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 چند نکته:
 

با توجه به اینکه فعالیت های کتاب درسی به عنوان فعالیت تکمیلی وبرای  -1

 آموزان قبل از مراجعه به این پاسخ نامه و  دانششتر طراحی شده ،تمرین تفکّر بی

حفظ طوطی وار مطالب  حتماً خود درمورد پاسخ ها فکرکرده وبه سؤاالت پاسخ 

وهماهنگی در ارائه پاسخ سؤاالت  اهنماییردهند. این پاسخ نامه بیشتر جهت 

بعد از تفکر وپاسخ به سؤاالت جهت تطبیق درنهایت امر و ده است، لذا تهیه گردی

 پاسخنامه به پاسخنامه مراجعه نمایند.پاسخ خود با 

تعمیق  عضی از فعالیت ها که درکتاب درسی عالمت ستاره دارد جهت تفکر وب -2

یادگیری مطرح شده واگرچه درآزمون های پایانی از آن ها ارزشیابی صورت نمی 

مطرح می شود. این فعالیت ها در  گیرد اما درارزشیابی های مستمر وکالسی 

 شده اند. صپاسخنامه نیز با عالمت ستاره مشخّ 

خ یکسان وهماهنگی ندارند. رخی از فعالیت ها واگرا هستند ونیاز به پاسب -3

جزء فعالیت های ستاره دار هستند. این موارد نیز معموالً این فعالیت ها 

 درپاسخنامه  مشخص شده است.

رح ری مطممکن است برخی از پاسخ ها فراتر از کتاب درسی وبا تفصیل بیشت   -4 

 وهدف آشنایی ومطالعه بیشتر دانش آموز بوده است دراین موارد  باشدشده 

 

 ارائه پاسخ تفصیلی ازدانش آموز مورد انتظار نیست . 

ر دارجمند درخواست می شود هرگونه اشکال ویا نقصی که  درپایان از اساتید -5

نقص آن  مشهود بود با ارائه نقطه نظرات ارزشمند خود مارادر رفعارائه پاسخ ها 

 . یاری بفرمایند

 باسپاس . صادقی

 



 

 

 : مسائل پیرامون واقعیّت وهستی 1بخش  

 درس اوّل : هستی وچیستی

 (3تأمّل )صفحه   

تکثّر   عیت ها تفاوتهایی وجود دارد)بین این واق -2) اصل رئالیسم(       هست هایییا واقعیت  واقعیت دراین عالم   -1

                                      یی وقدرت شناخت برخی از واقعیت ها را دارد.                          انسان توانا -3     ( واختالف بین موجودات

    (4گزاره ها ) صفحه  تکمیل

که آیا اذبه) اینروح، عقل، ج -3...                          ثلث ،دایره، اتم،م -2میز، درخت، آب،....                           کتاب ، -1

 ققنوس،.... غول، سیمرغ، دریای جیوه، -4                      .....  دوطرفه است یا یک طرفه( ، سیاهچاله ها درفضا و 

 که هم هستی وهم چیستی آن ها روشن است.   : اموری1نکته: شماره 

ود موری که چیستی آن ها روشن است اما هستی روشن نیست. ) معلوم نیست با همان دقت درخارج موج: ا2شماره 

 ( باشند

عاریف مربوط به اموری است که دانشمندان تاموری که هستی آنها روشن است ولی چیستی روشنی ندارند.)  3شماره 

 (ن ها دارند مختلفی از آ

ز ستی آن ها روشن است ولی حداقل تاکنون به وجود نیامده اند ووجودندارند) این مورد تمایاموری که چی -4شماره

 بین وجود وماهیت را روشن می کند(.

 ( 5بررسی ) صفحه           

ا بنسبتش ذاتاً ممکن و درحالی که ماهیت بله. دراین صورت :الف( تصور هر ماهیتی باید مساوی با موجود شدن باشد

وشن می ای ما ر.                   ب( وقتی وجود چیزی برای ماروشن باشد باید ماهیت آن هم بروجود وعدم یکسان است 

وشن آن برای ما ر چیستیبود وبرعکس. درحالی که اینگونه نیست. گاهی اوقات از هستی چیزی مطمئن هستیم ولی 

قنوس، چیستی امری برای ماروشن باشد ولی وجود آن برای ما روشن نیست مانند ق نیست مانند روح ، یا ممکن است

 غول و....

 .ج( حمل وجود بر هر ماهیتی نیازمند دلیل نبود وبین وجود هر چیز با ماهیت آن رابطه ضروری برقرار بود

 ت.د(سلب وجود ازماهیت امکان نداشت، چراکه سلب شیءازخودش یاسلب جزءشیء ازآن محال اس



 

    

 مال هادی سبزواری دالیل مغایرت وجود با ماهیت را اینگونه بیان می کند:    

 إنَّ الوجود عارضُ المهیّه     تصوّراً واتّحدا هویّة 

 به راستی که وجود عارض برماهیت است   درذهن و هویت آن دو درخارج یکی است  (           :1)

 ولِافتقار حملهِ الی الو س ط نِ ف ق ط     ْولِصحّه السّلبِ علی الک  

 وسط است( به دلیل اینکه حمل وجود برماهیت نیازمند حدّ: 3 وبه دلیل اینکه سلب وجود از ماهیت صحیح است  و: 2)

 ولِإتّحاد الکُلِّ  والتَّسلسُل     ل   والنفکاک مِنهُ فی التعقّ 

 لسل(:لزوم تس6زوم یکی شدن همه ماهیات و  : وبه دلیل ل5:وبه دلیل جدایی وجود وماهیت در عقل وذهن    4) 

 ( 6بازبینی )صفحه      

امّا گزاره سوّم  تناقضی وجود نداردبین آن ها  هماهنگ است و مام گزاره ها با نظر ابن سینات -2له                      ب -1

 وچهارم داللت بیشتری بر مغایرت وجود با ماهیت دارد. 

 (7به کار ببندیم )صفحه     

نی ب این سه گزینه بستگی به نوع نگاه مادارد که برچه مبنایی مرتّب شود؟ اینکه تقدم وتأخر زماتوضیح: ترتی -1

 ومعرفت شناسی؟   ترتیب از جهت معرفت شناسی به این صورت خواهد بود:منظور باشد یا فلسفی 

 (3ه (        ج: اشیاء هستند)شمار1(       ب: من می توانم اشیاء را بشناسم.)شماره 2الف: من هستم)شماره

لنفس عرفه ا) چرا که خودشناسی وم.یعنی تا فرد نباشد ادراکی صورت نمی گیرد ابتدا بایدفرد وجود خودش  را بپذیرد

وم س، درمرحله دوم باید فرد اذعان داشته باشد که قدرت شناخت داردودرمرحله  زیربنای هرگونه شناختی است(

 ء هستند.اعالم می کند که اشیا

خت اشیاء ( این است که وقتی فرد می تواند بگوید اشیاء هستند که قبل ازآن امکان شنا3( بر)1دلیل تقدم گزاره )

ی ه من مبرای او ثابت شده باشد.) به عبارت دیگر کسی که اذعان می کند اشیاء هستند قبل ازآن قبول کرده است ک

 توانم بشناسم.

لی  ماهیت وچیستی آن معلوم نیست وبا اینکه نسبت برای دونفر ثابت شده است ودراین حالت وجود یک حیوان  -2

این امر نشان می دهد که وجود وماهیت باهم به چیستی حیوان  شک وتردید دارند اما درهستی آن تردیدی ندارند. 

                                                                                                                                                                    متفاوت است.

 )نکته: ( شیرقابل حمل برانسان نیست.2( حیوان ذاتی انسان است . نیاز به دلیل نیست.                                  1  -3



 

عنا که همچنین اگرحمل درجمله حمل  مفهومی باشد ، به این ماگرداللت لفظ شیر مطابقی باشد، قابل حمل نیست . 

 شیرهم مفهوم شیر، تمام یاجزئی از مفهوم انسان باشد،بازهم قابل حمل نیست. اما اگر حمل مصداقی باشد وداللت

  ،قابل حمل است وحمل آن نیاز به دلیل دارد(داللت التزامی وبه معنای شجاع باشد

                                                               ) مفهوم مخلوق ذاتی مفهوم انسان نیست(ز به دلیل دارد.( حمل مخلوق بر انسان نیا2

 ( ناطق ذاتی انسان است ونیاز به دلیل نیست.4

 ) مفهوم وجود ذاتی مفهوم انسان نیست( ( حمل موجود برانسان نیاز مند به دلیل است.5

ل ذاتی ( ویا  امکان دارد. درصورت دوم یا محمو2مول( بر موضوع یا امکان ندارد) گزینه توضیح: حمل هرچیز )مح

یل نیاز به دل ←(.  یا محمول ذاتی موضوع نیست4و1نیاز به دلیل ندارد) گزینه  ←موضوع )عین یا جزءآن( است 

 (5و3دارد)

 ست.چون سه ضلعی ذاتی مثلث است ورابطه بین موضوع ومحمول ضروری ا –خیر  -4

                                                 

 

 جهان ممکنات : درس دوّم

     (10تمرین)صفحه    

 ) رابطه امتناعی(ممتنع -3                    ) رابطه امکانی(ممکن -2   ) رابطه ضروری(واجب  -1

 

 (11تعیین رابطه )صفحه   

رد: قیه موا: ممتنع الوجودند ورابطه وجود با آن ها امتناعی است.  بیتوعدد بی نها شریک خدا) ازدید خداباوران( 

 ممکن الوجودند.

 

 (12تفکّر )صفحه       

خیر. به دلیل اینکه وقتی ذات چیزی مساوی با وجود باشد وتمام شرایط وعوامل برای موجود شدن چیزی فراهم  -1

 توان هرچیزی را  جدای از ذاتیاتش فرض کرد . عقاًل امکانباشد، باید آن حقیقت موجود شود در غیر این صورت باید ب



 

ولی موجود نشود. پذیرش این امر مساوی با صدفه واتفاق وافتادن  در ورطه سفسطه دارد وجود چیزی ضروری باشد ن

 ) ذاتی هرچیز قابلیت جدایی وانفکاک از آن ذات را ندارد و جدایی ذاتی از ذات مستلزم تناقض است(گری است .

ه یز چون ذات چیزی قابلیت موجود شدن ندارد امکان تحقق آن ذاتًا محال  وخالف عقل است، چرا کندراین حالت  -2

 موجود شدن امری که وجودش ممتنع است به معنای پذیرش صدفه واتفاق ومساوی با سفسطه گری است.

 (14به کارببندیم )صفحه 

است ) مثلث سه ضلعی است(  ) رابطه وجوبی(./مثلث سه ضلعی ثلث  و سه ضلع : مثلث دارای سه ضلع مالف:   -1

                               // مثّلث وچهارضلع: مثلث چهارضلعی است.)رابطه امتناعی(/                    نیست) رابطه امتناعی(.

 (ثلث چهارضلعی نیست) رابطه  وجوبیم

 ت) رابطه امکانی(ب: جهان ونابود: جهان قابل نابودشدن است/ نیس

 ج: مربع دارای چهارضلع است ) رابطه وجوبی(        مربع چهار ضلعی نیست)رابطه امتناعی(

 / فریاد بلند نیست ) رابطه امتناعی(   () رابطه  وجوبی اد بلند است.د: فری

 (ابطه امکانیه: پیراهن حسن آبی است/نیست.) رابطه امکانی(             پیراهن حسن بلند است/ نیست.) ر

 (                          عددسه زوج نیست.) رابطه وجوبی(و: عددسه زوج است .) رابطه امتناعی

   } قضایای دیگری نیز می توان به همین صورت ساخت ونوع رابطه بین موضوع ومحمول را معیّن کرد{

                                                                 یوه، مستطیل    مکانی: انسان، آخرت، دریای جا  وجوبی : خداوند                -  2

 امتناعی: شریک خدا ، جمع شب وروز.

 بنای نظر خداباوران مشخص شده است.دونکته: الف: اینکه وجود خدا وجوبی وشریک خدا امتناعی است برم

دارند. نشکل ها به صورت سه بعدی امکان تحقق ن است که ب:  برخی  وجود مستطیل را ممتنع می دانند ودلیلشان ای

دارد نتحقق  اما به نظر می رسد وجود مستطیل وسایر شکل ها امکانی باشد به این دلیل که اگر چه درعالم ماده امکان

حقق د موانتمی  اما  عوالم که منحصر به عالم ماده نیست ودر عالم غیر مادی که نیاز به وجود ابعاد سه گانه نیست 

 ، فرشته و... را امکانیشود. همان گونه که وجود بسیاری از موجودات مجرد از ماده از قبیل روح، عقل 

 ن جهت که وجود دارند به واجب یر . تقسیم موجودات به واجب وممکن  درست نیست . موجودات  از آخ -3

، برای  له وجوداکنون اگر وجود دارند قبل از مرحالوجود بالذات وواجب الوجود بالغیر تقسیم می شوند. به دلیل اینکه 

لبته ) اموجود شدن وجوب وضرورت پیداکرده اند و هرچیزی تا به مرحله وجوب وضرورت   نرسد موجود هم نمی شود.

 از جهت ذات می توان موجودات را به واجب وممکن تقسیم کرد.

 گزینه  الف اشتباه وگزینه های ب وج درست است.  -4



 

                                               

 درس سوم :  جهان عّلی ومعلولی                                               

 (16تفکّر )صفحه   

دهد  ما می این رابطه، یک رابطه دوطرفه است به این معنا که هم  ساختاربیرون وجهان خارج اجازه سؤال کردن را به

د درنهاارویداده . سؤال از چراها و چگونگی  ک به گونه ای است که برای او سؤال مطرح می شودوهم ساختارذهن کود

 . ) به عبارت دیگر ذهن کودک استدالل گر خلق شده است(قراردارد وفطرت هردانش آموزی 

 * (17مقایسه )صفحه   

 اتکا ) تکیه بدنه به ستون ها( رابطه پل وستون های زیر آن: رابطه-

 واشیای روی آن: رابطه جاذبه وهمچنین رابطه اتکازمین  -

 استاد وشاگرد: رابطه تعلیم وتعلّم  -

 کارفرما وکارگر: رابطه استخدام وبه کارگیری -

 اجزای یک ساعت: رابطه نظم وهمکاری -

ه این باست  هتفاوت اساسی این نوع رابطه ها با رابطه علّیت: دراین نوع رابطه ها ، رابطه فرع بر وجود دوطرف رابط

 ط ، ه رواب) به این گونمعنا که ابتدا دو طرف رابطه وجود پیدا می کنند وبعد این رابطه بین دو طرف شکل می گیرد

دوطرف همچنان  . از طرفی هم دوطرف وجود مستقل دارند وممکن است روابط بعد از وجود هم گفته می شود( 

 ن باقی باشد ولی  این رابطه ازبین برود.وجودشا

 ست. ازاو وجود معلول به وجود علت وابسته  ایجاد می شود معلول اما رابطه علیت همزمان با وجود دادن علّت به

از  بط بعدود) برخالف  رواطرفی هم  امکان ندارد علت ومعلول وجود داشته باشند ورابطه علیت بین آن ها ازبین بر

 وجود(.

 (17تأمّل) صفحه       

ورت ) بیشتر به ص از رابطه علیت پیدا کند دک از طریق تجربه وحس درک ناقص ومبهمی کودرابتدا ممکن است   

                                                                                                                           اما به تدریج این رابطه درذهن جنبه استداللی وعقلی پیدا می کند. تداعی معانی است(

. ده استنکته قابل توجه دبیران محترم: این سؤال صرفًا برای بحث وتبادل نظر بیشتر دانش آموزان درکالس طرح ش

 ئه پاسخ یکسان نیست لذا دیدگاه ها ممکن است متفاوت باشد ولزومی به ارا



 

 (19سه )صفحه مقای 

 

ه اش که خالص خواسته شده ن، تجربه گرایان وفیلسوفان مسلمان (کلی ) عقل گرایا در سؤال مقایسه سه دیدگاه  

 چنین است:

 مفهوم تجربی نیست واز همان ابتدا همراه با انسان بوده است.عقل گرایان: مفهوم علیت یک 

 وم راین مفهتجربه گرایان: مفهوم علیت یک مفهوم تجربی است  که انسان  با مشاهده پدیده ها  وروابط بین آن ها  ا

 درک می کند. 

آورده  نه تجربی که انسان آن را با درک اصل تناقض به دستفیلسوفان مسلمان : مفهوم علیت یک مفهوم عقلی است 

 است.

 بیان شده که به اجمال تفاوت بین آن ها ذکر می شود(: پنج دیدگاه  به تفکیک  در متن درس )*** 

 ه علیتیق حسّ وتجربه به توالی بین حوادث پی می بردورابطالف: دیدگاه غالب فیلسوفان تجربه گرا: انسان ازطر

 رابراساس آن بنا می نهد) رابطه علّیت وجود دارد وتجربی وحسّی است(

یت ب: عموم فیلسوفان مسلمان: اصل علّیت یک قاعده عقلی است واز تجربه وحسّ به دست نمی آید.بلکه اصل علّ

 جربی خود مبتنی بر این اصل هستند.یک اصل بدیهی است که تمام داده های حسی وت

 ج: دکارت: اصل علّیت بدون دخالت تجربه به دست می آیدوجزء مفاهیم اولیه وبدیهی است.

 ذهن به مفهوم علّیت ورابطه علّت ومعلول جزء مفاهیم پایه ای ذهن است وازجایی کسب نشده است) ساختار: د:کانت

 دارد(گونه ای است که این گونه مفاهیم درآن وجود 

عتقدند ، منندتشابه نظر کانت ودکارت: برخالف تجربه گرایان که تمام ادراکات انسان را ناشی از حواس پنجگانه می دا

بدون وکه برخی از مفاهیم ازقبیل : عّلیت، جوهرو....مفاهیم پیشینی هستندکه ازراه تجربه وحس کسب نشده اند 

 (هستند بود)ادرکات حسی هم مبتنی بر این مفاهیم اولی وپیشینی درک آنها  انسان قادر به درک هیچ چیزی نخواهد

نه ولی  اشد یاتفاوت نظر کانت ودکارت: کانت این مفاهیم را قالبی ذهن می داند که معلوم نیست واقعیت با آن مطابق ب

یت از ک علّوم: در.ه: نظر هیدکارت این مفاهیم را ناشی از خلقت خدا می داند که واقعیت هم با آن منطبق خواهد بود

عث می راه تجربه وحس هم ممکن نیست. مافقط توالی دو حادثه را می بینیم که پشت سر هم می آیند وهمین امر با

 شود که عادت کنیم چیزی را علّت دیگری بدانیم ) این تداعی یک امر روانی ناشی از توالی پدیده هاست.(

  



 

 ( 20بررسی ) صفحه  

ه عموالً همه افراد  در عمل به گونمعلول  باشند اما مومنکر  سنخیت بین عّلت خن ، برخی اگرچه ممکن است درس -1

رد. قیت دامثالً اگر دانش آموز درس می خواند انتظار موف این سنخیت مورد پذیرش آن هاست.  می کنند کهای  رفتار

 اگر غذا می خورد انتظار دارد که سالمتی او تأمین شود.

 

ین است بنابراین می توان ت ومعلول یک اصل عقلی اینکه تجربه قابل اعتماد است واصل سنخیت علّبا توجه به ا  -2

ها  ا پدیدهبتجربه گرایان خود نیز دربرخورد  اصل را از موارد تجربه شده به موارد تجربه نشده سرایت وتعمیم داد.

 صل سنخیت عمل می کنند. براساس ا

 (22کار ببندیم ) صفحه به    

 ت*  وجودنظم وپیوستگی:اصل سنخی   ،سنخیت وضرورت            نبود اتفاق درعالم: اصل علیت  *      -1

    ا: اصل سنخیتهگیری از برخی حادثه * امکان پیش                     امکان پیش بینی رخدادها: اصل  سنخیت 

           مور زندگی: اصل سنخیت*  تنظیم ا       امکان پژوهش وتحقیق: اصل علیت وسنخیت 

  به وجودآمدن شاخه های مختلف دانش: اصل سنخیت 

عقل گرایان وفیلسوفان   -ه گرایانتجرب -مالصدرا –ّلا صدرا م –ابن سینا   -کانت   -ه ترتیب: تجربه گرایان ب  -2

 مسلمان .

وستگی ارتباط وپیاصل سنخیت. وقتی معتقد به اصل سنخیت باشیم براساس این اصل در این عالم نظم و -3

اشته وجود دارد، هر علتی معلول خاص خودش را به دنبال خواهد داشت. پس اگر کسی بدی کند نباید انتظار د

 باشد که به او خوبی شود. معلول ونتیجه  بدی، بدی خواهد بود.

 درس چهارم : کدام تصویر از جهان ؟

 (24صفحه کادر)    

تّفاق، نواع اسمت نیز به این منظور طراحی شده که قبل از توضیح  وبررسی انکته قابل توجه دبیران محترم: این ق)

ز ا همسان بنابراین  توقّع  پاسخ دقیق و دانش آموزان مباحثه ای داشته باشند بهتر موضوع درس را متوجه شوند

ش ست داندانش آموزان نیست. ممکن است دانش آموزی در پاسخ بگوید: بله اتفاق وشانس وجود دارد. ممکن ا

آموز دیگری بگوید همه حوادث وامور جبری است ومادر تعیین سرنوشت خود هیچ نقشی نداریم. ممکن هم 

 فاقات رابه اراده خدا نسبت دهد و.... .(هست که کسی تمام حوادث واتّ



 

ی ی هر معلولر علّتهاما پاسخ اجمالی به سؤال: اّتفاق وامر اّتفاقی به این معنا که چیزی بدون علّت ایجاد شود یا از 

ی یا امر ایجاد شود ویا اینکه پدیده های جهان بدون هدف وغایت خلق شده باشند، وجود ندارد ولی ممکن است

 .وب شودحادثه ای رخ دهد که ما از علت آن آگاهی نداریم، از این جهت ممکن است امری در نظر ما اّتفاق محس

 انواع اتفاق پاسخی به دانش آموز داده نمی شود( )الزم به ذکر است در این قسمت وقبل از توضیح

  

 (25بررسی ) صفحه       

کشف  رایبدرمواجهه با پدیده ها کنجکاوی فاق، عدم وجود ارتباط وپیوستگی بین امور، عدم حسّ الف: صدفه واتّ 

تن نارگذاشانکار اصل علیت به معنای کنار گذاشتن تحقیق وجستجوی علمی وک منشأ وعامل پیدایش هر پدیده.

 تمام کارها است.

ونداشتن یقین   دم قطعیت وحتمیتع -ب: در حالتی است که علّت تاّمه وجود دارد ولی معلول محقّق نمی شود

 ) قائل نبودن تأثیر برای علت و عدم تفاوت در بود ونبود علّت( برای تحقق هر معلولی

، کشف ین این نظم وهماهنگی، عدم پیشرفت علومج: نپذیرفتن نظم وقانونمندی در عالم و عدم توانایی در تبی

یک خاص ، عدم امکان پیش بینی حوادث عدم انتظارآثار ولوازم یق، پذیرش هرج ومرج در جهان نشدن حقا

 و... موجود از آن

 (27مقایسه ) صفحه   

 د هدفدگی خوکسانی که معتقد به علّه العلل هستند وجهان را هدفمند ودارای سیر تکاملی می دانند، برای زن

 وبرنامه دارند ، درانجام کارهای خود مصّمم هستند، به آینده  امیدوار هستند 

رستی دریزی  امّا دردیدگاه دوّم که  وجود جهان را نتیجه اتفاق و بدون هدف وغایت می دانند نمی توانند برنامه

ید کشف حقایق جدیزه ای برای امیدی می شوند ، انگدر زندگی داشته باشند، معموال درزندگی دچار یأس ونا

 ف قرار، هرکس هرچه با فکرخود بیابدآن را درزندگی هدنخواهد بودی برای آنها معنادارندارند و قوانین علم

 می دهد. 

 (28برای مطالعه)صفحه   *

در واست   "سنتز"اینکه در هر مرحله ای نتیجه نزاع بین  تز و آنتی تز، مرحله کامل تری  از شیءبه نام 

 مند مرحله رشد وتکامل وجود دارد معلوم می شود که تمام حوادث برآیند یک نقشه حساب شده وکاماًل هدفهر

                                                                                                                        است و نتیجه تصادف واتّفاق نیست.

 اگرچه اعتقاد به حرکت تکاملی جهان وانسان یک اعتقاد خوب وسازنده است امّا ازمبانی فکری مارکس چنین *



 

درون خواست فطری ودرونی انسان است که هرانسانی آن را در درواقع این اعتقادی را نمی توان نتیجه گرفت.

 واین خواست فطری فقط با اعتقاد به خداوند وحکیمانه بودن جهان هستی سازگار است.  خود طلب می کند

 (29به کار ببندیم)صفحه    

 معنای چهارم.  -1

 یش ببرد، نمی شود معتقد به غایتمندی بود. گر یک شعوری برجهان حاکم نباشد که آن را به سوی غایتی پا -2

ونه می توان معتقد بود ، اینگ علّت ) فاعلی، غایی، صوری وماّدی(  4اینکه ارسطو برای ایجاد هرچیزی به مجموع 

قط فراین بناب برداشت کرد که هر چهار علّت درکنار هم الزم است وعلّت غایی بدون علّت فاعلی پذیرفتنی نیست.

 ت وخالقی حکیم برای این جهان  است که می توان اتفاق به معنای سوم را ردّ کرد.با قبول علّ

اقدام به  ش اتفاق به معنای دّوم) نفی سنخیت علّت ومعلول( : باید انتظار هر اّتفاقی راداشت، فردالف ( پذیر  -3

ر نظم د ذیرش وتبیینپ بود.گرفتن تصمیم در زندگی بی معنا ویا امکان  ناپذیر خواهد   هیچ کاری نخواهد کرد،

دی را زدست خواهند داد ونمی توان هیچ دانشمنهد داشت، همه علوم اعتبار خود را انخوا جهان آفرینش امکان

 دعوت به کشف علل پدیده ها کرد.

اد نتیجه پذیرش اتّفاق به معنای سوّم) نفی غایتمندی جهان(: جهان غایتمند ودارای هدف نیست، افر ب( 

 ی و سرگردانی می کنند، کسی نمی تواند هدف وبرنامه مشخصی برای خود برگزیند ومطابق باآناحساس پوچ

 عمل کند، زندگی نیز بی معنا خواهد بود.

ه م  اتفاق به معنای دوّم ) نفی سنخیت(را ردّ می کند به این معنا که هر علتی ، معلول خاص خودش را به -4

می  و پدیدجص صادر می شود ) ازدانه گندم، گندم می روید واز دانه جو، دنبال دارد وهر معلولی نیز از علتی خا

 آید.

اشت، گندم ک با توجه به ضرب المثل اگر کسی همچنین اّتفاق به معنای سوّم ) نفی غایتمندی( را هم ردّ می کند، 

 ود وشه گندم شاین دانه گندم به سمت غایت وهدف خود حرکت می کند وتکامل پیدا می کند تا تبدیل به یک خ

دم و همچنین دانه جو.  از طرفی هم برای هر کدام هدف وغایت خاص خودش وجود دارد، غایت دانه گندم، گن

 شدن است وغایت دانه جو ، تبدیل به خوشه جو شدن.

فدار م حرکات موجودات هداین شعر مولوی  بیان می کند که تما ای سوم  اّتفاق )نفی غایتمندی( .انکار  معن  -

 وددارد.نظم وج بین تمام این حلقه هاغایتمند است وگیاهان، حیوانات وانسان ها اتفاقی به وجود نیامده اند بلکه و

 



 

 : پیرامون خدا وعقل2بخش 

 (1) خدادر فلسفه درس پنجم  : 

 (35اندیشه ) صفحه 

 .وحدب وجودی استشریف ترین موجود: موجودی که کامل ترین موجود است واز نظر وجودی درباالترین مرتبه  -

یر وجمال وزیبایی: خداوند بهترین وزیباترین موجود وبه عبارتی درنهایت نیکویی وزیبایی است وهیچ نقصی خ -

 ندارد.

 رورتًا موجود: موجودی که وجود ذاتی آن است و باید باشد/ نمی توان  عدم ونیستی برای آن فرض کرد.ض -

وتحوّل  نشأ حرکت و تغییر وتحوّل است ولی خود دارای حرکت وتغییرعلّت وم محرِّک غیر متحرّک: موجودی که  -

 خواهد )  ارسطو اثبات می کند که اگر سلسله موجود ها ومتحرِّک ها به چنین علتی  ختم نشود یا دور پیشنیست.

 آمد یا تسلسل که بطالن هردو روشن است(

 ندگی است.وخود منشأ حیات وز شعور ،دارای پویااست که زنده ، موجودی مبدأ جهان  دارای حیات:  -

 ، تحول  ودگرگونی درذات او راه ندارد بلکه ثابت است. تغییر ناپذیر:  تغییر -

ت :  در نهایت کمال ممکن است کامل وبالذا ، فعلیت تاّم  -الی ترین اندیشه: تفکّر مطلق وعقل محض است.          ع -

باشد  ید داشتهاستعداد نیست، بلکه تمام کماالتی که باودارای قوه د/ بالیست که نیاز به تکامل داشته باشواینگونه ن

 د.ده باشذاتی ا وست نه اینکه از جایی دریافت کر همه را بالفعل دارد واین کماالت کامل وبدون هیچ نقصی است و

 

 * (36)صفحه  1بررسی      

و  اتدالل جود  نامتناهی بود ه است، هرچند در اسدکارت به دنبال اثبات  یک و: وضیح اجمالی در سطح کتاب درسیت 

 اتی کهذبه این معنا که هر کس تصوری از بزرگترین  وکامل ترین موجود )  ن است اشکاالتی وجود داشته باشد.ممک

ه راکه همچشود   بزرگ تر از او نباشد ونامتناهی باشد ( دارد.   از طرفی هم  این تصور نمی تواند توسط خود فرد ایجاد

 حقیقی وگرنه کامل ترین وبزرگ ترین نخواهد بود ) وجود افراد متناهی اند .چنین ذاتی  باید وجود داشته باشد

گ تر نداشتن نشانه نقص واحتیاج است( ودراین صورت موجودات دیگری که وجود حقیقی دارند از او کامل تر وبزر

 خواهند بود واین خالف فرض است .

 



 

 و ازراها. درکتاب تأمّالت در فلسفه اولی)تأمّل سوّم( سه برهان بروجود خدا ذکر می کند : دکارت توضیح تفصیلی 

 مه خدامراد من از کل»مفهوم خدا وجود عینی خدارا اثبات می کند. خدا ازدیدگاه دکارت اینگونه تعریف می شود:

 «ستهرچیزدیگری را آفریده اجوهری نامتناهی،سرمد،تغییرناپذیر،قائم به ذات،عالم وقادر مطلق که خود من و 

ک یدراین جا فقط استداللی که درکتاب بیان شده  بررسی می شود. دکارت اینگونه استدالل می کند که من از 

ودم حقیقت نامتناهی که عالم وقادر مطلق است ومن وسایرموجودات راخلق کرده تصوری دارم.  منشأ این تصور خ

واند تناهی ومحدود هستیم ومنشأ تصور یک موجود نامتناهی وکامل نمی تم چون،وسایر موجودات مثل من هم نیست 

ند یک موجود متناهی وناقص باشد.  منشأ این تصور عدم هم نمی تواند باشد چون عدم چیزی نیست که خود بتوا

این  أمنشأ چیزی باشد) الشیء است(. پس باید چنین موجود نامتناهی وکامل دریبرون ازذهن  موجود باشد تا منش

ارا دتصورات باشد . از طرفی هم موجود بودن خود کمال است و حقیقتی که کمال مطلق است باید این کمال راهم 

 باشد وگرنه نقص خواهد داشت.

وحتی سایر برهان های دکارت بروجود خدا، وجود مفهوم دلیل بر وجود مصداق گرفته  دراین برهان -1نقد استدالل:

 ود شدنری از تصورات ومفاهیم در خارج ازذهن موجود نیستند وبرخی اصوال قابلیت موجشده است. درحالی که  بسیا

 ندارند. مانند شریک الباریء یا مفهوم عدم و...

ر ما ازوجود انسان به دلیل داشتن ذهن متناهی نمی تواند وجود نامتناهی را آنگونه که هست تصور کند. تصو -2

متناهی را تصور می کنیم واز سلب آن وجود نامتناهی را نتیجه می نامتناهی یک تصوّر سلبی است. ابتدا 

یّت گیریم.درحالی که دراستدالل دکارت تصورموجود نامتناهی یک تصور ایجابی ومستقلّ لحاظ شده  که از واقع

 وکمال وجودی بیشتری نسبت به تصوّر سایر واقعیت ها برخوردار است.

ور او از مفهوم خدا تصوّر کامل ترین موجود است.شاید این تصور ، شخیص دهد تصتچگونه انسان می تواند  -3

 تصوری کامل وبدون نقص نباشد.

اگر هم ووذهنی بودن ) فی نفسه( نسبت به همدیگر هیچ امتیازی ندارند . تصورات وایده های ذهنی ازجهت مفهومی 4

 امتیازی باشد از جهت حکایت گری از واقعیات عینی خواهد بود.

ست ناهی ااصلی ومهم این برهان این است که دکارت فرض کرده تصوّر  یک وجود نامتناهی نیز یک امر نامت . اشکال5

اهی ودرنتیجه نیازمند یک عامل نامتناهی است درحالی که  تصور، یک امرذهنی است وفقط درذهن  ویک وجود متن

 است ومی تواند ساخته ذهن انسان باشد.

 ن دانشترم :) با توجه به اینکه این قسمت ستاره دار است ، هدف اصلی مباحثه بی***نکته قابل توجه دبیران مح

 آموزان است وهدف این نیست که دانش آموز متوجّه ضعف واشکال استدالل شود(

 ّاالت درجلد پنجم اصول فلسفه وروش رئالیسم به تفصیل  این برهان را نقد کرده واشک ری )ره(شهید مطه

 که جهت پرهیز از اطاله کالم از ذکرآن خودداری می شود. آن را بیان نموده است



 

 *(36) صفحه  2بررسی   

 ی جهاناثبات یک ناظم ومدبّر برا جنبه های مثبت: قابل نقد دانستن دالیل گذشتگان، پذیرش نظم موجود درجهان،

بین  ن علّیت و رابطه علّیتردّ برها –دّ ونفی برهان های عقلی ر -جنبه های منفی:  متّکی بودن فقط بر حس وتجربه

 دم توانایی اثبات وجود یک  موجود نامتناهی به عنوان خالق  وواجب الوجود بالذات.ع -پدیده ها

نیاز  ن نشده*** نکته : دراین بررسی نیز با توجه به اینکه هنوز دیدگاه فیلسوفان مسلمان ب برای دانش آموزان بیا

 به تبیین دقیق نظر هیوم نیست.

ه نی کند ممالی  به دیدگاه دیوید هیوم: اینکه هیوم می گوید: برهان نظم حداکثر وجود یک ناظم را اثبات پاسخ اج

ته رد بلکه گفثبات کوجود خالقی آگاه ومدبّر را ، فیلسوفان نیزادعا نکرده اند که با برهان نظم  وجود خالق را می توان ا

فات صوسایر  برسیم  وبا برهان های دیگری وجود خدااظم بودن خدا اند ما از طریق برهان نظم می توانیم  به حکمت ون

 ست.ااو را می توان اثبات کرد. همچنین برهان نظم قوی ترین برهان نیست بلکه ساده ترین وشایع ترین برهان 

ری مجموعه آثار شهید مطه 8هیوم می توانید به جلد *) برای کسب اطالعات بیشتر درزمینه پاسخ به اشکاالت 

رهان االتی به باشک  «دین طبیعی محاوراتی درتاریخ » مراجعه کنید. هیوم درکتاب 453}درس های الهیات شفا{ ص

هید شنظم وارد کرده وآنچه در کتاب درسی اشاره شده مربوط به  یکی از اشکاالت اوست. همانطور که اشاره شد 

 ده اند.مطهری وبرخی دیگر از علما این انتقادات را به خوبی پاسخ  دا

 *( 37بررسی ) صفحه    

ممکن  فرض چیزی کافی نیست. درست است که اگر خدا نباشد، عمل اخالقی و مسئولیت پذیری اخالقی تقریباً  تنها 

 اشد.نیست یا دشوار است اّما فقط وجود اودرذهن وفرض کردن وجود خدا کفایت نمی کند وباید حقیقتاً موجود ب

 ( * 39) صفحه  1بررسی     

 .می داندوخود را محدود ومقیّد ومسئول ن لف( مقصود از مجاز:منظور این است که فرد در انجام هرکاری آزاد استا

 کنترل اخالقی ومحدود کردن امیال وخواسته های نفس سخت می شود و دراین صورت مالک ومعیاری برای تعیین

 خوب وبد ارزش ها وجود نخواهد داشت.

سی ذهنیت ایجاد شد که خدایی ناظر بر کارهایش وجود ندارد وخود را در مقابل کب( چون وقتی برای فرد این 

رعایت دست به انجام هرکاری ممکن است بزند، دیگر برای او نیکی ، عمل خیر ،کمک به دیگران وپاسخگو نمی داند

 حقوق مردم  مطرح نیست.

 ج( به یاد دیدگاه کانت درزمینه مسئولیت پذیری.

 



 

 (39 ) صفحه2بررسی   

ه معتقد ب اثبات وجود خدا فقط باتکیه برایمان واحساس درونی است واگرجه از این راه نیز می شود، در قسمت  اول 

 راساسباّما  خدا بود ولی این اعتقاد به دلیل اینکه از پشتوانه عقلی برخوردار نیست، سست ومتزلزل خواهد بود

وشناخت  معرفت نیاز درونی را با استدالل وتفکر عقلی همراه کنیم ، ایمان واعتقاد خدا مبتنی بر قسمت دوم : اگر این

 درست ودر نتیجه محکم واستوار خواهد بود.

قرار  ربیروندبا دلیل واستدالل می شود اثبات کرد که اگر میل ونیازی دردرون انسان قراردارد، راه رسیدن به آن هم 

 بود. ز به خدا دردرون انسان وجود داردحتمًا خداوندی هم در خارج از ذهن موجود خواهدداده شده؛ پس اگر نیا

 

 ( 2) خدا در فلسفه  درس ششم:

 ( *41مقایسه ) صفحه   

 است نه شکل استدالل(از نظر امکان سؤال ) منظور 

سایر وویلیام جیمز ،نظر کانت وهیوم  نزدیک است                   باوهمچنین الیب نیتس ، اسپینوزا و...  به نظر دکارت 

 تجربه گرا ها متفاوت است.

 ( 41تطبیق ) صفحه   

 ز طریقافیلسوفان مسلمان عموماً استدالل عقلی بر وجود خدا را ممکن می دانند ، عالوه بر اینکه شناخت خدارا 

ند ، ایرفته عنوان ابزار معرفت پذ درونی ) شهود( وتجربه هم ممکن می دانند. بنابراین اگر عقل، حسّ و شهود را به

 معرفت خدا به وسیله این سه ابزار را نیز ممکن می دانند به ویژه از طریق استدالل عقلی.

 (42بررسی )صفحه  

 الی که برهاندرح  "هر چیزی )موجودی(  علّت می خواهد. "راسل برهان علیت را به این شکل بیان کرده است که -1

 هر "ه:کنیازمند علّت است بلکه برهان علّیت وآنچه فارابی می گوید این است  موجودی هرعلیت نمی خواهد بگوید 

 د.بنابراین خداوند معلول  وممکن الوجود نیست که نیاز به علّت داشته باش  "نیازمند علّت است. معلولی 

 ذاتی عله العلل می داننداسل وجود را برای علّه العلل ذاتی نمی داند درحالی که فالسفه مسلمان وجود رار  -2

 ومعتقدند عله العلل ، واجب الوجود بالذات است  ووجود برای آن ضروری است.

 

 



 

 (45تطبیق ) صفحه  

 الف: موارد زیر از نظرات ابن سینا برداشت می شود:

 2و1معیار              ( اشتیاق ذاتی وفطری موجودات به کماالت وخیرات1

 3ریزان شدن از بدی ها            معیار ( گرایش فطری به خوبی ها وگ2

 4( جاذبه عشق الهی درانسان                                                معیار3

 5( ودیعه الهی بودن عشق به کماالت وخیرات                       معیار5

 ب: موارد زیر را از اشعار می توان به دست آورد:

 3و1تر در جهان                                    معیار ( وجود عشق مقّدس  وبر1

 4و3( برتری انسان عاشق بر سایر انسان های عادی                    معیار 2

  1،2،3معیار( وجود کشش وجاذبه به سوی  خدا درموجودات                  3

 ( *46نمونه )صفحه 

  ند.کی دهد که دارای هدف وغایت باشد و خالقی آگاه ومدبّر آن را اداره ه جهان به ما نشان نمکمنظورش این است  -1

 پیامی به عبارت دیگر  منظور آلبرکامو این است که جهان جز همین طبیعت  ساکت وفاقد شعور نیست وبرای من هیچ

مطلب  واین ستای و.... درعین حال خود آلبرکامو به دنبال اهداف وغایات عقالنی از جمله: آزادی، کرامت انسان )ندارد 

 (دارد عدم اعتقاد عمیق او به این گفته اش  حکایت از

به دلیل اینکه نتوانست به  ز یک طرف برای حقیقت وذات  انسان وجهان نمی توانست تبیین درستی ارائه دهدا -2

نسان د و ای انسانی بوزندگی را بی معنا می دانست ازطرف دیگر در فطرت خود به دنبال کرامت هاوجود خدا پی ببرد ،

 می دانست. "معنا"را نیز درجستجوی نوعی 

 توان جهان جهان است  . در این صورت می درپذیرش وجودی آگاه وبا شعور به عنوان عله العلل :  راه حل این تناقض 

 ( تبیین فلسفی را دارای هدف وغایت دانست و معنا داری زندگی قابل درک خواهد بود.)

 ردی مانند انسانی تشنهاو قرار داشت. چنین ف در فطرت ونهاد غیرمادی زندگی و وجود یک حقیقت  چون معناداری -

فلسفه وبنابراین آلبرکامو برخالف فکر  است وتشنگی را احساس می کند ولی چیزی برای رفع تشنگی پیدا نمی کند.

 ت.اش  تسلیم فطرت خود شده و به تمایالت وگرایش های انسانی توجه نموده اس

                                           



 

 (1درس هفتم : عقل در فلسفه  )

                                                                                                                      (* 49اظهار نظر )صفحه         

 دن از ستفاده کریان کننده این حقیقت است که وجه ممیّزه انسان از سایر حیوانات در اابن سینا : جمله ابن سینا ب -

برتر از  ه تنهاعقل است ، نه حتّی در داشتن عقل. چرا که انسان اگر از عقلی که به او داده شده درست استفاده نکند ن

 ز خواهد بود.حیوانات دیگر نیست بلکه به قول قرآن کریم به مراتب پست تر از حیوان نی

لصُّمی اهلل، انسبت به تعقّل وخردورزی آیات زیادی وجود دارد ازجمله: } إنَّ شَرَّ الدواب عند ) درقرآن کریم 

نمی  ه تفکرالبُکم الذینَ الَیعقلون{ ) به راستی که بدترین جنبندگان نزد خداوند، کَرها والل هایی هستند ک

 انفال( /22کنند(/) آیه 

بری بیشتر آنان  یا گمان می{ ) آ أکثرَهم یَسمَعون أَو یَعقِلون،إن هُم إلّا کَاألنعام بَل هُم أضَلُّ سبیالً}أم تَحسَبُ أَنَّ

 الفرقان(/25می شنوند یا می فهمند؟  آنان فقط همچون چهارپایان اند،بلکه گمراه ترند.(/)

 ری از، چراکه بسیانیاز نمی کند او گوست کنت: علم جدید وتجربه هرچند قوی باشد مارا ازاستدالل عقلی بی -

.     گیرند معارف جز از طریق عقل واستدالل عقلی به دست نمی آید و اصوال در محدوده  وقلمرو تجربه قرار نمی

جه )نکته برای دبیران محترم: ممکن است دانش آموز باتوجّه به قدرت علم جدید فقط به نقاط قوت آن تو

زه ن ، تاتأیید کند. از طرفی هم باید توجه داشت که دانش آموز دراین سنی داشته باشد و نظر اوگوست کنت را

ینی عوارد مرحله تفکر انتزاعی وتفکرات عقلی محض شده است وتا به حال بیشتر آگاهی های او از روش های 

جه ومتوملموس شکل گرفته است وممکن است چندان احساس نیاز به استدالل عقلی نکند، بنابراین باید اورا 

 کارکردها وحیطه های استدالل عقلی وعلوم تجربی کرد تا  متوجه اشکال نظر اوگوست کنم شود(

نمی   حافظ می گوید: شما  فقط از  راه  عقل واستدالل عقلی حافظ : )گفته شده خطاب به ابن سینا است (  -

 توانید طریق عشق را بیان کنید .

 تضاد با عقل ( در فراتر از عقل است نه  راستین عشق  این مطلب است که  )منظور حافظ اشاره به

 :} توضیحی در مورد عقیده او نسبت به باورهای دینی{: باور دینی از نظر ویتگنشتاین ویتگنشتاین :  -

 نه نظریه است نه فرضیه ونه قابل آزمایش.باوری علمی نیست، –باوری عقلی وفلسفی نیست.       -

نیست) خرافه یک نوع علم غلط است  خرافه –تاریخی نیست.       –        باوری مبتنی بر پیش بینی هم نیست. -

ایمان ساحت مستقلّی است که محتاج به امری خارج از خود مثل عقل نیست.     از نظر او باور دینی شءنیت 

  اه رفتنبرهان واستدالل عقلی را ندارد ، همانطور که دیوار شأنیت بینایی را ندارد. ایمان نوعی خطر کردن ور
درتاریکی است که با وضوح عقالنی سرسازش ندارد. وخدانیز اگر مانند سایر پدیده ها قابل اثبات بود ایمان به 

 ممکن نبود. او



 

 نقد وبررسی دیدگاه:

چندانی  توجه  عقلی  درآن  به عقل و استدالل باشد که ) تحریف شده (دین مسیحیی او از دین ،شاید تلقّ - 1 

  نی بر ایمان است نه عقلی ) او منکر عقل نیست ، بلکه منکر دخالت عقل در دین است (و مبتنمی شود 

این اعتقاد تعطیلی کامل عقل درحوزه دین  نتیجه پذیرش -3این عقیده نسبی گرایانه است.                        -2

 زگاری دارد.وعقاید دینی است که نه از نظر عقل پذیرفتنی است ونه با آموزه های دینی  سا

 پذیرش این عقیده راه را برای ورود هر باورخرافی به دین وباورهای دینی باز می کند. -4

 

 ( * 55مقایسه)صفحه            

آورد  ومعتقد است آنچه از طریق حواس به دست می ار ذهن ( می داندجزء ساخترا ذهنی ) کانت  این مفاهیم  -

سایر و ابن سینا  لی و جودهای خارجی به دست نمی آید(درقالب این مفاهیم قرار می دهد) این مفاهیم از و

 .( فلسفی والت ثانی معقبه عنوان   منشأ انتزاع آن را خارج می داند ) فالسفه اسالمی 

 (55به کار ببندیم )صفحه 

 عقل غیر حسی است و . معتقد به جهان عقالنیو نظری ( قوی است  افالطون : عقل هر دو جنبه اش ) عملی -1

 کند ترجیح می داد . ل دسترسی پیدا میثُبه مُ را که

ز هم معتقد به عقل نظری محض بود / درعقل نظری نی عملیعقل  و هم بود  عقل نظری قائل به  هم  ارسطو :  -2

یعت از نظر ارسطو انسان با عقل نظری هم جهان طبیعت را می شناسد وهم ماوراء طب وهم عقل نظری تجربی.

  زندگی را تنظیم می کند.ی مربوط به وبا  عقل عملی کارها

ر مواردی ه کلیسا : آن جنبه ای از عقل را قبول داشتند که بتواند در اختیار دین قرار بگیرد و دبزرگان اولی -3

ا ر.به عبارت دیگر عقل غسل تعمید ، تثلیث و ... عقل را قبول نداشتند خاصی داشت مثل  که دین نظرات

 ن می دیدند ومعتقد بودند مفاهیم اصلی دین فراتر از فهم عقل است.درورود به حوزه دین ناتوا

 یستبرویم تا پیشرفت کنیم. عقل محض واستداللی چندان مفید نعقل تجربی دنبال  بیکن : از نظراو باید به -4

ه  رب. عقل هم مستقل از تج به عقل محض ( معتقد و هم  نظری ) بیشتر بود عقل عملی معتقد به  هم : دکارت -5

                                                 می تواند به حقیقت برسد وهم با کمک تجربه.                                                  

ادی خود وکارش بیشتر نقّ ندارد مفاهیم ماورایی را واثبات وجود خدا،روح  کانت : از نظر او عقل نظری توانایی -

ق و ه اخالدر حوزو برای عقل عملی فقط می توان از تجربه کمک  گرفت . برای رسیدن به واقعیات  ستعقل ا

                      دین ارزش قائل است .) تمام مفاهیم اخالقی وهمچنین اثبات وجود خدا درحوزه عقل عملی است(



 

دی فقط همین امور ماقعیت فیلسوفان به دنبال عقلی رفته اند که ناظر بر واقعیت نیست . وا اوگوست کنت :  -

 ) عقل تجربی(قائل است . فقط در محدوده تجربه عقل را است که از طریق حس وتجربه  به دست می آید.

 

 (2 ) عقل در فلسفه: 8درس

 ( *57نمونه اول ) صفحه  

معنای آن  ماده ، شمانند موجود ، رحیم ، کریم و... استفاده ه و اشاعره : اگر چه در قرآن از الفاظی نظر ابن تیمیّ -

به عبارت  ،د به خدا هم نسبت دهد و نمی توان همان صفاتی که به انسان نسبت داده می شو را دقیقا نمی دانیم 

 . یک معنا نیست و فقط اشتراک لفظی دارنددیگر صفات انسان و خدا به 

 هستند نه اشتراک لفظی . صفات انسان وخدا فیلسوفان معتقد به اشتراک معنویامّا 

 ( 57بررسی)صفحه     

 ( ه برای همچنین معتقد بود صفاتی کپرداخت.    «قیاس»و« تمثیل»ابن تیمیه به نقد دو روش استدالل یعنی

بودن یا   عالمخدا به کار می رود را نمی توان به همان معنا در مورد انسان یا دیگر مخلوقات به کار برد. مثال

 ت خدا وانسان فقط درلفظ مشترک هستند.(قادر بودن خدا وانسان به یک معنا نیست وصفا

ر ویا د در مورد تمثیل فالسفه ومنطق دانان هم معتقدند که روش تمثیلی روشی یقین آور نیست ودر اثبات خدا

 اموری که نیاز به نتیجه یقینی است نمی توان از تمثیل استفاده کرد. 

کمک  خدا دراثبات برخی احکام وصفات برای  انقیاس ،ایراد ابن تیمیه درست نیست. از قیاس  می تودرمورد 

فیلسوفان هم نمی گویند بین صفات خدا وصفات انسان هیچ تفاوتی وجود ندارد که نتیجه اش گرفت.  

ر ضعف همردیفی خدا با مخلوقات باشد. اوّاًل انسان وسایر مخلوقات هم دارای صفات منفی  هستند که بیانگ

ه کات مثبت)دارای کمال( است . ثانیاً همان صفات خوب در مخلوقات ونقص است ولی خداوند فقط دارای صف

صفات  بیانگر کمال اند محدود است وکامل نیست. بنابراین معنای سخن فیلسوفان که معتقد به اشتراک معنوی

خدا وانسان هستند فقط اشتراک درمعنا ومفهوم صفاتی است که بین خدا وانسان مشترک است نه اشتراک 

د چه ثال وقتی می گوییم خدا قادر است یا عالم است، قدرت یا علم چه در مورد خدا به کار روم.  مصداقی

ات است ودیگری از نظر مصداقی یکی نامحدود وعین ذدرمورد انسان معنا ومفهوم آن یکی است اگر چه 

 محدود .

                                                                                                                   *(  57نمونه دوم )صفحه          

 اعتقاد آنها بر این است که برخی از افعال نادیده گرفته شده است ،  حبسن وقُدر دیدگاه اشاعره نقش عقل در درک حُ



 

دی را بو عقل ما به هیچ عنوان نمی تواند خوبی و ) حُسن وقُبح شرعی (دین است  مالک و معیار خوبی و بدی فقط

و  سفهتشخیص دهد بنابراین هر فعلی اگر شرع بگوید خوب است ، خوب است و اگر بگوید بد است بد است اما فال

اعمال  به این معنا که اگر حتی برخی ازتشخیصی قائل هستند ) ُحسن وقُبح عقلی( نقش  تکلمین شیعه برای عقل م

خیص در دین هم حُسن و قبح آن مشخص نشده بود ، باز هم عقل حُسن و قبح آن را تشخیص می داد . مثال عقل تش

 گویی و امانت داری خوب است . و یا عدل ، راستمی دهد که ظلم ، دروغ ، دزدی بد است 

ح  ن وقبُ)شهید مطهّری در مورد تفاوت نگاه اشاعره ومتکلّمین شیعه نسبت به مسأله عدل خدا که به همان حُس

 ) حسن وقبح شرعی( "آنچه خدا می کند، عدل است "اشاعره معتقدند » عقلی وشرعی برمی گردد می گوید:

 ) حسن وقبح عقلی(خدا یم کند" " آنچه عدل است وشیعه ومعتزله می گویند

   ( * 60هم سخنی ) صفحه 

ورت صهیم عقلی  درقالب الفاظ وبه . به عبارت دیگر داده های عقل ومفا استدالل و کاربرد آن منظور توانایی است - 1

س  وهراکلیت سخن   / /سخن گفتن خود را نشان می دهدو سخن گفتن) بیان الفاظ( ظهور وبروز ادراک عقلی است.

ود خمعرفی می کند منظورش همان قوه تفکر وعقل است که  "حیوان ناطق "انسان را به صورت  همچنین ارسطو  که

 را در سخن گفتن نشان می دهد.

 سِبَ کتُحمن و االرَّ بد بهِوان به آن تکیه کرد ) العقل ما عُی تمچون عقل توانایی تشخیص درست و غلط را دارد ،  -2

  الجنان ( به ِ

فیه  ختُنف وَ»:ل است و اینکه خداوند فرموده شرافت او بر سایر موجودات همین عق حقیقت انسان و مالک -3

خداوند خود عقل کامل  قل است که به انسان عطا شده است ،خه الهی همان عمنظور از این نف//  «ن روحیمِ

و اشرف مخلوقات شود .  برکت آن خلیفه ا... ل به انسان هم داده شده است که بهاست و از این عق  

                                                                                                                      ( * 61)صفحه 1 بررسی 

 فانبر همین نظر بودند اما فیلسو و غالباً استدالل عقلی رواج داشت  عموالً م ،میان فیلسوفان اسالمی  در  

   این دیدگاه  وهم استدالل تجربی.  داشتند محضبه استدالل عقلی توجه  هم ه ایپایی دو گروه شدند ، عدّارو

دیدگاه فالسفه اسالمی نزدیک است. ه بهگرو  

علم را  یدن  بهمعتقد بودند فقط عقل تجربی  است که توانایی رس ردند و ی روی آوربه و تجربه گرایه ای نیز به تجعدّ 

 الب فلسفی  درغرب همان تجربه گرایی بود.جریان غما می دهد.به 

  -1                                                                                                                      (*61)صفحه  2 بررسی   

که ایمان آوردن به یک  تشبیه این استدرسخن پیروان بودا تشبیهی صورت گرفته که  تشبیه درستی نیست. 

 صابت احقیقت ازراه استدالل ومنتظر استدالل قانع کننده بودن مانند کسی است که تیر کشنده وزهرآگینی به او 



 

 ت دادها ازدسرکرده وبه جای معالجه فوری ، به دنبال پیدا کردن تیرانداز وتیر وکمان اوست. این دونفر، هردو  زمان 

ن ل رفتده اند.  این مثال وتشبیه همانطور که بیان شد یک نوع مغالطه است. درواقع دنبال استدالودچار خسران ش

ه کمشابه  دنبال تیرانداز وکمان رفتن فردآسیب دیده نیست بلکه شبیه رفتن به دنبال پزشک حاذق است. کسی 

عمر  ک بار به دنیا می آید ویکدهد. کسی هم که فقط یتیرخورده نیازمند پزشکی است که اورا از خطرمرگ نجات 

مک بگیرد ز عقل کادارد باید به دنبال یافتن راه درست باشد وبرای این کار باید قبل از هدر رفتن  فرصت ،  بایدفوراً  

 تابتواند راه درست را بیابد.

ای( هشریعت  ادیان) ،که گفته شده  باید ابتدا حقانیت همه چیز اثبات شود باید گفت  در مورد دین نیزاز طرفی هم   

ست ت این ا؛ امکان ندارد برای انتخاب یک دین، همه دین ها را بتوانیم بررسی کنیم .  روش درسمتنوعی وجود دارد 

رای هر باه را که انسان بر اساس  همان  میزان  شناختی که به دست می آورد وارد عمل شود.) این نظر طرفداران بودا ر

 د را دلسوز معرفی کند.حیله گری باز می کند که خو

ر عقیده داشتند که نباید عقل را د اآن هرایج بوده است،   بین برخی از رهبران کلیسا دردوره قرون وسطی  - 2    

مام تّما دربین مسلمانان به ندرت چنین تفکّری وجود دارد که کسی بگوید مسائل دینی واعتقادی دخالت داد. ا

 ون هیچ بررسی وتفکری تقلید کنی.عقایدت را باید ازما بپذیری وبد

 

 ( 63تفکّر ) صفحه      

دا ود ، عبادت خت محسوب می شل باشد یک نوع  عبادر و تعقّ و همراه با تفکّ هر عملی که مطابق و بر مبنای عقل -1

  .ر هیچ ارزشی نخواهد داشتکّبدون شناخت و تف

. معرفتی که حاصل حسّ وعقل و شهود قلبی بیند شان دهندة این است که آن ها را در قلة معرفت دینی می ن -2

 است.

است  ت علی )ع( اگر به مقامی در عبادت می رسد که از کُنه و باطن عالم باخبرمنظور ابن سینا این است که حضر -3

خت ت وشناب به خدا ، عبادت عاقالنه همراه با  معرفو به یقین عقلی و قلبی رسیده است ، دلیل این سبقت در تقرّ 

 است که این عبادت ها را ارزشمند نموده است .  قلیع

  ا دینی رابن سینا که خود یکی از بزرگ ترین فالسفه است دین اسالم "پیام فلسفی بیان ابن سینا این است

ی مالنیت کامالً عقالنی ومنطقی معرفی می کند ورهبران آن را  به عنوان انسان هایی درحد اعالی  عقل وعق

 داند.

 



 

 لی به سیر فلسفه در جهان اسالم نگاهی اجما : 3بخش 

 

 (1درس  نهم : آغاز فلسفه در جهان اسالم  )

 ( 67اندیشه )صفحه    

 ه به این گفتگوی علمی توجه شانة این است که علم ، فلسفه و تفکر در زمان او ارزش پیدا کرده است و جامعن -1

 ارد.دلمی وجود ندارد، بلکه نیاز به وجود زمینه هایی  درهرجامعه ای چنین شور ونشاط ع خیر.  /. داشته است

 اگر جامعه به بحث وگفتگوی علمی اهمیت دهد این شورونشاط علمی نیز درجامعه وجودخواهد داشت.

رف ی علمی اگر چه یک طر این گفتگو. د وزنده بودن نقّادی علمی در دانشمندان آن عصر مل و گفتگوی علمیتعا  -2

دون بذیرد و بن سینا است اما می توان نظر او را نقد کرد و طرف مقابل هم این انتقاد ها را می پشخصیتی مثل ا آن 

ی ، روش ابن سینا نیز گویای توانمندی او در پاسخگویی به سؤاالت علم.پاسخ می دهد به آن ها  هیچ کدورتی 

 ت.احساس وظیفه در راهنمایی دیگران وآگاهی بخشی به مردم بدون اتالف وقت اس

 ( 67انتخاب ) صفحه    

ان می تقابل نشمرادو طرفه  وبه شکل تأثیر ارتباط بین هر سه مورد گزینه  )د (گزینة ) د ( : با توجه به این که  -

 .این نمودار کامل تر است  دهد، 

آن توضیح ارتباط: اگر جامعه ای اهل تفکر وتعقّل )= حیات عقلی( باشد، شاخه های مختلف علم ودانش در -

ه معه رشد کرده وشکوفا می شود)=حیات علمی(.  با رشد حیات علمی ، یکی از شاخه های علم  که فلسفجا

شد راست نیز شکوفا شده وبه ثمر خواهد رسید)= حیات فلسفی( . رشد حیات علمی وفلسفی نیز مجدّداً سبب 

 عقالنیت وحیات عقلی شده واین رابطه وتأثیر متقابل همچنان تکرار می شود.

 ( 68تطبیق ) صفحه     

 ه هم ممکن است مرتبط باشد . ( بیشتر است با بقی4ارتباط با ) :   4با شماره   - 1

                             4با شماره   -2

                                تطبیق می کند.1وبعد ازآن با مورد  2یشتربا شماره  ب -3 

                                                                                                                                                 6بیشتربا شماره   – 4 

 4باشماره   - 5



 

 *( 72مقایسه ) صفحه 

 درمدینه جاهله درمدینه فاضله موضوعات         

 سالمتی جسم وفراخی لذّت ها اخرویدنیوی و کمال وسعادت  هدف

راسته اند) اهل فضایلی آ به اموری مشغول وبه مردم

،مانند اعضای یک بدن سالم که فضیلت اند(

هرکدام متناسب با ظرفیت های خود درجای 

 مناسب قرار گرفته اند

گمان می کنند که اگربه لذت های دنیوی 

دست یابند به سعادت رسیده اند 

 .ودرغیراین صورت به بدبختی افتاده اند 

حرفه ها وصناعات متناسب با شایستگی 

 د تقسیم نشده است.های افرا

دارای روحی بزرگ وسرشتی عالی ، درعالی ترین  رئیس

انسان کامل ) پیامبر  /وفضیلت  درجه تعقّل

 وجانشینان او(

مانند قلبی ناقص وبیمار که نمی تواند 

فقط  وظیفه فرماندهی خود را انجام دهد.

افراد را به لذت های دنیوی راهنمایی می 

 کند.

اری بین اعضاء، هرعضو متناسب با ویژگی همک نسبت اعضا با هم

 اش وظیفه اش را به نحو احسن انجام می دهد

شغل ها وصناعات برحسب شایستگی 

افراد تقسیم نشده، اعضا سالم نیستند 

 وهمکاری بین آن ها برقرار نیست.

  

 (2درس دهم  :فلسفه درجهان اسالم )

 (74درس ) صفحه 

 هارت داشت.هل علم بود و در تمام علوم زمان خود مابن سینا شخصیت متفّکر وا -  1   

 انسان متعبّدی بود ودرامور دینی وحلّ مشکالت متوسّل به خداوند می شد. -2

 دّیت بود وحاصل این تالش وپشتکار، خدمات ارزشمندی است  که به جهان اسالم نموده است.پرتالش وباج -3  

                                                                               ن سینا آموخت:همچنین ویژگی های زیر رامی توان از زندگی اب

                          ب: الگوگیری از تالش وهمت وپشتکار ابن سینا                         الف: تقویت عزّت نفس اسالمی



 

همراه کردن  د:معه وکمک به حل مشکالت علمی وسایر مشکالت مردم تالش درجهت آموختن علوم مورد نیاز جاج:

 عشق وعالقه ومحبت به اهل بیت )ع(ه:                عقالنیت ودینداری.          

 

 (77تأمّل )صفحه  

شده اند  ون معتقد است که عالم طبیعت بالطف وعنایت الهی ایجاد شده است وهمه اجزای آن به گونه ای تألیفچ -1

سوق  . از طرفی هم طبیعت هرشیء آن را به سوی خیر وکمال مطلوبشکه بهترین نظام ممکن را تحّقق بخشیده اند 

ق خدا دلیل دیگر ابن سینا  این است که عالم طبیعت مخلو می دهد به شرطی که مانعی درراه طبیعت قرار نگیرد.

ظام نبهترین "قان واستحکام باشد. بنابراین عالم طبیعت است وخدا حکیم است وفعل او)مخلوق( باید درنهایت ات

 است. "نظام احسن"و"

یمانه بلکه باتوجه به حک ، شّر محسوب نمی شوندز نظر ابن سینا اموری ازقبیل سیل وزلزله در نظام کلّی  عالم ا -2

به کمال و هستند ارای تأثیر مثبتوهمگی در این نظام کلّی الزمة اعتدال ود می توان این امور را تبیین کرد  بودن عالم

 .نهایی طبیعت کمک می کنند

علول مبن سینا به طیبعت، یک نگاه الهی است ونگاه طبیعی تنها نیست. ازاین جهت او عالم طبیعت را الف( نگاه ا -3

لسفی فنکته دیگر اینکه نمی توان گفت هر کس دانشمند علوم طبیعی بود دیدگاه های  یک ذات  بی نیاز می داند.

بیعی طعلوم  ودینی او تحت تأثیر دیدگاه های طبیعی اوقرار دارد. نمونه آن ابن سینا است که درعین حال که دانشمند

 الهی  وصاحب یک فلسفه الهی بسیار قوی ومتعالی است  است ، یک فیلسوف

ناس شک زیست دارد با نگاه یب( بله .به عنوان مثال   نگاه فردی مانند پاسکال که یک نگاه الهی و توحیدی به جهان 

ت را به ، طبیع که هم به امور مادّی توجّه دارند وهم به امور معنویکه معتقد به خدا نیست، تفاوت دارد. انسان هایی 

  عنوان یک موجود زنده ودارای هدف وغایت می بینند.

 ( 77تفکّر) صفحه               

بس  ند  ازمال او مانعی برای دیده شدن  این همه زیبایی است. خداوخداوند ازبس نیکو وزیباست که همین زیبایی وج

 لباطِنُ فیاهرُ ا) یاَمن هُوَاختفی لَِفرطِ نورهِ      الظّکه آشکار است همین ظاهر بودنش سبب مخفی بودن او می شود.

ر شکارتآد شد اگر چه مانند نور آفتابی که اگر کم باشد قابل دیده شدن است اما وقتی این نورانیت شدی ظُهورهِ(

ید دآن را  خورشید وقتی پشت ابر است می شودونمایان تر می شود اما چشم افراد قابلیت دیدن نور شدید را ندارد ) 

 اما خورشید وقتی ظاهر است نمی توان آن را مشاهده کرد(.

 (79مقایسه )صفحه             



 

کشف وه بر برهان واستدالل عقلی به سیر وسلوک قلبی و قایسه حکمت مشّاء واشراق: حکمت اشراق در روش عالم -1

کیه قیقت تنیز توّجه دارد اّما حکمت مشّاء فقط بر برهان واستدالل عقلی  )عقل(برای کشف ح  ) شهود(باطنی وشهود

الل . هدف فیلسوف مشائی  شناخت جهان خارج است اما هدف اصلی فیلسوف اشراقی این است که آنچه با استددارد

ن به وبرها عقلی به آن رسیده با شهود قلبی وتجربه درونی همراه سازد وآنچه را ازطریق شهود کسب کرده با استدالل

 دیگران تعمیم دهد.

           

ر بقایسه  عرفان با حکمت اشراق: عرفا به برهان واستدالل عقلی توجّه چندانی ندارند وفقط روش آن ها متّکی م -

د کشف وشهود( است  اما در حکمت اشراق هم به استدالل عقلی توجّه می شو تجربه درونی )سیر وسلوک قلبی و

  وهم به سیر وسلوک قلبی.

 (80بررسی ) صفحه   

 ارتباط وجود دارد:  "نور"با مفهوم  "اشراق "ت بین نامگذاری فلسفه سهروردی به از دو جه -1

عالوه بر  تقد است برای درک حقیقت ووصول به آناست وسهروردی مع«تابیدن نور بردل » الف: یکی از معانی  اشراق  

 استدالل عقلی بر قلب هم باید نور معرفت بتابد تا قلب از آلودگی وتاریکی ها پاک گردد.

 گرفته شده وشرق یا مشرق یکی از جهات جغرافیایی است که محل "مشرق"و "شرق"ب: وجه دوم: اشراق از لفظ 

ض نور محوانی شیخ  اشراق نیز  مشرق  مطابق با عالم فرشتگان مقرّب الهی طلوع نورخورشید است. در جغرافیای عرف

 است.

به دلیل اینکه   رای شیخ اشراق فقط جنبه الهام بخشی دارد. وکشف وشهود ب همچنان یک روش فلسفی است، -2

 .ض آن استار درروش آن استدالل عقلی وبرهانی معتبر است ، از طرفی هم موضوع آن بحث از وجود واحکام وعو

 درس یازدهم : دوران متأخّر

 (82برداشت ) صفحه

ند ول داربر این نکته که افراط وتفریط درهرزمینه ای خطاست . نه سخن کسانی که فقط استدالل عقلی محض را قب (1

ند ا ه کردهدرست است ونه سخن فقها یا متکّلمینی که فقط به علوم نقلی وظاهر دین بسندائیان( )  مانند  غالب مشّ

یک  حصر بهونه هم دیدگاه افرادی که تنها راه رسیدن به حقیقت را کشف وشهود می دانند) مانند عرفا( وعلم دین من

 جنبه خاص نیست . فقه وفلسفه وعرفان وکالم هر کدام درجایگاه خود الزم است به کارگرفته شود.



 

شته د عرفانی و اشراق از جانب خداوند داضمن این که باید گفت: مالصدرا همچون سهروردی توجّه خاصی به شهو

قلب ووحی قرآنی را ازهمین سنخ می دانسته است ومعتقد بوده است حقیقت وحی همان اشراق علم از جانب خدا بر

 پیامبر)ص( است. 

به  عدّدارد متوثانیًا قرآن خود درمو قرآن خود مصداق کاملی از علم لدنّی وافاضه شده از جانب خداست اوّالً ( چون2

 علم لدنّی اشاره داشته وآن را نافع دانسته است.

                                                                                                                                          (86بررسی )صفحه  

  م..  با متکلّخیر. اوّاًل باتوجه به اینکه روش فیلسوف در بررسی وبحث از مسائلی مانند اثبات  خدا ، روح، عقل و..

 نای بحث فلسفیمتفاوت است . روش فلسفه برهانی است  ولی روش کالم جدلی است )اصول و مقّدماتی که مب

                                                                                            (تفاوت اساسی دارد.گیرد  با اصول ومبادی علم کالم  میر قرا
 ثانیًا بحث از اینگونه مسائل به نوعی بحث از وجود واحکام وعوارض آن است) وجود خدا، روح و ...(

 ر کالمثالثاً نتیجه ای که فیلسوف قرار است به آن برسد از قبل مشخص نیست و یک بحث مستقلّ وآزاد است ولی د

ز ود و اشچون هدف اثبات اصول وعقاید دینی است، آنچه در شرع بیان شده به عنوان مبنا ومسلّم در نظر گرفته می 

 طریق استدالل های عقلی اثبات می شود.

ه اما ی داشتملّاصدرا درعین حال که دارای الهامات عرفانی زیادی هم بوده ونسبت به معارف قرآنی وروایی درک عمیق 

ی لسفه وام تبیین مسائل  وبحث های فلسفی  از قاعده فلسفه خارج نشده واین الهامات وپیام های قرآنی در فدرمق

 شده است. تبدیل به استدالل 

 

 

                                                                                                                                                           <عوانا أنِ الحمدُ لِلّه   ربِّ العال میند  رُوآخ >

                                                          
 
 

 حسین صادقی نگارش :  

  

 98ویرایش جدید : زمستان 

 

 
 




