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مقدمه

خداوند را سپاسگزاریم که نعمت تعلّم و تعلیم حکمت را به ما عطا فرمود و تربیت تفکر و حکمت جمع 
کثیری از فرزندان این سرزمین را برعهدٔه ما قرار داد. از این رو از خودش عاجزانه می خواهیم که توفیق 
رفیق راهمان کند تا بتوانیم این مسئولیت بزرگ را به انجام برسانیم، به گونه ای که هم عقالنیت و حکمت 
را در صورت و سیرت خود آشکار کنیم و هم از بانیان و گسترش دهندگان این حقیقت نورانی در جامعه و 

به خصوص در میان نسل جوان جامعه باشیم؛ باشد که این وعدٔه خداوند شامل ما شود که فرمود:
اّلذیَن جاَهدوا فینا لَنَۡهدَینَُّهم ُسُبلَنا

تألیف کتاب سال  تألیف کتاب فلسفٔه سال یازدهم، توفیق  همچنین شکرگزار خداوند هستیم که در ادامٔه 
اتمام  به  فلسفه  و  منطق  کتاب های  در  تحّول  جدید  دورٔه  ترتیب  بدین  و  فرمود  عنایت  ما  به  را  دوازدهم 
رسید. یکی از ویژگی های دورٔه جدید تألیف، حضور فعال تعداد زیادی از دبیران محترم در نقد و اصالح 
این  امیدواریم  بود.  اتقان کتاب  ارتقا و  برای  ارزنده و شایسته  پیشنهادات  ارائٔه  پیش نویس های دروس و 
حضور فعال و ارتباط میان برنامه ریزان و مؤلفان و دبیران همچنان ادامه یابد و سبب افزایش کیفیت تدریس 
و  آموزشی«  مواد  تولید  و  کتاب  »تألیف  درسی«،  »برنامٔه  مستمر،  تعاملی  فرایند  یک  در  و  در کالس شود 

»تدریس در صحنه کالس« ارتقای دائمی داشته باشند.
در اینجا چند نکته را پیرامون این کتاب یادآور می شویم:

1  این کتاب، مانند کتاب سال یازدهم با رویکردی موضوعی ــ تاریخی نوشته شده لذا اختصاص به فلسفٔه 

بلکه چند موضوع، از موضوع های مهم فلسفه در دستور کار قرار گرفته و در حّد  ندارد.  اسالمی 
ظرفیت این کتاب، نظرات فیلسوفان بزرگ، از دورٔه یونان باستان تاکنون ارائه و مقایسه شده است و 

نظر فیلسوفان اسالمی هم در میان دیگر نظرات آمده است.
2  در کتاب فلسفٔه سال یازدهم توضیح داده شد که فلسفه شامل یک قسمت اصلی و ریشه ای است که 

فلسفٔه محض محسوب می شود و یک قسمت فرعی و شاخه ای که فلسفه های مضاف را دربرمی گیرد. 
قسمت فلسفٔه محض، امروزه خود شامل دو قسمت »هستی شناسی« و »معرفت شناسی« است.
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در کتاب سال یازدهم، ابتدا به ماهیت و چیستی فلسفه پرداخته شد و بخش دوم کتاب به »معرفت شناسی« 
اختصاص یافت و »هستی شناسی« به کتاب سال دوازدهم موکول شد که هم اکنون بخش اّول کتاب دوازدهم 
را شامل می شود. لذا ساختار موضوعی کتاب یازدهم و دوازدهم در یک نگاه اجمالی به صورت زیر است:

کتاب فلسفه سال یازدهم

کتاب فلسفه سال دوازدهم

بخش اّول:  فلسفه و ابعاد آن، شامل: چیستی فلسفه، ریشه و شاخه های فلسفه، رابطٔه 
فلسفه با زندگی و آغاز تاریخی فلسفه

و  شناخت  ابزارهای  شناخت،  امکان  شامل:  فلسفه،  در  بخش دوم:  معرفت شناسی 
تاریخچٔه معرفت شناسی

و  اخالق  فلسفٔه  انسان،  حقیقت  و  چیستی  شامل:  فلسفی،  بخش سوم:  انسان شناسی 
مالک فعل اخالقی

بخش اّول:  پیرامون هستی )هستی شناسی(، شامل: تمایز میان چیستی و هستی، مفاهیم 
و  علت  الوجود،  واجب  به  ممکن الوجود  نیاز  امتناع،  و  وجوب  و  امکان 
معلول و لوازم آن مانند سنخیت و وجوب بخشی علت به معلول و نفی اتفاق 

از تمام جهات

بخش دوم:  دربارهٔ خدا و عقل در فلسفه، شامل: امکان اثبات عقلی وجود خدا، برهان های 
اصلی فالسفه در اثبات وجود خدا، فالسفٔه غرب و مسئله اثبات عقلی وجود 
خدا، خدا و معناداری جهان و زندگی انسان، رابطٔه عقل و فلسفه، محدودٔه 
کارآمدی عقل نزد فالسفه، رابطٔه عقل و دین و ایمان، عقل نزد حکمای باستان 

و اسالمی و فالسفٔه جدید غرب

بخش سوم:  سیر فلسفه در جهان اسالم، شامل: زمینه های رشد فلسفه در جهان اسالم، 
حیات عقلی و علمی و فلسفی در جهان اسالم، حکمای مشاء: فارابی و 
حکمت  متأخر:  دورٔه  در  فلسفه  سهروردی،  اشراقی:  حکمت  سینا،  ابن 

. متعالیه: مالصدرا، عالمه طباطبایی و امام خمینی 
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به ما این امکان را می دهد که: اّوالً موضوعات مهم و برجستٔه  تاریخی  ـ  3  انتخاب رویکرد موضوعی 

آن  دربارٔه  تاکنون  فلسفه  شکل گیری  ابتدای  از  را  بزرگ  فالسفٔه  نظرات  و  کنیم  انتخاب  را  فلسفی 
موضوع بررسی و مقایسه نماییم و در حد و توان دانش آموزان به نقد و ارزیابی بپردازیم و قدرت تحلیل 
و نقد دانش آموزان را تقویت کنیم. از این منظر می توانیم برای هر موضوعی جدولی مانند جدول زیر 

را طراحی کنیم.

نام فیلسوف
...کانتهیومدکارتابن سیناارسطوموضوع

علیت

ثانیاً می توانیم دستگاه فکری هر فیلسوفی را به دانش آموزان نشان دهیم به نحوی که آنها بدانند که مثالً 
دیدگاه هر فیلسوفی در معرفت شناسی چه تأثیری در هستی شناسی وی یا انسان شناسی او داشته است از 

این رو، جدول زیر می تواند برای هر فیلسوفی تنظیم شود.

موضوع
فیلسوف

امکان 
معرفت

حدود 
معرفت

ابزار 
معرفت

قبول اصل 
واقعیت

امکان اثبات 
واجب الوجود

خدا و معناداری 
جهان

عقل و 
کارآمدی آن

حقیقت 
انسان

مطلق یا نسبی بودن 
اخالق

رابطۀ 
علیت

ابن سینا

ثالثاً می توانیم دستگاه فکری هر فیلسوفی را با فیلسوفان دیگر مقایسه کنیم و تفاوت دیدگاه های فالسفه را 
به دانش آموزان نشان دهیم و قدرت مقایسه و نقد و ارزیابی آنها را تقویت نماییم. از این نظر می توان جدولی 

مشابه جدول زیر را تنظیم کرد.

موضوع
فیلسوفان

امکان 
معرفت

حدود 
معرفت

ابزار 
معرفت

قبول اصل 
واقعیت

امکان اثبات 
واجب الوجود

خدا و معناداری 
جهان

عقل و 
کارآمدی آن

حقیقت 
انسان

مطلق یا نسبی بودن 
اخالق

رابطۀ 
علیت

ارسطو

ابن سینا

.

.

.
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4  عالوه  بر تقویت تفکر فلسفی و آشنایی با دیدگاه های فیلسوفان برجسته در مهم ترین موضوعات، یکی از 

اهداف کتاب آن است که خوِد دانش آموزان به یک دیدگاه کلی عقلی نسبت به جهان و انسان دست یابند 
و این دیدگاه کلی راهنمای آنان در زندگی باشد. به عبارت دیگر: هدف این است که دانش آموزان به 
چار چوب هایی، هر چند اجمالی، برای فلسفٔه زندگی برسند و از دیدگاه های فالسفه برای عقالنی کردن 
در  شده  پیش بینی  فعالیت های  که  می شود  میّسر  وقتی  درسی  هدف  این  کنند.  استفاده  خود  زندگی 

هر  درس توسط دانش آموزان اجرا شود و فرصت تفکر به آنان داده شود.
5  آنچه از دانش فلسفه، امروز در اختیار ماست، دستاورد و میراث فیلسوفان بزرگی در سراسر جهان 

و در طول تاریخ است که در قالب هزاران هزار کتاب و از طریق تعلیم و تعلّم به ما رسیده است.البته 
بی بدیل  نقشی  فلسفه  بزرگی هستیم که در شکوفایی دانش  ایرانیان مسلمان وامدار شخصیت های  ما 
داشته اند و ثمرٔه سعی آنان یک فرهنگ عقالنی و قوی است که به ما رسیده و می توانیم در ابعاد مختلف 

زندگی از آن بهره ببریم.
میراث  این  با  را  دانش آموزان  که  می کند  اقتضا  بزرگ  فیلسوفان  این  از  سپاسگزاری  و   قدرشناسی 
گران قدر فلسفی آشنا کنیم و با تقویت عزت نفس آنان، برای رشد مجدد تفکر فلسفی و فلسفه در جامعٔه 
فکری  قدرت  و  و همت  توان  با  نزدیک شخصیت هایی  آینده ای  در  که  باشد  کنیم،  زمینه سازی  خود 

فارابی، ابن سینا، مالصدرا و عالمه طباطبایی ظهور کنند و بار دیگر عصر رونق فلسفه آغاز گردد. 



بخش 1

مسائل پیرامون واقعیت و هستی
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برای اینکه دانش آموزان با جایگاه این بحث آشنا شوند، الزم است که در قالب یک نمودار، برخی مباحث 
درس های اّول و دوم کتاب سال یازدهم یادآوری شود و آن دایره ای که رابطٔه فلسفٔه محض با فلسفه های 

مضاف را نشان می داد، ترسیم گردد.

این یادآوری سبب می شود که دانش آموزان به ارتباط کتاب پایه دوازدهم و کتاب پایه یازدهم بهتر پی ببرند 
و جایگاه بحث هستی شناسی را دریابند. 

هستی شناسی و 
معرفت شناسی فلسفۀ اخالق

انسان شناسی فلسفۀ فیزیک
فلسفی

فلسفۀ تربیت

فلسفه هنر فلسفۀ علم



7بخش 1: مسائل پیرامون واقعیت و هستی

هدف کلی

اهداف مهارتی

درس
هستی و چیستی 1

طراحی آموزشی درس 

  توانایی تشخیص دو مفهوم هستی و چیستی در یک موجود؛
  تعیین نحؤه حمل وجود بر ماهیات؛

   توضیح دربارٔه جایگاه این بحث در تاریخ فلسفه.

طراحی این درس به شکل برداشتن سه قدم است و دانش آموز با برداشتن هر قدم به هدف نهایی آموزش 
که تعیین نسبت میان هستی و چیستی است، نزدیک می شود. در داخل هر قدم فعالیتی پیش بینی شده که 
زمینٔه تفکر در متن را فراهم می کند. لذا دبیر محترم هر قدم را ابتدا توضیح می دهد و سپس از دانش آموزان 

می  خواهد که فعالیت موردنظر را انجام دهند.
در قدم نخست، توجه دانش آموزان به اصل واقعیت جلب می شود؛ به این حقیقت که ما همه واقعیت را 
قبول داریم و میان واقعی و غیرواقعی تفاوت قائل می شویم و چون واقعیت ها را قبول داریم، از آنها استفاده 
می کنیم. به تعبیر دیگر: اینکه ما دست به سوی آب می بریم و آب می نوشیم، بدان جهت است که پذیرفته ایم 

آب یک امر واقعی است و بودن آن را در خارج پذیرفته ایم.
در قدم دوم دانش آموزان روی این مسئله تفکر می کنند که ما از هر واقعیتی که در پیرامون ما هست دو 

مفهوم در ذهن خود داریم: یکی وجود و هستی آن واقعیت و دیگری چیستی و ماهیت آن.
یک حمل ضروری  ماهیت  بر  وجود  که حمل  می اندیشند  مسئله  این  دربارٔه  دانش آموزان  سوم  قدم  در 

نیست، بلکه یک حمل عارضی است و لذا نیازمند دلیل است.
تاریخ فلسفه شده است و نشان داده شده که گرچه  این بحث در  به جایگاه  نگاهی  این سه قدم  پایان  در 
ابن سینا بحث »تمایز وجود از ماهیت« را به صورت گسترده باز کرده و مبدأ بسیاری از مباحث دیگر قرار 

تعیین نسبت میان هستی و چیستی در موجودات
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داده، اّما فارابی و قبل از وی، ارسطو هم به این بحث توجه کرده است. همچنین تذکر داده شده که این بحث 
از طریق طرفداران ابن سینا در دورٔه آخر قرون وسطی به اروپا رفته و منشأ مباحث زیادی در آنجا شده است

  هر انسانی واقع گراست و می داند که پیرامون او اشیایی وجود دارد.
  هر انسانی از هر چیزی که مشاهده می کند، دو مفهوم انتزاع می کند: چیستی و هستی.

  هستی، وجه مشترک میان موجودات است و چیستی )ماهیت( وجه اختصاصی آنها.
  تمایز مفهوم وجود از مفهوم ماهیت و دوگانگی آنها مربوط به ذهن است و این گونه نیست که بخشی از 

شیء خارجی مربوط به وجود باشد و بخشی مربوط به ماهیت.
این حمل، یک حمل  »انسان وجود دارد«،  می گوییم  ماهیتی حمل می کنیم و مثالً  بر  را    وقتی وجود 
ضروری مانند »انسان حیوان ناطق است« نمی باشد. به همین جهت حمل وجود بر انسان نیازمند دلیل 

است. لذا می گویند »میان ماهیت و وجود تمایز هست«.
  ابن  سینا مباحث دقیق و گسترده ای پیرامون »تمایز وجود و ماهیت« طرح کرده است.

محورهای اصلی درس 

بعد از مقدمه ای که دربارٔه بخش اّول توسط دبیر بیان می شود و جایگاه هستی شناسی در فلسفه مشخص 
می گردد، درس اّول به شرح زیر تدریس می شود:

توضیح دربارۀ قدم نخست
همان طور که گفته شد، قدم نخست دربارٔه بدیهی بودِن پذیرش اصل واقعیت است. فیلسوف قبول دارد 
که جهان هستی، هست و اشیا واقعیت دارند و انسان در یک جهان واقعی زندگی می کند و چون در جهان 
را  آب  لیوان  مثالً  می کند،  پیرامون عمل  اشیای  در  می داند،  واقعی  را  این جهان  و  می کند  زندگی  واقعی 

برمی دارد و دانه را می کارد، با مخاطب خود سخن می گوید و مانند آن.

نکات آموزشی در مسیر تدریس

اشیای پیرامون ما هستند

چیستی و خاصیت آنها را تشخیص می دهم

متناسب با چیستی و خاصیتی که دارند از آنها استفاده می کنم
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هدف از این فعالیت آن است که دانش آموزان بیشتر به »اصل رئالیسم« اهمیت بدهند و بدانند که این اصل، 
مبنای همٔه اصول دیگر و دانش های دیگر است. 

دانش آموز در پاسخ به سؤال طرح شده در تأمل می تواند بگوید:
است. همچنین  و روشن  بدیهی  واقعیت یک اصل  پذیرش  که: اصل  می فهمیم  طبیعی  رفتار  این  از  ما 

می فهمیم که: همگان این اصل را قبول دارند: زیرا همٔه مردم در این مورد رفتار مشابهی دارند.

توضیح قدم دوم
بعد از گام اّول که »قبول واقعیات« است، در گام دوم دانش آموزان به این نکته می رسند که انسان از واقعیت 

هر چیزی دو مفهوم یکی: هستی )وجود( و دیگری چیستی )ماهیت( به دست می آورد.
بیان مطلب در قالب گفت وگوی یک کودک با پدرش، بدان جهت است که نشان داده شود کودک متوجه 
مفهوم »چیستی« و »هستی« هست، بدون اینکه هنوز این کلمات را به کار ببرد. یعنی وقتی او می گوید »این 

چیست؟« متوجه است که چیزی »هست« اّما از »چیستی« آن آگاهی ندارد.
دانش آموزان در پایان قدم دوم باید به درک درستی نسبت به دو عبارت آخر رسیده باشند:

1  حیثیت وجود و حیثیت ماهیت.

2  وجه مشترک بودن وجود و وجه اختصاصی بودن ماهیت.

توضیح قدم سوم
در قدم سوم دانش آموز با نحؤه دقیق تمایز میان دو مفهوم »وجود« و »ماهیت« آشنا می شود و درمی یابد که 
فیلسوفان با دقت و تأمل در همان مفاهیمی که در ذهن هر انسان از جمله کودکان است، به یک دریافت دقیق 

فلسفی می رسند که نتایج بسیار بزرگی را در فلسفه دارد. در اینجا به چند نکته باید توجه شود:
1  این بحث در کتاب های فلسفی با عنوان »زیادت وجود بر ماهیت«، »مغایرت وجود و ماهیت«، 

»عروض وجود بر ماهیت« و برخی عنوان های دیگر آمده است.
ارائه  این باره  اّما بحث دقیقی در  تفاوت میان وجود و ماهیت توجه کرده،  به  فارابی  2  گرچه 

نکرده است. اّما ابن سینا که میان این بحث و بحث امکان رابطه برقرار کرده، استفاده های 
بیشتری از این بحث به عمل آورده است.

3  این بحث، پایه و مقدمٔه بحث »اصالت وجود« هم می باشد، زیرا در آنجا گفته می شود حاال 

که ما از یک واقعیت دو مفهوم انتزاع می کنیم، این سؤال مطرح می شود که کدام یک از 
این دو مفهوم باالصاله بر واقعیت خارجی داللت دارد و در خارج اصالت دارد، »وجود« یا 

انجام فعالیت »  تأمل« 
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»ماهیت«؟ در پاسخ این سؤال است که میرداماد می گوید اصالت با ماهیت است و مالصدرا 
معتقد می شود که اصالت با وجود است.

»این  می گوید  کودک  که  همان جا  زیرا  است،  روشنی  امر  »وجود«  و  »ماهیت«  میان  4  تمایز 

چیست؟«، در دستگاه ذهنی خود وجود شیء را پذیرفته اّما از »چیستی« و ماهیت آن بی خبر 
است و همین نشان می دهد که با آمدن »وجود« یک چیز به ذهن، ضرورتاً ماهیت آن به ذهن 
نمی آید، همان طور که با آمدن یک »چیستی« به ذهن نیز ضرورتاً وجود آن به ذهن نمی آید. اّما 
فالسفه دالیلی هم ذکر کرده اند که فیلسوف بزرگ، حاج مالهادی سبزواری در قالب شعر آن 

دالیل را ذکر کرده است. وی می گوید:

الـَمــهـیَّــة عــارُض  الـوجــوَد  ِانَّ 
است عارض  ماهیت  بر  وجود  که  است  این  حق 

ـة َـّ ُهــوی اتَّـَحــدا  َو  رًا  تَـَصــوُّ
می باشند یکی  خارجاً  دو  آن  و  ذهن.  در 

َفـَقـط الـکَــۡوِن  َعـلَــیَ  ـۡلــِب  السَّ ـةِ  لِـِصــحَّ
ماهیت صحیح است، از  اینکه سلب وجود  دلیل  به 

الـَوَســـط ِالَـــی  َحـۡملِــِه  َولِۡفـِتـقــاِر 
و به دلیل اینکه حمل وجود برماهیت نیازمند حد وسط است.

در این بیت، مرحوم سبزواری دو دلیل ذکر کرده:
  اگر وجود عین ماهیت یا جزء ماهیت )جنس یا فصل( می بود، نفی ماهیت از وجود، ممکن 
نبود و حال آنکه می توان وجود را از ماهیات نفی کرد؛ مثالً می توان گفت »انسان نیست«.

هیچ  برای  وجود  اثبات  می بود،  ماهیت  جزء  یا  ماهیت  عین  وجود  اگر  اینکه  دوم    دلیل 
ماهیتی نیازمند به دلیل نبود. با تصور هر ماهیتی وجود هم با آن همراه بود.

ــِل التَّـَعـقُّ ِفـــی  ِمـنــه  لِۡنـِفکـاکٍ  و 
و به دلیل انفکاک وجود از ماهیت در تعقل و در ذهن 
الـتَّـَســۡلـُســِل و  الـکُــّل  لِّتـحــاِد  َو 
و به دلیل لزوم یکی شدن همٔه ماهیات و لزوم تسلسل
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در این بیت نیز مرحوم سبزواری دو دلیل ذکر کرده است:
  اگر وجود عین ماهیت یا جزء آن می بود، تصور وجود از تصور ماهیت منفک نمی شد 
و هرگاه ماهیت را تصور می کردیم وجود نیز تصور شده بود و حال آنکه گاهی ماهیتی را 

تصور می کنیم و در آن حال از هستی یا نیستی آن غفلت داریم.
  اگر وجود عین ماهیت بود، الزم می آمد که همٔه ماهیات یکی باشند، زیرا وجود یک مفهوم 
است و اگر این مفهوم واحد عین مفهوم همٔه ماهیات باشد، الزم می آید که همٔه ماهیات 

یک مفهوم داشته باشند.
و اگر وجود جزء ماهیت )جنس یا فصل( باشد، مستلزم تسلسل است، زیرا اگر وجود، 
مثالً جنس برای ماهیت باشد، الزم می آید که جزء دیگر ماهیت که آن هم خودش ماهیتی 
است، خودش موجود باشد و الزم می آید که وجود، جزء آن جزء هم باشد و چون آن جزء 

نیز موجود است،الزم می آید که وجود، جزء آن نیز باشد و همین طور الی غیرالنهایه.1

1. مجموعه آثار استاد مطهری، ج 5، ص 205 و ج 9، ص 49

تکمیل گزاره ها
برای اینکه ذهن دانش آموزان بیشتر با اصل بحث گره بخورد، قبل از توضیح نظر ابن سینا فعالیتی تحت 
عنوان »تکمیل گزاره ها« آمده است. در این فعالیت چهار گزاره ذکر شده و در هر گزاره، دانش آموزان، فقط 

باید مثال هایی برای آن ذکر کنند. 
گزارهٔ اّول، حالت معمولی ما انسان ها را بیان می کند که اشیایی را می شناسیم و از چیستی آنها خبر داریم و 
می دانیم که در خارج هم وجود دارند، مانند: درختان، انسان ها، آب، حیوانات مختلف، انواع سنگ و فلزات.
گزارٔه دوم در مورد اموری است که چیستی آنها را می شناسیم و دقیقاً هم آن را تعریف می کنیم مانند اشکال 
و حجم های هندسی. اّما دانش آموز نمی داند که آیا با آن دقت هندسی در خارج وجود دارند یا نه، که البته 
به همان دقت هندسی در خارج نیستند و ما فقط در قّؤه خیال خود و در ذهن خود این حجم ها و اشکال را 

با این دقت تصور می کنیم. 
توجه کنیم که گرچه این اشکال و حجم ها در خارج، به این دقت نیستند، اّما در علوم مختلف مهندسی از 

همین اشکال و حجم ها استفاده می کنیم و براساس همین علوم، مثالً ساختمان بنا می کنیم. 
در گزارٔه سوم از اموری خبر می دهد که به وجود آنها پی برده ایم، اّما هنوز دانشمندان دربارٔه چیستی آن 

بحث می کنند، مانند سیاه چاله ها در فضا و حقیقت نور. 
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گزارٔه چهارم مربوط به ماهیت هایی است که انسان می تواند فرض کند ودر ذهن خود بیاورد، درحالی که 
در خارج خبری از آنها نیست، مانند پری دریایی و دریای جیوه. 

ادامۀ بحث در قدم سوم: در این قسمت بحث، با استفاده از اطالعات منطقی آنها، تفاوت میان دو نوع 
قضیه توضیح داده می شود: 

»انسان حیوان ناطق است« که محمول برای موضوع ضروری است و نیاز به دلیل و حد وسط ندارد. 
»انسان موجود است« که محمول برای موضوع ضروری نیست و حمل وجود بر انسان نیازمند دلیل و 

حد وسط است. 
پاورقی کتاب درسی در صفحٔه 5 می تواند اطالعات تکمیلی به دانش آموزان بدهد لذا پیشنهاد می شود که 
این پاورقی در کالس توضیح داده شود. البته پاورقی ها جزء محتوای اصلی کتاب نیست و در امتحانات 

مورد پرسش قرار نمی گیرند. 

انجام فعالیت »  بررسی« 

ببینند که  بیندیشند و  بیان کرده  ابن سینا  آنچه  این فعالیت، دانش آموزان تالش می کنند دربارٔه خالِف  در 
اگر وجود و ماهیت را یکی بگیرند، آیا اشکالی پیش می آید یا نه. ما، در صفحات قبل، با ذکر اشعار مرحوم 
آن  دانش آموزان  بیان  البالی  در  می توانند  محترم  دبیران  و  کردیم  بیان  را  فرض  این  اشکاالت  سبزواری 

اشکاالت را ذکر کنند. 
در این فعالیت از عبارت »عین مفهوم ماهیت« و »جزء آن« استفاده شده که بیان دیگری از »نوع« و »جنس 
به موضوع نوع و جنس و فصل بپردازیم. اّما اگر  و فصل« است. البته در اینجا الزم نیست که ما حتماً 
خواستیم به این اصطالحات هم اشاره کنیم، می توانیم آنها را به صفحٔه ٣4 کتاب منطق ارجاع دهیم. در آنجا 

تحت عنوان »تعریف به حد و رسم« دربارٔه جنس و فصل توضیحاتی داده شده است. 

انجام فعالیت »  بازبینی« 

این فعالیت، بازگشتی به فعالیت »تکمیل کنید« می باشد. در آنجا چهار عبارت بیان شد که دانش آموزان 
دقت نظر  افزایش  منظور  به  فعالیت  این  در  شده  طرح  سؤاِل  دو  می کنند.  ذکر  عبارت  هر  برای  نمونه هایی 

دانش آموزان است و جنبٔه آموزشی جدیدی ندارد. 
لذا، اوالً همٔه گزاره ها با بیان ابن سینا هماهنگ است و تضادی با قول ایشان ندارد. 

ثانیاً گزارٔه سوم و چهارم با روشنی بیشتری تمایز وجود از ماهیت را می رسانند، زیرا در گزارٔه سوم این نکته 
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آمده که هستی برخی از امور را می شناسیم اّما ماهیت آنها روشن نشده است. در گزارٔه سوم نیز گفته شده که 
ما می توانیم ماهیاتی را در ذهن بیاوریم درحالی که ممکن است اصالً موجود نباشند. 

در گزارٔه اّول سخنی از تمایز میان وجود و ماهیت نیست و فقط گفته شده که ما از اشیای پیرامون خود دو 
مفهوم چیستی و هستی را به دست می آوریم. 

گزارٔه دوم تاحدود زیادی بیانگر تمایز میان وجود و ماهیت است اّما گزارٔه سوم و چهارم به نحو روشن تر 
این تمایز را می رسانند. 

توضیح دربارۀ گذر تاریخی
این قسمت از درس می خواهد جایگاه ارزشمند ابن سینا را در طرح این موضوع و تأثیر آن در تاریخ فلسفه 

هم در جهان اسالم و هم در اروپا نشان دهد. 

انجام بخش »  به کار ببندیم« 

در تمرین 1، برای انتخاب ترتیب گزاره ها، از جنبه های مختلفی می توان وارد شد. از یک جنبه می توان 
گفت که »من هستم« گزارٔه اّول است، زیرا تا من نباشم اصوالً ادراکی واقع نمی شود. گزارٔه »من می توانم 
اشیا را بشناسم« گزارهٔ دوم است یعنی من باید نزد خود قبول کرده باشم که توانایی ادراک را دارم. پس از 

این است که می توانم بگویم »اشیا هستند«.
تمرین 2، گویای آن است که انسان میان وجود و ماهیت تمایز قائل می شود و نیز انسان برای وجود، یک 
معنا در ذهن دارد و با اینکه نسبت به ماهیت آن موجود شک و تردید دارد که چه ماهیتی است، اّما این شک 

و تردید به وجوِد آن موجود سرایت نمی کند. 
در تمرین ٣، دانش آموزان با حمل ضروری و حملی که نیازمند به دلیل است بیشتر آشنا می شوند. 

حمل حیوان بر انسان ذاتی است و دلیل نمی خواهد. 
حمل ناطق بر انسان نیز ذاتی است و دلیل نمی خواهد. 

حمل شیر بر انسان ممتنع است زیرا نه به لحاظ مفهومی جزء مفهوم انسان است و نه به لحاظ خارج شیر 
و انسان یکی هستند. 

به دست می آید. حمل  از طریق عقل  نیست و دلیل می خواهد که دلیل آن،  انسان ذاتی  بر  حمل مخلوق 
موجود بر انسان نیز ذاتی نیست و دلیل می خواهد که دلیل آن هم همان مشاهده و تجربٔه خوِد ماست. 
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به  جهان  نیاز  دربارٔه  فالسفه  دیدگاه  بیان  و  امتناع  و  ضرورت  امکان،  سه گانٔه  مفاهیم  تبیین  توانایی 
واجب الوجود بالذات 

هدف کلی

درس
جهان ممکنات 2

  تشخیص جایگاه مفاهیم سه گانه در قضایای مختلف؛
  تعیین نسبت وجود با مفاهیم مختلف از نظر جهات سه گانٔه وجوب، امکان و امتناع؛ 

  توانایی استدالل بر ضرورت واجب الوجود برای جهان ممکنات. 

اهداف جزئی

این درس با توصیفی از جهان طبیعت آغاز می شود. هدف از این توصیف آماده کردن ذهن دانش آموزان 
به سؤال هایی است که دربارهٔ این طبیعت پهناور مطرح شده است. 

با طرح سؤال های سه گانه دربارٔه جهان، دانش آموزان آمادٔه ورود به بحث امکان و وجوب می شوند. 
آنگاه با دسته بندی قضایای مختلف و تعیین نسبت محمول آن قضایا با موضوعشان، دانش آموزان به تعیین رابطٔه 

امکانی یا وجوبی یا امتناعی هر محمول با موضوع آن می پردازند و بدین ترتیب با این سه مفهوم آشنا می شوند. 
آنگاه دانش آموزان همین سه رابطه را در آنجا که وجود، محمول واقع شود تمرین می کنند. 

پس از این مرحله، دانش آموزان با این سؤال روبه رو می شوند که: »اگر رابطه وجود با درخت، انسان، 
اشیا  این  و  شده  تبدیل  وجوب  به  رابطه  این  چرا  است،  امکانی  رابطٔه  پیرامونی  اشیای  همٔه  و  ستاره  ماه، 
واجب الوجود شده و موجود شده اند؟« بعد از آن استدالل ابن سینا در این رابطه توضیح داده می شود و 

تبیین می گردد. 
بعد از این مرحله، جایگاه تاریخی بحث وجوب و امکان بررسی می شود. 

طراحی آموزشی درس 
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  سؤال های مهمی دربارهٔ جهان با عظمت پیرامون ما مطرح است، مانند: آیا این موجودات می توانسته اند نباشند؟ 
  رابطٔه محمول قضیه با موضوع آنها یا ممکن است یا وجوب یا امتناع. 

  رابطٔه وجود با موضوع خود نیز یا ممکن است یا وجوب یا امتناع. 
  موجودات پیرامونی همه ممکن الوجود بالذات هستند که موجود دیگری به آنها ضرورت وجود بخشیده است. 

  موجودی که به ممکن الوجودها وجوب وجود بخشیده، خودش واجب الوجود بالذات است. 
  فارابی، ابن سینا و مالصدرا، هرکدام با شیؤه خود ثابت کرده اند که این جهان ممکن الوجود بالذات و 

واجب الوجود بالغیر است. 

محورهای اصلی درس 

توضیحی دربارۀ عظمت جهان و سؤال های اساسی پیرامون آن 
برای اینکه دانش آموزان آمادٔه ورود به سؤال های فلسفی دربارٔه جهان شوند، خوب است که ابتدا دربارٔه 
جهان ماکروسکوپی و میکروسکوپی و ناظر به شگفتی ها و عظمت آن نمونه هایی از قبیل آنچه در درس آمده، 
و  دهند  انجام  دربارٔه جهان  مطالعه ای  که  تشویق شوند  دانش آموزان  از  برخی  که  بیان شود. خوب است 

آمارهایی را در کالس ارائه نمایند. 
پس از این آمادگی، به طرح سؤال های اساسی می پردازیم و از دانش آموزان نیز می خواهیم که سؤال های 
مشابهی طرح کنند. آن گاه از میان سؤال های طرح شده، یک سؤال را که محور مباحث بعدی است انتخاب 

می کنیم و ابتدا از دانش آموزان می خواهیم دربارٔه این سؤال نظر اّولیٔه خود را بیان نمایند. 

طرح مفاهیم سه گانه 
در این قسمت می خواهیم دانش آموزان را با سه مفهوم »امکان«، »ضرورت« و »امتناع« که البته در زندگی 

معمولی در حال استفادهٔ از آن هستند، بیشتر آشنا کنیم. سه دسته قضیه در کتاب آمده است:
 رابطٔه میان موضوع و محمول دستٔه اّول »ضروری« است. 

 رابطٔه میان موضوع و محمول دستٔه دوم »امکان« است. 
 رابطٔه میان موضوع و محمول دستٔه سوم »امتناع« است. 

بدین ترتیب دانش آموزان به سه مفهوم می رسند: 
ضرورت، امکان و امتناع 

نکات آموزشی در مسیر تدریس
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در این تمرین سه قضیٔه هندسی قرار داده شده و از دانش آموزان درخواست شده که رابطٔه میان آنها را 
به تثبیت دانش   مشخص کنند. از آنجا که قضایای هندسی رابطه های روشن و واضحی دارند، می توانند 

دانش آموزان کمک کنند. 

این رابطه، ضروری و واجب است. 1. مجموع دو ضلع مثلث بزرگ تر از ضلع سوم است. 

این رابطه، ممکن است و ضرورِی هر شکلی نیست. 2. ارتفاع و میانه یکی است. 

این رابطه، ممتنع است. 3. مجموع زوایای مثلث سه قائمه است. 

بعد از اینکه دانش آموزان با سه مفهوم وجوب )ضرورت(، امکان و امتناع آشنا شدند، باید همین سه مفهوم 
را نسبت به قضایایی که محمول آنها »وجود« است بیاموزند. 

انجام تمرین 

انجام فعالیت »  تعیین رابطه« 

در فعالیتی که ارائه شده، ابتدا دانش آموزان رابطٔه وجود با برخی مفاهیم را تمرین می کنند و نوع رابطٔه آنها 
را با وجود مشخص می نمایند. 

عدد دیوسردشدنسوختن مهربانیخاک
بی نهایت

شریک 
خدا

دریای فرشتگان
جیوه

الکتریسیتهانرژیپرنده روح

امکانامکانامکانامکانامکانامکانامتناعامتناعامکانامکانامکانامکان امکان

توجه: احتمال دارد که برخی از دانش آموزان رابطٔه وجود با خاک و مهربانی و سوختن را رابطٔه ضروری 
بدانند به این دلیل که مثالً خاک االن موجود است. برخی دانش آموزان هم ممکن است متوجه حقیقت و 
ذات خاک شوند و بگویند که چنین نیست که خاک ضرورتاً باید موجود باشد و رابطه را امکانی ببینند. همین 

اختالف نظر، انگیزه ای برای ورود به بحث بعدی است. 

تبیین ممکن الوجود بودن اشیا 
در اینجا با استفاده از دانش درس اّول که مشخص شد »وجود« و »ماهیت ها« دو مفهوم جداگانه اند، ابتدا 

این سؤال را مطرح می کنیم که: آیا رابطٔه وجود با ماهیات امتناعی است؟ 
جواب آنان منفی خواهد بود، زیرا اگر رابطه امتناعی باشد، هیچ ماهیتی به وجود نخواهد آمد. 
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انجام فعالیت » تفکر«

بررسی طرح سؤال 

سپس می پرسیم: آیا رابطٔه آنها ضروری و وجوبی است؟ 
بازهم پاسخشان منفی خواهد بود، زیرا در آن صورت همٔه ماهیات همیشه باید باشند. 

با این پرسش و پاسخ، روشن می شود که رابطٔه وجود با ماهیات یک رابطٔه امکانی است. 

در اینجا به بررسی سؤال اصلی درس می پردازیم: چرا با اینکه رابطٔه ماهیات با وجود یک رابطٔه امکانی 
است، و این ماهیات هم می توانند باشند و هم نباشند، اّما این رابطٔه امکانی االن به هم خورده و این اشیا 

موجود شده اند؟ 
با طرح سؤال فوق، وارد پاسخ ابن سینا به این سؤال می شویم؛ پاسخی که در حقیقت، همان »برهان وجوب 
و امکان« است که برای اثبات واجب الوجود به کار رفته است. با تقریر بیان ابن سینا مشخص می شود که: 

  ممکن الوجود برای اینکه موجود شود، باید رابطه اش با وجود از حالت امکانی خارج شود و به حالت 
وجوب برسد. 

  اّما چون خودش ذاتاً ممکن الوجود است، نه واجب الوجود، عامل دیگری باید او را از حالت امکانی 
خارج کند. لذا »واجب الوجود بالغیر« می شود. 

دیگر:  عبارت  به  است.  بالذات  واجب الوجود  نیازمند  غیرمستقیم  یا  مستقیم  بالغیر،  الوجود    واجب 
واجب الوجود بالغیر به وسیلٔه واجب الوجود بالذات از حالت امکان خارج می شود. 

این فعالیت، برای تثبیت توضیحات قبل است. در این فعالیت دو سؤال طرح شده است. 
پاسخ سؤال اّول منفی است، زیرا ذاتِی هر چیزی قابل انفکاک از آن چیز نیست وااّل تناقض پیش خواهد 

آمد، زیرا ذاتی و قابل انفکاک دو مفهوم متناقض اند. 
پاسخ سؤال دوم هم منفی است، زیرا اگر چیزی به نحو ذاتی از چیزی منفک باشد و نتواند با آن جمع شود 

و در عین حال بخواهد با آن جمع شود، اجتماع نقیضین پیش خواهد آمد که امری محال است. 



18

توضیح دربارۀ نگاهی به تاریخ
در این توضیح تاریخی، سیر این بحث بعد از ابن سینا بیان شده است و نشان داده شده که همٔه فیلسوفان 

بعد از این بیان ابن سینا برای اثبات واجب الوجود بهره برده اند. 
البته مالصدرا براساس بحث اصالت وجود، از »امکان ماهوی« می گذرد و به »امکان فقری« می رسد که 
چون مقدمات مورد نیاز، مانند »اصالت وجود« و »تشکیک وجود« در اینجا طرح نشده، لذا با بیانی اجمالی، 

نظر مالصدرا تقریر شده است، که همین حّد اجمال در اینجا کافی است. 

در فعالیت اّول، دو دسته مفهوم داده شده است: 
دستۀ اّول: مثلث، جهان، مربع، فریاد، پیراهن حسن، عدد سه 

دستۀ دوم: چهار ضلع، نابود، سه ضلع، آبی، بلند، زوج 
سپس از دانش آموزان خواسته شده که با یک مفهوم از دستٔه اّول با یک مفهوم از دستٔه دوم جمله ای 
ساخته شود و سپس نوع رابطٔه آن را که آیا ضروری است یا امکان و یا امتناع، مشخص کنند. از این رو ده ها 

جمله می توان از این مفاهیم تنظیم کرد، مهم آن است که نوع رابطه درست نوشته شود. 
مثالً ممکن است کسی بنویسد: 

مثلث زوج است ← امتناع
مربع سه ضلعی است ← امتناع 

پیراهن حسن آبی است ← امکان 
یا دیگری بنویسد: 

مثلث سه ضلعی است ← ضرورت
عدد سه زوج است ← امتناع 

فریاد بلند است ← ضرورت
در فعالیت دوم نوع رابطٔه مفاهیم داخل کادر با وجود تعیین می شود. 

جمع شب و روزمستطیلدریای جیوهآخرتشریک خداوندانسانخداوند
امتناعامکانامکانامکانامتناعامکان ضرورت

انجام فعالیت »  به کار ببندیم« 



19بخش 1: مسائل پیرامون واقعیت و هستی

در فعالیت سوم یک سؤال مطرح شده که دارای یک نکتٔه مهم است که دانش آموزان باید متوجه آن نکتٔه 
مهم شوند. در سؤال، گفته شده »آیا موجودات عالم را می توان به واجب و ممکن تقسیم کرد؟«

پاسخ این است که تقسیم موجودات به واجب و ممکن میّسر نیست. بلکه این موجودات به »واجب الوجود 
بالذات« و »واجب الوجود بالغیر« تقسیم می شوند. 

اّما اگر موجودات عالم را، با توجه به ذاتشان درنظر بگیریم، می توانیم به واجب الوجود و ممکن الوجود 
موجودات،  دیگر  ذات  و  است  واجب الوجود  است،  خداوند  همان  که  موجود  یک  ذات  کنیم.  تقسیم 

ممکن الوجود است. 
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هدف کلی

درس
جهان عّلی و معلولی 3

اهداف جزئی

طراحی آموزشی درس

توانایی تبیین اصل علیت و آثار و نتایج آن در جهان

  توجه به قریحٔه پرسشگری در انسان و سؤال از علت ها از همان کودکی؛
  تعریف دقیق علت و معلول؛

  توضیح نظر فیلسوفان دربارٔه اصل پذیرش علیت توسط انسان؛
  بیان اصل سنخیت علت و معلول، با ذکر نمونه و شواهد؛

  توضیح وجوب علّی و معلولی.

در این درس، ابتدا دانش آموزان بازگشتی به دوران کودکی می کنند و با تأملی در احوال خود و کودکان، 
آمادٔه طرح یک سؤال می شوند و این سؤال را به شکل های گوناگون تا پایان درس دنبال می کنند و آن سؤال 

این است که:
آیا ساختمان ذهن کودک به گونه ای است که »چرا« می گوید یا شرایط بیرونی و ساختار جهان او را به 

»چرا« گفتن می کشاند؟
پس از طرح این سؤال و بحث دربارهٔ آن، سه گام برداشته می شود:

1  تبیین دقیقی از رابطٔه علّیت 

2  توضیح دربارٔه چگونگی قبول رابطٔه علّیت و مقایسٔه دیدگاه ها

3  سنخیت میان علّت ها و معلول ها

در پایان نشان داده می شود که این علت است که وجود پیدا کردن را برای معلول ضروری می کند.
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  انسان موجودی پرسشگر است و از چگونگی و علل پدیده ها سؤال می کند.
  جهان ساختاری علت و معلولی دارد و پدیده ها خود به خود پدید نمی آیند.

  فالسفه نظرات متفاوتی دربارٔه قبول اصل علیت توسط انسان دارند.
  فالسفٔه مسلمان معتقدند که علیت یک اصل عقلی است و ریشه در اصل عدم اجتماع و ارتفاع نقیضین 

دارد.
  میان علت ها و معلول ها رابطٔه سنخّیت وجود دارد و هر علتی، معلول خاص خود را پدید می آورد.

  علت ها به معلول های خود وجود می بخشند و آنها را از حالت امکانی خارج می کنند.

محورهای اصلی درس 

تحلیل کنجکاوی کودک
کنجکاوی کودک زمینٔه خوبی برای ورود به بحث علّیت است؛ زیرا هم دانش آموزان، خود آن را تجربه 
کرده اند و هم آن را در میان کودکان دیگر می یابند. تحلیل کنجکاوی کودک که مقدمٔه ورود به درس است، 
به آنجا کشیده می شود که بخش اعظم این کنجکاوی »علت یابی« است. البته بخشی از کنجکاوی کودک هم 
ناظر به چگونگی هاست؛ مثالً اگر او با یک دستگاه رادیو روبه رو شود، می خواهد بداند این ابزار چیست، 
داخل آن چه قطعاتی هست و مانند آن و اگر این رادیو روشن شود و صدایی از آن پخش شود، می خواهد 

بداند »چرا رادیو روشن شد؟«، »چه کسی این صدا را ایجاد می کند؟« و مانند آن.

نکات آموزشی در مسیر تدریس

در این فعالیت، دانش آموزان دربارهٔ یک سؤال مهم می اندیشند و مشورت می کنند. در پاسخ به این سؤال می گوییم 
اصوالً ساختار ذهن کودک علت یاب است و بخش اعظم تفکر کردن همان علت یابی است. به عبارت دیگر، انسان 
قدرت و توانایی تفکر و استدالل و یافتن علت ها و چگونگی ها را دارد و همین توانایی است که وقتی به کار می افتد، 

سبب کسب علم و دانش می شود و به میزانی که انسان بیشتر تفکر کند، دانش بیشتری به دست می آورد.
توانایی کودک  تقویت  بزرگ ترها سبب  تربیت  بله،  نیست.  بزرگ ترها  از  تقلید  پرسش های کودک، صرفاً 
در پرسشگری می شود، نه اینکه اصل پرسشگری را در او به وجود بیاورد و ایجاد کند. سؤال از چراها و 

چگونگی ها در نهاد هر کودکی هست.

انجام فعالیت » تفکر«
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توضیح دربارۀ رابطۀ علّیت 
با اینکه هر فردی با رابطٔه علّیت آشناست و در هر لحظه از زندگی در حال استفاده از همین رابطه است، 
اّما در این قسمت از درس تالش می کنیم که فهم دقیق و شفافی از »علت«، »معلول« و »رابطٔه علّیت« در 
دانش آموز شکل بگیرد که بعدها و در مسائل پیچیدٔه فلسفی بتواند از این فهم استفاده کند. اینکه رابطٔه علّیت 
یک »رابطٔه وجودی« است و با سایر روابط متفاوت است و معلول، وجود خود را از علّت می گیرد، مهم ترین 

نکته در فهم دقیق رابطٔه علّیت است.

انجام این فعالیت سبب تشخیص بیشتر تفاوت رابطٔه علّیت با سایر روابط می شود. در این فعالیت، جدولی 
تنظیم شده و از دانش آموزان خواسته شده که نوع رابطه را در ستون مقابل بنویسند.

نوع رابطهاشیا

رابطه اتکا )تکیٔه بدنه به ستون ها(بدنٔه پل و ستون های زیر آن

رابطٔه جذب )نیروی جاذبه(زمین و اشیای روی آن

تعلیم و تعلّماستاد و شاگرد

کارکردن و دستمزد دادنکارگر و کارفرما

رابطٔه نظم )همکاری و هماهنگی(اجزای ساعت

در همٔه این رابطه ها، اجزا و اشیایی وجود دارند که با هم رابطه برقرار می کنند. اّما در رابطٔه علّیت، معلول وجود 
ندارد و علت به معلول وجود می دهد و آن را پدید می آورد.

توضیح دربارۀ چگونگی پذیرش رابطه علّیت به عنوان یک اصل عمومی و جهان شمول
بحثی که در اینجا مطرح است این است که: انسان براساس چه مالکی اصل علّیت را به عنوان یک اصل 

جهان شمول و کلی پذیرفته است؟
در ابتدای درس نشان داده شد که کودک با اصل علّیت آشناست و بخشی از کنجکاوی او ناظر به یافتن 
پاسخ برای »چرا«هاست؛ یعنی کودک هم نسبت به هر حادثه و اتفاقی که پیرامونش رخ می دهد، کنجکاو 

است و به دنبال علت آن است.

انجام فعالیت » مقایسه«
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نیستیم.  و معلول در ذهن کودک  پیدایش مفهوم علت  نحؤه  دنبال  به  ما  اینجا  باشیم که در  توجه داشته 
این موضوع را مرحوم عالمه طباطبایی در مقالٔه پنجم کتاب »اصول فلسفه و روش رئالیسم«، تحت عنوان 
ثانیٔه فلسفی  این مفاهیم که جزء معقوالت  ایشان می گوید  تبیین کرده است.  »پیدایش کثرت در ادراکات« 
هستند، بعد از ورود اولین ادراکات حسی که همان معقوالت اولیه هستند، در ذهن شکل می گیرند؛ چون 
فالسفٔه اسالمی و از جمله عالمه طباطبایی عقیده دارند که انسان در بدو تولد به طور مادرزادی هیچ مفهوم 
اولیه و ادراکی ندارد و ذهن کودک در حالت بالقوه است. اولین ادراکات، از طریق حس و به نحو انفعالی 
وارد دستگاه ادراکی انسان می شود و ذهن، در حّد همین ادراکات فعلیت می یابد؛ مثالً کودک متوجه مزٔه 
شیرینی می شود یا سیاهی را می بیند یا سفیدی نور را در می یابد. بعد از اینکه این ادراکات وارد شد و ذهن 
شکل گرفت و توانست در این ادراکات تصّرف کند، مثالً متّکی بودن این ادراکات به خود و ذهن خود را 
می یابد و مفاهیمی از قبیل وابسته بودن، علت بودن و معلول بودن را به علم حضوری مشاهده می کند و از 

این علم حضوری، علم حصولی به دست می آورد و مفاهیمی مانند علت و معلول را به دست می آورد.
اّما مسئلٔه ما در اینجا این است که انسان از کجا متوجه می شود که این یک اصل عمومی است و هر معلولی 

نیازمند علت است و هیچ پدیده ای بدون علت، موجود نمی شود؟

انجام فعالیت » تأمل«

آنها  از  فالسفه،  نظر  بیان  از  قبل  بشوند،  سؤال  و  چالش  این  وارد  دانش آموزان، خودشان  اینکه  برای 
می خواهیم که نظرات خود را بیان کنند. هنگام نظردادن دانش آموزان بهتر است ما نیز وارد گفت وگو بشویم 

و معایب و محسنات نظر هر کدام را نشان دهیم.

طرح دیدگاه فالسفۀ اروپایی
در بیان دیدگاه فالسفٔه اروپایی، دو دیدگاه مشهور که مربوط به عقل گرایان و تجربه گرایان است و نیز دیدگاه 

خاص کانت که می توان آن را دیدگاهی ایده آلیستی نامید مطرح شده است:
عقل گرایان، به خصوص دکارت این اصل را فطری می دانند و منظورشان از فطری این است که این مفهوم را 
انسان از ابتدا دارد و آن را کسب نکرده است و به تعبیر دیگر، این مفهوم به طور مادرزادی همراه انسان بوده است. 

تجربه گرایان آن را مکتسب از تجربه می دانند. 
البته در این میان، هیوم، فیلسوف قرن هجدهم انگلستان، که یک فیلسوف تجربه گراست، می گوید انسان، برای 
رسیدن به معرفت راهی جز تجربه ندارد، در عین حال می گوید علّیت حتی یک مفهوم مستقیم تجربی هم نیست.



24

تجربی  تحلیل  یک  با  آورده اند،  به دست  کجا  از  را  علّیت  رابطٔه  انسان ها  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  او 
می گوید: انسان ها در وهلٔه اول دیده اند که همه اشیایی که علت و معلول به شمار می آیند، هم پهلویند.1 او 
همچنین می گوید تجربه این را هم به مردم نشان داده است که البته علت قبل از معلول باید وجود داشته باشد 
و علت بر معلول تقّدم زمانی2 دارد. البته در آن زمانی که علت هست و معلول نیست، هنوز علت به مرحلٔه تاّم 
خود نرسیده است و علت، آن زمان که علت می شود، معلول هم همراهش می آید و اگر علت، قبل از معلول 
وجود نداشته باشد، توالی زمانی از بین می رود و همٔه اشیا با هم پدید می آیند. پس هم، هم پهلویی و هم زمانی 

الزم است و هم تقدم زمانی علت بر معلول.
او می گوید انسان ها عنصر سومی را هم در علّیت دخالت می دهند و آن »ضرورت« است. انسان این گونه 

فکر می کند که اگر علت آمد، ضرورتاً معلول هم می آید.
هیوم می گوید هم پهلویی و توالی مساوی با اصل علّیت نیستند. آنچه اصل علّیت را می سازد، این مفهوم 
»ضرورت« است که می گوید اگر الف آمد، ضرورتاً ب هم خواهد آمد. حال او می پرسد که انسان این »ضرورت« 
را از کجا به دست آورده است؟ از تجربه؟ خودش پاسخ می دهد که: انسان ها در تجربه فقط توالی و هم پهلویی را 
مشاهده کرده اند. سپس هیوم در تحلیل اینکه انسان ها چگونه به مفهوم »ضرورت« رسیده اند که بتوانند بگویند 
مثالً با آمدن خورشید ضرورتاً روشنایی می آید، می گوید: همراهی دائم وقایع عامل پیدایش چنین تصوری بوده 
است. وقتی می گوییم »الف« علت »ب« است، بدان جهت است که ما پیوسته مشاهده کرده ایم وقایعی از نوع 
»ب« همواره به دنبال وقایعی از نوع »الف« روی داده است و این یک »عادت ذهنی« است. یک »عادت ذهنی« 
خاص ما را ترغیب می کند که بعد از این هم بگوییم اگر خورشید آمد، ضرورتاً روشنایی هم خواهد آمد. از همین 
»تجربٔه تداعی« است که تصور »ارتباط ضروری« حاصل می شود. به عبارت دیگر، ما به جهان صفاتی را نسبت 
می دهیم که در ما ریشه دارند و تصورات آنها، نه از طریق عادی، بلکه از راه نوعی فعالیت ذهنی به وجود می آیند 

که از تأثیراتی که ادراک خارجی موجب آنهاست، بی نیاز هستند.٣ 
کانت، البته راه سومی پیش گرفت که هم با راه دکارت متفاوت بود و هم باهیوم.

دکارت، گرچه این مفهوم را فطری و مادرزادی می دانست، اّما معتقد بود که این مفهوم برخارج داللت 
می کند؛ یعنی واقعاً در خارج رابطٔه علّیت وجود دارد. اّما کانت معتقد بود که اصوالً این مفهوم یک مفهوم 
سوبژکتیو است، یعنی مربوط به ساختار ذهن است. به تعبیر دیگر، کانت معتقد بود که انسان، پدیدارها را 

این گونه می بیند و می یابد، نه اینکه پدیده ها این گونه هستند.
از طرف دیگر، هیوم معتقد نبود که این مفهوم ضرورت علّی و معلولی از ابتدا در ذهن باشد؛ بلکه انسان از 

1. Contiguous
2. Temporal priority

٣. تاریخ فلسفه کاپلستون، ج5، صص ٣05 ــ 295 و تاریخ مختصر فلسفه جدید راجراسکروتن، صص 226 ــ22٣
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طریق مشاهدٔه مکّرر و تجربٔه مّکرِر برخی حوادث، برایش این گونه تداعی می شود که پس »ب« که همواره با 
»الف« می آید، ضرورتاً از »الف« ناشی می شود و این تداعی، گرچه بر اثر تجربه و تکرار تجربی شکل گرفت، 
تجربه در اینجا مدخلیتی ندارد.  اّما کانت معتقد است که اصوالً  اّما یک امر ذهنی و عادت ذهنی است. 
ساختار ذهن از ابتدا این گونه است که برخی پدیدارها را در جایگاه علّت قرار دهد و برخی را در جایگاه 

معلول و علت و معلول )علّیت( اصوالً داللت خارجی ندارد و مربوط به ساختار علم در انسان است.
این  و  هستند  علم  و  معرفت  پیشینی  شرایط  که  است  مقوالتی  دارای  انسان  فاهمٔه  قؤه  دیگر  عبارت  به 
امکان را به انسان می دهند که بتواند در مورد خارج تفکر کند و اعیان خارجی را فهم نماید. مقوالت فاهمه 

عبارت اند از:
1  کّمیات: وحدت، کثرت و تمامّیت

2  کیفّیات: واقعیت )ایجاب(، عدم واقعیت )سلب( و حصر

3  ِنَسب: ذاتّیت و تقّرر )جوهر و عرض(، علّیت و بستگی )علت و معلول( و مشارکت 

4  جهات: امکان و امتناع، وجود و عدم و ضرورت و امکان

این دوازده مقوله شرایط پیشینی علم هستند. پیشینی بودن، بدان معناست که از تجربه به دست نیامده اند، 
بلکه شرط معرفت تجربی هستند.

دبیران محترم توجه دارند که در همان حّدی که در کتاب آمده باید اکتفا کرد و نیاز به دادن توضیحات بیشتر 
به دانش آموزان نیست.

توضیح دیدگاه فالسفۀ مسلمان
فالسفٔه مسلمان براساس یک دیدگاه کلی معتقدند که:

اّولً: ذهن در بدو تولد، نه دارای تصور اّولیه است و نه تصدیق اّولیه.
ثانیًا: اولین تصورات از طریق حواس وارد ذهن می شود. اّما اینها فقط تصورات هستند.

ثالثًا: همین که ذهن بخواهد یک تصدیق بسازد و بگوید مثالً سیاهی سفیدی نیست، در همین جا اصل 
بدیهی »عدم اجتماع و ارتفاع نقیضین« را حاضر می یابد، یعنی این اصل گرچه از تجربه به دست نیامده، اّما 

بعد از آمدن اولین تصورات قرار دارد.
ثانیٔه  معقوالت  که  تصورات  دوم  دستٔه  است.  اّولیه  معقوالت  و  به حس  مربوط  تصورات  اّولین  رابعًا: 
فلسفی هستند )مانند علت و معلول، جوهر و عرض، وحدت و کثرت( بعد از معقوالت اّول، اّما با مشاهده 

حاالت نفس و ذهن به ادراکات خود و قوا و افعال خود حاصل می شوند.
خامسًا: همین تصورات علت و معلول، وقتی می خواهند به صورت یک قانون عام درآیند و گفته شود که 
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مثالً هر معلولی علت می خواهد، یک فرایند عقلی دارد و مبتنی بر قانون عدم اجتماع و ارتفاع نقیضین و 
قانون بعدی آن، یعنی ترجیح بالمرجح است.

بنابراین، قانون علّیت از نظر فالسفٔه اسالمی یک قانون عقلی است و مادرزادی هم نیست و از طریق تجربه 
و درک توالی زمانی و مانند آن هم به دست نیامده است. ابن سینا در این باره می گوید:

1. الهیات شفا، مقالٔه اّول، فصل اّول، ص8

این فعالیت، برای افزایش قدرت ارزیابی و تحلیل دانش آموزان داده شده است. مقصود از سه دیدگاه، 
دیدگاه تجربه گرایان و عقل گرایان و فیلسوفان مسلمان است و نیازی به طرح دیدگاه هر فیلسوفی نیست.

انجام فعالیت » مقایسه«

»وایضاً فان العلم باالسباب المطلقه حاصل بعد العلم باثبات االسباب لالمور ذوات االسباب: فانّا مالم نثبت 
وجوداالسباب للمسببّات من االمور باثبات أّن وجودها تعلّقاً بما یتقدمها فی الوجود، لم یلزم عندالعقل 
وجود الّسبب المطلق، وأن ههنا سبباًما و َاّما الحس فالیؤّدی ااّل الی الموافاة. ولیس ِاذا توافی شیئان، 
وجب أن یکون احد هما سبباً لآلخر. واالقناع الذی یقع للنفس لکثرة مایورده، الحس و التجربه فغیر متأکّد، 

علی ما علمَت، إاّل بمعرفة أن االمور التی هی موجودة فی االکثر هی طبیعّیة و اختیاریّة.«1

فکری  پایٔه  بعد  قرن ها  که  است  اشکالی  رفع  بر  ناظر  علّیت،  از  دقیق  تبیین  یک  بر  عالوه  ابن سینا،  بیان 
فیلسوفی مثل هیوم را تشکیل داده و حتی سبب بیداری کانت از خواب جزمی شده است.

جالب و شگفت انگیز است که ابن سینا هم به »توالی« مورد نظر هیوم اشاره می کند و توضیح می دهد که این 
توالی به هیچ وجه منشأ اعتقاد به علّیت در انسان نشده و هم به موضوع »عادت ذهنی« توجه می کند که هیوم 

آن را عامل پیدایش اصل علّیت در انسان به شمار می آورد و این را هم ابن سینا مردود می شمارد.

عقل گرایان: مفهوم علّیت یک مفهوم تجربی نیست و از ابتدا همراه با انسان بوده است.
آنها  روابط  و  پدیده ها  مشاهدٔه  از  انسان  که  است  تجربی  مفهوم  یک  علّیت  مفهوم  تجربه گرایان: 

به دست آورده است.
فیلسوفان مسلمان: مفهوم علّیت یک مفهوم عقلی است و نه تجربی که انسان با درک اصل تناقض 

آن را به دست آورده است.
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انجام فعالیت » بررسی«

توضیح اصل سنخیت عّلت و معلول
فیلسوفان مسلمان، اصل سنخیت را هم یک اصل عقلی می دانند، نه تجربی و معتقدند که این اصل، پایٔه 

رفتارهای انسان و دانشمندان علوم مختلف است. در اینجا دانش آموزان باید به این نکته توجه کنند که:
اثبات می شود، بدین ترتیب که:  با دلیل عقلی  نه تجربی، زیرا    اصل سنخیت یک اصلی عقلی است، 
شیء  الف که ویژگی خاصی دارد، باید آثاری متناسب خود داشته باشد و شیء »ب« که ویژگی دیگری 
دارد، باید آثار دیگری متناسب خود داشته باشد. اگر شیء »الف« و شیء »ب« آثاری مشابه هم داشته 
باشند، ترجیح بالمرجح رخ می دهد که امری محال است و نتیجه اش این می شود که از هر چیزی هر 

چیزی پدید آید که این هم محال است.
  البته پیدا کردن نمونه ها و مصداق های اصل سنخیت یک امر تجربی است، یعنی اینکه چه چیزی علت 
چه چیزی است، این را از طریق تجربه و مشاهده به دست می آوریم و مثالً می دانیم که آب چه خواص و 

آثاری دارد و آهن، چه خواص و آثار دیگر.

این فعالیت برای تعمیق اصل سنخیت است.
در تمرین اّول، دانش آموزان یک بررسی در اعمال و رفتار روزانٔه خود و دیگران می کنند و می بینند که 
همه براساس اصل سنخیت است، مثالً: سوار اتومبیل شدن بدان جهت است که از اتومبیل انتظار داریم 

با سرعت بیشتر حرکت کند. غذا می خوریم چون از غذا انتظار داریم که سالمتی ما را تأمین کند و… .
باز هم  پدیده های جدید هم که روبه رو می شود،  با  بیشتر است. هر تجربه گرایی  نیازمند دقت  تمرین دوم 
براساس اصل سنخیت با آن برخورد می کند؛ یعنی به دنبال شناخت آثار ویژٔه آن پدیده است و انتظار دارد که 

آثار خاصی از آن ظاهر شود.

بحث دربارۀ وجوب عّلی و معلولی
این بحث، دنبالٔه بحث امکان است. در بحث امکان توضیح داده شد که ماهیات پیرامون ما و خودمان 

نسبت به وجود، حالت امکانی دارد و ذات ما به گونه ای نیست که ضرورتاً موجود باشیم.
حال که ما ممکن الوجود هستیم وقتی موجود می شویم که از حالت امکان بیرون آییم و وجود برای ما 

واجب شود و این کار توسط علت رخ می دهد.
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در فعالیت اّول نتایجی از اصل علّیت بیان شده که انسان در زندگی روزانٔه خود از آن استفاده می کند. این 
نتایج عبارت اند از:

1  نبوِد اتفاق در عالَم

این موضوع در درس بعد به طور کامل توضیح داده شده است.

2  وجود نظم و پیوستگی در جهان

نظم جهان به علت همان سنخیت است. اگر از هر چیزی هر چیزی پدید می آمد هیچ نظم و ترتیبی وجود 
نداشت.

3  امکان پیش بینی رخدادها

این هم به علت قبول اصل سنخیت است، مثالً با آمدن ابر، انتظار داریم که باران ببارد. 

4  امکان پیشگیری از حادثه ها

چون می دانیم که مثالً سیل باعث تخریب می شود، با ایجاد سد مانع سیل می شویم تا اثر سیل که تخریب 
خانه هاست، اتفاق نیفتد. پس در اینجا هم اصل سنخیت پذیرفته شده است. 

5  امکان پژوهش و تحقیق

پژوهشگر هم چون انتظار دارد که از هر پدیده ای آثار خاصی مشاهده کند، تحقیق می کند تا آثار خاص هر 
پدیده را شناسایی کند.

6  تنظیم امور زندگی 

اینکه مثالً انسان روز را برای کار و شب را برای استراحت قرار می دهد بدان جهت است که شب آثار 
خود را دارد و روز آثار خود را.

انجام فعالیت » به کار ببندیم« 
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7  به وجود آمدن شاخه های مختلف دانش

این هم بدان سبب است که پدیده های همنوع و نزدیک به هم آثار نزدیک به هم دارند.
در تمرین دوم عبارت هایی آمده و از دانش آموزان می خواهد که مشخص کنند این عبارات نظر کدام گروه 

از فالسفه است.
  علّیت حاصل توالی پدیده هاست: تجربه گرایان

  علّیت جزء ساختار ذهن است: کانت
  چون انسان از جهت ذاتی ممکن الوجود است نیاز به علت دارد: ابن سینا و فالسفٔه پیرو او و توماس 

آکوئینی 
  چون انسان از جهت وجودی فقیر است، نیاز به علت دارد: مالصدرا و پیروان او 

  چون انسان وجودی وابسته دارد، نیاز به به علت دارد: مالصدرا و پیروان او 
  اصل علّیت یک اصل تجربی است: تجربه گرایان

  اصل علّیت یک اصل کامالً عقلی است: عقل گرایان و فیلسوفان مسلمان 
در تمرین سوم یک شعر داده شده است که ناظر بر اصل سنخیت علت و معلول است.
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هدف کلی

درس
کدام تصویر از جهان؟ 4

اهداف مهارتی و جزئی

طراحی آموزشی درس

توانایی توضیح و تبیین نظام مندی جهان و نقد برخی دیدگاه ها دربارٔه جهان

  توانایی بیان لوازم علّیت
  توضیح پیامد انکار علّیت و لوازم آن

  توضیح معانی اتفاق و نقد و ارزیابی آنها

از آنجا که هدف اصلی این درس پیشگیری از برخی برداشت های غلط فلسفی از نظرات علمی جدید، 
به خصوص در حوزٔه فیزیک است، کوشش ما در این نقطه متمرکز است که ابتدا ابعاد و لوازم اصل علّیت 
برای دانش آموزان روشن شود و با روشن شدن این ابعاد و لوازم، برداشت های غلط فلسفی توسط خود 

دانش آموز اصالح گردد.
از این رو درس با طرح یک مسئله چالشی آغاز می شود، این مسئله که آیا اصوالً »اتفاق«، که ما روزانه در 

محاورات خود از آن استفاده می کنیم، وجود دارد یا نه.
سپس به لوازم بحث علّیت می پردازیم و در آخر بار دیگر معانی مختلف »اتفاق« را طرح می کنیم تا نشان 
دهیم که آیا این معانی با لوازم اصل علّیت سازگار هستند یا نه و آیا در میان این معانی، معنایی یافت می شود 

که سازگار با اصل باشد.
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  »اتفاق« کلمه ای است که در فرهنگ های مختلف کاربرد دارد و حتی برخی از فیلسوفان نیز در تبیین 
خود از جهان از آن استفاده کرده اند.

  امروزه برخی از دانشمندان پیدایش اّولیه جهان و روند تکاملی تاریخ زیست موجودات را امری اتفاقی می دانند.
  قبول اصل علّیت و وجوب بخشی علت به معلول و اصل سنخیت لوازمی دارد که درک درست این 

لوازم در تبیین بهتر جهان و شناخت هستی به ما کمک می کند.
  سه معنا از معانی اتفاق، در حقیقت، انکار سه اصل علّیت، وجوب بخشی علت به معلول و اصل سنخیت 

را دربردارد. لذا هر کس این معانی از اتفاق را بپذیرد، آن سه اصل را انکار کرده است.
  اتفاق، معنای چهارمی دارد که این معنا با لوازم اصل علّیت سازگار است و معموالً ما انسان ها همین 

معنا را بیشتر در محاورات خود استفاده می کنیم.

محورهای اصلی درس 

طرح چالشی مسئلۀ »اتفاق«
در ابتدای تدریس این درس، الفاظی مانند »اتفاق«، »تصادف«، »شانس« و »بخت« را با دانش آموزان در میان 
می گذاریم و تالش می کنیم که آنها برداشتشان از این الفاظ را بیان کنند و با یکدیگر مقایسه نمایند. این بحث و 
مذاکرهٔ اّولیه اگر به خوبی هدایت شود، می تواند دروازهٔ خوبی برای ورود به مباحث بعدی باشد. همچنین اگر 
بتوانیم نظرات دانش آموزان را به صورتی دسته بندی کنیم و در گوشه ای یادداشت کرده و نگه داریم، می توانیم در 

ادامٔه مباحث، به آن نظرات مراجعه ای کنیم و میزان صّحت و دّقت آنها را مشخص نماییم.

طرح نظرات برخی فالسفه و دانشمنداِن موافق اتفاق
بعد از اینکه دانش آموزان دربارٔه معانی نزدیک به اتفاق با هم گفت وگو کردند، دیدگاه فالسفه و دانشمندانی 

را مطرح می کنیم که به نوعی »اتفاق« را پذیرفته اند و در تبیین جهان از آن استفاده کرده اند، از جمله:
  دیدگاه دموکریتوس در نحؤه پیدایش جهان؛

  مسئله انتخاب اصلح در زیست شناسی و اتفاقی بودن آن؛
  نظریٔه »َمهبانگ« )بیگ بنگ( و اتفاقی بودن آغاز جهان؛

  مقصود از اتفاق در حرکات درون ذرات و اتم ها و شکل گیری عناصر از آنها.1

نکات آموزشی در مسیر تدریس

1.  برای توضیح بیشتر به کتاب »اصل علّیت در فلسفه و کالم« اثر محمدحسن قدردان قراملکی، چاپ دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، ص  191 
به بعد مراجعه کنید.
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تبیین لوازم علّیت در جهان
در این مرحله از تدریس، با استفاده از آنچه در درس سوم آمده، لوازم اصل علّیت توضیح داده می شود و 
تبیین می گردد. در درس سوم، »اصل علّیت« و »وجوب بخشی علّت به معلول« و »اصل سنخیت میان علّت 

و معلول« توضیح داده شده است.
از اصل علّیت این الزمٔه مهم به دست می آید که میان حوادث عالم ارتباط و پیوستگی وجود دارد. مثالً 
بخار شدن آب دریاها به تابش خورشید مرتبط و پیوسته است. باال رفتن بخار آب دریا به سبکی جرم و وزن 
یعنی یک علت  رابطه دارد.  با سردی هوای جّو  باال  ارتفاع  بخار آب در  آن وابسته است. منجمد شدن 

بخارشدن آب دریا آفتاب است و یک علت باال رفتن بخار سبکی آن است و بقیٔه امور هم به همین نحو.
از اصل وجوب بخشی علت به معلول این الزمه به دست می آید که رابطٔه میان پدیده ها و پیوستگی میان 
علت و معلول، یک رابطٔه تخلف ناپذیر است. اگر علت پدیده ای موجود شد، بالضروره و حتماً معلول آن هم 
خواهد بود. حال اگر فکر کردیم علت پدیده ای هست اّما آن پدیده نیست، باید بدانیم که حتماً آن علّت، علّت 

تاّمه نبوده است، نه اینکه علت آمده اّما معلول آن نیامده است.
زیرا اگر بشود که علتی بیاید اّما معلولش نیاید، یا به این معناست که این علت در علت بودن خود و برای 
یا به این  پدیدآوردن معلول خود به چیز دیگری نیاز دارد که در این صورت، این علت، علّت تاّمه نیست. 

معناست که تخلّف معلول از علّت خود ممکن است که این، به معنای انکار اصل علّیت است.
از اصل سوم، یعنی اصل سنخیت، نظم و قانونمندی جهان و روابط مشخص و معّین میان پدیده ها به دست 

می آید.1
اصل سنخّیت می گوید اگر دیدیم که از موجودی به نام »الف« پدیده ای به نام »ب« پدید آمد، نه »ج« و »د« 
و غیره، به خاطر خصوصیت ویژه ای در »الف« است که متناسب با این خصوصیت ویژه، »ب« پدید آمده 
است. اگر اصل سنخیت را نپذیریم، باید بپذیریم که ممکن است هر چیزی از هر چیزی پدید بیاید و دیگر نظم 

عالم معنا و مفهومی نخواهد داشت.
تذکّر: اگر لوازم اصل علّیت به خوبی برای دانش آموزان باز شود، جلوی بسیاری از سوِء   برداشت ها گرفته 
خواهد شد و تأثیر بسیار مثبتی بر تفکر فلسفی آنان خواهد داشت که به آنها در تبیین دیگر مسائل فلسفی 

کمک خواهد کرد.

1. االسفاراالربعه، ج  1، ص  205
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در این مرحلٔه از بحث، دانش آموزان باید با تأمل و تفکر مشخصی یا با هم اندیشی با سایر دانش آموزان 
تبعات و نتایج انکار هر یک از اصول سه گانه را به دست آورند.

  اگر کسی اصل علّیت را انکار کند، نباید انتظار داشته باشد که با خوردن آب عطش او برطرف گردد، 
نباید با دیدن یک پدیده کلمٔه »چرا« بگوید، تحقیق و جست وجوی علمی را باید کنار بگذارد و دست 

خود را نباید تکان بدهد و در حقیقت، دست به هیچ کاری نباید بزند.
  اگر کسی اصل وجوب بخشی علت به معلول را انکار کند، بدان معناست که در حقیقت تأثیری برای 
علّت قائل نشده است و بودن و نبودن علّت برای او یکسان است و در واقع علّت نقش واقعی در پیدایش 

معلول خود ندارد.
  اگر کسی اصل سوم )سنخیت( را نپذیرد، عالوه بر موارد باال، نمی تواند هیچ حادثه ای را پیش بینی کند و 
نمی تواند از هر موجودی آثار و لوازم خاص آن را انتظار داشته باشد، و نمی داند که برای پیدا کردن علل 
حوادث، در کدام زمینه به جست وجو بپردازد و اصوالً چنین شخصی باید منکر رشته های تخصصی 
در علوم شود. زیرا شکل گیری دانش هایی مانند فیزیک، شیمی و زیست شناسی بدان معناست که میان 

پدیده های خاص روابط خاصی شکل می گیرد که ویژٔه آن پدیده هاست.

تبیین معانی اتفاق
در این قسمت، ابتدا سه معنای اتفاق توسط دبیر توضیح داده می شود و رابطٔه این سه معنا با آن سه اصل 

قبلی تبیین می گردد.

انجام فعالیت » بررسی«

در این فعالیت، دانش آموزان تالش می کنند که میان قبول »علةالعلل« که همان خدای حکیم است و اتفاقی 
نبودن مسیر شکل گیری پدیده ها ارتباط برقرار کنند و نشان دهند که سیر پدیده ها در جهان یک سیر اتفاقی 
نیست، بلکه دارای نقشه ای کامل است. یعنی حرکات پدیده ها براساس یک غایت و پیش بینی قبلی است. 

در مقایسٔه میان این دو دیدگاه، که یکی علةالعلل، یعنی خدا را قبول دارد و دیگری منکر علةالعلل است، 
می توان نکات زیر را بیان کرد:

کسی که علةالعلل و خدا را قبول دارد، می تواند برای جهان یک نقشٔه از پیش تعیین شده و یک هدف و 
غایت قائل شود، اّما کسی که علةالعلل را قبول ندارد نمی تواند برای جهان نقشه و هدف تعیین کند.

انجام فعالیت » مقایسه«
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کسی که برای جهان نقشه و هدف قائل است، می داند که حوادثی که در جهان خلقت رخ می دهد، اتفاقی 
نیست، بلکه برای آن است که در نهایت و پایان، به آن هدف نهایی منجر شود.

اّما کسی که جهان را دارای نقشه و هدف نمی داند حوادث را صرفاً اتفاقاتی می داند که به جایی نخواهد انجامید.
در نتیجه، دو رفتار متفاوت از این دو نگرش به دست می آید. کسی که برای جهان نقشه و هدف قائل است، 
می کوشد آن هدف و نقشه را بشناسد و در مسیر آن نقشه و هدف عمل کند. اما کسی که جهان را هدفمند 
نمی داند، هرچه که به فکر خودش بیاید، آن را هدف قرار می دهد و یا اینکه نگاهی ناامیدانه و مأیوسانه به جهان پیدا 

می کند و به نیهیلیسم و پوچ گرایی می رسد.

خدا،  انکار  و  علةالعلل  انکار  عین  در  که  است  نوزدهم  قرن  اجتماعی  فیلسوفان  از  یکی  مارکس  کارل 
حوادث جهان را حوادثی در جهت تکامل و یک هدف و غایت تکاملی می دانست و معتقد بود که هم جهان و 
هم انسان و جامعٔه انسانی حرکتی مشخص به سمت کمال دارد و جامعٔه انسانی در نهایت به یک جامعٔه ایدئال 

می رسد. وی برای این دیدگاه خود دالیلی ارائه کرد که پایٔه آن دالیل اصل »دیالکتیک« است.
وی با طرح همین اعتقاد که جهان در تکامل است و جامعٔه انسانی نیز به سوی تکامل می رود، روح امید 
و مبارزه را در اقشاری از جوامع دمید و آنها را به مبارزه با نظام سرمایه داری و مستکبرین تشویق کرد و 

برهمین مبنا نهضت ها و مبارزات بزرگی شکل گرفت و منجر به پدید آمدن کشورهای کمونیستی شد.
گرچه اعتقاد به حرکت تکاملی جهان و انسان یک اعتقاد خوب و امیدزاست، اما حقیقت این است که از 
مبانی فکری مارکس چنین اعتقادی منطقاً به دست نمی آید. درواقع، این یک خواست فطری و درونی انسان 
است که هر یک از افراد در نهاد خود آن را طلب می کنند و در حرکات و سکنات خود این طلب را بروز 
می دهند. اّما این خواست فطری فقط با یک مبنا سازگار است و آن مبنا، اعتقاد به خدایی است که حکیمانه 

عمل می کند و جهان را به سوی هدف و مقصد خود به  پیش می برد.1

بیان معنای چهارم اتفاق
معنای چهارم اتفاق، بر مبنای قبول سه اصل علّیت و ضرورت و سنخیت است. در حقیقت، این معنای 
اتفاق به نقص دانش انسان نسبت به امور برمی گردد، نه انکار علّیت در خارج. از آنجا که انسان نسبت به 
امور پیرامون خود اطالع بسیار اندک و محدودی دارد، حوادث غیرمترقبه را که قبالً پیش بینی نکرده، امر 

اتفاقی قلمداد می کند.

توضیحی دربارۀ »برای مطالعه«

1. برای توضیح بیشتر مراجعه کنید به جلد 1٣ مجموعه آثار استاد مطهری، بخش نقدی بر مارکسیسم، ص 747



35بخش 1: مسائل پیرامون واقعیت و هستی

این معنای اتفاق، چون منجر به نفی علّیت نمی شود، دربردارندٔه معنای صحیح است و دانش آموزان باید 
بتوانند کاربرد درست لفظ اتفاق را که در این معنا به کار می رود، از کاربرد نادرست آن تشخیص دهند.

در این فعالیت، پنج تمرین پیش بینی شده است.
تمرین اّول ناظر بر مباحث همین درس است و همان طور که در باال اشاره شده، معنای صحیح اتفاق، همان 

معنای چهارم است.
تمرین دوم ناظر بر معنای چهارم اتفاق است، یعنی حوادث بدون هدف و غایت. همان طور که در صفحات 
قبل توضیح داده شد، بدون قبول یک علت و خالق حکیم و دارای علم، نمی توان این معنای از اتفاق را 

مردود دانست.
تمرین سوم ناظر به معنای دوم و سوم اتفاق است که همان طور که در صفحات قبل آمد، اگر کسی واقعاً و 
جدًا هم این دو معنای اتفاق را بپذیرد، نمی تواند هیچ تصمیمی در طول روز بگیرد و هیچ هدفی را برای خود 
تعیین کند. چون انجام هر تصمیمی مبتنی بر قبول اصل سنخیت علت و معلول است و تعیین هر هدفی نیز 

مبتنی بر هدفمندی انسان و جهان می باشد. توضیحات بیشتر در صفحات قبل آمده است.
تمرین چهارم، ناظر بر نفی اتفاق به معنای دوم است. مصرع »گندم از گندم بروید جو ز جو« بیان کنندٔه اصل 
سنخیت در علت و معلول است و روشن می کند که هر چیزی از هر چیزی پدید نمی آید، بلکه از هر علت 

خاص، معلول خاص آن بروز می کند.
حرکات  بیان کنندٔه  مولوی  مثنوی  ابیات  این  زیرا  است.  سوم  معنای  به  اتفاق  نفی  بر  ناظر  پنجم  تمرین 
غایتمندانه و هدفدار در جهان است و نشان می دهد که گیاهان و حیوانات و انسان ها به صورت اتفاقی پدید 

نیامده اند بلکه هر یک از این موجودات حلقه ای از حلقه های نظام خلقت و تکمیل کنندٔه یکدیگر هستند.

مشـو غافـل  عمـل  مکـافات  جـو از  ز  جـو  برویـد  گنـدم  از  )مولوی(گنـدم 

کریـم و  است  رحیـم  خداوند  کـه  آن  مـی کـاریبا  جـو  چـو  بـار  ندهـد  )مولوی(گنـدم 

)حافظ(کای نور چشم من به جز از کشته ندرویدهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر

انجام فعالیت » به کار ببندیم« 
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در این بخش دو موضوع از موضوع های مهم فلسفه که از ابتدای تاریخ تفکر و تفکر فلسفی مورد توجه 
متفکران و فیلسوفان بوده، مطرح شده و نظر بزرگان فلسفه در حّدی که کتاب درسی گنجایش و ظرفیت آن 

را داشته، آمده و با یکدیگر مقایسه شده است.
بحث دربارهٔ خدا، از یک جهت مربوط به »وجودشناسی« است و از یک جهت مربوط به فلسفٔه دین.

از آن جهت به وجودشناسی مربوط است که با استفاده از مفاهیم اساسی وجودشناسی، یعنی امکان وجوب 
و علّیت، به اثبات واجب الوجود یا علت العلل می پردازیم و از آن جهت به فلسفٔه دین مربوط است که پذیرش 

خداوند پایه و اساس هر دینی می باشد و تمام ارکان دین بر قبول خداوند استوار است.
بحث دربارهٔ عقل نیز از آن جهت که مربوط به حدود معرفت است، جزء مبحث »معرفت شناسی« است و 
از آن جهت که به عنوان توانایی انسان مورد بحث قرار می گیرد، مربوط به انسان شناسی فلسفی است و از 
آن جهت که به عنوان سنخی از موجودات، به اثبات عالم عقل می پردازیم، مربوط به »هستی شناسی« است.
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هدف کلی

درس
خدا در فلسفه )1( 5

آشنایی با دیدگاه فالسفه و اهل حکمت باستان و فیلسوفان اروپا

  آشنایی با دیدگاه حکمای ایران باستان دربارٔه خدا
  آشنایی با دیدگاه فالسفٔه یونان باستان دربارٔه خدا 

  مقایسٔه دیدگاه های مختلف فالسفٔه دورٔه جدید اروپا با یکدیگر 
  ارزیابی دیدگاه برخی فالسفٔه اروپا در رابطٔه خدا و معناداری

اهداف مهارتی و جزئی

این درس دارای یک سیر تاریخی است که از ایران و یونان باستان شروع می شود و به دورٔه جدید اروپا 
خاتمه می یابد. بنابراین، بار اصلی محتوای این درس به فیلسوفان اروپایی )یونان باستان و اروپای جدید( 
اختصاص پیدا کرده است. این سیر تاریخی به ما نشان می دهد که با گذر زمان و تحوالتی که فلسفٔه اروپایی 
در بخش های دیگر فلسفه، به خصوص معرفت شناسی پیموده، چه تغییراتی در نگرش فیلسوفان نسبت به 

خدا پیدا شده و این تغییرات به کجا انجامیده است. 

طراحی آموزشی درس

  »خدا« یکی از اساسی ترین موضوعات در فلسفه از ابتدای آن تاکنون بوده است. 
  حکیمان ایران باستان معتقد به خدای واحدی بوده اند که نور هستی شمرده می شده است. 

  جامعٔه یونان باستان به خدایان متعددی اعتقاد داشتند و هرکدام را مبدأ یک حقیقت در جهان می شمردند. 
  سقراط، افالطون و ارسطو تالش کردند تصوری عقالنی از خدایی که مجرد از عالم طبیعت و برترین 

است ارائه دهند. 

محورهای اصلی درس 
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  دکارت و عقل گرایان تالش می کردند استدالل عقلی جدیدی بر وجود خدای واحد ارائه دهند. 
  تجربه گرایان استدالل های عقلی عقل گرایان را مردود می دانستند. 

  برخی تجربه گرایان راه انکار خدا پیش گرفتند و برخی مسیر رسیدن به خدا را قلب و تجربه های شخصی 
دانستند. 

  خدا و معناداری زندگی یکی از مباحث جدید فلسفٔه دین در اروپاست که موافقان و مخالفان فراوانی دارد. 

بیان جایگاه موضوع »خدا« در فلسفه
ابتدا دانش آموزان باید آگاه شوند که بحث از »خدا« یک بحث صرفاً دینی نیست. بلکه مقدم بر دین، خدا 

یکی از موضوع های اصلی فلسفه است. 
به عبارت دیگر، دین »خدا« را مفروض می گیرد. یعنی اثبات آن را به داخل دین و پس از پذیرش دین قرار 
نمی دهد، بلکه مقّدمه پذیرش دین قرار می دهد و از انسان ها می خواهد که با عقل خود مسئله خدا را بررسی 

کنند و خودشان با عقل خودشان او را بپذیرند. 
حال که اثبات یا انکار خدا یک بحث عقلی است، این بحث باید در کدام یک از شاخه های مباحث عقلی 

مورد بحث قرار گیرد؟ در منطق؟ در طبیعیات و فیزیک؟ در اخالق؟ یا در شاخه ای دیگر؟ 
این  است،  هستی  کل  به  مربوط  »خدا«  موضوع  چون  که  شود  منتقل  دانش آموز  به  باید  نکته  این  لذا 
موضوع به فلسفه اختصاص دارد و به همین جهت، فیلسوفان از همان ابتدا دربارٔه خداوند بحث کرده اند و 

استدالل های خود را بیان نموده اند. 

توضیح درباره نگاه حکمای ایران باستان به خداوند
گرچه گزارشی از فلسفه و فیلسوف به معنای امروزی آن از ایران باستان به دست ما نرسیده، اّما حکایت ها و 
داستان هایی از فرزانگان و حکیمان آن دوره موجود است که گویای اندیشٔه حاکم حکیمان آن دوران هاست. 
بنابه گزارش های اسطوره ای همچون شاهنامه و برخی آثار باستانی، پیش از هخامنشیان و مادها، در ایران 

باستان دو سلسلٔه پادشاهی دیگر وجود داشته است، یکی سلسلٔه پیشدادیان است و دیگری کیانیان.
مؤسس پیشدادیان، کیومرث و بزرگ ترین آنها جمشید است که در اشعار فارسی آمده که دارای جام جهان بین 
بوده است. پیشداد به معنی نخستین کسی است که قانون آورده است. کیومرث که دودمان پیشدادیان را بنیان 
نهاد، در شاهنامه به عنوان نخستین فرمانروای ایران معرفی شده و در نوشته های اوستایی نخستین کسی بوده که 

نکات آموزشی در مسیر تدریس
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از اهورامزدا پیروی کرده است. گفته اند که محل حکومت پیشدادیان طبرستان یا همان مازندران بوده است. 
مؤسس سلسلٔه کیانیان کاؤه آهنگر بوده و بزرگ ترین پادشاه آن که حکیم و فرزانه ای بزرگ هم به حساب 

می آمده، کیخسرو می باشد. رستم بنا به نقل شاهنامه در این دوره می زیسته است. 
اّما این گزارش ها  البته همان طور که گفته شد، تاریخ مدّون و روشنی از این سلسله ها در دست نیست. 

حکایت گر فرهنگ خداشناسی و خداگرایی در ایران بوده است. 
در دورٔه هخامنشیان که تاریخ مدّون و مکتوب آن موجود است، همین فرهنگ خداشناسی ادامه داشته 
است. در مقایسه با فرهنگ یونانی که فرهنگ خدایان گوناگون و نزاع میان آنهاست، و فرهنگ هند و چین 

که فرهنگ مجسمه های گوناگون بود، فرهنگ ایرانیان در این دوره ها، فرهنگ یک خدایی بود. 
با  جنگ  به  و  کرد  پیدا  را  شر  خدای  نقش  اهریمن  و  آمد  پدید  فرهنگ  این  در  انحرافی  تدریج  به  البته 
مخلوق  اهریمن  که  می دهد  نشان  زرتشت  مذهب  از  مانده  باقی  اصیل  و  اّولیه  ستون  اّما  آمد.  اهورامزدا 

اهورامزداست و اهورامزدا خالق کل هستی است و نوراالنوار جهان است. 

این توصیفات، از آن جهت برای دانش آموزان مفید است که آنان را متوجه خداشناسی نیاکان خود 
کند و میان آنچه پیامبر بزرگ اسالم و قرآن کریم بیان فرموده اند پیوند معنوی بیابد و دیدگاه توحیدی 

او را تقویت نماید. 

توضیح دربارۀ دیدگاه فیلسوفان یونان
مقصود از فیلسوفان یونان در اینجا، سقراط، افالطون و ارسطوست. به دست آوردن دیدگاه فیلسوفان 
قبل از سقراط درباره خدا و مبدأ هستی مشکل است. اّما با وجود حفظ بسیاری از آثار افالطون و ارسطو 

می توان دربارٔه دیدگاه این سه فیلسوف اظهارنظر کرد. 
الزم است دانش آموز دریابد که: سقراط که معلم افالطون بوده، منتقد دیدگاه جامعٔه خود دربارٔه خدایان 

بوده و با روش های مختلف و تا آنجا که مقدور بوده، فرهنگ حاکم بر جامعٔه خود را نقد کرده است. 
خدایان  به  اهانت  سقراط  اصلی  اتهامات  از  یکی  که  برسد  نتیجه  این  به  دانش آموز  است  الزم  همچنین 
به  بی توجهی سقراط  از  می خواهند  مورخین  از  برخی  متأسفانه  است.  بوده  واحد  به خدای  وی  توجه  و 
سقراط  که  می دهد  نشان  سقراط  از  افالطون  روشن  گزارش  اّما  بگیرند.  نتیجه  را  او  بی خدایی  خدایان، 
نه تنها به خدا معتقد بوده، حتی به جهان پس از مرگ نیز اعتقاد داشته است. با توجه به اهمیت موضوع، 
خوب است که همکاران برای اطالع بیشتر از دیدگاه سقراط، افالطون و ارسطو دربارٔه خدا، به دو مقاله 
»فلسفه افالطون مادر همٔه فلسفه های الهی« در مجلٔه فلسفٔه دانشگاه تهران، شمارٔه پاییز و زمستان ١٣٨١ 
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و »ارسطو، فیلسوف الهی یا پوزیتیویست« در همان مجله، شمارٔه بهار و تابستان ١٣٨٢ به قلم دکتر حسین 
غفاری مراجعه کنند. 

این فعالیت بدان جهت است که دانش آموزان با اصطالحاتی که ارسطو برای مبدأ نخستین به کار برده آشنا 
شوند و ببینند که این اصطالحات با اصطالحاتی که در فرهنگ اسالمی ما به کار می رود، چقدر نزدیک است. 

در این فعالیت، برخی از توصیفات ارسطو از خداوند بیان شده که عبارت اند از: 
1  شریف ترین وجود 

2  خیر 

3  جمال و زیبایی 

4  ضرورتاً موجود 

5  محرک غیر متحرک 

6  دارای حیات 

7  تغییرناپذیر 

8  دارای عالی ترین اندیشه )علم کامل( 

9  فعلیت تام و کامل و بالذات

در میان این توصیفات، دانش آموزان باید توضیحی دربارٔه برخی از آنها بدهند که عبارت اند از: 
  ضرورتًا موجود: که معادل آن در اصطالح فلسفٔه اسالمی »واجب الوجود« است. یعنی موجودی که 

نمی توان وجود را از او سلب کرد، همان طور که سه ضلعی را از مثلث نمی توان سلب کرد. 
  محّرک غیرمتحّرک: عامل نهایی حرکت در جهان، خود متحرک نیست. زیرا اگر آن هم متحرک باشد 

یا دور پیش می آید و یا تسلسل که هردو باطل است و امکان پذیر نیست. 
  دارای حیات: مبدأ جهان یک موجود زنده است. شعور و اراده و آگاهی دارد. 

  تغییرناپذیر: تغییر بر دو نوع است: ١ــ به صورت دفعی، که آن را کون و فساد می نامند، ٢ــ به صورت 
تدریجی که آن را حرکت می گویند. از نظر ارسطو خداوند یک حقیقت »ثابت« است و هیچ تغییری در 
او رخ نمی دهد.زیرا هر تغییری عالمت نقص و نیاز و نداشتن چیزی است که موجود متغیر باتغییر خود 

به آن چیز می رسد و خداوند، از نظر ارسطو، کامل و بی نیاز مطلق است. 
  عالی ترین اندیشه: خداوند و مبدأ نخستین که کامل ترین علم را دارد. 

  فعلیت تام: مبدأ نخستین حالت نقص و فقدان و جنبٔه بالقوه ندارد. 

انجام فعالیت » اندیشه«
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  فعلیت کامل: بیان دیگری از همان فعلیت تام است. 
  فعلیت بالذات: یعنی هستی خود را از چیزی نگرفته است فعلیت و حقیقتش از خودش است. 

توضیح دربارۀ دورۀ جدید اروپا 
در این قسمت نظر سه فیلسوف اروپایی که در مباحث قبل، مانند مبحث معرفت شناسی در کتاب فلسفٔه 
یازدهم، نظرات آنها بیان شده بود، آمده است: دکارت، هیوم و کانت. و برای هرکدام هم یک فعالیت اندیشه 
قرار داده شده است. البته این فعالیت ها واگرا هستند و هر دانش آموزی می تواند نظر خود را بگوید. لذا در 

امتحان کتبی از این فعالیت ها سؤال طراحی نمی شود. 

نکته
ممکن است دانش آموز از فعلیت، معنای عرفی آن که از »فعل« گرفته شده و »انجام دادن کار« را معنی 
می دهد درنظر بگیرد. خوب است این معنا برای او باز شود که »فعل« و »فعلیت« در فلسفه، در مقابل 
»بالقوه« و »بالقوه بودن« نسبت به وجود و کماالت است. وقتی می گوییم خداوند فعلیت تام است، یعنی 

حالت بالقوه ندارد، نه نسبت به وجود و نه نسبت به کماالت وجود. 

انجام فعالیت بررسی اّول
توجه داشته باشیم که هدف ما در اینجا رّد برهان دکارت و نشان دادن نقطه ضعف آن نیست. زیرا بحث 
دربارٔه ظرایف این برهان و نشان دادن اشکاالت آن برای بسیاری از دانش آموزان سخت باشد. اّما اگر برخی 
بر آن بگیرند، خوب است که دبیر توضیحات الزم را  ایراداتی  دانش آموزان متوجه اشکال برهان شوند و 

بدهد. بنابراین توجه به نکات زیر ضروری است. 
1  مؤسس و طراح اصلی این قبیل برهان ها، »سنت آنسلم« یا »آنسلم مقدس« از آباء کلیسا در قرن یازدهم 

میالدی است و دکارت و اسپینوزا والیب نیتس با تبعیت از او برهان هایی شبیه به وی طراحی کرده اند. 
برهان آنسلم که به »برهان وجودی« شهرت دارد، چنین است: 

»همٔه افراد، حتی افراد سفیه از ذاتی که از آن بزرگ تر نباشد، تصوری دارد. چنین ذاتی البته وجود دارد. 
زیرا اگر وجود نداشته باشد، بزرگ ترین نیست و آن بزرگ ترینی که وجود دارد، از او بزرگ تر است و این 

انجام فعالیت » بررسی«
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خلف است. پس ذاتی هست که هم در تصور و هم در واقع بزرگ ترین است و آن خداست.«
استاد مطهری در جلد پنجم اصول فلسفه به صورت منطقی این برهان را نقد کرده و اشکاالت آن را بیان 

کرده است که چون این نقد مفصل می باشد، همکاران را به همان کتاب ارجاع می دهیم.١
2  دکارت در کتاب های خود چند برهان ارائه کرده که یکی از آنها در اینجا آمده است. اشکال اصلی 

وارد بر این برهان دکارت این است که وی فرض کرده تصور وجود نامتناهی، خودش یک امر نامتناهی 
است و در نتیجه نیازمند یک عامل نامتناهی است، نه انسان که یک موجود متناهی است. درحالی که 
این تصور، به عنوان یک وجود ذهنی که در ذهن انسان قرار دارد، یک وجود متناهی است و می تواند 

ساختٔه ذهن خود انسان باشد. 

انجام فعالیت بررسی دوم 
این فعالیت ناظر بر بیان هیوم است. در اینجا نیز هدف این نیست که وارد بحث دقیق برهان نظم شویم. البته 

بازهم اگر دانش آموزان سؤاالتی مطرح کردند، می توانیم به صورت گسترده تر در کالس بحث کنیم. 
جواب اّولیٔه ما به هیوم در اینجا می تواند همین باشد که خودش بیان کرده و گفته که این برهان می تواند 
حداکثر یک ناظم و مدبّر را اثبات کند، نه یک خالق نامتناهی را. به همین جهت برخی از فیلسوفان گفته اند 
که ما از طریق برهان نظم به یکی از صفات خداوند، یعنی صفت حکمت می رسیم. نه اثبات وجود خداوند. 
و البته این چنین نیست که این برهان قوی ترین برهان فالسفٔه الهی باشد. بلکه برهان های دیگر، از جمله برهان 

وجوب و امکان، از این برهان بسیار قوی تر هستند. برهان نظم ساده ترین و شایع ترین است، نه قوی ترین. 
برای کسب اطالع بیشتر دربارٔه پاسخ به اشکاالت هیوم خوب است به جلد ٨ مجموعه آثار »درس های 
الهیات شفا« از استاد مطهری، ص ٤٥٣ به بعد مراجعه کنید. ایشان در این کتاب اشکاالت متعدد هیوم به 

برهان نظم را بیان می کند و مورد نقد و بررسی قرار می دهد.٢

انجام فعالیت بررسی سوم 
این بررسی ناظر بر نظر کانت دربارهٔ اثبات وجود خداست. هدف از این بررسی آن است که دانش آموزان 

بتوانند: 
اوالً دو موضوع را از یکدیگر تفکیک کنند، یکی اثبات وجود خدا و اینکه خداوند یک امر خیالی و وهمی 

١. مجموعه آثار، استاد مطهری، ج ٦، ص ٩٩١ و کتاب تبیین براهین اثبات خدا، آیت الله جوادی آملی، ص ١٩١
٢. عالوه بر این، می توان به کتاب تبیین براهین اثبات وجود خدا از آیت الله جوادی آملی ص ٢٧ تا ٤١ مراجعه کرد.
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نیست. دیگر این که بشر نیازمند قبول یک خالق برای هستی است، خالقی که ناظر اعمال او باشد و او در 
مقابل این خالق احساس نیاز کند. 

آنان بتوانند به این موضوع توجه کنند که موضوع دوم، یعنی نیاز انسان به خداوند، فرع بر پذیرش  ثانیاً 
موضوع اّول است. و انسان نمی تواند با تخیل خود یک خدای خیالی بسازد و صرفاً به خاطر اینکه به او نیاز 

دارد، خود را در برابر این خدای خیالی قرار دهد. 
اساساً  که  است  معتقد  و  ندارد  خدا  وجود  بر  استداللی  اینکه  با  کانت  که  کنند  توجه  دانش آموزان  ثالثاً 
نمی توان برای اثبات وجود خدا استدالل نظری ارائه کرد، می خواهد صرفاً با تکیه بر نیاز انسان به خدا، قبول 

و پذیرش و ایمان به خدا را متوّجه کند. 

تبیین معناداری زندگی و پذیرش خداوند 
در این قسمت می خواهیم توجه دانش آموزان را به نکات زیر جلب کنیم: 

الف( برخی از فیلسوفان زندگی انسان ها را به دو دسته تقسیم می کنند: زندگی معنادار و زندگی پوچ و بدون 
معنا.البته برخی هم می گویند اصوالً زندگی همه معنادار اما مردم در این مورد دو دسته اند: گروهی که زندگی 

آنها معنای درست و شایسته دارد و گروهی که معنای حقیر و پستی برای زندگی برگزیده اند. 
ب( دربارهٔ معناداری نظرات گوناگونی هست. 

برخی در مفهوم معناداری »امر مقدس« را وارد می کنند و می گویند زندگی معنادار آن زندگی است که در 
جهت یک امر مقدس باشد. 

برخی دیگر زندگی همراه با فضیلت های اخالقی را زندگی معنادار می دانند و می گویند آنان که در زندگی 
خود پایبند ارزش ها و حقوق انسان ها هستند زندگی معناداری دارند. 

گروهی نیز معتقدند که آن زندگی که غایت معقول و ارزشمندی داشته باشد، آن زندگی بامعناست و معناداری 
به معنای داشتن غایت معقول و شایسته برای نوع انسان است. 

حقیقت این است که زندگی معنادار، آن زندگی است که برپایٔه غایت و هدف معقول و شایسته انسان بناشده 
باشد و این غایت معقول و شایسته، همان امر مقدس و پاکی است که انسان تالش می کند به آن نزدیک شود 
و این حقیقت مقدس همان خداست که غایت انسان است و دارای همٔه زیبایی ها و قداست هاست و همٔه 

ارزش ها و خیرها نیز از آِن اوست. 
ج( بنابراین زندگی معنادار و مقدس به وجود یک حقیقت واقعی که مقدس است گره خورده است و اگر 

فلسفه ای نتواند آن حقیقت مقدس را اثبات کند، راه را منطقاً بر زندگی معنادار می بندد. 
د( فیلسوفاِن بعد از کانت که البته بیشترشان هم از حیث معرفت شناسی تجربه گرا هستند، در مورد خدا 
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دو نظر کامالً مخالف پیدا کردند. دسته ای مانند مارکس و طبیعت گرایان خواستند با انکار خدا معناداری را 
حفظ کنند و انسان را به سمت کرامت و فضیلت سوق دهند. 

دستٔه دیگر که می دانستند معناداری به قبول خداوند گره خورده است، چون به لحاظ تجربی راهی به خدا 
نداشتند، به دنبال راهی دیگر برای قبول خدا بودند؛ اینان از تجربه های درونی و شهودهای عرفانی کمک 
گرفتند و این نظر را ارائه دادند که ایمان به خداوند یک امر عقلی نیست، بلکه یک امر قلبی است و هرکس 

که در قلب خود خدا را بیابد، نیازی به استدالل عقلی ندارد. 

این فعالیت از دانش آموزان خواسته شده که دربارٔه جمله ای از داستایوفسکی، رمان نویس برجستٔه  در 
روسی نظر دهند. او می گوید: »اگر خدایی وجود نداشته باشد، هرکاری مجاز است«. 

این جملٔه وی تأیید کننده این نظر است که زندگی معنادار و با فضیلت با قبول وجود خدا امکان پذیر است. 
یعنی اگر کسی خدا را قبول نداشته باشد و بگوید که واقعاً خدایی نیست و من به خدا اعتقاد ندارم، عقالً و 
منطقاً می تواند هرکاری انجام دهد، چه خوب و چه بد. اگر چنین کسی به خوبی ها عمل می کند، این براساس 
دیدگاه فکری وی نیست، بلکه بدان سبب است که خداوند گرایش به خوبی ها را در وجود هر انسانی قرار 
داده است و او دارد براساس این گرایش فطری خود عمل می کند، که البته ضربه پذیر است. یعنی آنجا که 
این انسان در مقابل یک هوس قوی قرار بگیرد، این گرایش فطری کارایی خود را از دست بدهد و به سوی 
هوس خود حرکت نماید. چنین فردی اگر به خدا ایمان می داشت به نسبت قّوت و شّدت ایمان، می توانست 

هوس خود را مهار نماید. 
این جملٔه داستایوفسکی مخالف با آن دیدگاهی است که می خواهد بدون قبول خداوند، زندگی معنادار را 
توجیه نماید. مقصود داستایوفسکی از کلمٔه »مجاز« این است که اگر خداوند نباشد، اّوالً مسئولیت پذیری 
انسان بسیار سخت می شود، کنترل اخالقی و محدود کردن امیال از دست می رود و معیاری برای تعیین 

خوب و بد و ارزش ها در دست نخواهد بود. 

انجام فعالیت » بررسی«
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در این فعالیت دو گزینه قرار داده شده و دانش آموزان باید یکی از این دو گزینه را انتخاب کنند و برای 
انتخاب خود دلیل بیاورند. 

با توجه به آنچه تاکنون توضیح داده شد گزینٔه ٢ گزینٔه درست است. 
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عالوه بر منابع یادشده در کتاب درسی، از منابع زیر نیز می توان استفاده کرد: 
1  تبیین براهین اثبات وجود خدا، آیت الله جوادی، مرکز نشر اسراء

2  مجموعه آثار استاد مطهری، جلدهای ٦ و ٨، انتشارات صدرا

3  در جستجوی خدا، جان هاتون، ترجمه دکتر بتول نجفی، انتشارات آستان قدس

4  دیدگاه ها دربارهٔ خدا، اچ. پی. آون، ترجمه حمید بخشنده، انتشارات اشراق دانشگاه قم 

5  مابعدالطبیعه، ژان وال، انتشارات خوارزمی، ص ٧٧١ تا ٨١٤

6  الهیات اگزیستانسیالیست، جان مک کواری، مهدی دشت بزرگی، بوستان کتاب 

7  کالم فلسفی، حسن قدردان قراملکی، انتشارات وثوق

منابع قابل استفاده در این درس
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توضیح دیدگاه فالسفٔه مسلمان دربارٔه خدا و مقایسٔه آن با دیدگاه فالسفٔه اروپایی

هدف کلی

درس
خدا در فلسفه )2( 6

اهداف مهارتی و جزئی

  برقرارکردن ارتباط میان نظر فالسفٔه مسلمان در معرفت شناسی و نظر آنان دربارٔه اثبات وجود خدا
  بیان استدالل فارابی در اثبات وجود خدا

  بیان استدالل ابن سینا در اثبات وجود خدا
  توضیح معناداری نزد حکمای مسلمان و مقایسٔه آن با دیدگاه فالسفٔه اروپایی

از آنجا که این درس، ادامٔه درس قبل می باشد، فرایند همان درس را طی می کند. در درس قبل دیدگاه 
فالسفٔه یونان و اروپایی دربارهٔ خدا مطرح شد؛ در این درس دیدگاه فالسفٔه مسلمان مطرح شده است.

در درس قبل نشان داده شد که فیلسوفان اروپایی، ابتدا بیشتر به این سمت گرایش داشتند که مسئلٔه خدا 
و مبدأ نخستین، یک مسئلٔه عقلی است و باید برای اثبات خدا از استدالل عقلی استفاده کرد. اّما با گذشت 
زمان و در دوره های متأخرتر، بخصوص از قرن هجدهم میالدی به بعد به این سمت تمایل پیدا کردند که عقل 
و بخصوص عقل تجربی توانایی ورود به مسئلٔه خدا را ندارد. در نتیجه برخی از فالسفٔه اروپا به سوی انکار 

وجود خدا قدم برداشتند و برخی هم به سوی قلبی کردن قبول خدا حرکت کردند.
بلکه سیر  نشده است.  درتاریخ فالسفٔه مسلمان طی  که چنین مسیری  داده می شود  نشان  این درس  در 
فالسفٔه مسلمان به سمت عمق بخشی در استدالل عقلی بوده و در عین عمق بخشی به استدالل عقلی، همواره 

بر جنبٔه قلبی و ایمانی رابطٔه انسان با خدا تأکید ورزیده اند.

طراحی آموزشی درس
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  فیلسوف مسلمان با روش فلسفی و رعایت قواعد فلسفی دربارٔه خدا می اندیشد و استدالل عقلی ارائه 
می دهد.

  میان دیدگاه فالسفٔه مسلمان در معرفت شناسی و نظر آنان در اثبات عقلی وجود خدا پیوند و هماهنگی 
وجود دارد.

  فارابی با استفاده از اصل امتناع تسلسل و با استفاده از رابطٔه علیت به اثبات وجود خدا می پردازد.
  ابن سینا با استفاده از ممکن الوجود بودن موجودات، واجب الوجود بالذات را اثبات می کند.

  فالسفٔه مسلمان معناداری زندگی را نتیجه و ثمرٔه اثبات عقلی وجود خداوند می دانند.

محورهای اصلی درس 

بیان هماهنگی میان معرفت شناسی و خداشناسی فالسفۀ مسلمان
در ابتدای تدریس این درس یادآوری مبحث معرفت شناسی سال قبل ضروری است. در آن مبحث توضیح 
قلب  و  عقل  و  حس  که  معتقدند  و  دارند  قبول  را  معرفت  سه گانٔه  ابزارهای  مسلمان  فالسفٔه  که  شد  داده 
به معرفت صحیح می رسانند و چون این فالسفه از ابزار عقل در معرفت استفاده  در محدودٔه خود ما را 
می کنند، می پذیرند که می توان بر وجود خدا که مسئله ای صرفاً عقلی است، استدالل عقلی ارائه داد. پس 
این فالسفه، از این جهت، دیدگاه مشابهی با فیلسوفان عقل گرای اروپا دارند، گرچه از نظر نوع برهان و 

استدالل با آنها تفاوت هایی دارند.

نکات آموزشی در مسیر تدریس

در این فعالیت، دانش آموزان دیدگاه فالسفٔه مسلمان را با نظر فیلسوفان اروپایی مقایسه می کنند. در این 
مقایسه، آنها در می یابند که نظر فیلسوفان مسلمان با نظر عقل گرایانی چون دکارت هماهنگ است.

  با نظر کانت هماهنگی ندارد.
  با نظر تجربه گرایانی مانند هیوم هماهنگی ندارد.

  با نظر تجربه گرایانی چون ویلیام جیمز نیز هماهنگ نیست. )چون این فیلسوفان هم به امکان استدالل 
عقلی معتقد نیستند.(

انجام فعالیت » مقایسه«
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آنان در معرفت شناسی  بر دیدگاه  را  فیلسوفان مسلمان دربارٔه خدا  فعالیت، دانش آموزان دیدگاه  این  در 
تطبیق می دهند تا دریابند که یک هماهنگی میان این دو دیدگاه وجود دارد.

انجام فعالیت » مقایسه«

این قبیل تطبیق ها و مقایسه ها به دانش آموزان کمک می کند که به تدریج به این توانایی برسند که ارتباط 
از  تحلیل درستی  و  نقد  و  را دریابند  فلسفی  نحلٔه  یا یک  فیلسوف  اندیشٔه یک  میان اجزای مختلف 

مجموعٔه یک تفکر ارائه دهند.

بیان استدالل فارابی
بعد از اینکه مشخص شد که فالسفٔه مسلمان استدالل عقلی بر وجود خدا را امکان پذیر می دانند، به سراغ 
کتاب،  در  آمده  استدالل  اولین  کرده اند.  بیان  اسالمی  فلسفه  بزرگان  که  می رویم  استدالل هایی  از  بعضی 

استدالل فارابی است:
استدالل فارابی مبتنی بر دو اصل زیر است:

1  معلول، نیازمند به علتی است که به آن وجوب وجود ببخشد و هیچ معلولی خود به خود به وجود نمی آید.

2  تسلسل الی غیر النهایٔه علت و معلولی محال است. فارابی در ابطال تسلسل از برهانی استفاده کرده که 

به آن، برهان »َاَسّد و َاۡخَصر« می گویند. اسد و اخصر به معنی محکم تر و خالصه تر است. این برهان 
به صورتی ساده در کتاب درسی توضیح داده شده است.

فارابی به کمک این دو اصل ثابت می کند که موجودات جهان نیازمند »علت نخستین« یا »علة العلل« است.

این فعالیت برای توجه دادن ذهن دانش آموزان به یک اشتباهی است که بسیاری از افراد و حتی فیلسوفان 
دچار آن می شوند و آن بی توجهی به اصل اّولی است که فارابی ذکر کرده است.

انجام فعالیت »بررسی« 

فیلسوفان نمی گویند هر موجودی نیازمند به علت است. آنان می گویند هر معلولی و هر پدیده ای به علت 
نیاز دارد.
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اّما کسانی مانند جان استوارت میل و برتراند راسل این اشتباه را کرده اند و چنین فرض کرده اند که فیلسوفان 
می گویند هر موجودی نیازمند علت است. 

دانش آموزان با مقایسٔه سخن فارابی و راسل به این حقیقت می رسند که سخن فارابی با چیزی که راسل به 
فالسفٔه الهی نسبت می دهد متفاوت است. فارابی می گوید هر موجودی که معلول بود، وجودش وابسته به 

علت است. اّما راسل فکر کرده که فالسفه می گویند هر وجودی نیازمند و وابسته به علت است.
همچنین راسل فکرکرده که علة العلل از نظر فیلسوفان با سایر علل هیچ فرقی ندارد و آن هم چیزی مثل 

چیزهای دیگر است و در نتیجه به علت نیازمند است.

توضیح برهان ابن سینا
برهان ابن سینا متکی بر مباحث مربوط به وجوب و امکان است که در درس دوم توضیح داده شده است 
و دانش آموزان در آن درس با مفاهیم »وجوب«، »امکان« و »امتناع« آشنا شده اند. در اینجا چند نکته قابل 

ذکر است:
1  این برهان هم در کتاب »شفا« تبیین شده و هم در کتاب »االشارات و التنبیهات«. آنچه در کتاب درسی 

آمده، بیشتر متکی بر بیان ابن سینا در کتاب اشارات است.
2  ابن سینا، این برهان را که به »برهان وجوب و امکان« شهرت یافته، همان برهان صدیقین نامیده است که وصف 

آنان در قرآن مجید آمده است. بنابراین، اصطالح »برهان صدیقین« ابتدا توسط ابن سینا به کار رفته است.١
3  ابن سینا در این برهان خود، به عکس فارابی، از امتناع تسلسل استفاده نمی کند، یعنی برهان خود را 

متکی بر ابطال تسلسل قرار نمی دهد. او می خواهد بگوید که این موجودات، چه محدود باشند و چه 
بی نهایت، چون ممکن الوجود هستند نیازمند به واجب الوجود می باشند. ممکن الوجود بالذات برای 

موجود شدن نیازمند به واجب الوجود بالذات است.
4  در حقیقت، اگر خوب توجه کنیم پایٔه اّول برهان فارابی که می گفت »هر پدیده و هر معلولی نیازمند به 

علت است«، در داخل همین بیان این محتوا نهفته است که معلول چون ممکن الوجود است به علت نیاز 
دارد. یعنی مالک و مناط نیاز معلول به علت، امکان است. به همین جهت گفته شده که برهان فارابی 

نیز در حقیقت، همان برهان وجوب و امکان است.

١.  وی در نمط چهارم کتاب »االشارات و التنبیهات« بعد از بیان برهان خود می گوید: »تأّمل کیف لم یحتج بیاننا لثبوت االّول و وحدانیته 
و برائـته عن الصمات الی تأمٍل لغیر نفس الوجود و لم یحتج الٰی اعتبار من خلقه و فعله و إن کان ذلک دلیالً علیه، لکن هذا الباب  اوثق 
و اشرف، ای اذا اعتبرناحال الوجود یشهد به الوجود من حیث هووجود و هو یشهد بعد ذلک علٰی سائر مابعده من الواجب و الٰی مثل 
هذا اشیر فی الکتاب االلهی »سنریهم آیاتنا فی اآلفاق و فی انفسهم حتی یتبّین لهم انه الحق« )فصلت/٥(. اقول: ان هذا حکم لقوم ثم 
یقول: »اولم یکف بربک انه علی کل  شیء شهید« ، اقول: ان هذا حلم للصدیقین الذین یستشهدون به ال علیه« )االشارات و التنبیهات، 

ج ٣، ص ٦٦(.
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اگر حجم درس زیاد نمی شد و سطح مطلب باالتر از توانایی دانش آموزان نمی رفت، شایسته بود که بعد از 
فارابی و ابن سینا، برهان ویژهٔ مالصدرا در اثبات وجود خدا نیز آورده می شد تا دانش آموزان سیرتکاملی 

برهان ها را به خوبی مشاهده  کنند. 
اّما برای اینکه یادگیری دانش آموزان با مشکلی مواجه نشود، در بخش »برای مطالعه« توضیح داده شده که 
مالصدرا با استفاده از مبانی خود. برهان وجوب و امکان ابن سینا را ارتقا داده و در سطحی عالی تر تقریر 
کرده است. وی بعد از بیان استدالل خود توضیح می دهد که برهان صدیقین شرایطی دارد که این شرایط در 

استداللی که من آورده ام مراعات شده است. ایشان می گوید:
»غیر از صدیقین، در معرفت خداوند و صفات او، از غیر خداوند به عنوان واسطه استفاده می کنند، مانند 
جمهور فالسفه که از امکان بهره می برند یا مانند علمای طبیعی که از حرکت جسم و یا متکلمان که از حدوث 

و غیر آن بهره می برند.«١
وی در اسفار هم می گوید: »راه های به سوی خداوند فراوان است. زیرا او دارای فضائل و جهات کثیره 
است و برای هر رونده جهتی است که خدای تعالی آن جهت را برای او تعیین می کند و راه های به سوی او 
گرچه بسیار است اما برخی از آنها محکم تر و اشرف بوده و از ظهور بیشتری برخوردار است و آن برهان 
که در اثبات واجب، محکم ترین برهان ها و بهترین آنهاست برهانی است که حدوسط آن غیر از واجب نباشد 
و در این صورت راه با مقصد یگانه خواهد بود و آن، راه صدیقین است که برهان آنها صدق محض است 
و از غیرذات حق بر ذات حق گواه نمی گیرند. آنها از خود او بر او گواه می آورند و از ذات بر صفات و از 

صفات بر افعال پی می برند.
اما غیرصدیقین، نظیر متکلمان و علمای طبیعی و دیگران با نظر به غیرخداوند نظیر امکان ماهوی، حدوث 
خلق و حرکت جسم بر ذات و صفات او استدالل می کنند و این امور البته دالیلی بر ذات و شواهدی بر 

صفات او می باشند ولیکن شیؤه صدیقین محکم تر و شریف تر است.
در کتاب الهی نیز به راه هایی که غیرصدیقین می پیمایند در این گفتاِر خدای سبحان »سنریهم آیاتنا فی اآلفاق 
و فی انفسهم حتی یتبّین لهم انّه الحق« و به طریقٔه صدیقین نیز در عبارت »اولم یکف بربک انه علی کل شیء 

شهید« اشاره شده است.٢

توضیحی دربارۀ »برای مطالعه«

١. مشاعر، مالصدرا، ص ٦٨
٢. االسفاراالربعه، ج ٦، ص ١٢
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توضیح دربارۀ معناداری نزد فالسفه مسلمان
نکتٔه مهم در توضیح معناداری نزد فالسفٔه مسلمان این است که بحث در معناداری از همان ابتدای تفکر 
فلسفی و عرفانی جریان داشته و فالسفٔه مسلمان از ثمرات اعتقاد به خدا سخن گفته اند. از این رو الزم است 

توجه دانش آموزان به نکات زیر جلب شود:
  بحث دربارٔه معناداری و فواید اعتقاد به خدا هم زمان با بحث دربارٔه اثبات وجود خدا در جریان بوده و 

یکی جایگزین دیگری نشده است.
  فالسفٔه مسلمان معناداری را تحت عنوان فواید و لوازم اعتقاد به خدا مطرح کرده اند و معناداری را 
فرع بر اثبات وجود خدا قرار داده اند، نه جایگزین آن و معتقدند که بدون اثبات وجود خدا نمی توان از 

معناداری سخن گفت.
  آنان معتقدند که مهم ترین رکن در معناداری، غایتمندی جهان و انسان است و کسی می تواند برای انسان 

و جهان از معناداری سخن بگوید که قبل از آن خدا را اثبات و قبول کرده باشد.

با معیارهای زندگی  ابن سینا و اشعار ذکر شده را  این فعالیت از دانش آموزان خواسته شده جمالت  در 
معنادار تطبیق دهند و نشان دهند که این جمالت با کدام معیار تطابق دارد.

  موارد زیر را می توان از نظرات ابن سینا برداشت کرد:
معیار ١ و ٢ اشتیاق ذاتی و فطری موجودات به کماالت و خیرات 

معیار ٣ گرایش فطری به خوبی ها و گریزان بودن از بدی ها 
معیار ٤ جاذبٔه عشق الهی در انسان 
معیار ٥ ودیعٔه الهی بودن عشق به کماالت و خیرات 

  موارد زیر را می توان از اشعار به دست آورد:
معیار ١ و ٣ وجود یک عشق مقدس و برتر در جهان 
معیار ٣ و ٤ برتری انسان عاشق بر انسان های معمولی 

معیار ١، ٢ و ٣ وجود یک کشش به سوی خدا در موجودات 

انجام فعالیت » تطبیق« 
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در این نمونه به یک جریان فلسفی ــ ادبی در اروپا اشاره شده که نتیجٔه قهری برخی از جریان های فلسفی 
دوره های متأخر بوده و ریشه در فلسفه هایی دارد که خدا و مراتب معنوی و متعالی وجود را نفی کرده اند. 

یعنی ریشه در حس گرایی و تجربه گرایی و ماتریالیسم دارد.
در میان این جریان فلسفی ــ ادبی متفکرانی بودند که در عین اینکه می خواستند به امور معنوی و اخالق 
متعالی و عدالت اجتماعی پایبند باشند، وارد یک نگرش ماتریالیستی نسبت به جهان و انسان شدند که با آن 

خواست فطری آنان هماهنگ نبود. یکی از شخصیت های مهم این جریان »آلبرکامو« می باشد.
او در عین حال که می گفت جهان یک سکوت غیرعقالنی دارد، در عین حال به دنبال آزادی و کرامت 

انسان بود و می خواست با بی عدالتی مبارزه کند.
به عبارت دیگر: فلسفٔه فکری او با آرمان های انسانی هماهنگی نداشت. برای اینکه دانش آموزان متوجه این 

تناقض میان فکر و عمل شوند )که باالخره آلبرکامو را هم به ناامیدی کشاند( سه سؤال طرح شده است.
دهند.  توضیح  را  دارد«  عقالنی  سلوک  یک  »جهان  عبارت  می خواهد  دانش آموزان  از  اول  سؤال  در 
منظور آلبرکامو این است که جهان چیزی جز همین طبیعت نیست، این طبیعت هیچ پیام متعالی و بزرگ برای 

من ندارد. آیا جهان غایتمند است؟ آیا یک حقیقت مقدس و متعالی وجود دارد؟ نمی دانم.
سؤال دوم، تناقض درونی آلبرکامو را دنبال می کند. او از یک طرف فطرتی با گرایش به زیبایی و خیر و 
جهان متعالی دارد و از طرف دیگر معتقد است که جهان چیزی جز همین طبیعت مادی نیست. یعنی اندیشه 
و فکر او ظرفیت پذیرش این گرایش فطری را ندارد. راه حل این است که وی به تحقیقات خود ادامه دهد 

تا شاید بتواند به دریافتی درست از جهان و انسان برسد. 
سؤال سوم نشان می دهد که آلبرکامو به جای دنباله روی از فکر و فلسفه اش، تسلیم فطرت خود شده و به 

گرایش ها و تمایل های انسانی خود پاسخ مثبت داده است.

انجام فعالیت » نمونه« 
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عالوه بر منابعی که در کتاب درسی معرفی شده، از منابع زیر نیز می توان استفاده کرد:
1  االسفار االربعه، مالصدرا، ج ٦

2  مشاعر، مالصدرا

3  االشارات و التنبیهات، ابن سینا، نمط چهارم

منابع قابل استفاده در این درس
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هدف کلی

درس
عقل در فلسفه )1( 7

اهداف مهارتی و جزئی

طراحی آموزشی درس

توانایی بیان معنا و مقصود از عقل و مقایسٔه دیدگاه حکما و فالسفه با یکدیگر

  توانایی توضیح دربارٔه عقل و کارکرد آن.
 تعیین محدوده و قلمرو عقل.

 بیان تحوالتی که محدوده و قلمرو عقل پذیرفته است.
 مقایسٔه دیدگاه فالسفٔه امروز اروپا دربارٔه عقل و محدودٔه آن.

این درس با طرح چند مسئله و یک اظهارنظر آغاز می شود تا دانش آموزان با هدف مورد نظر در این درس 
ارتباط بیشتری برقرار کنند و به تعریف عقل بپردازند. سپس با یک سیر تاریخی نظر حکمای ایران باستان، 
یونان باستان و فالسفٔه معاصر اروپا دربارٔه عقل و محدودٔه آن مشخص می گردد و آن گاه دیدگاه این فالسفه 

با یکدیگر مقایسه می شود.

 حکما و عرفا و بسیاری از متفکرین برای عقل جایگاه ویژه ای قائل هستند.
 عقل به عنوان قوهٔ استدالل به انسان کمک می کند که دانش بیاموزد و به علم و آگاهی دست یابد.

  عقل به عنوان وجود برتر و مجرد از ماده، هم عوالم مجرد را شامل می شود و هم مرتبٔه عالی نفس انسان را.
 حکمای ایران باستان برای عقل، به خصوص عملی جایگاه ممتازی قرار داده بودند.

 حکمای یونان، به خصوص ارسطو، تبیین دقیقی از عقل ارائه کردند.
 فیلسوفان دورٔه جدید اروپا به دو گروه عمدٔه تجربه گرا و عقل گرا تقسیم شدند.

محورهای اصلی درس 
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طرح مسئله از طریق سه پرسش
این درس با کنار هم قرار گرفتن چند مفهوم کنار یکدیگر آغاز می شود:

الف( دین در کنار ایمان
ب( عرفان در کنار عشق و شهود

ج( فلسفه در کنار عقل
کنار هم قرار گرفتن دین و ایمان، عشق و شهود و عرفان و فلسفه و عقل به معنای این نیست که دین دارای 
عشق و شهود و عقل نیست و یا عرفان نیازی به ایمان و عقل ندارد و یا فلسفه، به دین عرفان بی توجه است. 
بلکه، همان طور که در کتاب درسی آمده، منظور این است که محور دین و عرفان و فلسفه ایمان و شهود 
و عقل است. وااّل دین اسالم، ایمان بدون عقل و معرفت را نفی می کند و وحی را نوعی شهود و برترین 
شهود به شمار می آورد و عارفان بالله را اولیای الهی محسوب می کند. همچنین فیلسوفان مسلمان و عارفان 

حقیقی خود را دینداران واقعی و پیروان راستین دین اسالم به شمار می آورند.
خوب است که دبیر محترم دربارٔه این مفاهیم شش گانه و نسبت آنها با یکدیگر با دانش آموزان گفت وگو کند 

تا آنها درک روشن تر و شفاف تری نسبت به این مفاهیم پیدا نمایند.

نکات آموزشی در مسیر تدریس

انجام فعالیت »   اظهارنظر«

در این فعالیت، جمالتی از متفکرین مسلمان و غیر مسلمان دربارٔه عقل آمده و از دانش آموزان خواسته 
می شود که هم جمله را توضیح دهند و هم نظر خود را دربارهٔ درستی یا نادرستی آن بیان کنند.

و  سخن ها  دربارهٔ  اینکه  بدون  افراد  برخی  است.  ناپسند  عادت  یک  دربارهٔ  و  سیناست  ابن  از  اّول  جملٔه 
نظرات بیندیشند و دلیل گویندهٔ سخن را بررسی کنند، سخن ها را می پذیرند و پیرو نظراتی می شوند که از طرف 
شخصیت های مورد عالقٔه آنها بیان شده است. ابن سینا چنین افرادی را مذمت می کند و می گوید این افراد 

مهم ترین ویژگی انسانی که انسان را از حیوانات متمایز می کند، یعنی همان تفکر و تعّقل را از دست داده اند.
جملٔه دوم از اوگوست کنت است. وی در این عبارت توانمندی عقل را محدود به عقل تجربی می کند و 

فکر می کند که علم تجربی می تواند جایگزین فلسفه و دین شود و انسان را سعادتمند کند.
جملٔه سوم از حافظ می باشد که بنابر مشرب عرفان، جایگاه عشق را برتر از عقل قرار داده است. ایشان 

می گوید تا انسان خودش مراتب عشق و عرفان را درک نکرده باشد، نمی تواند حقیقت عشق را توصیف کند.
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برخی از مفسرین دیوان حافظ گفته اند که حافظ در این بیت، ابن سینا را مورد خطاب قرار داده که در 
کتاب فلسفی خود، االشارات و التنبیهات، بخشی را تحت عنوان »مقامات العارفین« به عرفان اختصاص 

داده است.
جملٔه چهارم از ویتگنشتاین است. او معتقد است که اصوالً حوزٔه دین از حوزٔه عقل جداست. دین از 
قبیل امور ایمانی است و عقل بیشتر برای دانش های علمی است. به همین جهت نمی توان دین را بر مبنای 

عقل قرار داد.

تبیین تعریف عقل
بعد از انجام فعالیت باال که دانش آموزان را در فضای منازعات و مشاجرات حوزٔه عقل قرار می دهد، نوبت 

به توضیح دربارهٔ عقل و چیستی آن می رسد.
فالسفه برای عقل تعریف های مختلفی آورده اند، برخی از این تعریف ها عبارت اند از:

 قوهٔ استدالل و استنباط
 قؤه تشخیص درست از نادرست و خوب از بد و حق از باطل

 ابزار درک حقایق و رسیدن به علوم مختلف
 حجت درونی انسان، برای تشخیص راه زندگی

 مدرک کلیات و مفاهیم کلی
عالوه بر این، عقل در فلسفه کاربرد دیگری هم دارد و آن مرتبه از عالم و موجودات مجّرد عقالنی است.

در فلسفه، خلقت ذو مراتب است:
 مرتبٔه عالم عقل یا جبروت
 مرتبٔه عالم مثال یا ملکوت

 مرتبٔه عالم طبیعت یا ناسوت
و  بدن  که همان  دارد  مادی  و  مرتبٔه طبیعی  انسان یک  مرتبه است.  دارای همین سه  نیز  انسان  همچنین 
جسمانیات اوست. دیگری مرتبٔه مثالی اوست که مربوط به وجود نفسانی او می باشد که از طریق همین مرتبٔه 
مثالی، اگر به فعلیت برسد، می تواند با عالم مثال یا ملکوت ارتباط برقرار کند و آن عالم را شهود نماید. مرتبٔه 
سوم مرتبٔه وجود عقلی انسان است که البته بنابر نظر مالصدرا و سایر فیلسوفان متألّه، به فعلیت رسیدن این 
مرتبه نیازمند سیر و سلوک عرفانی و طّی مراتب عالی کمال است و اگر این مرتبه از وجود انسان به فعلیت 

برسد، انسان می تواند با مرتبٔه عالم جبروت مرتبط شود و به شهود آن مرتبه نائل شود.
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تبیین عقل نزد حکمای ایران باستان
ما در این قسمت باید دو هدف را دنبال کنیم:

اّول، آشنا کردن دانش آموزان به میراث فرهنگی نیاکان خود، از آن جهت که به عقل و عقالنیت و حکمت 
و فرزانگی توجه داشتند. این آشنایی سبب تقویت حّس اعتماد به نفس و توجه به جنبه های مثبت فرهنگ 
گذشتگان خود می شود؛ به خصوص که ما معتقدیم این تعالیم مثبت و سازنده ریشه در دین الهی زرتشت 

و فطرت الهی انسان ها دارد، همان طور که در دین خاتم االنبیاء نیز عقل دارای ممتازترین جایگاه هاست.
دوم توجه به این نکته که عقالنیت صرفاً ریشه در یونان باستان ندارد. بلکه اقوام و ملل دیگر، از جمله ایران 
در توسعٔه فرهنگ عقلی بشر سهیم بوده اند و ما به دلیل اینکه ایرانی هستیم الزم است از کمک نیاکان خود به 
رشد عقالنیت در جهان آگاه شویم. همان طور که چون مسلمان هستیم، باید از جایگاه ممتاز عقل در فرهنگ 

اسالمی مطلع باشیم، که این بخش را در درس بعد پیگیری خواهیم کرد.

توضیح نظرات فالسفۀ یونان باستان
در این مرحله، دیدگاه فالسفٔه یونان دربارٔه عقل به بحث گذاشته می شود. خوشبختانه گزارش های مستند 
از نظرات فالسفٔه یونان در دست است و همین امر سبب شده که بتوان نظرات فالسفٔه بزرگ یونان را در این 

باره به دست آورد.
در این قسمت نظرات هراکلیتوس، پارمنیدس، افالطون و ارسطو به صورت بسیار مختصر آورده شده است.

توضیح نظرات فالسفه اروپایی
در این قسمت باید ابتدا مقایسه ای میان دورٔه قرون وسطی و دورٔه رنسانس صورت بگیرد و علت بدبینی به 
عقل در قرون وسطی و ایجاد تقابل میان عقل و دین در قبل از رنسانس و بعد از رنسانس توضیح داده شود.

پس از آن مشخصات دو جریان عقل گرایی و تجربه گرایی و فیلسوفان مربوط به هر کدام بیان گردد.
فیلسوفان تجربه گرایی که نام آنها در این درس آمده: فرانسیس بیکن و اوگوست کنت، فیلسوفان عقل گرایی 

که نام آنها در این درس آمده: دکارت و کانت
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در این فعالیت از دانش آموزان خواسته شده تا دیدگاه فالسفٔه اسالمی را با دیدگاه کانت مقایسه کنند و 
توضیح دهند که نظر این فیلسوفان دربارهٔ مفاهیمی نظیر امکان، وجوب و علیت چه تفاوتی با یکدیگر دارد.

دیدگاه ابن سینا و فالسفٔه اسالمی در درس های دوم و سوم توضیح داده شده است. در آن درس ها توضیح 
داده شد که ابن سینا می گوید: انسان وقتی به موجودات نگاه می کند آنها را ممکن الوجود می یابد که نیازمند 
واجب الوجود هستند. بنابراین، از نظر این فالسفه، عقل، با تفکر و اندیشه در جهان موجود به مفاهیمی مثل 
وجوب و امکان و علیت می رسد. اّما کانت معتقد است این مفاهیم از وجودهای خارجی به دست نمی آید،  
بلکه ساختار ذهن انسان به گونه ای است که این مفاهیم را دارد و آنچه را از طریق حواس به دست می آورد 
در قالب این مفاهیم قرار می دهد. از همین جهت است که عقل گرایی کانت متمایل به ایده آلیسم می شود و 

کانت سرآغاز یک ایده آلیسم جدید در اروپا می شود.

انجام فعالیت »  مقایسه«

در این فعالیت، از دانش آموزان می خواهیم که نظر هر یک از فیلسوفان ذکر شده دربارٔه محدودٔه عمل 
عقل را بیان کنند.

افالطون: ورای عقل انسان، یک عقل جهانی هست که عقل انسان بدان متصل می شود. عقل انسان، 
مستقل از حس توانایی درک عالم مثال را دارد. عقل مربوط به حس، پایین ترین مرتبٔه عقل است که به درک 

عالم طبیعت تأمل می شود.
ارسطو: انسان حیوان ناطق است، یعنی حیوانی است که تعقل و تفکر می کند. او دارای عقل نظری و 
عملی است. با عقل نظری هم جهان طبیعت و هم ماوراء طبیعت را می شناسد و با عقل عملی کارهای مربوط 

به زندگی را تنظیم می کند.
بزرگان اّولیه کلیسا: عقل توانایی ورود به حوزٔه دین را ندارد. مفاهیم اصلی دین برتر از فهم عقل است. 

دین، ایمان می خواهد، نه معرفت عقالنی.
بیکن: ما باید به دنبال عقل تجربی برویم تا پیشرفت کنیم. عقل محض و قیاسی کارساز نیست.

دکارت: عقل هم به صورت مستقل از تجربه می تواند به حقیقت برسد و هم از طریق تجربه.
کانت: عقل نظری توانایی اثبات خدا و روح را ندارد. برای رسیدن به واقعیات فقط می توان از تجربه 

کمک گرفت. البته از طریق عقل عملی و اخالق می توان به خدا رسید.
اوگوست کنت: فیلسوفان به دنبال عقلی رفته اند که ناظر بر واقعیت نیست. عقل، صرفاً آن گاه که با روش 

انجام فعالیت »  به کار ببندیم«
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تجربی و حسی وارد عمل شود، به نتیجه می رسد. واقعیت، فقط همین امور مادی است که از طریق حس 
و تجربه به ما می رسد.

1 حکمت خسروانی، هاشم رضی، انتشارات بهجت

2 تاریخ فلسفه، کاپلستون، جلدهای ٦،٤،١ و ٩

3 شاهنامه، فردوسی

4 مابعدالطبیعه ژان وال، یحیی مهدوی و همکاران، انتشارات خوارزمی

5 مابعدالطبیعه ارسطو

6 آیین کاتولیک، جورج برانتل، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب

7 عقل و اعتقاد دینی، مایکل پترسون و نویسندگان، نراقی و سلطانی، طرح نو

8 علم و الهیات، جمعی از نویسندگان، ابوالفضل حقیری، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر

9 عقل و دل، ویلیام وین رایت، محمدهادی شهاب، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

منابع قابل استفاده در این درس
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هدف کلی

درس
عقل در فلسفه )2( 8

اهداف مهارتی و جزئی

طراحی آموزشی درس

محورهای اصلی درس 

تبیین دیدگاه فیلسوفان اسالمی دربارهٔ عقل و شناخت جایگاه عقل در فرهنگ اسالمی

  توجه به عوامل مؤثر در جایگاه ممتاز عقل در فرهنگ اسالمی، به خصوص به قرآن کریم و پیامبر اکرم  
و اهل بیت   

 شناخت برخی از دیدگاه هایی که به عقل بی توجهی می کردند.
 توانایی بیان ویژگی های عالم عقل و موجودات عقلی نزد فالسفٔه مسلمان

 تبیین جایگاه عقل به عنوان قؤه استدالل نزد فالسفٔه مسلمان

این درس با طرح جایگاه عقل در فرهنگ اسالمی و مخالفت برخی جریان های فکری با عقل و فلسفه آغاز 
می شود و فعالیت هایی که گویای این مخالفت هاست، ادامه می یابد. پس از آن جایگاه عقل در نزد فیلسوفان 
مسلمان به بحث گذاشته می شود و در پایان نسبت عقل با دین و ایمان و نیز با عرفان و شهود بیان می گردد.

  در فرهنگ اسالمی و به خصوص در قرآن کریم و سیرٔه پیامبر اکرم و اهل بیت، عقل جایگاه ممتازی 
دارد و ابزار درونی تشخیص حق از باطل معرفی شده است.

  در فرهنگ اسالمی مخالفت هایی با عقل و عقالنیت صورت گرفته، اّما در سطح مخالفت های کلیسای 
دورهٔ قرون وسطی با عقل نیست.

برتر و موجودات عقالنی که کامالً مجّرد از ماده  به عنوان یک جهان    فیلسوفان مسلمان دربارٔه عقل 
هستند سخن گفته و برای آن برهان آورده اند.
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تمایز انسان از حیوان    فیلسوفان مسلمان قؤه عقل را که خداوند در انسان قرار داده، مهم ترین وجه 
به شمار آورده و ابزار استدالل برای رسیدن به دانش و تشخیص حق از باطل می دانند.

  فیلسوفان مسلمان معتقدند که میان عقل و فلسفه با دین و ایمان دینی و نیز با عشق و عرفان تضاد و 
تناقضی نیست و عقل می تواند تأییدکنندٔه دین و عرفان باشد.

بیان جایگاه عقل در فرهنگ اسالمی و برخی مخالفت ها با آن
یکی از نیازهای دانش آموزان آگاهی آنان از فرهنگ عقالنی جامعٔه خود و تقویت این فرهنگ و بهره مندی از 
آن در سبک زندگی فردی و اجتماعی است. لذا خوب است در تدوین این درس نکات زیر را در نظر بگیریم:

 اول: حتی االمکان از قرآن کریم و سیره و سنت معصومین کمک بگیریم و نشان دهیم که پیشوایان ما و 
رهبران دین ما بهترین و برترین تشویق کنندگان ما به تفکر و عقالنیت بوده اند. برای اینکه نمونه هایی در 

اختیار داشته باشید، به ذکر نمونه هایی اشاره می کنیم:
الف( کمتر صفحه ای از قرآن کریم است که مردم را دعوت به تفکر و تعقل و علم نکرده باشد و یا جهل و 

نادانی و تبعیت کورکورانه از دیگران را نکوهشننموده باشد.
یک نمونه از دعوت: ِإنَّ ِفی َخۡلِق الّسٰماوٰاِت َو ااۡلَۡرِض َو اۡخِتاٰلِف اللَّیِل َو النَّهاِر آَلیاٍت أِلُۡوِلی األَلٰباِب )آل عمران،١٩0(.

مُّ الۡبُۡکَم الَّذیَن ال  یَۡعِقلوَن )انفال، ٢٢(. واِبّ ِعنداللِّٰه الصُّ یک نمونه از نکوهش: ِإنَّ َشرَّ الدَّ
ب( رسول خدا: »وال بََعَث اللُه نبّیاً َو ال َرسوالً حتَّی یَۡستۡکِمَل الَۡعۡقل و یکوَن عقلُُه َأفَۡضل ِمن جمیِع ُعقوِل 

ُاّمته« )کافی ج1، حدیث 11(
: ستون خیمٔه وجود انسان عقل است و با وجود عقل است که فطانت و فهم توانایی  ج( امام صادق 
حفظ و دانش حاصل می شود و با عقل است که انسان کامل می شود و این  عقل است که راهنمای انسان و 

چشم بینای او و کلید مشکالت اوست ...« )کافی، ج1، ص 48(
د( از امیرالمؤمنین پرسیدند: عاقل کیست؟ فرمود: کسی که هر چیزی را در جای خود قرار می دهد. 
)نهج البالغه، کلمات  پرسیدند: جاهل کیست؟ فرمود: در همان توصیف قبلی جاهل را هم توصیف کردم. 

قصار 235(
هـ( امام کاظم  در سخنانی که چند صفحه از کتاب اصول کافی را در برمی گیرد، خطاب به هشام بن حکم 
که از یاران فهیم ایشان بوده عقل را ستایش کرده است. این سخنان چنین آغاز می شود: خداوند تبارک 
ِبعوَن  و تعالی انسان های عاقل و فهیم را اینگونه توصیف کرده است: فَبَّشر ِعباَد الّذیَن یَۡسَتِمعوَن اۡلَقول فَیتَّ

نکات آموزشی در مسیر تدریس
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َأۡحَسنه، اولئک الّذیَن َهداهُم اللُه و اولئک هُم اولوااللٰباب ...« )کافی، ج1، ص20 تا 29(
و( از امام صادق .. سؤال شد که: عقل چیست؟ فرمود: العقل ما عبد به الرحمان و اکتسب به الجنان. 
سؤال شد پس آنچه در معاویه بود، چه بود؟ فرمود: ِتلَک النکراء و ِتلَک الشیطنة و هَُو َشبیهة بالعقل و لَیست 

بالعقل )اصول کافی ج١، ص١١(
ز( گروهی از اصحاب امام صادق  دربارٔه عقل با یکدیگر صحبت می کردند. امام صادق  به آنان 

فرمود عقل و لشکریان او را بشناسید و نیز جهل و لشکریان او را، تا هدایت شوید.
یکی از یاران به نام سماعه به امام گفت: جانم فدای تو باد جز اینکه شما برای ما توضیح دهید راهی برای 

شناخت درست عقل نداریم.
، ابتدا جایگاه عقل در خلقت را توصیف کرد و سپس دربارٔه جهل  پس از این درخواست، امام صادق 
سخن گفت و آنگاه لشکریان عقل را که همه صفات پسندیده و نیک الهی بود و لشکریان جهل را که همان 

صفات زشت شیطانی بود، معرفی فرمود. )اصول کافی، ج1(
 دوم: بکوشیم که علما و شخصیت های برجستٔه علمی تاریخ اسالم را که بر تفکر و تعقل اهمیت داده اند، 
به دانش آموزان معرفی کنیم تا آنان بدانند که آنچه را که خود داریم، از بیگانه تمنا نکنیم و نسبت به تاریخ و 

فرهنگ خود عالقه مند شوند و گذشته خود را قوی و با پشتوانه بیابند.
سوم: با روش های غیرمستقیم و مستقیم دانش آموزان را دعوت به تفکر و خردمندی کنیم و با ذکر نمونه ها 

و نشانه ها برای آنها تبیین کنیم که توجه به عقل و عقالنی زندگی کردن چه نتایج و فواید ارزنده ای دارد.
 چهارم: در آموزش خود و شیوهٔ تدریس، مسیری را طی کنیم که قدرت تفکر و اندیشه ورزی دانش آموزان 

را تقویت کنیم و از این طریق درک آنان را نسبت به مسائل فلسفی و فهم و نظرات فیلسوفان تعمیق بخشیم.

ضددینی  تفکر  را  فلسفی  تفکر  و  کرده  مبارزه  فلسفه  با  که  شخصیت هایی  از  یکی  نظر  فعالیت  این  در 
می دانسته، دربارٔه روش های استدالل نقل شده و از دانش آموزان خواسته شده که دربارٔه آن فکر کنند و 

نظر دهند.
ابن تیمّیه به نقد دو روش استدالل، یعنی »تمثیل« و »قیاس« پرداخته است. دانش آموزان در درس پنجم 

کتاب منطق با روش های سه گانه استدالل )تمثیل، استقراء و قیاس( آشنا شده اند.
در همان کتاب، از قول فالسفه و منطق دانان بیان شده که روش تمثیل روشی یقین آور نیست و لذا از این روش، 

نه تنها دربارهٔ خدا بلکه دربارهٔ هر امر دیگری نمی توان استفاده کرد و از این طریق نمی توان به نتایج یقینی رسید.

انجام فعالیت » ذکر نمونۀ 1«
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اّما نقد ابن تیمّیه بر قیاس صحیح نیست. در مواردی می توان از برهان قیاسی برای اثبات برخی از احکام 
و صفات برای خدا کمک گرفت. به طور مثال، کبرای برهان نظم که می گوید: »مجموعٔه منظمی نظم دهنده 
می خواهد«، نظم دهنده، اعم از خدا و غیر خداست. اّما این، به معنای مساوی بودن خدا با غیرخدا نیست. 
اّما  به توان علمی و قدرت محدود اوست لذا یک نظم دهندگی ناقص است.  نظم دهندگی غیرخدا محدود 

نظم دهندگی خداوند، کامل و بی عیب و نقص است. بنابراین خدا شبیه و هم ردیف مخلوقات خود نیست.
برخی موارد هم هست که حد وسط برهان با اینکه کلی است، ولی فقط شامل خداوند می شود. مثل این برهان:

موجودات این جهان همه ممکن الوجود هستند.
هر ممکن الوجودی نیازمند واجب الوجودی است که او را ایجاد کند. پس این جهان در به وجود آمدن 

خود نیازمند واجب الوجود است.
حد وسط این برهان یک حد وسط کلّی است، اّما یک مصداق بیشتر ندارد که همان خداوندی است که 

وجود برایش ضروری است و واجب الوجود است.
ابن تیمّیه و برخی دیگر از متکلمین دچار مشکل دیگری نیز بوده اند که شاید آن مشکل سبب این نقد وی بر 
قیاس شده است و آن اینکه: آنها گفته اند اقتضای اینکه چیزی مثل خدا نباشد )لیس کمثله شیء( این است 
که هر لفظی را که برای غیرخدا به کار می بریم، برای خدا استفاده نکنیم و اگر به کار بردیم، به همان معنایی 
که برای غیرخدا استفاده کرده ایم، استفاده ننماییم. مثالً ما الفاظ »موجود«، »عالم«، »قادر«، »زنده« و مانند 
آنها را برای انسان ها استفاده می کنیم و می گوییم مثالً »انسان موجودی زنده است.« حال اگر گفتیم »خدا 
با  باید معنای موجود و زنده در انسان  موجودی زنده است«، خدا را شبیه انسان کرده ایم. پس در اینجا 

معنای موجود و زنده در حیوان متفاوت باشد.
وقتی سؤال می شود که آن معنای متفاوت چیست؟ می گویند ما آن معنا را نمی دانیم زیرا ما فقط معنای 

کلماتی را می دانیم که از همین اشیای پیرامون خود گرفته ایم.
فالسفه در نقد این نظر می گویند: نتیجٔه این نظر این است که وقتی می گوییم خدا موجود است، با وقتی که 
آن جمله را نمی گوییم یکی است. زیرا در هر دو حالت هیچ معنایی به ذهن ما نیامده و در واقع، با گفتن آن 

جمله معنایی به دست ما نیامده است.
فالسفه می گویند: اینکه قرآن کریم فرموده »لیس کمثله شیء« معنایش این نیست که هیچ لفظی را برای خدا 
به کار  نبریم یا اگر به کار بردیم، بگوییم معنایی متفاوت با مخلوق دارد. خیر، معنا یکی است. تفاوت در نحؤه 
وجود و علم و قدرت در خدا و مخلوقات است. خدا موجود است، اّما وجود او از ذاتش هست و وجود 
مخلوقات از خداست. وجود او نامحدود است و وجود مخلوقات، محدود است و به همین ترتیب است در 

مورد علم و قدرت و سایر صفات.
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این فعالیت ناظر به یکی از مباحث در حوزٔه فلسفٔه اخالق و توانایی عقل در تشخیص خوبی و بدی است. 
همان طور که در این فعالیت آمده، اشاعره معتقد به حسن و قبح شرعی هستند و شیعه و معتزله معتقد به حسن 
و قبح عقلی. فالسفٔه شیعه نیز معتقد به حسن و قبح عقلی هستند گرچه نحؤه تبیین آنان با نحؤه تبیین معتزله 

متفاوت است.
برای آشنایی بیشتر با این بحث، می توان کتاب های زیر را مطالعه کرد:

الف( عدل الهی از استاد شهید مرتضی مطهری، انتشارات صدرا )مجموعه آثار، ج١(
ب( آشنایی با علوم اسالمی از استاد شهید مرتضی مطهری، ج ٢، انتشارات صدرا )مجموعه آثار، ج٣(

تبیین دو مصداق عقل نزد فیلسوفان مسلمان
داده می شود.  توضیح  برتر  به عنوان یک وجود  دربارٔه عقل  نظر فالسفٔه مسلمان  ابتدا  این قسمت،  در 
نظر فالسفٔه اسالمی در این مورد، تکمیل کنندٔه نظرات برخی فالسفٔه یونان، مانند افالطون و نیز الهام گرفته 
از احادیث معصومین  می باشد که به شکل های گوناگونی از وجود عقل به عنوان یک مخلوق برتر و 

متعالی سخن گفته اند. برای آشنایی بیشتر با این بحث می توان به کتاب زیر مراجعه کرد:
شرح اصول کافی، مالصدرا، جلد اّول، تصحیح محّمدخواجوی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

انجام فعالیت » ذکر نمونۀ 2«

در این فعالیت، ابتدا سخنی از امام باقر  نقل شده و سپس عبارتی از تفسیر مالصدرا بر این حدیث 
آمده و در آخر سه سؤال طرح شده است. دانش آموزان با تأمل در متن باال و مطالبی که تاکنون دربارٔه عقل 

آموخته اند، به آن سه سؤال پاسخ می دهند.
در پاسخ سؤال اول می توان به این نکته اشاره کرد که به سخن درآمدن عقل اشاره به این دارد که قؤه نطق، 
ظهور داده های عقل و مفاهیم عقلی در قالب کلمات و الفاظ است. بنابراین مقصود ارسطو نیز از قؤه نطق، 
ِصرف سخن گفتن نبوده، بلکه منظور وی بیان مفاهیم و استدالل های عقلی در قالب لفظ و بیان بوده است.

به وسیلٔه منطق و  آنجا که عقل همان قوه ای در وجود ماست که  از  در پاسخ سؤال دوم می توان گفت: 
استدالل، درست را از نادرست و خوب را از بد، به عبارت دیگر، حق را از باطل تشخیص می دهد، این قوه 
است که تشخیص می دهد که باید فرمان خدا را پذیرفت و آن را اطاعت کرد. امام صادق  فرمود: عاقل 
در برابر حق خاشع و خاضع است. زیرا قؤه عقل او به فعلیت رسیده و عقل او حق را تشخیص می دهد و 

دعوت به حق می کند.

انجام فعالیت » هم سخنی «
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انجام فعالیت » بررسی «

در مورد سؤال سوم به این نکته می توان پرداخت که: انسان بالقؤه خلیفٔه خداست و می تواند جانشین خدا 
شود، دارای ظرفیتی عظیم در نظام خلقت است. این ظرفیت عظیم ناشی از آن است که در وجود او مرتبه ای 
از عقل از جانب خداوند به ودیعت نهاده شده که پرتوی از همان عقلی است که امام باقر  بدان اشاره 
کرده است و در حدیث دیگری از امام صادق  آمده که آن عقل که خدا در ابتدا خلق کرده، از جنس روح 
است. همچنین خداوند درباره انسان فرموده: »َو نََفۡخُت فیِه ِمۡن روحی سورٔه حجر، ٢٩« )من از روح خودم 

در انسان دمیدم(. پس معلوم می شود که بارقه ای از آن روح و آن عقل در هر انسانی هست.

اروپایی که هم استدالل عقلی  باید گفت که فیلسوفان عقل گرای  بررسی  این  آمده در  به سؤال  پاسخ  در 
محض و هم استدالل تجربی را قبول داشتند، دیدگاهشان به این دیدگاه فالسفٔه اسالمی نزدیک است. اّما 
فیلسوفان تجربه گرا اینگونه نمی اندیشند و معتقدند که فقط عقل تجربی توانایی رسیدن به علم را به ما می دهد.

تبیین نتایج دیدگاه فالسفۀ اسالمی دربارۀ عقل
بعد از توضیح دیدگاه فالسفه دربارٔه عقل، نوبت به تبیین آثار و نتایج این دیدگاه می رسد. که درسه بند 

توضیح داده شده است.
اولین مورد از آثاری که در اینجا ذکر شده مربوط به انتخاب اعتقادات و راه و روش زندگی است. از نظر 
فالسفٔه مسلمان که البته هماهنگ با دین و قرآن کریم و روش پیامبر اکرم  و اهل بیت  هم هست، 
انسان باید زندگی و افکار و اندیشه های خود را بر پیروی از عقل و برهان و استدالل عقلی بنا کند و هر راهی 
را که بر راه دیگر ترجیح می دهد، برایش دلیل داشته باشد. این نظر که »پای استداللیان چوبین است و پای 
چوبین هم سخت غیرقابل اعتماد است١«، اگر بخواهد بد فهمیده شود و مبنای زندگی قرار بگیرد، عرصه 
برای پیروی از خرافات و تقلیدهای کورکورانه و غلط باز می شود و رشد عقلی افراد جامعه متوقف می گردد 

و جامعه ای بدون منطق شکل می گیرد که قرآن کریم از آن به »جاهلیت« تعبیر کرده است.
ما به دانش آموزان می آموزیم که ایمان دینی هم باید پشتوانٔه عقلی داشته باشد و عقل من به من بگوید که این 

دینی که انتخاب کرده ام،  حداقل در میان راه های موجود برتر و قابل اعتمادتر است.
همچنین به دانش آموز می آموزیم که جمله »من آنچه را دوست دارم، انجام می دهم« جملٔه دقیقی نیست، به 

جای آن بهتر است بگوییم »آنچه را که بعد از تحقیق فکر می کنم درست است، انجام می دهم.«

١. مولوی در منازعٔه بین عشق و عقل می گوید:
بَود چوبین  استداللیان  پای چوبین سخت بی تمکین بَودپای 
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دومین مورد، توجه به این نکته است که چون فیلسوفان مسلمان به توانایی عقل برای رسیدن به نتایج اعتقاد 
دارند، می گویند که ما از عقل خود در رابطٔه با دین سه بهرٔه مهم می بریم:

الف( از عقل خود کمک می گیریم و با استدالل، خداوند و مبدأ جهان، معاد و آیندٔه جهان، ضرورت نبوت 
و سایر پایه های دین را اثبات می کنیم.

ب( به کمک همین عقل در آیات و روایات می اندیشیم و معرفت خود را نسبت به سخنان الهی و کلمات 
معصومین و احکام و معارف دینی افزایش می دهیم.

ج( از عقل، در کنار قرآن و سنت، به عنوان یک منبع معرفت دینی استفاده می کنیم و در حدود توانایی عقل 
به برخی حقایق و احکام دین پی می بریم.

سومین مورد از دیدگاه فالسفٔه مسلمان، اثبات معرفت از طریق قلب و شهود قلبی است؛ همان دیدگاهی 
که در کتاب فلسفٔه )١( توضیح داده شده و آمده که فیلسوفان مسلمان رسیدن به معرفت شهودی را ممکن 
پیامبرانه می شمارند و در اصل و حقیقت، تعارضی میان  می دانند و باالترین معرفت شهودی را هم وحی 

داده های عقلی و وحی نیست.

انجام فعالیت » بررسی «

در این فعالیت سخنی از پیروان بودا آمده که باید توسط دانش آموزان نقد و بررسی شود. در این سخن 
تشبیهی صورت گرفته که تشبیه درستی نیست. تشبیه این گونه است ایمان به یک حقیقت از راه استدالل و 
در انتظار استدالل قانع کننده نشستن مانند کسی است که تیر کشنده ای به او اصابت کرده و به جای معالجٔه 
فوری، به دنبال یافتن تیرانداز و کمان اوست. این دو نفر هردو زمان را از دست می دهند و دچار خسارت 
می شوند. این مثال صحیح نیست، و یک مغالطه است. دنبال استدالل رفتن مشابه به دنبال تیرانداز و کمان 
او رفتن نیست، بلکه مشابه دنبال پزشک حاذق رفتن است. کسی که تیر کشنده خورده و حیات او در خطر 
است نیازمند پزشکی است که او را از خطر مرگ نجات دهد. کسی هم که فقط یک بار به دنیا می آید و فقط 
یک عمر دارد، باید بکوشد که راه درست را بیابد و برای این کار باید فورًا عقل را به کمک بگیرد تا راه 
درست زندگی را بهتر بیابد. آری، خود عقل به ما می گوید که در هر مرحله از تالش عقلی به همان میزان که 
عقل به ما کمک کرده از توصیه های عقل بهره می بریم و می کوشیم که تالش عقالنی بیشتری به خرج دهیم تا 

از راهنمایی های عقل بیشتر بهره ببریم.
این نظر بودائیان با نظر برخی از رهبران کلیسا در دورٔه اّول قرون وسطی هماهنگی دارد. همان طور که در 
درس قبل گفته شد، آنان نیز معتقد بودند که نباید عقل را در مسائل دینی و اعتقادی دخالت داد. البته توجیه 

آنان این بود که عقل سبب تضعیف ایمان می شود.



69بخش 2: پیرامون خدا و عقل

در این فعالیت باید به موارد زیر توجه شود:
الف( در توصیفی که ابن سینا از پیامبر اکرم  و امیرالمؤمنین  می کند، نشان می دهد که این دو 

بزرگوار برترین انسان های عاقل و حکیم هستند و قدرت عقلی آنان در باالترین حّد است.
معنا  دو  توصیه  این  است.  عقالنی  عبادت  به  توصیٔه  امیرالمؤمنین   به  اکرم   پیامبر  توصیٔه  ب( 
می تواند داشته باشد: یکی اینکه انسان اهل تفکر باشد و در نعمت های الهی و جهان خلقت تفکر کند که در 

این مورد هم احادیث زیادی وارد شده، از جمله اینکه »العبادة کالتفکیر«، »العبادة کالتفکر«١
دوم اینکه عبادات و اعمال و رفتار خود را با تفکر توأم کند و با فکر و اندیشه انجام دهد.

پیام فلسفی این جمله آن است که ابن سینا که خود یک فیلسوف بزرگ است، دین اسالم را یک دین کامالً 
عقالنی و منطقی یافته و رهبران این دین را انسان هایی مشاهده کرده که در باالترین مرتبٔه عقل و عقالنیت هستند.

عالوه بر منابعی که در پایان درس در کتاب درسی آمده، می توان به منابع زیر نیز مراجعه کرد:
1 علم، عقالنیت و دین، امیرعباس علیزمانی، دانشگاه قم

2 سخن گفتن از خدا، امیرعباس علیزمانی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

3 آیین خردورزی، دکتر سعید بهشتی، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر

4 حکمت شیعی، مرتضی رحیمی نژاد، مؤسسه فرهنگی اندیشه معاصر

5 آشنایی با علوم اسالمی، مرتضی مطهری، ج٢، انتشارات صدرا

١. بحاراالنوار ج١، ص٩٤

انجام فعالیت » تفکر «

منابع قابل استفاده در این درس





بخش 3

نگاهی اجمالی به سیر فلسفه در جهان اسالم     
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با توجه به اینکه جهان اسالم و در میان جهان اسالم، سرزمین ایران و فیلسوفان ایرانی سهم بسزایی در 
گسترش تفکر فلسفی در جهان داشته اند، شایسته است که دانش آموزان ما با برجسته ترین فیلسوفان جهان 
اسالم و جریان های فلسفی شکل گرفته در آن یک آشنایی اجمالی کسب کنند و با دستاوردهای آنان آشنا 
شوند. این آشنایی هم برای آشنایی با اصل فلسفه ضروری است و هم می تواند انگیزه ای در دانش آموزان 
با  به وجود آورد که زحمات و تالش های بزرگانی چون فارابی و ابن سینا و سهروردی را گرامی بدارند و 
تالش فکری خود در مسیر آنان قدم بردارند. این امید هم وجود دارد که در میان دانش آموزان، هرچند ازنظر 

تعداد اندک، افرادی پیدا شوند که بخواهند تفکر فلسفی را مجددًا احیا کنند و به دوران اوج آن برسانند. 
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هدف کلی

درس
فلسفه در جهان اسالم )1( 9

اهداف مهارتی و جزئی

طراحی آموزشی درس

محورهای اصلی درس 

توانایی تبیین عوامل رشد و شکوفایی فلسفه در جهان اسالم

  بیان عوامل توجه اّولیه مسلمانان به فلسفه 
  توضیح دربارٔه تأثیر قرآن و سیرٔه پیامبر اکرم و اهل بیت در رشد تفکر عقلی و فلسفی

  بیان جایگاه فارابی در رشد تفکر فلسفی

این درس و درس های بعد ماهیت تاریخی آن بر جنبه استداللی آن غلبه دارد. به همین جهت با یک گزارش 
از رشد تفکر عقلی و فلسفی در جهان آغاز می شود و درس از مسیر این گزارش وارد یک تحلیل تاریخی 
می گردد. در این تحلیل تاریخی عوامل رشد فلسفه در جهان اسالم تبیین می گردد. سپس یک شخصیت 
با  دانش آموزان  و  می شود  ارائه  فلسفی  تفکر  رشد  از  الگویی  و  نمونه  به عنوان  فلسفی  شخصیت های  از 

بخش هایی از زندگی و طرز فکر وی آشنا می شوند. 

 

  رشد عقالنیت در جهان اسالم، زمینه های توجه به فلسفه را فراهم کرده است. 
  در قرآن کریم، کلمات رسول خدا و امیرالمؤمنین و فرزندان معصوم آنان عبارت های فراوانی که ناظر بر 

مسائل فلسفی باشد، وجود دارد. 
  فارابی اولین فیلسوف مسلمان است که هم به ارسطو و هم به افالطون توجه کرد و دارای دیدگاه روشن 

در مسائل فلسفی بود. 
  فارابی در فلسفٔه سیاست نظراتی ارائه کرد که به دیدگاه افالطون نزدیک بود و هماهنگی فراوانی به نظر 

شیعیان دربارهٔ امامت داشت. 
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نکات آموزشی در مسیر تدریس

توضیح دربارۀ آغاز فلسفه و نشاط فلسفی در جهان اسالم 
در ابتدای این درس، به کمک مطالبی که در درس قبل دربارٔه جایگاه عقل ذکر شد، توضیحاتی دربارٔه 
چگونگی شروع و رشد تفکر فلسفی در جهان اسالم داده می شود. در اینجا خوب است نمونه هایی از کلمات 
معصومین  ارائه شود که نشان دهد مباحث و عناوینی که معموالً جزء فلسفه تلقی می شوند در آن کلمات 

آمده، گرچه تحت عنوان یک دانش مستقل نبوده است. 
در این باره می توان به کتاب های زیر مراجعه کرد: 

1 علی و فلسفٔه الهی، عالمه طباطبایی

، آیت اللّه جوادی آملی، انتشارات اسراء 2 فلسفٔه الهی از منظر امام رضا 

انجام فعالیت »  اندیشه«

در این فعالیت، گزارشی از گرمی بازار فلسفه و بحث و مناظره و نقد و انتقاد فلسفی در دورٔه ابن سینا آمده 
و دو سؤال مطرح شده است. 

در پاسخ به سؤال اّول می توان گفت که در هر جامعه ای چنین شور و نشاط علمی شکل نمی گیرد؛ بلکه این 
شور و نشاط زمینه هایی می خواهد. این زمینه ها سبب می شوند که پس از مدت زمانی کوتاه یا طوالنی روحیٔه 

علم دوستی و توجه به تفکر و تعقل در مردم پدید آید و نخبگان جامعه به آن روی آورند. 
در پاسخ به سؤال دوم می توان گفت که عمل دانشمند شیرازی گویای آن است که روحیٔه نقادی در دانشمندان 
آن عصر زنده بوده و همین که اشکالی در کتابی مشاهده می کردند به شیوه ای علمی و دقیق انتقاد می کردند و یا در 
قالب سؤال از نویسنده می خواستند که آن سؤال ها را پاسخ دهد. روش ابن سینا در پاسخ نیز گویای توانایی وی در 
پاسخ گویی و احساس وظیفه در راهنمایی و آگاهی بخشی مردم، بدون از دست دادن زمان و فوت وقت، می باشد. 

این را  بر یکدیگر است.  تأثیرات متقابل حیات عقلی و حیات علمی و حیات فلسفی  این فعالیت دربارٔه 
می دانیم که اگر جامعه ای اهل تفکر و تعقل باشد، یعنی دارای »حیات عقلی« باشد، شاخه های مختلف علم و 
دانش شروع به رشد و شکوفایی می کند، یعنی »حیات علمی« به وجود می آید. با رشد حیات علمی، یکی از 
شاخه های آن که »حیات فلسفی« است نیز شکوفا می شود و به ثمر می رسد. البته رشد حیات علمی و فلسفی 

انجام فعالیت »  انتخاب«
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نیز به نوبٔه خود در رشد تفکر و عقالنیت مؤثر خواهند بود و آن رشد نیز به نوبٔه خود، مجددًا به رشد علم و 
فلسفه به عنوان یکی از شاخه های علم کمک خواهد کرد. 

در میان نمودارهایی که ارائه شده، نمودار »دال« مناسب ترین گزینه برای نشان دادن رابطه حیات عقلی و 
علمی و فلسفی است. 

تبیین زمینه های رشد فلسفه در جهان اسالم 
در این قسمت از درس تالش می کنیم زمینه ها و عوامل رشد فلسفه در جهان اسالم را توضیح دهیم و 
تبیین کنیم. در اینجا به شش زمینه اشاره شده است که خوب است برای هرکدام از آنها، در هنگام تدریس، 

مثال هایی ذکر کنیم. برای این منظور می توان به کتاب های زیر مراجعه کرد: 
1 پویایی فرهنگ و تمدن اسالم و ایران، علی اکبر والیتی، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه

2 تاریخ تمدن اسالم، جرجی زیدان، علی جواهرکالم، انتشارات امیرکبیر 

3 تمدن اسالمی از زبان بیگانگان، محمدتقی صرفی، دفتر نشر گزیده 

4 تمدن اسالمی در قرن چهارم، آدام متز، علیرضا ذکاوتی، انتشارات امیرکبیر 

5 دانش مسلمین، محمدرضا حکیمی، دفتر نشر فرهنگ اسالمی 

6 علل پیشرفت اسالم و انحطاط مسلمین، زین العابدین قربانی، دفتر نشر فرهنگ اسالمی 

7 کارنامه اسالم، عبدالحسین زرین کوب، انتشارات امیرکبیر 

در این فعالیت، از دانش آموزان خواسته شده که عبارت ها را بخوانند و ببینند که بیشتر با کدام یک از 
زمینه های رشد تفکر و علم تطبیق می کند. 

عبارت اّول، بیشتر بر مورد ٤ تطبیق می کند. 
عبارت دوم، بیشتر بر مورد ٤ تطبیق می کند.

عبارت سوم، بیشتر بر مورد ٢ و پس از آن بر مورد ١ تطبیق می کند.
عبارت چهارم، بیشتر بر مورد ٦ تطبیق می کند.

عبارت پنجم، بیشتر بر مورد ٤ تطبیق می کند.

انجام فعالیت »  تطبیق«



76

بیان ویژگی های حکمای مشاء
در اینجا دو ویژگی برای حکمای مشاء ذکر شده:

1 پیروی آنان از ارسطو و تکیه بر آرای وی 

2 استفاده از برهان و استدالل در بیان نظرات خود

 
بیان مقام علمی و اندیشۀ فارابی 

در این مرحله، زندگی و اندیشٔه اولین فیلسوف بزرگ مشایی، یعنی ابونصر محمد فارابی ذکر می شود. 
برخی اندیشه های فارابی در کتاب یازدهم و در درس های قبل بیان شده است؛ می توانیم از دانش آموزان 

بخواهیم که آن اندیشه ها را در اینجا بازگو کنند. 
در این درس، تکیه بر اندیشٔه سیاسی فارابی است که در کتاب آرای مدینٔه فاضلٔه وی تبیین شده است. 

در این فعالیت، براساس آنچه دربارٔه فلسفٔه سیاسی فارابی آمده، جدولی تنظیم شده و دانش آموزان باید این 
جدول را تکمیل نمایند. 

در مدینۀ جاهله در مدینۀ فاضله موضوعات 

سالمت جسم و فراوانی لذت ها کمال و سعادت در دنیا و آخرت هدف

مانند اعضای یک بدن که هرکدام متناسب با مردم 
ظرفیت های خود در جای مناسب قرار گرفته اند. 

مناصب و جایگاه ها، به صورت هماهنگ تقسیم نشده 
است. 

رئیس 

ریاست جامعه در اختیار کسی است که ویژگی خاصی 
به  زور  قدرت  با  یا  و  مردم  انتخاب  با  صرفاً  نه  دارد، 
و  عقل  درجات  عالی ترین  او  باشد.  رسیده  ریاست 

داراست.  را  فضیلت 

به  رسیدن  برای  را  مردم  که  می رسد  کسی  به  ریاست 
کند.  همراهی  جسمانی  امور  و  لذت ها 

توانایی هایشان اعضاء و  عقلی  تقدم  براساس  جامعه  اعضای 
می کنند.  برقرار  نسبت 

لذت ها  سوی  به  همه  و  هستند  هم  مانند  همه  اعضاء 
می شتابند.

انجام فعالیت »  مقایسه«
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عالوه بر منابعی که در صفحات قبل آمده، می توان از منابع زیر استفاده کرد:
1 تاریخ فلسفه اسالمی، هانری کربن، اسدالله مبشری، انتشارات امیرکبیر 

2 تاریخ فلسفه در جهان اسالم، حناالفاخوری و خلیل الحجر، عبدالمحمد آیتی، انتشارات زمان

3 اندیشه های اهل مدینه فاضله، فارابی، سیدجعفر سجادی

4 فلسفه در ایران، رضا داوری، انتشارات حکمت

5 مقاالت فلسفی، ج٣، مرتضی مطهری، انتشارات صدرا

6 فارابی، فیلسوف فرهنگ، رضا داوری، انتشارات سخن

منابع قابل استفاده در این درس
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آشنایی با جایگاه و نقش ابن سینا و شیخ اشراق در تاریخ فلسفٔه اسالمی

هدف کلی

درس
فلسفه در جهان اسالم )2( 10

اهداف مهارتی و جزئی

طراحی آموزشی درس

محورهای اصلی درس 

1 آشنایی با گوشه هایی از زندگی ابن سینا

2 شناخت آثار مهم ابن سینا

3 آشنایی با دیدگاه ابن سینا در طبیعت شناسی

4 شناخت تفاوت نظر شیخ اشراق با ابن سینا در فلسفه

این درس نیز مانند درس قبل رویکرد تاریخی دارد؛ به این نحو که ابتدا به گوشه هایی از زندگی ابن سینا 
و شیخ اشراق اشاره می شود و سپس یکی دو محور از دیدگاه های فلسفی آنها مورد بحث قرار می گیرد.

  ابن سینا یکی از برترین فیلسوفان شناخته شده در جهان است که با نبوغ خود فلسفٔه مشایی ارسطو را 
به اوج خود رساند.

  ابن سینا دارای تألیفات مهمی در فلسفه است که هم اکنون نیز محل رجوع فیلسوفان بزرگ می باشد.
  ابن سینا در محورهای اصلی فلسفه صاحب نظرات دقیق و ابداعی است، از جمله در طبیعت شناسی.

  شیخ اشراق، فیلسوفی با گرایش عرفانی بود که فلسفه را به عرفان نزدیک کرد.
  روش فلسفی شیخ اشراق تلفیقی میان استدالل فلسفی و دستاوردهای اشراقی است.

  شیخ اشراق مفهوم »نور« را به عنوان یک مفهوم اساسی وارد فلسفٔه خود کرد.
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نظری به زندگی ابن سینا

نکات آموزشی در مسیر تدریس

بیان زندگی شخصیت هایی مانند ابن سینا برای دانش آموزان نکته های آموزنده ای دارد، از قبیل:
  تقویت عّزت نفس اسالمی

  الگو گرفتن از همت و پشتکار وی
  آشنایی با آثار و تألیفات ایشان

  توأم کردن دینداری و عقالنیت 
  عشق و عالقٔه یک دانشمند بزرگ به پیامبر اکرم  و امیرالمؤمنین 

تبیین طبیعت شناسی ابن سینا
نکته مهم در طبیعت شناسی ابن سینا که الزم است دانش آموزان به آن توجه کنند، پیوند طبیعت با ماورای 

طبیعت، زنده و غایتمند بودن طبیعت و توجه به خدا از دامن طبیعت است.
در این قسمت جمله هایی از ابن سینا نقل شده که گویای این طبیعت شناسی متعالی و معنوی است. ابن سینا 
استفاده می شود،  نظراتش  از  بزرگ عصر خود و کسی که هنوز هم  به عنوان یک طبیعت شناس و طبیب 

طبیعت شناسی او سبب دورشدن وی از توجه به خدا و مراتب معنوی جهان نشده است.
به مفهوم فلسفی »طبیعت« است. دانش آموزان از مفهوم »طبیعت«  نکتٔه دیگر توجه دادن دانش آموزان 
آن که  اّما طبیعت، در معنای دقیق  منتقل می شوند.  یعنی مفهوم جسم و جسمانیات  آن  متعارف  به معنای 
از کلمٔه »طبع« گرفته شده، عبارت از ویژگی های ذاتی و خصوصیات ویژه و ساختار وجودی هر نوع از 
موجودات است که سبب می شود هر نوعی از انواع این عالم یک هدف و غایت معّین داشته باشد. طبیعِت 
دانٔه گندم، خوشٔه گندم شدن را در نهاد او قرار داده و طبیعِت نطفٔه انسان، یک فرد انسان را در آیندٔه او قرار 
داده است. طبیعِت اکسیژن به گونه ای است که اگر با هیدروژن ترکیب شود، آب به دست می آید. بنابراین، 

انجام فعالیت  »  درس«
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طبیعِت اشیاء ضامن نظم و قانونمندی عالم است. بنابر نظر ابن سینا، نفی طبیعت و نفی ساختار ذاتی داشتن 
موجودات، به معنی نفی قانونمندی و عدم امکان پیش بینی برای اشیاء و موجودات جهان است.

به سه سؤال مطرح شده  اندیشٔه ابن سینا دربارٔه طبیعت می اندیشند و  در فعالیت تأمل، دانش آموزان در 
پاسخ می دهند.

در پاسخ به سؤال اّول، عالوه بر توضیحات باال، یک دلیل دیگر ابن سینا این است که این عالم طبیعت 
مخلوق خداست و خداوند حکیم است و فعل او در نهایت حکمت و اتقان است و چون مخلوق خداست 

»بهترین نظام« و »نظام احسن« است.
در پاسخ به سؤال دوم، باید گفت که اعتماد ابن سینا به حکمت الهی است و براساس آن اموری مانند سیل 

و زلزله را تبیین می کند و می گوید که این امور حتماً جایگاهی در حکمت الهی دارد. 
به عبارت دیگر، ساختار عالم طبیعت به گونه ای است که همین حوادث که به ظاهر سبب خرابی می شوند، 

در نهایت به حرکت رو به کمال طبیعت کمک می کنند.
و  پزشکی  مثل  طبیعی  علوم  دانشمند  کس  هر  آیا  اینکه  آن  و  است  مهم  مسئله  یک  به  ناظر  سوم  سؤال 

زیست شناسی شد، دیدگاه های فلسفی و الهی او تحت تأثیر آن قرار می گیرد و در حاشیه می رود؟
دانشمند  بزرگ ترین  می توان  یعنی  است؛  این سؤال  به  منفی  پاسخ  برای  نمونه ای  و  معیار  ابن سینا یک 
در علوم طبیعی بود و در عین حال صاحب یک فلسفه الهی قوی و متعالی نیز بود. دلیل آن هم بنیان های 
فلسفی درست ابن سیناست که می تواند میان ابعاد مختلف علمی وی هماهنگی به وجود آورد؛ مثالً ابن سینا 
در عین قبول اصل تجربه برای رسیدن به علوم طبیعی، روش عقلی محض را هم قبول دارد و معتقد است 
که آن روش هم به نوبٔه خود دروازٔه ورود به شناخت جهان دیگر و شناخت خداوند و تأسیس یک الهیات 

قوی است.
دانشمندان امروزی، از آنجا که بیشتر روش تجربی را تنها روش رسیدن به علم تلقی می کنند، این زمینه 
برای آنها هست که به همین روش بسنده کنند و ابعاد متعالی وجود خود و جهان را نادیده بگیرند و به آن 

توجه نکنند یا کمتر توجه کنند.

انجام فعالیت  »   تأمل «
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انجام فعالیت  »   تفکر«

این فعالیت ناظر بر یک جملٔه عرفانی ابن سیناست. ابن سینا در این عبارت ها خداوند را توصیف می کند و 
عالی ترین مفاهیم عرفانی را به کار می برد.

ابن سینا می گوید زیبایی خداوند آن قدر عظیم است که انسان به عنوان یک وجود محدود توانایی مشاهدٔه آن 
زیبایی مطلق را ندارد. انسان زیبایی های محدود را می تواند مشاهده کند. از این رو، خداوند را در جلوه ها 
و تجلی هایش می توانیم ببینیم. همان طور که امیرالمؤمنین در یک عبارت کوتاه به این حقیقت اشاره کرده و 

فرموده است:
»سبحان الذی تجلّٰی فی خلقه لخلقه«

منزه است آن خدایی که در مخلوقات خود تجلّی کرده تا بندگانش از این طریق به آن پی ببرند و بهره مند شوند.

فیلسوف و عارف بزرگ قرن دهم، حاج مال هادی سبزواری نیز در ابتدای کتاب فلسفی مشهور خود به نام 
»شرح منظومه« عبارتی شبیه ابن سینا دارد و می گوید:

نوِره ِلَفرِط  اخَتفٰی  هَُو  َمن  ظهوِرهیا  فی  الباِطُن  َالظّاهُر 
ای کسی که از شدت نورانیت مخفی هستی و کسی توانایی دیدن تو را ندارد.

تو همان وجود ظاهری هستی که از شدت ظهور در باطن هستی در باطن این مخلوقات که ظهورهای تو 
هستند، حضور داری.

این سخن ما را به یاد عبارت قرآن کریم می اندازد که می فرماید:
»هواالّوُل و اآلِخُر َو الظّاهُر و الباطن «

او کسی است که هم اّول است و در عین حال آخر است، او کسی است که ظاهر  است و در عین ظاهر بودن، 
باطن است.

بیان دیدگاه شیخ اشراق
در این قسمت نگاهی کوتاه به زندگی شیخ اشراق شده و روش فلسفی وی توضیح داده شده است.

نکتٔه قابل توجه روش فلسفی شیخ اشراق و توجه او به مفهوم نور است که وی این مفهوم را وارد تفکر 
فلسفی جهان اسالم کرد.
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در این فعالیت، اندیشٔه شیخ اشراق که به نام حکمت اشراق است، با حکمت مشاء مقایسه شده است.
همان طور که از کلمٔه »حکمت اشراق« بر می آید، شیخ اشراق، عالوه بر استدالل که محور فلسفه است، 
با سلوک  باید  نظر شیخ اشراق استدالل  از  به اشراقات معنوی و سلوک عرفانی هم کرده است.  توجهی 

معنوی همراه شود.

تبیین دسته بندی شیخ اشراق از جویندگان معرفت
گروه  همان  چهارم  گروه  می شود.  داده  توضیح  کرده،  بیان  سهروردی  که  گروهی  چهار  قسمت  این  در 

انتخابی و موردنظر شیخ اشراق است که استدالل را با شهود عرفانی توأم کرده اند.

تبیین اشراق نور نزد شیخ اشراق
یکی از اصلی ترین بخش فلسفٔه شیخ اشراق »مفهوم نور« می باشد به طوری که می توان گفت وی نور را 

به جای »وجود« گذاشته و توسعه ای همانند وجود به نور داده است.
اصطالح نور در قرآن کریم جایگاه ویژه ای دارد و حدود 50 بار در این کتاب آسمانی تکرار شده است و 
همین جایگاه اولین الهام بخش شیخ اشراق بوده است. لذا خوب است برخی از آیات شریفٔه قرآن کریم را 

برای دانش آموزان بخوانیم، مانند:
)سورٔه نور، آیه ٣5(   اللّه نور السماوات و االرض … 

)سورٔه بقره، آیه ٢57(   اللّه ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور … 
)سورٔه زمر، آیه ٦9(   و اشرقت االرض بنور ربّها … 
)سورٔه نور، آیه ٤0(   و من یجعل اللّه له نورًا فما له من نور …  
)سورٔه صف، آیه 8(   و اللّه متّم نوره ولو کره الکافرون … 

)سورٔه حدید، آیه ١٢(   یوم تری المؤمنین و المؤمنات یسعی نورهم بین ایدیهم… 

انجام فعالیت »  مقایسه«
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سؤال اّول مربوط به رابطٔه مفهوم »اشراق« و مفهوم »نور« در فلسفٔه شیخ اشراق است. اشراق به معنی 
تابیدن و تابش است، همان طور که این کلمه برای طلوع خورشید هم به کار می رود و آن جهتی که خورشید 
طلوع می کند را »مشرق« می نامند. ابن سینا و فارابی که بیشتر از لفظ »وجود« استفاده می کنند، بیشتر از 
اصطالحاتی مانند علت و معلول و نظایر آن استفاده می کنند؛ مثالً خداوند را علة العلل یا واجب الوجود 

می نامند. اّما شیخ اشراق خداوند را »نوراالنوار« نامیده است.
در پاسخ به سؤال دوم می توان گفت که فلسفٔه سهروردی با اینکه از شهود عرفانی کمک می گیرد، اّما از 
روش فلسفی و استداللی خارج نمی شود. شهود برای شیخ اشراق فقط جنبٔه الهام بخشی دارد. ایشان هر 
موضوعی را که از طریق شهود دریافت کرده کوشش می کند که در قالب استدالل فلسفی ارائه دهد و از این 

طریق وارد فلسفٔه خود نماید.

انجام فعالیت » بررسی«

1 حکمت اشراق، یزدانپاه

2 شرح حکمة االشراق، شیخ شهاب الدین سهروردی، سید محمد موسوی، انتشارات حکمت

3 راه اصفهان )درباره ابن سینا(، ژیلبر سینوئه، عبدالرضا هوشنگ مهدوی، نشر گفتار

4 هزارٔه ابن سینا )مقاالت(، کمیسیون یونسکو در ایران

5 رسالة الطیر، ابن سینا، انتشارات الزهرا

6 ماجرای فکر فلسفی در جهان اسالم، غالمحسین ابراهیمی دینانی، طرح نو

7 فلسفه سهروردی، غالمحسین ابراهیمی دینانی، انتشارات حکمت

8 هستی و علل آن در حکمت مشاء، علی شیروانی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

9 فلسفٔه مشاء دکتر محمد ذبیحی، سمت

10 تاریخ فلسفه اسالمی، هانری کربن، انتشارات امیرکبیر

11 تاریخ فلسفه در جهان اسالمی، حنا الفاخوری و خلیل الجر، عبدالمحمد آیتی، انتشارات زمان

12 آشنایی با علوم اسالمی، مرتضی مطهری، ج ١، انتشارات صدرا

تحقیقات  و  مطالعات  مدرسه  انتشارات  نصر،  به تصحیح سید حسین  اشراق  13  مجموعٔه مصنفات شیخ 

فرهنگی

منابع قابل استفاده در این درس
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آشنایی با جریان فلسفی دورٔه سده های اخیر در جهان اسالم

هدف کلی

درس
دوران متأخر 11

  آشنایی با شکوفایی علمی دورٔه صفویه و ظهور فیلسوفان بزرگ
  آشنایی با شخصیت مالصدرا و آثار و تألیفات وی

  بیان مشرب فلسفی مالصدرا و تفاوت آن با مشرب های پیشین
  ذکر اصول فلسفی مکتب مالصدرا

  بیان جریان فلسفی دورٔه معاصر و جایگاه عالمه طباطبایی در آن

اهداف مهارتی و جزئی

طراحی آموزشی درس

محورهای اصلی درس 

را  معاصر  دورٔه  تا  از دورٔه صفویان  فلسفه  که سیر  دارد  تاریخی  قبل رویکرد  مانند درس  نیز  این درس 
دربرمی گیرد. در این سیر تاریخی مکتب فلسفی مالصدرا توضیح داده می شود و سپس یکی از شارحان 

بزرگ این مکتب در دورهٔ معاصر، عالمه طباطبایی، معرفی می گردد.

  عصر صفویه، عصر تجدید حیات فلسفی و ظهور بزرگ ترین مکتب فلسفی جهان اسالم است.
  مالصدرا با ارائه مکتب فلسفی حکمت متعالیه جریان فلسفی در جهان اسالم را تعالی بخشید.

  اصول اصلی مکتب فلسفی مالصدرا عبارت اند از: اصالت وجود، وحدت حقیقت وجود، تشکیک 
وجود و حرکت جوهری.

  جریان فلسفی مالصدرا تا عصر حاضر ادامه دارد و شخصیت های برجسته ای در عصر حاضر به شرح 
و تبیین و تدریس آن پرداخته اند.
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توضیحی دربارۀ موقعیت فلسفه در عصر صفوی
در این قسمت مناسب است که ابتدا دانش آموزان به صورت اجمال و مختصر با فراز و نشیب جریان فلسفه 

بعد از ابن سینا و سهروردی تا حدودی آشنا شوند و مقابله متکلمین با فلسفه و تأثیر این مقابله را بدانند.
ق  هـ   5٤٣ در  که  است  کبیر  تفسیر  صاحب  رازی  فخر  امام  سنت،  اهل  متکلمان  بزرگ ترین  از  یکی 
بر کتاب  که  او در شرحی  متولد شد و در ری سکنی گزید و در ٦0٦ در هرات درگذشت.  مازندران  در 
که  به طوری  کرد،  نقد  به طورجّدی  را  کتاب  این  به جای شرح،  نوشت،  سینا  ابن  التنبیهات«  و  »االشارات 
خواجه نصیرالدین طوسی، شرح وی را »جرح« نامید و در پاسخ به فخر رازی شرح جدیدی برای کتاب 

ابن سینا نوشت و به انتقادات فخر رازی پاسخ داد. 
متکلم بزرگ دیگر اهل سنت، امام محمد غزالی است که در قرن پنجم می زیست و کتاب مشهور خود 

»  تهافت الفالسفه« را نوشت و به شّدت به ابن سینا حمله کرد و او را متهم به کفر نمود.
این حمالت به فلسفه سبب شد تا در میان اهل سنت جریان فلسفی عمیقی شکل نگیرد و افرادی به صورت 
فردی به آن بپردازند که مشهورتر از همه در این میان »ابن رشد« می باشد که در اندلس )اسپانیای فعلی( به 

نشر افکار خود پرداخت.
اّما در میان شیعه و به خصوص در ایران، از همان ابتدا جریان فلسفی زنده باقی ماند و دو مکتب مشهور 
فلسفی، یعنی مکتب مشاء و مکتب اشراق میان این فیلسوفان شکل گرفت و به راه خود ادامه داد تا اینکه 

عصر صفویه آغاز شد و تحّولی جدید در فلسفه پدید آمد و مکتب متعالیه توسط مالصدرا پایه گذاری شد.

نکات آموزشی در مسیر تدریس

انجام فعالیت »   برداشت«

در این فعالیت، جمله ای از مالصدرا دربارٔه اهمیت علم شهودی ذکر شده و دو سؤال پیرامون آن طرح 
گردیده است.

در پاسخ به سؤال اّول، می توان گفت مالصدرا، همچون سهروردی توجه خاصی به شهود عرفانی و اشراق 
از جانب خداوند داشته و وحی قرآنی را از همین سنخ می دانسته و معتقد بوده حقیقت وحی، همان اشراق 

علم از جانب خداوند بر قلب پیامبر است.
از جانب  افاضه شده  و  لدنّی  از علم  کاملی  قرآن کریم مصداق  زیرا  به سؤال دوم هم می گوییم  پاسخ  در 
خداست و در همین کتاب شریف از چنین علمی برای همٔه پیامبران یادشده و فرموده: »العلم نوٌر یَقِذفَه اللّه 

فی قلب من یشاء«
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برای   را  آن  ضروری  نکات  دبیر،  که  است  خوب  ولی  است  مطالعه  برای  بخش  این  محتوای  اینکه  با 
دانش آموزان بیان کند، مانند:

  وجود انسان های جاهل و مخالف با عقل در هر دوره ای
  تأثیر این قبیل افراد در فرهنگ جامعه

  نحؤه برخورد با این قبیل افراد

بیان مشرب فلسفی مالصدرا
دانش آموزان، در درس های قبل با اندیشه های فالسفٔه  مشاء و افکار شیخ اشراق و فلسفٔه اشراق آشنا 
اندیشه های فیلسوفان  با کنار گذاشتن  نه  این قسمت تالش می کنیم که نشان دهیم مالصدرا،  شده اند. در 
گذشته و بازکردن یک راه کامالً جدید، بلکه با تلفیق دو مکتب فلسفی قبل، مکتب حکمت متعالیه را تأسیس 
کرد که حتی االمکان مزایای هر دو مکتب را داشته باشد و نواقص آنها را نداشته باشد و نظرات جدیدی را 

هم به آن اضافه نماید.

توضیحی دربارۀ »  برای مطالعه«

یکی از عواملی که سبب توفیق مالصدرا در تأسیس حکمت متعالیه شد، درک عمیق ایشان از معارف قرآن 
کریم و سخنان پیامبر اکرم و اهل بیت )ص( بود. وی  توان فلسفی خود را صرف درک عمیق این کلمات کرد 

و همین امر سبب شد که وی به اندیشه های جدیدی نیز دست یابد.
لذا برخی گمان کرده اند که وی از فلسفه خارج شده و به دفاع از دین که همان علم کالم باشد، پرداخته و 

یک الهیات دینی به وجود آورده است.
اّما حقیقت این گونه نیست. مالصدرا در مقام تبیین فلسفی مسائل در آنجا که در حال نوشتن کتاب فلسفی 

بوده از قاعدهٔ فلسفه عدول نکرده و از آن تبعیت کرده است.
و  بگیرد  صورت  عقلی  روش  با  و  موجود  بماهو  موجود  پیرامون  که  است  فلسفی  آنگاه  فلسفی،  بحث 
مالصدرا از این قاعده پیروی کرده است؛ یعنی درست است که وی الهامات عرفانی زیادی داشته و آیات 
و روایات پیام های فراوانی در برداشته اند، اّما این الهام ها و پیام ها در فلسفٔه وی تبدیل به استدالل شده و 

پذیرفته شده اند، نه صرفاً به عنوان یک الهام شهودی یا پیام قرآنی.

انجام فعالیت »   بررسی «
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بیان اصول فلسفی مالصدرا
حکمت متعالیه دارای اصول بدیع و ابتکاری است که توسط مالصدرا تبیین شده است که مهم ترین آن 

عبارت اند از:
اصالت وجود، تشکیک وجود در عین وحدت آن، جسمانیة الحدوث و روحانیة البقا بودن روح، حرکت 
بیشتر  مطالعٔه  برای  علم.  و  معلوم  و  عالم  و  عقل  و  معقول  و  عاقل  عمیق  اتحاد  طبیعت،  درعالم  جوهری 

دراین باره به کتاب های زیر مراجعه شود:
  االسفاراالربعه، مالصدرا، حسن زاده آملی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

  شواهد الربوبیه، مالصدرا، جواد مصلح، انتشارات سروش
  مبدأ و معاد، مالصدرا، بنیاد حکمت اسالمی صدرا

  آشنایی با علوم اسالمی، ج ٢، مرتضی مطهری، انتشارات صدرا
  شرح مبسوط و مختصر منظومه سبزواری، مرتضی مطهری، انتشارات صدرا

  وحدت وجود در حکمت متعالیه، حسین سوزنچی، دانشگاه امام صادق 
  صدرالمتألهین و حکمت متعالیه، سید حسین نصر، حسین سوزنچی، دفتر پژوهش و نشر سهروردی

  مردی در تبعید ابدی، نادر ابراهیمی، انتشارات فکر روز
  مفاتیح الغیب، صدرالمتألهین، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

  حرکت و زمان، مرتضی مطهری، انتشارات حکمت صدرا
  حکمت متعالیه و تفکرات فلسفی معاصر، رضا اکبریان، انتشارات بنیاد حکمت اسالمی صدرا

  درآمدی بر نظام حکمت صدرایی، عبدالرسول عبودیت، انتشارات سمت

فلسفه در دورۀ معاصر
آشنایی با جریان فلسفه در دورٔه معاصر و فیلسوفان مسلمان عصر حاضر، یعنی در صد و پنجاه سال اخیر، 
برای دانش آموزان ضروری است. در صد سال اخیر، در تهران و قم و تا حدودی اصفهان و مشهد که کانون 
مباحث فلسفی بوده اند، جریان فلسفه با فراز و فرودهایی همراه بوده و آن چنان که باید رشد نکرده که بتواند 
نیازهای  در حوزه های مختلف فلسفه، به خصوص فلسفه های مضاف پاسخ گوی مسئله های زمان باشد و 

فکری و فرهنگی جامعه را برطرف نماید.
ظهور سه شخصیت برجسته در حوزه های علمیه، نویدبخش آغاز دوبارٔه رشد فلسفه و اعتالی آن محسوب 
، عالمه طباطبایی و مرتضی مطهری. با توجه به  می شود. این سه شخصیت عبارت اند از: امام خمینی 
آثار را معرفی  اینجا آن  این سه شخصیت نوشته شده و در دسترس هست، در  آثار متعددی دربارٔه  اینکه 
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می کنیم که مورد مطالعه قرار گیرد و آن کتاب هایی را که مناسب دانش آموزان است، به آنها معرفی گردد.
  شرح اصول کافی، مالصدرا، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

  مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتألهین، انتشارات حکمت
  اصول فلسفه و روش رئالیسم، عالمه طباطبایی و مرتضی مطهری، انتشارات صدرا

  شیعه، مجموعٔه مذاکرات هانری کربن با عالمه طباطبایی، بوستان کتاب
  کلیات علوم اسالمی، مرتضی مطهری، ج  اول، انتشارات صدرا

  بدایة الحکمه، عالمه طباطبایی، ترجمه و شرح علی شیروانی، بوستان کتاب
  مهر تابان )یادنامه عالمه طباطبایی( حسین تهرانی، انتشارات حکمت

  یادنامه استاد شهید مطهری، سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی
  سیری در زندگانی استاد مطهری، انتشارات صدرا

  تاریخ فلسفه اسالمی، زیر نظر سید حسین نصر، جلد ٤ و 5.
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