ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﻫﺪف ﮐﻠﯽ :ﺗﺒﯿﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ درﺑﺎره ﻋﻘﻞ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻘﻞ در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ

اﻫﺪاف ﺟﺰﺋﯽ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻤﺘﺎز ﻋﻘﻞ در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻗﺮآن
ﮐﺮﯾﻢ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( و اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺮﺧﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎن وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻘﻞ و ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﻘﻠﯽ ﻧﺰد ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻮه اﺳﺘﺪﻻل ﻧﺰد ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن

8

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﺤﻤﻮدي

ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺎ در ﺗﻠﮕﺮام ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ

دﺑﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﺬه

t.me/mahmoudi_izeh

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ1400 - 1401 :

عقل در فلسفه ـ قسمت دوم
در درس قبل ،ضمن بیان مقصود فالسفه از عقل ،دیدگاه فالسفۀ یونان باستان و نیز
دیدگاه برخی از فالسفۀ اروپایی را به اجمال بیان کردیم و تفاوت های آن دیدگاه ها را نشان
دادیم .در این درس می خواهیم با نظرات فالسفۀ مسلمان در این باره آشنا شویم و نظرات
آنها را تا حد امکان با نظرات فالسفۀ اروپایی مقایسه کنیم.
 -1ﮐﺪام ﮔﺰارش ﻫﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺣﮑﯿﻤﺎن اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻘﻞ و ﺧﺮدورزي ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

4

ﻧﮑﺘﻪ قبل از ورود به دورۀ تمدن اسالمی که یک دورۀ طالیی در عقل گرایی شمرده می شود ،خوب
است بدانیم که سرزمین ما ایران ،در عهد پیش از باستان نیز یکی از کانون های ا ّولیۀ عقل گرایی
ﻧﮑﺘﻪ
و خردورزی بوده است و حکیمان قدیم ایران ،مردم را به عقل و خرد دعوت می کردند.
..
1
 ) 1گزارشهایی مانند گزارش فردوسی درشاهنامه و سهروردی در کتاب حکمه االشراق(
) 2نشان دهنده آن است که حکیمان پیش از باستان و قدیم ایران هم از عقل به عنوان یک وجود
برتر و متعالی آگاه بوده اند و خدا را عقل نامیده اند و هم به عقل به عنوان دستگاه تعقل و تفکر
2
اهمیت می داده اند)(.در 3اندیشۀ آنان ،آفریدگار ،مجموعۀ جهان را با عقل و خرد خود
و خردورزی ّ
1
رهبری می کند و «خدا جهان را براساس خرد می آفریند» .آنان می گفتند که «مزدا» که نام
خدای جهان آفرین است ،با خرد و اندیشه جان ها و جهانیان و خرد انسان ها را آفریده است 2.و 3 3
(
البته این عقل گرایی و خردورزی که در ایران قدیم شکل گرفته بود ،به تدریج از قدرتش
ﻧﮑﺘﻪ کاسته شد و در عصر ساسانیان و اواخر این عصر به ضعف گرایید ،به طوری که مواردی از عقاید
غیرعقالنی در فرهنگ و نظام اجتماعی آنان پدیدار شد.
 -2ﮔﺰارش ﻓﺮدوﺳﯽ درﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ و ﺳﻬﺮوردي در ﮐﺘﺎب ﺣﮑﻤﻪ اﻻﺷﺮاق،درﺑﺎره
ﻧﻈﺮات ﺣﮑﯿﻤﺎن اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن درﺑﺎره ﻋﻘﻞ ،ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟

4

 .1گاهان اوستا ،سِ ن  ،31بند .7
 .2همان ،سِ ن  ،32بند
 .3در شاهنامه حکایت پهلوانانی آمده که میان شجاعت و خرد جمع کرده شجاعتی همراه با خردمندی داشته اند .از جملۀ این پهلوانان ،زال،
رستم و گیو می باشند .زال ،وقتی نزد کیخسرو می آید تا او را پند دهد به او می گوید:


به پاکی بماناد مغزت به جای»

«خرد باد جان تو را راهنمای
4

4

0

6

 .خدمات متقابل اسالم و ایران ،استاد مطهری ،در مجموعه آثار ،ج  ،1صص  13تا 2 7

 -3ﺣﮑﯿﻤﺎن اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﻬﺎن را ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻫﺒﺮي و ﺧﻠﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ؟
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 -1در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺪام ﻋﻠﻮم رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي داﺷﺘﻨﺪ؟ ﻋﻠﻮم ﻋﻘﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻓﻠﺴﻔﻪ

 -2دﻋﻮت ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ )ع( ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ و آﻣﻮزه ﻫﺎي ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ آﻧﺎن ﺳﺒﺐ ﭼﻪ ﺷﺪ؟
 -3ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻤﺘﺎز ﻋﻘﻞ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺒﺐ ﭼﻪ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﯿﺎن اﻧﺎن ﺷﺪ؟

وقتی تاریخ تمدن اسالمی را مطالعه می کنیم ،می بینیم که علوم عقلی و به خصوص فلسفه در این تمدن،
گسترش فراوان و رشد چشمگیری داشته است .در این دورۀ تمدنی فیلسوفانی را مشاهده می کنیم که شهرت
جهانی دارند و در طراز چند فیلسوف ا ّول تاریخ قرار می گیرند.
ﭼﻪ ﺑﻮد؟
یکی از زمینهها و عوامل مهم توجه به عقل و عقالنیت و تفکر فلسفی در جهان اسالم ،قرآن کریم و سخنان
ﺳﻮال
1
و عترت گرامی ایشان بود (.دعوت قرآن کریم و معصومین به تفکر و آموزههای عقالنی و
پیامبراکرم
2
خردمندانۀ آنان)سبب شد که عقل ،در فرهنگ عمومی مسلمانان جایگاه ممتاز و ویژهای بهدست آورده و همواره از
عقل به تجلیل یاد شود .همین عامل سبب شد که کمتر شخصیتی را در تاریخ اسالم مشاهده کنیم که در بزرگداشت
2
عقل سخن نگفته باشد)(.این3جایگاه ممتاز ،سبب حرکت عمومی مسلمانان به سوی علم و دانش در حوزههای
مختلف شد و عموم شاخههای دانش ،از جمله فلسفه ،رشد و پیشرفت فوقالعادهای کردند .در آن دوره ،مخالفت
3
مستقیم و صریح با عقل کمتر صورت میگرفت و کسی علیه عقل سخن نمیگفت(.البته برخی از جریانهای
فکری ،در دو شکل زیر به مخالفت با عقل پرداختند:
 -4در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم دو ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﮑﺮي
ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻧﻬﺎ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ؟
 1 ) 4تنگ و محدودکردن دایرۀ اعتبار و کارآمدی عقل در عین پذیرش آن؛
4
 2مخالفت با فلسفه و منطق ،تحت عنوان دستاوردی یونانی و غیر اسالمی(.
) 5در شکل ا ّول ،این جریان ها می کوشیدند نشان دهند که برخی روش های عقلی در مسائل دینی کاربردی ندارند
و کسانی که از این روش ها استفاده می کنند ،مرتکب خطا می شوند و به دین آسیب می رسانند5 .
(
نمونۀ ا ّول*

 -5ﺗﻨﮓ و ﻣﺤﺪودﮐﺮدن داﯾﺮه اﻋﺘﺒﺎر و ﮐﺎرآﻣﺪي ﻋﻘﻞ در ﻋﯿﻦ ﭘﺬﯾﺮش آن
ﯾﮑﯽ از ﺷﮑﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟

  

تیمیۀ َح ّرانی
یکی از افرادی که دربارۀ استدالل و برهان اظهار نظر کرده و کارایی آن را محدود نموده ،ابن ّ
است .وی می گوید نه «برهان» و نه «تمثیل» ،در الهیات و مابعدالطبیعه قابل استفاده نیستند؛ زیرا تمثیل
حجتی است که در آن ،حکمی را برای چیزی از راه شباهت آن با چیز دیگر ثابت می کنند؛ در حالی که خداوند
کبری یک شرط اساسی است و باید به طور مساوی شامل همۀ
کلیت
شبیه و نظیر ندارد .در قیاس برهانی نیز ّ
ٰ
افراد شود؛ در حالی که قرار گرفتن خداوند با تعدادی از افراد به طور مساوی محال است؛ مث ً
ال وقتی می گوییم
«هر مجموعۀ منظّمی یک نظم دهنده می خواهد» ،این قضیه از نظر برهان هم شامل نظم های انسانی مانند
یخچال و کولر می شود و هم شامل جهان خلقت .در هر دو مورد«نظم دهنده» الزم است؛ یعنی هم خدا
نظم دهنده است و هم انسان .پس انسان شبیه خدا می شود و هم ردیف او می گردد .در حالی که خدا شبیه و
2
هم ردیف انسان نیست و بنابراین ،نمی توان از برهان برای اثبات این قبیل امور استفاده کرد.
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 .1در درس نهم در این باره بیشتر توضیح خواهیم داد.
حران ،میان موصل و شام ،متولد شد و
تیمیه در سال  1هجری در منطقه ّ
 .2ماجرای فکر فلسفی در جهان اسالم ،غالمحسین ابراهیمی دینانی ،ج  ،1ص (ابن ّ
در کودکی به دمشق مهاجرت کرد .وی در فقه و اصول و حدیث و کالم و تفسیر تحصیل کرد و از بزرگان مذهب حنبلی گردید .البته به دلیل افکار و بیانات سخت و
تندی که علیه دیگر مذاهب اسالمی داشت ،بارها به زندان افتاد تا اینکه در سال  728هجری در زندان دمشق درگذشت).
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فیلسوفان پاسخ می دهند که نظم دهندگی هم برای انسان و هم خدا معنای یکسانی دارد .اما با وجود این
یکسان بودن معنا ،توانایی خدا در نظم و نظمی که خدا پدید می آورد کامل است و هیچ خللی در آن نیست .اما
نظم دهندگی انسان ناقص است و همواره می تواند کامل تر شود.
عالوه بر این ،اگر کلمۀ ناظم در مورد خدا معنای دیگری داشته باشد و انسان ها آن معنا را ندانند ،به کار بردن
عمل پوچ و عبثی می شود.
این کلمه برای خداِ ،
بررسی :نظر شما در این باره چیست؟ آیا در برهان ،هم ردیفی میان خدا و مخلوق اتفاق می افتد؟ دربارۀ تمثیل
چه می گویید؟ آیا فالسفه در استدالل های خود از تمثیل استفاده می کنند؟
.....................................................................................
.....................................................................................
نمونۀ دوم*
  

دستهای از دانشمندان علم کالم 1معتقدند که هیچ کاری ذات ًا خوب یا بد نیست و عقل هم نمیتواند خوبی یک
کار و بدی کار دیگر را تشخیص دهد .همچنین انسان نمیتواند بگوید که خدا حتم ًا این قبیل کارهای خوب
را انجام میدهد و آن قبیل کارهای بد را انجام نمیدهد؛ زیرا این سخن ،به معنی محدود کردن قدرت اختیار
خداست؛ درحالیکه خدا قادر مطلق است و هیچ چیزی قدرت او را محدود نمیکند .هر کاری که او دستور دهد،
همان خوب است و هر کاری که او منع کند ،همان بد است .به این نظر میگویند« :حسن و قبح شرعی».
در مقابل ،فالسفه عقیده دارند که برخی از افعال حقیقت ًا کمال محسوب می شوند و خوب اند و عقل می تواند
خوبی آنها را تشخیص دهد؛ مانند عدل و راست گویی .برخی از افعال نیز حقیقت ًا نقص و عیب اند و بد شمرده
می شوند و عقل می تواند به بدی آنها پی ببرد؛ مانند ظلم و دروغ گویی .بنابراین ،ما می توانیم به کمک عقل
خود بدانیم که خداوند که یک وجود کامل است و نقص در او راه ندارد و بر هر کاری تواناست ،ا ّما چون وجودی
کامل است ،حتم ًا به عدل رفتار می کند نه به ظلم ،این به معنای محدود کردن خدا نیست بلکه به این معناست
2
که خداوند من ّزه از ظلم کردن است .این دیدگاه را «حسن و قبح عقلی» می گویند.


 .1علم کالم یکی از شاخه های علوم دینی است که دربارۀ عقاید یک دین ،مانند اعتقاد به توحید و معاد بحث می کند .دانشمندِ این شاخۀ علمی را «متکلّم»
می گویند .عقیده ای که در اینجا ذکر شده ،مربوط به دسته ای از متکلمین ،به نام « اشاعره» است .اشاعره بین قرن سوم و چهارم هجری به صورت یک جریان
فکری بزرگ در میان مسلمانان اهل سنت درآمدند .شخصیت بارز آنها ابوالحسن اشعری است که در حدود  33هجری وفات یافته است .در مقابل این گروه،
جریان دیگری به نام معتزله قرار دارد که قبل از اشاعره پیدا شدند و شکل گرفتند .ا ّولین رهبر آنان واصل بن عطاست که در سال  131هجری درگذشته
است .دیگر رهبر مشهور آنان قاضی عبدالجبار است که در سال  1هجری از دنیا رفته است( .آشنایی با علوم اسالمی ،استاد مطهری ،ج  ،2کالم و عرفان).
 .2مجموعه آثار استاد مطهری ،ج  ،1بخش عدل الهی ،صص  8تا .
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بررسی :این دو دیدگاه را بررسی و مقایسه کنید و سپس از آنها نتیجه گیری
نمایید.
..............................................................
..............................................................
 -1ازاﺑﺘﺪاي رﺷﺪ ﻓﻠﺴﻔﻪ درﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻪ اﯾﺮادي ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ؟
 -2درﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ داﻧﺶ ﻓﻠﺴﻔﻪ از ﯾﻮﻧﺎن وارد ﺟﻬﺎن اﺳﻼم
ﺷﺪه ،ﻓﻼﺳﻔﻪ ﭼﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ داده اﻧﺪ؟
ﻧﮑﺘﻪ شکل دوم مخالفت با عقل ،به صورت مخالفت با فلسفه ظهور کرد .از ابتدای 1

)

بیشتر بدانیم

2

رشد فلسفه در جهان اسالم تاکنون ،همواره کسانی گفته اند که دانش فلسفه از
یونان وارد جهان اسالم شده و دربردارندۀ عقاید کسانی مثل سقراط ،افالطون
و ارسطوست و این عقاید با عقاید اسالمی سازگار نیست -3 1 .داﻧﺶ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻪ
(
ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟

)در پاسخ به این سخن ،فالسفه میگویند جدا از اینکه بسیاری از آرای سقراط،
افالطون و ارسطو با آموزههای اسالمی سازگاری دارد ،باید توجه کنیم که فلسفه
دانش و شاخهای از معرفت است که هر فردی از هر ملت و نژادی میتواند وارد
این شاخه از دانش بشود و دربارۀ مسائل آن ،که مربوط به هستی و حقیقت
3
2
اشیاست ،بیندیشد و تحقیق کند)(.دانش فلسفه بهمعنی پیروی و تقلید از فیلسوفان
نامدار نیست ،بلکه به معنای بحث استداللی دربارۀ حقیقت اشیا 3
است ؛( البته
همان طور که در سایر شاخه های دانش می توان از آرا و نظرات دیگران استفاده ﻧﮑﺘﻪ
کرد ،در این دانش نیز بهره گیری از دستاوردهای متفکران دیگر ضروری است
4
4
باشد؛ زیرا 5
لکن این استفاده نیز)باید همراه با نقد و بررسی سخنان آن فالسفه ()
فقط با استدالل است که می توان دربارۀ درستی یا نادرستی یک دانش نظر داد
و داوری کرد ،نه با یونانی یا ایرانی و یا چینی بودن صاحب آن دانش5 (.
١

  

از ابتدای شکلگیری فلسفه ،کتابهایی
علیه فیلسوفان نوشته شده که یکی از
مشهورترینآنهاکتاب«تهافتالفالسفه»
(تناقضگوییهای فیلسوفان) نوشتۀ
ابوحامد محمد غزالی مت ّوفی  505هجری
است .این کتاب ضربۀ سنگینی بر جریان
عقل فلسفی وارد ساخت .هنوز نیم قرن
نگذشته بود که کتاب دیگری با عنوان
«مصارعهًْ الفالسفه» (بر زمین زدن و
به خاک رساندن فالسفه) نوشتۀ محمدبن
عبدالکریم شهرستانی وارد عرصه شد و
ضربهای دیگر وارد کرد .نوک پیکان هر
دو کتاب هم متوجه ابنسینا بود .حملۀ
غزالی بیپاسخ نماند و ابن رشد اندلسی
با تألیف کتاب «تهافت التهافت»
(تناقضگوییهای تناقضگو) به دفاع
از فلسفه برخاست .چندی بعد نیز
خواجه نصیرالدین طوسی با نوشتن
کتاب «مصارع المصارع» (به خاک
رساندن به خاکرساننده) سستی و ضعف6 1
اندیشههای شهرستانی را آشکار ساخت.
  

  

عقل نزد فیلسوفان مسلمان

  

)فیلسوفان مسلمان ،عموم ًا ،هم دربارۀ عقل ،به عنوان وجودی برتر و متعالی در
هستی سخن گفتهاند و هم دربارۀ عقل ،بهعنوان قوۀ استدالل و ابزار شناخت(.

6

 -4در داﻧﺶ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺳﺎﯾﺮ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
 -5ﭼﺮا در داﻧﺶ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺳﺎﯾﺮ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﺑﺎﯾﺪ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺨﻨﺎن اﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ؟




  

6

 .1ماجرای فکر فلسفی در جهان اسالم،
ابراهیمی دینانی ،ج  ،1ص 2

 .1رسالۀ علی

و فلسفۀ الهی عالمه طباطبایی مترجم :سید ابراهیم سید علوی ،صص  1تا .22
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 -6دو ﻣﺼﺪاق ﻋﻘﻞ ﻧﺰد ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ؟
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 -1ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن روﺷﻦ ﺗﺮ و دﻗﯿﻖ ﺗﺮ از ﮐﺪام ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ،ﭼﻪ ﻋﺎﻟﻤﯽ را اﺛﺒﺎت ﮐﺮده اﻧﺪ؟
 -2از ﻧﻈﺮ ﻓﺎراﺑﯽ و اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ اوﻟﯿﻦ ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪا ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮدي اﺳﺖ؟
 -3از ﻧﻈﺮ ﻓﺎراﺑﯽ و اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﮐﺪام ﻣﻮﺟﻮدات ،ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻘﻮل را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ؟
 -4ﻓﺎراﺑﯽ و اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﺑﺨﺶ از اﻧﺴﺎن ﭘﺮﺗﻮي از ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻘﻮل اﺳﺖ؟

 .1نظر فیلسوفان مسلمان دربارۀ عقل ،به عنوان موجود متعالی

) 1فیلسوفان مسلمان ،روشن تر و دقیق تر از فیلسوفان یونان مرتبه ای از موجودات را که حقیقت وجودشان
1
2
مجرد از ماده است ،اثبات کرده و نام آن مرتبه را عالم عقول گذاشته اند)(.از نظر فارابی و ابن سینا ا ّولین مخلوق
خدا عقل ا ّول است که موجودی کام ً
ال روحانی و غیرمادی است .عقول دیگری نیز به ترتیب از عقل ا ّول به وجود
2
3
مجرد که فوق عالم طبیعت اند و فیض خداوند از طریق آنها به عوالم دیگر می رسد ،عالَم
آمده اند(.این)موجودات ّ
ﻧﮑﺘﻪ :اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﺷﻌﺮ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎي ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ارﺗﺒﺎط دارد
عقول را تشکیل می3دهند(.
عقل تو ،حق را عقل هاست
غیر این ِ

)

6

که بدان تدبیر اسباب سماست

1

) 4آنان می گویند عقلی که در انسان هست و به او توانمندی اندیشیدن می دهد نیز پرتوی از همان عالم عقول
است که اگر تربیت شود و رشد کند ،عالوه بر استدالل کردن ،می تواند حقایق را آن گونه که آن موجودات درک و
5
4
شهود می کنند ،بیابد و شهود نماید(.یکی از عقول عالَم عقل« ،عقل فعال» نام دارد؛)این عقل ،عامل فیض رسانی
به عقل انسان هاست؛ یعنی تمام ادراک ها و دانش های انسان به مدد این عقل صورت می گیرد .به واسطۀ این
5
عقل است که انسان مفاهیم کلی را می فهمد و درک می کند(.البته این مددرسانی در باطن وجود انسان صورت ﻧﮑﺘﻪ
می گیرد و برای خود انسان محسوس نیست .فارابی دربارۀ نسبت عقل فعال با دستگاه ادراکی انسان می گوید:
مقام و منزلت عقل فعال نسبت به انسان ،مانند آفتاب است نسبت به چشم .همانطور که آفتاب نوربخشی میکند
تا چشم انسان ببیند و بینا شود ،عقل فعال نیز نخست چیزی به ق ّوۀ عقلی آدمی میرساند بهطوریکه فعالیت عقلی
برای انسان ممکن میشود و در نتیجه ،عقل شروع به فعالیت میکند و به ادراک حقایق میرسد6 2.
(

ﻓﺎراﺑﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ

نکته*

 -5ﯾﮑﯽ از ﻋﻘﻮل ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻘﻞ،ﻋﻘﻞ ﻓﻌﺎل ﻧﺎم دارد ،وﻇﯿﻔﻪ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
 -6از ﻧﻈﺮ ﻓﺎراﺑﯽ ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻋﻘﻞ ﻓﻌﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟

مالصدرا ،فیلسوف بزرگ عصر صفویه ،در کتابی به نام «شرح اصول کافی» احادیث کتاب کافی را شرح
کرده است .اولین حدیث این کتاب ،حدیثی است از امام باقر دربارۀ عقل .امام می فرماید:
«هنگامی که خداوند عقل را آفرید ،او را به سخن آورد .سپس به او گفت :نزدیک شو! عقل بالفاصله نزدیک
شد .دوباره گفت :برگرد! عقل بالفاصله برگشت .در این هنگام ،خداوند فرمود قسم به ع ّزت و جالل خودم هیچ
مخلوقی را نیافریدم که نزد من از تو محبوب تر باشد .من تنها تو را الیق امر کردن می دانم و تنها تو را از امور
3
ناشایست بازمی دارم .در نتیجه ،تنها تو را مجازات می کنم و تنها به تو پاداش می دهم».
صدرالمتألهین در توضیح این حدیث می گوید« :این موجود که اشرف مخلوقات و محبوب ترین آنها به شمار

  

 .1مثنوی معنوی ،دفتر پنجم.
 .2سیاست مدینه ،ابونصر محمد فارابی ،ترجمه سید جعفر سجادی ،انجمن فلسفه ایران ،ص . 81
 .3اصول کافی ،ج  ،1حدیث اول.
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می آید و عقل نام دارد ،چیزی جز حقیقت روح اعظم نیست ،و روح اعظم همان نفحۀ الهی است که خداوند
1
هنگام آفرینش ،در وجود آدم دمید».
با مطالعۀ سخن امام باقر و بیان مالصدرا ،به سؤال های زیر پاسخ دهید.



3



2



1

معنا و مفهوم فلسفی به سخن آمدن عقل چیست؟ نظر کدام فیلسوف یونانی با این عبارت قرابت و نزدیکی دارد؟
.........................................................................................
از فرمان خداوند به عقل برای نزدیک شدن و دور شدن و اطاعت آن توسط عقل چه برداشتی دارید؟
.........................................................................................
برداشت فلسفی صدرالمتألهین از این سخن امام باقر چیست؟
.........................................................................................

 -1ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻘﻠﯽ ﭼﻪ ﻋﻘﯿﺪه اي دارﻧﺪ؟
 -2ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ "ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪان دﻟﯿﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ " ﻣﻨﻈﻮر اﻧﻬﺎ ازاﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﺴﺖ و اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ؟
 -3از ﻧﻈﺮ ﻓﺎراﺑﯽ و اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮّﻟﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ؟

 .2نظر فیلسوفان مسلمان دربارۀ عقل به عنوان دستگاه تفکر

1

)فیلسوفان مسلمان همچنین عقیده دارند که عقل ،ابزار شناخت انسان و وسیلۀ تفکر و تعقل اوست .این ابزار
روش هایی مانند استدالل تجربی ،تمثیل و برهان عقلی محض دارد که همۀ این روش ها در محدوده و جایگاه
1
2
خود معتبر هستند و قابل استفاده می باشند).آنان می گویند«ما فرزندان دلیل هستیم 2».و هر نظر و هر مکتب و
آیینی را که دالیل استوار عقلی داشته باشد ،می پذیریم .ابن سینا می گوید« :هرکس که عادت کرده سخنی را
23
بدون دلیل بپذیرد ،از حقیقت انسانی خود خارج شده است».
) 3فارابی و ابن سینا می گویند عقل در هنگام تولّد به صورت یک استعداد است که باید تربیت شود تا رشد کند یعنی
همان طور که انسان مراحل کودکی ،نوجوانی و جوانی را می گذراند و رشد جسمی او تکامل می یابد ،عقل نیز با
3
تربیت مراحلی را طی می کند و کامل می شود -4 .ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﻘﻞ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﻫﺮﮐﺪام را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ؟

(

(

(

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺮﺣﻠﻪ 1

)ا ّولین مرحله ،عقل بالقوه یا عقل هیوالنی نام دارد و آن هنگامی است که انسان هیچ ادراک عقلی ندارد ،اما
استعداد و آمادگی درک معقوالت را دارد ،به طور مثال ،نوزادی که تازه متولد شده ،گرچه استعداد نوشتن را دارد،
اما نمی تواند چیزی بنویسد .ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺮﺣﻠﻪ 1
ّ
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺮﺣﻠﻪ 2
)دومین مرحله را عقل بالملکه می گویند .در این مرحله ،عقل مفاهیم و قضایای بدیهی را درک می کند ،مث ً
ال

(



طین .فاذا
 .1این جملۀ آخر مالصدرا به آیاتی از قرآن کریم اشاره می کند که دربارۀ خلقت انسان است ،از جمله به این آیه« :اذ قال ربُک للمالئکَ ِهًْ انی ٌ
خالق بشراً من ٍ
َس َّو ْی ُت ُه و نَفَخْ ُت فیه من روحی َف َق ُعوا له ساجدین» (صص  72و  .)73برای توضیح بیشتر به کتاب ماجرای فکر فلسفی ،ج  ،2ص  33مراجعه کنید.
 .2نحن ابناءالدلیل.
دلیل فقد اْنخَ لَ َع مِن کسو ِهًْ االنسانی ِهًْ (االشارات و التنبیهات).
َ .3من تَ َع َّو َد ان ُی َص ِّد َق بغیر ٍ
6
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ﻋﻘﻞ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻔﺎد

می داند که یک چیز نمی تواند هم باشد و هم نباشد .در این مرحله است که
انسان آمادگی دریافت علم را پیدا می کند و می تواند دانش ها را کسب نماید .ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺮﺣﻠﻪ 2

(

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺮﺣﻠﻪ 3

)سومین مرحله ،عقل بالفعل نام دارد .در این مرحله ،عقل شکوفا شده و به
فعلیت رسیده و با تمرین و تکرار ،دانش هایی را کسب کرده است .ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺮﺣﻠﻪ 3

(

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺮﺣﻠﻪ 4

)چهارمین مرحله عقل بالمستفاد نام گرفته است ،زیرا در این مرحله انسان
به طوری بردانش هایی که کسب کرده مسلط است که از هر کدام که بخواهد
می تواند استفاده نماید ،مانند یک استاد ریاضی که هر مسئلۀ ریاضی را جلوی او
بگذارند ،به راحتی حل می کند 1.ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺮﺣﻠﻪ 4
بررسی*

(

آیا دیدگاه فیلسوفان اسالمی دربارۀ عقل به معنای دستگاه تفکر و استدالل
میان سایر فیلسوفان هم رواج دارد؟ پاسخ خود را با توجه به آنچه در کتاب
سال قبل و درس های پیش آموخته اید ،مطرح کنید.
.............................................................
 -1از ﻧﻈﺮ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﺬﯾﺮش ﻫﺮ اﻋﺘﻘﺎد و آﯾﯿﻨﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
.............................................................

 -2از ﻧﻈﺮ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﺪام اﯾﻤﺎن ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ؟ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ

با توجه به این مبنای مشترک ،عموم فیلسوفان مسلمان در خصوص رابطۀ
میان دین و فلسفه عقیده دارند که:
1



)1پذیرش هر اعتقاد و آیینی نیازمند استدالل عقلی است؛ هرچند این
حجت و دلیل
استدالل عقلی برای سطوح مختلف جامعه متفاوت است و ّ
2
1
هرکس به اندازۀ توان و قدرت فکری او می باشد(.از نظر این فالسفه)ایمانی
ارزشمند است که پشتوانۀ عقلی داشته باشد .ایمانی که از این پشتوانه تهی
است ،ارزش چندانی ندارد و چه بسا انسان را به سوی کارهای غلط و اشتباه
2
نیز بکشاند -3 (.ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮان ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ؟

3



)2عقل بهترین ابزار برای تفکر در آیات و روایات است .ما به کمک عقل در
3
آیات قرآن میاندیشیم و با این تفکر و تدبّر ،به معارف قرآن پی میبریم(.
به همین جهت برخی از فیلسوفان ،از جمله مالصدرا و عالمه طباطبایی
کتاب های بسیار ارزشمندی در تفسیر قرآن نوشته اند و خدمات بزرگی به
نشر معارف قرآنی نموده اند.

..
بدایه الحکمه ،عالمه طباطبایی ،ترجمه و شرح علی شیروانی ،فصل ششم از مرحلۀ یازدهم کتاب.
.1
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 -1اﯾﺎ از ﻧﻈﺮ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺎس ﭘﺬﯾﺮش ﻫﺮ اﻋﺘﻘﺎد و اﯾﯿﻨﯽ ﻓﻘﻂ اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺖ؟ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ
 -2ازﻧﻈﺮ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎ ن اﯾﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﻋﻘﻠﯽ وﺷﻬﻮد و وﺣﯽ ﻫﺮﺳﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ ؟
1



) 3فیلسوفان مسلمان با اینکه اساس پذیرش هر اعتقاد و آیینی را استدالل عقلی می دانند ،راه کسب معرفت
را به عقل منحصر نمی کنند بلکه حس و شهود را هم معتبر می شمارند .از این رو ،برخی از آنان تالش
می کردند با تربیت خود و تهذیب نفس به معرفت شهودی نیز دست 1یابند(.آنان همچنین وحی را عالی ترین
مرتبۀ شهود محسوب می کنند و می گویند که این مرتبۀ شهود به پیامبران الهی اختصاص دارد .آنان
معتقدند که انبیای الهی از این طریق به برترین دانش ها و معارف دست می یابند و آن دانش ها را در اختیار
انسان های دیگر قرار می دهند.
) 2از نظر فیلسوفان مسلمان ،استدالل عقلی ،شهود و وحی هر سه ما را به حقیقت واحد می رسانند و تأییدکننده و
کمک کنندۀ به یکدیگر هستند؛ گرچه هر کدام روش خاص خود را دارند و از مسیرهای متفاوتی در جست وجوی
2
حقیقت هستند(.البته ما انسان ها چون توانمندی های عقلی محدود و متفاوتی داریم ،ممکن است در استدالل
عقلی و یا در فهم وحی دچار اشتباه شویم و به نتیجه های نادرست برسیم و احساس کنیم میان دستاوردهای
عقلی ما و داده های وحی تعارض هایی وجود 3
دارد).در این قبیل موارد باید تالش علمی خود را افزایش دهیم و
از دانش دیگران بهره ببریم تا بتوانیم خطاهای خود را اصالح نموده و از گمان تعارض میان یافته های عقلی و
دستاوردهای وحیانی رهایی یابیم3 1.
(
 -3ﺑﺮاي ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ﻣﯿﺎن دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻘﻠﯽ و داده ﻫﺎي وﺣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ؟

تفکر

ابن سینا رساله ای به نام «معراجیه» دارد .وی در مقدمۀ این رساله می گوید:
چنین گفت با
«شریف ترین انسان و عزیزترین انبیا و خاتم رسوالن
مرکز حکمت و فلک حقیقت و خزینۀ عقل ،امیرالمؤمنین که ای علی،
تقرب می جویند،
چون می بینی که مردم با انواع نیکی ها به سوی خالق خود ّ
2
تو به انواع تعقّل و ّ
تقرب جوی تا از آنان سبقت گیری» و این خطاب
تفکر به او ّ
جز با چنین بزرگی ممکن نبود؛ زیرا او (علی) در میان خلق مانند «معقول» در



 .1از این رو مالصدرا می گوید« :امکان ندارد که احکام و قوانین دین حق و روشن الهی با دانش و معرفت یقینی و قطعی در تقابل باشد و نفرین بر آن فلسفه ای که
قوانینش با قرآن و سنت مخالف و متضاد باشد و با آنها مطابقت نکند ».االسفاراالربعه ،ج  ،8ص (3 3رجوع شود به کتاب فلسفۀ الهی از منظر امام رضا از عبداهلل
جوادی آملی و کتاب قرآن و عرفان و برهان از حسن حسن زاده آملی و کتاب علی و فلسفۀ الهی از مرحوم عالمه طباطبایی).
العقل تسبق ُُهم ».این جمله با اندکی تفاوت در کتاب های مشکاهًْ االنوار و حلیهًْ االولیاء
علی ،إذا َرأَ َ
البر تَ َق َّر ْب أنت إلیه ب ِ َانواع ِ
الناس َی َت َق َّر َ
یت َ
بون إلی خالقهم ب َِأنواع ِّ
« .2یا ُّ
آمده است (موسوعهًْ االمام علی ،محمد محمدی ری شهری ،ج  ، ،8ص پاورقی).
اهلل ب ِشَ ٍ
ُ
أفضل م َِن العقل ...؛ خداوند با چیزی بهتر از عقل عبادت نشده است ( »...اصول
یء
امیرالمؤمنین که لذت عبادت با عقل را چشیده بود ،می فرماید« :ما ُعب َد ُ
کافی ،ج  ،1ص .)28
  

  

0
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ﻧﮑﺘﻪ

میان «محسوس» 1بود ،الجرم چون با دیدۀ بصیرت به ادراک اسرار شتافت ،همۀ حقایق را دریافت و دیدن
2
یک حکم دارد که گفت« ،اگر پرده کنار رود ،بر یقین من افزوده نمی شود».
دربارۀ گفتۀ ابن سینا فکر کنید و بگویید:
1

به نظر شما عبادت با بهره مندی از انواع تعقل چه معنایی می تواند داشته باشد؟

ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎن اﻫﻞ ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎي اﻟﻬﯽ و ﺟﻬﺎن ﺧﻠﻘﺖ ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻨﺪ
دوم اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺒﺎدات و اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ ﺗﻮأم ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ

.................................................................................

2

توصیفات ابن سینا از پیامبر

نشان دهندۀ چیست؟

و امام علی

.................................................................................

ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎي ﻋﺎﻗﻞ و ﺣﮑﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺪرت ﻋﻘﻠﯽ آﻧﺎن در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ اﺳﺖ
3

با توجه به شخصیت فلسفی ابن سینا ،این بیان وی چه پیامی در بردارد؟

ﭘﯿﺎم ﻓﻠﺴﻔﯽ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺑﺰرگ اﺳﺖ ،دﯾﻦ اﺳﻼم را ﯾﮏ دﯾﻦ ﮐﺎﻣﻼ
.................................................................................
ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ و رﻫﺒﺮان اﯾﻦ دﯾﻦ را اﻧﺴﺎن ٔ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻘﻞ و ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ

به کار ببندیم

 1عامل اصلی توجه به عقل و عقالنیت در جهان اسالم چه بود؟
...................................................................................
ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ و ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم  ،ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و ﺳﯿﺮه ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ )ع( اﺳﺖ
..................................................................................
2

مخالفت با عقل در جهان اسالم در چه قالب ها و اشکالی صورت می گرفت؟ چرا؟

ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ّ اﻣﺎ در دو ﻗﺎﻟﺐ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
...................................................................................
و ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ در اﺳﻼم و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺮوان اﺋﻤﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺟﺪي ﮔﺮﻓﺘﻪ
..................................................................................
ﺷﺪه ،ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ

 3در مورد رابطۀ عقل و دین چه تفاوت اساسی میان فیلسوفان مسلمان با رهبران کلیسا وجود دارد؟
...................................................................................ن
رﻫﺒﺮان ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در دوره ّ اول ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﻋﻘﻞ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯿﺎن اﯾﻤﺎ
دﯾﻨﯽ و ﻋﻘﻞ ،ﺗﻀﺎد ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻋﻤﻮم ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻋﻘﻞ ﺑﺎ دﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ
..................................................................................
 4چرا فیلسوفان مسلمان به دو گروه عقل گرا و تجربه گرا تقسیم نشدند؟
...................................................................................ﺪ
ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﻤﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﻬﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ ،اﻋﻢ از ﻋﻘﻞ و ﺣﺲ و ﺷﻬﻮد و وﺣﯽ را ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻨ
و ﻫﻤﺎن ﻃﻮرﮐﻪ اﻓﻼﻃﻮن و ارﺳﻄﻮ ﻫﻢ ﺣﺲ و ﻫﻢ ﻗﯿﺎس را ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻨﺪ ،ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺰ
..................................................................................
ﻫﻢ ﺣﺲ و ﻫﻢ ﻗﯿﺎس ﻋﻘﻠﯽ را ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ


 .1امور معقول ،مانند فرشتگان ،امور محسوس مانند حیوانات و گیاهان و جمادات.
« .2لَو ُکشِ َف الغِطا ُء َما ْز َد ْد ُت َیقین ًا» (بحاراالنوار ،عالمه مجلسی ،ج  ،ص )2؛ مقصود امام این است که ایمان و یقین من به آخرت مانند ایمان و یقین کسی است
که با چشم خود آخرت را مشاهده می کند.
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اﻧﻮاع ﺳﻮاﻻت درس ﻫﺸﺘﻢ ﻓﻠﺴﻔﻪ دوازدﻫﻢ
ﻋﻘﻞ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ـ ﻗﺴﻤﺖ دوم
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻋﺒﺎرات زﯾﺮ ﺻﺤﯿﺢ و ﮐﺪام ﯾﮏ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ؟
 -1ﺣﮑﯿﻤﺎن اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺰدا ﮐﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاي ﺟﻬﺎن آﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺧﺮد و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺟﺎن ﻫﺎ و
ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن و ﺧﺮد اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ
ﺻﺤﯿﺢ

 -2ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻤﺘﺎز ﻋﻘﻞ ،ﺳﺒﺐ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻮي ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺪ ﻏﻠﻂ
 -3ﺷﮑﻞ دوم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻇﻬﻮر ﮐﺮد ﺻﺤﯿﺢ
 -4از ﻧﻈﺮ ﻓﺎراﺑﯽ و اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ اوﻟﯿﻦ ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪا ّﻋﻘﻞ ﻓﻌﺎ ً
ل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدي ﮐﺎﻣﻼ روﺣﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮﻣﺎدي اﺳﺖ ﻏﻠﻂ

 -5دوﻣﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻘﻞ را ﻋﻘﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻋﻘﻞ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻗﻀﺎﯾﺎي ﺑﺪﯾﻬﯽ را درك ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻏﻠﻂ
 -6اﯾﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺗﻬﯽ اﺳﺖ ،ارزش ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮي ﮐﺎرﻫﺎي ﻏﻠﻂ
و اﺷﺘﺒﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ

ﺻﺤﯿﺢ

 -7ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ،راه ﮐﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺲ و ﺷﻬﻮد را ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ ﻏﻠﻂ

ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ
 -1ﻋﻘﻞ ﮔﺮاﯾﯽ و ﺧﺮدورزي ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از ﻗﺪرﺗﺶ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ و
در اواﺧﺮ  .........................................ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﮔﺮاﯾﯿﺪ
ﻋﺼﺮ ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن

 -2ﺷﮑﻞ دوم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  ...........................و ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد
دﺳﺘﺎوردي ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ
 -3داﻧﺶ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﯿﺮوي و ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻧﺎﻣﺪار ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺑﺤﺚ
اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ  ........................................اﺳﺖ
درﺑﺎره ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺷﯿﺎ

 -4ﻋﻘﻞ ﻓﻌﺎل ،ﻋﺎﻣﻞ  ................................ﺑﻪ ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎن ﻫﺎﺳﺖ ﻓﯿﺾ رﺳﺎﻧﯽ
 -5اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﻋﺎدت ﮐﺮده ﺳﺨﻨﯽ را ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﺑﭙﺬﯾﺮد ،از  ............................ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ

ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد
 -6ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻘﻞ ،ﻋﻘﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻧﺎم دارد .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻋﻘﻞ  ..........................................و ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ
و ﺗﮑﺮار ،داﻧﺶ ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻓﻌﻠﯿﺖ رﺳﯿﺪه
 -7ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ  ......................................ﮐﺘﺎﺑﻬﺎي ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪي در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ

ﻣﻼﺻﺪرا و ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ
 -8ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ  ...............................ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻬﻮدي ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺧﻮد و ﺗﻬﺬﯾﺐ ﻧﻔﺲ
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