درس هفتم( :عقل در فلسفه)1
💫خالصةدرس هفتم
 مفهوم «فلسفه» با «عقل» و «عقالنیّت» گره خورده است .معموالً از فیلسوفان به عنوان مهمترین مدافعان عقل یاد
میکنند .آنان وجه تمایز انسان از حیوان را همین عقل میدانند و معتقدند که منظور ارسطو از ناطق ،وقتی که انسان
را به «حیوان ناطق» تعریف میکند ،همان «عاقل» است.
 انسان با عقل خود استدالل میکند و میتواند دریابد که چه چیزهایی هست و چه چیزهایی نیست و نیز میتواند
بفهمد که کدام کار خوب است و باید انجام دهد و کدام کار بد است و نباید انجام دهد .انسان با عقل خود میتواند پی
ببرد که کدام سخن درست و کدام نادرست است .این توانمندی در کودک به صورت بالقوّه است و با تربیت و تمرین
به فعلیّت می رسد و تقویت میشود و به همین سبب ،در افراد مختلف ،متفاوت است.
 کاربرد دیگر عقل در فلسفه برای موجوداتی است که از مادّه و جسم مجرّدند و در قید زمان و مکان نیستند .این
موجودات در افعال خود به ابزار مادّی هم نیاز ندارند .بسیاری از فالسفه معتقدند که عالوه بر عالم طبیعت ،عوالم
دیگری هم وجود دارد که با حواسّ ظاهری نمیتوان آنها را درک کرد .یکی از این عوالم« ،عالم عقل»
است(فرشتگان).
 روح هر انسانی نیز استعداد رسیدن به چنین مرتبهای از عقل را دارد؛ یعنی با تهذیب نفس به مرتبهای برسد که از مادّه
مجرّد باشد و همچون عقول ،بسیاری از حقایق را شهود کند.
 فیلسوفان ،قوّة تعقّل را مرتبة نازل عقل(موجود مجرّد) میدانند.
 اندیشمندان ایران هم از عقل به عنوان یک وجود نورانی و مجرّد آگاه بودهاند و هم به عقل به عنوان تعقّل و
خردورزی و برهان اهمیت میدادهاند.
 عقل(لوگوس) نزد هراکلیتوس ،همان حقیقتی است که هم جهان و اشیاء ظهور او هستند ،هم کلمات و سخن.
بنابراین ،از نظر هراکلیتوس اشیاء عالم ،همان کلماتِ عقل و بیان علم و حکمت اویند.
 پارمنیدس،دیگر فیلسوف یونانیِ پیش ازسقراط،معتقدبه وجود عقلی بودکه عقل انسان برای فهم اموربایدبه آن متّصل
شود.
 افالطون به عقل که آن را «عقل جهانی» یا «عقل کلّی» مینامید اعتقاد داشت و انسان را نیز دارای مراتبی از عقل
میدانست.
 ارسطو به عقل به عنوان قوّة استدالل انسان ،توجّه ویژهای داشت و توضیح میداد که قوّة عقل بر اساس کاری که
انجام میدهد ،به عقل نظری و عملی تقسیم میشود .ارسطو انسان را با مفهوم «حیوان ناطق» تعریف کرد که در آن،
مقصود از نطق ،همان تفکّر بود .ارسطو عقل را ذاتی انسان میداند.
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 بزرگان کلیسا دخالت و چون و چرا کردن عقل را عامل تضعیف ایمان میدانستند .حتّی برخی از بزرگان کلیسا عقل را
امری شیطانی میپنداشتند و در برابر استداللهای عقلی میایستادند .در دورة دوم حاکمیت کلیسا ،به خصوص در
قرنهای یازدهم تا سیزدهم ،فیلسوفان و حکمای مسیحی تحت تأثیر مطالعة کتابهای ابن سینا و ابن رشد و سایر
فیلسوفان مسلمان ،به عقل و تبیین عقالنی مسائل دینی روی آوردند .امّا از آنجا که این توجّه با مبانی اوّلیّة کلیسای
کاتولیک سازگاری نداشت ،منجر به تقابل عقل و دین شد.
 البته در همان ابتدای توجه به عقل در اروپا ،اختالفی میان فالسفه آغاز شد و به تدریج رشد کرد؛ به گونه ای که
فیلسوفان اروپا به دو دستةعقل گراو تجربه گراتقسیم شدند .فرانسیس بیکن ،که روش تجربی را بهترین روش برای
پیشرفت زندگی بشر می دانست،از فیلسوفان خواست که از بت هایی که فالسفة قدیم برای ما ساخته اند ،دست
بردارند و فقط به آنچه از طریق تجربه به دست می آید تکیه کنند.عقل در دورة جدید اروپا ،یعنی از رنسانس تاکنون
تطوّراتی را پشت سر گذاشته که عمدتاً مربوط به حدود تواناییهای عقل است .درا بتدای رنسانس عقل جایگاه
ممتازی پیدا کرد و یگانه معیار و مرجع درستی و نادرستی افکار و عقاید تلقّی شد.
 دکارت به همة تواناییهای عقل ،مانند داشتن بدیهیات عقلی ،استداللهای عقلی محض و نیز تجربه توجّه داشت .او
معتقد بود که عقل میتواند وجود خدا و نفس مجرّد انسان و اختیار او را ،با استدالل اثبات کند .امّا او دیگر به عقل به
عنوان یک حقیقت برتر و متعالی در جهان و در انسان ،آن گونه که برخی فیلسوفان یونان و فالسفة مسلمان معتقد
بودند ،عقیده ای نداشت و عقل را صرفاً یک دستگاه منطقی استدالل میدانست.
 کانت در داوری میان عقلگرایان و تجربهگرایان ،این بخش از نظر تجربهگرایان را پذیرفت که عقل نمیتواند وجود
اموری مانند خدا ونفس مجرّد انسان را اثبات کند .کانت دربارة مفاهیم فلسفی ،مانندوجودوضرورت و امکان وعلیت
نظری متفاوت با فیلسوفان گذشته داشت.فیلسوفان گذشته مانند ارسطووابن سینا،عقیده داشتندکه عقل این مفاهیم
فلسفی راازواقعیت گرفته وانتزاع کرده است.کانت عقل رابه عنوان ابزار شناخت واقعیّات خارجی،به امری بدل کردکه
مفاهیم ذهنی راشناسایی میکند.
 اوگوست کنت عقل فلسفی و کار عقل در تأسیس فلسفه را کامالً ذهنی خواند .از نظر او عقل صرفاً آنگاه که با روش
تجربی و حسی وارد عمل میشود ،به واقعیّت دست مییابد و به «علم» میرسد .این دیدگاه به تدریج در میان
فیلسوفان اروپایی گسترش یافت و در مسائل مختلف ،از قبیل نسبت عقل و دین،توانایی عقل در اثبات ماوراء الطبیعه
و نگاه انسان به خود و جهان آثاری برجای گذاشت.
نکات توضیحی

نکته:کلمةاهورامزادمرکّب ازاهوراومزداست.گاه فقط اهورایامزدابه کارمیرود.مزدایعنی دانای یکتا وبه قول فرودسی«خداوندجان و
خرد»
نکته:در پاورقی ص ،50الندا یا المبدا هر دو درست است .الندا یا المبدا (بزرگ  ،Λکوچک; (λبه یونانی  Λάμδαیا
 ،Λάμβδαیازدهمین حرف الفبای یونانی است.
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@سواالت
@گزارههای زیر را با واژه صحیح و غلط مشخص کنید:
 -1مفهوم"فلسفه" با "عقل" و" عقالنیت" گره خورده است.
 -2معموال از عُرفا به عنوان مهم ترین مدافعان عقل یاد می کنند.
 -3مفهوم "دین " ما را به یاد " ایمان" می اندازد و مفهوم "،عرفان"" شهود وعشق" تداعی می کند.
-4فیلسوفان وجه تمایز انسان از حیوان را استدالل می دانند.
 -5فیلسوفان معتقدند که منظور ارسطو از ناطق" ،عاقل" است.
-6تاریخ فلسفه با تاریخ عقل پیوندی ناگسستنی دارد و همان تحوالت معنا و محدودة عقل،با تحوالت عرفانی گره خورده است.
 -7عقل توانمندی ای است که به کمک آن سوال می کنیم وا زاین طریق به دانش هاوحقایقی دست می یابیم.
-8انسان باعقل خود استدالل می کند ومی تواند دریابد که چه چیزهایی هست و چه چیزهایی نیست.
 -9انسان با عقل خود می تواند پی ببرد که کدام سخن درست و کدام نادرست ،و کدام رفتار پسندیده و کدام ناپسند است.
 -10عقل،در افراد مختلف ،یکسان است .برخی از انسان ها قدرت هوش بیشتر و بعضی قدرت هوش کمتری دارند.
-11موجودات مجردازماده در افعال خود به ابزار مادی نیاز دارند.
-12بسیاری ازفالسفه معتقدندکه عالوه برعالم طبیعت،عوالم ،دیگری هم وجودداردکه باحواس ظاهری نمی توان آنهارا درک
کرد .یکی از این عوالم،عالم عقل است.
 -13موجودات عقالنی ،موجودات مجرد از ماده وجسم اند.
-14فیلسوفان معتقدندکه علم موجودات عقالنی،از طریق استدالل وکنارهم گذاشتن مفاهیم است.
-15عقول (فرشتگان)حقایق اشیا را"شهود"می کنند وبه مفاهیم واستدالل مفهومی نیازی ندارند.
 -16فیلسوفان الهی معتقدند که روح هر انسانی نیز استعداد رسیدن به مرتبه ای از عقل را دارد.
 -17فیلسوفان الهی معتقدند روح هر انسانی می تواند با تهذیب نفس به مرتبه ای برسد که کامال از ماده و جسم مجرد باشد و
در عین حال که از قوة استدالل برخوردار است.
-18فیلسوفان الهی معتقدند روح هر انسانی همچون نفوس ،بسیاری از حقایق را شهود کند.
-19فیلسوفان الهی ،قوّة استدالل را مرتبة عالی عقل مجرد می شمارند.
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-20فیلسوفان الهی می گویند توانایی بشر در ساختن مفاهیم کلی ،خود پرتوی از همان عقل است که در وجود هر انسانی
هست-21 .فیلسوفان الهی معتقدندپس ازشکل گرفتن مفاهیم کلی است که انسان توانایی صورت بندی استدالل راپیدا میکند
وقیاس های مختلف رامی سازد.
-22ازعهدباستان تاکنون،ازچین درجنوب آسیاتایونان وروم دراروپا،گزارشهایی دربارةعقل وتحلیل وتبیین فیلسوفان ازآن وجود
دارد.
-23یکی ازکانون های اوّلیّة عقل گرایی وخردورزی ،ایران باستان است که اندیشمندان آن به حکما و شهود ،شهرت داشتند.
-24گزارش فردوسی درشاهنامه وبرخی نقل های تاریخی وآثار مکتوب مربوط به دوره ایران باستان از توجه به عقل وخردورزی
حکایت می کنند.
 -25در اندیشة حکیمان ایران باستان،خرد باوجودآفریدگار جدا وبیگانه است وآفریدگار،کل جهان رابا شهود ووحی رهبری می
کند.
-26حکیمان ایران باستان عقیده داشتندکه "خدا براساس خردمی آفریند".
-27حکیمان ایران باستان معتقد بودند که"زئوس"که همان خداست،باخردواندیشه خودجهانیان و وجدان هاوخردهاراآفریده
است.
-28به نظرمی رسدکه حکیمان ایران باستان معتقدندخردوعقل که آفریدةآفریننده است،وجودی نفسانی است که خردوعقل
انسان پرتو و مظهر اوست.
 -29عقل نزد دموکریتوس ،همان حقیقتی است که هم جهان و اشیاء ظهور او هستند،هم کلمات و سخن.
 -30از نظر هراکلیتوس اشیاء عالم ،همان کلماتِ عقل وبیان علم و حکمت اویند.
-31هراکلیتوس ،معتقد به وجود عقلی بود که عقل انسان برای فهم امورباید به آن متّصل شود.
 -32افالطون ،انسان را نیز دارای مراتبی از عقل می دانست.
 -33ارسطومعتقد است که قوّةعقل براساس کاری که انجام می دهد ،به عقل نظری وعقل عملی تقسیم می شود.
 -34ارسطو معتقد است دانش بشری نیز دوقسم عقل نظری وعقل عملی تقسیم می گردد.
 -35افالطون استدالل تجربی راازاستدالل عقلی محض جدا کردوکاربرد هرکدام را روشن ساخت.
 -36ارسطو انسان را با مفهوم "حیوان ناطق"تعریف کردکه درآن،مقصودازنطق،همان تفکر بود.
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 -37ارسطوعقل راذاتیِ انسان می دانست.بدین ترتیب،اوتصویرروشن تری از استدالل عرضه کرد.
-38عقل دردورةجدیداروپا،یعنی ازرنسانس تاکنون،تحوّالت وتطوّراتی راازسرگذرانده که عمدتامربوط به حدودتواناییهای
عقل است.
-39درا بتدای رنسانس تحوالت اجتماعی وفکری همیشه درتقابل باحاکمیت کلیسارقم می خورد.
-40درابتدای رنسانس که تحوالت اجتماعی وفکری معموالًدرتقابل باحاکمیت کلیسا رقم می خورد،دین یگانه معیار ومرجع
درستی و نادرستی افکار و عقاید تلقی شد
-41دردورۀاوّل حاکمیت مسیحیت دراروپا(حدودقرن3تا)9بزرگان کلیسادخالت وچون وچراکردن عقل راعامل تضعیف ایمان می
دانستند.

-42همه بزرگان کلیسا عقل را امری شیطانی می پنداشتندودربرابر استدالل های عقلی می ایستادند
 -43برخی ازبزرگان کلیسامی گفتند که ایمان قوی ازآنِ کسی است که دربرابر شبهه های عقل بایستدودرایمان خود
استوار بماند.
-44دردورةدوم حاکمیت کلیسا،به خصوص درقرن های یازدهم تاسیزدهم،فیلسوفان وحکمای مسیحی تحت تأثیرمطالعةکتاب
های ابن سینا وا بن رشدوسایرفیلسوفان مسلمان،به عقل وتبیین عقالنی مسائل دینی روی آوردند.
-45دردورةدوم حاکمیت کلیسا،ازآنجا که توجه به کتب فیلسوفان مسلمان ،بامبانی اوّلیة کلیسای کاتولیک سازگاری
داشت،منجربه حاکمیت دین درمقابل عقل شد.
-46به تدریج،دردورةرنسانس عقل جای دین را گرفت ودین رادرگوشه ای اززندگی انسان ها به حاشیه راند.
-47درهمان ابتدای توجه به عقل دراروپا،اختالفی میان فالسفه آغاز شدوبه تدریج رشدکرد.به گونه ای که فیلسوفان اروپابه دو
دستة"عقل گرا"و"تجربه گرا"تقسیم شدند.
"-48فرانسیس بیکن"روش تجربی رابهترین روش برای پیشرفت زندگی بشرمی دانست،
"-49فرانسیس بیکن"ازفیلسوفان خواست که از بت هایی که فالسفة قدیم برای ماساخته اند،دست بردارندو فقط به آنچه از
طریق شهوددرونی به دست می آید تکیه کنند.
-50دکارت به برخی توانایی های عقل ،مانند داشتن بدیهیات عقلی،استدالل های عقلی محض و نیز تجربه توجه داشت.
 -51دکارت معتقد بود که عقل می تواند وجود خدا و نفس مجرد انسان و اختیار او را ،با استدالل اثبات کند.
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-52دکارت به عقل به عنوان یک حقیقت برتر و متعالی در جهان ودر انسان ،عقیده داشت.
 -53دکارت عقل را صرفاً یک دستگاة فلسفیِ منظّم می دانست.
-54کانت در داوری میان عقل گرایان و تجربه گرایان ،این بخش از نظر تجربه گرایان را پذیرفت که عقل نمی تواندوجود
اموری مانند خدا و نفس مجرّد انسان را اثبات کند.
-55کانت برخالف تجربه گرایان ،راهی دیگر برای پذیرش اموری مانندخدا و نفس مجرد انسانی پیشنهاد کرد.
-56کانت دربارة مفاهیم فلسفی ،مانند"وجود" "،ضرورت ""،امکان"و "،علیت "نظری مشابه با فیلسوفان گذشته داشت.
-57ارسطو وابن سینا ،عقیده داشتند که عقل ،مفاهیم فلسفی را از واقعیت گرفته و انتزاع کرده است.
-58کانت معتقد بود که مفاهیم فلسفی ساختار ذهن انسان اند و عقل و ذهن ،اشیای خارجی را در این ساختار درک می کند.
 -59بیان کانت درمورد مفاهیم فلسفی،تحوّلی عظیم در کارکرد فلسفه به وجود آورد.
-60بیان کانت درموردمفاهیم فلسفی،عقل رابه عنوان ابزارشناخت واقعیات خارجی،به امری بدل کردکه مفاهیم ذهنی را
شناسایی می کند.
-61اوگوست کنت درقرن نوزدهم باتأثیرپذیری ازدیدگاه کانت دربارةعقل،به طورکلی عقل فلسفی وکارعقل درتأسیس فلسفه را
کامالً ابژکتیو خواند.
-62اوگوست کنت معتقداست که فیلسوفان،دستگاهی فلسفی ازجهان ارائه میدهندولی حقیقتاًاین دستگاه،ناظر برواقعیت نیست.
-63به نطر اگوست کنت دستگاهی فلسفی ارائه شده فیلسوفان ازجهان ،حاصل تأمالت روحی وروانی آنان است.
-64ازنظرِاگوست کنت،عقل صرفاآنگاه که باروش تجربی وحسی واردعمل می شود،به واقعیت دست می یابدوبه علم می رسد.

-65از نظر اگوست کُنت فقط حسّ از طریق علم تجربی می تواند به شناخت واقعیت نائل شود.
-66دیدگاه اگوست کُنت به تدریج درمیان فیلسوفان اروپایی گسترش یافت ودر مسائل مختلف،ازقبیل نسبت عقل ودین،توانایی
عقل دراثبات ماوراء الطبیعه و نگاه انسان به خود و جهان آثاری برجای گذاشت.
 -67دیدگاه اگوست کُنت به تدریج درمیان فیلسوفان اروپایی گسترش یافت.
-68فالسفة الهی ،توانایی بشردر ساختن مفاهیم کلی را پرتوی از عقل مجرّد می دانند(.نهایی دی ماه )98
-69هراکلیتوس معتقد به حقیقتی به نام لوگوس بود که به معنای عقل ونطق می باشد( .نهایی دی ماه )98
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@جوابها1:ص -2غ -3ص -4غ -5ص  -6غ -7غ -8ص -9ص-10غ -11غ -12ص-13ص -14غ-15ص -16ص -17ص
-18غ -19غ-20ص-21ص-22غ -23غ -24ص-25غ-26ص-27غ-28غ -29غ-30ص-31غ-32ص-33ص-34غ -35غ
-36ص-37غ-38ص-39غ-40غ-41غ-42غ -43ص -44ص-45غ-46ص-47ص-48ص-49غ-50غ-51ص-52ص -53غ
-54ص -55ص-56غ-57ص -58ص -59غ-60ص-61غ -62ص-63غ -64ص -65غ  -66ص -67ص -68ص-69ص

@جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید:
-70عقل توانمندی ای است که به کمک آن ........می کنیم وا زا ین طریق به .........و ...........دست می یابیم.
-71انسان با ..........می تواند بفهمد که کدام کار خوب است و باید انجام دهد و کدام کار بد است و نباید انجام دهد.
 -72از نظر فیلسوفان،توانمندی عقل در کودک به صورت .......است؛ با تربیت و تمرین به ......می رسد و تقویت می شود
 -73کاربرد دیگر عقل در فلسفه برای موجوداتی است که از ماده و جسم مجردند و در قید .......... .......نیستند.
-74فیلسوفان الهی معتقدندبسیاری ازفرشتگان که درکتابهای آسمانی،ازجمله قرآن کریم،ازآنهایادشده است.....،اندکه فیلسوفان
با .......وجودآنها رااثبات می کنند
-75فیلسوفان با دلیل و برهان وجود ............. ......را اثبات می کنند
 -76فیلسوفان معتقدند که علم ،........ .......از طریق استدالل وکنار هم گذاشتن مفاهیم نیست.
 -77عقول (فرشتگان)حقایق اشیا را ""..............می کنند و به مفاهیم و استدالل مفهومی نیازی ندارند.
 -78فیلسوفان الهی معتقدند روح هر انسانی همچون  ،.............بسیاری از حقایق را شهود کند.
 -79فیلسوفان الهی ،قوّة استدالل را مرتبة نازل وپایین ......... ........می شمارند.
-80فیلسوفان الهی معتقدندپس ازشکل گرفتن مفاهیم ........است که انسان توانایی صورت بندی ...........راپیدا میکند وقیاس
های مختلف رامی سازد.
 -81یکی از کانون های اوّلیّة عقل گرایی و خردورزی....... .... ،است که اندیشمندان آن به خردورزی و فرزانگی شهرت داشتند.
-82دردوره....هم ازعقل به عنوان یک وجودنورانی ومجردآگاه بوده اندوهم به عقل به عنوان تعقل وخردورزی وبرهان اهمیت
می داده اند.
-83در اندیشة حکیمان ایران باستان،خرد باوجود آفریدگار متحد ویگانه است وآفریدگار،کل جهان رابا.....و.......رهبری می کند.
 -84حکیمان ایران باستان معتقد بودند که"".........که همان خداست.
-85به نظرمیرسدکه حکیمان ایران باستان معتقدندخردوعقل که آفریدة.........است،وجودی...............است که خردوعقل انسان
پرتوومظهر اوست.
-86درمیان فیلسوفان یونان باستان ،هراکلیتوس از حقیقتی به نام"".......................................سخن می گویدکه هم به
معنای"".........................است و هم ""........................
 -87هراکلیتوس به هردومعنای عقل توجه داشته است و""..............و""..............نزد او ظهوروپرتو عقل محسوب می شوند.
 -88افالطون مانندپارمیندس به عقلی،که آن را ""............یا""...........می نامید ،اعتقاد داشت.
-89ارسطوبه عقل به عنوان قوّة .........انسان،توجه ویژه ای داشت.
-90ارسطومعتقد است که قوّةعقل براساس کاری که انجام می دهد ،به عقل .......وعقل ........تقسیم می شود
 -91ارسطو انواع استدالل ها را در بخش ........آثار خود تدوین کرد.
-92ارسطو ...........رااز ..........محض جدا کردوکاربرد هرکدام را روشن ساخت.
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-93ارسطو انسان را با مفهوم ""......... ........تعریف کردکه درآن،مقصودازنطق،همان تفکر بود.
-94ارسطوعقل را..........انسان می دانست.بدین ترتیب،اوتصویرروشن تری از ........عرضه کرد.
-95عقل در دورة جدید اروپا ،یعنی از ........تاکنون ،تحوّالت و تطوّراتی را ازسرگذرانده که عمدتا مربوط به حدود..... .......است.
 -96درا بتدای .......تحوالت اجتماعی وفکری معموال درتقابل باحاکمیت کلیسارقم می خورد ........جایگاه ممتازی پیداکرد.
-97برخی ازبزرگان کلیسا عقل را امری .......می پنداشتندودر برابر استدالل های عقلی می ایستادند.
-98برخی ازبزرگان کلیسامی گفتندکه ...... .......ازآنِ کسی است که دربرابر شبهه های عقل بایستدودرایمان خوداستوار بماند.
-99دردورةدوم حاکمیت کلیسا،به خصوص درقرن های یازدهم تاسیزدهم،فیلسوفان وحکمای مسیحی تحت تأثیرمطالعةکتاب
های ابن سینا وا بن رشدوسایرفیلسوفان مسلمان،به ........و .........مسائل دینی روی آوردند.
 -100دردورةدوم حاکمیت کلیسا،ازآنجا که توجه به کتب فیلسوفان مسلمان ،بامبانی اوّلیة ....... .....سازگاری نداشت،منجربه
حاکمیت عقل درمقابل دین شد.
 -101به تدریج،دردورة.........عقل جای دین را گرفت ودین رادرگوشه ای اززندگی انسان ها به حاشیه راند.
"-102فرانسیس بیکن" ...... .......رابهترین روش برای پیشرفت زندگی بشرمی دانست.
-103فرانسیس بیکن ازفیلسوفان خواست که ازبتهایی که فالسفةقدیم برای ماساخته اند،دست بردارندوفقطبه آنچه
ازطریق.......به دست می آید تکیه کنند.
 -104دکارت که با ریاضیات به خوبی آشنا بود ،به همة توانایی های،..........مانند داشتن بدیهیات عقلی،استدالل های عقلی
محض و نیز تجربه توجه داشت.
 -105دکارت معتقد بود که عقل می تواند وجود خدا و نفس مجرد انسان و اختیار او را ،با ..........اثبات کند.
-106دکارت به عقل به عنوان یک حقیقت برترومتعالی درجهان ودرانسان،آن گونه که برخی فیلسوفان یونان وفالسفةمسلمان
معتقد بودند،عقیده ای نداشت وعقل راصرفاًیک دستگاة ........... .......می دانست.
-107کانت در داوری میان عقل گرایان و تجربه گرایان ،این بخش از نظر تجربه گرایان را پذیرفت که عقل .......وجود اموری
مانند خدا و نفس مجرّد انسان را اثبات کند.
-108کانت برخالف ،............راهی دیگر برای پذیرش اموری مانندخدا و نفس مجرد انسانی پیشنهاد کرد.
 -109کانت دربارة مفاهیم فلسفی ،مانند"وجود""،ضرورت""،امکان"و "،علیت"نظری " ...........با فیلسوفان گذشته داشت.
 -110ارسطو وابن سینا ،عقیده داشتند که عقل......... ....... ،را از واقعیت گرفته و انتزاع کرده است.
-111بیان کانت درموردمفاهیم فلسفی،عقل رابه عنوان ابزارشناخت واقعیات خارجی،به امری بدل کردکه"".......را شناسایی می
کند.
 -112اوگوست کنت در قرن نوزدهم با تأثیرپذیری از دیدگاه کانت دربارة عقل ،به طور کلی عقل فلسفی و کار عقل درتأسیس
فلسفه را ........ .......خواند.
 -113به نظرِ .............دستگاة فلسفیِ ارائه شده فیلسوفان ازجهان،بر ساختة ذهن آنان و حاصل تأمالت ذهنی است.
-114ازنظرِاگوست کنت،عقل صرفا آنگاه که باروش تجربی وحسی واردعمل میشود،به واقعیت دست مییابدوبه""....می رسد.
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-115از نظر اگوست کُنت فقط عقل از طریق ....... ....می تواند به شناخت واقعیت نائل شود.
-116دیدگاه ..........به تدریج درمیان فیلسوفان اروپایی گسترش یافت ودرمسائل مختلف،ازقبیل نسبت عقل ودین،توانایی عقل
در اثبات ماوراء الطبیعه و نگاه انسان به خود و جهان آثاری برجای گذاشت.
-117حکمای ایران باستان معتقد بودند که  ..........همان خدااست وباِ..........خود ،جهانیان را آفریده است(.نهایی دی ماه )98
@جواب ها(-70:استدالل/دانشها/حقایقی)(-71عقل)(-72بالقوه/فعلیت)(-73زمان ومكان)(-74موجودات عقالنی/دلیل وبرهان)
(-75موجودات عقالنی)(-76موجودات عقالنی)(-77شهود)(-78عقول)(-79عقل مجرد)(-80کلی/استدالل)(-81ایران باستان)
(-82ایران باستان)(-83خرد/عقل)(-84مزدا)(-85آفریننده/عقالنی)(-86لوگوس/عقل/نطق)(-87کلمه/سخن)(-88عقل جهانی/عقل
کلیّ)(-89استدالل)(-90نظری/عملی)(-91منطق)(-92استدالل تجربی/استدالل عقلی)(-93حیوان ناطق)(-94ذاتیِ/عقل)
(-95رنسانس/توانایی های عقل)(-96رنسانس/عقل)(-97شیطانی)(-98ایمان قوی)(-99عقل/تبیین عقالنی )(-100کلیسای
کاتولیك)(-101رنسانس)(-102روش تجربی)(-103تجربه)(-104عقل)(-105استدالل)(-106منطقیِ استدالل) (-107نمی
تواند)(-108تجربه گرایان)(-109متفاوت)(-110مفاهیم فلسفی)(-111مفاهیم ذهنی)(-112کامالًذهنی) (-113اگوست کنت)
(-114علم) (-115علم تجربی)(-116اگوست کُنت)(-117مزدا/خرد)

-118هر یك از گزینههای سمت راست با یكی از گزینههای سمت چپ مناسبت دارد .آنها رادرکنار هم
بنویسید(یك مورد درسمت چپ اضافی است)
الف) فیلسوفان

-1عقل جهانی

ب) عقل

-2قوّه استدالل وبرهان

ج) ظهور وپرتو عقل

-3سخن وکلمه

د) مرتبة نازل وپایین عقل مجرد

-4ویژگی حکیمانِ ایرانِ باستان

و)خردورزی وفرزانگی

-5وجه متمایز انسان از حیوان

ه)عقل کلی

 -6مهم ترین مدافعان عقل

ی)لوگوس

-7عشق
-8عقل ونطق

@جواب :الف) 6

ب) 5

ج)  3د) 3
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و)4

ه) 1ی)8

-119هریك از گزینه هاعقیدۀ کدام شخصیت دربارۀ عقل می باشد(:نهایی دی ماه)98
الف)انسان برخوردار از مراتبی از عقلِ جهانی وکلی می باشد.

-1ارسطو

ب)عقل ،ذاتی انسان است وهمان نُطق می باشد.

-2افالطون

ج)عقل عامل تضعیفِ ایمان می باشد.

-3هیوم

د)عقل بعنوان عاملِ شناسایی مفاهیم ذهنی است.

 -4کانت
-5بزرگانِ کلیساازقرن 3تا9م

@جواب :الف) 2

ب) 1

ج)  5د) 4

@گزینه صحیح را انتخاب کنید:
-120کدام گزینه نادرست است؟
 )1مفهوم"فلسفه" با "عقل" و" عقالنیت" گره خورده است.
 )2افالطون ،انسان را نیز دارای مراتبی از عقل می دانست.
)3موجودات مجردازماده درافعال خودبه ابزارمادی نیازدارند.
)4حکیمان ایران باستان عقیده داشتندکه خدابراساس خردمی آفریند.
-121درکدام عبارت مفهومِ عقل با نظرِ هراکلیتوس سازگاری ومطابقت دارد؟
)1همان حقیقتی است که هم جهان و اشیاء ظهور او هستند،هم کلمات و سخن.
 )2معتقد به عقلی بودکه آن را «عقل جهانی» یا «عقل کلّی» مینامید.
)3معتقد به وجود عقلی بود که عقل انسان برای فهم امور باید به آن متّصل شود.
 )4همان قوّةاستدالل انسان است که براساس کاری که انجام میدهدبه نظری و عملی تقسیم میشود.
 -122مفهومِ عقل در دورة جدید اروپا...............
)1تطوّراتی را پشت سر گذاشته که منحصرا مربوط به حدود تواناییهای قوّة فاهمه انسان است.
 )2قوّة عقل ،یگانه معیار و مرجع درستی و نادرستی افکار و عقاید تلقّی شد.
 )3درا بتدای رنسانس عقل جایگاه ممتازی پیدا کردومحلّ چالش بین فلسفه وکالم شد.
 )4عقیده داشتند که عقل ،مفاهیم فلسفی را از واقعیت گرفته و انتزاع کرده است.
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-123درنظر دکارت وکانت به ترتیب مفهوم ِ عقل چه جایگاهی دارد؟
)1می تواندوجودخداونفس مجردانسان واختیاراورا،بااستدالل اثبات کند/.به عنوان یک حقیقت برترومتعالی درجهان ودرانسان
عقیده ای نداشت.
)2به عنوان یک حقیقت برترومتعالی درجهان ودرانسان عقیده ای نداشت/عقل نمیتواندوجوداموری مانندخداونفس مجرّدانسان
رااثبات کند.
 )3نمی تواندوجودخداونفس مجردانسان واختیاراورا،بااستدالل اثبات کند/.عقل میتواندوجوداموری مانندخداونفس مجرّدانسان
رااثبات کند.
)4به عنوان یک حقیقت برترومتعالی درجهان ودرانسان عقیده ای داشت/به همةتواناییهای عقل،مانندداشتن بدیهیاتعقلی،توجه
داشت.
-124کدام عبارت درموردِ کارکردِعقل از نظر اگوست کنت ،نادرست است؟
)1از نظر اگوست کُنت فقط عقل از طریق علم تجربی می تواند به شناخت واقعیت نائل شود.
)2عقل صرفا آنگاه که با روش تجربی و حسی وارد عمل می شود ،به واقعیت وعلم دست می یابد.
 )3فیلسوفان،دستگاهی فلسفی که از جهان ارائه می دهندحقیقتاً بر خاستة ذهن آنان و حاصل تأمالت ذهنی است.
 )4اوگوست کنت ،به طورکلی عقل فلسفی وکارعقل درتأسیس فلسفه را کامالً ابژکتیو خواند.
@جواب تست ها-120 :گزینه3

-121گزینه1

-122گزینه-123 2گزینه2

@به سؤاالت ذیل جواب کوتاه دهید:
-125به سواالت ذیل در مورد عقل پاسخ دهید:
الف-از فیلسوفان با چه عنوانی یاد می شود؟
مهم ترین مدافعان عقل
ب-فیلسوفان وجه تمایز انسان از حیوان چه می دانند؟
عقل
ج-منظور ارسطو از"ناطق" درتعریف انسان به حیوان ناطق چیست؟
عاقل
د-ارتباط تاریخ فلسفه با تاریخ عقل چگونه است؟
پیوندی ناگسستنی دارد وتحوالت معنا و محدودة عقل ،با تحوالت فلسفه گره خورده است.
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-124گزینه4

ذ-مفهوم عقل تعریف کنید؟
عقل توانمندی ای است که به کمک آن استدالل می کنیم وازا ین طریق به دانش هاوحقایقی دست می یابیم.

-126هریک از مفاهیمِ دین ،عرفان وفلسفه به ترتیب با چه موضاعاتی گره خورده است؟
ایمان -شهود و عشق -عقل و عقالنیت
-127دومورد ازسواالت مطروحه درفلسفه پیرامون عقل رابنویسید؟
الف-مقصود فیلسوفان از عقل چیست؟ ب -محدوده وقلمرو آن چه اندازه است و این قلمرو چه تحوالتی را درطول تاریخ طی
کرده است؟ ج -امروزه عقل چه جایگاهی در فلسفه دارد؟
-128طبق نظرِ بسیاری ازفالسفه،عوالِم وجود دارند،دونمونه را فقط نام ببرید.

الف -عالم طبیعت

)2عالم عقل

-129آیا می توان عالم عقل باحواس درک وفهم کرد؟چرا؟

خیر،چون حواس ظاهری نمی توان آنها را درک کرد.
-130فیلسوفان الهی ،کدام قوّه را مرتبۀ نازل یا پایین عقلِ مجرد می شمارند؟

قوّة استدالل
-131به ترتیب ایران باستان واندیشمندان آن ،دارای چه ویژگی خاصّی بودند؟
یکی از کانون های اوّلیّة عقل گرایی،خردورزی و فرزانگی
-132مقصودحكیمان ایران باستان ازمفهوم مزداچیست؟وازچه طریقی جهانیان،وجدانهاوخردهاراآفریده است؟

همان خداست ،با خرد و اندیشه خود جهانیان و وجدان ها و خردها را آفریده است.
-133این بیت فردوسی در آغاز شاهنامه" به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد
"بیانگر چیست؟
بیانگر وجود فرزانگانی است که از خرد و عقل بهره داشته و حکیمانه زندگی نموده اند.
-134مقصود هراکلیتوس از لوگوس چیست؟وچه چه چیزی نزدِ او،پرتوِ لوگوس محسوب می شوند؟
عقل ونطق،کلمه وسخن
-135در میان فیلسوفان یونان باستان  ،هراکلیتوس از چه حقیقتی سخن می گوید ومعنای آن چیست؟ا
ز حقیقتی به نام لوگوس سخن می گوید که به معنای عقل ونطق است.
-136مقصود افالطون از عقل جهانی چیست؟عقیدۀ او در این مورد را بنویسید؟
عقل کلی ،انسان را نیز دارای مراتبی از عقل می دانست.
-137باتوجه به عقیدۀ ارسطو به سواالت ذیل پاسخ دهید؟
الف-قوۀ عقل براساس کاری که که انجام می دهد ،به چند قسم تقسیم می شود؟نام ببرید.
نظری وعملی
ب -اقسام علم را نام ببرید؟
نظری وعملی
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ج-ارسطوانواع استدالل را در کدام بخش از آثار خود تدوین کرده است؟
دربخش منطق
د -مقصود ارسطو از نطق درتعریف انسان "حیوانی است ناطق"چه بود؟
همان تفکر بود.
ر-ارسطو چگونه تصویر روشنی از عقل ارائه می کند؟
عقل راذاتی انسان می دانست وتصویرروشن تری از عقل عرضه کرد.
و-ارسطو کدام نوع استدالل هارا در بخش منطق آثار خود از هم جدا ساخت؟
استدالل تجربی را از استدالل عقلی محض جدا کرد و کاربرد هرکدام را روشن ساخت.
-138ویژگی اصلی عقل در دورۀ اول حاکمیت مسیحت چه بود؟
دردورةاوّل حاکمیت مسیحیت دراروپا(حدودقرن سوم تانهم)بزرگان کلیسادخالت وچون وچراکردن عقل راعامل تضعیف ایمان
می دانستند.
-139مشخصۀاصلی دورۀدوم حاکمیت کلیسا،درقرون11تا13چه بود؟
روی آوردن به عقل وتبیین عقالنی مسائل دینی
-140فرانسیس بیكن  ،کدام روش را بهترین روش برای پیشرفت زندگی بشر می دانست؟
روش تجربی
-141دکارت به کدام یك از توانایی های عقل توجه داشت؟
به همة توانایی های عقل ،مانند داشتن بدیهیات عقلی،استدالل های عقلی محض و نیز تجربه توجه داشت.
-142اختالف میان فالسفه درابتدای توجه به عقل دراروپا،فیلسوفان اروپایی رابه دودسته تقسیم کرد؟نام ببرید.

عقل گراوتجربه گرا
-143عقیدۀ ارسطو ابن سینا،درمورد مفاهیم فلسفی چیست؟
ارسطو وابن سینا ،عقیده داشتند که عقل این مفاهیم فلسفی را از واقعیت گرفته و انتزاع کرده است.
-144نظر کانت راپیرامون مفاهیم فلسفی بنویسید؟
این مفاهیم ساختار ذهن انسان اند و عقل و ذهن ،اشیای خارجی را در این ساختار درک می کند.
 -145اوگوست کنت درقرن ،19ازکدام فیلسوف دربارۀ عقل تاثیر پذیرفت؟وبه طورکلی عقل فلسفی وکار
عقل درتأسیس فلسفه راچه چیز خواند؟
کانت ،کامالً ذهنی خواند.
-146از نظر اگوست کنت  ،ازطریق چه ابزاری وچگونه می توان به شناخت واقعیت نائل شد؟
عقل صرفا آنگاه که با روش تجربی و حسی وارد عمل می شود ،به واقعیت دست می یابد.
-147گسترش دیدگاه اگوست کنت درمورد عقل ،در چه مسائلی آثاری برجای گذاشت؟
نسبت عقل ودین،توانایی عقل در اثبات ماوراء الطبیعه و نگاه انسان به خود و جهان
-148تحوالتی که عقل ازرنسانس تاکنون پشت سرگذاشته،بیشترمربوط به کدام حیطه وفلمروعقل
است؟
حدود توانایی های عقل
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*پاسخ کامل و تشریحی دهید:
-149عقل دارای چه محدوده وقلمروی است؟توضیح دهید(.ذکر دوموردکافی است)یاکارکردهای عقل
رابنویسید؟
-1عقل توانمندی ایا ست که به کمک آن استدالل می کنیم وا زا ین طریق به دانش ها و حقایقی دست می یابیم.
-2انسان با عقل خود استدالل می کند و می تواند دریابد که چه چیزهایی هست و چه چیزهایی نیست.
 -3عقل نیز می تواند بفهمد که کدام کار خوب است و باید انجام دهد و کدام کار بد است و نباید انجام دهد.
-4انسان با عقل خود می تواند پی ببرد که کدام سخن درست و کدام نادرست ،و کدام رفتار پسندیده و کدام ناپسند است.
 -5کاربرددیگرعقل درفلسفه برای موجوداتی است که از ماده وجسم مجردندودرقیدزمان ومکان نیستند.این موجودات در افعال
خودبه ابزار مادی هم نیاز ندارند.
-150تعبیرفیلسوفان از نوع دیگرعقل به غیراز عقل انسان چیست؟ومنظور از این نوع عقل
چیست؟وشامل چه موجوداتی می شود؟
کاربرددیگرعقل درفلسفه برای موجوداتی است که از ماده وجسم مجردندودرقیدزمان ومکان نیستند.این موجودات درافعال خود
به ابزارمادی هم نیازندارند.فیلسوفان الهی می گویندبسیاری ازفرشتگان که درکتابهای آسمانی،ازجمله قرآن کریم،ازآنهایادشده
است ،همین موجودات عقالنی،یعنی موجودات مجردازماده وجسمندکه فیلسوفان بادلیل وبرهان وجودآنهارااثبات می کنند.آنان
معتقدندکه علم این قبیل موجودات،ازطریق استدالل وکنارهم گذاشتن مفاهیم نیست بلکه عقول(فرشتگان) حقایق اشیا
را"شهود"می کنند و به مفاهیم و استدالل مفهومی نیازی ندارند.
-151ازنظر فیلسوفان الهی  ،علم عقول(موجودات مجرد یافرشتگان) چگونه بدست می آید؟
آنان معتقدند که علم این قبیل موجودات،ازطریق ا ستدالل و کنار هم گذاشتن مفاهیم نیست بلکه عقول(فرشتگان) حقایق اشیا
را"شهود"می کنند و به مفاهیم و استدالل مفهومی نیازی ندارند.
-152روح انسان در نظر فیلسوفان الهی،چگونه می تواند همانند عقول بسیاری از حقایق را مشاهده
نماید؟
فیلسوفان الهی معتقدند که روح هر انسانی نیز استعداد رسیدن به چنین مرتبه ای از عقل را دارد؛ یعنی می تواند با تهذیب نفس
به مرتبه ای برسد که کامال از ماده و جسم مجرد باشد و در عین حال که از قوة استدالل برخوردار است ،همچون عقول،
بسیاری از حقایق را شهود کند.
-153فیلسوفان الهی،کدام قوه رامرتبۀ نازل وپایین عقل مجردمی شمارند،عقیدۀ انها را دراین باره
بنویسید.
این فیلسوفان ،قوّة استدالل رامرتبة نازل وپایین عقل مجرد می شمارند ومی گویند توانایی بشر درساختن مفاهیم کلی ،خود
پرتوی از همان عقل است که در وجود هر انسانی هست.پس از شکل گرفتن مفاهیم کلی است که انسان توانایی صورت بندی
استدالل را پیدامی کند و قیاس های مختلف را ،آن گونه که در منطق گفته شده است ،می سازد.
-154گزارش فردوسی درشاهنامه وبرخی نقل های تاریخی وآثارمكتوب مربوط به ایران باستان،حكایتگر
چیست؟
این گزارش ها از توجه به عقل و خردورزی حکایت می کنند؛ به گونه ای که می توان گفت آنان هم از عقل به عنوان یک
وجود نورانی و مجرد آگاه بوده اند و هم به عقل به عنوان تعقل و خردورزی و برهان اهمیت می داده اند.
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-155جایگاه عقل دردورۀ جدید اروپا وابتدای رنسانس را با دورۀ اول ودوم حاکمیّت مقایسه کنید؟
درابتدای رنسانس که تحوالت اجتماعی وفکری معموالًدرتقابل باحاکمیت کلیسارقم میخورد،عقل جایگاه ممتازی پیدا
کردویگانه معیارومرجع درستی ونادرستی افکاروعقایدتلقی شد؛درحالی که قبل ازآن،به خصوص دردورةاوّل حاکمیت مسیحیت
دراروپا(حدود قرن سوم تانهم)بزرگان کلیسادخالت وچون وچراکردن عقل راعامل تضعیف ایمان میدانستند.حتی برخی ازبزرگان
کلیساعقل راامری شیطانی می پنداشتندودربرابراستداللهای عقلی می ایستادندومیگفتند که ایمان قوی ازآنِ کسی است که در
برابر شبهه های عقل بایستد و در ایمان خود استوار بماند.
در دورةدوم حاکمیت کلیسا،به خصوص در قرن های یازدهم تا سیزدهم ،فیلسوفان وحکمای مسیحی تحت تأثیر مطالعة کتاب
های ا بن سینا وا بن رشد و سایر فیلسوفان مسلمان،ب ه عقل و تبیین عقالنی مسائل دینی روی آوردند اما از آنجا که این
توجه با مبانی اوّلیة کلیسای کاتولیک سازگاری نداشت ،منجر به حاکمیت عقل در مقابل دین شد؛ به تدریج ،در دورة رنسانس
عقل جای دین را گرفت و دین را در گوشه ای از زندگی انسان ها به حاشیه راند.
-156حكیمان ایران باستان ،چگونه ارتباط خرد وآفریدگار را تبیین می کنند؟بنویسید.
در اندیشةحکیمان ایران باستان،خرد با وجودآفریدگار متحدویگانه است وآفریدگار،کل جهان راباخردوعقل رهبری می کند.آنان
عقیده داشتند که خدابراساس خرد می آفریندومیگفتندکه مزداکه همان خداست،باخردواندیشه خودجهانیان
ووجدانهاوخردهاراآفریده است.به نظرمی رسد که این خردوعقل که آفریدةآفریننده است،وجودی عقالنی است که خردوعقل
انسان پرتو ومظهر اوست.
-157وجه تشابه معنای عقل نزد پارمیندس وافالطون چیست؟آن را بیان کنید.
پارمنیدس،دیگر فیلسوف یونانیِ پیش از سقراط،معتقد به وجودعقلی بودکه عقل انسان برای فهم امور بایدبه آن متّصل شود.
افالطون نیزبه چنین عقلی،که آن راعقل جهانی یاعقل کلیّ می نامید،اعتقادداشت وانسان را نیزدارای مراتبی ازعقل می دانست.
-158عقل واشیاء عالم ،به ترتیب نزد هراکلیتوس چه چیزی هستند؟
همان حقیقتی است که جهان و اشیاء ظهور او هستند ،هم کلمات و سخن .بنابراین ،از نظر هراکلیتوس اشیاء عالم ،همان
کلماتِ عقل وبیان علم و حکمت اویند.
-159چراارسطو به عقل توجه ویژه ای داشت وبرچه اساسی آن رابه دوبخش نظری وعملی تقسیم کرده
است؟
ارسطو به عقل به عنوان قوّة استدالل انسان ،توجه ویژه ای داشت و توضیحمی داد که قوّة عقل براساس کاری که انجام می
دهد ،به عقل نظری و عقل عملی تقسیم می شود.
 -160عقل دردورۀ جدید اروپا وابتدای رنسانس چه جایگاهی در فلسفه پیدا کرد؟
درا بتدای رنسانس که تحوالتا جتماعی و فکری معموالً در تقابل با حاکمیت کلیسا رقم می خورد ،عقل جایگاه ممتازی پیدا کرد
و یگانه معیار و مرجع درستی و نادرستی افکار و عقاید تلقی شد.
-161دردورۀ اول حاکمیّت کلیسا،درموردعقل چه دیدگاهی حاکم بود؟
دردورةاوّل حاکمیت مسیحیت در اروپا (حدود قرن سوم تا نهم) بزرگان کلیسا دخالت وچون وچرا کردن عقل راعامل تضعیف
ایمان می دانستند.حتی برخی ازبزرگان کلیساعقل را امری شیطانی می پنداشتند ودربرابر استدالل های عقلی می ایستادندو می
گفتند که ایمان قوی از آنِ کسی است که در برابر شبهه های عقل بایستد و در ایمان خود استوار بماند.
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-162در دورۀ دوم حاکمیّت کلیسا  ،اندیشه های فیلسوفان مسیحی تحت تاثیر اندیشه های کدام
فیلسوفان واقع گردید وچه نتایجی به همراه داشت؟
در دورة دوم حاکمیت کلیسا،به خصوص در قرنهای یازدهم تا سیزدهم ،فیلسوفان و حکمای مسیحی تحت تأثیر مطالعة
کتابهای ا بن سینا وابن رشد وسایر فیلسوفان مسلمان،ب ه عقل و تبیین عقالنی مسائل دینی روی آوردند اما از آنجا که این
توجه با مبانی اوّلیة کلیسای کاتولیک سازگاری نداشت ،منجر به حاکمیت عقل در مقابل دین شد؛ به تدریج ،در دورة رنسانس
عقل جای دین را گرفت و دین را در گوشه ای از زندگی انسان ها به حاشیه راند.
-163ویژگی اصلی دورۀدوم حاکمیّت کلیسا درمورد تقابل عقل ودین چه بود؟
دراین دوره فیلسوفان مسیحی به عقل وتبیین عقالنی مسائل دینی روی آوردنداما ازآنجاکه این توجه بامبانی اوّلیةکلیسای
کاتولیک سازگاری نداشت،منجربه حاکمیت عقل درمقابل دین شد؛به تدریج،در دورة رنسانس عقل جای دین را گرفت و دین را
در گوشه ای از زندگی انسان ها به حاشیه راند.
-164نظر دکارت درموردِتوانایی های عقل رابنویسید؟
دکارت که با ریاضیات به خوبی آشنا بود،به همةتوانایی های عقل ،مانندداشتن بدیهیات عقلی،استدالل های عقلی محض و نیز
تجربه توجه داشت.اومعتقد بودکه عقل می تواند وجودخدا ونفس مجرد انسان و اختیار او را،بااستدالل اثبات کند .البته او دیگر به
عقل به عنوان یک حقیقت برتر و متعالی در جهان و در انسان،آن گونه که برخی فیلسوفان یونان و فالسفة مسلمان معتقد
بودند ،عقیده ای نداشت و عقل را صرفاً یک دستگاه منطقی استدالل می دانست.
-165فرانسیس بیكن کدام روش را بهترین روش برای پیشرفت زندگی بشر می دانست؟توضیح دهید.
روش تجربی،ازفیلسوفان خواست که ازبت هایی که فالسفة قدیم برای ماساخته اند،دست بردارندوفقط به آنچه ازطریق تجربه
به دست می آید تکیه کنند.
-166وجه تشابه وتمایز کانت باعقل گرایان وتجربه گرایان درموردمحدودۀتوانایی های عقل رابررسی
کنید؟
کانت در داوری میان عقل گرایان و تجربه گرایان ،این بخش از نظر تجربه گرایان را پذیرفت که عقل نمی تواندوجود اموری
مانند خدا و نفس مجرّد انسان را اثبات کند،امّا برخالف آنان ،راهی دیگر برای پذیرش اموری مانندخدا و نفس مجرد انسانی
پیشنهاد کرد.
-167ازنظر فیلسوفان علم موجودات عقالنی چگونه است؟
آنان معتقدندکه علم این قبیل موجودات،ازطریق استدالل وکنار هم گذاشتن مفاهیم نیست بلکه عقول(فرشتگان)حقایق
اشیارا"شهود"می کنندوبه مفاهیم واستدالل مفهومی نیازی ندارند.
-168نظرِکانت رادرموردمفاهیم فلسفی بافیلسوفان گذشته(ارسطووابن سینا)مقایسه کنید؟
کانت دربارةمفاهیم فلسفی،مانندوجود،ضرورت،امکان وعلیت نظری متفاوت بافیلسوفان گذشته داشت.فیلسوفان گذشته
مانندارسطو وابن سینا،عقیده داشتندکه عقل این مفاهیم فلسفی راازواقعیت گرفته وانتزاع کرده است امّاکانت معتقدبودکه این
مفاهیم ساختارذهن انسان اندوعقل وذهن،اشیای خارجی را دراین ساختاردرک می کند.این بیان کانت،تحوّلی عظیم درکارکرد
عقل به وجود آوردوعقل رابه عنوان ابزار شناخت واقعیات خارجی،به امری بدل کرد که مفاهیم ذهنی راشناسایی می کند.
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-169اوگوست کنت درقرن نوزدهم،دربارۀعقل ازچه کسی تاثیر پذیرفت؟و به طورکلی عقل فلسفی وکار
عقل درتأسیس فلسفه راچه نامید؟نحوۀتبیین اوراتوضیح دهید.اوگوست کنت درقرن نوزدهم باتأثیرپذیری ازدیدگاه
کانت دربارة عقل،به طورکلی عقل فلسفی وکار عقل درتأسیس فلسفه راکامالًذهنی خواند.اوگفت که فیلسوفان،دستگاهی فلسفی
ازجهان ارائه می دهندولی حقیقتاً این دستگاه،ناظربرواقعیت نیست بلکه بر ساختة ذهن آنان و حاصل تأمالت ذهنی است.
-170از نظراوگوست کنت،عقل ازچه روشی می تواندبه علم برسد؟توضیح دهید.ازنظر او،عقل صرفا آنگاه که
با روش تجربی وحسی وارد عمل می شود ،به واقعیت دست می یابد و به علم می رسد.بنابراین ،از نظر کنت فقط عقل از طریق
علم تجربی می تواند به شناخت واقعیت نائل شود.
-171اثرات دیدگاه اوگوست درموردعقل درمیان فیلسوفان اروپایی ومسائل مختلف رابنویسید.این دیدگاه به تدریج
درمیان فیلسوفان اروپایی گسترش یافت ودرمسائل مختلف،ازقبیل نسبت عقل ودین،توانایی عقل دراثبات ماوراءالطبیعه و نگاه
انسان به خودوجهان آثاری برجای گذاشت.
-172ازنظر فیلسوفان،توانمندی عقل در کودکان به چه صورت است وچگونه به فعلیت می رسد؟وچرا
برخی از انسان ها قدرت عقلی بیشتر و بعضی قدرت عقلی کمتری دارند؟
از نظرفیلسوفان،این توانمندی درکودک به صورت بالقوه است؛ با تربیت و تمرین به فعلیت می رسد وتقویت می شود وبه همین
سبب ،در افراد مختلف،متفاوت است.برخی ازانسان ها قدرت عقلی بیشتر وبعضی قدرت عقلی کمتری دارند.
-173مصداق وجودی عقل رابه اختصار توضیح دهید؟
بسیاری ازفالسفه معتقدندکه عالوه برعالم طبیعت،عوالم،دیگری هم وجودداردکه باحواس ظاهری نمی توان آنهارادرک
کرد.یکی ازاین عوالم عالم عقالست فیلسوفان الهی می گویندبسیاری ازفرشتگان که درکتابهای آسمانی،از جمله قرآن
کریم،ازآنهایاد شده است،همین موجودات عقالنی،یعنی موجودات مجردازماده وجسم اندکه فیلسوفان بادلیل وبرهان
وجودآنهارااثبات میکنند.
@جواب فعالیت ها وتمرینات درس7
💫اظهار نظر ص49
✔به ترتیب-1:هر کس سخنی را بدون دلیل بپذیرد ،خود را ازعقل استداللی محروم کرده است .هر چه بهرة انسان از عقل
کمتر باشد ،به همان اندازه از انسانیّت دور شده است -2.اوگوست کنت خود را به حسّی و تجربی محدود کرده است .در حالی
که حسّ و تجربه بدون عقل لنگ است-3.کسی که خودرادرمراتب پایین عقل یاهمان عقل مفهومی و استداللی محدودومتوقّف
کند،از حقایق شهودی بهرهای نخواهد داشت-4.تصوّر امثال ویتگنشتاین از دین همان مسیحیّت است که به تقدّم ایمان بر عقل
معتقد است و در متون دینی و آموزهها و عقاید مسیحی مواردی هست که با عقل سازگار نیست .بنا بر این در نظر اینان ،ایمان
امری خالف عقل و خردستیز و غیرعلمی است.

💫مالحظۀراهنمای معلم-1:جملۀ اوّل ازابن سیناست و درباره یك عادت ناپسند است.برخی افرادبدون اینكه درباره سخن ها ونظرات
بیندیشند و دلیل گوینده سخن را بررسی کنند ،سخن ها را می پذیرند و پیرو نظراتی می شوند که ازطرف شخصیت های مورد عالقۀ
آنهابیان شده است.ابن سینا چنین افرادی رامذمت می کندومیگویداین افرادمهم ترین ویژگی انسانی که انسان راازحیوانات متمایز

می کند،یعنی همان تفكروتعقّل را ازدست داده اند-2.اوگوست کنت :وی دراین عبارت توانمندی عقل رامحدود به عقل تجربی می کند
وفكرمی کندکه علم تجربی می تواندجایگزین فلسفه ودین شودوانسان راسعادتمندکند-3.جملۀسوم ازحافظ می باشد که بنابرمشرب
عرفان،جایگاه عشق را برترازعقل قرارداده است.ایشان می گویدتاانسان خودش مراتب عشق وعرفان رادرک نكرده باشد ،نمی تواند
حقیقت عشق را توصیف کند -4.جملۀ چهارم ازویتگنشتاین است.او معتقداست که اصوالً حوزۀ دین ازحوزۀ عقل جداست .دین ازقبیل
امور ایمانی است وعقل بیشتر برای دانش های علمی است .به همین جهت نمی توان دین را بر مبنای عقل قرار داد.
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💫مقایسه ص55
✔کانت مفاهیمی از این قبیل راصرفاً اموری ذهنی میداند و بنا بر این ،این مفاهیم نمیتوانند آیینة حقایق هستی باشند و حتّی
این مفاهیم ساختةذهن،مانع وحجاب فهم جهان هستی و واقعیّات است .در حالی که از نظر فیلسوفان مسلمانی مانندابنسینااین
مفاهیم ساختة ذهن نیستندوبرآمده وحاکی ازحقایق عالم هستیاند ومانند آینهای واقعیّات بیرون از ذهن را به ما نشان می دهند.
💫مالحظۀراهنمای معلم:ابن سینا می گوید:انسان وقتی به موجودات نگاه می کندآنهاراممكن الوجودمی یابدکه نیازمندواجب الوجود
هستند .بنابراین،ازنظراین فالسفه،عقل،باتفكر و اندیشه درجهان موجود به مفاهیمی مثل وجوب وامكان و علیت می رسد .امّا کانت
معتقداست این مفاهیم ازوجودهای خارجی به دست نمی آید،بلكه ساختارذهن انسان به گونه ای است که این مفاهیم راداردوآنچه
راازطریق حواس به دست می آورددرقالب این مفاهیم قرارمی دهد.ازهمین جهت است که عقل گرایی کانت متمایل به ایده آلیسم
می شود وکانت سرآغاز یك ایده آلیسم جدید در اروپا می شود.

💫مقایسه ص55
 -1افالطون

انسان را دارای مراتبی از عقل میدانست که میتواند کلّیات و حقایق عالم مُثُل را درک کند.

 -2ارسطو

عقل را ذاتی انسان میدانست و آن را در شناخت حقایق نظری و عمل توانمند میدانست.

-3بزرگان اوّلیّۀ کلیسا

به محدودیّت عقل قایل بودند و آن را ابزاری شیطانی و خالف ایمان میدانستند.

 -4بیكن

عقل در خدمت حسّ و تجربه است.

 -5دکارت

عقل میتواند خدا و نفس انسان و اختیار او را درک و استداللی کند.

 -6کانت

عقل فقط خود و قالبهای خود را می شناسد.

 -7اوگوست کنت

عقل فقط زمانی که با روش تجربی و حسّی وارد عمل شود ،به واقعیّت دست مییابد.

💫مالحظۀراهنمای معلم-1:افالطون:ورای عقل انسان،یك عقل جهانی هست که عقل انسان بدان متصل م شودعقل انسان،مستقل از
حس توانایی درک عالم مثال رادارد.عقل مربوط به حس،پایین ترین مرتبۀعقل است که به درک عالم طبیعت تأمل میشود-2.ارسطو:
انسان حیوان ناطق است،یعنی حیوانی است که تعقل و تفكرمی کند.اودارای عقل نظری وعملی 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-3.بزرگان اوّلیه کلیسا:عقل توانایی ورود
به حوزۀ دین راندارد.مفاهیم اصلی دین برتر از فهم عقل است.دین،ایمان میخواهد،نه معرفت عقالنی-4.بیكن :ما باید به دنبال عقل
تجربی برویم تا پیشرفت کنیم .عقل محض و قیاسی کارساز نیست-5.دکارت :عقل هم به صورت مستقل از تجربه می تواند به
حقیقت برسد و هم از طریق تجربه -6.کانت:عقل نظری توانایی اثبات خدا و روح راندارد.برای رسیدن به واقعیات فقط می توان از
تجربه کمك گرفت.البته از طریق عقل عملی و اخالق می توان به خدا رسید-7.اوگوست کنت:فیلسوفان به دنبال عقلی رفته اندکه
ناظر بر واقعیت نیست.عقل،صرفاً آن گاه که با روش تجربی وحسی وارد عمل شود،به نتیجه می رسد.واقعیت،فقط همین امور مادی
است که از طریق حس و تجربه به ما می رسد.
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