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مرکزی تهیه ،ییید اسییی و ممکن اسییی در مواردی اسییی بهتری بتوان جاینزین کرد  .خواه،یییمند اسییی
نظرا اصالح خود را با ای،ان در میان بنذارید :
از طریش تلنرام ، ،مار تل ن Mostafamirabi2014@gmail. Com: 09125557355 :

فصل1
تطبیق صف : 1
عبارات زیر با کدام یک از اصول مبانی فلسفی علوم تناسب دارند:

ج  1واقسی دا،تن جهانج  2یکسان عمل کردن طبیس ج  3درست روش تجربه و آزمایش
ج  4تبسی همه موجودا از اصل علی ج  5قابل ،ناخ بودن طبیس
تأمل فلسفی ص 2
برای پاسخ به سئواالت زیر به کدام یک از دانش هایی که در سمت چپ نوشته شده نیازمندیم؟

ج  1مسرف ،ناس
ج  5فلس ه سیاس

ج  2فلس ه علوم انسان
ج  6مسرف ،ناس

ج 3روان ،ناس ادراک ج  4فلس ه تاری

ج  7فلس ه علوم اجتماع

ج  8فلس ه اخالش

ج  9فلس ه هنر ج  10فلس ه حقوش
کشف ص : 3
کدام یک از اشککککککال زیر رابطه و نسکککککبت احکام وجود را با احکام و ووانین مربوط به وجود عاام ماده نشکککککان می دهد؟
توضیح دهید.

صور این سوال ا،کال دارد« .احکام وجود» در سوال را به «عالم وجود» و«احکام و قوانین مربوط
به عالم ماد » را به «عالم ماد » تبدیل کنید ،س س به سوال اس دهید .که در این صور ،کل سم
چپ ا س سوال خواهد م ،ود .رابطه آن دو عموم و خ صوص ا س .مدرغیراین صور یسن مطابش
صور سوال در کتاب ،رابطه آن دو تباین اس که با ا،کال ذیل آن ارتباط ندارد .
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تأمل ص : 4
در ابات زیر مقصککود از کلماتی که زیر آن ها خط کشککیده شککده چیسککت؟ آیا انسککان وجو حقیقی را با چشککم در می یابد یا با
عقل؟

هس

در مصراع اول  :هست محسوس که مربوط به فطر اول یا عقل مساش اس .

هس

در مصراع سوم  :به مسن برخوردار بودن یا بهرمند بودن اس .

نیس در مصراع چهارم  :هست محسوس یا عالم ماد
هس ها در مصراع نجم  :وجود واقس م وجود واقس =کلیا و مجردا
تطبیق ص( تطبیق و مقایسه ) ص : 5
با توجه به ابیات زیر توضیح دهید زبان فلسفی چه تفاوتی با زبان سایر علوم دارد؟

زبان فلس ه به عمش و م هوم اصل دید ها توجه دارد.فلس ه سلوک خاص اس  ،بدون آن نم توان به
کنه عالم تقرب جس  .سایرعلوم ،مثل علوم تجرب ظاهر دید ها را مطالسه م کنند.
جستجو ص : 6

را از علم مابسدالطبیسه باید دریاف  .برای قسییم دوم و س یوم سییوال هر دانش آموزی
اس ی این سییوا
م تواند اسخ جدا از دینران ارایه دهد.
تأمل ص : 7

حیر در این دو بی حافظ همان حیر فلس و عرفان اس که مربوط به فطر ثان اس ودر عمل
نصیب هر کس نم ،ود .حیر در این جا امر مثبت اس .
در ادبیا مو نا ،حیر محیران به مسنای سیییر گردان اسییی  .به مسنای سیییر در گم ،یییدن و بال تکلی
اس  .در این جا حیر امر من و مذموم اس و به قول مو نا ویران اس .
نمونه یابی ص : 8-9

الف فطر اول
و فطر ثان

ب فطر اول
ز فطر ثان

ج فطر ثان

د فطر ثان

فطر اول

ح فطر ثان

تأمل ص : 11

در ارتباط یهود و نصیییییارا به کار رفته اسییییی  .یهودی ها م گ تند :فقط یهودی ها به به،ییییی م روند و
نصییارا هم م گ تند جز طای ه ما کس ی به به ،ی نم رود .قرآن در اس ی به آنها م گوید :ای یامبر به
آن ها بنو اگر راسی م گویید بر این دعوی خود برهان آورید .م توان از این آیه ،ییریف نتیجه گرف
نباید مدعای بدون دلیل را ذیرف .
نکته  :این آیه م بقر  111،در خطاب به کافران نیسییییییی  .البته این آیه در چند جای دینر هم آمد مثل
سور ابراهیم .
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جستجو ص :13

-1سیییییییور بقر  ،آیه -2 // 115عمران ،آیه  - 3 // 1سیییییییور ماتد  :آیه - 4 // 17انسام :آیا ،95 ،1
101م البته ایا دینری را هم م توان بر،مرد.
استدالل ص :14

 به کسان که گرای،ات،ان مانند اهل الحدیث و حنابله اس سییخن اهل حدیث را نم توان قبول کرد .دین صییرفا ت تسبدی نیسیی  .م توان دربار گزار های دینتأمل فلس دا. ،
 آیات در قرآن م توان یاف م بقر  ، 115حدید  ، 3و  ...که ذاتا ت مهیای تبیین عقالن اسییییییی  .اینآیا با مسرف فلسی هم افش و سییازگار اسی  .از طرف دینر بزرگان دین و خود قرآن هموار  ،ما
را بر ت کر دعو نمود اند.
تمرینات ص : 16

 - 1الف 1

ب2

ج 3

د 4

5

 - 2جسمانی مرکب از ماد و صور اس  .همچنین مرکب از اجزاء و مولکول ها و اتم ها اس و این
عین نیازمندی اسیی  .همچنین جسییم به مکان نیاز دارد یا مکانمد و زمانمد اسیی همه این ها با تصییور و
تسری که از خدا داریم منافا دارند.
 - 3آیهم 115سور بقر  ،باعث بد فهم عد ای ،د اس  .عد ای با توجه به چنین آیات و فقدان درک
صییحیح از این آیا به دام م،ییبهه و مجسییمه افتاد اند .از خطبه عل معلیه السییالم م فهمیم باید تنزیه
را هم در نظر گرف .م باید از خداوند و ص ا او درک و ،ناخت درس دا. ،
 - 4موجودا کامل ،عاری از ماد و قو  ،در نهای کمال ،واسطه آفرینش و  ....ممربوط به ص13
 -5اسی درص ی حه  -6 // 7-8اسی درص ی حه  3ارگراف های اول ،دوم ،سییوم  -7 //اسی درص ی حه 5
 -8اس درص حه 15

فصل 2
جستجوی ص : 20

بله  ،برای ی،رف نباید همی،ه از نقطه ص ر آغاز کرد .باید به تجربیا
نیز توجه کرد.

ب،ری و اندوخته های دینران

کشف رابطه ص : 20

باعث ،د به مد سه قرن آثارعلم  ،فلس  ،و ادب دینر ملل از ،ش زبان به زبان عرب ترجمه ،ود.
بررسی ص : 20

خل ای عباسیی در محیط های ایران تربی ،ییدند و وزراء و درباریان،ییان نیز ایران و فرهن
بودند.
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دوسیی

بررسی ص : 21

ترجمه مسیییاوی اسییی با ت سییییر مجمل .دیدگا های مت او مترجمان ،میزان تسیییلط آن ها بر زبان ،میزان
تسلط آن ها بر دینر علوم و زمینه اجتماع و فرهنن مترجمان و  ....باعث ت او ترجمه ها م ،ود.
ارزیابی ص : 22

زیرا این دو فلیسوف بزرگ ،مبدع و مبتکر نیز بودند .آنها سس کردند آموز های هست ،ناس و انسان
،ناس دین را با زبان عقل و فلس ه بیان کنند .آن ها بین عقل و دین ،کاف نم دیدند.
جستجوی ص : 23

حکمای مغرب زمین تا قبل ازقرن  12میالدی ،بی،تر تح تاتثیر افالطون وفلوطین بودند.
سن اگوستین ،آبالر ،اریژن ،مهمترین فالس ه از قرن  5میالدی تا  12میالدی هستند .
سازگاری عقل و دین به نحوی که اس و حرم عقل ننه دا،ته ،ود ،دغدغه اصل این دور نیس .
از قرن دوازدهم میالدی فالسییی ه مغرب زمین با ابتکار فالسییی ه اسیییالم در را سیییازگار کردن اعتقادا
دین با ا ستد ل های عقل آ ،نا ،دند و ،ی ته آن گردیدند .این امر ،الهام بخش سن توماس ،آلبر کبیر
و راجر بیکن ،د.
بررسی ص : 24

تالش ،اگردان ابن سینا ،مانند بهمنیا ،ابو عبید جوزجان  ،ابوالسباس لوکری و ....
تمرینات ص 24
-1ص -2 // 19ص - 3 // 22ص -4 // 19ص -5 // 24ص ، 20ارگراف آخر

فصل 3
تاًمل ص : 26

اسیییتدال بودن مهمترین خصیییوصییییا حکم م،یییاء اسییی چون فاراب و ابن سیییینا برای ارسیییطو اعتبار
زیادی قاتل بودند .ارسیییطو به قیاسییی برهان در مباحث فلسییی تکیه دا،ییی  ،فلسییی ه اسیییالم نیز در ابتدا
صور استد ل یدا کرد.
کشف مغااطه ،ص : 26

به او خواهم گ

این که واقسیت وجود دارد ،امری رو،ن و بدیه و ب نیاز از استد ل اس .

همچنین به او خواهم گ  :اراته هر گونه دلیل برای اثبا

یا ن

واقسی  ،مستلزم قبول واقسی اس .

به قول ابن سینا چنین فردی را م توان مورد ضرب و،تم قرار داد و .............
نمونه یابی ص : 28

-1صادش
کاذب

-2حذف ،د اس
 -7صادش

 -3صادش

4

-4صادش

 -5کاذب

-6

-

در قضییییایای با نم توان جای موضییییوع و محمول را عوز کرد  ،زیرا محمول اعم از موضییییوع
اس .
قضیه  5کاذب اس  ،زیرا قبول آن مستلزم تناقز اس  .ممثلث و دایر تباین ذات دارند
قضییییه  6کاذب اسییی  ،زیرا قبول آن مسیییتلزم تناقز اسییی  .صیییدا کیف مسیییموع اسییی و قرمز کیف
مبصر .صدای قرمز تباین ذات دارد.
قضییییه ،یییمار  7را م توان صیییادش دانسییی م،یییروط به این که فرد آموز های دین اسیییالم را قبول
کرد با،د.

تاًمل صف : 29

آیا هر چیزی که در ذهن تصککور می کنیم دایل بر وجود داشککتن آن نیسککت ؟ خیر .به خاطر مغایر وجود
با ماهی .
نمونه یابی ص  : 29گزینه های الف ،ج ،د صحیح هستند.
نکته  :باید از صور سوال ل ظ فقط حذف ،ود.
کشف رابطه ص : 30

 -م با د  -م و با و

م الف با ج  -م ب با ب  -م ج با الف  -م د با

نکته  :مورد آخر را باید با نسب حکمیه سالبه در نظر گرف .م عدد سه زوج نیس
ارزیابی ص : 31

الف خداوند م وجود برای خداوند ضروری اسد یسن دایر مسیییییتطیل ،م وجود برای دایر مسیییییتطیل ممتن اسییییی  .همچنین برای مورد ج یسن،یییییریا الباری ممتن اسییییی  .اما وجودی برای موارد دینرم انسیییییان  ،آخر  ،دریای جیو ممکن
اس .
تمرینات فصل سوم ص : 31

-1صییی حه  -2 // 26صییی حه -3 // 28صییی حه  -4 // 29-30صییی حه // 30
ب وجوب ج امتناه

-5الف امکان

فصل 4
کشف رابطه ،ص: 33

-1مربوط به فطر ثان اس که فلس ه دربار آن بحث م کند .
-2مربوط به فطر اول اس

و در علوم تجرب دربار آن بحث م ،ود.

-3چراهای نوع اول ری،ییییییه در فطر ثان دارد و با روش علوم تجرب نم توان دربار آنها بحث کرد
بلکه با تسقل محز و استد ل های منطق م توان به این مباحث تقرب جس  .چراهای نوع دوم مربوط
به فطر اول اس  .اس این سوال ها را م توان با است اد از متدمروش علوم تجرب تحقیش کرد.
فعاایت ص : 34

حیر ما را به رسییش از چرای امور م ک،ییاند .آدم در سییاح فلس ی ه و تسقل محز ،ابتدا به حیر
دچار م ،ییود .فلس ی ه با حیر آغاز م ،ییود ول فیلسییوف طالب ماندن در حیر نیس ی  .برای زدودن
5

حیر و اسیییییی به چراها ،به عقالنی روی م آورد .یسن
قرار م دهد.

رسییییییش مورد نظر را مورد تبیین عقالن

تاًمل ص : 34

چراهای که مربوط به اصل وجود هستند ما را با حیر روبرو م کنند؛ چراهای که مربوط به عالم و
آدم اس  .رسش های بزرگ هست ،ناس و انسان ،ناس را نم توان با تبحر در علوم تجرب جواب
داد .زیرا علوم تجرب او ت فقط با محسییوسییا سییر و کار دارند ثانیا ت علوم تجرب نم تواند از چار چوب
متد و روش خود که همانا م،اهد و تجربه و آزمایش اس فراتر روند.
تحقیق ص : 34

دان،مندان ابتدا رسش م کنند و م رسند :چرا ؟ مابتدا هر دان،مندی باید رسش تحقیش دا،ته با،د.
س س فرضیه ای در جواب رسش خود عرضه م کنند .فرضیه همان اس موقت و فرض به سوا ل
تحقیش اس که ممکن اس درس یا نادرس با،د .گام بسدی همان م،اهد  ،تجربه وآزمایش اس  ،برای
تأیید یا رد فرضیه .به این ترتیب اس به چراها همان ی،رف علوم اس .
جستجو و پژوهش ص : 35

مالک نیازمندی مسلول به عل برای یونانیان باسییتان مطرح نبود اس ی  ،زیرا آنها جهان م هسییت
صور یا ارچه و کاسموس م دیدند .هست و عالم برای آن ها ازل و قدیم بود.
در ادیان ابراهیم عل فاعل معلل الملل  ،همان عل غای م غای الغایا
این ادیان ماهی از اوی و بسوی اوی دارد.

را به

اسیییی  .جهان هسییییت برای

تفکر نقدی ص : 36

از نظر متکلمان اسالم با مراجسه به گذ،ته ،ئ م توان به حادث و قدیم بودن آن برد .ول از نظر
حکمای سییییالم م فالسیییی ه م،ییییاء باید دید که موجود ،ممکن الوجود اسیییی یا واجب الوجود .اگر ممکن
الوجود با،د ،حادث ذات اس و اگر واجب الوجود با،د ،قدیم ذات اس .
نم توان زمان را فرز کرد که موجودا مادی نبود با،ند .یسن عالم م عالم مادی مسدوم مطلش بود
با،د .جهان اعم از مادیا و فر،تنان ممکن الوجودند و آنها نسب به واجب الوجود تأخر ذات دارند ،نه
تأخر زمان .
ما با مالک متکلمان که زمان را ظرف ا،ییییییییا ی مادی م دانند  ،نم توانیم به سیییییییرا همه موجودا
برویم .مجردا هم زمان هستند و با مالک متکلمان نم توان از گذ،ته آن ها سرا گرف .
بررسی  :ص : 37

 بله  .موجودا عالم یا واجب اند یا ممکن  .این تقسیم بندی دربار خود وجود اس .اگر موجودی نسیییبتش با وجود عدم مسیییاوی با،ییید  ،ممکن الوجود اسییی  .ممکن الوجود نم تواند بدون
عل و خود به خود به وجود آید .زیرا ترجیح بال مرجح زم م آید و این ن قانون علی و قبول صدفه
اس که مساوی اس با ک،یدن خط بطالن بر روی همه علوم .
تطبیق و مقایسه ص : 37

ب بازیکنان
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خوب بازی کردن یا ورز،کار به عوامل زیادی بستن دارد که هر یا از آن عوامل عل ناقصه اند
و مجموعا ت عل تامه م ،یییییوند .مثالت مرب یک از آن عل هاسییییی  .عل های دینر ،یییییامل ، :یییییرایط
جسمان و فیزیک مناسب ،تمرین زیاد ،اننیز ها ی قوی ،امکانات مانند زمین و توپ مناسب و ...
کشف رابطه ص : 38

م توان به جای باید و حتما ت از واژ ضییرورتا ت اسییت اد کرد که البته همان مسنا را م دهد  .باید در جمله
های  1و  2بایدهای عل اس و در جمله  4و  5باید اعتباری اس  .م به اعتبار نقل یا ،رع
ژرف نگری :

-1گرما م حرار

-2 //گرمای مناسب و کاف  -3 //زمان زم و کاف برای اینکه گرما اثر کند.

تأمل ص 39

خیر  :عل و مسلول زم و ملزوم یکدینرند .آن دو متضیییایف اند .عل بدون مسلول و مسلول بدون عل
ب مسنا اس .
خیر  .نم توان در چنین جهان زندگ کرد .در جهان که مسلول خود به خود و بدون عل با،یییییید ،قابل
کنترل و تصور نیس .
ژرف نگری ص 40

 خیر  .خیر  .زیرا مسلول با قط نظر عل تامه فقط امکان ذات اس . هرم ضرور علتأمل ص 41

خیر  .چنین انتظاری مسقول نیس ی  .چون فراهم ،ییدن همه ،ییرایط مسییاوی اس ی با همان عل تامه .عل
تامه به مسلول هم وجود م بخ،د و هم ضرور .
تکمیل و ارزیابی ص 43

-1وهرمانی در جام جهانی، :یییرایط مناسیییب ،مربیان کار آزمود  ،تمرین های زیاد ،زمین چمن و توپ و
...
 -2وبول شدن در رشته فلسفه :مسلمان مجرب  ،کتاب های درس و کما آموز ، ،مطالسه مستمرو...
-3انسان کامل شدن :خانواد و محیط مناسب  ،آموزش زم  ،مربیان وررزید و ...
-4حرارت یا گرما :مناسب و انداز بودن گرما  ،زمان زم و ...
-5گرفتن پنچری الستیک دوچرخه :چسب ،وصله ،یا دستنا آ ارا  ،آچار ،یچ گو،ت و...
مقایسه و ارزیابی :صفحه 43

خیر  .زیرا بین عل و مسلول سنخی برقرار نیس .
تعقل و تطبیق  :ص 44

بله  .فاراب در جای تسلسل را به دور برگرداند اس  .چون در تسلسل بین عل ها و مسلول ها ت اوت
نیس  ،بنابر این م توانیم تسلسل را نوع دور به حساب آوریم.
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فاراب با ابطال تسییلسییل نا متناه  ،ما را از م،ییکل تسییلسییل و دور باطل نجا م دهد .او م گوید  :این
تسلسل باید متناه با،د و به علت که قاتم بالذا با،د ،ختم ،ود.
تکمیل و ارزیابی  :ص 46

برهان فاراب
برهان ابن سینا
-1موجود یا بلکه موجودات در جهن هس .
 -1موجود یا بلکه موجودات در جهان هس
 -2موجود یا واجب الوجود اسییییییی یا ممکن  -2تقدم عل بر مسلول
 -3مواجه با سلسله ای از علل هستیم که هریا
الوجود
 -3ممکن تا وجوب یدا نکند وجود یدا نم م،روط به دینر اس .
 -4س  :عل السلل هس .
کند.
 -4تسلسل علل نا متناه محال اس .
استخراج نتایج  :ص 47

از اصل علی  :نتیجه م گیریم بین موجودا جهان ارتباط و یوستن وجود دارد.
از اصل عل و مسلول  :نتیجه م گیریم نظام هست از حتمی و تخلف نا ذیری بر خوردار اس .
از اصل سنخی  :نتیجه م گیریم نظام هست داری نظام یا قانونمندی اس .
نمونه یابی  :ص 47

حذف اصل علیت :مساوی اس با این که موجودا عالم هیچ ارتباط و یوستن با هم ندارند.م صدفه
حذف اصل علی و معلوای :حتمی و تخلف نا ذیری میان عل ها و مسلول ها را مخدوش م سازد .
حذف اصل سنخیت :نظم و قانونمندی جهان را مختل م کند .
تحقیق :ص 48

الف ،ناخ چیس ؟ فلس ه م تواند به این رسش اس دهد.
ب علم چیس ؟ فلس ه م تواند به این رسش اس دهد.
ج مبان علوم تجرب  ،تجرب نیس  .بنیادهای علوم تجرب و ریاض و منطش را باید در فلس ه جستجو
کرد.
رسییش های مانند ، :ییناخ چیس ی ؟ علم چیس ی ؟ برای عالمان علوم تجرب و ریاض ی اهمی دارد و
باعث ی،رف علم م ،ود.
،ناخ عبار اس از همان هدف که همه علوم از تحقیش و ژوهش دارند و آن رسیدن به یقین نسب به
قوانین و نوامیس جهان اس  .به ،ناخت که همرا یقین نبا،د، ،ناخ نم گویند .آدم به حسب فطر
خویش در ،ناخ و ک،ف حقایش اس .
علم به مسنای علوم تجرب عبار اس از مجموعه منظم از نتایج تالش های تجرب انسان برای درک
بهتر دید های طبیس .
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کشف رابطه ص 49

 کلی و ضرور از فروع اصل عل م با،ند .علی به مسنای فلسندارد.
-

بدون کلی و ضرور مسن

استخراج پیام ص 49

الف عالمان استقراء گرا  .خیر
ب خیر – بل
تعقل ص 50

باید در زمین عقل قرار دهند .زمین عقل خد،ه نا ذیر تر اس .
تأمل فلسفی ص 52

و تبین عقالن

خیر  .خیر  .از این اصول برای اس به سوا

دید ها بهر م جوتیم.

تمرینات ص 54
 -1مسأله عل و مسلول ،هر حادثه ای عل دارد  .مربوط به ص 32
-2پاسخ در ص  -3 // 40-41صدفه  -4 //پاسخ در ص -5 // 41ص-6 // 35-36ص43
 -7ص -8 // 45سنن و نوامیس ااهی ص -9 // 47ص -10// 48ص-11 // 37ص-12 // 51ص 53

-13اصطالحا زیر را به طور خالصه ،رح دهید :
ااف ) واجب الوجود  :موجودی اسیییییی که وقت وجود را به عنوان محمول به آن نسییییییب م دهیم ،
حتم و اجتناب نا ذیر اس .
ب ) ممکن الوجود  :موجودی اس که حمل وجود بر آن نه ضروری اس و نه امتناع .
ج ) واهب الصور  :همان عقل دهم اس که فاراب به آن عقل فسال م گوید.
د) عقول  :همان عقول ع،ر یا فر،تنان و مالتا اند که هر دم در کار تدبیر خلق اند.
 -14گل محمدی  :اس در جدول آمد اس  .قصری با سننهای س ید  :سن س ید  ،آجر  ،گچ  ،خاک
 ،آهن  ،چوب  ،بنا  ،مهندس و .. .هر کدام به تنهای عل ناقصه و همه باهم عل تامه اند.
عاام هستی :هریا از عناصر ت،کیل دهند عالم هست و به تسبیر فلس ماد  ،صور و عل السلل.
هریا از عناصییر و یا ماد و صییور به تنهای عل ناقصییه اند ول مجموع عوامل فوش عل تامه
اند.
فرشککککتگان  :در عقول ع،یییییر  ،هریا از عقول مافوش به تنهای عل ناقصیییییه اند ول مجموع عقول
مافوش به اضافه عل السلل  ،عل تامه اند.
ابلیس :ماد  ،آتش ،علل ناقصه اند .ماد و آتش به اضافه عل السلل ،عل تامه اند.
وبول شدن در دانشگاه :عالقه و اننیز زیاد ،ت،ویش و حمای نزدیکان ،هوش و تالش کاف  ،کتاب های
درسی  ،کتاب های کما آموز،ی  ،دبیران کارآزمود  ،محیط آموز،ی مناسییب و ...هریا به تنهای
و یا تسدادی از آن ها با هم عل ناقصه اند ول همه آن ها با هم عل تامه هستند.
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 -15اصییییل علی و فروع آن حاکم بر دید های جهان اسیییی
،ناخ یقین و روابط حاکم بر دید های جهان اقدام م کند.

و فلسیییی ه به کما این اصییییول عقل به

فصل5
جستجو و تحقیق  :ص 57

الف ویژگ های ،خصیت  ،تربی خانوادگ  ،هوش و استسداد سر،ار و ...
ب به خاطر آرامش و سیییکو آن .م بسییییاری از فالسییی ه مانند نیچه و هیدگر برای اندی،ییییدن جننل را
انتخاب م کردند
ج روحیه مطالسه را در خود بی،تر تقوی کنیم.
عبرت آموزی  :ص 59

فاراب هموار در دانسییتن بود .اگر کسیی بداند چه لذت در دانسییتن وجود دارد متوجه م ،ییود ،لذ
های دینرفرع لذ دانستن اس .
تامل فلسفی  :ص 61

هیچ حادثه خودبخود ات اش نم افتد .صدفه محال اس و همه امور عالم حکیمانه اس .
 با توجه به نموداری که در کتاب ترسییییم ،ییید  ،هسیییت یا وجود به عالم ماد خالصیییه نم ،یییود و بخشبزرگتر هسییت عالم ماوراالطبیه اس ی که دارای سییلسییله ای از عقول اس ی که هر یا به تدبیر بخ ،ی از
جهان م،غول هستند و در راس همه آن ها عل السلل قرار دارد.
مقایسه و تطبیق  :ص 62

علم و عدل ،خیر
ارزیابی و مقایسه  :ص63
میییییدیییییینیییییه
میییدینیییه
وصف
جاهله
فاضله
جاهل به احکام اله
عیییالم بیییه احکیییام اله و رتیس
و مصالح مردم
رتیس مصالح مردم
وصف

مردم

فضیییایل و اعمال ارادی و
اکتسییییاب دارند که با نظام
مردم
و سییازمان مدینه هماهن
اس و...

همییاهنی و متسییادل عمیل نسیییییییییبیییی
نسییییب
اعضاء
اعضاء م کنند.
بر اساس احکام و نوامیس سیاس
اله اس .
سیاس
هدف

سساد دنیوی و اخروی

هدف

مقایسه
رتیس مدینه فاضیییییییله عالم به
احکام اله و مصیییییییالح مردم
اس و جاهله خیر

،ناخ سساد و عدم ،ناخ
مردمش نه سیییییییساد
را م ،یییناسیییند و نه سساد
سییییساد به ذهن،ییییان
خطور م کند.
عییییدم هیمییییاهینینی
تسادل

و تسادل و عدم تسادل

بر اسیییییییییاس مییییل و مدخلی و عدم مدخلی احکام
خواسیییی ،ییییخصیییی و نوامیس اله
اس .
سساد دنیوی و اخروی ،فقط
سساد دنیوی
سساد دنیوی
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تحقیق و پژوهش  :ص 64

این ژوهش را دانش آموز باید با مراجسه به کتاب تاری فلس ی ه در اسییالم ویراسییته میر محمد ،ییریف
انجام دهند.
تمرینات فصل پنجم ص64
-1گرد آمدن مردم در یا سرزمین برای دستیاب به سساد دنیا و آخر اس  .ص60
 -2اس ص-3 // 60ص -4 // 62ص -5 // 62ص60

ارگراف آخر -6 // 6ص حه – 7 // 63ص حه 63-64

فصل 6
عبرت آموزی  :ص 68

چون ابن سیییینا علم حقیق را در رتو آن با مبدأ وجود م داند .دان،یییمند حقیق هرگز به ظواهر اکت ا
نم کند بلکه م کو،د به کنه ا،یا در رتو نور حش ناتل ،ود.
تفکر ص 71 :

زیرا بن سینا فیلسوف مبتکر و خالق بود اس  .وی در کنار فاراب از مؤسسین فلس ه اسالم اس
و در عرصییه علم در ر،ییته های مختلف کمتر کس ی را داریم چه موافش یا مخالف از وی متأثر ن،یید
با،د.
بررسی و تحقیق  :ص72

این دو بیط حافظ عا،ییقانه و در نهای عارفانه اسی  .به این مسنا که به هر جا م ننرد ،مس،ییوش را
م بیند ول در نزد ابن سینا عالو بر همه این ها ،نظام حاکم برعالم  ،نظام احسن اس .
جستجو و کشف رابطه 73 :

در علم حقیق از نظر ابن سییییینا نباید از مبدأ وجود که خداوند اسیییی غافل ،یییید .علوم جدید نتوانسییییته
خواسیییته علم حقیق را تحقش ببخ،ییید .علم جدید فقط علل مادی رویدادها را برسییی م کند .محدودی
ممتد علوم طبیس  ،عالمان این علم را از دیدن عل السلل محروم م نماید.
از نظر ابن سینا هر دان،مندی با ی،رف علم در برابر خداوند خاض تر نم ،ود .زیرا دیدن جهان
به صرف روش علم تجرب ما را از درک صحیح ذا حش محروم م کند.
ارزیابی و تطبیق  :ص74

ننا یا زیس ،ناس به عالم وجود ،نناه اس در چارچوب روش علوم تجرب  .یسن سرو کار
او با دید های محسییوس و مادی اسیی با روش تجربه و م،ییاهد و آزمایش .ابن سییینا سییس م کند
ازاین مرحله ا فراتر نهد و با ننا عقل به عل السلل که همان غای الغایا اس رهس ار ،ود.
تأمل  :ص 75

هر انداز ن س آدم به کما

بی،تری آراسته ،ود واز طریقه تزکیه و  .....ص74

تحقیق ص 75

دانش آموز باید با مطالسه رساله ع،ش ابن سینا مقاله ای در این زمینه تهیه نماتید.
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تکمیل  :ص 76

دانش آموز با مراجسه به کتاب دفتر عقل و آی ع،ش نو،ته دکتر دینان به تهیه مقاله م

ردازد.

تحقیق  :ص 77

بسیاری از مطالب را نم توان با زبان روزمر یا حت زبان عقل بیان کرد .زبان حکای و تمثیل ما
را از محدودی های زبان رها م سازد .تمثیل و استسار باعث ر،د زبان م ،ود .
بررسی و تحقیق  :ص 78

اراته مقاله توسط دانش آموزان انجام م ،ود.
تمرینات فصل ششم ص 79
-1ص  73اراگراف آخر -2 //ص  73وسیییییط صییییی حه - 3 //ص  72وسیییییط صییییی حه  -4 //ص 72وسیییییط صییییی حه
 -5ص  74اراگراف آخر -6 //ص  74وسیییییط صییییی حه  -7 //ص 74دو اراگراف ماند به آخر  -8 //صییییی حه 75
 -9از مبان مابسدالطبیس فاصله گرفته اس  .زیرا بین انسان و جهان نوع بینانن بر قرار ،د اس .رابطه انسان
و جهان خ صمانه ن سی  ،ان سان برای نابودی جهان خلش ن ،د ا س وغای او قهر و غلبه بر جهان نی س  ....ص حه
 . 74همچنین متد علو تجرب در عین موفق ی های که برای آن ایجاد م کند ،محدودی های را هم
تحمیل م نماید و آن فاصله گرفتن از مبان حکیمانه اس  -10 .ارگراف آخر ص حه 74
 -11دان،مندان امروزی جهان طبیس را در چارچوب متد علوم تجرب و علل مادی صرف مطالسه م کند .در حال
که دان،مندان اسالم مرتبه ای از جهان هست م بیند که باید ما را واجب الوجود و نظام احسن نزدیا کند.
 -12ص حه 77

 -13ص حه 77

 -14ص حه  78ارگراف آخر بخش ژیلسون

 -15خیر  ،سهروردی  ،حکم ا،راش ص حه  77ارگراف آخر.

 -16ص حه  78سه ارگراف اول

فصل 7
تحقیق  :ص80

اراته مقاله توسط دانش آموز با مراجسه به کتاب« ماجرای فکر فلس

» دکتر دینان

تفکر :ص81

 این درس اس که همه متکلمان دارای تسلقا دین هستند ول در بسض از مبان و یا در روش بایکدینر اختالف دارند .مثال متکلمان مستزل قاتل به حسن و قبح عقل و ذات افسال اند اما ا،اعر به
حسن و قبح ،رع اعتقاد دارند.
 عقل برای مستزله بی،تر همان جدل اس و عقل برای م،رب فلس م،اء ،برهان اس .تعقل  :ص82

خیر .با این ایه ،ری ه در م یابیم دینداری تسبد صرف به مسنای یروی کورکورانه نیس  .از چیزی
که علم نداریم نباید یروی کنیم و باید خود را در ی،نا علم و عقل مستول بدانیم و این موضس اس
که غزال آن را به دید تحقیر و انکار ننریسته اس .
جستجو و تحقیق  :ص83

تهیه مقاله توسط دانش آموز
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تمرینات  :ص 83

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

ص حه  81ارگراف های اول و دوم
ابوالحسن ا،سری  ،زدودن عناصر غیر اسالم از ساح اسالم  .ص حه 81
ص حه  : 81خط نجم  .مستزله طای ه ای از  ................به دید انکار م ننریستند.
ص حه  : 81چون خداوند از همه بندگان عالم آگا اس .
ص حه  : 81چون با مسجزا یامبران خلط م ،ود.
ص حه  : 81اراگراف دوم
ص حه 82
ص حه 82

فصل 8
تامل ص 86

خیر ما از عقل گریزی و گزیری نداریم .س قبل از به بلو رسییاندن عقل نم توان در مسیییر سییلوک وقرب ال هللا موفش ،د.
زیرا سیییهروردی ،یییی ته و طالب حقیق بود .او نزد مجدالدین جیل در مراغه و در محضیییر ظهیرالدینقاری در اصییی هان به تحصییییل رداخ و به سیییراسیییر ایران سییی ر کرد  .وی از مناطش مختلف آناتول و
سوریه دیدن کرد و با م،ای صوفیه مالقا ها کرد و از تسالیم آن ها بهر ها گرف .
تکمیل ص 87

ک،ورمان ایران در زمینه ها و موضوعا مختلف صاحب خالقی و ابتکار م ،د و این یسن
گسترد اجتماع و فرهنن .

ی،رف

تحقیق ص 88

از نظر سهروردی خطر فیلسوفان ب سلوک در این اس که نم گذارد آدم از چارچوب عقل استد ل
فراتر رود  .سییییییهروردی نم خواسیییییی فهم خود را در ،ییییییناخ محدود به روش عقل کند .م اهیم عقل
صییییرف او را قان نم کرد .او م خواسیییی بیش از عقل به هسییییت ن وذ کند و با آن نسییییب عمیش تر و
حضوری تری یدا کند.
با توجه به م،ییی فیلسیییوفانه سیییهروردی و مواضیییس که در جاهای مختلف اتخاذ کرد اسییی  ،به نظر م
رسد از نظر وی ابلیس بر سالکان ب فلس ه غالب تر اس  .سهروردی حکم بحث صرف را از سلوک
قلب صرف با تر م بیند و م گوید اگر مجبور ،دیم از بین دو ن ر که یک فقط فیلسوف و دینری فقط
سالا اس  ،یک را برای زمامداری و حکوم انتخاب کنیم ،اول ،ایسته تر اس .
تفکر ص 88

سهروردی تحقیش فلس به ،یو استد ل محز را ب حاصل م داند و سیر و سلوک روحان را بدون
تربی عقل و استد ل موجب گمراه قلمداد م کند.
تکمیل ص 89

 -تسلیم و تربیت اس که عالو بر کو،ش مداوم ،اگرد ،استاد و راهنمای خوب نیز وجود دا،ته با،د.
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برتر از این چهار طبقه ،طبقه نجم قرار دارد که متسلش به قطب یا امام اسی که در راس سییلسییله مراتبروحان اس و دینران چون نمایندگان و خل ای او هستند.مالبته با توجه به متن کتاب طبقه نجم م تواند
در طبقه نجم مستتر با،د
استخراج پیام ص 90

چون سلوک عرفان بدون عقل م تواند گمراه زیادی را ایجاد کند.
تامل فلسفی ص 91

از نظر سهرودی این گونه نی س که هر چه به گذ ،ته باز گردیم لزوما ت اندی ،ه ب ،ر نازل تر و ب ارزش
تر بود اس  .از نظر سهروردی در فلس ه هرمس یا ادریسم،یث یامبر اس  .از نظر سهروردی بسد
از هرمس سلسله ای از حکمای یونان و ایران قدیم ظهور کردند:
در ایران  :کیومرث -فریدون -کیخسرو -بایزد بسطام  -حالج -ابوالحسن خرقان
در یونان  :فیثاغورث -ام دکلس -افالطون -نو افالطونیان -ذالنون مصری -ابو سهل تستری
سهروردی مستقد اس این دو جریان را ادغام نمود و ینانه و واحد نمود اس .
گفتگوی فلسفی ص 92

از نظر سییییهرودی حقیق در عالم واق و ن س ا مر یا چیز اسیییی ول م توان از را های مختلف به
این حقیق واحد تقرب جس ی و این به ماهی حقیق لطمه ای نم زند، .ییبیه به بیان سییهروردی ،مو نا
در مثنوی م گوید  :از نظرگا اس ای مغز وجود  ///اختالف مومن و گبر و جهود
کشف رابطه ص 92

از نظر سهروردی هر چند حقیق در عالم واق و در مقام ثبو واحد اس اما همین حقیق واحد در مقام
فهم مدر مقام اثبا متکثر م ،ود.م این ،اید به دلیل محدودی های ،ناخ ما و چنونن یش دانسته
های ماس از نظر سهروردی کسان فاقد بینش فوش هستند در واق فهم خود را مطلش گرفته و به توهم
حقیق دچار م ،وند.
تکمیل ص 93

ل ظ ا،راش در آسمان مسقول جان د ل دارد به آن مرتبه و درجه ای که ،ما با عنای به سلوک عرفان
در صیییدد تسال بخ،ییییدن به حکم بحث و اسیییتد ل هسیییتید .در این مقام اسییی که علم به مراتب انوار
ظهور م یابد .سهروردی ی،نامان علم به این مرحله را کیومرث و فیثاغورث م داند.
تحقیق ص93

م،یییییرقیان همان فر،یییییتنان مقرب هسیییییتند که از هر نقص و تاریک منز اند و به دلیل تجرد از ماد ما
موجودا خاک و فنا ذیر قادر به درک آن ها نیستیم.
تطبیق و مقایسه ص 93

خور،ییید در تمثیل غار افالطون همان «مثال خیر» یا «اید نیا» اسیی و واجد همه کما
همان نورا نوار سهروردی اس .
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اسیی  .این

تامل و استدالل ص94

رو،نای نور در خود نور باالذا اس ول رو،نای در غیر نور از نور گرفته ،د اس .
تامل ص 94

-1خیر .اگر کس ی فاقد ول و ثرو با،یید نم تواند بخ،ییند ول با،یید .مذا نا یافته از هسییت بخش ک
تواند که ،ود هست بخش
 -2اولین مرتبه بسد از رتو نور قوی به منب نور ،بیه تر اس .
 -3خیر .زیرا به تجربه دریافته ایم اولین مرتبه بسد از رتو نور قوی به منب نور ،ییییییبیه تر اسیییییی  .طبش
قاعد امکان ا،رف سیر وجود هموار از امکان ا،رف به امکان اخسمغیر ا،رف سرازیر م ،ود و
در راس آن هم نورا نوار قرار دارد.
تکمیل ص 94

بله  .باید یاد آووری ،یود که قاعد امکان ا،یرف در اصیل در مقام اثبا ممکن الوجود ا،یرف اسی ول
این قاعد تلویحا وجود خدا را نیز اثبا م کند.
تحقیق ص96

از دانش آموزان به صییور گروه یا ان رادی م خواهیم در خصییوص ،ییناخ و تاری مباحث مربوط
به آن مقا ت را تهیه کرد و در کالس بخوانند.
کشف ص96

رابطه ظاهر و مظهر اسی  .عالم تجل نورا نوار اسی  .چنین رابطه ای گسییسییتن نیسی  .زیرا در چنین
رابطه ای خالش همان مخلوش اسییییییی در مقام ظهور و مخلوش همان خالش اسییییییی در مقام بطون .از نظر
سهروردی چنین رابطه ای از رابطه عل و مسلول بسیار عمیش تر اس .
جستجو و کشف رابطه ص96

عالم مثال در ننا سهروردی همان عالم انوار مدبر یا اس یبدیه اس که وا سطه فیز از ارباب انواع به
موجودا مادی هستند .م تحقیش بی،تر در این خصوص را به دانش آموزان محول کنیم.
تطبیق و نمونه یابی ص97

ترسیم نمودار را به دانش آموزان محول م کنیم .
مقایسه و تطبیق ص97

،یییییییباه  -1 :هر دو عالم را محدود به عالم ماد نم دانند و به عالم ماوراالطبیه هم قاتل اند-2 .هر دو
برای عالم ماوراالطبیه مراتب مختلف قاتل اند.
ت او ها  -1 :علت ااعلل در نظام آفرینش ابن سیییییینا جای خود را به نوراالنوار در نظام سیییییهروردی م
دهد -2 .عقول عشره در نظام آفرینش ابن سینا جای خود را به انوار واهره در نظام سهروردی م دهد.
 -3عقل دهم(عقل فعال یا واهب ااصکککور) در نظام آفرینش ابن سیییینا جای خود را به ارباب انواع در نظام
سییییییهروردی م دهد -4 .در ننا سییییییهروردی عالم انوار مدبر یا اسیییییی یبدیهمعالم مثال را نیز داریم که
واسییطه فیز از ارباب انواع به موجودا مادی هسییتند .نظام آفرینش ابن سییینا فاقد چنین مرتبه ای اسی .
مسهروردی با توجه به این فقدان وبا استناد به واعده ااواحد ال یصدر عنه االاواحد ،نظام آفرینش ابن سینا
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را به نقد م ک،یید و م رسیید چنونه از عقل دهم غیر مادی و مجرد ،عالم طبیس مادی متکثر به وجود
آمد اس ؟ در حال که سنخیت بین آن دو م،اهد نم ،ود .سهروردی مستقد اس این م،کل با انوار
مدبر قابل حل اس .
تشخیص ص98

علم به موارد ،مار های م 10 ، 9 ، 8 ، 4 ، 3 ، 2 ،1علم حضوری اس و در موارد  7 ، 6 ، 5علم
حصول اس .
موارد مربوط به ،مار هایم  10 ، 9 ، 8 ، 4 ، 3 ، 2 ،1م صداش علم ح ضوری هستند ،چون علم به
هر یا از آن موارد ،مستقیم و ب واسطه اس .
استدالل و تطبیق ص99

ا،یا خارج از طریش صورت ذهنی بر ما مسلوم م ،وند .مسلوما ما از طریش علم به صور ذهنیمعلم
حضوری بر ما مسلوم م ،وند.
نتیجه ای که از این مقایسییییییه م توان گرف این اسیییییی  -1 :م،ییییییرقیان فقط در عالم ماوراالطبیسه وجود
ندارند .ن س انسییان نیز یک از انوار مجرد اس ی  .علم حضییوری ن س به صییور علم  ،تابش نور ن س به
ا،یا خارج اس  .ا،یا خارج به مدد نور ن س آ،کار و مسلوم م ،وند.
تامل فلسفی ص100

علم حضوری ن س به خود به اضافه علم حضوری ن س به صور علم متابیدن نور ن س به اجسام و دید
های خارج باعث م ،ود به نا آگاه های خود آگا گردیم .اگر ما به اگاه های خود آگا نبا،یمماگر
فاقد علم حضوری با،یم نم توانیم با دینران گ تنو کنیم .به عبار دینر ما از طریش آگاه های خود،
با دینران تسامل برقرار م کنیم.
تکمیل ص100

اگر همه آگاه های ما منوط به آگاه های ما از خود نبا،یید ،چیزی به عنوان آگاه تحقش نم یابد.مهر
علم حصول مبتن بر علم حضوری به صور ا،یا اس و هر علم حضوری به صور ا،یا مبتن بر علم
خویش اس .
حضوری ن س به خود و حا
دیااوگ فلسفی ص100

با این فسالی دانش آموزان باید سیییییر انجام به این نتیجه برسیییییند تا ن س به خود ،آگا نبا،ییییید نم تواند به
صور علمیه آگا ،ود و تا به صور علمیه آگا نبا،د ،آگاه از عالم خارج و ا،یا گوناگون محال اس .
تشخیص ص100

مورد مربوط به ،ییمار م  1علم حضییوری اس ی و موارد مربوط به م 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2علم حصییول
اس .
مقایسه و تطبیق ص101

م،یییرش ها و مغرب های عرفان ،یییی ا،یییراش مربوط به سکککلسکککله مراتب وجود از نظر وی اسییی که در
راس آن نورا نوار و در ذیل آن طبیس قرار دارد و در بین آن دو مراتب مختلف انوار قاهر تا انوار
مدبر قرار دارند .اما منظور از م،یییرش و مغرب جغرافیای  ،همان نور و رو،ییینای ظاهری و مرت در
عالم طبیس اس که منحصر به خور،ید طلوع کنند و غروب کنند در طبیس اس .
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استخراج پیام ص101

اگر ن س نورانی بی ،تری را ک سب کند و علم ح ضوری در آن تقوی ،ود ،ن س م تواند به عال ترین
مرتبه ادراک و اتصییال حقیق نایل ،ییود .البته این منوط بر این اسیی که آدم با تالش و تهذیب و نزکیه
ن س ،ایستن کسب نور بی،تر از نورا نوار را به دس آورد با،د.
تکمیل ص102

بل  ،انسان در مسیر مغرب ها هم م تواند به مغرب های ایین تر هم نزول و سقوط کند .آدم موجودی
اسی که م تواند از اسی ل السییافلین تا اعل علیین نزول و صییسود دا،ییته با،یید .از دانش آموزان بخواهیم
ایات از قران کریم در بار بیابند.
ارزیابی و تطبیق ص102

به ،ییناخ نظری اهمی دهیم ول ،ییناخ را منحصییر به آن ندانیم .با سیییر در نورانی ن س به ،ییناخ
بی،تری نایل ،ویم به نحوی که با تمام وجود خود را در محضر خدا ببینیم.مبه آخرین اراگراف در همین
ص حه مراجسه ،ود.
تعمل ص 103

از دانش آموزان بخواهیم داوطلبانه حکای تمثیل وصککککه ربة ااغربیه را از طریش نمای،یییینامه و دیالوگ
های زیبا ن،ان دهند.
تمرینات ص104
-1ص  88اراگراف اول -2 //ص  89اراگراف اول -3 //ص -4 // 89ص  91اراگراف دوم -5 //
الف ص 92خط آخر ب ص 92خط اول و دوم از ییاراگراف آخر ج ص 93خط اول د ص95
ایین صییی حه -6 //ص  93وسیییط صییی حه -7 //ص  -8 // 94ص -9 // 95اثبا تجرد بسد خیال،
اتحاد عالم و مسلوم و اثبا مساد جسیییییمان که صیییییدراتمتالهین در بار ان ها بحث کرد اسییییی  .مص 96
انتهییای ییاراگراف اول  -10 //ییاراگراف آخر از ص 95و ییاراگراف اول از ص -11 // 96ص97
اراگراف آخر -12 //ص 98دو اراگراف آخر -13 //ص 99وسییط ص ی حه ما،ییراش ن س -14 //ص
 103اراگراف های اول و دوم .

فصل9
تحقیق ص106

او به یاری روش برای انسان ،ناسای حاصل م ،ود .ثانیا به کما روش م توان در مورد درستیا نادرسیییییییت مسرف به داوری رداخ  .در دنیای جدید دکار بر اهمی روش تاکید کرد و بر ن
مرجسی ها یا اتوریته های فکری رداخ .
در روش فلسییی م،یییاء تاکید بر اقامه برهان و اسیییتد ل صیییرف اسییی اما در روش ا،یییراق عالو براستد ل به ،هود قلب و در نهای به وصول هم اهمی داد م ،ود.
تحقیق ص106

دانش آموز به توصییییه کتاب باید به کتاب ماجراهای فکری فلسکککفی در اسککک م نو،یییته دکتر دینان مراجسه
کند .ول اجما باید بدانیم هم عارفان و هم متکلمان در روش با فالسییییییی ه اختالف نظر دارند .عارفان به
عقل و استد ل فلس ای بند نبود و را ع،ش را هموارتر و نزدیا تر و ب خطرتر م ،ناسند و م
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خواهد به حقیق هسییت واصییل ،ییود .متکلمان نیز با تکیه بر منقو
خود را از فیلسوفان جدا م کنند.

،ییرع و روش اسییتد ل جدل را

تفلسف ص107

عرفان به این ستوال جواب مثب م دهند .
 -اس خواهند داد با فهم و عقل انسان صور م

ذیرد.

نتیجه  :اگر بنویند که نم فهمند که چه چیزی را ،هود کرد اند ،در اس خواهیم گ  ،س چه چیزیرا ،ییهود کرد اند و در بار چه چیزی سییخن م گویند؟ اگر فهمید با،ییند چه چیزی را ،ییهود کرد اند،
س باید با عقل فهمید با،ند .در نهای باید گ ما از فهم گریز و گزیری نداریم.
تحقیق ص109
موضوع

هدف

روش فلسفی مشاء

موجود بما هو موجود(وجود)

روش فلسفی اشراق

موجود بما هو موجود(وجود)

علم به احوال موجود بما هو
موجود
علم به احوال موجود بما هو
موجود

روش سلوک عرفانی
روش استدالل ک می

وصول به خدا
دفاع از گزار های دین

خدا
گزار های دین

روش
استد ل برهان
استد ل برهان و ،هود
قلب
،هود قلب
استد ل جدل

تمرینات ص109
-1ص 107و 108
 -2ص 106و 107
-3به جدول فوش مراجسه ،ود
-4ص  106اراگراف دوم
-5ص  108اراگراف اول و دوم

فصل10
تحقیق ص111

در این تحقیش دانش آموز م تواند از کتاب های دیدگاه ها و برهان ها تالیف ،ا ور اعتماد و چیستی علم
اثر چالمرز ،ترجمه سسید زیبا کالم است اد کند.
اجما باید گ مال صییدرا تمام علوم را که برای حیا مدینه زم اس ی  ،علوم مسامله ای م داند .او
تاکید دارد نباید از علوم مکا ،ه ای غافل ،د زیرا ط طریش با علو مکا ،ه ای مقدور اس  .مال صدرا
فقه را نیز علم مسامله ای م داند .امروز علم با تاثیر از دکار برای روشممتد جاینا ویژ ای را قاتل
ا س  .این مو ضوع باعث ،کاف بین علوم طبیس و علوم ان سان جدید با جهان ،نا س و ان سان ،نا س
گذ،تنان ،د اس .
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کشف ص113

کسیییان که ننا سیییطح به دین و عالم و آدم دارند  .متکلمان و فقهای زمان مال صیییدرا این گونه بودند.
وی از آن ها که برای او مزاحم ایجاد م کردند  ،گالیه م کند  .م به مطالب با ی همین صییییییی حه
مراجسه ،ود
تشخیص ص113

بی،تر دو گرو  -1 :کسان که ننا سطح به حقیق و گزار های دین دارند و به مسرف فلس وقس
نم نهند  -2 .کسان که مسرف را به علوم طبیس محدود کرد اند و به خارج از موضوعا مربوط به
علوم طبیس به دید ن و انکار م ننرند.
کشف رابطه ص114

هیچ رابطه ای با دیدگا مال صیییییییدرا در بار علم ندارد  .دیدگا مال صیییییییدرا در بار علم  :ص 111
اراگراف آخر :چنان که م گوید « بسیاری از منسوبان به علم  ...حقایش را فرا م گیرد » .
مقایسه و تطبیق ص114

مباحث مربوط به ا،راش ربان در همین ص حه با مباحث ،ی ا،راش در این خ صوص مقای سه ،ود  .م
از جمله با م،رش اصغر و اکبر ص حه 102
ارزیابی ص116

جواب ص  115اراگراف آخر
استدالل ص116

داوری در اسیی به این سییتوال را به دانش آموزان واگذار م کنیم و برای مواضییس که اتخاذ م کنند ،
طالب دلیل م ،ویم .
استخراج پیام ص117

در این جا هم تحقیش و داوری در اسییییییی به این سیییییییتوال را به دانش آموزان واگذار م کنیم و برای
مواضیییس که اتخاذ م کنند  ،طالب دلیل م ،یییویم  .م به طور کل ت سییییر مال صیییدرا از ت سییییر مرحوم
مجلس امروزی تر و قابل قبول تر اس .
تکمیل ص118

در هر یا از موارد الف  ،ب  ،پ  ،مال صییدرا نیز مباحث کتاب اس ی ار اربسه را به ترتیب بر حسییب
مراحل چهار گانه عرفا تنظیم کرد اسی و سییلوک عقل را با سییلوک عرفان هماهن سییاخته اسی  .از
نظر مال صدرا با ط مراحل سیر و سلوک عقل و فلس م توان به غای کمال انسان نایل آمد .
تمرینات ص118
-1ص 111اراگراف دوم  :مال صدرا فیلسوف م،ات بود  ...ت سیر ا،راق کند.
 -2ص 115اراگراف آخر  :نبو و ابتکار مال صدرا  ...به وجود آورد.
-3ص 116اراگراف اول  :مال صدرا با نظر متکلمان در بار عقل  ...با ضروریا عقل نیس .
-4ص  117و  118موارد  4 ، 3 ، 2 ، 1و الف  ،ب  ،پ ،
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فصل11
یاد آوری و کشف رابطه ص120

مغایر وجود با ماهی م زیاد وجود بر ماهی
تامل فلسفی ص120

«م هوم وجود» نظر به اح کام وجود دارد و م باحث مان ند بدا هت وجود  ،م غایرت وجود با ماه یت و
اشتراک معنوی وجود در این جا مطرح م ،ود اما «حقیق وجود» نظر به احوال وجود دارد و مباحث
مانند اصاات وجود و تشکیک وجود در این جا مطرح م ،ود .
تحقیق ص121

الف  :هر خیر و کمال به وجود بر م گردد و هر ،یییییییر و نقصیییییییان به عدم و اگر وجود اعتباری بود
با،د .
امکان ندا ،من،ا و منب همه خیرا و کما
ب :اگر وجود اعتباری و ماهی اصیل با،د زم م آید فرق میان وجود خارج و وجود ذهن نبا،د .
حال آن که میان این دو ضیییییرورتا فرش اسییییی و هر کدام آثار مخصیییییوص به خود دارند .م توضییییییح این
مطالب تحقیش بی،ییییتردر این موضییییوع را به دانش آموزان واگذار م کنیم  .با مراجسه به غرر چهارم از
فرید اول از کتاب ،رح منظومه جلد اول
نمونه یابی ص122

،ییییر  :م م،یییترک ل ظ نور  :مم،یییترک مسنوی بادیه  :مم،یییترک ل ظ
س یدی  :مم،ترک مسنوی زیبا  :مم،ترک مسنوی

وجود  :مم،یییترک مسنوی

تعقل ص124

مانند من،ور یا ،ی،ه های که نور را متکثر جلو م دهند در حال که آن من،ور یا چیز بی،تر نیس .
مقایسه و تطبیق ص125

ابن سیییییینا مالک نیاز مندی مسلول به عل را در تقابل با نظریه متکلمان که حدوث زمان م دانسیییییتند ،
امکان ذات م داند  .م دانش آموزان را ارجاع دهیم به فصیییل  4در همین کتاب ص  36مال صیییدرا م
گوید وجود ممکنا نسییب به خدا عین الربط اس ی  .مال صییدرا فقر وجودی را به حاش وجود مربوط م
داند  .م توضیح بی،تر ص 124
بررسی و تحقیق ص126

به عقید مال صدرا آدم تناس بطون دارد و م تواند در قبز و بسط با،د و صسود و نزول دا،ته با،د
 .به این ترتیب صیی ت مانند حریص بودن م تواند حسیین هم با،یید  .مانند حریص بودن در تقرب به خدا
.مبه این ترتیب به نظر مال صییدرا صی ات مانند حریص  ،ک ور  ،ظلوم و  ...م توانند فضیییل هم با،یند
 .هر چه انسان بی،تر بتواند با کمال خویش ذا حش را نمایان سازد ، ،ایستن مقام خالف در او بی،تر
م ،ود .
جستجو ص127

حرکت در مقواه أین  :تمام حرکا مکان و حرک های مادی مکانیک را ،امل م ،ود  .مانند افتادنسن
20

حرکت در مقواه وضکککک  :حرک هر ،یییی مادی بر محور خودش حرک وضییییس اسیییی  .مانند حرکزمین به دور خود .
حرکت در مقواه کم  :ر،د جانواران و گیاهان در مقوله کم اس  .نهال که به درخت تناور تبدیل ،د ،در مقوله کم حرک کرد اس .
-حرکت در مقواه کیف  :تمام حرکا ،یمیای و فیزیک  ،حرک کی

اس  .مانند گرم ،دن آب .

گفتگوی حق جویانه ص127

در این فسالی بسد از این که دانش آموزان صییییییی ا موم و میز را جداگانه در جدول قرار دادند  ،باید آن
صیی ا را عرضیی و وابسییته بدانند و بنویند جوهر را از طریش عقل در م یابیم و سیی س در اسیی به
ستوال دوم نیز بنویند  :جوهر را صرفا از طریش عقل در م یابیم  .زیرا اعراز که وجود،ان وابسته
اس باید موضوع دا،ته با،ند و نم توانند خودبخود با،ند  .اس سوال سوم هم مثب مبل اس .
درون نگری ص130

اصال انسان به وجود اوس نه به ماهی او  .مسنای نزدیک انسان به خدا و کمال او اگر وجودی با،د
قابل درک اس در غیر این صور خیر .
وجود جسمان انسان عالو بر ابساد سه گانه مکان مطول  ،عرز  ،ارت اع بسد زمان هم دارد  .یسندر زمان هم جاری اس و این عین حرک و تغییر اوس  .به فسلی رسیدن قو اوس  .انسان موجودی
اس سیال که این سیالی فقط بسد جسمان او را ،امل نم ،ود بلکه مهمتر از آن  ،این فراز و فرود بسد
روح و روان او را نیز ،امل م ،ود .
تمرینات ص131
-1اصول زیر را ،رح دهید :
-1اصاات وجودمص حه  120اراگراف آخر -2اصاات ماهیتمص حه  120اراگراف آخر  -3تشکیک
وجود مص حه  123اراگراف اول و دوم  -4فقر وجودیمص حه  124وسط ص حه
-2وحد

موجودا  ،کثر  ،وحد در عین کثر و کثر در عین وحد

 .ص 123

 -3ص  124وسط ص حه
-4اصطالحا زیر را ،رح دهید :
الف ا،یییییییتراک مسنوی وجود مص  122ب وحد حقیق وجود مص  122ج جوهر و عرز مص
 127د موجود ثاب و متغیرمص 129
-5ص 125
-6ص 126
-7ص  129مخالصه مبحث وجود سیال تا اراگراف های اول و دوم از ص 130
-8ص  128اراگراف آخر تا اراگراف اول از ص 129
-9ص  129اراگراف سوم
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-10ارتباط خدا با جهان  ،مسییتله حدوث و قدم عالم  ،رابطه ن س و بدن  ،وجود ذهن و مسییتله ،ییناخ و
مساد جسمان  .ص 131

فصل12
تفلسف ص136

به طور کل این دو تاثیر و تاثر متقابل دارند ول وقت زندگ بزرگان چون عالمه طباطبای را مطالسه
م کنیم م بینیم فیلسوفان بزرگ  ،الهام بخش و موسس افش های فکری جدیدی هستند .
تحقیق و مباحثه ص138

دانش آموزان م توانند همین مطالب را با مراجسه به منب زیر نیز جویا ،وند :
کلیا فلسییییییی ه  /ریچارد ا کین  /دکتر مجتبوی  /انت،یییییییارا حکم  /چاپ ه تم  /اتیز  1370م بخش
نظریه ،ناسات
تتحقیق و مباحثه ص139

با توجه به آدرس فوش نقد های زیر را م توان دید :
الف خود مسی یا توال و تسقب محسییییوس نیسیییی بلکه انتزاع ذهن اسیییی  .آنچه محسییییوس اسیییی امور
متوال اس نه توال .
ب هیوم میان عل و ،رط زم و ،رط کاف تمایزی قاتل ن،د اس  .ممکن اس در ار ای موارد به
دنبال ن،ییسییتن گاو و باریدن باران توال با،یید و از تصییور یک به تصییور دینری برسییند ول رابطه عل
بین آن دو برقرار نبا،د .
یادآوری ص140

از دانش آموزان بخواهیم با مراجسه به ص  98کتاب فلسییییییی ه خود  ،فهم خود را از مسلوم بالذا و مسلوم
بالسرز بیان کنند و فهم یکدینر را نقد کنند .
تشخیص ص140

به ص حه  97اراگراف آخر از کتاب درس خود مراجسه کنند .
نمونه یابی ص140

-1من هستم م علم حضوری  -2تو هستی معلم حصول  -3ما ایرانی هستیم معلم حصول  -4من به
شما اعتماد دارم معلم ح ضوری  -5شما به من اعتماد دارید معلم ح صول این کا ذ سفید ا ست معلم
حصول من این کا ذ را سفید می بینم معلم حضوری
استدالل ص141

زیرا در علم حصول  ،مسلوم با واسطه و یا غیر مستقیم در نزد عالم حاضر اس اما در علم حضوری ،
مسلوم ب واسطه و مستقیم نزد عالم حاضر اس .
تکمیل ص141
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معقول اول هم عروضش خارج اس و هم اتصافش خارج اس  .در این مقام م هوم کل قابل حمل بر
امور عین اس  .مانند  :مریم انسان اس .
معقول ثانی فلسفی عروضش ذهن اس ول اتصافش خارج اس  .مانند  :آتش علت اس  .یا حرار
معلول اس  .مدر این جا عقل م هوم عل را از آتش و م هوم مسلول را از حرار انتزاع کرد اس .
معقول ثانی منطقی هم عروضش ذهن اس و هم اتصافش ذهن اس  .مانند  :انسان کلی اس و مریم
جزئی اس ی  .در این مقام م هوم کلی و جزئی قابل حمل بر امور عین نیس ی و تنها بر م اهیم و صییور
های ذهن حمل م ،ییود  .در مثال مانسییان کلی اس ی کل  ،ص ی برای م هوم انسییان اس ی و در مثال
ممریم جزئی اس جزت  ،ص برای صور ذهن مریم اس .
نمایش چهره های برتر ص142

از دانش آموزان بخواهیم گ و گوها را در کالس به صیییییییور نمایش اجرا کنند  .این گ و گوها در
سییییال  1338انجام ،یییید اسیییی و اجرای آن به صییییور نمایش م تواند خطر جمود گرای را در دانش
آموزان بکاهد .
تحلیل و تحقیق ص144

دانش آموزان م توانند در این زمینه به کتاب های مانند زیر مراجسه نمایند :
الف ،ییرح دعای سییحر  /ب ،ییرح دعای مباهله  /ج مصییباح الهدایه  /د تسلیقا عل ،ییرح فصییوص
الحکم و مصیییباح ا نس  /ت سییییر سیییور حمد  /کتاب اربسین یا چهل حدیث  ،آداب صیییال این کتاب
اثری عرفان اس .
تحقیق ص145

ارایه تحقیش با مراجسه به یک از آثار،هید مطهری مر
تمرینات ص145
-1ص  137اراگراف اول و دوم
 -2ص ، 138مار های  1و 2
-3ص  139از اراگراف سوم تا اراگراف اول ص 140
-4ص  140اراگراف آخر
-5حصول  ،حضوری م وسط ص 139
-6حضییوری  /م هوم ذهن  /وجود دهند  /احوال درون  /در درون خود  /حضییوری  /حصییول  /علی
/وجود  /قاتم  /وابسته  /نیازمند  /مسلول  /مص 140

فصل13
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تحقیق ص147

از دانش آموزان بخواهیم به صییییور فردی یا گروه مقاله ای در بار موضییییوع زیر تهیه کنند و آن را
نقد کنند  :چرا هگل فرهنگ رب را تنها فرهنگ اصیل معرفی کرد ؟

جستجو ص148

اس در ص حه  147جستجو ،ود  .موسط ص حه و سه خط آخر در همان ص حه
ارزیابی ص148

از دانش آموزان بخواهیم به آثار و مقا
فلس ه تطبیق .

مربوط به هانری کربن مراجسه کنند  .مانند  :فلسیییی ه ایران –

ارزیابی و تطبیق ص149

از دانش آموزان بخواهیم به صیییییییور
گ تنو کنند .

فردی یا گروه مقاله ای تهیه کنند و در این بار با هم بحث و

تامل فلسفی ص149

اس در ص حه  149جستجو ،ود  .موسط ص حه  :امروز دان،جویان از کالس  ...در آن بننجانیم .
تحقیق و گفت و گو ص150

از دانش آموزان بخواهیم به صیییییییور
گ تنو کنند .

فردی یا گروه مقاله ای تهیه کنند و در این بار با هم بحث و

کشف رابطه ص150

اس ی در ص ی حه  150جسییتجو ،ییود  .مفلس ی ه اسییالم هیچ گا قوم و محل نبود و  ...ضییامن حیا و
ویای یا فلس ه با،د .
بررسی ص150

از دانش آموزان بخواهیم به صیییییییور
گ تنو کنند .

فردی یا گروه مقاله ای تهیه کنند و در این بار با هم بحث و

تامل و تکمیل ص150

 -1بسیییط این یام که فلسییی ه تنها آموختن نیسییی بلکه یمودن را تکامل در درون اسییی  .به عبار دینر
فیلسوف ،دن با نوع کمال و تسال مسنوی و اخالق توام اس .
 -2تالش در یوند سازمان میان ر،ته های که ظاهرا از هم جدا به نظر م رسند و ایجاد دیدگا کل .
-3فلسیی ه اسییالم را هیچ گا قوم و محل نکرد و هموار از عناصییر مثب و اصیییل در فرهن های
دینر است اد کنیم و آن ها را جذب کرد و در فلس ه خویش بننجانیم  .همان کاری که فیلسوفان بزرگ ما
کرد اند .
تمرینا ص151
24

-1ص  ،146اراگراف اول
 -2ص  ،146اراگراف دوم
 -3ص  ،147اراگراف اول
 -4ص  ،147اراگراف دوم  ،دو خط اول
 -5ص  ،147اراگراف دوم  :اننیز اصل خاور،ناسان  ...جستجو کرد .
-6ص  150 ، 149 ، 148در ذیل مباحث  :تفکر و اخ ق  ،پیوند سازمانی و وسعت نظر جستجو ،ود.

با آرزوی س متی و توفیق برای همکاران بسیار گرامی
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