق است: نیازمند دلیل است چون مخلوق بودن جزء ذات و حقیقت انسان نیست. 

ور 14 وری و غیر ض  ی چیست مثال بزنید. . منظور از حمل ض   
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وری  هر گاه  در یک قضیه ، محمول جزء ذات و حقیقت یا تعریف موضوع باشد حمل محمول بر موضوع رصی

 است یعتی نیازی به دلیل و اثبات ندارد مثال: عدد پنج فرد است / انسان حیوان است. 

وری است و  نیاز به دلیل و اثبات دارد  اما اگر محمول جزء ذات و حقیقت یا تعریف موضوع نباشد حمل غی  رصی

 مثال: عّل شجاع است / انسان مهربان است. 

( 99و  98) نهای   . کدام عبارت صحیح و کدام غلط است. 15  

ک آنهایم باشد. ) غ (1 . وجود وجه اختصایص موجودات و ماهیت وجه مشی   

وری است و به دلیل نیاز دارد.) غ (2 . حمل حیوان ناطق بر انسان یک حمل رصی  

: کات مهم درسن  

ی یم گویند.  شنایس وجوداست و اصل دانش فلسفه را  وجود. موضوع دانش فلسفه 1 نی   

ی نسبت میان آن دو است.  ماهیتو  وجود. یگ از مباحث اولیه فلسفه درک دو مفهوم 2 و تعیی   

ک وجه. وجود 3 آن ها.  اختصایص وجهموجودات است و ماهیت  مشیی  

و ماهیت توجه ویژه ای کرد. به نسبت میان وجود  فارانر . 4  

 در 5
ً
 و  اجمال. تفاوت انسان و حیوان ناطق رصفا

ی
دگ ده انسان  گسیی شان است. یعتی حیوان ناطق مفهوم گسی 

حیوان ناطق است.  هاست و انسال همان اجمال و خالص  

و  یسحاست. و این دلیل ممکن است  دلیلبر هر چیست  و ماهیت  از جمله انسان نیازمند  وجود. حمل 6

. محض عقیلباشد یا  تجرنر   

یگ از اساش ترین آرا و عقاید فلسفی در تفکر اسالیم است.  ماهیت و وجود فرق( ) مغایرت. 7  

نام دارد.  امکان و وجوب. برهان ابن سینا برای اثبات وجود خدا برهان 8  

گرفت. پایه برهان ابن سینا برای اثبات وجود خدا قرار   ماهیت و وجود مغایرت. نظریه 9  

اصل مغایرت وجود و ماهیت ابن سینا را در اروپا   آکوئیناس توماس. یگ از فیلسوفان بزرگ اروپا به نام 10

ش داد.   گسی 

قرار داد و فلسفه ی  خداشنایس. توماس آکوئیناس نظریه مغایرت وجود و ماهیت را پایه برهان خود در 11

بود.  رشدو ابن  سینا ابن به دیدگاه های را پایه گذاری نمود. فلسفه ی او بیشی  متگ تومیسم  

ش یافت گرا تجربهو  گرا حسمیالدی با رشد تجربه گرای  فلسفه های 16. در قرن 12 . در اروپا گسی   

ند. هست واحد  موجوداز یک  متفاوت جنبهیا  مفهوم. به عقیده ابن سینا، هست  و چیست  دو 13  

رس اولدآشنا شدند.            پایان فلسفه ارسطونی د بار دیگر با . فیلسوفان غریی از طریق ابن سینا و ابن رش14  

. تشکیل یم شود به نام موضوع، محمول و رابطه سه جزء  از  حمیلهر قضیه  یادآوری:   

است: رابطه یا نسبتانسان حیوان ناطق است.         انسان: موضوع      حیوان ناطق: محمول     مثال:   
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« درس دوم: جهان ممکنات»   

چند نوع رابطه میان موضوع و محمول یک قضیه وجود دارد؟ با مثال تعریف کنید. 1  

وری و  وری( : زمایی است که در قضیه ای ارتباط میان موضوع و محمول رصی باشد  حتیمالف( رابطه وجویی ) رصی

انسان حیوان است.  / مثال: عدد چهار زوج است  

ی موضوع و محمول یک قضیه غی  ممکنب( رابطه امتنایع) ممتنع( : اگر برقراری ارتب باشد رابطه  و محال اط بی 

یک است )خرداد هامتنایع است. مثال: عدد  (99شت فرد است / خدا دارای رسی  

ی موضوع و محمول قضیه : زمایی است که برقراری ارتباط بی   یم تواند باشد و  احتمایل است یعتی  ج( رابطه امکایی

ما سفید است / هوا رسد است. یم تواند نباشد مثال: دیوار خانه   

) تمرین کتاب ( . در قضایای زیر نوع رابطه میان موضوع و محمول را مشخص کنید. 2  

 الف( مجموع دو ضلع مثلث بزرگی  از ضلع سوم است ) واجب(

 ب( ارتفاع و میانه در مثلث یگ است. ) ممکن(

 ج( مجموع زوایای مثلث برابر با سه قائمه است. ) ممتنع( 

( ر . 3 / امتنایع/ وجونر ) تمرین کتاب (ابطه وجود را با هر یک از موضوعات زیر مشخص کنید) امکان   

 ،) ( ، سیاِه سفید )امتنایع( ، دیو ) امکایی ) امکایی ی ( ، سوخی  ( ، مهربایی )امکایی  خاک )امکایی

( ، فرشتگان ) امکایی ( ، دریای جیوه ) امکایی ( ، روح ) امکایی ( ،  پرنده ) امکایی ( خداوند) وجویی  

( ، مرب  ع پنج ضلیع ) امتنایع (.   انرژی ) امکایی

مثال بزنید چیست؟واجب الوجود بالغیر منظور از  . 4  

ویی  علتو ماهیت خود ممکن الوجودند و به واسطه  موجودای  هستند که در ذات ورت وجود پیدا   های بی  رصی

ند. دای  که اکنون و تمام اشیاء و موج مانند انسان و  کردند  وجود دارند واجب الوجود بالغی   

. وقنی یم گوییم رابطه ماهیت انسان با وجود یک رابطه امکان  است منظور چیست؟5  

ی به گونه ای  یعتی انسان یم تواند باشد و یم تواند نباشد، ذات او به گونه ای نیست که حتما باشد و همچنی 

ی دارد(نیست که حتما نباشد.) نسبت به وجود و عدم حالت مساو   

) تمرین کتاب (. تکمیل کنید6  

یم گویند.  الوجود واجبرابطه حتیم دارد  ،الف( موضویع را که نسبت به محمول وجود   

یم نامند.  الوجود ممکنرابطه احتمایل دارد  ،ب( موضویع را که نسبت که به محمول وجود   

یم گویند.  الوجود ممتنعرابطه محال دارد  ،ج( موضویع را که نسبت به محمول وجود   
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: عالم  و ماهیات موجودات  

 موجود است و محال است که نباشد.  :  خداوند( فقط )واجب الوجود بالذات 
ً
بدون نیاز به هیچ علت  و ذاتا  

از خودشان این وجود  اما  ودای  که به وجود آمده اند اشیاء و موج : ( درخت،  انسان )واجب الوجود بالغیر 

  ر دریافت کرده اند. از غی  و علت  دیگ نیست بلکه

ی ، دیو ) ممکن الوجود بالذات . در ذات و ماهیتش نسبت به وجود و عدم حالت تساوی دارند  : (می   

یک خدا  بالذات الوجود ممتنع ی (، دایره منتظم االضالع) رسی ی نیم تواند وجود داشته باشد  : ذاتا چنی  ی و  چی 

 محال است. 

 نکات مهم درس

به ریز موجودات گفته یم شود.  میکروسکونی ر موجودات و موجودات به اب   ماکروسکونی . موجودات 1  

دارند.  امکان   حالتدر ذات خود نسبت به وجود  خداوندتمام موجودات عالم به غی  از . 2  

ند الوجود واجب. تمام موجودات و اشیایی که در حال حارصی  در جهان وجود دارند 3 .) به جز خدا(بالغیر  

وریرای انسان و هر موجود دیگری ، وجود بعلت. با بودن 4 یم گردند.  الوجود واجبشده و  ض   

باشد هرگز نیم تواند به وجود بیاید .  امتنایعیک ماهیت و موجودی با وجود رابطه  ذانی . اگر رابطه 5  

وری. اگر حقیقت  رابطه اش با وجود 6 باشد حتما به وجود یم آید.  ض   

ی در اصل 7 واجب الوجود شده .  علتاست که با بودن  بالذات الوجود ممکن. هر واجب الوجود بالغی   

یم اما در جهان 8  نشده خارجمعلوم یم شود که این ماهیت از حالت امکایی  نیابیم. اگر ماهیت  را در نظر بگی 

که بتواند آن را به وجود بیاورد.   نیست علنی است و   

ند. زیر در کدام دسته از ما : مشخص کنید هر یک از موارد تمرین  هیات قرار یم گیر  

(  سنگ                   ) واجب الوجود بالذات (  خداوند   ) واجب الوجود بالغی   

) ممتنع الوجود بالذات(  نهایت  نر  عدد                      ) ممکن الوجود بالذات(سیمرغ    

لوجود بالذات ( ) ممکن اکوه الماس) واجب الوجود بالغی  (                          انسان  

(                   فرشتگان  ) ممتنع الوجود بالذات(     ضلیع چهار مثلث   ) واجب الوجود بالغی   

) ممکن الوجود بالذات ( خوار آتش اسب  ) ممتنع الوجود بالذات(          اجتماع نقیضیر     

98کدام مورد ممتنع الوجود است؟ کنکور تست:   

ب( انسان هفت رس بالدار                                 الف( اسب آتش خوار   

مورچه اندازه به فیّل د(ج( دایره منتظم االضالع                              

 پایان درس دوم
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«درس سوم: جهان عیل و معلویل »   

علت و معلول را تعریف کنید. . 1  

ی است که به معلول وجود یم دهد و وجود معلول متوقف  ی د آن است یعتی تا علت نباشد بر وجو علت چی 

هم پدید نیم آید.  معلول  

د و در وجود خود نیامند به علت است ی دیگر یعتی علت یم گی  ی ی است که وجودش  را از چی  ی  معلول چی 

( 99) شهریور  و تفاوت آن را با سایر رابطه ها بنویسید.  . رابطه ی علیت را تعریف کنید 2  

 ی است که در آن یک طرف یعتی علت به طرف دیگر یعتی معلول وجود یم دهد. رابطه علیت رابطه ای  وجود

 مانند رابطه دوست  نیست که در آن ابتدا وجود دو فرد فرض یم شود و سپس رابطه ی دوست  بر قرار یم گردد. 

دیدگاه دکارت را درباره ی رابطه علیت بنویسید. . 3  

ید. الف( اصل علیت بدون دخالت تجربه به دست یم آ  

 ب( یگ از مفاهیم اولیه است که به طور فطری و مادر زادی قابل درک است. 

 ج( درک رابطه علیت نیاز به تجربه و آموزش ندارد. 

یست ها چه دیدگایه در رابطه با اصل علیت دارند؟4 با مثال بیان کنید . تجربه گرایان یا امیی  

ی را بر اساس حس و تجربه تحلیل یم   ی کنند، معتقدند که انسان از طریق حس به توایل پدیده چون آن ها هر چی 

ی آن ت ی همیشه با آمدن خورشید روشن و با رفی  اریک ها یی یم برد و رابطه علیت را بنا یم نهد. برای مثال چون زمی 

ی برقرار کرده است و  وری میان خورشید وروشن شدن زمی  یم شود انسان از طریق حس و تجربه یک رابطه رصی

بطه را علیت گذاشته است. اسم این را  

 درک رابطه . نظر دیوید هیوم را درباره ی 5
ی
ح دهید. چگونگ (99 و دی )خرداد  علیت با ذکر مثال رسر  

که خود تجربه گراست درک رابطه علیت از طریق تجربه را رد یم کند و یم گوید علیت مفهویم فراتر از حس   او 

ی جز یک امر روایی نیست و ما عادت  است . بر اثر تکرار پدیده ها در ذهن ما یک تد ی ایع بوجود یم آید که چی 

ی دیگر بنامیم. )برای مثال ی را علت چی  ی ی در ذهن م کرده ایم چی  ا بر اثر تکرار مشاهده خورشید و روشن شدن زمی 

ی است  ی تدایع یم شود که خورشید علت روشن شدن زمی  ی جز یک امر روایی ناشی از توایل چنی  ی و این تدایع چی 

(پشت رس هم آمدن پدیده ها نیست.  و   

(99و دی شهریور  ) اصل علیت بنویسید.  نحوه درک مسلمان را در مورد  فالسفه نظر . 6  

علیت اصل علیت یک قاعده عقّل است و از راه تجربه به دست نیم آید زیرا هر داده ی تجریی مبتتی بر قاعده 

ی که ذهن انسان متوجه اصل امت ی شد در یم یابد که پدیده ها خود به است آنان یم گویند همی  ناع اجتماع نقیضی 

ی که نیست  ی ی خودش به خودش وجود بدهد به معنای آن است که چی  ی خود به وجود نیم آیند زیرا اینکه چی 

 باشد و این محال است. 

   (99 و دی )خرداد  . به نظر فیلسوفان چرا یک پدیده نیم تواند خود به خود و بدون علت بوجود آید ؟7
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ی که نیست قبال بوده باشد تا  ی ی خودش به خودش وجود بدهد به معنای آن است که چی  ی بتواند زیرا اینکه چی 

ی است که محال است.   اکنون خودش را بوجود بیاورد و این همان اجتماع نقیضی 

 با هم متنااصل امتناع اجتماع نقیضیر  یعن  چه؟ . 8
ً
ی که ذاتا ی قض و ضد یعتی محال و غی  ممکن است دو چی 

  . مانند تاریگ و نور  هستند با هم جمع شوند 

ت از طریق تجربه امکان پذیر نیست؟با توجه به نظر ابن سینا چرا درک رابطه علی. 9  

نبال د بهزیرا ما از طریق حس و تجربه فقط به دنبال هم آمدن یا همراه هم آمدن برخی پدیده ها را در یم یابیم اما 

 تجربه گراست مانند هیوم نیم هم آمدن دو حادثه به مع
ً
نای علیت نیست لذا طبییع است که کیس که رصفا

ی قانع کننده ای از علیت ارائه کند.   تواند تبیی 

( 99شهریور و خرداد ). اصل سنخیت علت و معلول را با ذکر مثال تعریف کنید . 10  

بلکه  هر معلویل از هر علت  پدید نیم آید  انسان عالوه بر اینکه درک یم کند هر حادثه علت  دارد ، درک یم کند که

اب یم کند و  ی معلول خاص خود را دارد برای مثال غذا سی  هر معلویل از علت خایص صادر یم شود و هر علت  نی 

 یا برای باسواد شدن باید درس خواند. 

اصل سنخیت  دانشمندان با تکیه بر .   اصل سنخیت  چه نقش و کاربردی در تحقیقات دانشمندان دارد ؟ 11

ی یم کنند ، آنان وقت  با پدیده ای مواجه یم شوند و یم خواهند علت آن را بیابن د به تحقیقات علیم خود را پیگی 

ی با آن پدیده دارد و علت آن پدیده را در میان آن عوامل جستجو یم کنن د رساغ عوامّل یم روند که تناسب بیشی 

 تا اینکه به علت ویژه آن دست یابند. 

سه مورد از نتایج اصل علیت را ذکر کنید.  . 12  

 میان پدیده ها 
ی

ی از برخی حوادثش بیتی رخدادها   ب( امکان پی الف( وجود ارتباط و پیوستگ ج( امکان پیشگی   

مورد از نتایج اصل سنخیت را بنویسید.  چند . 13  

ی انتظار آثار متناسب با خودش را دارد  ی  های هر شی  را بشناسد بنابراین یم کو  الف( انسان از هر چی 
ی

و  شد ویژگ

 بتواند آثار ویژه آن را شناسای  کند. 
د. تا بهی   به تفاوت های آن را با اشیاء دیگر یی بیی

 ب( یم توان برای نظم دقیق جهان پشوانه عقّل قائل شد. 

         ه( به وجود آمدن شاخه های مخت
ی

لف دانشج( امکان پژوهش و تحقیق         د( تنظیم امور زندگ  

. اصل وجوب عیل و معلویل را تعریف کنید. 14  

ی بوجود آید  ی ی موجود وجود اگر علت یک چی  ورت یم یابد و آن چی  ی واجب یم شود و رصی ی نی  آن چی   

 باعث پیدایش معلول یم شود. موجود علت اگر یم شود. یعتی 
ً
 و وجوبا

ً
ورتا باشد رصی  

) تمرین کتاب ( ره ی اصل علیت است؟. دیدگاه های زیر نظر کدام یک از فالسفه در با15  

( و هیوم . علیت حاصل توایل پدیده هاست ) تجربه گرایان1  

. درک انسان از علیت درگ فطری است ) دکارت (2  
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ی  ممکن است نیاز به علت دارد ) ابن سینا (. چون انسان از جهت ذا3  

. اصل علیت یک اصل تجریی است ) تجربه گرایان (4  

ک اصل کامال عقّل است ) فالسفه ی مسلمان (. اصل علیت ی5  

. اشعار زیر کدام اصل را تایید یم کنند؟16  

) سنخیت علت و معلول (الف( از مکافات عمل غافل مشو         گندم از گندم بروید جو ز جو     

) وجوب عّل و معلویل ( ب( چو بد کردی مشو غافل ز آفات    که واجب شد طبیعت را مکافات     

ات مهم درسنک  

اشیاء پرسش یم کند.  چرانی و  چیسنی انسان از همان اوایل کودگ از . 1  

است.  معلول و علتمسائل فلسفی مسئله  . یگ از کهن ترین2  

است.  وجودی. رابطه میان علت و معلول یک رابطه 3  

بازتایی از درک رابطه علیت است.  چرا. کلمه 4  

ی مصداق های علت 5 است.  آموزشو  تجربهو معلول نیازمند . از نظر دکارت یافی   

یم داند.  تجربهو  حس. هیوم تنها راه شناخت واقعیات را 6  

. یم داند   ممکن غیر اما درک رابطه علیت از طریق حس و تجربه را  گراست تجربه. هیوم با اینکه فیلسوفی 7  

آمدن پدیده هاست.  از نظر هیوم به معنای امر روایی ناشی از توایل و پشت رس هم ذهن   تدایع. 8  

ی 9 دست به تجربه یم زنند.  علیت اصل. دانشمندان علوم طبییع به دلیل پذیرفی   

است.  علیت. هر تالش تجریی مبتتی بر قاعده 10  

اثبات یم کنند که یک پدیده خود به خود به  نقیضیر   اجتماع امتناع. فالسفه مسلمان با استفاده از اصل 11

 وجود نیم آید. 

 . حالت یک م12
ً
هستند.  تساویکه در حالت است شبیه دو کفه ترازوست   الوجود ممکنعلول که ذاتا  

د.  تجربهو  حسکشف علل امور طبییع از طریق .  13 صورت یم گی   

یم دانند.  عقیلاصل سنخیت را همانند اصل علیت یک اصل  گرایان تجربه. فیلسوفان به جز 14  

ی یم کنند.  تحقیقات سنخیت. دانشمندان با تکیه بر اصل 15 علیم خود را پیگی   

ورت وجود یم دهد 16 دارد.  ذانی  امکان. معلول قطع نظر از علت  است.  علت. آنچه به معلول رصی  

 و  تناسبعلت به معلول اشاره دارد / اصل سنخیت به  بخیسر  وجود. اصل علیت به 17
ی
علت و  هماهنگ

ور معلول اشاره یم کند. /  اصل وجوب عّل و معلویل بیانگر علت به معلول است.                    بخیسر  تض   
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«درس چهارم: کدام تصویر از جهان »   

نظر دموکریتوس درباره ماده اولیه تشکیل دهنده جهان و نحوه پیدایش عناض و اشیاء فعیل در جهان را . 1

( 99) خرداد بنویسید.   

ضای ناپذیر و غی  قابل تقسییم هستند که در فبه نظر او ماده اولیه تشکیل دهنده جهان اتم ها و ذرات ریز تجزیه 

 غی  متنایه پراکنده بودند و بر خورد اتفاف  این ذرات رسگردان سبب پیدایش عنارص و اشیاء فعّل در جهان شده

 است. 

را تعریف کنید. . نظریه مه بانگ ) بیگ بنگ ( 2  

ش یافت بر اساس این نظریه جهان کنویی و میلیاردها کهکشان بر اثر یک انفجار  ه بزرگ آغاز شده و به تدری    ج گسی 

 است. 

( 99/ خرداد  98) دی . الزمه و نتیجه هر یک از اصول زیر چیست؟ 3  

ء و منشأ آناصل علیت:   میان هر شی
ی

ارتباط و پیوستگ  

تخلف ناپذیری و حتمیت در نظام هست  معلول :  به علت بخیسر  وجوب اصل  

ی میان دسته های مختلف پدیده هانظم و قانوناصل سنخیت میان علت و معلول:  مندی های معی   

توضیح دهید. را ذکر کنید  و با مثال « اتفاق » ار معن  چه. 4  

ورت و اصل وجوب بخیسی علت : اول معنای میان حوادث جهان و پدیده های آن هیچ به معلول( یعتی ) نفی رصی

وری نیست . باشد ویل باران نبارد برای مثال همه عوامل پیدایش باران وجود داشته  . رابطه رصی  

سنخیت و تناستی میان اشیاء و آثار آن نیست و چه بسا پدیده ) نفی سنخیت علت و معلول( یعتی : دوم معنای

. ای ظاهر شود که هیچ ربیط به آن ندارد.مثال آفتاب سبب تاریگ شود یا یخ باعث حرارت و گرما بشود   

نبودن غایت و هدف خاص در حرکات و نظم جهانی به معنا جهان(: ) نفی غایتمندی حوادث سوم معنای  

: رخ دادن حوادث پیش بیتی نشده . به طور مثال  دیدن دوست  قدییم در یک فروشگاه چهارم معنای  

انواع علت را نام برده و با مثال تعریف کنید. . 5  

 آفتابمند برای مثال یک علت باعث پیدایش معلول شود آن علت را تامه یم نا تنها  هر گاه وجودِ علت تاّمه: 

. است روشنای  علت   

 آنبه هر یک از در مواردی که یک معلول یا پدیده از مجموعه ای از عوامل و علت ها پدید یم آید  علت ناقصه: 

علت ناقصه گفته یم شودعوامل،   

ی روی کاغذ، وجود قلم ، انسان ، کاغذ و اراده انسان  ی بایو ..  برای مثال برای نوشی  از  د باشد هر یکبرای نوشی 

 این عوامل علت ناقصه هستند و مجموعه عوامل علت تامه یم باشند. 

 یک فرد دارد؟6
ی
ی در اندیشه و سبک زندگ . پذیرش اتفاق به معن  دوم ) نف  سنخیت ( چه تاثیر  

  ) انکار اصل سنخیت چه آثار و نتایجر به دنبال دارد؟ (
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ناسب علت و معلول را به دنبال دارد، اگر کیس واقعا اصل پذیرش این معنای اتفاق نفی سنخیت و تالف( 

ی ممکن بداند به هیچ کاری دست نخواهد زد مثال نیم  ی ی را از هر چی  ی سنخیت را انکار کند و پدید آمدن هر چی 

 مشاهده نیم کند. 
ی

 آب بنوشد زیرا رابطه ای میان آب و رفع تشنگ
ی

 تواند برای رفع تشنگ

ی فردب(  ی کند و حت  نیم تواند عالوه بر این چنی   موجود در طبیعت را تبیی 
ی

ی نیم تواند نظم و هماهنگ

نشمندان را به کشف علل طبییع پدیده ها تشویق کند. اد  

ج( در حقیقت انکار اصل سنخیت یی اعتباری و و یی اعتنای  به همه علوم است و متناقض با هست  نظام مند و 

 قانومند است. 

 یک فرد دارد؟. پذیرش اتفاق به معن  سو 7
ی
ی در تفکر و سبک زندگ  غایتمندی جهان چه تاثیر

م یعن  نف   

ی جهان و آفریننده است زیرا غایتمندی جهان به این معناست که هم ی این معنای اتفاق نفی علت نخستی  ه پذیرفی 

ی شده رخ یم دهد هدف مشحوادث با ی و قبول این غایتمندی فقط با خص و از پیش تعیی    پذیرش علت نخستی 

جهان را نپذیرد خدا را نپذیرفته است. پس اگر کیس نظم و غایتمندی  خداوند( امکان پذیر است. یا علت العلل )  

( 99) خرداد کدام دسته از فالسفه اتفاق به معنای نف  غایتمندی را  قبول ندارند؟ توضیح دهید.  8  

ی و آفریننده را اثبات یم   کنند معتقدند که این نوع اتفاق امکانآن دسته از فالسفه که برای جهان علت نخستی 

ی شده قرار دارند. یعتی  پذیر نیست و همه حوادث جهان از ابتدا تا کنون در جهت یک هدف و غایت از پیش تعیی 

 این جهان به سوی کمال خود در حرکت است و مرحله به مرحله کامل تر یم شود. 

ندی جهان را قبول دارند؟. کدام دسته از فیلسوفان اتفاق به معنای نف  غایتم9  

ی  ه حوادث را نی  ی برای جهان معتقد نیستند غایتمندی زنجی  گرویه از فیلسوفان که به خداوند و علت نخستی 

ی شده نبوده است.  انکار یم کنند و حت  وجود فرایند های تکامّل در جهان را امری اتفاف  یم دانند که از پیش تعیی   

اتفاق به معتی چهارم یعتی رخ دادن حوادث پیش بیتی نشده ، ؟ است؟ چرا  تنها معنای صحیح اتفاق کدام. 10

د زیرا با هیچ یک از اصول و لوازم علیت مخالف نیست بنابراین کاربرد درست  دارد و مربوط به علم ناقص و محدو 

امویی است.   ما نسبت به حوادث پی 

ورت 11 و وجوب بخیسر علت به معلول را پذیرفته . آیا کیس وجود دارد که معنای اول اتفاق یعن  نف  ض 

خی  هیچ فیلسوفی موافق این معنا نیست. باشد؟   

ورت میان علت و معلول برقرار نیست؟12 . چرا گایه برخ  از مردم گمان یم کنند رابطه ض   

ید یعتی ممکن است علت ناقص باشد و مجموعه عوامل الزم برای پدزیرا آنان از تمام اجزای علت آگاه نیستند 

 آمدن معلول کافی نباشد . 

یم فالسفه اسال هیچ کدام از  . کدام گروه از فالسفه اتفاق به معنای سوم یعن  نف  سنخیت را قبول ندارند؟13

 فیلسوفان اروپای  این معنا را قبول ندارند. از جمله مالصدرا ، طباطبای  و ا
بن سینا و برخی  

 دیدگاه فالسفه در مورد اتفاق به طور خالصه

ورت ( تفاق به معنای اولا . هیچ کس موافق نیست: ) نف  ض   
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 فیلسوفان اروپای  مخالفند. : ) نف  سنخیت ( اتفاق به معنای دوم
فیلسوفان اسالیم و برخی  

) نف  غایتمندی ( اتفاق به معنای سوم  

ی و خداوند معتقدند مخالف این معنا هستند.   گرویه که به علت نخستی 

ی اعتقاد ندارند این اتفاق را قبول دارند. گرویه که به خداوند و عل ت نخستی   

همه فیلسوفان این معنا را قبول دارند. : ) رخ دادن حادثه پیش بین  نشده ( اتفاق به معنای چهارم  

ر زیر کدام یک از معان  اتفاق را رد یم کنند؟ا. اشع14  

) نفی سنخیت (         الف( گندم ز گندم بروید جو ز جو   

) نفی غایتمندی (مردم و نایم شدم             وز نما مردم به حیوان برزدم       ب( از جمادی  

 نکات مهم درس

ی به علت 1  موجودات روی کره زمی 
ی  ناسازگاری. برخی از دانشمندان زیست شناس معتقدند بیشی  با محیط از بی 

 رفته اند و تنها آن دسته که به طور 
ی
ات بدیی شان با محیط س اتفاق ازگار بوده رشد کرده اند. تغیی   

باعث شده برخی تصور کنند پیدایش این جهان اتفاف  و بدون یک علت وجود دهنده بوده  بانگ مه. نظریه 2

 است. 

و نقد و تصحیح یا تعمیق آن هاست.  عامیانه مفاهیمدر  دقت. یگ از اقدامات موثر و مهم فیلسوفان 3  

ی کتاب به مبحث  فاش الهیات. مهم ترین کتاب فلسفی ابن سینا 4 ی پرداخته شانسو  اتفاقنام دارد که در همی   نی 

 است. 

یا   بخیسر  وجوباگر برای مثال کیس معتقد باشد  با وجود تمام عوامل پیدایش باران، باران نیم بارد اصل . 5

ورت علت به معلول را انکار کرده است.  ض   

ی آب یم شود اصل 6 را انکار کرده است.  تسنخی. اگر کیس بگوید حرارت سبب یخ بسی   

همه علوم را به دنبال دارد. به   اعتنانی  نر و  اعتباری نر . انکار اصل سنخیت 7  

است.  خداوند. علت العلل یا علت بالذات همان 8  

آن یعتی رخ دادن حوادث پیش بیتی نشده است.  چهارم. تنها کاربرد و معنای صحیح اتفاق معتی 9  

ی وجود علت تامه ، معلول بوجود نیم آید اتفاق به معنای  . اگر کیس بگوید در برخی موارد 10 ورت نف  در عی   ض 

 را پذیرفته است. 

 پایان درس چهارم
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( «1درس پنجم: خدا در فلسفه )»   

 یم کردند از نظر 1
ی
. جامعه ی یونان که فیلسوفان بزرگ از جمله سقراط و افالطون و ارسطو  در آن زندگ

ایط و  وضعینی قرار داشت؟ اعتقادات دین  در چه رسر  

 مردم به خدایان متعدد اعتقاد داشتند و هر کدام را مبدأ و منشأ یک حقیقت در جهان یم دانستند. 

از  اعتقاد به این خدایان که تعدادشان به ده ها مورد یم رسید چنان محکم و ریشه دار بود که انکار آن ها ، طرد 

یس حاکمان و بزرگان جامعه یونان اجازه نیم دادند که ک ل داشت. جامعه یونان و گاه از دست دادن جان را به دنبا

ی کند.  ک آلودشان مخالفت و به خدایان توهی   با اندیشه رسی

ید. 2  از خدایان یونان باستان را نام بیر
. برخ   

ی داری ( (  آرتمیس )آپولون ) خدای خورشید و هیی   زئوس ) خدای آسمان و باران( خدای عفت و خویشی   

اصیل سقراط در دادگاه که منجر به اعدام او شد چه بود؟ . اتهام3  

 را که همه به آن ها معتقدند انکار یم کند و از خدای  جدید سخن یم گوید. 
 او خدایایی

. عقیده ی افالطون در مورد خدا چیست؟4  

 های روشن است و کار او هدفدار است. 
ی

ی با ویژگ  خدا نزد افالطون یک خدای معی 

طون چرا چند خدانی شکل دیگر از کفر و نر خدانی است؟. از نظر افال 5  

ی  ک نیم تواند نظم حکیمانه جهان را تببی  کند   زیرا در چند خدای  خلقت آگاهانه معنا ندارد، چند خدای  یا همان رسی

چون چند خدای  ها عقیده داشتند که میان خدایان اختالف و جنگ رخ یم دهد و هر کدام یم خواهد بر دیگران 

ه  با یی خدای  ندارد.  شود لذا این اعتقاد  چی 
تفاوت چندایی  

. افالطون خداوند را چگونه توصیف یم کند؟ ) خدا نزد افالطون دارای چه صفانی است؟ (6   

ی دیگ  ری در سوی دیگر نویع از هست  وجود دارد که پیوسته ثابت است ، نه یم زاید و نه از میان یم رود و نه چی 

ی دیگر فرو یم شود ، او نه دیدیی است و نه از طریق حواس دریافتتی را به خود راه یم ده ی د و نه خود در چی 

 است. فقط با تفکر و تعقل یم توان به او دست یافت و از او بهره مند شد. 

افالطون گایه از خداوند با دو عنوان یاد یم کند آن دو عنوان کدامند و منظور چیست؟. 7   

:  مثال الف( ی در  خیر پرتو خداوند دارای حقیقت یم شوند و همان طور که روشنای  شبیه خورشید است  همه چی 

ی شبیه به مثال خی  هستند نه خود آن.   اما خود خورشید نیست حقایق نی 

  یگانه سختی که درباره نظم و گردش آفتاب و ماه و ستارگان یم توان گفت این است عالم:  آفریننده و خالق ب( 

عقل قرار دارد. ) بیان اولیه و ساده برهان نظم (که کل جهان زیر فرمان   

      از چند برهان و استدالل استفاده یم کند؟ هر یک را توضیح دهید. . ارسطو برای اثبات وجود خدا 8 

ین برهان الف( ین و خوبیی در میان موجودات برخی خوبی  و بهی  از برخی دیگرند، هر جا که یک  موجود:  بهیی

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



 
 

16 

ین است وجود دارد که از همه خوبی  و بهی  هست  ین و بهی  ی هست پس حقیقت  هم که خوبی  ین نی 
ین و بهی  خوبی 

( 99) شهریور  برتر است و این همان واقعیت الیه است.   

ه جاویدان و برتر از ماد نیم شود که یک نظم و انتظام بر جهان حاکم باشد بدون اینکه موجودی نظم:  برهان ب( 

( 99 ) شهریور  باشد. در کار ن  

زیرا که خود آن محرک حرکت نداشته باشد وجود حرکت در عالم نیازمند یک محرک است   حرکت:  برهان ج( 

ی نیازمند محرک سوم است و  ی حرکت داشته باشد نیازمند یک محرک دیگر است و آن محرک دوم نی  اگر آن نی 

ی تسلسّل عقال محال اس ت. سلسله محرک ها تا یی نهایت جلو خواهد رفت و چنی   

) پس محرک اصّل و اول  همان خداوند است که نیاز به هیچ محرگ ندارد و ثابت است(.    

. د در دوره جدید اروپا کدام جریان ها و مکاتب فلسف  شکل گرفتند ؟ برای هر گروه فیلسوفان  مثال بزنی. 9  

ند هیومجریان حیس گرایان و تجربه گرایان مان  /   جریان عقل گرایان مانند کانت و دکارت  

. استدالل دکارت برای اثبات وجود خدا را بیان کنید. 10  

ی را آفریده تصوری دارم. و علیم و قدیر  الف( من از حقیقت  نامتنایه  که من و همه چی   

 ب( این تصور نیم تواند از خودم باشد زیرا من موجودی متنایه هستم. 

ه من داده است. ج( پس وجودی نامتنایه یعتی خداوند این ادراک و تصور را ب  

هیوم کدام دالیل برای اثبات وجود خدا مردودند ؟ چرا؟ نظر  به. 11  

 ادراک مستقل از حس و تجربه ندارد. 
ً
 متگ بر عقل باشند. زیرا عقل اساسا

ً
 دالیّل که رصفا

ن هادلیل ناتوان  این بر  ؟کدام است. از نظر هیوم مهم ترین برهان فیلسوفان الیه برای اثبات وجود خدا  12

( 99) خرداد برای اثبات یک وجود ازیل و ابدی نامتنایه چیست؟   

یم کند  نبرهان نظم. زیرا این برهان فقط یم تواند ثابت کند که یک ناظم و مدبر این جهان را اداره یم کند اما ثابت 

 که این ناظم خالق ، همان خداوندی است که نیازمند به علت نیست و واجب الوجود است. 

دالل کانت برای اثبات وجود خدا را به طور خالصه بیان کنید. . است13  

کن است و رعایت اخالق تنها با اختیار و اراده انسان مم و مسئولیت پذیری او یم گوید انسان دارای اصول اخالف  

 نفیس غی  مادی و جاودان باشد که است. 
ی

 بدن مادی باشد بلکه باید ویژگ
ی

ام نروح  اختیار و اراده نیم تواند ویژگ

برای سعادت دائیم خود به جهایی فراتر از  مجرد چون موجودی جاودانه و غی  مادی استدارد. این روح و نفس 

وط به وجود خدای  جاودان و نامتنایه است
ی مشی  نی 

ی جهایی ظر که رفتار او را زیر ن  دنیای مادی نیاز دارد و چنی 

خالف  است. د پشتوانه رعایت اصول ابنابراین قبول خداون دارد   

انی در . 14  که انسان و جهان را مادی یم دانستند چه تاثیر
رشد تفکر حیس و حس گرانی و ظهور فیلسوفان 

 مردم را تحت  جامعه اروپانی به جای گذاشت؟
ی

پایه های اعتقاد به خدا را در جامعه اروپای  سست کرد و زندگ

 در م
ی

 تاثی  قرار داد بدین صورت که معنا و مقصود زندگ
ی

یان بخیسی از جامعه اهداف مادی محدود شد و زندگ

 پدید آمد. 
ی

 بسیاری از مردم فاقد معنا و ارزش های متعایل گردید و بحران معنا داری زندگ
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ند . سه فیلسوف اروپانی را که از تجربه های درون  و عشق و عرفان برای اثبات وجود خدا استفاده کرده ا15

ید.  ( 99) شهریور نام بیر  

ام جیمز / برگسون / کرکگورویلی  

ایمان هدیه ای الیه است که خداوند به انسان عطا یم کند، خدا . ایمان را از نظر کرکگور تعریف کنید. 16

 ت
ی

اریگ انسان مومن را بر یم گزیند و به او ایمان هدیه یم کند و اگر کیس شایسته این بخشش ) ایمان ( نشود زندگ

ی خواهد کرد.   را سیی

ی در نگرش فیلسوفان به وجود آورد؟. بحرا17  در قرن بیست و یکم چه تغییر
ی
ن معنا داری زندگ  

ی اعتقاد راسخ به خدا یم کوشیدند به جای ذکر دالیل اثبات وجود او به رابطه  ظهور کردند که در عی 
 فیلسوفایی

 بدون اعتقا
ی

 توجه کنند و نشان دهند که زندگ
ی

 و د به خدای   که مبدا خی  میان اعتقاد به خدا و معنا داری زندگ

 معنای  و پوخی آزار دهنده ای خواهد شد. 
ً
 زیبای  و ناظر بر انسان باشد دچار خال

 معنا دار را تعریف کنید. 18
ی
 است که دارای غایت و هدف و رسشار از ارزش های اخالف  است و . زندگ

ی
زندگ

ی یم کند و آرامیسی برتر به ا و یم دهد. انسان را نسبت به آینده اش مطمیی  

 انسان خواهد داشت؟ . از دیدگاه کاتینگهام قبول خداوند چه تا19
ی
ی بر نگرش و زندگ  انسان را ثیر

ی
ا بزندگ

یم که اارزش و با اهمیت یم سازد و این امید را به ما یم دهد به جای اینکه احساس کنیم در جهان بیگانه ای افتاده 

ی در نهایت اهمیت ندارد یم توانیم مأ من و پناهگایه به نام خدا بیابیم. هیچ چی   

(  98دی /  99شهریور خرداد و  ) . کدام عبارت صحیح و کدام یک غلط است 20  

یه . دکارت یم گوید تصور من از حقیقت  نامتنایه و علیم و قدیر نیم تواند از خودم باشد زیرا من موجودی متنا1

 هستم ) ص (

 بدن مادی باشد. ) ص (اختیار و اراده نیم توان . از نظر کانت،2
ی

د ویژگ  

به نظر تیلور، افالطون ابداع کننده ی خداشناش فلسفی است. ) ص (. 3  

م و انتظام در جهان محال است )ص(بدون موجودی جاودان و برتر از ماده، وجود نظ. ارسطو یم گوید 4  

( 99و  98) امتحان نهای  . هر یک از عبارت های زیر عقیده کدام فیلسوف است؟ 21  

. از سوی  دیگر نویع از هست  است که نه یم زاید و نه از میان یم رود. ) افالطون (1  

رکگور (داوند به انسان عطا یم کند. ) ک. ایمان هدیه ای الیه است که خ2  

 متگ بر عقل باشند مردودند. ) هیوم (3
ً
. دالیل اثبات وجود خداوند که رصفا  

 در تج4
ً
ویلیام جیمز (ربه های شخض درویی ما نهفته است. ) . دلیل وجود خداوند عمدتا  

 ما را با اهمیت و با ارزش و معنا دار یم سازد. ) کاتینگهام (5
ی

. پذیرش خداوند زندگ  

 های بدن مادی باشد. ) کانت (6
ی

. اختیار و اراده نیم تواند از ویژگ  
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الصه بیان کنید. . عقاید و استدالل های فیلسوفان زیر در مورد خدا را به طور خ22  

 های روشن وجود دارد. خداوند مثال خی  و خالق عالم است. افالطون: 
ی

یک خدا با ویژگ  

ین موجود است، محرک اولیه و اصّل است و ناظم این جهان است که موجودی ارسطو:  ین و بهی  خداوند خوبی 

 جاودان و برتر از ماده است. 

یر است که قدرت تصور و ادراک را به ما داده است . خداوند حقیقت  نامتنایه و علیم و قددکارت:   

رد. کدالیل فیلسوفان برای اثبات خدا را رد یم کند و معتقد است یا خدای  وجود ندارد یا نیم توان اثبات  هیوم:   

او وجود خدا را از طریق اخالق و وظایف اخالف  اثبات کرد. کانت:   

 در تجویلیام جیمز: 
ً
ربه های شخض درویی ما نهفته است. دالیل وجود خداوند عمدتا  

 تاریک است. کرکگور: 
ی

ایمان هدیه ای الیه است که خدا به انسان مومن عطا یم کند و بدون ایمان زندگ  

 ما را با ارزش و با اهمیت یم سازد و خداوند مامن و پناهگاه انسان است. کاتینگهام: 
ی

قبول خداوند زندگ  

 نکات مهم درس

ی بوده است.  خدا. اندیشه درباره 1 یک اندیشه دیرین در تمام جوامع بشی  

ک آلود یونان تصمیم گرفت با دقت  2 درباره خدا صحبت کند  استدالیلو  فلسف  . افالطون در فضای رسی

 و پندارها را اصالح نماید. 

ابداع کننده خداشناش فلسفی است.  افالطون، . به نظر تیلور 3  

نام دارد.  حرکتبرهان . برهان مشهور ارسطو برای اثبات خدا 4  

ورت وجود خدا را از طریق 5   وظایفو  اخالق. کانت  رصی
ی
اثبات یم کند.  اخالق  

6 
ی

است  نه بدن مادی.  روحیا  مجرد نفس. به نظر کانت اختیار و اراده از ویژگ  

  اصول رعایتو  فضیلتسعادت روح در کسب کانت معتقد است   . 7
ی
است.  اخالق  

 معنا اصیل عاملرن جدید برخی فیلسوفان به این سمت رفتند که خدا را . کاتینگهام یم گوید در ق8

  به بخیسر 
ی
معرفی کنند.  زندگ  

است و این برهان کافی نیست نظمبرهان فیلسوفان الیه برای اثبات خدا برهان .از نظر هیوم مهم ترین 9  

اثبات خدا  برای را  لیهاو  های قدمکوشید . ارسطو که از قدرت منطف  و استدالیل قوی برخوردار بود  10

. بردارد. با برهان ها و استدالل هایش   

 موجب شد فالسفه به جای اثبات خدا به رابطه میان  11
ی

 اعتقاد. در قرن جدید بحران معنا داری زندگ

  داری معناو  خدا به
ی
توجه کنند.  زندگ  

ند. اعتقاد به خدا را استوار ساز  عقیل های پایه. کانت و دکارت تالش کردند 12  

بودند.  معتقددانسته و به خدا  معتیر به جز هیوم برهان نظم را  گرا تجربه فیلسوفان. 13  

قرار دارد.  عقل. افالطون یم گوید: کل این جهان زیر فرمان 14  

. یم توان او  را دریافت تعقلو  تفکرنیم توان خدا را دریافت ، فقط با  حواس. به عقیده افالطون از طریق 15  

پنجمپایان درس   
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( «2درس ششم : خدا در فلسفه )»   

ح دهید بیان و استدالل فارانر برای اثبات وجود خدا . 1 (99) نهای  دی . را رسر  

در جهان اطراف ما موجودات تماما معلول هستند یعتی وجودشان وابسته به علت است. وجود علت مقدم بر 

وط به علت است. اگر در میان ت ویط معلول است یعتی وجود معلول مشی مام موجودات جهان، علت غی  مشی

 نباشد تسلل یی نهایت خواهد بود که محال است. 

یعتی سلسله علت ها تا یی نهایت پیش برود و به علت  ختم نشود که ایه چیست؟ تسلل علل نامتنمنظور از . 2

 معلول دیگری نباشد و وجودش از خودش باشد. 

ح دهید.  ثبات خدا (برهان وجوب و امکان ابن سینا ) در مورد ا. 3 ( 99) شهریور  را رسر  

الف( وقت  به موجودات جهان نگاه یم کنیم یم بینیم که این موجودات در ذات خود نسبت به وجود و عدم 

 ممکن الوجودند. 
ً
 مساوی هستند یعتی ذاتا

 ب( ممکن الوجود بالذات برای خروج از حالت تساوی نیازمند واجب الوجود بالذات است. 

 ودات این جهان به واجب الوجود بالذای  وابسته اند که آن ها را از حالت امکایی خارج کرده و پدید ج( پس موج

 آورده است. 

. از نظر ابن سینا واجب الوجود چند نوع است؟ 4  

 واجب الوجود بالذات ) خداوند (              واجب الوجود بالغی   ) اشیاء و موجودات عالم (

( 99) شهریور  ت را تعریف کنید . واجب الوجود بالذا5  

ورت از ناحیه خود آن ذات است نه از ناحیه یک امر  ورت دارد و این رصی همان ذای  است که وجود برایش رصی

 . ویی  بی 

وانش در . 6 ؟را بنویسید باره ی وجود و منشأ موجودات جهان پیام اصیل ابن سینا و پیر  

ند موجودات جهان بر حسب ذات خود ممکن الوجودند اما  از این حیث که اکنون موجودند واجب الوجود بالغی 

 یعتی از واجب الوجود بالذات نشئت گرفته اند. 

ح دهید. 7 نظریه امکان فقری یا فقر وجودی را کدام فیلسوف مسلمان مطرح نموده است؟ آن را رسر  

 و نیازند ا
ی

ی وابستگ  را فقر و مالصدرا، اگر به واقعیات و موجودات نگاه کنیم یم بینیم که عی 
ی

جودی و این وابستگ

 یا امکان فقری نامید،  موجود وابسته و نیازمند باید به وجودی متصل باشد که در ذات خود 

یی نیاز و برخوردار باشد پس موجودات این جهان وابسته به وجودی یی نیاز و غی  وابسته هستند که همان 

. ( 99خداوند است. ) خرداد و شهریور   

درا وجود چند نوع است؟ . از نظر مال ص8  

 وجود یی نیاز و غی  وابسته ) خداوند (         وجودهای نیازمند و وابسته ) همه واقعیات و موجودات (
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بر اساس این نظریه جهان هست  یکپارچه ؟ پیام اصیل و نتیجه نظریه امکان فقری یا فقر وجودی چیست. 9

کل د  حظه ای پرتو عنایت خود را باز گی  قالیل ندارد. اگر خداوند لنیاز و تعلق به ذات الیه است و از خود هیچ است

  موجودات نابود گشته و نور آن ها خاموش یم شود. 

 معنادار از نظر فالسفه مسلمان را بنویسید. 10
ی
( 99و  98) نهای   . چند مورد از معیارهای یک زندگ  

 معنا دار را بنویسید (
ی
 ) شاخصه های فلسف  یک زندگ

ن را غایتمند بیابد و این غایتمندی را توضیح دهد. جها1  

. انسان را موجودی هدفمند بشناسد و این هدف را مشخص کند. 2  

 به خی  و زیبای  قائل شود. 3
. برای انسان گراییسی  

 مادی را معتیی و درست بداند . آرمان های مقدس وفر 4
ی

. اتر از زندگ  

و مسئولیت داشته باشد.  . در برابر یک وجود متعایل و برتر احساس تعهد 5  

( 99) خرداد . تعریف عشق را از دیدگاه ابن سینا بنویسید 11  

ات است و بر حسب فطرت خود  هر یک از ممکنات به واسطه حقیقت وجودش ، همیشه مشتاق کماالت و خی 

ی اشتیاق و ذوق فطری را که سبب بقای ممکنات و مخلوقات است عشق یم  نامیم. از بدی ها گریزان است. همی   

( 99) خرداد . کدام عبارت درست و کدام نادرست است؟  12  

زد. . از نظر ابن سینا ، یی نهایت شدن تعداد اشیاء جهان، نیاز آن ها را به واجب الوجود بالذات برطرف نیم سا1

 ) ص (

. به عقیده فیلسوفان مسلمان اثبات وجود خدا از طریق استدالل عقّل امکان پذیر است. )ص(2  

وط به وجود معلول است ) غ ( . 3 وجود علت بر وجود معلول مقدم است و وجود علت مشی  

. اشعار زیر در بر دارنده چه پیامهانی هستند و کدام نظریه را تایید یم کنند؟13  

 الف( بود نامحرمان را چشم و دل کور         وگرنه هیچ ذره نیست یی نور

یگ نور است تابان گشته زان پاک        که تا دایی در هر ذره ی خاک              

 جهان هست  تعلق و نیاز به ذات خداوند دارند و خود هیچ استقالیل ندارد و بدون او همه نابود و  پیام: رسارس 

 خاموش یم شوند. 

(ظریه فقر وجودی مالصدرا)ن    

 ب( فلک جز عشق محرایی ندارد            جهان یی خاک عشق آیی ندارد

کتی از راه بینش                     به عشق است ایستاده آفرینش  گر اندیشه  

پیام: عشق و محبت به خی  و زیبای  اختصاص به انسان ندارد و هر موجودی در این جهان بهره مند از عشق الیه 

ی عشف  را در ذات جهان هست  به ودیعت نهاده است.   است و اوست که چنی 
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دیدگاه ابن سینا( با تعریف عشق از موید و مرتبط )  

ی تشبیه14  را در مقام مثال به چه چیر 
. فیلسوفان مسلمان وجود خدا و تاثیر آن در حیات انسان   

یم کنند ؟ توضیح دهید.    

شبیه به وجود آب و نقش آن در حیات جسمایی دانسته اند آنان یم گویند بشی از طریق حواس به وجود آب یی 

ی این گونه است ابتدا باید و یم برد و آن را واقیع یم یابد و  اب یم شود. موضوع خدا نی  جود از آن یم نوشد و سی 

 معنادار و  خدا را از طریق عقل و تفکر و اندیشه پذیرفت و سپس با او ارتباط معنوی بر 
ی

قرار کرد و یک زندگ

 متعایل را سامان داد. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 نکات مهم درس

استفاده کند و نتایج تفکر  عقیل استداللیعتی مایی فلسفی است که از روش فلسفه .سخن و بحث فیلسوف تا ز 1

. عرضه کند  استدالیلخود را به صورت   

عقیده ای را  فلسف   قواعدکه بر اساس . فیلسوف کیس نیست که عقیده ای نداشته باشد بلکه کیس است  2

 بپذیرد و با قواعد فلسفی از عقیده اش دفاع کند. 

به او اعتقاد پیدا کرده و از او دفاع یم کند.  استدالل. فیلسوف معتقد به خدا از طریق 3  

امکان پذیر است.  عقیل استداللبه نظر فیلسوفان مسلمان اثبات وجود خدا از طریق . 4  

ت هر آجر به آجر دیگر است و عل بودن متگوید: معلول بودن هر موجود و نیاز آن به علت مانند . فارایی یم گ5

است که نگهدارنده ی همه آجر هاست.  ستون  همان   

. از نظر فارایی در ابتدای سلسله علت ها و معلول ها ، علت  وجود دارد که وابسته به دیگری نیست یعتی 6

است.  العلل علةو  الوجود واجبخودش   

وطمعلول بر وجود معلول است و وجود  مقدمعلت . وجود 7 است.  علتبر وجود  مشر  

) علت و معلول ( برای اثبات خدا استفاده کرد.  علیت. فارایی از برهان 8  

برای اثبات وجود خدا بهره برد.  امکان و وجوب. ابن سینا از برهان 9  

اما از این حیث که اکنون   نددالوجو  ممکنود . ابن سینا یم گوید: موجودات جهان بر حسب ذات خ10

نشئت گرفته اند.  بالذات الوجود واجبهستند یعتی از  بالغیر  الوجود واجبموجودند   

که در بحث مغایرت وجود و ماهیت از ابن سینا تبعیت یم کرد برهان وجوب و امکان را   آکوئیناس توماس. 11

ش داد.  ی در اروپا گسی   نی 

داماد،  طویس نصیر  خواجه، بهمنیارفالسفه ای مانند . در جهان اسالم 12 از برهان وجوب و  بهانی  شیخو  میر

 امکان ابن سینا استفاده کردند. 

بخشیده و از بیان قوی تری بهره بردند.  ارتقابرهان وجوب و امکان ابن سینا را  صدرائیانو  مالصدرا. 13  
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برای اثبات خدا  فقری امکانیا  وجودی فقراز برهان  است. او  المتالهیر   صدر. مالصدرا ملقب و مشهور به 14

 استفاده کرد. 

 یم شود که انسان 15
ی

ی به خداوند در صوری  باعث معنا بخیسی به زندگ . فالسفه مسلمان یم گویند اعتقاد داشی 

خدا را پذیرفته باشد.  معقولو  درست راهواقعا از یک   

یم داند.  ب بقای ممکنات و مخلوقاترا سب عشق. ابن سینا 16  

اوست.  فکریو  علیم قدرت. پذیرش هر کس نسبت به خداوند به اندازه 17  

است.  الیه عشق جاذبه. ابن سینا یم گوید: هر موجودی در این جهان بهره مند از 18  

به واجب بالغی  بودن موجودات یم رسد.  ،امکان ماهوی موجود. ابن سینا از 19  

  بودن موجودات را اثبات یم کند. اجب بالغی  و  ،موجود امکان فقری. مال صدرا از 20

 معنا دهد که به کمک 21
ی

باط وجودش را پذیرفته باشیم و در ارتعقل و منطق . اعتقاد به خدای  یم تواند به زندگ

 کنیم. ) نهای  دی  روخ یا معنوی
ی

(98با اور زندگ  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 پایان درس ششم
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( «1درس هفتم: عقل در فلسفه )»   

(99دی  شهریور و  نهای  ) . کاربردهای عقل در فلسفه را بنویسید. 1  

ر و از مادهالف( عقل به عنوان دستگاه تفکر و استدالل / ب( عقل به عنوان یک موجود متعایل و برت   

. عقل به عنوان دستگاه تفکر و استدالل چه کاربردی دارد؟ توضیح دهید2  

ز اانسان با کمک عقل خود استدالل یم کند و از این طریق به دانش ها و حقایق دست یم یابد و یم تواند هست  را 

ی  با کمک عقل یم توان دین نیست  ، خوب را از بد و درست را از نادرست و حق را از باطل تشخیص دهد. همچنی 

ی درست را انتخ فت رسید و از وقت و فرصت ها بهی  بهره او آیی  ب کرد و در علوم و دانش های مختلف به پیشی

 برد. 

قدرت عقیل یکسان  برخوردارند؟چگونه یم توان توانمندی های عقیل را تقویت کرد؟. آیا همه افراد از 3  

، توانمندی های عقّل در کودک به صور  ت یک استعداد وجود دارد که با تربیت و تمرین به شکوفای  و خی 

ی سبب در افراد مختلف این توانای  ها متفاوت است و برخی انسان ها  فعلیت یم رسد و تقویت یم شود به همی 

ی دارند.   قدرت عقّل بیشی  و بعضی قدرت کمی 

دیگری  و موجودات بر عالم طبیعت، عوالم. بسیاری از فالسفه معتقدند که عالوه . عالم عقول را تعریف کنید4

یگ از  و حقیقت وجودشان مجرد از ماده است.  هم وجود دارند که با حواس ظاهری نیم توان آن ها را درک کرد 

 این عوالم عالم عقل یا عقول است. 

 های عالم عقول و موجودات عقالن  5
ی
 قید زمان این موجودات از جسم و ماده مجردند و در را بنویسید.  . ویژگ

به  و مکان نیستند و در افعال خود نیاز به ابزار مادی ندارند و حقایق اشیا را را از طریق شهود درک یم کنند و 

 مفاهیم و استدالل نیاز ندارند. 

. موجودات و فرشتگان در عالم عقول از چه طریفی علم و حقیقت را درک یم کنند؟6  

ی مفاهیم نیست بلکه عقول یا فرشتگان حقایق اشیا را علم این موجودات از طریق استدالل و ک   نار هم گذاشی 

 شهود یم کنند و به مفاهیم و استدالل مفهویم نیازی ندارند. 

ه؟دارد؟ چگون و شهود حقایق را  فیلسوفان آیا روح انسان استعداد و توانانی رسیدن به عالم عقولنظر . از 7  

در  زکیه نفس به مرتبه ای برسد که کامال از جسم و ماده مجرد باشد و بله. روح هر انسایی یم تواند با تهذیب و ت

ی حال که از قوه استدالل برخوردار است همچون فرشتگان بسیاری از حقایق را شهود کند.   عی 

عقل و خرد در نزد حکمای ایران قدیم از چه جایگایه برخوردار بود؟ توضیح دهید. . 8  

 یگ از کانون های اولیه عقل گرای  
ی

و خرد ورزی ایران باستان است که اندیشمندان آن به خرد ورزی و فرزانگ

شهرت داشتند. آنان از وجود عقل به عنوان یک وجود متعایل و برتر آگاه بوده اند و به عقل به عنوان تعقل و 

است و  متحد و یگانه ،خرد ورزی اهمیت یم داده اند. در اندیشه حکمای ایران قدیم خرد با وجود آفریدگار 

ی یم کند. ، کل جهان آفریدگار  و موجودات را بر اساس خرد آفریده و با خرد و عقل خود آن ها را رهیی  

ح دهید. 9 . کدام فیلسوف یونان باستان از حقیقنی به نام لوگوس سخن گفته ؟ معنای آن را در نزد وی رسر  
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یل است و هم به معنای نطق و سخن و  هراکلیتوس، لوگوس در نزد او هم به معنای عقل به عنوان حقیقت متعا

کلمه. کلمه و سخن نزد او ظهور و پرتو عقل هستند و عقل همان حقیقت  است که هم جهان و اشیاء ظهور او 

(99قل و بیان حکمت و علم او هستند)خرداد هستند و هم کلمات و سخن و به نظر او اشیاء عالم همان کلمات ع  

عقل نظری / عقل عمّلس کاربرد به چند دسته تقسیم کرد؟ ارسطو قّوه ی عقل را بر اسا. 10  

چیست؟ مثال بزنید عمیلو عقل  نظری. مقصود ارسطو از عقل 11  

 آن ها بحث یم کند مانند بحث درباره خدا، کهکشان و از آن جهت که در عقل 
ی

باره اشیاء و موجودات و چگونگ

 درجه حرارت عقل نظری نامیده یم شود. 

لم  درباره رفتارهای اختیاری انسان و بایدها و نبایدهای او بحث یم کند مانند انسان نباید ظ عقل از آن جهت که

 کند ، انسان باید راست بگوید عقل عمّل نامیده یم شود. 

( 99) نهای  دی کند؟هر یک را تعریف کنیدو دانش را به چند دسته تقسیم می علمبر اساس عقل . ارسطو 12  

  . آید یم ط عقل نظری به دست علم نظری: دانیسی که توس

. آید یم علم عمّل: علم و دانیسی که از عقل عمّل به دست   

  یمبا مفهوم حیوان ناطق تعریف  او انسان را . ارسطو چه تعریف  از انسان ارائه یم کند؟ مقصود او چیست؟ 13

ِ انسان یم دانست.  از نطق همان عقل و تفکر کند که منظور 
است. او عقل را ذای   

رسطو استدالل را به چند دسته تقسیم  کرد و آن ها را در کدام آثار خود تدوین نمود؟. ا14  

 استدالل تجریی و استدالل عقّل محض . او آنها را در بخش منطق آثار خود تدوین نمود. 

چه جایگایه در اروپا و نزد فالسفه داشت؟عقل  و عرص رنسانس. در دوره جدید اروپا 15  

. عقل گاه ممتازی پیدا کرد و یگانه معیار و مرجع درست  و نادرست  افکار و عقاید تلف  یم شد در این دوره عقل جای

 انسان های اروپای  به حاشیه راند. جای 
ی

دین را گرفت و دین را در گوشه ای از زندگ  

دهم میالدی( به تبییر  مسائل 16 دین  . توجه فالسفه مسیج در دوره دوم حاکمیت کلیسا ) قرن دهم تا سیر 

 چه نتیجه مهیم به دنبال داشت؟ 
 
 این توجه عقّل به مسائل دیتی چون با مبایی  (99) نهای  دیبا روش عقالن

ش عقل گرای   و عقب نشیتی تفکر دیتی در مقابل عقل شد 
اولیه کلیسای کاتولیک سازگاری نداشت منجر به گسی 

د و دین را در  حاشیه قرار دهد. و در رنسانس سبب شد تا عقل جای دین را بگی   

. در دوره اول حاکمیت کلیسا در اروپا ) قرن سوم تا نهم میالدی( عقل چه جایگایه داشت؟ توضیح دهید. 71  

عقل را عامل تضعیف ایمان و چون و چرا کردن ( / در این دوره بزرگسان کلیسا دخالت99) نهای  شهریور   

 در نظر  بر استدالل های عقّل یم ایستادند. و در براتند یم دانستند و حت  برخی عقل را امری شیطایی یم پنداش 

بر شبهه های عقل بایستد و بر ایمان خود استوار بماند. کیس بود که در برا  آنان ایمان قوی از آِن   

 مسائل دین  ی مسیج به در دوره دوم حاکمیت کلیسا حکمابه چه دلیل . 18
 
روی آوردند و تببیر  عقالن

مطالعه کتاب های ابن سینا و ابن رشد و سایر فیلسوفان  آنان تحت تاثی  ( 99ای  خرداد ) نه ؟نتیجه آن چه بود 
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ی عقالیی مسائل دیتی روی آوردند اما چون این مسلمان که به زبان های اروپای  ترجمه شده بود  به عقل و تبیی 

ل دین شد. توجه با مبایی اولیه کلیسای کاتولیک سازگاری نداشت منجیی به حاکمیت عقل در مقاب  

ح دهید. 19 دیهیات باو به همه توانای  های عقل مانند . نظر و دیدگاه  دکارت را درباره کارکرد و جایگاه عقل رسر

عقّل و استدالل های عقّل محض توجه داشت و معتقد بود که عقل یم تواند وجود خدا و نفس مجرد انسان و 

شت و یک حقیقت برتر و متعایل در جهان و انسان عقیده ای ندا اختیار او را اثبات کند. البته او به عقل به عنوان

 عقل را رصفا یک دستگاه استدالل یم دانست. 

. از نظر اوگوست کنت، عقل انسان چه زمان  یم تواند به واقعیت و علم دست یابد؟20  

واقعیت رسید. عقل با روش حیس و تجریی وارد عمل شود و فقط از طریق علم تجریی یم توان به شناخت  وقت    

. محدوده عملیات عقل را نزد فیلسوفان زیر بیان کنید. 21  

ِ انسان است. ارسطو: 
عقل به دو دسته عقل نظری و عمّل تقسیم یم شود. عقل قوه استدالل و ذای   

عقل عامل تضعیف ایمان و امری شیطایی و مخالف دین است. بزرگان اولیه کلیسا:   

ین روش برای پفرانسیس بیکن:   بشی روش تجریی است نه روش عقّلبهی 
ی

فت زندگ . یشی  

عقل رصفا یک دستگاه استدالل است و یم تواند وجود خدا ، نفس مجرد و اختیار انسان را اثبات کند. دکارت:   

عقل فقط از طریق علم و روش تجریی یم تواند به شناخت واقعیات برسد. اوگوست کنت:   

(99و  98) نهای  ک غلط است . تعییر  کنید کدام عبارت صحیح و کدام ی22  

. در اندیشه حکمای ایران قدیم، مزدا همان خداوند است ) ص(1  

. از نظر هراکلیتوس، اشیای عالم همان کلمات عقل هستند که حقیقت برتر است. ) ص(2  

. هراکلیتوس معتقد به حقیقت  به نام لوگوس بود که به معنای عقل و نطق یم باشد. ) ص(3  

 نکات مهم درس

 عقل را تدایع یم کند و مفهوم فلسفه با شهود و عشق یم اندازد. مفهوم عرفان،  ایمانمفهوم دین ما را به یاد . 1

گره خورده است.   عقالنیت و  

ور یم دانند و معتقدند منظ عقلمهم ترین مدافعان عقل هستند. آنان وجه تمایز انسان از حیوان را  فیلسوفان. 2

است.  عاقلارسطو از حیوان ناطق همان   

ی مردم به عنوان 3 است. دستگاه تفکر و استدالل . کاربرد رایج عقل بی   

ه بتمرین و تربیت جود دارد و با و استعداد بالقوه به صورت  کودک و قدرت عقّل در ی  . از نظر فیلسوفان توانا4

 شکوفای  و فعلیت یم رسد. 

فه با استدالل های عقّل محض رس و کار دارد. بیشی  از سایر دانش هاست زیرا فلسفلسفه . استفاده عقل در 5  

دریافت یم کنند.  شهوداز عالم عقول هستند و حقایق را از طریق فرشتگان  . فیلسوفان الیه معتقدند6  
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قادر است همچون فرشتگان حقایق را شهود کند. تهذیب نفس با روح انسان  . به عقیده فیلسوفان مسلمان 7  

 شاهنامه فردویساست و گزارش های  مانند ایران باستان ل گرای  و خرد ورزی . یگ از کانون های اولیه عق8

 حکایت از توجه و اهمیت عقل در آن دوره دارد. 

. د آفرین یمخرد معتقد بودند که خدا بر اساس  یم نامیدند و مزدا  خدا را . حکیمان ایران باستان9  

و به  عقل به عنوان حقیقت متعایلمعنای  سخن یم گفت که به لوگوساز حقیقت  به نام  هراکلیتوس. 10

است. نطق و سخن و کلمه معنای   

ان  هستند و اشیای عالم هم عقل متعایل و برتر. از نظر هراکلیتوس کلمه و سخن و  جهان و اشیاء ظهور و پرتو 11

 کلماِت عقل برتر و بیان علم و حکمت او هستند. 

ی نظری و عمیل به دو دسته  جام یم دهدکاربرد و کاری که ان  . ارسطو عقل را بر اساس12  تقسیم کرد و بر همی 

. اساس دانش بشی را هم بر دو قسم یم دانست: دانش نظری و دانش عمّل  

است. عقل عمیل . عقل از آن جهت که درباره رفتارهای اختیاری انسان و باید ها و نبایدها بحث یم کند 13  

 آن ها بحث یم کند . عقل از آن جهت که در باره اشیاء و و موجو 14
ی

نامیده یم شود. عقل نظری دات و چگونگ  

آثار خود تدوین کرد.  منطق. ارسطو اقسام استدالل های تجریی و عقّل محض را در بخش 15  

است. وی  تفکر و عقلتعریف کرد که در آن مقصود از نطق همان حیوان ناطق . ارسطو انسان را با مفهوم 16

ِ انسان عقل را 
. یم دانستذانی  

 عقل جایگاه ممتازی پیدا کرد و تنها معیار تشخیص درست  یا نادرست  رنسانس و دوره جدید اروپا  عرص در . 17

ی دراین زمان  و دین در حاشیه قرار گرفت. عقل جای دین را گرفت افکار و عقاید شد. همچنی   

قد یم پنداشتند و معتشیطان  عامل تضعیف ایمان و امری عقل را بزرگان کلیسا . در دوره اول حاکمیت کلیسا 18

 بودند که ایمان قوی از آن کیس است که در برابر چون و چراهای عقل بایستد. 

ابن سینا و ابن رشد . در دوره دوم حاکمیت کلیسا، فیلسوفان و حکیمان مسییح تحت تاثی  مطالعه کتاب های 19

ی عقالیی مسائل دیتی روی آفیلسوفان مسلمان  سایرو  وردند. به عقل و تبیی   

تقسیم شدند.  عقل گرا و تجربه گرا. در ابتدای دوره رنسانس فالسفه اروپای  به دو دسته 20  

 بشی یم دانست . روش تجرنر . فرانسیس بیکن 21
ی

فت زندگ ین روش برای پیشی را بهی   

د و به به حساب یم آورد که توانای  اثبات خدا و نفس مجرد دار دستگاه استدالل . دکارت عقل را رصفا یک 22

 عقل به عنوان یک حقیقت متعایل و برتر اعتقادی نداشت. 

خواند و معتقد بود که کامال ذهن  . اوگوست کنت به طور کّل عقل فلسفی و کار عقل در تاسیس فلسفه را 23

است. تامالت ذهن   وذهن انسان نگاه فیلسوفان به جهان و هست  ناظر بر واقعیت نیست بله ساخته   

یم تواند به شناخت واقعیت و علم نائل شود. تجرنر  و روش علمعقل فقط از طریق . از نظر اوگوست کنت 24  

پایان درس هفتم   
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(«2درس هشتم: عقل در فلسفه )»   

 در این تمدن علوم عقّل و به . در تاری    خ تمدن اسالیم عقل و علوم عقیل از چه جایگایه بر خوردار بود ؟1

ش ف ی داشته است و فیلسوفایی ظهور کردند که شهرت جهایی داشته و در خصوص فلسفه گسی  راوان و چشمگی 

طراز چند فیلسوف اول تاری    خ شمرده یم شوند. عقل در فرهنگ عمویم مسلمانان جایگاه ممتاز و ویژه ای به 

 دست آورد و همواره از عقل تجلیل یم شد. 

یگ از این  ؟چه نتیجه ای به دنبال داشتو  چه بود در جهان اسالم توجه به عقل و عقالنیت عامل اصیل . 2

ت گرایم ایشان بود. از این رو عقل در میان مسلمان ان عوامل مهم پیام الیه ) قرآن( و سخنان پیامیی اکرم و عی 

جایگاه ممتازی بدست آورد و این جایگاه ممتاز سبب حرکت عمویم مسلمانان به سوی علم و دانش در حوزه های 

عموم شاخه های دانش از جمله فلسفه رشد فوق العاده ای کرد.  مختلف شد و   

. مخالفت با عقل در جهان اسالم در چه قالب ها و اشکایل صورت یم گرفت؟ 3  

ی پذیرش آن1 . تنگ و محدود کردن دایره اعتبار و کار آمدی عقل در عی   

 و غی  اسالیم2
. مخالفت با فلسفه و منطق تحت عنوان دستاوری یونایی  

یگ از اشکال مخالفت با عقل در جهان اسالم، مخالفت با فلسفه بود. دلیل این مخالفان چه بود؟ . 3  

 (/ آن ها یم گفتند که دانش فلسفه از یونان وارد جهان اسالم شده و در بردارنده ی عقاید کسایی 99) نهای  دی 

ار نیست. مانند سقراط، افالطون و ارسطو است و این عقاید با عقاید اسالیم سازگ  

ت یم  . فیلسوفان مسلمان به کسان  که با فلسفه به دلیل یونان  بودن و عدم سازگاری با عقاید اسالیم مخالف4

( 99نهای  خرداد ))سه دلیل بیاورید(کنند چه پاسج  یم دهند؟   

ارد. آموزه های اسالیم سازگاری دنند سقراط و افالطون و ارسطو با اوال بسیاری از آرای فیلسوفایی ما  

این شاخه از دانش  دوما فلسفه دانش و شاخه ای از معرفت است که هر فردی از هر ملت و نژادی یم تواند وارد 

. بشود   

وی و ت الیل در باره که به معنای بحث استد قلید از فیلسوفان نامدار نیست بلسوما دانش فلسفه به معتی پی 

یک نژاد و قومیت قضاوت یم کند نه  استدالل و  عقل ،حقیقت اشیاست و در درست  یا نادرست  یک دانش

 اندیشمند . 

یل یگ از اشکال مخالفت با عقل در جهان اسالم تنگ و محدود کردن دایره اعتبار و کار آمدی عقل بود دل. 5

 این مخالفان را بنویسید. 

یم   این روش ها استفادهزیرا آنان معتقد بودند برخی روش های عقّل در مسائل دیتی کاربرد ندارند و کسایی که از 

 کنند مرتکب خطا شده و به دین آسیب وارد یم کنند. 

( 98) نهای  دی و کاربرد عقل نزد فالسفه مسلمان را بنویسید.  . دو مصداق6  

. عقل به عنوان قوه ی استدالل و شناخت2. عقل به عنوان وجودی برتر و متعایل در هست      1  

 های 7
ی
(99) نهای  دی در فلسفه اسالیم را بنویسید « ولعق» . چهار مورد از ویژگ  
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 و غی  مادی / فوق عالم طبیعت/ واسطه فیض رسایی به مخلوقات
ی مخلوق خداوند / روحایی  اولی 

ی تشبیه یم کند؟ چرا 8 ( 98) نهای  دی . فارانر عقل فعال را به چه چیر   

لت عقل فعال نسبت به انسان مانند آفتاب است نسبت به ی چشم. همان طور که آفتاب نور بخیسی یم   مقام و میی

ی به قوه ی عقّل آدیم یم رساند به طوری که  ی ی نخست چی  کند تا چشم انسان ببیند و بینا شود عقل فعال نی 

وع به فعالیت کرده و به ادراک حقایق نائل یم شود.   فعالیت عقّل برای انسان ممکن یم شود و در نتیجه عقل رسی

( 99 شهریور )نهای  چیست و مقام آن نسبت به انسان مانند چیست؟  عقل فعال وظیفهدر فلسفه اسالیم . 9

. این عقل عامل فیض رسایی به عقل انسان هاست. مقام آن نسبت به انسان مانند آفتاب نسبت به چشم است  

. پیام این شعر چیست ؟ توضیح دهید 10  

« اسباب سماست غیر این عقل تو ، حق را عقل هاست             که بدان تدبیر »   

مجرد از ماده و فوق  عالوه بر عقل انسان عالیم به نام عالم عقول وجود دارد که موجودات آن ) فرشتگان(

به عوالم دیگر یم باشند. خداوند طبیعت هستند و واسطه فیض رسایی   

بنویسید و هر کدام را تعریف کنید. به ترتیب مراحل عقل را از نظر فیلسوفان مسلمان . 11  

: . عقل 1  درک معقوالت را دارد مهیوالنی
ی

انند هنگایم است که انسان هیچ ادراک عقّل ندارد اما استعداد و آمادگ

 نوزادی که تازه متولد شده است. 

وری پیدا یم کند مثال یم داند که. عقل بالملکه: 2 ی نیم ت یک در این مرحله عقل درگ اولیه از قضایای رصی واند چی 

( 99. در این مرحله انسان یم تواند دانش ها را کسب کند. ) نهای  دی هم باشد و هم نباشد   

کسب در این مرحله عقل شکوفا شده و به فعلیت  رسیده و با تمرین و تکرار دانش های  را  . عقل بالفعل: 3  

 یم کند . 

هر کدام  در این مرحله انسان به طوری بر دانش های  که کسب کرده مسلط است که از . عقل بالمستفاد: 4

 بخواهد یم تواند استفاده کند مانند یک استاد ریایصی که هر مسئله ریایصی را به راحت  حل یم کند. 

. از دیدگاه فیلسوفان مسلمان اساس پذیرش هر آییر  و اعتقادی چیست؟ آنان کدام نوع استدالل ها را 12

ست و همه راه های عقّل شناخت و از نظر آنان اساس پذیرش هر اعتقادی استدالل عقّل ا معتیر یم دانند؟

، تمثیل و برهان عقّل محض هر کدام در جایگاه خود معتیی و مورد  انواع استدالل ها از جمله استدالل تجریی

 قبول هستند. 

ایمایی ارزشمند است که پشتوانه عقّل داشته  . از نظر فیلسوفان مسلمان چه نوع ایمان  ارزشمند است؟13

 و قل و علم و دلیل تیه باشد ارزش چندایی ندارد و چه بسا انسان را به سوی کارهای غلط باشد و ایمایی که از ع

ی بکشاند.   اشتباه نی 

( 98) نهای  دی را از نظر فالسفه اسالیم بنویسید.  معرفتراه های رسیدن به حقیقت و . 14  

 وخ / استدالل عقّل / شهود قلتی و عارفانه
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س یم کنند میان دستاوردهای عقیل و داده های وخ تعارض وجود دارد؟. چرا گایه برخ  از افراد احسا15  

زیرا انسان ها توانمندی های عقّل محدود و متفاوی  دارند و ممکن است از استدالل عقّل درست استفاده نکنند 

 و به نتیجه های نادرست برسند. 

جام ارض وجود دارد باید چه اقدایم ان. در مواردی که انسان گمان کند میان داده های عقیل و وخ الیه تع16

د تا بتواند خطاهای خود را اصالحدهد؟   انسان باید تالش علیم خود را افزایش دهد و از دانش دیگران بهره بیی

 رهای  یابد. انموده و از توهم و گمان تعارض میان دستاورده
ی عقّل و وحیایی  

ر این الیه تعاریص  وجود دارد؟ سخن او را دو دین ا وخ صدرا میان دستاورهای عقالن  ب. آیا از دیدگاه مال 17

ی دین حق و روشن الیه با دانش و معرفت قزمینه بیان کنید.  . او یم گوید امکان ندارد که احکام و قوانی  طیع و خی 

 یقیتی عقل در تقابل باشد و نفرین بر فلسفه ای که قوانینش مخالف و متضاد با قرآن و سنت باشد. 

ک عموم فیلسوفان مسلمان را در معیارهاو عقیده . 18 آییر  و اعتقادات بنویسید. مورد پذیرش ی مشیی  

. پذیرش هر اعتقاد و آییتی نیازمند استدالل عقّل است. 1  

ین ابزار برای تفکر در آیات و روایات است. 2 . عقل بهی   

تند. .استدالل عقّل، وخ الیه و شهود قلتی هر سه راه های کسب معرفت و حقیقت هس3  

ان کلیسا وجود دارد؟19 . در مورد رابطه عقل و دین چه تفاوت اسایس میان فیلسوفان مسلمان با رهیر  

ین  از نظر فالسفه مسلمان عقل و دین نه تنها هیچ تعارض و تضادی ندارند بلکه موید یکدیگر هستند. و عقل بهی 

که پشتوانه عقّل داشته باشد.   و ایمایی ارزشمند است ابزار برای کسب معارف و حقایق دیتی است.   

ان کلیسا عقل با دین در تضاد و مخالفت است  سان و عقل هیچ جایگایه در دین ندارد و ایمان اناما از دیدگاه رهیی

 را به خطر یم اندازد. 

زیرا آنان همه راه های عقّل  . چرا فیلسوفان مسلمان به دو گروه عقل گرا و تجربه گرا تقسیم نشدند؟20

، تمثیّل و برهان عقّل محض را در جایگاه خود درست و معتیی یم دانستند و  شناخت و  انواع استدالل های تجریی

 یم گفتند ما فرزندان دلیل هستیم و هر مکتب و آییتی که دالیل استوارتری داشته باشد یم پذیریم. ) در حقیقت

خود معتیی یم دانستند (. مسلمانان انواع ابزارهای شناخت از جمله حس، قلب و عقل را در جای   

 نکات مهم درس

بود. پیام الیه و سخنان پیامیر و پیشوایان عامل اصّل توجه به عقل و عقالنیت در جهان اسالم . 1  

و رشد فوق العاده حرکت مسلمانان به سوی علم و دانش . جایگاه ویژه و ممتاز عقل در جهان اسالم سبب 2

بود.  فلسفهعلوم و شاخه های دانش از جمله   

سخن نیم گفت. با عقل کمی  صورت یم گرفت و کیس علیه عقل مخالفت ضی    ح و مستقیم . در جهان اسالم 3  

. قوه استدالل و شناختو  وجودی برتر و متعایلمسلمان دو مصداق و کاربرد دارد:  . عقل نزد فالسفه4  

حقیقت انسایی خارج شده است. یم گوید: هر کس که عادت کرده سختی را بدون دلیل بپذیرد از ابن سینا . 5  
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ی مخلوق خدا 6  و غیر مادیاست که موجودی کامال رعقل اّول . از نظر فارایی و ابن سینا، اولی 
است و  وحان 

 عقول دیگر به ترتیب از عقل اول به وجود آمده اند. 

لم دیگر یم موجودات مجردی هستند که فوق طبیعت بوده و فیض خداوند از طریق آنان به عوا عالم عقول . 7

 رسد و با حواس ظاهری فابل درک نیستند. 

است که اگر پرتو و ظهوری از همان عالم عقول بن سینا ) فیلسوفان مسلمان( عقل انسان . از نظر فارایی و ا8

. کند مشاهده  نه که عقول درک یم کنند دریابد و تربیت شود و رشد کند عالوه بر استدالل یم تواند حقایق را آن گو   

ست و از نظر فیض رسان  به عقل انسان ها نام دارد. وظیفه عقل فعال فعالاز عقول عالم عقل، عقل  . یگ9

است.  آفتاب نسبت به چشم فارایی مقام آن نسبت به انسان مانند  

است که باید تربیت شود تا رشد   استعداد. فارایی و ابن سینا معتقدند که عقل در هنگام تولد به صورت یک 12

شود.  کاملحل تربیت  را یط کند و کند و مرا  

عقل هیوالنی / عقل بالَملکه / عقل بالفعل / عقل مسلمان به ترتیب چهار مرحله دارد:  فالسفه. عقل نزد 13

 بالمستفاد. 

دارد.  اما استعداد درک معقوالت  نداردهیچ ادرایک نوزاد تازه متولد شده  . در مرحله عقل هیوالیی انسان مانند14  

وری عقل ،له عقل بالملکه. در مرح15 را درک یم کند و یم تواند دانش ها را کسب کند.  قضایای ض   

رسیده و با تمرین و تکرار دانش های  را کسب کرده است. شکوفانی و فعلیت  . در مرحله عقل بالفعل، عقل به16  

اند تمام مسائل را به یم تو  است و  مسلطعقل مانند یک استاد ریایصی بر مسائل  ،بالمستفاد . در مرحله عقل 17

 راحت  حل کند . 

ی و اعتقادی 18 است. و ایمایی ارزشمند است  استدالل عقیل . از دیدگاه فالسفه مسلمان اساس پذیرش هر آیی 

داشته باشد. پشتوانه عقیل که   

ین ابزار برای تفکر در آیات و روایات است.  عقل. از دیدگاه فیلسوفان مسلمان، 19 بهی   

کتاب های ارزشمندی در تفسی  قرآن نوشته اند.   مه طباطبانی صدرا و عال مال  . 20  

است. وخ و شهود عقل ، . راه ها ی کسب معرفت و حقیقت از نظر فیلسوفان مسلمان، 21  

انرا عایل ترین مرتبه شهود یم شمارند که به  وخ. فالسفه مسلمان 22 الیه اختصاص دارد.  پیامیر  

باشد. قرآن و سنت پیامیر با مخالف و متضاد  ه ای که قوانینشا یم گوید: نفرین بر فلسفصدرمال . 23  

ک انسان را به  موید یکدیگرند. فیلسوفان مسلمان معتقدند عقل و دین یا وخ الیه 24 و در موضوعات مشی 

یم رسانند. نتیجه یکسان   

وی و تقلید از فیلسوفان نامدار نیست بلکه به معنای 25 درباره تدالیل بحث اس. دانش فلسفه به معتی پی 

فیلسوفان است و در درست  یا نادرست  یک دانش عقّل  نقد و برریس قوت و ضعف دالیلحقیقت اشیا همراه با 

تمداوری یم کند نه نژاد و قومیت اندیشمندان.                                   پایان درس هش استداللفقط   
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«درس نهم: آغاز فلسفه »   

د؟ . چه زمان  در یک جا1 وقت  مردم یک جامعه به عقل و تفکر و اندیشه توجه  معه حیات عقیل شکل یم گیر

د.   کنند به طوری که عقالنیت جزء فرهنگ عمویم جامعه درآید حیات عقّل شکل یم گی 

توجه به عقل و فکر، حرکت به سوی دانش و رشد شاخه های مختلف . حیات علیم چگونه آغاز یم شود؟ 2

رد و حیات علیم آغاز یم شود. علم را به دنبال دا  

. مهم ترین زمینه های رشد فلسفه در جهان اسالم را بنویسید. 3  

ام به عقل1 . وجود حیات عقّل در جامعه و  حضور عقالنیت واحی   

و فلسفی که موج ظهور اندیشمندان متکلم شد. . بحث و گفت و گو در مباحث اعتقادی 2  

یونان و سایر زبان ها. نهضت ترجمه متون علیم و فلسفی از 3  

. حیات تعقیل مسلمانان از چه زمان  و توسط چه کسان  پایه گذاری شد؟4  

 با ظهور اسالم و تشکیل جامعه اسالیم و توسط پیامیی و قرن کریم پایه گذاری شد. 

ید. 5 . برخ  از عوامل زمینه ساز حیات فلسف  که در قرآن و سنت پیامیر آمده است را نام بیر  

ائل شدن برای اصل تفکر و خرد ورزی. ارزش ق1  

. تکریم علم به عنوان ثمره تفکر و خرد ورزی2  

ام پیوسته عالمان و دانشمندان 3 . تکریم و احی   

ی شیوه های مختلف استدالل4 . طرح مباحث علیم و فلسفی و عقّل و به کار گرفی   

 منفی . مذمت پیوسته نادایی و جهل 5
ی

به عنوان یک ویژگ  

ی علوم دیگر ملت ها و تمدن ها و استفاده از آن ها. . دعوت به یا6 دگی   

م یا متکلمیر  به چه کسان  گفته یم شد؟ 6
ّ
با  دسته ای از دانشمندان بودند که موضوعات اعتقادی دین را . متکل

 استدالل و منطق مورد بحث قرار یم دادند. 

وجود  اثبات در مسائل اعتقادی مانند . متکلمیر  در کدام علوم و مسائل تبحر داشتند و شغل آنان چه بود؟ 7

ورت معاد و جیی و اختیار و ../ به تعلیم و کتابت اشتغال داشتند. خدا، صفات  خداوند، رصی  

ی حیات فلسف  مسلمانان داشت؟ . 8 نهضت ترجمه متون از چه زمان  آغاز شد و چه نقیسر در شکل گیر  

ه نبود بلکه علوم گوناگون از قبیل منطق، فلسفه ، از قرن دوم هجری آغاز شد. این نهضت تنها منحرص به فلسف

نجوم ، ریاضیات، طب و سیاست و .. را شامل یم شد و در نتیجه کتاب های فراوایی از زبان های یونایی ، پهلوی، 

ی از دیگران اهمیت  رسیایی و هندی و ... و در رشته های مختلف علیم ترجمه شدند و نهضت ترجمه و یادگی 

اییط مسلمانان بسیار زود معارف پیشینیان را فرا گرفتند و در تمایم رشته های دانش  . فراوان یافت ی رسی در چنی 

ی دانش فیلسوفان بزرگ یونان را فراگرفته و به نقد و بررش آرای آنان  رسآمد ملت ها شدند و در فلسفه نی 

 پرداختند و نظام فلسفی نویتی را سامان بخشیدند. 
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فتی استدالیل وفکری است که انسان، وجود را آن   حکمت به چه معناست؟. از نظر یک فیلسوف مشانی 9

چنان که هست به وسیله این فن به دست یم آورد و نفس خویش را به کمال یم رساند و به جهایی عقّل مشابه 

ی یم گردد.   جهان واقیع موجودات تبدیل یم شود و مستعد رسیدن به سعادت نهای  به اندازه طاقت بشی

ح حال وی را بنویسید. م. 10  نامه فارانر و رسر
ی
هجری در خراسان متولد شد 260در سال  خترصی از زندگ  

 از جوایی و نزد ابو بشی مت ی بن یونس در بغداد فلسفه و علوم مختلف آموخت و پس از مسافرت هایش به حران و 

 کرد و در سال بغداد در نهایت تا آخر عمر در دمشق و نزد حاکم آن سیف الدوله حمدایی زن
ی

درگذشت.  339دگ  

 و معلم ثایی لقب گرفت او بنیان گذار و موسس حکمت مشای  در جهان اسالم است 
ی

 و قناعت و زندگ
ی

و به سادگ

انه شهره دارد.  وی در علوم مختلف مانند پزشگ، حقوق، نجوم و سیاست استاد بود.  فقی   

بیان کنید هر مورد در چه موضوع و زمینه ایست. . دو مورد از آثار و تالیفات فارانر را بنویسید و 11  

ی » کتاب   رأی  الحکیمی 
ی ک اندیشه آنان است. « الجمع بی  که شامل نظرات افالطون و ارسطو و نقاط مشی   

غراض ارسطو فی کتاب ما بعد الطبیعه » کتاب 
َ
ی    ح و نکات پیچیده اش را آشکار « ا  که در آن نظرات ارسطو را تشی

 یم سازد. 

فارایی به علت آشنای  عمیق با تعالیم مشانی در جهان اسالم توسط چه کیس و چگونه بنا شد؟  . فلسفه12

اسالم توانست آموخته های خود از افالطون و ارسطو و سایر فیلسوفان گذشته را در یک نظام فلسفی جدید 

معلم اول گرفت به معلم  عرضه کند و فلسفه مشای  را در جهان اسالم بنا نهد. از این رو پس از ارسطو که لقب

 ثایی مشهور شد. 

(99) نهای  دی . موسس اولیر  مکتب فلسف  در جهان اسالم چه کیس بود و به چه لقنر شهرت یافت؟ 13  

 فارایی موسس حکمت مشاء / لقب معلم ثایی گرفت. 

فارایی ارسطو /   (98) نهای  دی . معلم اول و معلم ثان  به ترتیب لقب کدام فالسفه بوده است؟ 14  

(99خردادنهای  )مدینه فاضله را از نظر فارانر تعریف کرده و تفاوت آن را با مدینه جاهله بنویسید.  . 51  

ین مدینه ها مدینه ایست که مردم آن به اموری مشغول و به فضایّل آراسته اند که مجموعه مدینه و جامعه  بهی 

ی جامعه ای مدینه فاضله  است. تفاوت آن با مدینه جاهله در هدف است. را به سوی سعادت یم برد و چنی   

ی تشبیه یم کند 61 (98) نهای  دی ؟ وجه تشابه آن ها را بنویسید  . فارانر مدینه فاضله را به چه چیر   

 خود وظیفه ای دارد و آن وظیفه را به نحو احسن  
ی

به بدیی سالم تشبیه یم کند که هر عضو آن متناسب با ویژگ

ی بر برخی انجام یم دهد همان گون ه که در اعضای بدن برخی بر برخی دیگر تقدم دارند برخی از اعضای جامعه نی 

 ممتازی دارد بر 
ی

ی کیس که ویژگ دیگر مقدم اند ) همان طور که در بدن قلب ریاست یم کند در مدینه فاضله نی 

ی یم کند.(  مردم ریاست و رهیی

 های رئیس مدینه فاضله را نوشته. 17
ی
 وجود دا دو مورد از ویژگ

 
 ها در چه کسان

ی
رد؟و بیان کنید این ویژگ  

/ روخ بزرگ و رسشت  عایل داشته باشد و به عایل ترین درجات تفکر و تعقل رسیده باشد   ( 99نهای  شهریور  ) 

ی الیه را دریافت کند/ که در پیامیی و امامان وجود دارد.   و بتواند احکام و قوانی 
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( 99) نهای  دی دینه فاضله و مدینه جاهله را مقایسه کنید . بر اساس نظر فارانر هدف م18  

در مدینه فاضله هدف رسیدن به سعادت است اما در مدینه جاهله هدف مردم فقط سالمت  جسم و فراوایی 

 لذت هاست. 

هدف مردم فقط سالمت   ( 99) نهای  دی  هدف مردم در مدینه جاهله چییست؟ چرا ؟از نظر فارانر . 19

 لذت های  دست یافتند به سعادت رسیده جسم و فر 
ی اوایی لذت هاست زیرا آن ها گمان یم کنند که اگر به چنی 

 اند و اگر دست نیافتند به بدبخت  افتاده اند. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

مهم درس نکات  

ده قرن . از توجه و ورود فلسفه به جهان اسالم حدود 1  حیاتو حیات عقیل یم گذرد . این توجه نتیجه یک سیر 

در جهان اسالم گردید. حیات فلسف  بود که منجر به  علیم  

ی فیلسوف مشهور مسلمان 2 رساله رساله تالیف کرد. 270بود که حدود  ابو یوسف یعقوب بن اسحاق . اولی   

ط رشد و شکوفای  علم و دانش در جامعه . او 3
ی رسی است. وجود بسیی و زمینه مناسب و وجود حیات عقیل لی   

پیامیر و قرآن کریم ی آغاز و توسط ظهور اسالم و تشکیل جامعه اسالمتعقّل مسلمانان با  عقّل و  . حیات4

به حیات فلسفی انجامید. دو قرن بعد  و پایه گذاری شد   

قرن اول  در متکلمیر  ی و فلسفی در میان مسلمانان در آغاز اسالم موجب ظهور . وجود مباحثات اعتقاد5

مورد بحث قرار یم دادند.  استدالل و منطقآنان موضوعات اعتقادی دین را با  شد.  هجری  

ی  قرن دوم هجری . نهضت ترجمه متون از6  به شکل گی 
در اسالم نمود. حیات فلسف  آغاز شد و کمک شایایی  

  ،جمان معروف و زبر دست در عرص نهضت ترجمه. یگ از می  7
 
بود. نیر  بن اسحاق ح  

موجب آشنای  مسلمانان با علوم و دانش های مختلف و معارف پیشینیان و رسآمدی نهضت ترجمه متون . 8

 آنان بر سایر ملت ها شد. 

 مسلمانان با ترجمه  ،. در فلسفه9
 
ن نظام د و بررش آرای آنا، دانش فیلسوفان یونان را آموخته و با نقمتون یونان

در بردارنده ی اندیشه های جدید  افالطون و ارسطوی دند که ضمن برخورداری از آرافلسفی جدیدی را سامان دا

 بود. 

بود. چون ارسطو بیش از همه  ارسطوداشت و متگ بر آرای  استدالیل فلسفه اسالیم در آغاز رسشت  کامال. 10

ی صورت تکیه یم کرد فلسقیاس برهان  به  قوی گرفت.  استدالیلفه اسالیم نی   

صورت استدالیل فلسفه را با ظریف ترین ابن سینا و نبوغ استدالیل  فارانر . تالش های محکم و استوار 11

 ها آراست و نظایم فلسفی مستحکم و قوی به نام 
ی
را پدید آورد. حکمت مشاء موشکاف  

گرفته است. پایه گذار حکمت مشاء در لم اول معیم باشد که لقب  ارسطو. موسس اول حکمت مشاء ، 12

ی ممعلم ثان  است که به  فارانر جهان اسالم  کتب فلسفی در اسالم را بنا نهاده است. مشهور است و نخستی   
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اء محسوب یم شوند.  فارانر و ابن سینا . 13
ّ
ین حکمای مش از بزرگی   

ک اندیشه های افالطون و ارسطو را در کتاب14 د. جمع آوری کر  « الجمع نر رأنی الحکیمیر  »  . فارایی نقاط مشی   

ح و روشن ساخت و بعد الطبیعه اغراض ما. فارایی در کتاب 15 نظرات ارسطو در کتاب ما بعد الطبیعه را رسی

ی کتاب او بعدها راهنمای  شد.  ارسطودر فهم کتاب ابن سینا همی   

و طبع خود به جامعه گرایش دارد.  است که بر حسب فطرتمدن  بالطبع . از نظر فارایی انسان موجودی 16  

 مبنای ورود فارایی برای ورود به مباحث اجتمایع و فلسفه سیاش 17
ی است. مدن  بالطبع بودن انسان . اولی   

 اجتمایع  . به عقیده فارایی مسی  سعادت و کمال انسان از18
ی
یم گذرد. زندگ  

19 ، د  مشغول و به فضایّل آراسته ان یبه امور  آندم مر مدینه ای است که  مدینه فاضله. بر اساس دیدگاه فارایی

 که مجموعه مدینه را به سوی سعادت یم برد. 

انجام نحو احسن داشته و به وظیفه ای تشبیه یم کند که هر عضوی بدن  سالم . فارایی مدینه فاضله را 20

 میدهد. 

 باالترین درجات تعقلوده و به بروخ بزرگ و رسشنی عایل . از نظر فارایی رئیس مدینه فاضله باید دارای 21

را دریافت کند.  احکام و قوانیر  الیهرسیده باشد و بتواند   

ی املک وخ نیست زیرا او با پیامیر خدا . از دیدگاه فارایی رهیی جامعه کیس جز 22 تصال اتصال دائیم دارد و همی 

ان امکان یم دهد که جامعه را  ی  در جهت نیل به سعات حقیفی به درسنی و پیوسته به عالم باال به پیامیی رهیی

ی  اوست. شایسته امامان و جانشینان کنند. و پس از پیامیی رهیی  

جاهله هدف  مدینهآنان است. در  هدف. مهم ترین تفاوت مدینه فاضله با مدینه جاهله از نظر فارایی در 23

 ادت دنیوی و اخرویرسیدن به سعاما در مدینه فاضله هدف  سالمت جسم و فراوان  لذتهاستمردم فقط 

 است. 

ای  . 24
ّ
است.  استدالل عقیل و منطفی شاخصه اصّل حکمت مشاء، است و  وجودمحور فلسفه مش  

 پایان درس نهم
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«درس دهم: دوره میان  »   

ق زمیر  و اروپا به چه القاب و عناوین  مشهور است؟ 1 . ابن سینا در مشر  

ی به ابوعّل سینا، ابن سینا، ش ق زمی  یا  یخ الرئیس و حجة الحق شهرت دارد و در اروپا و غرب او را اویسنا در مشی

 اویسن و شاهزاده اطّبا یم نامند. 

ح حال ابن سینا را به صورت مخترص بنویسید. 2  نامه و رسر
ی
. زندگ  

هجری در بخارا متولد شد. از کودگ قرآن و ادب آموخت و در منطق  و ریاضیات شاگرد ابو عبدهللا  370در سال 

 بیشی  علوم زمان خود از ریاضیات ، منطق، فقه و فلسفه و ن
ی
 اتّل شد و از او پییسی گرفت و در سن شانزده سالگ

 طب را فرا گرفت. وی به شیخ الرئیس شهرت دارد. او فلسفه مشای  را به صورت مدون و نظام مند ارائه کرد. 

اشت. و آثار و تالیفات مهیم از جمله کتاب قانون و شفا را بر جای گذ  

. مهم ترین کتاب ها و آثار ابن سینا و موضوعات هر کدام را بنویسید. 3  

  آن را تالیف کرد. کتاب قانون : 
ی
نویع فرهنگ نامه پزشگ است که در سن شانزده سالگ  

، علوم طبییع و الیه کتاب شفا:  دایرة المعارف عظیم علیم و فلسفی شامل موضوعای  چون منطق، ریایصی

شفا که در بردارنده فلسفه ابن سیناست کامل ترین مرجع حکمت مشای  است.  است. بخش الهیات  

: شکل مخترص کتاب شفاست. کتاب نجات  

: دارای بیست جزء بود که در حمله غزنویان به اصفهان به غارت رفت. کتاب انصاف  

شامل آخرین دیدگاه های ابن سینا در حکمت است .  کتاب اشارات و تنبیهات:   

به زبان پارش و شامل ابواب مختلف حکمت است و برای عالء الدوله حاکم اصفهان نوشته : دانشنامه عالنی 

 است. 

این  طبیعت مرتبه ای از هست  است که رو به مقصدی خاص دارد و . طبیعت را از نظر ابن سینا تعریف کنید. 4

 مقصد در ذات عالم طبیعت است. 

م5
َ
به طبیعت چیست؟ . از دیدگاه ابن سینا علت نامگذاری این عال  

اجزای این عالم هرکدام طبع و ذات خایص دارند و خود این عالم به عنوان یک کل، طبع  و بدان جهت است که 

 ذای  دارد که منشأ و مبدأ تحوالت و حرکات آن است. 

زیرا خداوند عالم طبیعت را با لطف و عنایت خود . به نظر ابن سینا چرا عالم طبیعت نظام احسن است؟ 6

ین نظام ممکن یعتی نظام احسن را تحققپ دید آورده و همه اجزای آن چنان ترکیب و تالیف شده اند که بهی   

یم بخشند.    

ط آن چیست؟7 . به عقیده ابن سینا چه عامیل اشیاء را به سوی خیر و کمال سوق یم دهد و رسر  

د.  یط که مانیع در راه طبیعت قرار نگی   طبیعت هر شی / به رسی
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( 98) نهای  دی وجود رسر و بدی در طبیعت را چگونه توضیح داده است؟  . ابن سینا 8  

 او یم گوید در یک نگاه کّل به طبیعت متوجه یم شویم که تمام اموری که به ظاهر یی نظیم و رسی هستند در واقع

 برای اعتدال طبیعت و کمال نهای  آن و در یک نظم کّل جهایی الزم و مثبت یم باشد. 

ی از او تیر  از منظر ابن سینا کیست؟ . پادشاه راس9 ی در هیچ چی   یی آن توانگر و یی نیاز مطلق است که هیچ چی 

ی محتاج نیست.  ی بنده و مملوک او هستند و او به هیچ چی  ی از اوست و همه چی  ی  نیاز نیست. ذات هر چی 

ی باعث ایجاد خشوع و خشیت در نهاد دانشمند در برابر حق. 10 یم شود؟ به نظر ابن سینا چه چیر   

او یم گوید: تامل در رابطه طبیعت با ماوراء طبیعت و خداوند در کنار تحقیق در روابط میان  (99دینهای  ) 

ر دپدیده ها دانشمند را از ظاهر پدیده ها عبور یم دهد و به باطن آن ها یم رساند و آن ها را به خشوع و خشیت 

 برابر حق وا یم دارد. 

   ( 98) نهای  دی  به دو سوال زیر پاسخ دهید.  در مورد کتب ابن سینا . 11

)کتاب نجات( الف( کدام کتاب او مخترص کتاب شفا یم باشد؟  

)کتاب اشارات و تنبیهات( ب( کدام کتابش شامل آخرین دیدگاه های او در حکمت است ؟  

مهم ترین کتاب شیخ سهروردی چیست و او کدام مکتب فلسف  را پایه گذاری کرد؟. 12  

اف  کتاب  اق / حکمت ارسی حکمة االرسی  

 را تعریف کنید. 13
ی
اق وی عقل و استدالل . حکمت ارسر اف  نویع بحث از وجود است که تنها به نی  حکمت ارسی

ی همراه یم سازد.  ه از دیدگاه این مکتب تحقیق فلسفی به شیو  اکتفا نیم کند بلکه آن را با سی  و سلوک قلتی نی 

 یی نتیجه و گمراه کننده است.  استدالیل محض بدون رسیدن به قلب و 
سی  و سلوک عارفانه بدون تربیت عقالیی  

 دارد؟ (14
ی
 چه ویژگ

ی
اق  به چه کیس گفته یم شود؟ ) فیلسوف ارسر

ی
اق . فیلسوف ارسر  

اف   یم کوشد آنچه را در مقام بحث و استدالل به دست آورده با شهود قلتی و فیلسوفی است که فیلسوف ارسی

 به ذائقه دل برساند و آنچه از طریق شهود کسب کرده را با استدالل و برهان به دیگرانتجربه درویی دریابد و 

  تعمیم دهد. 

اق را پایه گذاری نمود؟15 . شیخ سهروردی چگونه حکمت ارسر  

اق را پ اق ایران باستان و تلفیق آن با عرفان اسالیم حکمت  نو به نام حکمت ارسی ایه  او با احیا فلسفه نور و ارسی

رد. گذاری ک  

اق را چگونه تعریف یم کند 16  و ارسر
ی
اق حکمت ؟ و منشا آن را در کجا یم بیند  . قطب الدین رازی حکمت ارسر

ی به معتی کشف و شهود است و این همان  اق نی  اق است و ارسی اف  حکمت  است که اساس و بنیان آن ارسی ارسی

قیایی است که اهل فارس بوده اند. زیرا حکمت آن ها هم شهودی و  کشفی بوده است.   حکمت رسی  

 چیست؟ 17
ی
اق . از دیدگاه قطب الدین رازی علت نام گذاری مکتب فلسف  سهروردی به حکمت ارسر  

 زیرا این حکمت از ظهور و انوار عقّل و تابش آن ها بر نفس انسان های کامل به دست یم آید. 
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  (99و  98) نهای  . با توجه به فلسفه سهروردی مفاهیم زیر را تعریف کنید. 18

 که اشیای دیگر از تابش و پرتو نور او   است ) خداوند( مبدأ جهان و خالق هست  و نور محضالف( نور االنوار: 

 پدید آمده اند. 

ق جهان:  نور محض یا محل فرشتگان مقرب است که به دلیل تجرد از ماده بر موجودات خایک قابل ب( مشر

 مشاهده نیست. 

ماده است که بهره ای از نور ندارد. جهان تاریگ یا عالم ج( مغرب کامل:   

ق محض و مغرب کامل، مغرب وسیط قرار دارد که در آن نور و ظلمت به هم سیط: د( مغرب و   در میان مشی

 آمیخته اند. 

ه: ه( حکیم م  
ّ
اق و عرفان دست یافته ایی  سکتأل . اند که هم در صور برهایی به کمال رسیده و هم به ارسی  

قعیت اشیا و موجودات و تفاوت آن ها در چیست؟ . از دیدگاه سهروردی وا19   

هر واقعیت  نور است اما نه نور مطلق بلکه درجه ای از نور است و تفاوت موجودات در شدت و ضعف نورانیت 

 آن هاست. 

د و رستگاری در چیست؟20 . از منظر سهروردی وجود و حیات موجودات چگونه شکل یم گیر  

ی و نور مطلق یعتی خدا ها را به ذات نخستی  ی اق یم کند و متجّل یم شود و همه چی  وند پیوسته نور افشایی و ارسی

ی در این جهان پرتوی از نور ذات اوست و  وجود یم آورد و با اشعه ی نور خود به آن ها حیات یم بخشد. همه چی 

رستگاری در وصول کامل به این روشتی خداوند است.  ای  و کمایل موهبت  از رحمت اوست/ هر زیب  

چهار دسته شامل. سهروردی جویندگان معرفت را به چند دسته تقسیم یم کند؟ 12  

. آنان که تازه عطش و شوق معرفت یافته و جویای آن اند. 1  

. ندارند . آنان که در فلسفه استدالیل به کمال رسیده اند اما از ذوق و عرفان بهره ای 2  

ارند و فقط تصفیه نفس یم کنند و به شهودهای  رسیدندآنان که به طریقه برهان و فلسفه استدالل توجیه ند. 3  

اق و عرفان دست یافته اند )  به این ها حکیم متال4 ه  . آنان که هم در صور برهایی به کمال رسیده و هم به ارسی

ین گروه هستند(.   گفته یم شود و بهی 

ط مقام 22 خالفت چیست؟. از دیدگاه سهروردی چه کیس شایسته خالفت و ریاست تامه است و رسر  

ی استاد باشد  ه بوده و در بحث نی 
ی
شایسته ریاست و خالفت است. برای مقام خالفت  حکییم که غرق در تأل

وری است که امور و حقایق را یی واسطه از حق تعایل دریافت کند.   رصی

 یم گردد؟23
 
 و درخشان و چه وقت تاریک و ظلمان

 
 جهان نوران

 
. به نظر سهروردی چه زمان  

 یم شود و هر گاه جهان از تدبی  هر گاه 
ریاست واقیع جهان به دست امام و حکییم متاله باشد جهان نورایی

افکند. یم حکییم الیه تیه بماند ظلمت و تاریگ بر آن سایه   
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 و حکمت مشانی در چیست؟24
ی
اق . مهم ترین تفاوت حکمت ارسر  

و به شهود قلتی و عارفانه توجه چندایی د در حکمت مشای  فقط به بحث عقّل و استدالل منطف  توجه یم شو 

اف  هم بحث عقّل و فلسفه استدالیل و هم شهود درویی و عرفایی نیم شود.  مورد توجه قرار اما در حکمت ارسی  

د.   یم گی 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 نکات مهم درس

ی به 1 ق زمی  ، اویسناشهرت دارد و در اروپا و غرب به ابن سینا و حجة الحق ، شیخ الرئیس . ابن سینا در مشی

مشهور است. شاهزاده اطباء و  اویسن  

دشوار نیست و من پس از مدت کوتایه در آن مهارت یافتم. علم طب . ابن سینا یم گوید 2  

ان یم ماندم با . ابن سینا یم گوید هر گ3 ع و زاری اه در مسئله ای حی  رآن ققرائت به درگاه خدا و با نماز و ترص 

. گشتبرایم مکشوف یم   خواببرایم روشن یم شد و بسیاری از مسائل در   

پایه گذاری کرده  ارسطواست. او این روش را که عقیل و استدالیل . روش ابن سینا در تحلیل مسائل فلسفه، 4

ارائه کرد.  مدون و نظام مندند و فلسفه مشای  را به صورت ه اوج رساببود   

نی دانشنامه عالو  اشارات و تنبیهات، انصاف، نجات، شفا، قانونکتاب   . مهم ترین آثار و تالیفات ابن سینا 5

 است. 

است . حکمت مشانی آمده و این کتاب کامل ترین مرجع الهیات شفا  . فلسفه ابن سینا در بخش6  

خود پدید آورده و همه اجزای آن چنان ترکیب و  لطف و عنایت ابن سینا خداوند عالم طبیعت را بااز منظر . 7

ین نظام ممکن یعتی  را تحقق یم بخشند.  نظام احسنتالیف شده اند که بهی   

ط اینکه مانیع در  طبیعتبه عقیده ابن سینا  . 8 هر شی آن را به سوی کمال و خی  مطلبوش سوق یم دهد به رسی

د.  راه طبیعت قرار نگی   

 در یک 9
ی

 . ابن سینا معتقد است آنچه در ظاهر در طبیعت رسی و بدی به نظر یم رسد همگ
 
و  نظم کیل جهان

آن الزم است.  اعتدالو  کمال نهانی طبیعتبرای   

ی 10  های طبیعت و روابط پدیده های آن به شکل گی 
ی

منجر یم شود.  طبییععلوم . کشف ویژگ  

ی از ذات او پدید آمده استراستیر   هپادشا . ابن سینا11 ی . را خدای توانگر مطلق و یی نیاز یم داند که هر چی   

 در رابطه طبیعت با ماوراء طبیعت و خدا در کنار تحقیق در روابط میانفیلسوف  . به اعتقاد ابن سینا تامل 12

یم شود.  رسیدن به باطن اشیاء و خشوع و خشیت الیه پدیده ها موجب  

 موسس ودی شیخ سهر . 13
ی
اق اق  حکمةاست و مهم ترین کتاب وی حکمت ارسر است. او با احیاء فلسفه االرسر

اق ایران باستان   را پایه گذاری نمود. عرفان اسالیم و تلفیق آن با نور و ارسر
 
اف حکمت ارسی  
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اق نویع بحث از وجود است که عالوه بر توجه به 14 وی عقل و استدالل . حکمت ارسی سیر و سلوک  بهنیر

رفانه و قلنر توجه دارد. عا  

است و سی  و نر نتیجه . از منظر سهروردی تحقیق فلسفی به شیوه استدالیل محض و بدون رسیدن به قلب 15

 و قلتی هم بدون تربیت عقالیی 
یم باشد.  گمراه کنندهسلوک روحایی  

اق ) سهروردی( در فلسفه خود 16 یم کند. استفاده  نوری مفهوم وجود از مفهوم به جا . شیخ ارسی  

یم نامد. نور االنوار . سهروردی مبدا جهان و خالق هست  را نور محض یم داند و او را 17  

آن هاست. و ضعف نورانیت  شدتدگاه سهروردی تفاوت اشیاء در . از دی18  

طبع و ذات خایص . ابن سینا یم گوید: علت نامگذاری این عالم به طبیعت این است که هر جزء این عالم 19

آن است.  منشا و مبدا حرکات و تحوالت  خود این عالم به عنوان یک کل طبع و ذای  دارد کهدارند و   

ق. در فلسفه سهروردی 20  معنای  ویژه پمعنای زمیتی خود را ندارند بلکه در جغرا مغربو  مشر
یدا فیای عرفایی  

 یم کنند. 

ق جهان . در جغرافیای سهروردی 21 ی جهان تاریگ مغرب کامل ت و نور محض یا محل فرشتگان مقرب اسمشر نی 

ق محض و مغرب کامل قرار دارد که در آن نو مغرب وسیط یا عالم ماده است که بهره ای از نور ندارد.  ر میان مشی

 و ظلمت به هم آمیخته اند. 

ین آنان چهار گروه سهروردی جویندگان معرفت را به .  22 است و او کیس حکیم متاله تقسیم یم کند که بهی 

اق و عرفان دست یافته است. است   که هم در صور برهایی به کمال رسیده و هم به ارسی  

وری است که حکیم متاله . از دیدگاه سهروردی ریاست تامه و خالفت شایسته 23 است و برای مقام خالفت رصی

از حق تعایل دریافت کند. نر واسطه حقایق را   

ه البته ریاست او با قهر و غلب  نهان  حاکم است و گایه  ظاهر. سهروردی معتقد است که امام متاله گایه در 24

خایل بماند حکییم الیه  شده و اگر جهان از روشنباشد جهان  حکیم متالهاگر ریاست جهان به دست نیست. 

یم شود.  تاریک  

 پایان درس دهم
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ر » 
ّ
«درس یازدهم: دوران متاخ  

و هر دوره شامل چه بازه زمان  یم باشد؟ م یم شود به چند دوره تقسیاز نظر تاریج  . فلسفه اسالیم 1  

. دوران متقدم ) از آغاز ظهور اسالم تا قرن چهارم هجری ( 1  

نجم تا دهم هجری () از قرن پ. دوران میانه 2  

. دوران متاخر ) از قرن یازدهم تا عرص حارصی (3  

ین فیلسوفان ایران در دوره صفویه چه کسان  بودند؟ 2 . معروفیی  

 / مالصدرا / می  فندرسگمی  د
اماد /شیخ بهایی  

ید. . 3  از آثار و تالیفات مالصدرا را نام بیر
المعاد و الشواهد الربوبّیة / تفسی  القرآن الکریم / المبدا برخ   

سفار مشهور است و با ال  کمة المتعالیه ) این کتاب مهم ترین و مشهورترین اثر فلسفی مالصدراستالِح 
َ
هام که به ا

(چهار مرحله ای عارفان در چهار بخش اصّل تالیف و تنظیم شده است از سفر   

. مراحل سیر و سلوک عارفان برای رسیدن به کمال نهانی را بنویسید. 4  

در این سفر سالک یم کوشد از طبیعت و عوالم ماورای طبیعت . سفر اول ، سفر از خلق به حق) خدا (: 1

  . خدا حجایی نباشد عبور کند و به حق واصل شود و میان او و 

ی در اسما و صفات   . سفر دوم، سفر با حق و در حق: 2 در این سفر سالک یم کوشد به کمک خداوند سی 

 خداوند نماید. 

در این مرحله سالک به سوی خلق باز یم گردد در حایل  سفر سوم، سفر از حق به سوی خلق همراه با حق: . 3

ی را مظهر ج لوه او یم یابد. که به حق توجه دارد و همه چی   

در این سفر سالک یم کوشد به کمک حق، مردم را هدایت کند و آن ها را  . سفر چهارم، سفر در خلق با حق: 4

 سالک راه حق نماید. 

چهار بخش. کتاب اسفار اربعه مالصدرا شامل چند بخش است و هر قسمت شامل چه موضوعانی است؟ 5  

توحید و صفات الیه / بخش سوم: افعال خداوند و ربوبیت و بخش اول : مباحث عمویم فلسفه / بخش دوم: 

ی آن تا رسیدن انسان به معاد.   حکمت الیه / بخش چهارم: علم النفس و مراحل شکل گی 

. مباحث عمویم فلسفه در کتاب اسفار مالصدرا با کدام مرحله از سیر و سلوک عرفان  تطبیق یم کند؟ 6

  (99) نهای  دی توضیح دهید 

ورای طبیعت عبور کند و به حق واصل اخلق به حق. در این سفر سالک یم کوشد از طبیعت و عوالم مسفر از 

 شود و میان او و حق حجایی نباشد. 

 نگاشته شده کدام است؟ 7
 
ین کتاب فلسف  مالصدرا که با الهام از مراحل عرفان ( 98) نهای  دی . مهمیی  

سفار اربعه 
َ
 کتاب ا

ی
سفار االربعة ( یا ) الحکمة المتعالیه ف

 
اال  

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



 
 

41 

. نام مکتب فلسف  مالصدرا چیست؟ این فلسفه بر چه پایه و اسایس بنیان نهاده شد؟8  

ی انس و   و نی 
اف   فلسفه مشای  و حکمت ارسی

ب گذشته یعتی حکمت متعالیه . این فلسفه نتیجه تکامّل دو مشی

 الفت و تلفیق برهان عقّل، شهود قلتی و بود. یعتی حکمت متعالیه از الفت دائیم وی با وخ الیه و قرآن کریم 

 وخ قرآیی شکل گرفت. 

ان و مالک فلسف  بودن یک میی  یا سخن چیست؟ 9 اوال هر مبحتی که طرح یم شود باید به موضوع . میر 

مربوط باشد / ثانیا متگ بر عقل و استدالل عقّل باشد نه شهود قلتی و آن فلسفه یعتی وجود و مسائل بنیادی 

. بیان نقّل  و قرآیی  

. چرا مکتب فلسف  مالصدرا از معیارهای فلسفه خارج نشده و به علم کالم یا عرفان تبدیل نشد؟10  

زیرا وی در مباحث فلسفی خود هر دو معیار و مالک یک مبحث فلسفی را رعایت یم کرد یعتی مباحث او مرتبط با 

به  وخ به عنوان تایید و شاهد کمک یم گرفت نه فلسفه بود و از استدالل عقّل بهره یم برد و در واقع از شهود و 

 عنوان پایه استدالل. 

ید. . 11 ( 99) نهای  دی منابع حکمت متعالیه را نام بیر  

اء به خصوص اندیشه های ابن سینا 1
ّ
اق، اندیشه های سهروردی2/   . فلسفه مش . حکمت ارسی  

رآن کریم و روایات پیامیی و ائمه. تعالیم ق4/   . عرفان اسالیم به ویژه اندیشه های ابن عریی 3  

ید یا حکمت متعالیه  . اصول فلسف  مالصدرا 12 ( 98) نهای  دی را نام بیر  

ی وجود  اصالت وجود / وحدت حقیقت وجود / مراتب داشی 

. نام دیگر فلسفه صدرانی یا مال صدرا چیست؟ علت این نامگذاری را توضیح دهید. 13  

ست زیرا اصل اصالت وجود بنیادی ترین اصل فلسفی مالصدراست که بر نام دیگر آن فلسفه اصالت وجودی ا

 سایر مباحث فلسفی او اثر عمیق گذاشته و به آن ها رنگ و بوی اصالت وجودی بخشیده است. 

( 99) نهای  دی  . معنای اصالت ماهیت چیست و کدام فیلسوف اصالت ماهینی بود؟14  

یت است یعتی آنچه واقیع است ماهیت است نه وجود و وجود مصداق ماه ،اصالت ماهیت: امر واقیع خارخی 

ایع ذهتی است / می  داماد.  ی  رصفا یک مفهوم انی 

اصالت به معتی واقیع است که در مقابل آن . مقصود مالصدرا از اصالت چیست؟ با مثال توضیح دهید. 15

 س مقصود مالصدرا از وجود اصیل اینذهتی و غی  واقیع قرار دارد مثل اینکه بگوییم آسمان یک امر واقیع است پ

 است که وجود امر واقیع است. 

ح دهید.  . نظریه اصالت وجود مالصدرا را 16 او معتقد بود که از میان دو مفهوم  تعریف کنید و آن را رسر

، ما  به ازاء و مصداق وجود است. پس  ماهیت و وجود این وجود است که واقیع و اصیل است و واقعیت خارخی

لت دارد نه ماهیت. وجود اصا  

ح:  او یم گفت آنچه ما در خارج یم یابیم از آسمان و درخت و آب تا حیوان و انسان همه مصداق وجودند  رسی

البته وجودهای  متفاوت و با نقص و کماالت متفاوت. ذهن انسان وقت  به این وجودهای متفاوت نظر یم کند 
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صورات و مفاهییم از قبیل آسمان، درخت ، آب، انسان و متناسب با تفاوت ها و خصوصیات هر کدام از آن ها ت

اع یم کند  ی   حیوان را انی 
ّ
و آن وجودها را به این تصورات و مفاهیم نامگذاری یم کند و از هم متمایز یم سازد و اّل

ی جز وجود و حقیقت وجود نیست.  ی   آنچه در خارج است وجود است بنابراین جهان چی 

سبب شد تا مالصدرا نظریه اصالت وجود را مطرح کند؟  و زمینه هانی  ل. چه عوام17  

ابن سینا در شش قرن پیش از مالصدرا نظریه مغایرت و تفاوت وجود و ماهیت را مطرح کرد و بیان نمود که  

ی دو مفهوم و جنبه به نام وجود و ماهیت یا چیست  و هست  یم یابد. بعد از گذشت سالها برخی  ی  انسان در هر چی 

این سوال را مطرح کردند که حال که آن شی خارخی که منشأ پیدایش دو مفهوم مغایر در ذهن ما شده از فالسفه 

 یگ است این یک شی واقعا و حقیقتا مصداق کدام یک از دو مفهوم است؟ وجود یا ماهیت؟

داماد استاد مالصدرا گفتند که آن امر واقیع و خارخی  هیت است نه ما مصداِق  ،برخی از فیلسوفان از جمله می 

ی نظر را پسندیدند  اصالت با ماهیت است و  وجود و   مردم همی 
تا اینکه مالصدرا نظریه اصالت وجود را  بیشی 

 مطرح ساخت و اثبات نمود که آن حقیقت خارخی وجود است. 

. پیام این شعر چیست؟ 18  

ی ها امور اعتباری است »  «وجود اندر کمال خویش جاری است          تعی   

ی وجود و حقیقت وجود نیست و اصالت حقیف  با وجود است و ماهیت ها در جهان تصورات و جهان  ی چی 

اع و نامگذاری یم کند.  ی  مفاهییم هستند که ذهن آن ها را انی 

رفا با مثال توضیح دهید. . 19
 
نظریه وحدت وجود را از منظر ع  

ت های جهان اصالت ندارند. آنان یم    عارفان از دیرباز معتقد بودند که هست  یگ است و یک حقیقت است و  کیی

ت های  که یم بینیم مانند نسبت آب دریا به امواج است. این امواج فراوان
  گفتند نسبت حقیقت وجود به این کیی

ی جز همان آب نیستند. درخت  ی  و عظمت آن ها هم یاد یم کنیم چی 
ی

که مرتب یم آیند و یم روند و گایه از بزرگ

 همه این امور گوناگون از خود هویت و وجودی ندارند و رصفا آب و سایه های آن حقیقت و انسان و خوررشید و 

ند. ا  

و آن را چگونه اثبات یم کردند؟نی بردند نظریه وحدت وجود از چه طریفی به  . عارفان 20  

 از طریق از طریق شهود عرفایی دریافتند. آنان برای اثبات نظر خود کمی  به استدالل متوسل یم شدند و بیشی  

 تمثیل و تشبیه به دیگران یم رساندند. 

(99) نهای  دی . . وحدت حقیقت وجود را از نظر مال صدرا توضیح دهید 21  

وجود خارخی امری واحد است و موجودات در حقیقت هست  با هم وحدت دارند و یکسانند.  او یم گوید:   

ت  در جهان یم بینیم به معنای وجود های  هست  یک حقیقت و یک واحد حقیف  بیش نیست و آنچه از کیی

 مختلف و متکیی نیست. بلکه معنای دیگری دارد. 

اصل اصالت وجود. . مال صدرا برای اثبات وحدت وجود از کدام اصل استفاده کرد؟ توضیح دهید 22  
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ک و واحد همان   مالصدرا  یم گفت حال که واقعیت اصالت با وجود است نه ماهیت و وجود هم امر مشی 

 اشیاست پس حقیقت یگ بیش نیست و جای  برای تکیی واقیع در عالم وجود ندارد. 

ح دهید. 23 . اصل مراتب داشیی  وجود را از دیدگاه مالصدرا رسر  

از نظر مالصدرا با اینکه هست  و وجود یک حقیقت واحد است اما این حقیقت دارای درجات ، مراتب و شدت و  

ان درجه ضعف است. وجود در تجلیات و ظهورا ی ت خود دارای مراتتی یم شود و هر مرتبه ای از وجود به می 

 وجودی خود، ظهور آن حقیقت واحد و یگانه است. 

ی تشبیه یم کند؟  . مالصدرا 24   وجود را در مقام مثال به چه چیر 
و چه نتیجه وحدت وجود و مراتب داشیی

د؟   ای از آن یم گیر

ایی که از کانون دور یم شوند ضعیف این حقیقت واحد مانند یک کانون نور درخش ی ان است که اشعه ی آن به می 

ی اختالف در شدت و ضعف ت در جهان  ،و ضعیف تر یم شوند و همی  سبب تمایز آن ها از یکدیگر و پیدایش کیی

 یم شود . یعتی ما یک حقیقت به نام نور داریم که در مرتبه ای قوی و در مرتبه ای ضعیف است. اما هم نور قوی

ی دیگر ترکیب نشده اند. و  ی هم نور ضعیف در هر صورت نور هستند و با چی   

ت در جهان یم شود؟25 . به عقیده مالصدرا چه عامیل سبب تمایز اشیاء و پیدایش کیر  

 اختالف موجودات و اشیاء در شدت و ضعف نور حقیقت وجود. 

ت؟. هر یک از اشعار زیر با کدام یک از اصول فلسف  مالصدرا مرتبط اس26  

 هو 
ّ
) وحدت حقیقت وجود (    الف( که یگ هست و هیچ نیست جز او           وحده ال اله اّل  

ی ها امور اعتباری است     ) اصالت وجود (  ب( وجود اندر کمال خویش جاری است          تعی ّ

ایی بیش نیست    گرچه بسیارند انُجم آفتایی بیش نیست ) ج( 
ی وجود(در هزاران جام گوناگون رسی مراتب داشی   

 د( این همه عکس یم و نقش نگارین که نمود     یک فروغ رخ ساف  است که در جام انداخت   ) وحدت وجود(

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 نکات مهم درس

ین فیلسوف  فارانر تقسیم یم شود.  متاخرو  میانه، متقدمفه در جهان اسالم به سه دوره تاری    خ فلس. 1 بزرگی 

در ابتدای دوره میانه ظهور کرد. ابن سینا دوره متقدم بود .   

یم  گفته یم شد   متکلمیر  داشت. دانشمندان علم کالم که به آن ها علم کالم  . فلسفه از همان ابتدا رقیتی به نام2

از معارف دیتی دفاع کنند. و استدالل عقل ز طریق خواستند ا  

موجب رکورد این علم در بخش های  از جهان اسالم بعد از ابن فلسفه  از مخالفت و انتقاد شدید متکلمیر  . 3

 سینا شد. 

  عرص صفویه . فلسفه در ایران از4
ی

ی پیدا کرد. و در این عرص فیلسوفان بزرگ د، داما میر مانند رشد و رونق بیشی 

ظهور کردند.  در اصفهان میر فندرسگو مالصدرا ، شیخ بهانی   

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



 
 

44 

 و می  داماد استادان مالصدرا بودند. 5
داماد. شیخ بهایی بنیان گذار حوزه فلسفی اصفهان بود.  میر  

 است و نتیجهبرهان عقیل و شهود قلنر و وخ قرآن  است که تلفیف  از حکمت متعالیه مالصدرا بنیان گذار . 6

  کتبتکامّل دو م
ی
اق یم باشد. مشانی و ارسر  

سیر و سلوک  چهارگانه است که در چهار بخش  و بر اساس مراحلاسفار اربعه . مهم ترین کتاب مالصدرا 7

تنظیم شده است.  عارفانه  

 / عرفان اسالیم. . منابع حکمت متعالیه عبارتند از: 8
ی
اق قرآن کریم و روایات / فلسفه مشانی / فلسفه ارسر  

است. اصالت وجود، وحدت حقیقت وجود و مراتب داشیی  وجود ول فلسفی مالصدرا شامل . مهم ترین اص9  

ی جهت گایه این فلسفه به فلسفه  اصالت وجود. 10  اصالتبنیادی ترین اصل فلسفی مالصدراست به همی 

هم شناخته یم شود.  وجودی  

است. واقیع  امریوجود است یعتی وجود واقیع و غیر ذهن  بودن .مقصود از اصالت وجود ،11  

هست  و چیست  ( را یم توان دید. و این وجود و ماهیت ) . ابن سینا معتقد بود در هر شی خارخی دو مفهوم 12

هستند. مغایر و متفاوت دو در ذهن باهم   

است و وجود رصفا یک مفهوم  ماهیتمعتقد بودند اصالت و واقعیت با  میر داماد . برخی از فیلسوفان مانند13

ایع ذه ی نامیده شدند. اصالت ماهینی  تی است . این فیلسوفانانی   

است که اصیل و واقیع است و واقعیت خارخی مصداق وجود است. البته  وجود. مالصدرا معتقد بود که این 14

 وجود ها متفاوت و دارای نقص و کماالت متفاوتند. 

ی جز « . مالصدرا یم گوید15 ی نیست. حقیقت وجود و  وجودجهان چی   

است و همه اشیا و حقیقت واحد حقیقت وجود به این معتی است که هست  و وجود یک . وحدت 16

. یکسان و واحدند موجودات از نظر وجودی  

دیگران تمثیل و تشبیه به کسب کردند و آن را در قالب   شهود عرفان   . عارفان اصل وحدت وجود را از طریق17

 یم رساندند. 

ی وجود این اس18 ت که با اینکه هست  یک حقیقت واحد است اما این حقیقت واحد . منظور از مراتب داشی 

است.  شدت و ضعف است و همانند نور دارای دارای درجات و مراتب  

و  تکیر سبب تمایز آن ها و پیدایش ختالف موجودات در شدت و ضعف نور وجودی . از دیدگاه مالصدرا، ا19

در عالم یم شود.  تعدد  

20 ، ای  بود و  که  وجود. در فلسفه صدرای 
ّ
اف  بود به هم یم رسند و   نورمحور فلسفه مش که اساس فلسفه ارسی

پیدا یم کنند. یک معنا و هویت  یگ یم شوند و  

 

 پایان درس یازدهم
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«معاض  حکمتدرس دوازدهم: »   

مقصود از حکمت معاض در ایران چیست و چه تفاوت عمده ای با دوره های قبل دارد ؟ . 1  

وطه در ایران پدید آمد از حدود صد سال پیش فلسفی جدیدی است که  مقصود دوره و حیات با آغاز نهضت مشی

ورود فلسفه های جدید اروپا به جهان اسالم و ایران است. و تفات عمده آن با دوره های گذشته   

 آغاز شد و چه پیامدهانی داشت؟2 
  . ورود فلسفه جدید اروپانی به ایران از چه زمان 

وطه/ کتاب های فلسفی فیلسوفان بزرگ اروپا به فارش ترجمه شد ، دانشجویایی برای از زمان آغاز ن هضت مشی

 اروپای  به آنجا رفتند، رشته های تحصیّل مربوط به فیلسوفان اروپای  در 
 آشنای  با فیلسوفان و مکاتب فلسفی

ی و تحلیل دانشگاه های ایران تاسیس شد و به تدری    ج اساتیدی وارد آموزش فلسفه شدند که م تخصص در تبیی 

 نظرات فیلسوفان اروپای  بودند. 

 و فلسفه در ایران بوجود آمد؟3
ی
. پس از سقوط دولت صفویان چه تحوالنی در زمینه علیم ، فرهنگ  

 های  ایران را فرا گرفت  
ا، که تا مدت های طوالیی ادامه یافت، این نابسامایی هپس از سقوط صفویان، نابسامایی

 را به شدت ضعیف کرد و همه علوم از جمله فلسفه را از رونق انداخت لذا با وجود اینکه حیات علیم و 
ی

فرهنگ

 از شادایی چندایی برخوردا
ر در این ایام چند فیلسوف نام آشنا به تدریس فلسفه اشتغال داشتند اما حیات فلسفی

 نبود. 

یران فراهم کرد؟ . چه عوامیل و از چه زمان  زمینه را برای حیات مجدد فلسفه در ا4  

ی جنب و جوشی  در اواخر حکومت قاجار یک جنبش فکری و اجتمایع در ایران شکل گرفت و در حوزه فرهنگ نی 

 پدید آمد و مسئله های فکری و فلسفی جدیدی مطرح گردید که زمینه را برای حیات مجدد فلسفه فراهم کرد. 

 با فلسفه های جدید اروپانی 5
که وارد ایران شد چگونه بود؟  . برخورد فیلسوفان ایران   

ه ارزشمند فلس ی از ذخی  اف  و متعالیه آشنا بودند تالش کردند با بهره گی  ، ارسی فی آنان که با فلسفه های مشای 

د  کو دند بار دیگر فلسفه را که به ر از این رو تالش کر  فلسفه های جدید اروپای  را بفهمند و ارزیایی کنند.  خود،

 ه و رونق ببخشند و فلسفه ای غتی تر و پربارتر که ناظر بر مسائل روز جامعه باشد عرضهگراییده بود احیا کرد

 نمایند. 

. کانون اصیل فعالیت های فلسف  معاض در ایران کدام شهرها بودند؟ برخ  از اساتید برجسته فلسفه در 6

ید.   هان هم حلقه های درش فلسفهقم و تهران کانون اصّل فلسفه بودند و در مشهد و اصف عرص حاض  را نام بیر

، ابوالحسن رفییع، سید محمد   زا مهدی آشتیایی ، می 
، ابوالحسن شعرایی خان قشقای  زا جهانگی  تشکیل یم شد/ می 

 .  و عالمه طباطبای 
 کاظم عّصار،محمد مهدی الیه قمشه ای، آیت هللا محمد عّل شاه آبادی، امام خمیتی

شاگردان نزدیک ایشان اختصاص داشت و علن  نیم شد؟چرا حلقه درس فلسف  امام خمین  به . 7  

زیرا بسیاری از بزرگان به شدت با تدریس فلسفه و به خصوص فلسفه صدرای  مخالف بودند و آن را فلسفه ای 

 ضد دیتی یم دانستند. 

ید. 8  امام خمین  را نام بیر
 
ح بر . برخ  از آثار و تالیفات عرفان ح فصوص الحکم / رسی مصباح تعلیقات به رسی

ح دعای سحر / رس الصلوة /  .  آداب الصلوة االنس/ مصباح الهدایة / اراده و طلب / رسی  
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. جایگاه و قدرت علیم و فلسف  امام خمین  را توضیح دهید. 9  

 کتاب های  مانند اسفار مالصدرا 
ی جوایی ا ر و شفای ابن سینا  قدرت علیم ایشان به گونه ای بود که در همان سنی 

. شاگردان وی نقل نمودند که وی در تفکر فلسفی د و کتاب های مهیم در زمینه عرفایی تالیف نمود تدریس یم کر 

 یی نظی  
م تفسی  عرفایی یم کرد. اما ،نبوغ خایص داشت و در تدریس حکمت متعالیه بسیاری از مباحث را با بیایی

ل شدند و در علوم عقّل و فلسفه خمیتی شاگردایی تربیت نمود که بعدها به شخصیت های درجه اول حوزه تبدی

 تبحر یافتند و مسائل فکری روز را یم دانستند. 

ین شخصیت فلسف  معاض چه کیس است؟ او . 10 و درس عرفان و اخالق را نزد چه کیس آموخت  بزرگیی

ی وی چگونه بود؟ روش تفسیر  

زا عّل آقا قایصی بود / روش ی طباطبای  روش تفسی   عالمه طباطبای  / استاد وی در عرفان و اخالق می  تفسی 

زا قایصی آموخته بود.   قرآن به قرآن بود که از استاد خود می 

 ایران و حوزه قم به چه نتیجه ای یم . 11
ی
ایط علیم و فرهنگ عالمه طباطبانی پس از برریس و ارزیانر رسر

به خصوص تفکرات ان آمده او در یم یابد که اندیشه های جدید و مکاتب فلسفی که از اروپا به ایر  رسد؟

 الزم برای مواجهه با این افکار و ماتریالیست  
ی

ش است و حوزه های علمیه هنوز آمادگ   و مارکسیسم در حال گسی 

د.   اندیشه ها را ندارد و تدریس فلسفه و مباحث فلسفی همچنان اندک است و مورد استقبال قرار نیم گی 

 عالمه طباطبا. 12
ی
نی در ایران را بنویسید. مهم ترین اقدامات علیم و فرهنگ  

. احیاء تدریس و تفسی  قرآن کریم2. تدریس فلسفه ناظر بر مسائل روز فلسفی        1  

 و . مالقات با فیلسوفان و خاورشناسان و اساتید دانشگاه ها و تالش برای شناساندن روح تفکر و فلسفه اسالیم 3

برجسته.  . تربیت شاگردان4مذهب تشیع به جهان غرب.               

( 98) نهای  دی . کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم تالیف کیست و مشتمل بر چه موضوعانی است؟ 13  

/ این کتاب شامل ن یک دوره و بیان قد و بررش مکتب های فلسفی به خصوص مارکسیسم عالمه طباطبای 

 فلسفه اسالیم مرتبط با مسائل روز جامعه است. 

ی در جامعه علیم ایران داشت؟ . کتاب اصول فلسفه و روش 14 رئالیسم چه نقش و تاثیر  

ی کننده داشت و نشان داد که یم  این کتاب در روشن کردن افکار طالب و دانشجویان و دانش پژوهان نقیسی تعیی 

ه فلسفی صدرایی بهره گرفت و متناسب با مهم ترین مسائل فلسفی روز مجموعه ای تالیف کرد که  توان از ذخی 

ی عرص باشد. پاسخگوی نی ازهای مادی ما در همی   

 شاخص و بارز کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم که تا آن روز در فلسفه ایران سابقه نداشت 15
ی
. ویژگ

 چیست؟ توضیح دهید. 

 به فلسفه بود. عالمه طباطبای  و استاد مطهری در این کتاب تالش کردند که در 
 بارز آن نگاه تطبیف 

ی
ویژگ

ناخت و علیت، دیدگاه های فیلسوفان اروپای  و ماتریالیست ها را با دیدگاه خود در فلسفه مباحث مهیم مثل ش

 اسالیم مقایسه کنند و ارزیایی خود را ارائه دهند. 
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ید. 16  عالمه طباطبانی را نام بیر
اب کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم / کت. برخ  از آثار و تالیفات فلسف 

سطح اولیه و کتاب نهایة الحکمة برای تدریس در سطح باالتر و تخصض تر.  بدایة الحکمة برای تدریس در   

  او چگونه این کار را انجام داد ؟ ؟چه بود تدریس و تفسیر قرآن  از احیاءعالمه طباطبانی هدف . 17

وری بود توجه دادن جامعه به آموزه های قرآن کریم و بهره مندی از آن  در یگ از اقدامای  که در آن عرص رصی  

 روز مره و تحوالت اجتمایع بود، عالمه
ی

ی تشکیل داد و به تفسی  قرآن به سبگ  طباطبای   زندگ جلسات تفسی 

ان است ی .  جدید پرداخت که نتیجه آن تالیف یک تفسی  بیست جلدی به نام المی   

و   دام مباحث را کعالوه بر تفسیر آیات، ؟ او از چه رویسر استفاده یم کند  قرآن. عالمه طباطبانی در تفسیر 18

 
 
مطرح یم سازد؟به چه هدق  

، آیات قرآن کریم را با کمک آیات دیگر تفسی  یم کند و نشان یم دهد که   این کتاب آسمایی یکاو در این تفسی 

ی بیشی  آیات و برای پیوند با مسائل روز به  منظومه و مجموعه کامال منسجم است. وی عالوه بر این برای تبیی 

 را در کنار تفسی  آیات ارائه یم دهد. مباحث مستقل فل
سفی یم پردازد و مجموعه ای غتی از مباحث فلسفی  

. یگ از فیلسوفان غرنر که مالقات های متعددی با عالمه طباطبانی داشت که بود؟ حاصل این مذاکرات 19 

ربن/ حاصل این مذاکرات تالیف چه بود؟ 
ُ
ط هانری کربن توس«  رسالت تشیع »و « شیعه» دو کتاب هانری ک

  است. 

. هدف عالمه طباطبانی از مالقات با اساتید دانشگاه ها و خاورشناسان و فیلسوفان غرنر چه بود و چه 20

 نتیجه ای در نی داشت؟

ه لیت ها این بود کااو یم خواست روح تفکر و فلسفه اسالیم و مذهب تشیع را به ایشان بشناساند. نتیجه این فع 

ی راه یافت.  آثار وی به زبان های اروپای  ترجمه شد و تفکر شییع به جهان غرب نی   

ید. 21  از شاگردان ممتاز و مهم عالمه طباطبانی را نام بیر
بود.  استاد مطهری که برجسته ترین شاگرد وی. برخ   

،آیت هللا جوادی آمّل،آیت هللا حسن زاده آمّل و آیت هللا محمد تف  مصباح و...  ،شهید باهیی  شهید بهشت 

. شاگردان عالمه طباطبانی چه نقیسر در نهضت اسالیم امام خمین  و رونق علوم اسالیم و فلسفه 22

 داشتند؟

 نهضت 
ی

این متفکران و اندیشمندان که بسیاری از آنان یاران صمییم امام خمیتی بودند بازوی فکری و فرهنگ

ر زمینه فلسفه و سایر علوم اسالیم اسالیم امام خمیتی را بوجود آوردند و صدها کالس درس و هزاران کتاب د

 نهضت را تغذیه نمودند. 
ی

 تالیف کردند و حیات فرهنگ

ی یم توان تشبیه کرد؟ وجوه شباهت و نتیجه این تمثیل را 23 . ساختار و نظام فکری هر فرد را به چه چیر 

 بیان کنید. 

له  ساختار و نظام فکری هر فرد مشابه با یک درخت است که مبایی فلسفی پذیرفته ی شده توسط آن فرد به میی

، سیاست و خانواده و .. شاخ و برگ 
ی

ریشه آن درخت است و سایر افکار و اندیشه های وی مانند نگاه او به زندگ

ایی که ریشه این درخت کم عیب ، سالم و قوی و استوار باشد شاخ و برگ  ی های آن درخت هستند. از این رو به می 

خواهند بود و این درخت اندیشه همان نظام فکری انسان است.  های آن هم سالم، محکم و استوار   
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 دارند؟24
ی
. انسان ها بر اساس ساختار و نظام فکری شان به چند دسته تقسیم یم شوند و هر گروه چه ویژگ  

 جامعه و د و اهل تقلید از نکمی  اهل اندیشه ورزی هستند و نظام فکری مشخض برای خود ندار گروه اول: 

 دیگرانند. 

ه وارد عرصه تفکر شده و دارای افکار فلسفی شده اند اما افکارشان خوب شکل نگرفته و نیم توانند بگروه دوم: 

فت هستند.   ارتباط برقرار کنند. این گروه در حال رشد و پیشی
ی

 خویی میان افکار و مسائل زندگ

 گروه سوم
ی

.  معیوب و ناسالم دارند : در انتخاب نظام فکری خود دچار خطا شده و ریشه فکری و سبک زندگ  

ه نظام فکری درست  دارند که پایه های آن استوار است و با عقالنیت و دقت باال مسائل را از ریشگروه چهارم: 

 فکری خود استنباط و استخراج و تحلیل یم کنند. 

و  ان این مبایی مبنا و ریشه خویی برای نظام فکری خود دارند اما قدرت عقّل و تفکری ندارند که می گروه پنجم: 

 این گروه شاداب و مناسب نیست. 
ی

 پیوند ایجاد کند. شاخ و برگ های درخت زندگ
ی

ی های زندگ  تصمیم گی 

. استاد مطهری نظام فکری و عمیل خود را چگونه و بر چه اسایس بنا نمود؟ توضیح دهید. 25  

ز اساتیدش آموخته بود و با تفکر و استاد مطهری براساس عمیق ترین اندیشه های فلسفی که با نبوغ فکری خود ا

و عمّل خردمندانه را سامان داد   تدبر در قرآن کریم و سخنان پیامیی و اهل بیت کسب کرده بود یک نظام فکری

اث فکری و عمّل تمدن اسالیم، ی اتکا به می  پاسخگوی نیازهای زمان و عرص حارصی است.  که در عی   

 کدام دسته از افراد بر اس26
ی
د؟ . سبک زندگ ( 99) نهای  دی اس تقلید شکل یم گیر  

 کسایی که کمی  اهل اندیشه ورزی هستند و اصوال یک نظام فکری مشخص شده برای خود ندارند. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 نکات مهم درس

وطه با آغاز صد سال پیش کمت معارص از حدود . ح1 در ایران شکل گرفت و تفاوت عمده آن با نهضت مشر

به جهان اسالم و ایران است. ورود فلسفه های جدید اروپا دوره های قبل   

حیات علیم و فلسفی ایران تا مدت طوالیی دچار رکود شد تا اینکه در اواخر  صفویان. پس از سقوط دولت 2

ی جنبش فکری و اجتمایع، زمینه برای  ارقاجحکومت  فلسفه فراهم شد. حیات مجدد با شکل گی   

ی از 3   کنند، فلسفه ی اروپای  جدید را بفهمند و ارزیایی فلسفه اسالیم. فیلسوفان ایرایی تالش کردند با بهره گی 

 مسائل روز جامعهاظر بر ذخایر فلسفی گذشته پرداخته و فلسفه ای غتی و پربار و ن سازینو و  بازسازیبه آنان 

 عرضه کردند. 

ند. بودامام خمین  و عالمه طباطبانی بود و از مهم ترین فیلسوفان آن  تهرانو  قم ،. کانون اصّل فلسفه معارص 4  

ی شخصیت فلسفی و عرفایی وی داشت. آیت هللا شاه آبادی . 5 استاد امام خمیتی نقیسی اساش در شکل گی   

نس، آداب الصالة  ورس الصلوة ، مصباح الهدایة  ه. امام خمیتی آثاری از جمل6
 
ح مصباح اال و ... دارد.  رسر  

ین شخصیت فلسفی معارص . 7 است. عالمه طباطبانی بزرگی   
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ازا عیل آقا قایص   ،طباطبای  در عرفان و اخالقعالمه  . استادِ 8 بود. میر  

بر استفاده کرد. عالوه آن به قرآن تفسیر قر . عالمه طباطبای  تفسی  بیست جلدی از قرآن نوشت و از شیوه 9

ی بیشی  آیات و پیوند با مسائل روز به تفسی   ش یم پردازد. مباحث مستقل فلسف  آیات، وی برای تبیی     در تفسی 

ش فلسفه اسالیم و تفکر ، احیاء تدریس و تفسیر قرآن ،  تدریس فلسفه ناظر بر مسائل روز فلسف  . 10 گسیی

 عالمه طباطبای  است. ن برجسته تربیت شاگرداو شییع در غرب 
ی

از مهم ترین اقدامات علیم و فرهنگ  

، کتاب . 11  عالمه طباطبای 
ی اصّل کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم یگ از مهم ترین آثار فلسفی است. می 

نقد فلسفه های توسط خود عالمه و پاورف  های آن توسط استاد مطهری نوشته شده است. این کتاب شامل 

است.  بیان یک دوره فلسفه اسالیمو رنر جدید غ  

 بارز و جدید کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم، 12
ی

و مقایسه آرای فیلسوفان نگاه تطبیفی به فلسفه . ویژگ

 است. 

 نهایةبرای سطح اولیه و بدایة الحکمة . عالمه طباطبای  دو کتاب درش در موضوع فلسفه تالیف کردند. 13

تر.  برای سطح تخصض الحکمة  

 اروپای  که عالمه طباطبای  مالقات های متعددی با او داشت 14
ین است. نتیجه اهانری کربن . یگ از فیلسوفایی

است. رسالت تشیع و  شیعهمالقات ها تالیف دو کتاب به نام   

 و امام خمیتی حرکت نهضت اسالیم دان عالمه طباطبای  نقش بارزی در . شاگر 15
ی
نهضت  تغذیه حیات فرهنگ

 و عالمه طباطبای  بود. استاد مطهری  شتند. دا
برجسته ترین شاگرد امام خمیتی  

  سبک. هر فلسفه ای 16
ی
خاص خود را به دنبال دارد. فلسفه الیه مانند فلسفه افالطون و فارایی رنگ و زندگ

 را 
ی

 را در محدوده الیهبوی زندگ
ی

 یمقرار ر مادی امو  یم کند و فلسفه مبتتی بر اصالت حس و ماده ، اهداف زندگ

 دهد. 

است که مبایی فلسفی فرد،ریشه های این درخت و سایر افکار  درخت. ساختار و نظام فکری هر فرد مانند یک 17

و اندیشه های وی مانند شاخ و برگ های آن درخت هستند. هر چه ریشه های این درخت و اندیشه استوار تر 

 استوار 
ی

نامیده یم نظام فکری  و محکم خواهند بود. این درخت اندیشه باشد شاخ و برگ ها  وسایر افکار  زندگ

 شود. 

 های  به پنج گروه تقسیم یم شوند  نظام فکری شان . انسان ها با توجه به18
ی

دارند.  متفاونی و ویژگ  

، استاد مطهری. 19 با نبوغ فکری خود و با تفکر و تدبر در قرآن و روایات  بر اساس اندیشه های عمیق فلسفی

بود.  پاسخگوی نیازهای زمان حاض  کری و عمّل خردمندانه ای را سامان داد که نظام ف  

پایان درس دوازدهم         

99پایان جزوه / دی   

«الحمد هلل رب العالمیر  »   
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