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فصل اول :کلیات فلسفه
فلسفه چیست؟
در فلسفه انسان می کوشد که با کمک عقل خود راز و رمز و علت حقیقی اموری را که با آن مواجه است را
بدست بیاورد و از ظاهر پدیده ها گذر کند و اصل و باطن آنها را دریابد  ,بنابراین فلسفه یک تالش عقالنی
است که مبانی علوم تجربی و انسانی را با دالیل عقالنی محکم می کند و محدوده شناخت آنها را مشخص
می کند .برای مثال در علوم تجربی شناخت ما محدود به امور محسوس است و ما در این علم نمی توانیم در
باره امری غیر تجربی مثل روح صحبت کنیم.
مابعدالطبیعه:
 مهم ترین بخش فلسفه مابعدالطبیعه یا همان فلسفه اولی یا متافیزیک است.
 مابعد الطبیعه  ,علم به موجودات است از آن جهت که وجود دارند,در مابعدالطبیعه ما مانند دیگر
علوم کاری به یک جنبه از خصوصیات موجود نداریم یعنی کاری به چیستی یا همان ماهیت آن
نداریم ,بلکه آنچه در این علم اهمیت دارد ,هستی و وجود آن موجود است یعنی به عام ترین
خصوصیت همه موجودات توجه دارد ,یعنی وجود داشتن آنها .فلسفه با بود و نبود اشیا کار
دارد,پس هر چیزی به صرف اینکه وجود دارد می تواند موضوع این علم قرار گیرد.
 مابعدالطبیعه ,علم وجود شناسی است که به مطلق وجود ( به صورت کلی نه بخشی از آن) و
احکام و عوارض وجود می پردازد .
 کمیت مربوط به ریاضی است.
 حیات مربوط به زیست شناسی است.
 کیفیت مربوط به علوم تجربی است....

روش مابعدالطبیعه :
موضوع مابعدالطبیعه با دیگر علوم متفاوت است در نتیجه روش مابعدالطبیعه هم متفاوت از روش دیگر علوم
است.
تنها ابزار شناخت وجود عقل است و در مابعدالطبیعه ما وجود اشیا را به کمک تبیین عقالنی برسی می
کنیم در نتیجه روش مابعدالطبیعه شناخت وجود و احکام آن با استفاده از عقل است.
هدف مابعدالطبیعه:
 هدف مابعدالطبیعه ,شناخت کل جهان هستی است  ,در اصل در فلسفه ما می خواهیم یک دید
جامع وکلی نسبت به جهان هستی بدست آوریم .
 هنگامی که ما دید کلی به جهان هستی پیدا می کنیم  ,تصویری کلی از جهان خارجی در ذهن ما
نقش می بندد ,و تمام جهان خارجی در ذهن وجودی ذهنی پیدا می کند نه وجود عینی و هر چه
در عالم خارج است در ذهن ما نقش می بندد.
 فلسفه حرکت انسان است به صورتی که جهانی شود عقالنی ,مشابه جهان عینی.
چرا فلسفه بیاموزیم؟
لحظات حیرت:
 ما در مواجه با اموری که به آنها عادت نداریم دچار حیرت می شویم,مثال ما عادت داریم که بعد از
نوشیدن آب تشنگیمان برطرف شود,حال اگر این اتفاق نیفتد و ما همچنان تشنه بمانیم ,ما با امری
غیر عادی مواجه می شویم و دچار تحیر می شویم.این حیرت ما مربوط به مسائل روزمره و طبیعی
زندگی ما است ولی در زندگی گاهی سواالتی و مسائلی پیش می آید که از این جنس
نیستند,مثل:هدف از آفرینش من چه بوده,من از کجا آمده ام و به کجا می روم؟...

در این موارد هم ما دچار حیرت می شویم,این نوع حیرت ما را در آغاز راه فلسفه قرار می دهد .و در
فلسفه به این نوع سواالت توجه می شود.
فطرت اولی و ثانی:
 فطرت اوّل ،همان حالت عادی ما در برخورد و تماس با امور و مسائل زندگی هر روزه است .در
این حالت ،آدمی به زندگی معمولی مشغول است در اصطالح به آن عقل معاش می گویند.
 در فطرت ثانی ما از امور روزمره دور می شویم و با مسائلی روبرو می شویم که سودی برای زندگی
مادی ما ندارد مانند این امور :حقیقت من چیست؟ معنای زندگانی چیست؟ جایگاه من در جهان
کجاست؟ آیا مرگ پایان زندگی است؟ انسان از آنجایی که ذاتا متفکر است در طول زندگی خود
بارها ب ا این سواالت مواجه می شود,این مسائل ارزشمند ترین امور زندگی انسان است.تفکر  ,همان
فطرت ثانی است که ما را با این سواالت مواجه می کند و سبب حیرت ما می شود در اصطالح به
این عقل معاد می گویند.
دین وفلسفه:
 ماهیت فلسفی
در هر کجایی که درباب وجود بحث شود چه در دین چه درعرفان و...آن مسئله به فلسفه مربوط می شود,
در دین هم درباب وجود مباحث فراوانی وجود دارد,این مباحث ,مباحثی فلسفی هستند که در دین بیان
شده اند و اختالف در چگونگی بیان آنها و تعابیر است نه اصل موضوع و ما می توانیم به روش فلسفی یعنی
با تبیین عقالنی انها را مطالعه کنیم.
دین منافانی با فلسفه ندارد.
در دین مسائل فلسفی مطرح شده است.

دین منشا آسمانی دارد .
دین تعابیر مخصوص خودش را دارد.
 دعوت به تفکر
هدف قرآن از طرح معانی فلسفی یا مباحث مربوط به وجود ,این است که انسانها با تامل و تعمق در این
مسائل به رشد فکری برسند نه اینکه در مقابلشان سکوت کنند.
اهل حدیث :گروهی هستند که به ظاهر روایات و احادیث بسنده می کردند و هر گونه بحث و تجزیه و
تحلیل در باره آنها رد می کردند و معتقد بودند که در باره محث فلسفی دین باید سکوت کرد  ,به این علت
به آنها اهل نفی و تعطیل هم می گفتند.
معتزله :گروهی هستند که بحث و گفتگو در باره مباحث فلسفی دین را جایز می دانستد.
روش پیشوایان دین:
قرآن و پیشوایان دین تاکید بر تامل و تعمق در شناخت خدا و آیات و روایات داشته اند  ,بلعکس پیشوایان
عامه که اندیشیدن در این امور را روا نمی دانستد و آن را رد می کردند.
فلسفه اسالمی :
در اسالم از یک طرف مباحث جهان شناسی بخصوصی مطرح شده است که منبع آن وحی است و از طرف
دیگر از انسان ها خواسته در این امور تفکر کنند.ما می توانیم با استفاده از مفاهیم و زبان فلسفه معارف
دینی را تفسیر کنیم .
تامل درباره مباحث مربوط به وجود و آفرینش که در دین اسالم مطرح شده است و تفسیر آن به زبان
مابعدالطبیعه را فلسفه اسالمی می گویند.

