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بار دیگر به دو جهان بینی مادی و الهی بیندیشید.
مادیّون معیار شناخت در جهان  بینی خویش را «حس»
دانسته و چیزی را که محسوس نباشد ،از قلمرو علم
بیرون میدانند و هستی را همتای ماده دانسته و چیزی
را که ماده ندارد ،موجود نمیدانند .قهرا ً جهان غیب
مانند وجود خداوند تعالی و وحی و نبوت و قیامت را
یکسره افسانه میدانند .در حالی که معیار شناخت در
جهانبینی الهی اعم از «حس و عقل» میباشد و چیزی
که معقول باشد ،داخل در قلمرو علم میباشد ـ گرچه
اعم از غیب و شهادت
محسوس نباشد  ـ لذا هستی ّ
است و چیزی که ماده ندارد ،میتواند موجود باشد
و همانطور که موجود مادّی به «مجرد» استناد دارد،
شناخت حسی نیز به شناخت عقلی متکی است .قرآن
مجید اساس تفکر مادّی را نقد میکند و به آنان که بر
این پندارند که خدا نیست وگرنه دیده میشد« :ل َ ْن
ُؤمن ل َ َ
ک َحتّی ن َ َری اهللَ َجهر..هً» :میفرمایدَ «:لتُد ِر ُکـهُ
ن َ
االبصا ُر َو ُه َو یُدر ُ
ِک االبصا َر َو ُه َوال َّلطي ُ
ِف َ
ِیر».
الخب ُ
پیام امام خمینی (ره) به گورباچف ـ    1367/10/11

کلیۀ حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی
آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن
به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه های مجازی ،نمایش ،اقتباس،
تلخیص ،تبدیل ،ترجمه ،عکس برداری ،نقاشی ،تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل
و نوع ،بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد
قانونی قرار می گیرند.
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دانش آموزان عزیز
سالم بر شما

کتابی که پیش رو دارید در سیزده فصل تنظیم شده است ،در فصل ا ّول تحت عنوان کلیات با موضوع،
روش ،هدف و زبان مابعدالطبیعه و رابطۀ دین و فلسفه آشنا می شوید .در فصل دوم نیزذیل همین عنوان
چگونگی آشنایی مسلمانان با فلسفه یونان ،نهضت ترجمه ،تأثیر در تفکر مغرب زمین و تکامل فلسفۀ اسالمی
معرفی روش های فکری اسالمی اختصاص دارد.
مورد بحث قرار گرفته است .فصل سوم تا دوازدهم به ّ
مجموع روش های فکری اسالمی چهار روش است و متفکران اسالمی چهار دسته بوده اند .همۀ این
روش ها تحت تأثیر تعلیمات اسالمی رنگی مخصوص پیدا کرده و روح خاص فرهنگ اسالمی بر همۀ
آنها حاکم است.
در فصل سوم وچهارم مبانی فکری فلسفۀ مشّ اء و در فصل پنجم و ششم نمایندگان این روش
معرفی می شوند.
فصل هفتم تحت عنوان افول حکمت مشّ اء ضمن معرفی مختصر مکاتب اشعری و معتزلی با دو نفر
از نمایندگان مکتب اشعری یعنی غزالی و فخر رازی که به انتقاد از فلسفه می پرداختند معرفی شده است.
فصل هشتم به روش فلسفی اشراقی و مؤسس و احیاگر آن در جهان اسالم ،یعنی شیخ اشراق
اختصاص یافته است.
در فصل نهم ،دیگر جریان های فکری عالم اسالم ،یعنی کالم و عرفان به اجمال معرفی شده است.
فصل دهم و یازدهم به معرفی مکتب حکمت متعالیه و مؤسس آن ،صدرالمتألهین پرداخته شده است.
مفسر کبیر قرآن عالمۀ
فصل دوازدهم به معرفی حکمای معاصر اختصاص دارد؛ از جملۀ این حکماّ ،
طباطبایی است .این عالم عالیقدر آثار متع ّددی دارد که یکی از آنها اصول فلسفه و روش رئالیسم است.
آخرین فصل یعنی فصل سیزده ذیل عنوان کلّی حیات فرهنگی مباحثی طرح شده است که آشنا
خواهید شد.
پس از این نگاه اجمالی به کتاب ،از شما دانش آموزان می خواهیم در طول سال تحصیلی به نکات
زیر توجه کنید:
 1آموزش درس باید در فضایی ف ّعال و پویا و با مشارکت و همکاری شما اتفاق بیفتد .فعالیت و
الیت
مشارکت شما در کالس سبب فهم و شناسایی می شود .به همین جهت در متن هر درس ،تعدادی ف ّع ّ
پیش بینی شده که به صورت گروهی یا انفرادی انجام می شود و نتایج آن به دبیر ارائه می گردد .بخشی
از نمرۀ مستمر به انجام این فعالیت ها اختصاص دارد.

 2تمرین های پایان درس را با دقت کافی و با بهره مندی از توانایی خود انجام دهید .همچنین
از دوستان خود برای طراحی تمرین های دیگر کمک بگیرید تا با انجام پیوستۀ تمرین ها به توانایی
الزم در این درس برسید.
 3فعالیت هایی که در داخل هر درس با عنوان هایی مانند «بررسی ،تأمل ،نمونه یابی ،تکمیل
و تطبیق و …» آمده ،باید در هنگام تدریس دبیر ،توسط شما دانش آموزان انجام شود ،زیرا این
فعالیت ها قسمتی از درس می باشند .و درس بدون این فعالیت ها کامل نیست.
 4آن دسته از فعالیت های داخل متن که با عالمت ستاره مشخص شده اند ،فقط برای فعالیت
کالسی است نباید در ارزشیابی پایانی و آزمون های ورودی دانشگاه ها مورد سؤال قرار گیرند .البته
در ارزشیابی مستمر تأثیر دارند.
 5ارزشیابی شما دو بخش «مستمر» و «پایانی» دارد .ارزشیابی مستمر که از اهمیت خاصی
برخوردار است شامل موارد زیر است:
الف) توانایی پاسخ به سؤال های دبیر از درس،
ب) توانایی در انجام فعالیت های داخل درس،
ج) توانایی در انجام تمرین های پایان هر درس،
د) مشارکت در کار گروهی و فعالیت های داخل کالس،
هـ) انجام کارهای فوق العاده مانند تحقیق ،ارائۀ مقاله و کنفرانس.
خداوند یار و نگهدارتان باد

