
 «عقل و علم»کتاب سواالت 

 

 اهمیت و جایگاه تفکر و تعقل در تربیت انسان -فصل اول

 و ها مثال با را عاقل و حکیم خانواده داده، توضیح را عملی و نظری عقل عملی، و نظری حکمت های واژه .1

 نمره( 3))مورد دو الاقل هرقسمت برای(.نمایید تبیین مصادیق

 را امروز زندگی و جامعه در واقعی نمونه مورد یک کدام هر برای نوشته را عقل های چالش و موانع .2

 نمره( 3).دهید ارائه حل راه و نموده معرفی

 می پیشنهاد هایی راه چه نمودن تفکر به وعادت تمرین برای نموده تبیین را اسالم در تفکر اهمیت .3

 نمره( 2)کنید؟

تدریس و ترویج فلسفه مخالف بودند؟ آیا انها با عقالنیت و چرا بسیاری از بزرگان یعه در طول تاریخ با  .4

استدالل مخالف بودند؟ آیا در روایات مندرج در کتب معتبر شیعی مثل اصول کافی، توحید صدوق و ... 

شود و روایات ما مجموعه یک سری تعبدیات است و این مطالب برهانی، استداللی و عقلی یافت نمی

 نمره(3) را با استدالل برهانی کرده است؟ فلسفه است که معارف دین

ای از توان عاقل بود اما هیچ بهرهمالک عاقل بودن در روایات چیست؟ آیا هر عالمی، عاقل است؟ آیا می .5

 3)؟ «اِنَّما یَخشَی اهللَ مِن عِبادِهِ العُلَماء»داند: می« علماء»علم نداشت؟ چرا قرآن خشیت را مخصوص 

 نمره(

العباس از اینکه به ترویج و ترجمه علوم غربی و یونانی اهتمام ورزیدند چه نی امیه و بنیانگیزه خلفای ب .6

 نمره(2) ای در قبال این اقدام خلفا صورت ندادند؟بود؟ آیا اهل بیت )ع( هیچ موضع مثبت یا منفی



فق و مشرک آن است که ما مجازیم علم را از هر کسی ولو منا« اطلبوا العلم ولو باصین»آیا مقصود از  .7

هم که باشد اخذ کنیم؟ آیا ممکن نیست مقصود این باشد که برای یافتن علم صحیح که فقط در مکتب 

 نمره( 2)شود اگر مجبور شدید تا چین هم بروید؟انبیا )ع( یافت می

تواند به رشد و بالندگی برسد و حقایق را کشف کند؟ چرا حضرت امیر )ع( یکی آیا عقل بدون معلم می .8

 نمره(2) داند؟های( عقول میداف بعثت و ارسال انبیاء را اِثاره دفائن )گنجینهاز اه

با وجود عقل نیازی به وحی و نبوت نیست؛ چرا که مطالب وحیانی »اگر کسی اینگونه استدالل کند که  .9

فهمد و اگر مخالف بود که یا موافق عقل است یا مخالف عقل، اگر موافق بود که خود عقل انها را می

 نمره(3) مطرود است، پاسخ شما به این استدالل چیست؟

دانند؟ فرماید اکثر مردم نمیآیا ممکن است اکثریت مردم در نیل به حقیقت اشتباه کنند؟ چرا قرآن می .10

توان استنباط نمود کند میدهد؟ آیا از آیاتی که اکثریت را محکوم میآیا قرآن معموال به اقلیت بها می

 نمره(2) اقلیت است؟که حق همواره با 

منافی با دستوراتی که مردم را به « به حرف مردم اعتنا نکن« » فرمایدآیا اینکه امام )ع( به هشام می .11

 نمره(2) کند، نیست؟مشورت با یکدیگر تشویق می

شمارد؟ چه چرا  حضرت صادق )ع( معاویه را با اینکه شخص بسیار زیرک و باهوشی بود عاقل نمی .12

 نمره(2) خص باهوش و زیرک با شخص عاقل و خردمند وجود دارد؟تفاوتی میان ش

ها فطرتا از درد گریزان چطور ممکن است درد از آن جهت که درد است، ممدوح باشد؟ مگر همه انسان .13

دانند؟ هدف دین اعطای آرامش است یا افزایش باشند پس چرا برخی دردمندی را امر مطلوبی مینمی

 نمره(2) دردمندی؟

مسلمین در طول تاریخ به عقل معاش و به اصطالح عقل جزئی چگونه بوده است؟ آیا عقل فقط توجه  .14

توان یکی شایستگی تفکر در امور قدسی را دارد و نباید در امر معاش و مادیات مورد توجه باشد؟ آیا نمی

 نمره( 3) از علل انحطاط مسلمین را عدم توجه بایسته به عقل معاش دانست؟



داند واقعا علماء و صحابه سلف معتقداتشان همان یه که خود را محیی سیره سلف میآیا ابن تیم .15

آنگونه  –ابن انس فضائل اهل بیت را معتقدات این تیمیه بوده است؟ آیا خود احمد بن حنبل یا مالک

 نمره( 2)منکر بودند؟ -که ابن تیمیه منکر است

دانستند؟ بودند و هر گونه استدالل عقلی را باطل میها آنگونه که مشهور است واقعا ضد عقل آیا اخباری .16

گری هستند عقل و استدالل عقلی را آیا مرحوم فیض کاشانی یا عالمه مجلسی که معروف به اخباری

 نمره(2) قبول نداشتند؟

آیا این نظر که عقل یکی از منابع استنباط است نظر تمامی علمای شیعه است یا اینکه فقط بعضی از  .17

دانند؟ چرا علمای شیعه برخالف بعضی علمای سنی، را یکی از منابع استنباط احکام می علما عقل

 نمره(3) قیاس را از منابع استنباط حساب نکردند؟

-در نمین مطلب تاریخی با منطق ما جور آآیا در مورد قبول مطالب تاریخی همین که احساس کردیم  .18

نکه اهل سنت نصب امامت حضرت امیر در غدیر را آید ولو آن مطلب از ضروریات تاریخ باشد )مثل آ

شود این همه صحابه از دستور پیامبر سرپیچی کرده باشند( مجوز کنند چون معتقدند مگر میانکار می

 نمره( 2) شود که آن مطلب را رد کرد و آن را نپذیرفت؟می

 قابل جمع است؟مداری گرایی با عقلگرایی مذموم چیست؟ آیا اصوال سنتمالک و معیار سنت .19

غرض و بدون تعصب کند که حتی سخنان معصومان )ع( را هم بیآیا داشتن روح علمی اقتضا نمی .20

بررسی کنیم و اصل را بر حقانیت آنها نگذاریم و اگر آنها را موافق برهان عقلی یافتیم بپذیریم و اال رد 

 نمره(2) نماییم؟

رشد تصاعدی علم در جوامع اروپایی خصوصا بعد از آیا اسالم به تحصیل علم خاصی توصیه کرده است؟  .21

نهضت اصالح دین و کنار گذاشتن دین، این نظریه را در اذهان مطرح کرد که پیشرفت علم به سبب 

 نمره(3) کنار گذاشتن ایمان است. این موضوع را بررسی نمایید.



ی انقالب تا کنون چه تغییراتی آموزی در ایران از ابتدابا کمک گرفتن از آمار بنویسید حق تعلیم و علم .22

های باقی ساله و لزوم رشد علمی بر اساس این سند، در طی سال 20انداز کرده است؟ با توجه به چشم

 4)توانیم در این مسیر انجام وظیفه کنیم؟مانده چه کارهایی در این زمینه باید انجام شود، ما چگونه می

 نمره(

ه تفکر و تعقل دارید؟ )برنامه شامل بیان اهداف کوتاه مدت و میان ای برای عادت دادن خود بچه برنامه .23

 نمره(3) مدت و بلند مدت و روزانه و هفتگی و ماهانه باشد(

 

 

 عقل و علم از دیدگاه اسالم -فصل دوم

معارض هم  -چه در میان دانشمندان اسالمی چه در میان دانشمندان غربی -ای علم و دین راچرا عده .1

؟ آیا مقصود آنها از تعارض میان علم و دین، تعارض میان مدعیات علم امروز با مدعیات اندجلوه داده

در کتب آسمانی نیست؟ آیا قوانین مقبول علم امروز با آنچه در دین مطرح است کامال  علمی مندرج

کتاب توان به بهانه تطبیق میان علم و دین هر آنچه درباره مسایل علمی از ظواهر منطبق است؟ آیا می

 نمره( 4) های علمی و مقبول دانشمندان تطبیق نمود؟و سنت قابل استنباط است را به رهیافت

شود دین بدان توصیه کرده چیست؟ مالک تشخیص علم نافع از علم مقصود از علم نافع که ادعا می .2

 نمره( 3)باشد؟ آیا عقل برای تشخیص مالک علم نافع از غیرنافع کافی است؟غیرنافع چه می

داند مقصودش هر علمی است؟ آیا همین که علمی مطابق آیا اینکه قرآن علم را نور و جهل را ظلمت می .3

 نمره(2) با واقع بود کافی است که آن را نور و الهام الهی بدانیم؟



دهد توان هر علمی را از آن جهت که واقعیت را نشان میمالک دینی دانستن یک علم چیست؟ آیا نمی .4

قعیتی هم بالضروره مخلوق خداوند است ثانیا و خود علم هم به الهام الهی در قلب عامل وارد اوال و هر وا

 نمره(3)توان تقسیم علوم به دینی و غیردینی را از اساس انکار نمود؟شود ثالثا، دینی دانست؟ آیا میمی

 ه(نمر3) ها چیست؟چه علومی از مصادیق علوم اسالمی است؟ راه اسالمی کردن دانشگاه .5

آیا مباحثی که بطور معمول در کتب فلسفی یا اصولی یا عرفانی ما مورد بحث و بررسی است دقیقا  .6

فایده، مختص منطبق آن مواردی است که قرآن نسبت به آنها ترغیب نموده است؟ یا اینکه مجادالت بی

 نمره(2) به کتب کالمی است؟

ه من چیزی بیاموزد مرا بنده خویش ساخته هر کس ب»فرماید: در این حدیث که می« بنده»مقصود از  .7

 نمره(2) چیست؟ آیا بندگی مختص و در رابطه با ذات اقدس خداوند نیست؟« است

کند؟ آیا حق معلم از چرا حق تعلیم از نظر اسالم باالترین حقی است که کسی نسبت به انسان پیدا می .8

حق معلم آنگونه که بایسته است رعایت  های امروز ماحق پدر و مادر هم باالتر است؟ آیا در دانشگاه

 نمره(2) شود؟ چه عواملی سبب شده که در بعضی موارد این حق آنگونه که بایسته است ادا نشود؟می

به فقر شان بکنند مردم را بیشتر چرا مسئوالن فرهنگی ما بیش از آنکه مردم را متوجه فقر معنوی .9

وجود دارد تا مردم بیشترمتوجه فقر معنوی خود  ایدهند؟ چه راهکار فرهنگیشان توجه میمادی

 نمره(3)بشوند؟

مالک و معیار تشخیص کتب ضالل از غیر آن چیست؟ چه گروهی صالحیت دارند که مشخص کننده  .10

 نمره( 2)کتب ضالل از غیر آن باشند و با تشخیص آنها از نشر کتب ضالل جلوگیری شود؟

عصر ارتباطات است و دسترسی آزاد به که –روش صحیح و بایسته برخورد با کتب ضالل در عصر حاضر  .11

 نمره(3) چگونه باید باشد؟ آیا منع و تحریم بهترین راه حل است؟ -اطالعات است

تعال نهی شده است؟ آیا چون مچرا در متون روایی ما از پرسش پیرامون فهم چگونگی ذات خداوند  .12

 نمره(2) ای وارد شده است یا علت دیگری در کار است؟قابل شناخت نیست چنین نهی ذات خداوند



چرا در قرآن به پرسش از وقت وقوع قیامت وقعی نهاده نشده و علم آن را به خود خداوند احاله داده  .13

و حقیقت آن در قرآن شریف به اجمال برگزار شده و فقط گفته « روح»است؟ چرا پاسخ به پرسش از 

اش سرکوب غریزه ؟ آیا نحوه پاسخ الزمه«قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الّا قلیال»که شده 

 نمره(3) پرسش در انسان نیست؟

چیست؟ آیا در مراکز فرهنگی، دانشگاهی ما به « حسن السوال نصف الجواب»معنای این عبارت که  .14

شود؟ راه تقویت میل به پرسش ارزش داده میسوال کردن و غریزه پرسش دانش پژوهان آنگونه که باید 

 نمره(2) در میان قشر دانشجویان چیست؟

گیرد و عذاب چرا خداوند متعال به علمای غیرعامل و فاسق بیش از جهال فاسق در قیامت سخت می .15

آنها شدیدتر قرارداده شده است؟ آیا عالم فاسق با توجه به اینکه از کمال وجودی بیشتری نسبت به 

 نمره(2) فاسق برخوردار است نباید از جایگاه باالتری برخوردار باشد؟ جاهل

توان احکام خمسه تکلیفیه را در مورد علم هم جاری دانست؟ آیا ما علم مکروه و حرام و مباح هم آیا می .16

 نمره( 2)داریم؟

علم  آیا اگر علم نور و جهل، ظلمت است و به همین دلیل همان طوری که هم بر مردان واجب است .17

علم آموزی واجب است، پس چرا در برخی روایات زنان را از خواندن سوره یوسف  بیاموزند  بر زنان هم

 نمره(3) اند؟منع کرده

خواهیم دین صحیح داشته باشیم و از فقر نجات اگر می»فرماید: چرا استاد شهید مطهری در یک جا می .18

و در جای دیگر غرب را که یگانه راه « هش علم استیابیم، عدالت در میان ما حکمفرما باشد، منحصرا را

 نمره( 3) فرماید علم به تنهایی کافی نیست؟کند و میداند نقد میعدالتی را علم مینجات از ظلم و بی

در « روحانیت»چرا استاد شهید مطهری اصرار دارند که برای ایجاد یک جهاد مقدس علمی و فرهنگی،  .19

 نمره(2) د؟خط مقدم این جبهه قرار گیرن

 



 

 موانع فکر و عقل -فصل سوم

ز منظر قرآن قابل پیروی نیست؟ آیا اگر انسان بخواهد فقط بر پایه یقین حرکت کند چرغ چرا ظن ا .1

توان از او به صرف این دستور پزشکی داد میایستد؟ مثال اگر دکتری به انسان اجتماع از حرکت باز نمی

دهد به اطاعت ننمود؟ آیا خود دکتر وقتی یک دستور پزشکی می رساندکه دستور او ما را به یقین نمی

 نمره(3) نسخه خود و معالج بودن آن یقین دارد؟

طرفی مورد قضاوت قرار گیرد خداوند سبحان در قرآن و انبیاء و اوصیای ایشان نیز باید با بیآیا کلمات  .2

پیامبر باشد مانع اندیشه و قضاوت و اگر میل نفسانی انسان به سمت اثبات و حقانیت سخنان خدا و 

 نمره(3) صحیح درباره کلمات ایشان است؟

ها های علمیه وقتی بناست نظریه یکی از شخصیتچرا در جامعه علمی و فرهنگی ما خصوصا در حوزه .3

یا نظرات علمی شود؟ آمورد نقد و بررسی قرار گیرد شخص منتقد متهم به نفهمی و جمود فکری می

جهت که مستند به یک شخصیت بزرگ هستند ممکن است مقدس به حساب آیند؟  ها از آنشخصیت

های آزاداندیشی آنگونه که شایسته است کرسی آیا به درخواست مقام معظم رهبری مبنی بر تشکیل

 نمره( 3)جامه عمل پوشانده شده است؟

ر یک فن کامال ها یا دشود بهتر نیست که توصیه شود انساناگر علم ناقص سبب غرور انسان می .4

 نمره(2)متخصص و متبحر شوند یا اینکه در جهل مطلق باقی بمانند؟

چه تفاوتی میان سنخ پسند دل و تشخیص و فهم عقل وجود دارد؟ چرا گاهی میان عقل و دل تعارض  .5

قدر در ادبیات عرفانی ما به آید؟ نزاع قدیمی عقل و دل ریشه در  چه حقیقتی دارد و چرا اینیش می

رداخته شده است؟ مگر ممکن است عقل چیزی را صحیح بداند و دل با آن منازعه نماید و آن را پآن 

 نمره(3)باطل بشمارد؟



تر از ای بسیار قویمبارزه کردن با نفس اماره سرپنجه»اند: مقصود استاد شهید مطهری از این که فرموده .6

ان هم چیزی هست که از پس نفس اماره تر از عقل و ایمچیست؟ آیا مگر قوی« خواهدعقل و ایمان می

 نمره( 2)برآید؟

چرا انسان در مسیر تهذیب نفس و سیر و سلوک باید به خود بدبین و بدگمان باشند؟ مگر نفس اماره  .7

 نمره(2) انسان ذاتا موجود بدی است که باید به او بدبین باشیم؟

ان مردم نهادینه کرد؟ چرا مردم ما غالبا توان عادت به تفکر و تعقل را در میچگونه و با چه راهکاری می .8

 نمره(2)کنند؟یهای زودباوری هستند و خیلی سریع نسبت به امور، قطع و یقین پیدا مانسان

آیا « خبر استدل هم برای خود منطقی دارد که عقل از آن بی»آیا این سخن درست است که بگوییم:  .9

 نمره(2)این سخن صرفا یک شعار و یک سخن ذوقی است؟

-چرا از منظر رسول اکرم )ص( خطر سوء تدبیر از خطر مهلک فقر هم بیشتر است؟ چرا عالج فقر راحت .10

 نمره(2) تدبیری است؟منطقی و بیتر از عالج بی

 

 رابطه عقل، علم و ایمان -مچهارفصل 

 کنند و هیچشود که افراد با اینکه به یک حقیقت از لحاظ علمی یقین پیدا میعواملی سبب میچه  .1

 نمره(2)آورند؟دهند ولی مع ذلک به ان ایمان نمیاحتمال خالفی در آن نمی

شود به آیا انسان به هر چیزی که بخواهد مومن شود حتما باید به آن مطلب یقین داشته باشد؟ آیا نمی .2

 نمره(2)از لحاظ علمی شک داشت یا حتی آن را باطل دانست ، اما به آن ایمان آورد؟ چیزی

ها و ها و افسردگیاینکه انسان به چیزی مومن باشد کافی نیست برای اینکه انسان را از بحرانآیا صرف  .3

ها برهاند؟ آیا ضرورتی دارد که آن مطلب مورد ایمان هم حتما یک واقعیت باشد یا ها و اضطرابتشویش

 نمره(2)آنچه موضوعیت دارد صرف ایمان است؟



نتیجه گرفت که « و مسلک، ایده داشتن و هدف داشتن است الزمه مکتب»توان از این گزاره که نمی .4

 نمره(2)است داشتن یک مکتب و ایده است اعم از آنکه آن مکتب حق یا باطل باشد؟ آنچه عمده

 نمره(2)اگر ایمان به معنای گرایش است پس چه تفاوتی میان ایمان و محبت وجود دارد؟ .5

ایمان داشته باشد از تمامی آثار و منافع ایمان شود کسی به یک حقیقت باطل )مثل تثلیث( اگر می .6

ها را نیز برخوردار شود چه نیازی است که حتما مندی از لذتبینی و بهرهمثل بهجت و انبساط و خوش

 نمره( 2)به یک امر حق و صحیح، معتقد و مومن باشد؟

 2)و بر ضد یکدیگر است؟گرایی هماهنگی دارد یا اینکه اینها دو مقوله متعارض گرایی با دینآیا علم .7

 نمره(

 


