
 
 

 

 (2فلسفه در درس هشتم: )عقل

 هشتم درس مطالب خالصه ��

 ده است. ش ادی لیله تجب به دست آورده و همواره از عقل یاژهیممتاز و و گاهیمسلمانان جا یعقل، در فرهنگ عموم

 است. های مختلف شدهی علم و دانش در حوزهمسلمانان به سو یسبب حرکت عموم ممتاز، گاهیجا نیا

 :در جهان اسالم به دو صورت با عقل مخالفت شد 

 میرد یونانی و غیراسالمخالفت با فلسفه و منطق به عنوان دستاو –2کارآمدی عقل تنگ کردن محدوده واعتبار و -1

 ت:ر پاسخ به مخالفت با فلسفه و و منطق به عنوان دستاورد یونانی و غیراسالمی، باید گفد 

 های اسالمی سازگاری دارد.آراء فیلسوفان یونانی با آموزه -

نش بشود اخه از داش نیتواند وارد ایم یت و نژاداز هر ملّ یاز معرفت است که هر فرد یادانش و شاخه ،فلسفه -

 دانش کند. دیو تول شدیندیب است،یاش قتیو حق یکه مربوط به هست مسائل آن، ةو دربار

 یهاتوان قدمیمدستاوردها  نیا یاست و با نقد و بررس یضرور گریران دمتفکّ یاز دستاوردها یریگبهره -

 .دانش برداشت نیا در جهت یشتریب

 .بودن ینیچ ایو  یرانیا ای یانونیکند، نه یم یاست که داور فقط استدالل زیدانش ن کی یو نادرست یدر درست -

 سخن  دو مصداق عقل ۀعصر حاضر، دربار لسوفانیف ریو سا ییامه طباطباتا علّ یمسلمان، از فاراب لسوفانیف

 اند: گفته

 تاستدالل و شناخ ةعقل، به عنوان قوّ-2 هستی  در یبرتر و متعال یعقل، به عنوان وجود-1

 ها به آن قیز طرا خداوند ضیف اند وعتیکه فوق عالم طبخلوق خدا هستند عقول در نظر فیلسوفان مسلمان، اوّلین م

 ازکنند و هم یرک مد یبه خود دارند، هم خالقشان را با علم حضور یعقول هم علم حضور نیا رسد،یم گریعوالم د

 د.ها هستنرساندن به آن ضیو هر دم در کار اداره و فدرک حضوری دارند تر از خود نییمخلوقات پا

  ،به واسطة تواند یردن، مشود و رشد کند، عالوه بر استدالل ک تیاز عالم عقول است که اگر ترب یپرتوعقل انسان

 و مشاهده کند. ابدی، بنمایندمیرا آن گونه که عقول درک  قیحقااتّصال با عقل فعّال، 

 گاهیاجکدام در هر ؛ضمح یبرهان عقلو  لیتمث ،یها، از جمله استدالل تجربعقل و انواع استدالل یکارکردها ةهم 

ر نظر هر حکم و بول هقآیند و استدالل عقلی، معیار اوّلیّة ردّ یا حساب می کسب دانش به یدرست برا یخود روش

 علمی و فلسفی هستند.

  :لذابنابر نظرعموم فیلسوفان مسلمان 

 .است یاستدالل عقل ازمندین ینییهر اعتقاد و آ رشیپذ -1

واحکام و  میشیندیب اتیواور اتیابزاردرآ نیبه کمک ا میتوانیماماست. ازابزار معرفت یکیوقلب، رحسّعقل درکنا  -2

 نیرف دام و معاسب احکاز منابع ک یکیعقل را در کنار قرآن و سنت،  نیآنان همچن .میها را به دست آورمعارف آن

 .کنندیم یفمعرّ
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 ةمرتب نیتریلراعا یوح نی.آنان همچناستوشهود هم معتبر  بلکه حسّمنحصربه عقل نیست، راه کسب معرفت-3

ف دست ها و معارانشد نیبه برتر قیطر نیاز ا یاله یایاختصاص دارد. انب یاله امبرانیشمارند که به پیشهود م

محدود و  یعقلی هایها چون توانمنده ما انسانالبتّ دهند.یقرار م گرید یاهانسان اریها را در اختو آن دانش ابندییم

و احساس  میتباه برسنادرست و اش یهاجهیبه نت و میدرست استفاده نکن یممکن است از استدالل عقل م،یدار یمتفاوت

 .وجود دارد ییهاتعارض یوح یهاما و داده یعقل یدستاوردها انیم میکن

 نکات توضیحی

 ربارة اهمّیت عقل در آیین اسالم باید گفت:د-1
 ها صاحب عقل است.مخاطب خدا و انبیاء)ع( عقل و انسان -

 کند.یابد و تصدیق میعقل بر ایمان مقدّم است و انسان با تعقّل حقّانیّت وحی را در می -

 کند و از آن دفاع می نماید.های دینی شناخت پیدا میانسان با عقل به احکام و آموزه -

 کند.تاب و سنّت، انسان را به تعقّل و تدبّر دعوت میک -

 شود.اندیشی عقلی درک و فهم نمیبسیاری از معارف کتاب و سنّت جز با ژرف -
 را اضافه کنیم.« نسبت»بعد از کلمة شما باید کلمة  1، در تمرین تفکّر، شماره63در ص: 2
ای از آن دارد و ز بهرهسان نیی حقیقتی مجرّد و عالی است که انعقل از دیدگاه متون اسالمی و علما و اندیشمندان اسالم :3

دارد: عقل  ر متعدّدیو صو شود. عقل انسانی نیز مراتب و اطواربلکه تنها در انسان است که عقل با همة مراتبش شکوفا می
 عقل استنباطی)مُدرِک نقل( –عقل شهودی  –عقل مفهومی و استداللی  –حسّی و تجربی 

 سواالت@                                                  

 :کنید مشخص غلط و صحیح واژه با را زیر هایگزاره@

 .دگرامی ایشان بو رتوعت اکرم پیامبر سخنان و الهی اسالم،پیام درجهان وعقالنیت عقل به توجه مهم عوامل یکی از-1
 .دباش کرده ستیز لعق با یا و نگفته سخن بزرگداشت عقلدر کنیم که می عدة خیلی کمی رامشاهده تاریخ اسالم در -2
 .است شده یاد لتجلی به ازعقل وهمواره آورده دست به ای وویژه ممتاز مسلمانان جایگاه عمومی فرهنگ عقل،در-3
 .کرد ظهور فلسفه با مخالفت صورت اول،به عقل به، شکل با فکری ازجریانات برخی مخالفت-4
 دوندارن کاربردی نیدرمسائل دی عقلی های روش برخی دهندکه نشان کوشیدند هامی عقل،جریان با اوّل،مخالفت درشکل-5

 .شوند می خطا مرتکب کنند، می استفاده ها روش ازاین که کسانی
 است.  دهنش اسالم ردجهانوا ازیونان فلسفه دانش اندکه گفته کسانی تاکنون،همواره اسالم درجهان فلسفه ازابتدای رشد-6
 .نیست سازگار میاسال عقاید وبا افالطون وارسطوست سقراط، مثل کسانی عقاید دربردارندة اسالم درجهان سفهفل -7
 شد.ن مختلف های حوزه در دانش و علم سوی به مسلمانان عمومی حرکت سبب ممتازعقل،هیچگاه جایگاه-8
 .آن شد پذیرش عین رد عقل کارآمدی و اراعتب محدودة کردن عقل،سبب تنگ با فکری اسالمی  ازجریانات برخی مخالفت-9

 یراسالمی راغ و یونانی یدستاورد عنوان تحت منطق، و فلسفه با حمایت برخی از جریانات فکری اسالمی از عقل ،مخالفت-10
 به   همراه داشت.

 ارد.ند سازگاری سالمیا های آموزه با وارسطو افالطون و فیلسوفانی مانندسقراط بسیاری ازآراء گویند می فالسفه -11
  بشود دانش از اخهش این وارد تواند نژادی می و ملت هر از فردی هر که است معرفت از ای شاخه و دانش فلسفه -12
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 و یشداشیاست،بیند قیقتهستی وح به مربوط آن،که مسائل بشودودربارة واردفلسفه تواند نژادی می و ملت ازهر هرفردی-13
 کند دانش تولید

ستاوردهای د از گیری یز بهرهن فلسفه در کرد، استفاده دیگران آراونظرات از توان نمی دانش های درسایر شاخه همانطورکه-14
 نیست. ضروری دیگر متفکران

 .برداشت سفهجهت فل در بیشتری های قدم توان می این دستاوردها بررسی و نقد با-15
 سفهدانش،فل ینآورد،ا رمغانا به هابیندیشدودانشی پدیده وحقیقت هستی"هو بما"میتوانددربارةهستی عقل اگرمابپذیریم که-16

 .است
 .بودن ینیچ یا و یرانی یاا یونانی نه کند، می داوری که ست فقط عقل ا دانش، یک نادرستی و درستی در-17
 عالیمت و برتر یوجود عنوان عصرحاضر،دربارة عقل فقط به فیلسوفان وسایر طباطبایی عالمهتا مسلمان،ازفارابی فیلسوفان-18
 هستی؛سخن گفته اند. در
 و ستداللا قوة عنوان هعصرحاضر،دربارة عقل فقط ب فیلسوفان وسایر طباطبایی تاعالمه مسلمان،ازفارابی فیلسوفان -19

 شناخت سخن گفته اند.
 کرده تاست،اثبا عقلی وجودشان حقیقت راکه ازموجودات ای مرتبه وافالطون ترودقیقترازهراکلیتوس مسلمان،روشن فیلسوفان -20

 .اند

ترتیب  به ریدیگ عقول و تغیرمادی اس و کامالًروحانی موجودی دانندکه می راعقل مخلوق خدا فیلسوفان مسلمان، اوّلین-21
 اند. آمده وجود به ازآن
 سد،عالمر دیگرمی والمع به آنها خداوندازطریق اندوفیض طبیعت عالم فوق مجرّدکه داتبه نظرفیلسوفان مسلمان، موجو-22

 دهند. می تشکیل را عقول
 کنند. درک می ریحضو علم با را وخالقشان دارند، خود حصولی به علم هم عقول مجرد به نظرفیلسوفان مسلمان، -23
 در دوهردمکنن حضوری می کرادر آنها و دارند خودعلم از تر ینپای مخلوقات به فالسفةمسلمان عقیده دارندعقول مجردهم-24
 .هستند آنها به رساندن فیض و اداره کار
 ملکوت عالم همان زا پرتوی دهد می اندیشیدن توانمندی او به و هست انسان در که عقلی گویند فالسفةمسلمان می -25

 است.
 که گونه نآ را حقایق واندت می کردن، براستدالل عالوه کند، رشد و شود تربیت مسلمان،عقل انسان اگر نظرفیلسوفان به -26

 .کند مشاهده و بیابد کنند، می درک عقول
 فعال است. عقل عقل، عالم عقول از یکی -27
 .هاست انسان عقل به رسانی فیض عامل ، فعال عقل -28
 .چشم به نسبت تاس آفتاب مانند انسان، به نسبت فعال عقل منزلت و به نظرمالصدرا،مقام-29
 ممکن انسان برای قلیع که فعالیت طوری کند؛به می افاضه آدمی درقوّةعقلی چیزی نیزنخست فعال به نظر فارابی عقل-30

  .شود می نائل حقایق ادراک به کندو فعالیت می به شروع شودودرنتیجه،عقل می 
 کرد. تقسیم گرا تجربه و گرا عقل گروه دو به توان می را مسلمان فیلسوفان -31
 برای تدرس گاه خودروشیدرجای ها،هرکدام استدالل وانواع عقل های همةکارکرد دارندکه عقیده مسلمان فیلسوفان عموم-32

  .آیند نمی حساب به دانش کسب
 ها هستند. استدالل وانواع عقل های محض،کارکرد عقلی برهان و تمثیل تجربی، استدالل -33
 .هستند فلسفی و علمی نظر هر و حکم هر یارد قبول وّلیةا معیار عقلی های استدالل-34
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 .افی هستندبیانگر این است که استدالل های عقلی برای تبیین فلسفی ک"هستیم دلیل فرزندان ما"عبارت -35
 .است شده خارج انسانی حقیقت از بپذیرد، دلیل بدون را سخنی کرده عادت که ابن سینا معتقد است:هرکس-36
 است. عقلی استدالل نیازمند آیینی و اعتقاد هر رخی فیلسوفان مسلمان معتقدند که پذیرشب-37
 .باشد داشته عقلی پشتوانة که ارزشمند است ایمانی مسلمان، به نظر فیلسوفان -38
 اشتباهو غلط کارهای یسو رابه بساانسان نداردوچه چندانی است،ارزش عقلی تهی ازپشتوانه که فارابی،ایمانیبه نظر-39

 .بکشاند
 .دانند می معرفت ابزار از یکی قلب، و حس کنار در را عقل مسلمان فالسفة -40
 .مآوری دست به را آنها معارف و واحکام روایات بیندیشیم و ابزارعقل،درآیات کمک به توانیم می ما مسلمان، به نظر فالسفة-41
 د.کنن می معرفی دین ومعارف احکام کسب وسنت،یکی ازمنابع قرآن رادرکنار مسلمان،عقل فالسفة -42
 .ببرند هبهر دین به حقایق رسیدن ازحسّ نیز برای که خواهند می ومجتهدان مسلمان ازمحققان فالسفة -43
 منحصر قلع رابه معرفت کسب دانند،راه می رااستدالل عقلی هراعتقادوآیینی پذیرش اساس بااین که مسلمان، فیلسوفان-44

 کنند. نمی 
 به نفس خودوتهذیب اتربیتب کردند می تالش ازآنان رو،برخی این از.دانند می معتبر راهم مسلمان،حس وشهود لسوفانفی -45

 .یابند دست شهودی معرفت
 .اردداختصاص  الهی پیامبران به که شمارند می شهود مرتبة ترین عالی را عقل مسلمان، فیلسوفان -46
 راختیارهاراد دانش آنیابندو می دست هاومعارف دانش برترین به ازطریق وحی الهی به نظر فیلسوفان اسالمی،انبیای-47

 .دهند می قرار دیگر های انسان
 رسانند. می به حقیقت را ما سه هر وحی و شهود عقلی، استدالل ابن سینا، نظر از -48
 واهندرسیدومؤیدّنخ تیجهن یک به حتماً مشترک درموضوعات عقلی،شهودووحی استدالل مسلمان، فیلسوفان نظر از -49

 .بود نخواهند یکدیگر
 هب نکنیم، رست استفادهد عقلی استدالل از است ممکن داریم، متفاوتی و محدود های عقلی توانمندی چون ها انسان ما-50

 برسیم. واشتباه نادرست های نتیجه
 عقلی دستاوردهای نکنیم میا حساسا است ممکن داریم، متفاوتی و نامحدود های عقلی توانمندی چون ها انسان ما -51

 وجوددارد. هایی تعارض وحی های ماوداده
 باشد. لتقاب در قطعی و قینیمعرفت ی و دانش با الهی روشن و حق دین قوانین و احکام که دارد امکان به عقیدةمالصدرا، -52
 .کندن مطابقت آنها با و باشد متضاد و مخالف سنت قرآن و با قوانینش که ای فلسفه آن بر نفرین به عقیدةابن سینا، -53
ص -16ص  -15غ-14ص -13ص-12غ -11غ -10ص-9غ -8غ  -7غ  -6ص -5غ -4ص -3غ -2ص -1جوابها:@

-33غ-32غ-31ص-30غ-29ص-28ص-27ص-26غ-25ص-24غ-23ص-22ص21ص-20غ-19غ -18غ-17

-48ص-47غ -46ص-45ص -44غ  -43ص -42ص-41ص-40غ-39ص-38غ-37ص-36غ-35ص -34ص

 غ-53غ -52غ-51ص-50غ-49غ
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 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید:@ 

 .( ایشان بودگرامی)ع وعترت پیامبراکرم)ص( وسخنان الهی اسالم،پیام درجهان و....... به...... توجه مهم یکی ازعوامل-54

 .است شده یاد جلیلت به لعق از همواره و آورده دست به ای ویژه و ممتاز ........جایگاه عمومی فرهنگ در عقل،-55

 آن بود. پذیرش نعی ...... .......در .........و کردن در شکلِ تنگ عقل، با فکری ازجریانات برخی مخالفت -56

 .....بود.......و .... دستاوردی عنوان ومنطق،تحت فلسفه با مخالفت عقل،درشکلِ با فکری ازجریانات برخی مخالفت-57

 دارند.ن کاربردی ینید..... .......درمسائل  عقل،برخی معتقدبودند با فکری ازجریانات خیبر اوّل مخالفت درشکل-58

 . کرد ..........ظهور با مخالفت صورت عقل،به با مخالفت دوم شکل-59

 قاید......ع وبا شده ماسال اردجهاناز.......و فلسفه دانش اندکه گفته تاکنون،همواره کسانی اسالم درجهان ازابتدای رشدفلسفه-60

 .نیست سازگار

 دارد. ازگاریس اسالمی ایه آموزه اب فیلسوفانی مانند.....و.......و........... بسیاری ازآراء گویندجداازاین که می فالسفه-61

 لمسائ ةدربار و بشود دانش از شاخه این وارد تواند نژادی می و ملت هر از فردی هر که است از..... ای وشاخه دانش فلسفه-62

 .کند دانش تولید و بیندیشد اشیاست، به مربوط........و........ که آن،

 گیری نیزبهره هاستفاده کرد،دردانش فلسف دیگران ونظرات ازآرا توان می دانش های درسایرشاخه طورکه همان-63

 ........است. دیگر متفکران ازدستاوردهای

 .است نش،فلسفهدا ورد،اینآ ارمغان هبو........ .......بیندیشدودانشی  ......."بماهو"هستی توانددربارة می اگرمابپذیریم عقل-64

 . بودن چینی ای و یرانی یاا یونانی کند،نه می داوری که فقط .......است نیز دانش یک نادرستی و دردرستی-65

 انوشتهه هردوکتاب وپیرامون هگفت سخن عقل هردومصداق عصرحاضر،دربارة مسلمان،از.....تا........وسایرفیلسوفان فیلسوفان-66

 اند.

 اند. تهنوش ها تابک هردو امونوپیر گفته ..درهستی ،سخنوجودی........و .... عنوان عقل به مسلمان،دربارةمصداق فیلسوفان-67

 اند. تهنوش ها کتاب ردوه وپیرامون گفته شناخت سخن و استدالل قوة عنوان به............... مسلمان،دربارة فیلسوفان -68

 .اند کرده ،اثباتاست عقلی دشانوجو حقیقت راکه ازموجودات ای و........مرتبه تراز....... ترودقیق مسلمان،روشن فیلسوفان-69

ترتیب  به زی.....دیگری نو.... است وغیرمادی کامالًروحانی موجودی دانندکه مخلوق خدارا..........می مسلمان،اوّلین فیلسوفان-70

 اند. آمده وجود به ازآن
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 .هندد یم تشکیل را ..............رسد،. می دیگر عوالم به آنها خداوندازطریق ... ...... ......اندوفیض که مجرّد موجودات -71

 کنند. درک می رابا.......... خالقشان خوددارند،هم ..........به هم عقول-72

 .دهستن آنها هب رساندن وفیض اداره ردرکا وهردم کنند ....می.....  را آنها و دارند علم ترازخود پایین مخلوقات به هم عقول -73 

  ........است.همان....... از پرتوی دهدنیز می اندیشیدن اوتوانمندی وبه هست درانسان که گویندعقلی مسلمان،می فیلسوفان-74

 عقول که گونه اآنر حقایق ندتوا کردن،می تداللبراس شودورشدکند،عالوه گویند اگر...........تربیت مسلمان،می فیلسوفان-75

 .کند بیابدومشاهده کنند، می درک

 .هاست انسان عقل عامل .......به عقل، این دارد؛ عقل،..... ....... نام عالم عقول از یکی-76

 .به........ نسبت ......است مانند انسان، به نسبت فعال عقل منزلت و مقام -77

 می مکنم انسان برای عقلی که فعالیت طوری کند؛به می افاضه در..........آدمی زیچی نخست فعال عقل-78

 .شود می ............نائل به کندو فعالیت می به شروع شودودرنتیجه،عقل

 کرد. تقسیم گرا تجربه و گرا عقل گروه دو ..........به را مسلمان فیلسوفان-79

 .آیند می حساب به دانش کسب برای درست درجایگاه خودروشی ،محض،هرکدام ..و...همۀ... دارندکه عقیده مسلمان فیلسوفان-80 

 رد هرکدام ، ...و...... ........ ......،.جمله.....  از ها، استدالل انواع و عقل های همةکارکرد که دارند عقیده مسلمان فیلسوفان -81

 .آیند می حساب به دانش کسب برای درست روشی جایگاه خود

 هستند. فلسفی و علمی نظر هر و حکم هر یارد ..... ......قبول عقلی های ستداللا -82

 .........هستیم فرزندان ما:گوید می سینا ابن-83

 .است شده ...... ......خارج از بپذیرد، دلیل بدون را سخنی کرده عادت که گوید: هرکس می سینا ابن-84

 ست........ .........ا نیازمند آیینی و اعتقاد هر دارندپذیرش عقیده مسلمان فیلسوفان عموم-85

 به رکسه ودلیل وحجّت .......است مختلف جامعه سطوح برای عقلی دارندهرچنداستدالل عقیده مسلمان فیلسوفان عموم -86

 . .................اوست اندازة

 .باشد .................داشته که ارزشمند است ایمانی بنابراین،-87

 .بکشاند باهاشت و غلط کارهای ویس به را بسا انسان چه و ندارد چندانی ارزش است، تهی ......... ......... از که مانیای-88 

 .دانند می معرفت ابزار از یکی ............، کنار در را عقل مسلمان فالسفة -89

                                                               109 



 
 

 

 . ریمآو دست ارابهآنه معارف و حکاما و ...............بیندیشیم در ابزارعقل کمک به توانیم می ما معتقدندکه مسلمان فالسفة-90

 ..............................نندواز......ک می معرفی دین ومعارف احکام کسب رادرکنار............. ،یکی ازمنابع عقل فالسفةمسلمان-91

 .ببرند بهره دین به حقایق رسیدن برای نیز منبع این از که دخواهن می 

 قلع به را معرفت کسب راه دانند، می استدالل عقلی را آیینی و اعتقاد هر پذیرش اساس اینکه با مسلمان فیلسوفان-92

 .دانند می معتبر هم ......................را بلکه کنند نمی منحصر

 .یابند ت.............دس به نفس تهذیب و خود باتربیت کردند می تالش مسلمان فیلسوفان از برخی -93 

 .اختصاص دارد لهیا پیامبران به که شمارند ................می ترین عالی را همچنین وحی مسلمان فیلسوفان -94

 .دهند می قرار یگرد های انسان تیارخا در را ها دانش یابندوآن می ....................دست برترین به طریق وحی الهی انبیای-95 

 یک به ..حتماً........ موضوعاتدر رسانندولذا به ......می را ما سه هر وحی و شهود عقلی، مسلمان،استدالل ازنظرفیلسوفان-96

 . بود خواهند یکدیگر مؤیدّ و خواهندرسید نتیجه

 نتیجه هب نکنیم، دهدرست استفا یعقل ازاستدالل است یم،ممکن......................دار های عقلی توانمندی هاچون انسان ما-97

 دارد. وجود ییها تعارض وحی های داده و ما عقلی دستاوردهای کنیم میان احساس و برسیم اشتباه و نادرست های

 تعارض ازو ببریم هرهدیگران ب شدان دهیم،از افزایش را ..........خود باید درمواردتعارض دستاوردهای عقلی وداده های وحی-98

 .بکاهیم ظاهری های

 باشد. ابلتق در قطعی و نییقی ومعرفت دانش با الهی وروشن حق دین وقوانین احکام نداردکه به نظرِ..........:امکان -99

 .نکند تقمطاب آنها با و باشد تضادم و .....................مخالف با قوانینش که ای فلسفه آن بر مالصدرا معتقد است،نفرین-100

-59( روشهای عقلی)-58(یونانی/غیراسالمی)-57(عقل کارآمدی/اعتبار محدودۀ)-56(مسلمانان)-55(عقالنیت/عقل)-54:جوابها@

 پدیده هستی/حقیقت)-64 (ضروری)-63(معرفت/هستی/حقیقت)-62(سقراط/افالطون/ارسطو)-61(یونان/اسالمی)-60(فلسفه)

-70(افالطون/هراکلیتوس)-69 (عقل مصداق )-68(متعالی / برتر )-67(طباییطبا فارابی/ عالمه )-66(استدالل )-65(ها

)عقل -75(عقول عالم )-74(حضوری درک)-73 (حضوری علم/حضوری علم)-72 (عقول طبیعت/عالم عالم فوق)-71(عقل/عقول)

 انواع/ عقل های کارکرد) -80(توان نمی )-79(حقایق ادراک /قوّۀعقلی) -78(آفتاب/ چشم)-77رسانی( فعال/فیض )عقل-76انسان(

 لاستدال)-85(انسانی حقیقت)-84(دلیل)-83(اوّلیۀ معیار)-82(محض عقلی تجربی /تمثیل/ برهان استدالل )-81(ها استدالل

 )قرآن-91وروایات( )آیات-90وقلب( )حس-89عقلی( )پشتوانۀ-88عقلی( )پشتوانۀ-87فكری( قدرت و )متفاوت/توان-86(عقلی

) حقیقت/ -96معارف( و ها ) دانش-95شهود( )مرتبۀ-94شهودی(  ) معرفت-93)حس وشهود(-92ن(ومجتهدا وسنت/محققان

 سنت( و ) قرآن-100) مالصدرا(-99علمی( ) تالش-98ومتفاوتی( ) محدود-97مشترک(
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 هم رادرکنار آنها. دارد مناسبت چپ سمت هایگزینه از یكی با راست سمت هایینهگز از یك هر-101

 بنویسید)یك مورد درسمت چپ اضافی است(

 عقل جهانی -1                                        عقل با مخالفت دوم شکل (الف

 وحی-2                                         عقل با مخالفت اول شکل( ب

   علم حضوری-3                                 عامل فیض رسانی به عقل انسان( ج

 عقل فعالّ-4                      د( اولین مخلوق خداوند نزد فیلسوفان مسلمان

 در مسائل دینی  ز روش های عقلی عدم کاربرد برخی ا-5و(اساس پذیرش هر اعتقاد وآیینی                                     

 مخالفت بافلسفه -6ه(عالی ترین مرتبه شهود نزد فیلسوفان مسلمان                    

 عقل-7و(علم عقول به خود ،خالق خویش ومخلوقات دیگر               

 استدالل عقلی-8ی(فوق عالم طبیعت اند ورساننده فیض به عوالم دیگر           

 جردموجودات م -9                                                                          

 9ی(   3و(   2ه(      8و(     7د(     4ج(     5ب(    6جواب:  الف( @

 :کنید انتخاب را صحیح گزینه@

 است؟ نادرستکدام گزینه  -102
  کرد ظهور دیگری های شکل باعقل،در فکری ازجریانات برخی (مخالفت1
  .اند ردهک است،اثبات لیعق وجودشان حقیقت راکه ازموجودات ای مرتبه وافالطون مسلمان،درمخالفت باهراکلیتوس سفة(فال2
  .ست اغیرمادی  و روحانی کامالً موجودی که دانند می عقل را مخلوق خدا مسلمان،اوّلین فیلسوفان (3
 .هستند فلسفی و علمی نظر هر و حکم هر یارد قبول اوّلیة معیار عقلی های استدالل (4

 مضمون بیت ذیل با کدام گزینه مناسبتر دارد؟-103

 سماست اسباب تدبیر بدان که هاست            عقل را حق تو، عقلِ ین غیرا             
 .دهند یم راتشكیل عقول دیگرمیرسد،عالم عوالم به آنها زطریق خداوندا اندوفیض طبیعت عالم فوق مجرّدکه (موجودات1

 . ندآی می حساب به دانش کسب برای درست روشی جایگاه خود در ها،هرکدام استدالل انواع و عقل های همۀکارکرد (2

 .اوست فكری وقدرت توان اندازۀ به هرکس دلیل و وحجّت است متفاوت مختلف جامعه سطوح برای عقلی (استدالل3

 مین منحصر عقل به را معرفت کسب میدانندوراه لیرااستدالل عق هراعتقادوآیینی پذیرش اساس مسلمان (فیلسوفان4

 کنند. 
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ه عقل رسانی ب امل فیضنظرِ فیلسوفان مسلمان ، وساطت در رساندن فیض به عوالم دیگر به عهدة ..... است وع در -104

 ست.انسان همان ....... ا

 عقل فعال -( موجودات مجرد2آفریننده جهان                      –(موجودات مجرد 1

                     آفریننده جهان  -( فرشتگان مقرّب4عقل فعال                            -فرشتگان مقرّب (3

 زینه آمده است؟شكل های عمدۀ مخالفت با عقل نزد برخی جریانات فكری اسالمی در کدام گ-105

 دستاوردی مخالف نعنوا تحت ومنطق، فلسفه با آن/مخالفت پذیرش عین در عقل کارآمدی و اعتبار محدودة کردن (تنگ1

  وناسازگاربا دین.

 و یونانی دستاوردی عنوان تحت ومنطق، فلسفه با آن/مخالفت ردّ عین در عقل کارآمدی و اعتبار محدودة کردن ( تنگ2

 .غیراسالمی

ازگاربا وناس اوردی مخالفدست عنوان تحت ومنطق، فلسفه با آن/مخالفت ردّ عین در عقل کارآمدی فزایش وتوسعه محدودة( ا3

 دین.

 ستاوردی مخالفد عنوان تحت ومنطق، فلسفه با آن/مخالفت پذیرش عین در عقل کارآمدی ( افزایش وتوسعه محدودة4

 وناسازگاربا دین.

 رخی از جریانات فکری بافلسفه چیست؟علت اساسی واصلی مخالفت ب-106

 (برخی روش های عقلی در مسلئل دینی کاربردی ندارند.1

 (کسانی که از این روش ها استفاده می کنند، مرتکب خطا می شوند.2

 دراین دانش بهره گیری از دستاوردهای متفکران دیگر ضروری نیست. (3

  .نیست سازگار اسالمی قایدع (دانش فلسفه از یونان وارد جهان اسالم شده و با4

 4هگزین-106        2گزینه-105    2گزینه-104     1گزینه-103       2گزینه-102: ها تست جواب@

 

 به سؤاالت ذیل جواب کوتاه دهید:@

یقت فیلسوفان مسلمان ازکدام دوفیلسوف یونانی روشن تر ودقیق ترمرتبه ای ازموجودات راکه حق-107

 بات کرده اند؟وجودشان عقلی است،اث

 افالطون و هراکلیتوس
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 اسالم چه مسئله ای می باشد؟ درجهان وعقالنیت عقل به توجه مهم ازعوامل-108

 .گرامی ایشان بود وعترت اکرم پیامبر وسخنان الهی پیام
 ویاباعقل نگفته سخن دربزرگداشت عقل که کنیم می مشاهده رادرتاریخ اسالم چراکمترشخصیتی-109

 باشد؟ کرده زستی
 .رامی ایشان بودگ وعترت اکرم پیامبر وسخنان الهی اسالم،پیام درجهان وعقالنیت عقل به توجه مهم یکی ازعوامل

 ویژه عقل،سبب چه چیزی دربین مسلمان شد؟ و ممتاز جایگاه-110

 .شد مختلف های حوزه در دانش و علم سوی به مسلمانان عمومی حرکت سبب 

 مسلمان را بنویسید؟ فیلسوفان دنز عقل مصداق دو-111
 .شناخت و استدالل قوة عنوان به عقل،- 2 هستی. در متعالی و برتر وجودی عنوان به عقل، -1

 به عقیدۀ فیلسوفان مسلمان کدام عامل فیض رسانی به عقل انسان ها است؟-112

 عقل فعال
 آن عمدۀ شكل دو که ردک مختلفی ظهور های شكل در عقل، با فكری ازجریانات برخی مخالفت-113

 رابنویسید؟

 و یونانی ستاوردید عنوان ومنطق،تحت بافلسفه مخالفت-2آن؛ پذیرش درعین عقل اعتباروکارآمدی محدودة کردن تنگ-1
 .غیراسالمی

 چرا برخی از جریانات فكری اسالمی باعقل وفلسفه ومنطق مخالفت کردند؟-114
 اسالمی یاد می کردند. زیرااز آنها به عنوان دستاوردی یونانی وغیر

ه باعقل منجربه مخالفت باکدام دانشهاشد؟دلیل آنان چ فكری اسالمی ازجریانات برخی مخالفت-115

 بود؟ 
 .غیراسالمی و یونانی دستاوردی عنوان تحت منطق، و فلسفه با مخالفت  

 باعقل به چه صورت بود ؟توضیح دهید. فكری ازجریانات برخی اوّلِ مخالفت شكل-116

 این از که ندارندوکسانی کاربردی درمسائل دینی عقلی های روش برخی دهندکه نشان کوشیدند جریان هامی ینا
 .شوند می خطا می کنند،مرتکب روشهااستفاده

 عین در عقل کارآمدی و اعتبار محدودۀ کردن عقل  وتنگ با فكری ازجریانات برخی مخالفت -117

 آن راتوضیح دهید. پذیرش

 اه روش این از که سانیوک ندارند کاربردی درمسائل دینی عقلی های روش برخی که دهند نشان کوشیدند می اه جریان این 
 .شوند می خطا کنند،مرتکب می استفاده

 (97 ماه دی/تغییرنهایی بااندکی) کیست؟ عقیدۀ بیانگر زیر عبارت-118
 که یا فلسفه برآن شدونفرینبا درتقابل وقطعی یقینی فتمعر و دانش با الهی وروشن حق دین قوانین و احکام نداردکه امکان"

 "نکند مطابقت ومتضادباشدوباآنها مخالف وسنت قرآن با قوانینش

 مالصدرا:جواب
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گر داردکه یكی ازآنهاوحی می باشد،دومورددییدن به حقیقت وجودفالسفۀمسلمان سه راه برای رسازنظر-119

 (98 ماه دی/نهایی) رانام ببرید.

 شهود-عقل

 (98 ماه دی/نهایی) مسلمان رابنویسید. فالسفۀ نزد عقل مصداق دو-120
 .وشناخت استدالل قوة عنوان عقل،به-2هستی؛     در متعالی و برتر وجودی عنوان به عقل،-1

به عقیدۀفیلسوفان اسالمی،مالک پذیرش یك نظریه وداوری دردرستی یانادرستی یك دانش -121

 چیست؟
 .بودن چینی یا و یرانی یاا یونانی نه کند، می داوری که ست فقط استدالل ا نیز دانش یک تینادرس و درستی در

 اند؟ کرده چه چیزی اثبات وافالطون ترازهراکلیتوس ترودقیق مسلمان،روشن فیلسوفان-122
 عقلی است را اثبات کرده اند. وجودشان حقیقت که را ازموجودات ای مرتبه

 یلسوفان مسلمان،چیست؟ وچه ویژگی ها وخصوصیاتی دارد؟اولین مخلوق از نظر ف-123
 مدهآ وجود به ترتیب ازآن هب دیگری نیز وعقول وغیرمادی است کامالًروحانی موجودی میدانندکه مخلوق خداراعقل اوّلین آنان
 .اند

 دین به چند روش است؟ نام ببرید؟ در عقل جایگاه-124
 دینی کسب معرفت عنوان ابزار به عقل-2معرفت دینی  عنوان منبع به عقل-1

ه بعلم عقول -علم عقول به خود  ج-عالم عقول  ب -مفاهیم واصطالحات مقابل راتعریف کنید:الف-125

 علم عقول به مخلوقات دیگر-خالق خویش  د
 می کیلراتش عقول ،عالمرسد می دیگر عوالم به آنها خداوندازطریق اندوفیض طبیعت عالم فوق که مجرّد موجودات این-الف

 .دهند
 علم حضوری -ب
 خالقشان را نیز با علم حضوری درک می کنند. -ج
 اآنه به رساندن فیض و دارها کار در دم هر و کنند حضوری می درک را آنها و دارند علم خود از تر پایین مخلوقات به هم-د

 .هستند

 تقدند؟مع ".هستیم دلیل فرزندان ما"چرا فیلسوفان اسالمی به این عبارت که -126

 .هستند فلسفی و علمی نظر هر و حکم هر یارد قبول اوّلیة معیار عقلی های استدالل 
 به نظرِ ابن سینا کدام انسان ،ازحقیقت انسان خارج شده است؟-127

 . است شده خارج انسانی حقیقت از بپذیرد، دلیل بدون را سخنی کرده عادت که هرکس

 م نوعِ ایمان ازشمند است؟فیلسوفان مسلمان، کدا به نظرِعموم-128
 را ساانسانب نداردوچه ندانیچ است،ارزش تهی ای پشتوانه ازچنین که ایمانی.باشد داشته پشتوانةعقلی که ارزشمنداست ایمانی

 .بکشاند اشتباه و غلط کارهای سوی به
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 حی دهید:*پاسخ کامل و تشری

عقول  به نظرِفیلسوفان مسلمان،عقلی که در انسان هست دارای چه ویژگی ها است؟ وچه ارتباطی با عالم-129

 دارد؟وکدام عقل عامل فیض رسانی به عقل انسان هاست؟

 تتربی راگ که است عقول معال همان از پرتوی دهدو می اندیشیدن توانمندی او به و هست انسان در که عقلی گویند می آنان
 زا یکی.کند و مشاهده ابدبی کنند، می درک عقول که گونه آن را حقایق تواند می کردن، بر استدالل کند،عالوه رشد و شود

  .هاست انسان عقل به رسانی فیض عامل عقل، این دارد؛ نام " فعال عقل"عقل  عالم عقول

 نسان راتوضیح دهید؟تمثیل فارابی را در مورد مقام ومنزلت عقل فعال نسبت به ا-130
 انانس تاچشم کند می ینوربخش آفتاب طورکه همان.چشم به نسبت است انسان،مانندآفتاب به نسبت فعال عقل منزلت و مقام

 انسان برای عقلی فعالیت که طوری کند؛به می افاضه آدمی عقلی درقوّة چیزی نخست نیز فعال بالفعل شود،عقل ببیندوبینای
 .شود می نائل حقایق ادراک وبه کند فعالیت می به شروع جه،عقلنتی در و شود می ممکن
ر یك یا دکرد  تقسیم گرا تجربه و گرا عقل گروه دو به توان نمی را مسلمان دلیلِ این که فیلسوفان-131

 دوسطر بنویسید؟)ذکر یك مورد کافی است(
 عقلی برهان و تمثیل جربی،ت استدالل جمله از ها، استدالل انواع و عقل های همةکارکرد که دارند عقیده آنان عموم زیرا-1

 عقلی های تداللاس دیگر، عبارت به-2. آیند می حساب به دانش کسب برای درست روشی جایگاه خود در هرکدام محض،
 .هستند فلسفی و علمی نظر هر و حکم هر یارد قبول اوّلیة معیار
 ید. یرش هراعتقادوآیینی نیازمند چیست؟توضیح دهمسلمان،پذ فیلسوفان مشترکِ عموم مبنای به باتوجه-132

 است متفاوت امعهجمختلف  سطوح برای عقلی استدالل این است؛هرچند عقلی نیازمنداستدالل آیینی اعتقادو هر پذیرش
 .اوست فکری قدرت و توان اندازة به هرکس دلیل و وحجّت
 دانند؟ می رفتمع ازابزار قلب،یكی و درکنارحس را عقل چرا فالسفۀمسلمان-133

 همچنین نانآ.آوریم دست بهآنهارا ومعارف واحکام وروایات بیندیشیم ابزاردرآیات این کمک به توانیم مامی چون معتقدندکه
 منبع ایناز که یخواهندم ومجتهدان میکنندوازمحققان معرفی دین ومعارف احکام کسب وسنت،یکی ازمنابع رادرکنارقرآن عقل

 .ببرند بهره دین قبه حقای رسیدن برای نیز
 د.آیا تنها راه کسبِ معرفت نزد فیلسوفان مسلمان منحصرا عقل است؟این مسئله را بررسی کنی-134

 نمی حصرمن عقل به را رفتمع کسب دانند،راه می استدالل عقلی را آیینی هراعتقادو پذیرش اساس بااینکه مسلمان فیلسوفان
 شهودی تمعرف به نفس بخودوتهذی کردندباتربیت می تالش ازآنان رو،برخی نازای.معتبرمیدانند حس وشهودراهم بلکه کنند

 .یابند دست

 شهود ازنظرفیلسوفان مسلمان چیست؟واین مرتبه مختصّ چه کسانی است؟ مرتبۀ ترین عالی-135
 برترین به قطری نای از لهیا انبیای.اختصاص دارد الهی پیامبران به شمارندکه شهودمی مرتبة ترین راعالی همچنین وحی آنان

 .دهند می قرار دیگر های انسان اختیار در را ها دانش آن یابند و می دست معارف و ها دانش

 از نظرِ فیلسوفان مسلمان، چگونه می توان به حقیقت دست یافت؟-136

 یک هب حتماً رکمشت عاتموضو در رسانندولذا می مارابه حقیقت سه هر شهودووحی عقلی، مسلمان،استدالل فیلسوفان نظر از
 .بود خواهند یکدیگر مؤیدّ و خواهندرسید نتیجه
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از نظرِفیلسوفان مسلمان چه زمانی ممكن است احساس کنیم میان دستاوردهای عقلی ماوداده -137

 های وحی؛تعارض های وجود دارد؟توضیح دهید.
 تیجهن به نکنیم، تفادهدرست اس عقلی استدالل از است داریم،ممکن ومتفاوتی محدود های عقلی توانمندی هاچون نسانا ما

 یلقب دارد،دراین جودو هایی تعارض وحی های وداده ما عقلی دستاوردهای کنیم میان واحساس برسیم واشتباه نادرست های
 .هیمبکا ظاهری های وازتعارض ببریم دیگران بهره دهیم،ازدانش افزایش خودرا علمی تالش باید موارد
 نظر مالصدرا ،درمورد امكان تعارض میان عقل ودین چیست؟-138
 فهفلس آن بر نفرین و باشد تقابل در قطعی و یقینی معرفت و دانش با الهی روشن و حق دین قوانین و احکام که ندارد امکان

 نکند مطابقت آنها با و باشد متضاد و مخالف سنت قرآن و با قوانینش که ای

 .دهید ؟توضیح بود صورت چه به عقل با فكری ازجریانات برخی مخالفت دومِ شكل-139
 سانیک تاکنون،همواره ماسال درجهان فلسفه ازابتدای رشد.کرد ظهور فلسفه با مخالفت صورت به عقل، با دوم مخالفت شکل
 عقاید اوب الطون وارسطوستاف سقراط، مثل عقایدکسانی ودربردارندة شده اسالم واردجهان ازیونان فلسفه دانش که اند گفته

 .نیست سازگار اسالمی
 کسانی یدعقا ودربردارندۀ شده اسالم جهان وارد ازیونان فلسفه فیلسوفان در پاسخ به این ایراد که دانش-140

 اند؟نیست،چه پاسخی داده  سازگار اسالمی عقاید با و سقراط،افالطون وارسطوست مثل

 های زهباآمو وارسطو فالطونبسیاری ازآراءفیلسوفانی مانندسقراط وا زاین که جداا-1گویند می فالسفه سخن، این به درپاسخ
 وارداینونژادی میتواند تازهرمل فردی هر که است ازمعرفت ای وشاخه دانش فلسفه که دارد،بایدتوجه کنیم سازگاری اسالمی

 که طورهمچنین،همان-2.کند اشیاست،بیندیشدوتولیددانش هستی وحقیقت مربوطبه آن،که مسائل بشودودربارة ازدانش شاخه 
 ن دیگرمتفکرا ستاوردهایازد گیری نیزبهره دانش کرد،دراین استفاده دیگران ازآراونظرات توان می دانش های درسایرشاخه

 عقل بپذیریم که مااگر-3.برداشت نشدا درجهت این بیشتری های قدم توان این دستاوردهامی وبانقدوبررسی است ضروری
  ینادرست و یدردرست.است هدانش،فلسف آورد،این ارمغان به ودانشیهابیندیشد پدیده وحقیقت هوهستی میتوانددربارةهستی بما

 .بودن چینی ویا یاایرانی یونانی کند،نه می داوری فقط استدالل است که نیز دانش یک
 (98وشهریوروخرداد 97 ماه دی/نهایی)چیست؟ ینود عقل مالصدرا،دربارۀرابطۀ نظر-141

 ای هفلسف آن بر نفرین و شدبا درتقابل قطعی و یقینی معرفت و دانش با الهی وروشن حق دین قوانین و احکام نداردکه امکان
 نکند مطابقت آنها با و باشد متضاد و وسنت مخالف قرآن با قوانینش که

ام طۀ میان خدا)واجب الوجود بالذات( وطبیعت است، چه نمسلمان)مشاء(عالمی که واس فیلسوفان-142

  (98 ماه دی )بااندکی تغییرنهاییدارد وظایف موجودات آن عالم چیست؟
 روحانی کامالً موجودی که ننددا می عقل را مخلوق خدا اوّلین آنان.اند کرده اثبات است، عقلی وجودشان حقیقت راکه وجودات 
 داونداخ وفیض اند طبیعت عالم فوق که مجرّد موجودات این.اند آمده وجود به آن ترتیباز به نیزدیگری  عقول و ست غیرمادیا و

 .دهند می تشکیل را عقول رسد،عالم می دیگر عوالم به آنها زطریق
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 8جواب فعالیت ها وتمرینات درس@

 57ص نمونة اوّل��

سفه برای ه فالکنای تساوی مصداقی بین این دو نیست. ضمن این اشتراک و تساوی مفهومی بین خدا و خلق، به مع✔
 استدالل تمثیلی منزلتی قایل نیستند.

 از لذاو نیست آور یقین روشی تمثیل روش که شده بیان دانان منطق و فالسفه قول از ،منطق دهم درکتاب:معلم مالحظۀراهنمای��

 نقد امّا .رسید قینیی نتایج به توان نمی طریق این از و کرد استفاده توان نمی یدیگر امر هر درباره بلكه خدا درباره تنها روش،نه این

 به .گرفت كکم خدا برای احكام و صفات از برخی اثبات برای قیاسی برهان از توان می مواردی در. نیست صحیح قیاس بر تیمیّه ابن

 به امّااین،.خداست غیر و خدا از اعم دهنده، نظم«خواهد می دهنده نظم منظمی ۀمجموع» :  گوید می که نظم برهان کبرای مثال، طور

 اقصن دهندگی نظم یك لذا اوست محدود قدرت و علمی توان غیرخدامحدودبه دهندگی ،نظم.نیست خداباغیرخدا بودن مساوی معنای

 هست مه موارد برخی.نیست خود مخلوقات ردیف وهم شبیه خدا بنابراین.است نقص و عیب بی و کامل خداوند، دهندگی امّانظم.است

 .ودهستندالوج ممكن همه جهان این موجودات:برهان این مثل. شود می خداوند شامل فقط ولی است، کلی اینكه با برهان وسط حد که

 .است لوجودا واجب نیازمند خود آمدن وجود به در جهان این پس. کند ایجاد را او که است الوجودی واجب نیازمند الوجودی ممكن هر

 وواجب است ضروری وجودبرایش که است خداوندی همان بیشترنداردکه مصداق است،امّایك کلّی حدوسط یك برهان این حدوسط

 شده رقیاسب وی نقد این سبب مشكل آن شاید که اند بوده نیز دیگری مشكل دچار متكلمین از دیگر برخی و تیمیّه ابن .است الوجود

 کار به غیرخدا برای که را لفظی هر که است این(شیء کمثله لیس) نباشد خدا مثل چیزی اینكه تضایاق اند گفته آنها: اینكه آن و است

 الفاظ ما مثالً.ننماییم استفاده ایم، کرده استفاده غیرخدا برای که معنایی همان بردیم،به کار به اگر و نكنیم استفاده خدا برای بریم، می

 یخداموجود گفتیماگر حالاست. زنده موجودی انسان مثالً ومیگوییم میكنیم هااستفاده انسان یرابراوامثال آنها زنده،قادر،عالم،موجود

 .باشد متفاوت انحیو در زنده و موجود بامعنای انسان در وزنده موجود معنای اینجاباید در پس.ایم کرده انسان شبیه را خدا است زنده

  همین از که نیمدا رامی کلماتی معنای فقط ما زیرا دانیم نمی را معنا آن ما گویند چیست؟می متفاوت معنای آن که شود می سؤال وقتی

 وقت با است، خداموجود گوییم می وقتی که است این نظر این ۀنتیج: گویند می نظر این درنقد فالسفه.ایم گرفته خود پیرامون اشیای

 دست به معنایی جمله آن گفتن با واقع، در و نیامده ما ذهن هب معنایی هیچ حالت دو هر در زیرا. است یكی گوییم نمی را جمله آن که

 نبریم کار هخداب برای را لفظی هیچ که نیست این معنایش"کمثله لیس"فرموده  کریم قرآن اینكه: گویند می فالسفه .است نیامده ما

 مخلوقات و خدا رد قدرت و علم و وجودۀنحو در تفاوت. است یكی معنا خیر،. دارد مخلوق با متفاوت معنایی بردیم،بگوییم کار به اگر یا

 است دمحدو مخلوقات، وجود و است نامحدود او وجود. ازخداست وجودمخلوقات و هست ازذاتش او وجود است،امّا موجود خدا. است

 .صفات سایر و قدرت و علم درمورد است ترتیب همین به و

 57ص نمونة دوم��

خاطب ل انسان مایت عقهای دین هم سازگار نیست. در آیات و رواست و با آموزهنظر اشاعره خالف عقل سلیم و متعارف ✔
غیب کرده است. شویق و ترلهی تاامر و نهی قرار گرفته و انسان را به استفاده از عقل در درک و شناخت امور و از جمله آیات 

بح عقلی عتقاد به حسن و قاند. امّا افتهرد، به این راه البتّه آنان برای این که از اراده و قدرت و مقام خدایی خدا دفاع کرده باشن
 ارد.های دین تعارض دمنافاتی با قدرت مطلق خدا ندارد ولی انکار حسن و قبح عقلی با بسیاری از آموزه

 شاعرها.است بدی و خوبی درتشخیص عقل وتوانایی اخالق فلسفۀ درحوزۀ ازمباحث یكی ناظربه فعالیت این:معلم مالحظۀراهنمای��

 هستند یعقل قبح و حسن نیزمعتقدبه شیعه ۀفالسف.عقلی قبح و حسن به معتقد معتزله و شیعه و هستند شرعی قبح و حسن به معتقد

 .است متفاوت معتزله تبیین ۀنحو با آنان تبیین ۀنحو گرچه
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 60ص سخنیهم��
 است. به سخن درآمدن یعنی همان داشتن درک و بیان یا همان نطق -1
 عقل الیق این است که مخاطب خدای متعال باشد و قابل تکلیف و بندگی خداست. -2
 عقل همان روح و نفخة الهی است که در هنگام آفرینش در وجود انسان دمیده شد. -3

 کلمات البق در عقلی مفاهیم و عقل های داده نطق،ظهور قوۀ که دارد این به اشاره عقل درآمدن سخن به-1:معلم مالحظۀراهنمای��

 قالب در قلیع های واستدالل مفاهیم بیان منظوروی نبوده،بلكه گفتن سخن نطق،صِرف قوۀ از نیز ارسطو مقصود بنابراین.است الفاظ و

 از را خوب و نادرست از را درست واستدالل، منطق ۀوسیل به که ماست وجود در ای قوه همان عقل که ازآنجا -2.است بوده بیان و لفظ

 اطاعت ار آن و پذیرفت خدارا فرمان باید دهدکه می تشخیص که است قوه این دهد، می تشخیص باطل از را حق دیگر، عبارت به بد،

 تشخیص را قاوح عقل و رسیده فعلیت به او عقل ۀقو زیرا. است خاضع و خاشع حق برابر در عاقل:فرمود علیه السالم صادق امام.کرد

. ستا خلقت درنظام عظیم ظرفیتی خداشود،دارای تواندجانشین ومی خداست ۀخلیفۀبالقو انسان-3.کند می حق به ودعوت دهد می

 است قلیع ازهمان پرتوی که شده نهاده ودیعت خداوندبه ازجانب ازعقل ای مرتبه او دروجود که است ازآن ناشی عظیم ظرفیت این

 بتداخلقخدادرا که عقل آن که آمده علیه السالمصادق  اماماز دیگری ودرحدیث است کرده اشاره بدان علیه السالمباقر امام که

 بارقه که دشو می معلوم پس 29حجر، ۀسور/ روحی مِن فیِه نَفَختُ وَ فرموده انسان درباره خداوند همچنین.است روح جنس کرده،از

 .هست انسانی هر در عقل آن و روح آن از ای
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ر میان ابزارهای عقل که د ز جملهکه تمام ابزارهای شناخت مقام و اعتبار خود را دارد و ابله. فالسفة مسلمان اعتقاد دارند ✔
 شناختی از جایگاهی ویژه برخوردار است.

 دگاهشانداشتند،دی قبول را تجربی استدالل هم و عقلیمحض استدالل هم که اروپایی گرای عقل فیلسوفان :معلم مالحظۀراهنمای��

 رسیدن اناییتو تجربی عقل فقط اندیشندومعتقدندکه نمی اینگونه گرا تجربه امّافیلسوفان.است نزدیك المیاسۀفالسف دیدگاه این به

 .دهد می ما به را علم به
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ارآیی و نقشی د ایمان کر موردر این دیدگاه، برخالف دیدگاه فیلسوفان مسلمان، ایمان بر عقل تقدّم دارد و حتّی عقل د -1

 اند.ستیز بودن ایمان قایل. مسیحیان هم اغلب به تقدّم ایمان بر عقل و حتّی بر عقلبله -2ندارد.
 تشبیهی سخن رایندگیرد.که باید مورد نقد و بررسی قرار است آمده بودا پیروان  از سخنی فعالیت این در:معلم مالحظۀراهنمای�� 

 نشستن ندهکن قانع ودرانتظاراستدالل استدالل ازراه حقیقت یك به ایمان است گونه این تشبیه.نیست درستی تشبیه که گرفته صورت

 هردو نفر دو نای. اوست کمان و تیرانداز یافتن دنبال به فوری،ۀمعالج جای وبه کرده اصابت او به ای کشنده تیر که است کسی مانند

 دنبال به مشابه رفتن استدالل دنبال. تاس مغالطه یك و نیست، صحیح مثال این. شوند می خسارت دچار و دهند می دست از را زمان

 نیازمند خطراست در او وحیات خورده کشنده تیر که کسی.است رفتن حاذق پزشك دنبال مشابه نیست،بلكه رفتن او کمان و تیرانداز

 درست راه که بكوشد باید دارد، عمر یك فقط و آید می دنیا به بار یك فقط که هم کسی.دهد نجات مرگ ازخطر را او که است پزشكی

 هرمرحله در که گوید می ما به عقل خود آری،. بیابد بهتر را زندگی درست راه تا بگیرد کمك به را عقل فوراً باید کار این برای و بیابد را

 به یشتریب عقالنی تالش که کوشیم می و بریم می بهره عقل های توصیه از کرده کمك ما به عقل که میزان همان به عقلی تالش از

 هماهنگی وسطی نقرو اوّل ۀدور در کلیسا ازرهبران برخی بانظر بودائیان نظر این.ببریم بهره بیشتر عقل های تاازراهنمایی دهیم خرج

 آنان توجیه البته. ددا دخالت اعتقادی و دینی مسائل در را عقل نباید که بودند معتقد نیز آنان شد، گفته قبل دردرس که طور همان. دارد

 .شود می ایمان تضعیف سبب عقل هک بود این
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 63ص تفکّر�� 
 تعقّل و تفکّر عقلی باالتر از هر عبادتی و در واقع باالترین عبادت است. -1
 فی تعارضی ندارد.نشان دهندة این است که ایمان اسالمی با عقالنیّت فلس -2
 پیامش این است که مقام و مرتبة ایمان هر کس به اندازة عقل و درک عقالنی اوست. -3

 :شود توجه زیر موارد به باید فعالیت این در :معلم مالحظۀراهنمای��

 های انسان ترینبر زرگواردوب این که دهد می کند،نشان می  علیهمالسالم امیرالمؤمنین و اکرم پیامبر از سینا ابن که درتوصیفی-الف

 .است حدّ باالترین در آنان عقلی قدرت و هستند حكیم و عاقل

 اینكه یكی: دباش داشته تواند معنامی دو توصیه این. است عقالنی عبادت به ۀتوصی )ع(امیرالمؤمنین به )ص( اکرم پیامبر ۀتوصی -ب

 العبادۀ:ینكها جمله از شده، وارد زیادی احادیث هم مورد ایندر که کند تفكر خلقت جهان و الهی های باشدودرنعمت تفكر اهل انسان

  کالتفكر العبادۀ ،کالتفكیر

 سینا ابن که است نآ جمله این فلسفی پیام.دهد انجام اندیشه و فكر با و کند توأم تفكر با را خود رفتار و اعمال و عبادات اینكه دوم

 کرده شاهدهم هایی انسان را دین این رهبران و یافته منطقی و عقالنی کامال دین یك را اسالم دین است، بزرگ فیلسوف یك خود که

 .هستند عقالنیت و عقل ۀمرتب باالترین در که
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