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»مادیون معیار شناخت در جهان بینی 
خویش را، حس دانسته و چیزی را که 
محسوس نباشد از قلمرو علم بیرون 
ماده  همتای  را  هستی  و  می دانند 
ندارد،  ماده  که  را  چیزی  و  دانسته 
غیب،  جهان  قهراً  نمی دانند.  موجود 
وحی  و  تعالی  خداوند  وجود  مانند 
افسانه  یکسر،  را  قیامت  و  نبوت  و 
شناخت  معیار  در حالی که  می دانند. 
و  حس  از  اعم  الهی،  جهان بینی  در 
معقول  که  چیزی  و  می باشد  عقل 
باشد، داخل در قلمرو علم می باشد، 
هستی  لذا  نباشد.  محسوس  گرچه 
اعم از غیب و شهادت است و چیزی 
که ماده ندارد می تواند موجود باشد 
و همان طور که موجود مادی به مجّرد 
به  نیز  حسی  شناخت  دارد،  استناد 

شناخت عقلی متکی است.«

 پیام امام  خمینی     به گورباچف آخرین 
رئیس جمهور شوروی سابق



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 
اقتباس،  نمایش،  مجازی،  پایگاه های  در  ارائه  و  الکترونیکی  و  چاپی  به صورت 
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.



          مسائل پیرامون واقعیت و هستی                                                                                                         1   

2  درس 1: هستی و چیستی

8  درس 2: جهان ممکنات

15  درس 3: جهان علّی و معلولی

23  درس 4: کدام تصویر از جهان؟

          پیرامون خدا و عقل                                                                                                                                    31   

32  درس 5 : خدا در فلسفه )1(

40  درس 6 : خدا در فلسفه )2(

48  درس 7 : عقل در فلسفه )1(

56  درس 8 : عقل در فلسفه )2(

          نگاهی اجمالی به سیر فلسفه در جهان اسالم                                                                       65   

66  درس 9 : آغاز فلسفه در جهان اسالم )1(

73  درس 10 : فلسفه در جهان اسالم )2(

81  درس 11 : دوران متأّخر

بخش1

فهرست

بخش2

بخش3



 

دانش آموزان عزیز، سالم 
کتابی که در پیش رو دارید، به منظور همسوسازی کتاب های درسی دورۀ متوسطه با اهداف برنامۀ درسی ملی تألیف شده است 
و هدف اصلی آن تقویت تفکر فلسفی و توانایی شما در حل مسائل فلسفی با توجه به نظرات فیلسوفان بزرگ و صاحب نام 

می باشد. شایسته است هنگام مطالعه این کتاب به نکات زیر توجه داشته باشید: 
1  در برنامۀ جدید درس های منطق و فلسفه، درس منطق در سال دهم و درس فلسفه)1( در سال یازدهم و درس فلسفه )2( 
در سال دوازدهم تدریس می شود. درس منطق مهارت تفکر و درست اندیشیدن را تقویت می کند و آمادگی الزم را برای 

ورود فلسفه فراهم می سازد. 
2   این کتاب، مانند کتاب سال یازدهم، در بستری موضوعیـ  تاریخی تألیف شده تا در ضمن طرح موضوعات اساسی فلسفه، چگونگی 
فرایند و شکل گیری دیدگاه های مربوط به هر موضوعی نیز تبیین گردد و با نقادی و مقایسۀ دیدگاه ها، فرصت تفکر و اندیشه ورزی 

نیز به دست آید و قدرت انتخاب و ارزیابی تقویت گردد. 
3   این کتاب شامل سه بخش است. بخش اّول دربارۀ وجود و برخی مسائل مربوط به وجود است. بخش دوم برخی مسائل مربوط 

به فلسفه های مضاف را طرح می کند. در بخش سوم نیز تاریخی مختصر از جریان فلسفه در جهان اسالم آمده است. 
4  آموزش درس باید در فضایی فعال و با مشارکت و همکاری شما اتفاق بیفتد تا مهارت تفکر در مسائل فلسفی تقویت گردد. 
به همین جهت در متن هر درس تعدادی فعالیت پیش بینی شده که به صورت گروهی یا انفرادی انجام می شود. برخی از 
این فعالیت ها مقدمۀ ورود به متن یا ادامه متن و نتیجه گیری از متن می باشد و بدون انجام آنها، متن درس به خوبی فهمیده 
نمی شود. لذا بخشی از نمرۀ مستمر به انجام این فعالیت ها اختصاص دارد. فعالیت هایی که واگرا هستند و جواب معین 
ندارند، با عالمت * مشخص شده اند. در آزمون های کتبی و آزمون های سراسری نباید از این فعالیت ها سؤال طراحی شود.
5  در حاشیۀ کتاب، موارد متنوعی از قبیل معرفی فیلسوفان، آشنایی با آثار آنها و نکاتی که جنبۀ تکمیلی نسبت به درس دارند 
آمده است. شایسته است در هنگام تدریس و مطالعۀ درس، حاشیه ها نیز مطالعه شود تا دانش عمومی شما نسبت به محتوای 
درس افزایش یابد. طرح سؤال از این حاشیه در امتحانات پایانی و آزمون های سراسری ممنوع است، زیرا مربوط به دانش 

اضافی است و محتوای الزامی محسوب نمی شود. 
6   ارزشیابی مستمر شامل موارد زیر است: 

 پاسخ به سؤال های دبیر                                                                               توانایی در انجام فعالیت های داخل درس و حین تدریس
 توانایی در انجام فعالیت های پایانی )به کار ببندیم و تحقیق(      مشارکت در حین تدریس یا فعالیت های فوق برنامه 

7  این کتاب نباید در کالس به روش روخوانی تدریس شود، گرچه دبیران محترم می توانند به صالحدید خود بخش هایی 
از هر مبحث را که مهم و ضروری می دانند )مانند داستان های اّول درس( بخوانند و نکات تأکیدی مربوط به آن متن را 

توضیح دهند. 
8  ضروری است که این کتاب فقط توسط دبیر مربوط به درس فلسفه تدریس شود و در صورتی که در برخی مدارس، دبیر 
متخصص در دسترس نباشد، دبیری که مطالعۀ جدی در این حوزه داشته و توانایی او مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته، برای 

تدریس انتخاب گردد. 
9   خواهشمند است نظرات و پیشنهادهای خود دربارۀ این کتاب را به نشانی talif@talif. sch.ir ارسال فرمایید. 

گروه فلسفه و منطق الزم می داند از دبیرانی که درنظرسنجی و رفع نقایص این کتاب همکاری کرده اند، تشکر و قدردانی 
کند. 
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