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سازمان پژوهش و برنامه رىزی آموزشی



بار	دىگر	به	دو	جهان	بىنى	مادى	و	الهى	بىندىشىد.	مادىّون	معىار	شناخت	در	جهان		بىنى	خوىش	را	»حس«	دانسته	
و	چىزى	را	که	محسوس	نباشد،	از	قلمرو	علم	بىرون	مى	دانند	و	هستى	را	همتاى	ماده	دانسته	و	چىزى	را	که	ماده	ندارد،	
موجود	نمى	دانند.	قهرًا	جهان	غىب	مانند	وجود	خداوند	تعالى	و	وحى	و	نبوت	و	قىامت	را	ىک	سره	افسانه	مى	دانند.	در	
حالى	که	معىار	شناخت	در	جهان	بىنى	الهى	اعم	از	»حس	و	عقل«	مى	باشد	و	چىزى	که	معقول	باشد،	داخل	در	قلمرو	
علم	مى	باشد	ــ	گرچه		محسوس	نباشد.	لذا	هستى	اعّم	از	غىب	و	شهادت	است	و	چىزى	که	ماده	ندارد،	مى	تواند	موجود	
باشد	و	همان	طور	که	موجود	ماّدى	به	»مجرد«	استناد	دارد،	شناخت	حسى	نىز	به	شناخت	عقلى	متکى	است.	قرآن	مجىد	
اساس	تفکر	ماّدى	را	نقد	مى	کند	و	به	آنان	که	بر	اىن	پندارند	که	خدا	نىست	وگرنه	دىده	مى	شد:	»لَْن	نُؤمَن	لََک	َحّتى	نََرى	

اللَّه	َجهرًة«:	مى	فرماىد:»	اَلتُدِرکُـُه	االبصاُر	َو	هَُو	ىُدِرُک	االبصاَر	َو	هَُواللَّطِىُف	الَخِبىُر«.
پىام امام خمىنى )ره( به گورباچف ــ1367/10/11
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45 ــ	برهان	وجوب	و	امکان)برهان	سىَنوى(	
46 ــ	نظام	متقن	

ــ	اهمىت	بحث	علّىت	و	جاىگاه	آن	در
48 			پژوهش	هاى	علمى	
52 ــ	مراتب	موجودات	در	نظام	هستى	
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56 فارابى	
57 ــ	شخصىت	اخالقى	
58 ــ	شخصىت	علمى	و	فلسفى	
59 ــ	فلسفٔه	سىاسى	
60 ــ	سعادت	و	مدىنه	
60 ــ		مدىنٔه	فاضله	
62 ــ	رىاست	مدىنٔه	فاضله	
62 ــ	سىاست	و	سعادت	
63 ـ		مدىنٔه	جاهله	 ـ
63 ــ	معلّم	ثانى	

65 فصل ششم: نماىندگان مکتب مّشاء )2(	
65 ابن	سىنا	
68 ــ	زندگى	پرماجرا	
70 ــ	تألىفات	و	شاگردان	
71 ــ	ابن	سىنا	و	طبىعت	
74 ــ	انسان	و	جهان	
75 ــ	عشق	به	هستى	
76 ــ	حکمت	مشرقى	
77 ــ	مضمون	حکاىات	
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80 فصل هفتم: افول حکمت مّشاء	
81 ــ	زمىنٔه	پىداىش	
82 ــ	غزالى	
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دانش آموزان عزیز 

سالم بر شما 
کتابی	که	پىش	رو	دارىد	در	سىزده	فصل	تنظىم	شده	است،	در	فصل	اّول	تحت	عنوان	کلىات	با	
موضوع،	روش،	هدف	و	زبان	مابعدالطبىعه	و	رابطٔه	دىن	و	فلسفه	آشنا	می	شوىد.	در	فصل	دوم	نىزذىل	
همىن	عنوان	چگونگی	آشناىی	مسلمانان	با	فلسفه	ىونان،	نهضت	ترجمه،	تأثىر	در	تفکر	مغرب	زمىن	و	
تکامل	فلسفٔه	اسالمی	مورد	بحث	قرار	گرفته	است.	فصل	سوم	تا	دوازدهم	به	معّرفی	روش	های	فکری	

اسالمی	اختصاص	دارد.	
مجموع	روش	های	فکری	اسالمی	چهار	روش	است	و	متفکران	اسالمی	چهار	دسته	بوده	اند.	
همٔه	اىن	روش	ها	تحت	تأثىر	تعلىمات	اسالمی	رنگی	مخصوص	پىدا	کرده	و	روح	خاص	فرهنگ	اسالمی	

بر	همٔه	آنها	حاکم	است.	
در	فصل	سوم	وچهارم	مبانی	فکری	فلسفٔه	مّشاء	و	در	فصل	پنجم	و	ششم	نماىندگان	اىن	روش	

معرفی	می	شوند.	
فصل	هفتم	تحت	عنوان	افول	حکمت	مّشاء	ضمن	معرفی	مختصر	مکاتب	اشعری	و	معتزلی	با	دو	نفر	
از	نماىندگان	مکتب	اشعری	ىعنی	غزالی	و	فخر	رازی	که	به	انتقاد	از	فلسفه	می	پرداختند	معرفی	شده	است.	
فصل	هشتم	به	روش	فلسفی	اشراقی	و	مؤسس	و	احىاگر	آن	در	جهان	اسالم،	ىعنی	شىخ	اشراق	

اختصاص	ىافته	است.	
در	فصل	نهم،	دىگر	جرىان	های	فکری	عالم	اسالم،	ىعنی	کالم	و	عرفان	به	اجمال	معرفی	شده	است.	
فصل	دهم	و	ىازدهم	به	معرفی	مکتب	حکمت	متعالىه	و	مؤسس	آن،	صدرالمتألهىن	پرداخته	شده	

است.	



فصل	دوازدهم	به	معرفی	حکمای	معاصر	اختصاص	دارد؛	از	جملٔه	اىن	حکما،	مفّسر	کبىر	قرآن	عالمٔه	
طباطباىی	است.	اىن	عالم	عالىقدر	آثار	متعّددی	دارد	که	ىکی	از	آنها	اصول	فلسفه	و	روش	رئالىسم	است.	
آخرىن	فصل	ىعنی	فصل	سىزده	ذىل	عنوان	کلّی	حىات	فرهنگی	مباحثی	طرح	شده	است	که	آشنا	

خواهىد	شد.	
به	 به	کتاب،	از	شما	دانش	آموزان	می	خواهىم	در	طول	سال	تحصىلی	 نگاه	اجمالی	 اىن	 از	 پس	

نکات	زىر	توجه	کنىد:	
١ــ	آموزش	درس	باىد	در	فضاىی	فّعال	و	پوىا	و	با	مشارکت	و	همکاری	شما	اتفاق	بىفتد.	فعالىت	
و	مشارکت	شما	در	کالس	سبب	فهم	و	شناساىی	می	شود.	به	همىن	جهت	در	متن	هر	درس،	تعدادی	
فّعالّىت	پىش	بىنی	شده	که	به	صورت	گروهی	ىا	انفرادی	انجام	می	شود	و	نتاىج	آن	به	دبىر	ارائه	می	گردد.	

بخشی	از	نمرهٔ	مستمر	به	انجام	اىن	فعالىت	ها	اختصاص	دارد.	
٢ــ	تمرىن	های	پاىان	درس	را	با	دقت	کافی	و	با	بهره	مندی	از	تواناىی	خود	انجام	دهىد.	همچنىن	
از	دوستان	خود	برای	طراحی	تمرىن	های	دىگر	کمک	بگىرىد	تا	با	انجام	پىوستٔه	تمرىن	ها	به	تواناىی	الزم	

در	اىن	درس	برسىد.	
٣ــ	فعالىت	هاىی	که	در	داخل	هر	درس	با	عنوان	هاىی	مانند	»بررسی،	تأمل،	نمونه	ىابی،	تکمىل	و	
تطبىق	و	…«	آمده،	باىد	در	هنگام	تدرىس	دبىر،	توسط	شما	دانش	آموزان	انجام	شود،	زىرا	اىن	فعالىت	ها	

قسمتی	از	درس	می	باشند.	و	درس	بدون	اىن	فعالىت	ها	کامل	نىست.	
٤ــ	آن	دسته	از	فعالىت	های	داخل	متن	که	با	عالمت	ستاره	مشخص	شده	اند،	فقط	برای	فعالىت	
کالسی	است	نباىد	در	ارزشىابی	پاىانی	و	آزمون	های	ورودی	دانشگاه	ها	مورد	سؤال	قرار	گىرند.	البته	در	

ارزشىابی	مستمر	تأثىر	دارند.	
٥ــ	ارزشىابی	شما	دو	بخش	»مستمر«	و	»پاىانی«	دارد.	ارزشىابی	مستمر	که	از	اهمىت	خاصی	

برخوردار	است	شامل	موارد	زىر	است:	
الف(	تواناىی	پاسخ	به	سؤال	های	دبىر	از	درس،	
ب(	تواناىی	در	انجام	فعالىت	های	داخل	درس،	
ج(	تواناىی	در	انجام	تمرىن	های	پاىان	هر	درس،	

د(	مشارکت	در	کار	گروهی	و	فعالىت	های	داخل	کالس،	
هـ(	انجام	کارهای	فوق	العاده	مانند	تحقىق،	ارائٔه	مقاله	و	کنفرانس.

خداوند ىار و نگهدارتان باد


