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  »چيستی فلسفه«درس اول 

  درسنامه

  موارد زير بحث می شود: در درس اول در باره

  پرسش های فلسفی و تفاوت آن با پرسش های روزمره و عادی-1

  تفکر فلسفی -2

  دانش فلسفه  -3

  ؟: تفاوت پرسش های فلسفی با ساير پرسش ها چيستدر ابتدا جای طرح اين سوال است که 

   برای پاسخ به اين سوال بايد گفت:

  (آنچه در تشخيص پرسش های فلسفی از غير فلسفی بايد بدانيد و در سواالت تست در نظر داشته باشيد)

  خاص، گاه و بی گاه برای انسان مطرح می شوداين پرسش ها يا سوال های  - 1

  ساعاتی طوالنی ما را به خود مشغول کند و به تفکر وا دارد»می توانند « - 2

  اغلب مردم اين افکار و سواالت را در ميان انبوه افکار و اعمال خود گم می کنند- 3

  آن نمی انديشند بسياری از آدميان از کنار سواالت اساسی زندگی بی توجه می گذرند و به - 4

  رفتار، گفتار  و زندگی انسان را شکل می دهد نحوه مواجهه با پرسش های فلسفی ، - 5

  گاهی انسان ها بعد از اندکی تفکر در باره سوال های ويژه به امور ديگری می انديشند - 6

  در زندگی عادی نيازی به طرح پرسش های فلسفی نيست » ظاهراً « - 7

  است  ضرورتی عام و همگانیسواالت فلسفی ، در زندگی انسان انديشيدن در باره  - 8

  نمونه هايی از سواالت فلسفی 

آيا اصوالً ميتوان آزادی را با برابری جمع  - 3از برابری چه منظوری داريم   - 2مقصود ما از آزادی چيست؟    - 1

انجام ما انسان ها چه می شود؟   سر  - 6خوشبختی و سعادت در گرو چيست؟   - 5چرا درد و رنج هست؟    - 4کرد؟   

آيا انسان مختار است يا  - 9اصوالً انسان و حقيقت انسانی چيست؟   - 8آغاز و انجام جهان چگونه است؟   - 7



همين جهان طبيعی و مادی است؟    ،آيا تنها جهان موجود - 11چه هدفی را بايد در دنيا دنبال کرد؟    - 10مجبور؟  

چرا هر  - 14آيا زيبايی حقيقت دارد يا ساخته ذهن ماست؟    - 13آيا می توانيم به اختيار خود موجود شويم؟   - 12

  ما در چگونه جهانی زندگی می کنيم؟   - 15معلولی به علت نياز دارد؟  

  نمونه هايی از سواالت غير فلسفی

برای امرار معاش کدام شغل را  - 3برای موفقيت در آزمون چه کتابی را مطالعه کنم؟  - 2به کدام دانشگاه بروم؟  - 1

چگونه می توان  - 6شد؟  وآب در چه درجه حرارتی می ج - 5چه شهری را برای سفر انتخاب کنم   - 4انتخاب کنم ؟ 

  ر کدام عوامل است؟پير شدن انسان تحت تأثي - 8ماده دارای چه خواصی است؟  - 7درد را در انسان کاهش داد؟ 

  دانش آموزان عزيز در اين دو نمونه از سواالت، چه تفاوت هايی به ذهنتان می رسد؟ (ياداشت کنيد)

  می کند.  ظهور» چرا«همان کودکی با کلمهپرسشگری  و کنجکاوی از ويژگی های انسان است که از ●

ا نمی دانيم (مجهوالت)  و به دنبال پاسخ آن در واقع هر سوالی که مطرح می شود ، گويای آن است که ما مطلبی ر 
  هستيم.  انسان با تفکر به دنبال يافتن پاسخ سواالت خود است .

  است.» پاسخ ها«به » پرسش ها«و از » معلومات«به » مجهوالت«پس تفکر : واسطه رسيدن انسان از 

  که با آن پاسخ سوال ها را می يابيم و امور روزانه خود را سامان می دهيم. خدادادیتفکر قدرتی است 

  تفکر دارای دو مرتبه است:

  تفکر فلسفی - 2تفکر غير فلسفی                    - 1

  سوال؟ تفکر غير فلسفی چگونه تفکری است؟

پاسخ آن هاست ، در مرحله اول  روست و به دنبال تا زمانی که انسان با سوال های معمولی و روزانه روبهپاسخ: 
  تفکر قرار دارد که تفکر غير فلسفی است ؛ مراحل اين تفکر به ترتيب زير است:

  رسيدن به پاسخ - 4  ←تفکر در اندوخته ها   - 3  ←طرح سوال  - 2   ←روبرو شدن با مسئله  - 1

از سواالت مهم اين درس در و  رعايت ترتيب الزامی استتذکر: دانش آموزان عزيز در يادگيری مراحل تفکر، 
  اين مراحل است.» ترتيب درست «آزمون های تستی و تشريحی 

  تفکر فلسفی چگونه تفکری است؟ ؟ سوال

سواالت بنيادين و خاص به » پيوسته«و» جديت«پاسخ: اگر انسان از مرحله تفکر غير فلسفی عبور کند و با 
  ناميد.» تفکر فلسفی«را ، وارد مرتبه دوم تفکر شده که می توان آن بپردازد

مراحل تفکر فلسفی با تفکر غير فلسفی يکی است اما موضوع تفکر متفاوت است بنابر اين می توان مراحل تفکر 
  فلسفی را به ترتيب زير بيان کرد:

و رجوع به معلومات  - 3  ←طرح پرسش های فلسفی    - 2  ←روبرو شدن با مجهول ها و مسئله های فلسفی   - 1

  رسيدن به دريافت فلسفی و تحقق شناخت و معرفت - 4  ←اندوخته ها و انتخاب معلومات مناسب با سوال  تفکر در 

توجه: منظور از دريافت فلسفی در مرحله آخر اين است که انسان با دليل عقيده ای را بپذيرد و با دليل از آن دفاع 
  (ارائه استدالل صحيح)کند.

  و فطرت ثانی چيست؟ سوال ؟ منظور مال صدرا از فطرت اول



پاسخ: مالصدرا فيلسوف بزرگ اسالمی تفکر غير فلسفی را مربوط به فطرت اول می داند که مشغول بودن به امور 
عادی زندگی و تفکر در آن هاست . وی ورود به پرسش های فلسفی و اساسی و تفکر در باره آن ها را مربوط به 

  ندن در فطرت اول را شايسته انسان ها نمی داند.فطرت ثانی(فطرت دوم) می داند؛ مال صدرا ما

  پس: تفکر دو قلمرو دارد: تفکر در حوزه فطرت اول و تفکر در حوزه فطرت ثانی

  .بی نياز نمی شودنکته مهم: کسی که به تفکر فلسفی رسيد، از تفکر در حوزه فطرت اول 

  کند، ويژگی های اين دو دسته چيست؟ تقسيم می» واقف«و » سائر«دو دسته سوال ؟ مالصدرا انسان ها را به

  پاسخ:

  دانش ظاهری دل خوش کرده و متوقف شده است به - 1ويژگی های واقف :  

  دروازه جهان بزرگ و برتر به رويش گشوده نشده است - 2

  است  کارش تقليد از ديگرانفقط از شنيده ها بهره می برد و  - 3

  اهل حرکت و پويايی است - 1ويژگی های سائر:  

  به شنيده ها بسنده نمی کند  - 2

  در تالش است تا از تنگنای ظواهر و محسوسات عبور کند و به جهان وسيع معقوالت راه يابد(اهل تفکر فلسفی) - 3

  او همواره در تکاپو است - 4

  ساحل افتاده گفت گر چه بسی زيستم             هيچ نه معلوم شد، آه که من کيستم  

  استشعر باال وصف حال واقف 

  موج ز خود رفته ای تيز خراميد و گفت          هستم اگر می روم،  گر نروم نيستم 

  شعر باال وصف حال سائر است

  دانش فلسفه: 

در دست داشتن  بدون« آموختيم که انسان با عبور از سواالت غير فلسفی به سواالت بنيادين و فلسفی می رسد اما 
  .»تصميم گيری های انسان به نتيجه و سر انجام روشنی نخواهد رسيدپاسخ درست و قانع کننده برای آن ها 

  حال دقت کنيد:

  شده است.» فلسفه«به اين سواالت موجب ظهور دانشی به نام دقيق و   قانونمندتالش بشر برای پاسخ 

  به عبارت ديگر:

  اين قبيل سوال هاست. و دقيق بررسی قانونمنددانش فلسفه عهده دار 

  انسان باز می گردد. آغازين روزهای حيات فکریدرک اهميت اين گونه سواالت به 

  فيلوسوفوس) - سوفيست - سوال؟  معانی اصلی(اوليه) و معانی رايج اصطالحات زير را بنويسيد.(فلسفه

  معنای رايج  معنای اوليه  کلمه



  دانش    دوستداری دانايی  فلسفه 
  مغالطه کار  دانشمند  سوفيست

 لوسوفوسيف
  (فيلسوف)

  دانشمند  دوستدار دانايی

  

  است.» فيلو سوفيا«ريشه يونانی دارد و عربی شده کلمه کلمه فلسفه

  دوستداری دانايی ←به معنای دانايی است »سوفيا«و  یبه معنای دوستدار »فيلو«فيلوسوفيا مرکب از دو کلمه 

  )8ها می شد( رجوع شود به پاورقی صفخه در ابتدا فلسفه به معنای دانش خاص نبود و شامل تمام دانش 

  بود. سر زبان ها انداخت  سقراطدر معنای اوليه خود ، دوستدار دانايی است؛  کسی که اين واژه را   کلمه فيلسوف

قبل از ميالد می زيست، اين لفظ را به کار برده باشد ،  500تا  583که در حدود  شايد اولين بار فيثاغورسنکته: 
  مورد استفاده قرار گرفت.بيشتر سقراط اين لفظ  اما از زمان

چرا سقراط خود را فيلسوف خواند و نخواست که سوفيست ، سوال؟ با وجودی که معنای اوليه سوفيست دانشمند بود
  ؟خوانده شود

پاسخ  قبل از پاسخ به اين سوال ابتدا بايد ديد که سوفيست ها چه کسانی بودند، اطالع از ماهيت اين گروه ما را به
  قانع کننده تر خواهد رساند.

در توضيح بايد گفت : سوفيست ها بيشتر به تعليم سخنوری و وکالت اشتغال داشتند ، اما دغدغه آن ها بيان واقع و 
  دفاع از حقيقت نبود؛ 

  خب پس هدف اين گروه چه بود؟

در استدالل های خود ه اين هدف پاسخ: اين گروه پيروزی بر حريف را مهم ترين هدف می دانستند و برای رسيدن ب
  کمک می گرفتند . بيشتر از مغالطه

  سوال مغالطه چيست؟

  پاسخ: استدالل ها يی که به ظاهر درست اما در واقع غلط بود(شبه استدالل)

شد؟( عقيده سوفسطائيان در » حقيقت«سوال مغالطه های سوفسطائيان منجر به چه اعتقادی در آن ها نسبت به 
  باره حقيقت)

اين رويه به تدريج سبب شد که اين گروه از دانشمندان برای حقيقت و واقعيت ارزش و اعتباری قائل نباشند  پاسخ: 
  » .هر کس هر چه خودش می فهمد، همان حقيقت و واقعيت است« و بگويند:

  می دانستند نسبیقرار داده و حقيقت را امری  ادراک انسانسوفسطائيان معيار و مالک حقيقت را 

  وال ؟ رفتار سوفسطائيان به مرور باعث چه تحول معنايی در واژه سوفيست شد؟س

  (دانشمند) مفهوم اصلی خود را از دست داد و مفهوم مغالطه کار به خود گرفت. پاسخ: بعد ها کلمه سوفيست

  کلمه سفسطه در زبان عربی از چه کلمه گرفته شده و به چه معنايی است؟؟ سوال 

  است. مغالطه کاریو به معنای » ستسوفي«پاسخ: از لفظ 



ناميده شود و از » سوفيست«چرا سقراط دوست نداشت « حال باز گرديم به سوالی که پيش از اين مطرح شده بود:
  »اين رو خود را چه می ناميد؟

  پاسخ : اين سوال دو پاسخ دارد يک پاسخ قطعی و يک پاسخ احتمالی؛

  به دليل تواضع و فروتنی ( در برابر دانايی و علم ) ←پاسخ قطعی

  ( انسان های مغالطه کار)  شايد به خاطر هم رديف نشدن با سوفيست ←پاسخ احتمالی

  از اين رو خود را (فيلسوف) يعنی دوستدار دانش ناميد.

  را به ترتيب بنويسيد.» فلسفه«سوال ؟ تحوالت معنايی 

  فلسفه به معنای دانش خاص  ←شفلسفه به معنای مطلق دان  ←فلسفه به معنای دوستدار دانايی

  ويژگی های فلسفه:

  سوال ؟ چه ويژگی هايی دانش فلسفه را از ساير دانش ها جدا می کند؟

  پاسخ : اساساً هر دانشی از دو جهت از ساير دانش ها متمايز و جدا می شود:

  که آن دانش در باره آن بحث می کند جهت موضوعیاز  - 1

  که در ان دانش مورد استفاده قرار می گيرد جهت روشیاز  - 2

  حال بايد پرسيد موضوع فلسفه چيست؟

  برای روشن شدن پاسخ ، به سواالت زير دقت کنيد وببينيد آيا برخی از آن ها تفاوت خاصی با بقيه دارد

  دليل پيدايش انقالب صنعتی در اروپا چه بود؟ - 1

  جهان مادی و طبيعی است؟آيا تنها جهان موجود، همين  - 2

  خداوند چند رکعت نماز را بر ما واجب کرده است؟ - 3

  دليل حمله اسکندر مقدونی به ايران چه بود؟ - 4

  آيا هر چيزی دارای علت است؟ - 5

  آيا زيبايی وجود دارد يا ساخته ذهن است؟ - 6

  پير شدن سلول ها اثر کدام عامل شيميايی است؟ - 7

  توانند به  اختيار خود موجود شوند؟آيا پديده ها می  - 8

  مجموعه زوايای مثلث چند درجه است؟- 9

  چرا هوا معموالً در زمستان سرد است؟- 10

  آيا جهان ابتدا و پايانی دارد؟ - 11



با ساير سوال هاست؟ موضوع اين سواالت چه  11و 8 - 5 - 2سوال؟ به نظر شما چه تفاوتی بين سوال های شماره 
  ارند؟  آيا نحوه پاسخ به اين سواالت با بقيه يکسان است؟تفاوتی با يکديگر د

  »چه تفاوتی بين فلسفه با ساير دانش هاست؟«، اکنون زمان پاسخ به سوال کلی مطرح شده رسيد که 

  

  پاسخ: 

  موضوعات است » نهايی ترين«و » بنيادی ترين«متفاوت هست ؛موضوع فلسفه  از جهت موضوع- 1

است و پاسخ گوی عميق ترين دغدغه های  و نهايی ترين موضوعات جهان و انسان باره بنيادی ترينفلسفه در 
  بشری است.

  سوال؟ منظور از بنيادی ترين موضوعات چيست؟

کاوش می کند و اينها اموری هستند  اصل وجود و حقيقت جهان ، طبيعت و انسانفيلسوف در پاسخ: اين است که  
  که پايه و اساس ساير علوم اند.

  استفاده می کند ( با توجه به موضوع)  روش عقلی و قياسیمتفاوت است؛ فلسفه از  هت روشاز ج - 2

زيرا مسائل فلسفی که به اصل و اساس جهان و انسان مربوط هستند، نمی توان از حواس يا آزمايش بهره برد و يا 
» عقل و استدالل های عقلیتوانايی «از ابزرای مانند ميکروسکوپ و تلسکوپ کمک گرفت در اين موارد بايد به

  .تکيه کرد

  فلسفه چگونه و به چه روشی به کشف مجهول نزديک می شود؟؟ سوال 

  پاسخ: با تکيه بر عقل و استدالل های عقلی و با تفکر و تعقل و تجزيه و تحليل دانسته ها 

  مانند مسائل چه علمی است؟ سوال؟ مسائل فلسفی به لحاظ روش،

  بايد به جواب مسئله ها دست يافت. فقط با عمليات فکری و استداللیکه  ، مسائل رياضیپاسخ: 

  پاسخ فعاليت ها

  4فعاليت مقايسه صفحه 

  اين مسائل اهميتش از مسائل روزمره بيشتر است - الف - 1

  اين مساائی کلی تر و اساسی تر هستند- ب          

  اين مسائل مشترک ميان عموم انسان هاست- ج         

  انسان ها چه می شود؟    آغاز و انجام جهان چگونه است؟   انسان و حقيقت انسانی چيست؟سرانجام ما - 2

  چه هدفی را دنبال کنم - به کجا ميروم - برای چه آمده ام - از کجا آمده امده ام- 3

  6- 5فعاليت خود ارزيابی صفحه 



ی نيز از اقبال آمده است که تقسيم می شوند؛ شعر» سائر«و » واقف«در بيان مال صدرا انسان ها به دودسته - 1
برخی را به ساحل تشبيه کرده که ايستاده و راکد اند مانند اين است که نيستند . يعنی هستند اما هستی انسانی 

  ندارند و آنان که موج وار زندگی می کنند در پويايی و حرکت و رفتن هستند ، اينها زندگی واقعی انسانی دارند.

  9فعاليت تفکيک صفحه 

  فلسفی- 8زيست شناسی    - 7فلسفی(فلسفه هنر)    - 6فلسفی    - 5تاريخی   - 4فقهی   - 3فلسفی    - 2ريخی    تا- 1

   10فعاليت تفکر صفحه 

  اين سوال رياضی است که در رياضيات از اقسام استدالل های قياسی استفاده می شود  استدالل قياسی - 1

  علوم تجربی است استدالل استقرايی و تجربی  اين سوال در حوزه- 2  

  استدالل استقرايی و تجربی   اين سوال در حوزه علوم انسانی است  - 3     

  استدالل قياسی   اين سوال يک سوال فلسفی است - 4      

  استدالل قياسی   اين سوال يک سوال فلسفی است زيرا در باره کل جهان بحث می کند - 5

  

  

  11به کار ببنديم صفحه 

افراد زير بيشتر اهل تفکر فلسفی است و گزينه درست بيشتر ناظر بر کدام مرحله از مراحل تفکر کدام يک از - 1
  فلسفی می باشد؟

  کسی که پاسخ فيلسوفان در ارتباط با سواالت اساسی را به خوبی آموخته و توضيح می دهد. - الف

  ، انتخاب و ارائه می کند.کسی که در آرای فيلسوفان می انديشد و داليلی را که به نظرش محکم است - ب

  پاسخ درست:  گزينه ب   و اشاره به مرحله آخر تفکر فلسفی دارد يعنی رسيدن به دريافت فلسفی

  برای درست فکر کردن کردن و قرار گرفتن در مسير درست تفکر چه گام هايی بايد برداشت؟ - 2

  آگاهی از مجهوالت و ندانسته های خود     - 1پاسخ : به ترتيب   

  جوی پاسخ برای سؤاالتو  جست - 2                      

  ارائه استدالل صحيح - 3                      

  داشتن معيار برای پذيرش پاسخ - 4                      

3 -  

زندگی انسان با تفکر همراه   تفکر
  است

در هنگام تفکر انسان   تفکر راه اصلی کشف علم و دانش است
  کنداستدالل سازی می 

تفکر 
  فلسفی

برخی انسان ها توجهشان 
به مسئله های فلسفی جلب 

برخی انسان ها از سوال های معمولی 
عبور می کنند و اهل تفکر در مسئله های 

ورود به تفکر فلسفی يکی 
از نشانه های تکامل 



  فکری انسان است  فلسفی هستند  می شود
دانشی ويژه است که  قوانين   فلسفه

  خاص خود را دارد
کسی می تواند  به سوال های فلسفی پاسخ 

  دهد که در آن تخصص داشته باشد
  

ويژگی 
های 
  فلسفه

فلسفه در موضوع و روش 
با دانش های ديگر فرق 

  دارد

موضوع فلسفه بنيادی ترين و اساسی 
  ترين موضوعات است

روش استدالل در فلسفه ، 
  استدالل قياسی است

  

  

  

  

  رابطه تفکر با تفکر فلسفی چيست؟  - 4

  پاسخ : عموم و خصوص مطلق                                 

  

  

  

5 -  

  اشتباه در فطرت ثانی است که مسائل اساسی و بنيادين است- الف

  صحيح است آن گونه که مالصدرا بيان کرده است مسائل ما دو دسته هستند:- ب

از قبيل تغذيه، توليد مثل، مسکن، دسته اول: مسائل جاری و روز مره زندگی که مربوط به همين حيات دنيوی است 
معاشرت با يکديگر، سياست و نظاير آن دسته دومک مسائل اساسی و بنيادين حيات انسان مانند حقيقت انسان، 

  سعادت وی، آغاز  و انجام جهان و چيستی حيات.

هم در تفکر فلسفی و هم در فلسفه بحث پيرامون مسائل بنيادين و اساسی است و لذا هر  صحيح است زيرا- ج
فيلسوفی دارای تفکر فلسفی هم هست ؛ البته بيشتر افراد وارد تفکر فلسفی می شوند و سواالت فلسفی را جدی می 

فکر فلسفی دارند اما گيرند و دنبال پاسخ آن هم می روند، اما وارد رشته تخصصی فلسفه نمی شوند اينها ت
  متخصص فلسفه نيستند.

  صحيح است همانطور که در قسمت ج پاسخ داده شد. - د

اشتباه است زيرا تفکر فلسفی ما رابی نياز از مسائل روزمره نمی گردان .آنچه نادرست است اين است که در - ه
  همان فطرت اول بماند و وارد فطرت ثانی نشود.

  رياضيات اختالف دراد اما از جهت روش با آن مشترک است.فلسفه از جهت موضوع با - 6

  

  سواالت تست درس اول

تفکر  تفکر
 فلسفی

Formatted: Centered

Formatted: Centered



سواالت تست منتخبی از سواالت کتاب های کار مشاوران ، و مهر و ماه و نيز آزمون های برگزار 
  شده است)

 است؟» دريافت فلسفی«کدام گزينه آغاز سير رسيدن به  - 1

  انديشيدن در دانسته ها - 2  سرگردان شدن و جستجو                - 1

  پرسيدن سوال فلسفی - 4مواجهه با يک مسئله                       - 3

  ، در چيست؟»رياضيات«با » فلسفه«وجه شباهت  - 2

  زبان - 4روش    - 3هدف    - 2موضوع      - 1

  است؟» تفکر فلسفی« پرداختن به کدام يک از پرسش های زير مستلزم - 3

  بايد از کجا آغاز کرد؟مطالعه فلسفه را  - 1

  آيا انسان نيازمند تفکر فلسفی است؟ - 2

  دقيقاً به چه معناست؟» فلسفه«واژه  - 3

  آيا فلسفه دارای بخش های مختلف است - 4

  درست است؟» پرسش های فلسفی«کدام گزينه در باره  - 4

  ظاهراً در زندگی روزمره به طرح آن ها و يافتن جوابشان نيازی نيست - 1

  کردن آن ها يک ضرورت عام و همگانی استمطرح  - 2

  بيشتر مردم قادر نيستند به راحتی چنين سوال هايی را ناديده بيگيرند - 3

  طرح آن ها بدون دقت و تالش فکری ممکن نيست - 4

  ، به ترتيب به حوزه دانش های .........و...........تعلق دارند.»ذوقی«و » نقلی«پژوهش های  - 5

  عرفان - دين - 4عرفان      - تاريخ - 3هنر        - ادبيات - 2   ادبيات   - تاريخ - 1

  با توجه به مصراع زير، کدام گزينه درست است؟ - 6

  »هستم اگر می روم      گر نروم نيستم«

  »هست و می رود«در اصطالح مال صدرا همان است که در اين شعر» واقف« - 1

  »نيست و می ماند«ردر اصطالح مالصدرا همان است که در اين شع» سائر« - 2

  در اينجا يعنی عبور نکردن از سوال های بنيادين زندگی » نرفتن« - 3

  »حقيقت امور«در اينجا يعنی جستجو گری برای يافتن » رفتن« - 4

، کدام توصيه برای او »معنای زندگی چيست؟« اگر برای کسی به صورت جدی اين پرسش مطرح شود که - 7
  مناسب تر است؟



  اغ کتاب های فلسفی بروی تا پاسخ اين پرسش را پيدا کنیبهتر است سر - 1

  بدان که يافتن پاسخ اين سوال، مستلزم عبور از زندگی روز مره و تفکر فلسفی است - 2

  کا کنتجواب اين سوال ممکن است زندگيت را تغيير دهد پس به عقل خودت ا - 3

  الت بنيادين بشر استبهتر است به دنبال جواب قطعی نباشی، زيرا اين يکی از سوا - 4

  ، به سوال های فلسفی چيست؟»پاسخ های غير فيلسوفانه«و » پاسخ های فيلسوفانه«تفاوت  - 8

  قانونمندی و بنيادی بودن     - 2قانونمندی و دقت                      - 1

  استداللی بودن و دقت   - 4بنيادی و استداللی بودن           - 3

  پرسيده شده است؟   » سوال فلسفی«در کدام گزينه  - 9

  معلوم نشد که در طرب خانه خاک  /  نقاش ازل بهر چه آراست مرا - 1

  سرو چمان من  چرا ميل چمن نمی کند / همدم گل نمی شود ياد سمن نمی کند - 2

  دحافظ اسرار الهی کس نمی داند خموش / از که می پرسی که دور روزگاران را چه ش - 3

  بی تو ای سرو روان با گل و گلشن چه کنم  / زلف سنبل چه کشم عارض سوسن چه کنم - 4

  وجود دارد که آن را از همه دانش های ديگر متمايز می سازد؟» دانش فلسفه«کدام ويژگی در - 10

  هيچ کاری به تجربه ندارد و فقط از طريق عقلی و استداللی پيش می رود تا به پاسخ برسد - 1

  ريق استدالل عقلی، دقيق ترين پاسخ ها را برای سواالت غير تجربی و عقالنی ارائه می کنداز ط - 2

  را به سوال های مختلف در باره چيستی و چرايی امور می دهد  نهايی ترين پاسخ ها در هر دانشی  - 3

  ت است در هر حوزه ای، نهايی ترين و بنيادی ترين پرسش ها را طرح می کند و در پی پاسخی درس - 4

  کدام گزينه در باره ی برخورد عموم آدم ها با سواالت ويژه صحيح است؟ - 11

اکثر مردم در بين اعمال روزانه ی شان گاه و بی گاه برقی از اين سواالت ويژه را دريافت می کنند که به آن  - 1
  توجه خاص نشان می دهند و در باره آن می انديشند

  ه به اين سواالت ويژه، آن ها را در بين اعمال روزانه شان گم می کنند اکثر مردم بعد از مدت کمی توج - 2

  اکثر مردم در باره ی اين سواالت ويژه انديشه کرده و به دنبال پاسخ اين پرسش ها به جست و جو می پردازند - 3

  اکثر مردم بعد از صرف زمان زيادی برای نظر و فکر، به دنبال اين سواالت رفته اند - 4

  م يک از گزينه های زير در باره تفکر فلسفی نادرست است؟کدا - 12

  پاسخ به پرسش های فلسفی نوع زندگی، رفتار و گفتار ما را شکل می دهد - 1

  پرداختن به تفکرات فلسفی و انديشيدن يک ضرورت عام و همگانی است - 2



  ز مره و معمولی استپيروزی در عرصه تفکرات فلسفی در گرو ورزيدگی عقلی و پرداختن به امور رو - 3

  هر انسانی بايد توان فکری خود را در جهت تفکرات فلسفی تقويت کند - 4

تالش بشر برای پاسخ قانونمند به سوال هايی نظير( سعادت واقعی چيست؟)،(آيا انسان مختار است يا  - 13
که پاسخ دقيقی به اين سواالت مجبور؟)، موجب ظهور دانشی به نام ............گشته است و............کسانی هستند 

  داده اند.

  منطق دانان   - منطق - 2فيلسوفان                           - فلسفه - 1

  جامعه شناسان - علوم انسانی - 4دانشمندان                  - علوم تجربی- 3 

  کامياب شدن در پاسخ به پرسش های فلسفی ، نيازمند چيست؟- 14

  امور روزمره و معمولیانديشيدن به مسائل و  - 1

  دقت و تالش فکری پيوسته - 2

  نظم منطقی و پشتوانه های علمی - 3

  تقويت ادراک حسی - 4

  کدام يک از سواالت در حوزه فلسفه بررسی نمی شود؟ - 15

  علت پيدايش انقالب صنعتی در اروپا چه بود؟ - 1

  آيا طبيعت تنها جهان موجود است؟ - 2

  اجب کرده است؟چرا خداوند نماز را بر ما و - 3

  آيا هر چيزی دارای علت است؟ - 4

  برای قرار گرفتن در مسير تفکر فلسفی نخستين گام کدام است؟  - 16

  جست و جوی پاسخ برای سواالت  - 1

  ارائه استدالل صحيح - 2

  آگاهی از مجهوالت و ندانسته های خود - 3

  تشخيص مسائل مهم و مؤثر از مسائل فرعی و غير مهم - 4

  ک از پژوهش های زير در حل مسئله های فلسفی کاربرد دارد؟کدام ي - 17

  پژوهش های تاريخی - 2پژوهش های تجربی                   - 1

  پژوهش های عقلی - 3پژوهش های ذوقی و ادبی             - 3

  تفاوت اصلی فلسفه با ساير دانش ها چيست؟ - 18

  وضوعات انسان و جهان بحث می کندفلسفه در بنيادی ترين و نهايی ترين مسئله ها و م - 1



  ساير دانش ها در باره ی بنيادی ترين و نهايی ترين مسئله ها و موضوعات جهان و انسان بحث می کنند - 2

  فلسفه در باره ی مسائل و ظواهر علم فيزيک و زيست و اخالق صحبت می کند - 3

  ردازدفلسفه با تجربه و آزمايش به نهايی ترين مسئله های جهان می پ - 4

  مسئله های فلسفی از چه نظر مانند مسئله های رياضی هستند؟ - 19

  فقط با عمليات فکری می توان به حل آن ها پرداخت - 1

  تجربه و حواس به حل آن ها کمک می کند - 2

  ميکروسکوپ و آزمايشگاه ها در حل آن ها نقش دارند - 3

  داختبا گرفتن آمار از نظرات ديگر می توان به حل آن ها پر - 4

  کدام يک از گزينه های زير از پرسش های بنيادين فلسفه به حساب نمی آيند؟ - 20

  چرا هر پديده محتاج به علت است؟ - 1

  ما انسان ها ازکجا آمده ايم؟ - 2

  ما در چگونه جهانی زندگی می کنيم؟ - 3

  چرا برای زنده ماندن به هوا احتياج داريم؟ - 4

ارزش هايی وجود دارد که همه ی انسان ها به طور يکسان آن ها را بپذيرند؟) و( پاسخ سوال هايی مانند( آيا  - 21
آيا حواس و دستگاه های آزمايشی می توانند شناخت درستی از طبيعت به ما بدهند؟)، در 

  ............و.............مورد بحث قرار می گيرند.

  فلسفه - علم شيمی - 4علم اخالق    –فلسفه  - 3علم اخالق     - علم شيمی - 2فلسفه    - فلسفه - 1

  کدام يک از گزينه های زير می تواند يک پرسش فلسفی باشد؟ - 22

  آيا مسلمان بودن و ايرانی بودن با يکديگر مساوی است؟ - 1

  آيا ممکن است در سيارات ديگر نيز موجوداتی زندگی کنند؟ - 2

  آيا کوچک ترين ذرات تشکيل دهنده ی موجودات اتم هستند؟  - 3

  آيا پديده های طبيعت واقعا همان هستند که به نظر ما می رسند؟ - 4

  ؟نيستکدام يک از گزينه های زير صحيح  - 23

گاه و بی گاه برقی از سوال های ويژه در ذهن انسان می جهد و اندکی بعد در ميان انبوه افکار و اعمال گم می - 1
  شود

می پردازند  ورسيدن به پاسخ سوال ها دغدغه خاطر آن ها  انسان ها هميشه و به طور جدی به سوال های ويژه - 2
  می شود

  بسياری از انسان ها اغلب از سوال های ويژه عبور کرده و در باره ی آن ها نمی انديشند - 3



  گاهی انسان ها بعد ازاندکی تفکر در باره ی سوال های ويژه به امور ديگری می انديشند - 4

  نادرست است؟کدام يک از گزينه های زير  - 24

  هر گاه انسان برای رسيدن به پرسش های فلسفی دچار دغدغه شود، وارد تفکر فلسفی شده است - 1

  تفکر فلسفی الزمه زندگی برخی انسان های خاص است - 2

  ظاهرا در زندگی عادی نيازی به طرح پرسش های فلسفی نيست - 3

  ار ما داردپاسخ به پرسش های فلسفی، تأثير مستقيم در زندگی و رفت - 4

  پرسش های زير به ترتيب کدام علمی و کدام فلسفی است؟ - 25 

  الف) چرا تجربه قابل اطمينان است؟

  ب) چرا با گذشت زمان برخی عناصر به ماده ديگری تبديل می شوند؟

  ج) علت تغيير طول موج صوت چيست؟

  د) چرا تغييرات طبيعی نياز به علت دارند؟

  یفلسف - علمی - علمی - فلسفی - 1

  علمی - علمی - علمی - فلسفی - 2

  فلسفی - علمی - علمی - علمی - 3

  فلسفی - علمی - فلسفی - فلسفی - 4

  ؟نمی تواند باشدراه پاسخ به مسائل فلسفی کدام مورد  - 26

  تجربه حقايق - 2خود کاوی عقل                      - 1

  تجزيه و تحليل - 4تفکر و تعقل                          - 3

  گزينه در مورد پرسش های فلسفی درست است؟کدام  - 27
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  »خه های فلسفه ريشه ها و شا« درس دومه 

  

                                                                

 بخش اصلی به منزله ريشه و اساس فلسفهاست.  تعدادی بخش های فرعیو  يک بخش اصلیدانش فلسفه دارای  ●
. در اين درس می خواهيم با ريشه ها و شاخه های اين بخش های فرعی در حکم شاخه ها و ستون های آننداست و 

  انش آشنا شويم.د



قبل از پرداختن به تفاوت بخش اصلی فلسفه و بخش های فرعی آن ، به گزاره های فلسفی زير دقت کرده و گزاره 
  هايی که اساسی تر و بنيادی تر هستند، مشخص کنيد.

  گزاره ها:

  انسان ذاتاً به زندگی اجتماعی گرايش دارد.( مدنی بالطبع) - 1

  و حد و مرزی نداردهستی يک وجود بی انتهاست  - 2

  اساس حکومت و سياست را قدرت تشکيل می دهد - 3

  زندگی را با اميد به آينده بنا کن ، زيرا جهان طراحی دقيقی دارد - 4

  تاريخ انسان از قانونمندی خاصی پيروی می کند - 5

  درک واقعيت های هستی امکان پذير است - 6

  برخی از فضايل اخالقی ذاتاً ارزشمند هستند - 7

  قانون عليت در سراسر عالم جاری و ساری است - 8

  موجودات جهان به دودسته زوال پذير و زوال ناپذير تقسيم می شوند - 9

  راه های مختلفی برای شناخت جهان وجود دارد - 10

  را انتخاب کرده ايد ، انتخاب شما صحيح است. 10 گزاره  9-  8-  6  - 4 –2دانش آموزان عزيز اگر گزاره های 

  ل اين است: چرا اين گزاره های فلسفی نسبت به ساير گزاره ها بنيادی تر هستند؟حال سوا

  بخش اصلی و ريشه ای فلسفه را بررسی می کنيم. ، برای روشن شدن و پاسخ به اين سوال

  بخش اصلی و ريشه ای فلسفه: ( فلسفه اولی)

  سوال ؟ بخش ريشه ای فلسفه پيرامون چه موضوعی بحث می کند؟

(هستی و مسائل پيرامون آن است.» اصل و حقيقت وجود«اين بخش از فلسفه در صدد بحث و بررسی  - الفپاسخ: 
  شناسی)

( هستی است، به دست آورند؛ قوانين و احکامی را که مربوط به خود هستی و وجودفيلسوفان تالش می کنند  - ب
  شناسی)

  مثالً: آيا در هستی قانون عليت جاری است يا نه؟ 

را هم بررسی کنند و بدانند بشر چگونه و با چه ابزاری  شناخت هستیفيلسوفان می خواهند توانايی انسان را در  - ج
   ( معرفت شناسی)می تواند به شناخت هستی بپردازد.

  وجود چنين قانونی در جهان مطمئن شود؟مثالً: آيا انسان می تواند قانون عليت را بشناسد و به 

  اخت و معرفت شناسی در بخش ريشه ای فلسفه بررسی می شود؟سوال ؟ چرا بحث شن



 است.؛ يعنی ابتدا بايد مطمئن شد که آيا امکان شناختِ » امکان شناخت« بر فرع» دمعرفت به وجو«پاسخ: زيرا 
  هست و اگر هست با چه ابزاری و چگونه ، سپس  به بحث وجود و هستی پرداخت.» وجود «

  ه به دو بخش تقسيم می شود:پس: بخش اصلی و ريشه ای فلسف

  حاکم بر هستی و وجود بحث می کند احکام کلی و عامهستی شناسی: که در باره قوانين و  - 1

  را مورد مطالعه قرار می دهد شناخت هستیمعرفت شناسی: که توانايی انسان در  - 2

ست از معرفت شناسی جدا سوال: با دقت در گزاره های ابتدای درس ، گزاره هايی که مربوط به هستی شناسی ا
  کنيد.

  مربوط به معرفت شناسی است 10و  6مربوط به هستی شناسی و گزاره های   9-- 8- 4- 2پاسخ: گزاره های 

  ( فلسفه های مضاف) شاخه های فلسفه 

  به گزاره های زير دقت کرده و گزاره هايی که از ساير گزاره ها اساسی تر هستند مشخص کنيد.

  معمولی مايع استجيوه در دمای  - 1

  انسان ذاتاً به زندگی اجتماعی گرايش دارد - 2

  خوردن مال يتيم حرام است - 3

  اخالق مطلق است - 4

  تاريخ انسان از قانونمندی خاصی پيروی می کند  - 5

  حقيقت و ماهيت عدالت چيست؟ - 6

  حق حکومت از آن خداست يا انسان؟ - 7

  چرا فلزات در اثر حرارت منبسط می شوند؟  - 8

  است، انتخاب شما صحيح است. 7 - 6 - 5 - 4 - 2دانش آموزان عزيز اگر گزاره های انتخابی شما گزاره های 

  حال معيار برای انتخاب اين گزاره ها چه بوده است؟

  در شاخه های فلسفه  اين مسئله تبيين می شود.

معرفت شناسی وجود شناسی و قوانين بنيادی « شاخه های دانش فلسفه  آن دسته از دانش های فلسفی هستند که 
  »و قوانين بنيادی آن محدوده از وجود را بيان می کنند. منتقل می سازند »دانش ها«را به محدوده های خاص

که بر بنيادی به عبارت ديگر: امروزه در بسياری از پديده ها يا رشته های علمی شاخه هايی از فلسفه شکل گرفته 
  .ترين مسائل آن علم می پردازد

« نمی نامند ؛ زيرا کلمه فلسفه به کلمه ای که نام آ» فلسفه های مضاف «نکته: اين قبيل شاخه های فلسفه را 
  و...» فلسفه اخالق«،»فلسفه فيزيک«دانش يا موضوع خاص است، اضافه شده است؛ مانند 

  دقت: تفکيک سه نوع گزاره از هم:



  لم تجربی از مسائل  ع ←در جه حرارت می جوشد 100مثال: آب در 

که فقط مربوط به يک پديده بود، به صورت کلی تر بيان می کنيم که تمام پديده های طبيعی و مادی را حال اين گزاره 
پديده های عالم طبيعت قابل شناخت است  ؟ اين گزاره کلی تر و اساسی تر علت  را در بر بگيرد به اين شکل: آيا 

  است.» فلسفه علوم طبيعی«ی شود پس مربوط به است زيرا شامل  تمام پديده های طبيعی م

آيا قانون عليت در سراسر عالم جاری و ساری م بگوييم: ه صورت کلی تر بيان کنيم می توانيحال اگر بخواهيم ب
است؟ اين گزاره مربوط به بخش ريشه ای فلسفه يا فلسفه اولی است زيرا تمام موجودات جهان هستی را در بر 

  گرفته است.

ر بنا های علوم در فلسفه های مضاف  و زير بناهای فلسفه های مضاف در فلسفه  اولی يا بخش ريشه ای پس: زي
  فلسفه است .

  دانش های خاص ←شاخه های فلسفه  ←ريشه فلسفه

  علم اخالق ←فلسفه اخالق  ←وجود شناسی و معرفت شناسی 

  سوال؟ 

  فلسفه های مضاف چگونه شکل می گيرد؟

در حوزه هايی ماننداخالق، دين، تاريخ و طبيعت ، شاخه هايی از فلسفه مانند فلسفه  فيلسوفانهبا تأمل پاسخ: 
  اخالق، فلسفه دين ، فلسفه تاريخ و فلسفه طبيعت شکل می گيرد.

  فلسفه های مضاف و علوم: 

اف پذيرفته سوال ؟ اين که مبانی و زير بناهای علوم در فلسفه های مضاف قرار داردو آنچه در فلسفه های مض
  شود، اساس و شالوده نظرايات در علوم قرار می گيرد، به چه معنا و مفهومی است؟ ( با مثال توضيح دهيد)

  پاسخ: 

مثالً فلسفه علوم اجتماعی ، يکی از شاخه های مهم فلسفه است؛ يکی از مسائل مورد توجه در اين شاخه از فلسفه 
اين پرسش يک پرسش فلسفی است که از مسائل اساسی  ←»د يا فرد؟آيا جامعه اصالت و اهميت دار« اين است که 

  جامعه شناسی است و پاسخ به آن به روش عقلی است.

گروهی از فيلسوفان پيرو اصالت فرد هستند و جامعه را مجموعه ای از افراد می دانند که کنار هم زندگی می کنند و 
و هويت مستقل از جامعه ندارند و انديشه ها و تصميم گيری  معتقدند که افراد جامعه نقش گروه ديگر از فيلسوفان

  های آن ها تابع شرايط اجتماعی است 

(اصالت فرد و جامعه) که در فلسفه علوم اجتماعی شکل گرفته، چه تأثيری در  سوال ؟ اين دو ديدگاهطرح يک  خب
  شيوه بررسی مسائل اجتماعی دارد؟

آنان که به اصالت فرد اعتقاد دارند، همواره منافع و مصلحت افراد را بر منافع جامعه مقدم دانسته و در - 1پاسخ: 
  برنامه ريزی های فرهنگی و اقتصادی و نظاير آن ، بيشتر به منافع فرد توجه دارند 

  .يت قرار می دهند ولوجمع را در ا آنان که برای جامعه اصالت قائل هستند، منافع - 2

  يدگاه سومی هم وجود دارد که معتقد است هم افراد اصالت دارند و هم جامعه ، بدين شکل که د - 3



اگر چه افراد تحت تأثير عوامل اجتماعی قرار می گيرند، اما هيچگاه قدرت اختيار و تصميم گيری خود را از  - الف
  و حتی تغيير آن را دارند؛ و توانايی تأثير گذاری بر جامعه دست نمی دهند

همچنين معتقدند جامعه صرفاً افراد جامعه نيست ، بلکه با گرد هم آمدن افراد و زندگی طوالنی آنان با يکديگر،  - ب
يک روح جمعی در جامعه شکل می گيرد که می تواند بر افراد جامعه تأثير بگذارد و آن ها را تابعی از ويژگی ها و 

  جامعه توأمان قائل هستند.؛ اين گروه به اصلت فرد و ساختار جامعه قرار دهد

  در بر گيرنده چه اعتقاداتی هستند؟» سوسياليسم«و» ليبراليسم«سوال؟ 

  پاسخ: ليبراليسم  تأمين کننده آزادی های فردی است؛ 

اعتقاد دارند ، همواره منافع و مصلحت افراد را بر منافع جامعه مقدم دانسته و در برنامه » اصالت فرد«آنان که به 
نيز معتقد به » سياست«رهنگی و اقتصادی و نظاير آن ، بيشتر به منافع و رشد فرد توجه دارند و درريزی های ف

  ليبراليسم هستند.

  ، تأمين کننده منافع جمعی است؛»سوسياليسم«

آنان که برای جامعه اصالت قائلند، برنامه های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی آنان ، سمت و سوی اجتماعی دارد و 
  اعقاد دارند.» سوسياليسم«جمع را در اولويت قرار می دهند و در سياست نيز به  منافع

  خود ارزيابی:

  اکنون بار ديگربه گزاره های ابتدای دقت کرده و مشخص کنيد که به کدام يک از فلسفه های مضاف ارتباط دارد.

  فلسفه اجتماع يا فلسفه جامعه شناسی←پاسخ: گزاره اول 

  »اصلت با فرد است يا اجتماع؟«اخه از فلسفه اين است که از مسائل مهم اين ش

  فلسفه سياست←گزاره سوم

  »حکومت بر مردم حق چه کسی يا چه کسانی است؟«از مسائل مهم اين شاخه از فلسفه اين است که 

  فلسفه تاريخ ←گزاره پنجم

عامل اصلی « ،»جوامع حاکم است؟چه قواعدی بر حرکت تاريخی « از فلسفه اين است که از مسائل مهم اين شاخه
  »آيا تاريخ سير تکاملی دارد؟« ،»تحوالت اجتماعی چيست؟

  معرفت شناسی ←گزاره ششم

  » شناخت چيست و به چه اموری تعلق می گيرد؟«از مسائل مهم آن اين است که 

  فلسفه اخالق ←گزاره هشتم 

اصول و قواعد اخالقی ارزش « ،» يا مطلق؟ اخالق نسبی است« از مسائل مهم اين شاخه از فلسفه اين است که 
آيا قواعد اخالقی ريشه در فطرت انسان « ،»ذاتی دارند يا صرفاً وسيله ای برای کنترل زندگی اجتماعی است؟

  »دارند؟

  

  پاسخ فعاليت ها



  13بررسی صفحه 

  معرفت شناسی  وجود شناسی
  گزاره دو

  گزاره چهار
  گزاره هشت

  گزاره نه

  گزاره شش
  گزاره ده

  

  15تکميل کنيد صفحه 

  برخی از فلسفه های مضاف:

فلسفه  - فلسفه تربيت - فلسفه اخالق - فلسفه سياست - فلسفه هنر - فلسفه فيزيک - فلسفه انسان شناسی - فلسفه تاريخ
  علم

  16فعاليت تطبيق صفحه 

  مدارس خصوصی - نظام سرمايه داری - آزادی های فردی - مالکيت خصوصی  اصالت فرد
  مدارس دولتی - تعاونی های اقتصادی - بيمه های فراگير - عدالت- مالکيت دولتی  اصالت جامعه

  

  17فعاليت دسته بندی صفحه 

  گزاره اول فلسفه اجتماع يا فلسفه جامعه شناسی- 1

  گزاره سوم فلسفه سياست- 2

  گزاره چهارم انسان شناسی فلسفی هم می شود بخش اول- 3

  گزاره پنجم فلسفه تاريخ- 4

  فلسفه اخالقگزاره  هفتم  - 5

  18فعاليت به کار ببنديم صفحه 

  پاسخ:

يکی از فلسفه های مضاف ، فلسفه فيزيک است ؛ امروزه کتاب های زيادی در اين شاخه نوشته شده است  تا رابطه 
فيزيک با فلسفه و ديدگاه های موجود در فلسفه فيزيک را تبيين کند ؛ مسائلی مانند قابل شناخت بودن طبيعت، 

تجربه و آزمايش و کاربرد آن در طبيعت، يکسان عمل کردن طبيعت، تبعيت موجودات طبيعی از اصل  درستی روش
عليت و به خصوص اصل حرکت و اصل جسم و موجود طبيعی در فلسفه طبيعت و فيزيک، قابل تأمل است ولی 

  يک می پردازد.فيزيک به اثبات طبيعت نمی پردازد بلکه آن را مفروض می گيرد و به مسائل پيرامون فيز

  

 سواالت تست درس دوم

  »طراح بوسعيد«کدام گزينه اشاره به فلسفه های مضاف دارد؟- 1



  سواالت و مسائل آن به اصل هستی باز می گردد - 1

  به بنيادی ترين مسائل هر علم می پردازد و در باره آن تأمل می کند - 2
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  »فلسفه و زندگی«3درس 

جهان، انسان، مرگ، عدالت ، زيبايی و نظاير آن باشد، ، اگر اين باور ها در باره  داريم هايیباورهريک از ما 
  است؛  که ما:» باورهای فلسفی«

  می کنيم عملمی گيريم و  تصميممی کنيم و بر اساس آن ها زندگی بر اساس اين باورها  - الف  

آن ها را قبول  بر اساس عادتداليل برخی از اين باور ها را می دانيم و ممکن است برای برخی دليلی نداشته و  - ب
   کرده باشيم



  ما دارند  انتخاب اهدافاين باور ها که فلسفه ما را می سازند، نقش تعيين کننده ای در  - ج

  سوال ؟ چه کسانی اهل تفکر فلسفی اند و اين افراد به دنبال چه هستند؟

  : لحظاتی   فارغ از اشتغاالت روزانهپاسخ:  کسانی که 

  در باره باور های خود می پردازند تفکر به  - الف

  آن باور ها می انديشند  پذيرشنسبت به  - ب 

  آن ها را مرور کنند برسند و چرايی قبول ريشه باور های خودمی خواهند به  - ج

  قرار دهند.» عقل و منطق«می کوشند بنيان های فکری خود را در چهار چوب  - د

  سوال؟ انديشيدن فيلسوفانه چيست و نتيجه نهايی آن کدام است؟

  تأمل کردن در باور های مربوط به زندگی است - 1پاسخ: 

  آموختن چرايی و يافتن داليل درستی يا نادرستی باور ها  - 2

  پذيرفتن باور های درست و کنار گذاشتن باور های نادرست - 3

  نتيجه نهايی انديشيدن فيلسوفانه:

  بنيان های فکری خودمان را می سازيم - 1

  به آزاد انديشی می رسيم - 2

  شخصيتی مستقل کسب می کنيم - 3

  نکته:

  دارندما را می سازند، نقش تعيين کننده ای در انتخاب اهداف ما » فلسفه«باور ها که 

  اوست معنا دهنده به زندگیهر کس » فلسفه«بنابر اين : 

  و توجه  و انديشيدن به آن ها، به چند دسته تقسيم می شوند؟» باور های فلسفی«سوال؟انسان ها در رابطه با  

  پاسخ: 

  به اموری مانند حقيقت انسان و جهان می انديشند  کمتر  - دسته اول:الف

  برشان قناعت می کنندبه آموخته ها از دور و   - ب

  نتيجه مورد الف و ب اين است که در انتخاب هدف نيز دقت چندانی ندارند و بيشتر دنباله رو ديگران هستند  - ج

  دسته دوم : 

  برخی افراد در اين امور می انديشند - الف

  در بسياری موارد به دانشی درست در باره جهان و انسان می رسند  - ب

  هدف قابل قبولی برای زندگی برمی گزينند و زندگی آنان معنای درستی پيدا کند  در نتيجه می توانند - ج



  دسته سوم:

  نگرشی نادرست در باره جهان و انسان دارند  - الف

  در انتخاب هدف به خطا رفته اند - ب

  زندگی آن ها معنای نادرستی به خود گرفته است - ج

ی در معنا بخشی زندگی انسان دارد ؛ حال اين سوال سنقش اساخب: دانستيم که فلسفه يا داشتن باور های فلسفی ، 
  مطرح است که:

  آيا انسان می تواند به نتايج بيشتر و بهتری نيز دست يابد ؟ اگر پاسخ مثبت است، راه دست يابی به آن چيست؟« 

(قواعد درست انديشيدن) در امور فلسفی بينديشد، به فوايد و ثمرات » قواعد تفکر«با استفاده از  اگر پاسخ:  بله
  ديگری نيز دست می يابد.

  سوال؟ برخی از فوايد و ثمرات تفکر فلسفی بر اساس قواعد تفکر را بنويسيد؟ 

  رهايی از عادت های غير منطقی - 3استقالل در انديشه     - 2     دوری از مغالطه   - 1پاسخ: 

  دوری از مغالطه ها: - 1

  است. در واقع غلطو  به ظاهر درستدر درس اول آموختيم که مغالطه، استدالل های 

  با برخی از مغالطه ها در منطق آشنا شديم . 

؛ حال فلسفه از اين ردن آن ها از باور هاستتوانايی تشخيص مغالطه ها و خارج کيکی از فوايد آموختن منطق  
نطقی کمک می گيرد تا انديشه های فلسفی درست از تفکرات غلط تشخيص داده شود و راه رسيدن به متوانايی 

  اعتقادات درست فراهم گردد.

  سوال ؟ فيلسوفان چگونه به کمک منطق با مغالطه ها برخورد می کنند؟

  پاسخ: 

ا کاهش از مغالطه ها ، فهم درستی از حقايق ، چه در عالم هستی و چه در مسائل فيلسوفان می کوشند ب - الف
  و آن را با گفتار خالی از مغالطه بيان کنند. بنيادی زندگی ارائه دهند

می کوشند نمونه هايی از مغالطه های فلسفی را جهت عبرت گرفتن ديگران نشان دهند، زيرا گاهی آنان همچنين  - ب
دقت کنند باوری را که مبنای آن يک مغالطه است پذيرفته و بر اساس آن تصميم می گيرند و عمل  برخی بدون اينکه

  می کنند.

  استقالل در انديشه: - 2

   چگونه به استقالل در انديشه می رسد؟فيلسوف واقعی ، 

  هيچ سخنی را بدون دليل نمی پذيرد - الف

  نمی کند عقيده اش را بر پايه خياالت، تبليغات و تعّصب بنا - ب

او در باره استدالل ها می انديشد و اگر به درستی شان پی ببرد، آن ها را می پذيرد.( با استدالل عقيده ای را می  - ج
  پذيرد و با استدالل از آنچه پذيرفته است ، دفاع می کند)



  سوال؟ فرق يک فيلسوف با مردمان ديگر چيست؟

  پاسخ: 

  می کند نحو جدی فکرسی به فيلسوف در باره مسائل بنيادين واسا - 1

  وارد اين قبيل مسائل می شود و پاسخ می دهد روش درستبا  - 2

  است نه تابع افراد و اشخاص تابع برهان و استداللاو   - 3

  رهايی از عادات غير منطقی :- 3

لی و شکل می گيرد که افراد يک جامعه افکار و عقايدی ر می پذيرند که پشتوانه عق انیعادات غير منطقی زم
اکثر منطقی محکمی ندارد، بلکه بر اثر مرور زمان و با انتقال از نسلی به نسل بعد، به صورت يک عادت در آمده و 

  بدون دليل آن را پذيرفته اند. افراد جامعه

مان چيست و کوشش آن ها در راستای چه امری دسوال؟ برخورد افراد متفکر در برابر عادت های غير منطقی مر
  است؟

افراد متفکر ، اين قبيل افکار را مورد نقد و بررسی قرار می دهند و اگر منطبق با عقل و استدالل بود می   پاسخ:
  پذيرند و می کوشند ساير مردم را به باطل بودن آن افکار آگاه کنند.

  ند؟سوال؟  آيا مردمی که عادات غلط را پذيرفته اند حاضرند به راحتی از اين افکار و عقايد دست بر دار

پاسخ: خير زيرا اين افکار مورد پذيرش آن ها قرار گرفته؛ آن ها حتی سخنان متفکران جامعه خودرا نمی پذيرند و 
  باطل و انحرافی می دانند اما در نهايت با استقامت و تالش متفکران، مردم به حقيقت روی می آورند.

  شاره دارد؟سوال ؟ تمثيل غار افالطون به کدام يک از فوايد تفکر فلسفی ا

  غير منطقی پاسخ: استقالل در انديشه و رهايی از عادات

  را آورده است » تمثيل غار «جمهوری خود تمثيلی به نام « افالطون  در کتاب ●

  توجه: سوال زير و پاسخ آن بسيار مهم است.

  ه چيزی را نشان می دهد؟سوال؟ افالطون با تمثيل غار چ

  »هدايت می کند. سمت آزادی حقيقی، انسان را به  فلسفه چگونه«نشان دهد که پاسخ: او در اين تمثيل می خواهد 

در تمثيل غار وضع و حال افرادی توصيف ی شود که در زندان دنيا اسير هستند و از ديدن واقعيت ناتوان، اين افراد 
ير اين صورت از هدايت برای رسيدن به حقيقت چاره ای ندارند جز آن که خود تالش کرده و حقيقت را دريابند در غ

  ديگران بهره ای نخواهند برد و همچنان دل در گرو تعلقات خواهند داشت.

  پاسخ فعاليت ها

  20فعاليت بررسی صفحه 

ماهيگير در محدوده خود فکر می کند اما نگاه تاجر جهانی  - ماهيگير نمی داند چه آينده خوبی در انتظار اوست- 1
  نيستماهيگير به دنبال مالديات   - است



زندگی برای ماهيگير خيلی ساده و ابتدايی  - ماهيگير اهل ريسک و فعاليت های پر خطر نيست اما تاجر هست- 2
ماهيگير فکر می کند که تاجر از ابتدا عمرش را برای چيزی گذاشته  - است اما تاجر نگاه پيشرفته ای به زندگی دارد

  که ماهيگير ان را در اختيار داشته است.

  به سوال سوم اين نظرايات می تواند مطرح شود: برای پاسخ- 3

  زندگی بر اساس پيشنهاد تاجر يک دور باطل و رسيدن به نقطه اول است- 

  برای تاجر بُعد مادی زندگی و پيشرفت اقتصادی مهم است- 

  برای ماهيگير زندگی به معنای بودن در کنار ديگران و مهربانی با آن هاست- 

  تاجر بينديشد و عمل کند، ماهی های جهانن نابود می شونداگر هر کس بخواهد مانند  - 

  هدف زندگی نزد تاجر مادی است که بشر بايد برای آن تالش کند- 

  22فعاليت تأمل صفحه 

تالس چون هدفش با ديگران متفاوت است به کارهای اينچنينی اقدام نمی کند و لذا دغدغه های ديگری دارد؛ تالس 
رات عالم به باطن و وحدت عالم برسد. لذا اهميت تالس در طرح سوال های بنيادين است تالش می کند از ظاهر و کث

  از جمله: طبيعت نهايی عالم چيست؟

  23فعاليت درس آموزصفحه 

  پاسخ: 

با وجود اختالفات نظری که افالطون و ارسطو در برخی مسائل فلسفی داشتنداما حرمت شاگردی و استادی در روابط 
و ضمن تجليل و ولويت طرف مقابل حقيقت را کتمان نمی کرداده . ارسطو به خاطر دوستی و آنان حکمفرما بو

  نمونه ای از استقالل در انديشه است. احترام استاد، عقايد خود را ابراز می کرد اين خود

  26فعاليت بررسی صفحه 

  عادات غلطاستفاده از تفکر و تعقل به جای تقليد و دنباله روی از ديگران و رهايی از - 1

  در طول تاريخ رنج نادانی بوده است رنج بزرگ آدميان- 2

  زيرا: - 3

  نادان محصور در توهمات خود است- 

حرکت هايی که می تواند بکند و  محدوده ديد او بسيار کوچک است ؛ گويا دست و پايش بسته است و از انواع- 
  انجام نمی دهد انواع تصميم هايی که می تواند بگيرد، خبر نداردو به همين جهت

  آرزو ها و اهدافش کوچک و حقير است - 

  ابزار دست اطرافيان خود می شود - 

  همه اين موارد در انسان خردمند و کسی که درهای حقيقت به رويش گشوده است، بر عکس استتذکر: 

ت و پای او بزرگ ترين زندان بشر ممکن است در آن گرفتار شود، عادت های ناپسند است که همانند زنجير دس- 4
  را می بندد



مشکل بزرگ انسان های متفکر نا مأنوس بودن سخن آن ها برای انسان های معمولی است ؛ انسان های عادی - 5
به وضع موجود خود عادت کرده اند و هر کس بخواهد اين عادت را به هم بريزد برای آنان سخت و درد آور است . 

  .ين وضع موجود را می پسندند و از تغيير و تحول بيزارندآدم های معمولی چون اهل تفکر نيستند ، هم

  26فعاليت به کار ببنديم صفحه 

به کل است؛ از اينکه برخی فيلسوفان اين ديدگاه مبتنی بر يک مغالطه است و آن سرايت دادن يک حکم جزئی - 1
مه فيلسوفان اين گونه بوده اند و کاری به زندگی اجتماعی اطراف خود نداشته اند ، نمی توان نتيجه گرفت که: اوالً ه

ثانياً : اين گوشه گيری مربوط به فلسفه آنها بوده است لذا بر اساس منطق پايه دهم اينجا مغالطه تعميم ناروا رخ 
  داده است.

2 -  

  نکات بيت اول:

  محدود بودن قدرت اختيار انسان- 

  فوق طبيعی بودن حقيقت وجود انسان- 

  حقيقیبازگشت انسان به آن جايگاه - 

  نکات بيت دوم:

  تفکر در آفاق و انفس- 

  شگفتی های جهان هستی- 

  مشابهت انسان غير متفکر با جمادات- 

  نکات بيت سوم:

  نشانه بودن جهان برای خداوند- 

  جلوه خدا و ظهور خدا بودن هستی- 

  بيراهه رفتن گروهی و نرسيدن آن ها به حقيقت- 

  نکات بيت چهارم:

  کجا؟ به سوی کجا؟ هدف خلقت؟طرح سه مسئله اساسی: از - 

  وطن حقيقی انسان در جهانی برتر - 

  از کجا آمده ام  آمدنم بهر چه بود؟    به کجا می روم آخر؟ ننمايی وطنم- 3

  استخراج نکات ابيات: - 4

  اختيار انسان مطلق نيست و در محدوده خاصی است-     1- 4

  تصميم گيری ما پر کننده حيات ما از تولد تا مرگ است- 



گذشته انسان تکرار پذير نيست عبور از کودکی و رسيدن به نوجوانی اجباری است و وقتی نوجوانی آمد -     2- 4
  کودکی تکرار نمی شودو زما در گذر است

  انسان اختيار گذشته را ندارد- 

 اختيار برای تصميم های جديد است - 

  همواره توانايی تغيير وجود دارد- 

  جای اولی است ن به جای ديگر به معنای از دست دادنجدا شدن از جايی و آمد-    3- 4

  کمال آن است که در عين حفظ امکانات قبلی ، امکانات جديد هم کسب شود- 

  آدمی بايد همه مراتب وجود را با هم داشته باشد- 

  جهان مديری حکيم دارد که هيچ حقی را ضايع نمی کند-     4- 4

  رشد و کمل با رفتن در دل سختی ها به دست می آيد زندگی با مشکل و سختی همراه است و-        

  مشکالت بزرگ برای کسانی است که همت بزرگ دارند-        
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  »آغاز تاريخی فلسفه«4درس 



شناخت در ابتدای درس تذکر اين نکته ضروری است که اطالع از آغاز انديشه های فيلسوفان و تفکرات فلسفی در 
  درست ما از بسياری از انديشه هايی که اکنون بين ما رايج است، مؤثر خواهد بود.

  اما سوال مهم اين است :

  آيا می توان برای دانش فلسفه آغاز زمانی و مکانی تعيين کرد؟

  اسخ: برای پاسخ به اين سوال بايد تفکرات فلسفی را به دو بخش تقسيم کرد:پ

  تفکرات فلسفی نوشته شده - 2تفکرات فلسفی نانوشته                 - 1

از اين حيث برای دانش فلسفه نمی توان از نظر زمانی و مکانی ، نقطه آغازی  :تفکرات فلسفی نانوشته -1
  ه همه دانش ها صدق می کند.تعيين کرد و اين مطلب در بار

  سوال؟ چرا نمی توان برای  تفکرات فلسفی از نظر زمانی و مکانی ، آغازی تعيين کرد؟

بی ترديد هر جا که تمدنی شکل گرفته ، کسانی هم بوده اند که در باره اساسی ترين مسئله های  - پاسخ زيرا: الف
  .و سخن می گفته اند هستی و زندگی بشر می انديشيده اند

  برخی از تمدن ها آن قدر قديمی اند که در اثر گذر زمان و آمد و شد حوادث ، آثار تمدنی آن ها از بين رفته است  - ب

شکل گيری تمدن های جديد تر بوده اند و » مقدمه و پلکان«می دانيم که تمدن های قديم تر و ساده تر  - ج
  دستاوردهای آن ها به تمدن های جديد تر منتقل شده است.

بنا بر داليل فوق، اطالعات ما به هيچ وجه نمی تواند تاريخ دقيقی از فلسفه ارائه دهد و ما تنها قادر به ارائه 
  گزارش اجمالی از دورترين انديشه های فلسفی هستيم.

  نمونه هايی از گزارش های اجمالی از دورترين تمدن ها:

  ايران باستان:  يک نمونه - 1

  ايران باستان يکی از سرزمين های فلسفه خيز بوده است - دارد که : الفگزارش ها حکايت از اين 

فيلسوفانی خدا پرست در ايران باستان می زيسته اند ؛ سهروردی معتقد است که در دوره کيانيان انسان های  - ب
  وارسته بوده اند که هم به حکمت و فلسفه می انديشيدند و هم دارای سلوک معنوی بودند

  ن اندکی پيش از فيلسوفان دوره يونان باستان و برخی هم زمان و پس از آن می زيسته اند.اين حکيما - ج

در فلسفه خود از آرای حکيمان ايران  6فيلسوف قرن » سهروردی«دو نکته: نکته اول:  از فالسفه اسالمی  
  باستان بهره برده است

  زمانی پيش از فالسفه يونان باستان است نکته دوم: تفکرات فلسفی  برخی حکيمان ايران باستان ، به لحاظ

بين التهرين و مصر که پيش از تمدن يونان  - هند - انی مانند تمدن های چينتنمونه های ديگر، تمدن های باس - 2
کم بيش حکمت و فلسف رواج داشته و آثاری دال بر آن در دست است؛ برای نمونه: اوپانيشاد ها ،  شکل گرفته اند

  سرود های زرتشت←گاتاها                   متون متعدد هندو ←

  تفکرات فلسفی مکتوب و نوشته شده: -2



ها يا قطعه هايی که به زبان فارسی نگاشته شده  يا جنبه فلسفی در آن ها غلبه داشته است، از  نخستين مجموعه
  به يادگار مانده است.» يونان باستان«

  و تفکر فلسفی ياد شده است.فلسفه  » مهد«به همين جهت از يونان به عنوان 

  سوال؟ چر از يونان به عنوان مهد تفکر فلسفی ياد می کنند؟

  پاسخ: 

  جا به يادگار مانده استن از آنخستين مجموعه ها يا قطعه های فلسفی  - 1

  در آن جا دانش فلسفه شکل گرفته است - 2

  در آن جا تفسير جهان با روش عقالنی رايج شد - 3

  قرن پيش از ميالد مباحث فلسفی پايه گذاری شد جا حدود شش در آن - 4

  جا اولين فيلسوف يونان پا به عرصه وجود گذاشت. و در آن - 5

  زادگاه فلسفه يونانی:

زادگاه فلسفه يونانی بخشی بود از سرزمين يونان باستان ، واقع در غرب آسيا ی صغير (کشور ترکيه کنونی) که 
  مباحث فلسفی پايه گذاری  شد . شش قرن پيش از ميالدحدود  ناميده می. در اينجا بود که» ايونيا«

در باره نخستين انديشمندان يونانی پيش از سقراط ، کلمه فيلسوف به کار نمی رفت و همانطور که در درس 
  ه را سر زبان ها انداخت سقراط بود.مآموختيم، کسی که اين کل

و نقش آن ، اعتقادات آن ها در باره مبدأ پيدايش جهان راط اين درس در باره انديشمندان يونان باستان پيش از سق
  ها در ظهور گروهی به نام سوفسطائيان بحث می کند.

  انديشمندان يونان باستان:

سوال؟ در آغاز شکل گيری فلسفه، چه موضوعی بيش از هر چيز ذهن انديشمندان يونان باستان را به خود مشغول 
  ند؟ساخته بود؟ و آنان در صدد چه بود

رخ می داد؛ آن ها  کوشش می کردند تا به ديدگاهی دسته يابند » طبيعت«در جهان دگرگونی هايی که پيوستهپاسخ: 
کنند. البته فقط به تفکرات فلسفی نمی پرداختند بلکه کم و » تبيين عقالنی«که بتوانند به درستی اين دگرگونی ها را 

  دند.ببيش با علوم زمان خود از جمله فلسفه آشنا بو

  بود.» عقالنی «پس: تبيين اين انديشمندان از دگرگونی های طبيعت 

  توضيح بيشتر:

  ؛مردم يونان باستان به خدايان متعدد اعتقاد داشتند و هر پديده را به خدايی نسبت می دادند

برای پديده ها تبيين کنند ؛ بنابر اين  به دنبال اين مسئله » واحدی«تالش کردند که منشا  يونان باستان انديشمندان 
  يا ماده اصلی موجودات و پديده ها چيست؟» مادة المواد«بودند که

سوال؟ آراء و نظريات گوناگون و غالباً متضاد انديشمندان يونان باستان چه تأثيری بر مردم گذاشت و اين آشفتگی 
  جب ظهور چه گروهی شد؟فکری مو



  پاسخ:

؛ شد اعتمادی نسبت به علم و دانشو بی  باعث ايجاد تشويش در بين مردمو غالباَ متضاد آن ها  گوناگوناما آراء 
  در اين ميان گروهی از اين آشفتگی فکری بهره برده و منادی بی اعتباری علم و دانش شدند.

ی خوانند، به اين دليل که سخن انديشمندان و جهان شناسان با يعنی دانشمند م» سوفيست «اين گروه که خود را 
  » بيهوده« يکديگر متضاد است، و آن ها نتوانسته اند تفسير درستی از جهان به دست آوردند، نظرات آن ها را

  روی آوردند.» سخنوری«به جای آموزش علوم به فن دانستند و 

  ند؟سوال ؟ سوفسطائيان هدف خود را چه چيزی قرار داد

  را انکار کردند.» اصل حقيقت و واقعيت«پيروزی بر رقيب به جای رسيدن به حقيقت تا آن جا که  : پاسخ

  انديشمندان يونان باستان و آرای آن ها در باره ماده اوليه موجودات

  تالس: -1

  توضيحات: 

  داشته است» مشخصی«که انديشه فلسفی می دانند نخستين انديشمند يونانیرا » تالس«مورخان فلسفه ●

  در قرن شش پيش از ميالد می زيسته است ●

روی نوشته های فيلسوفان بعدی برخی از افکار او را به دست آورده و از  است از او هيچ نوشته ای باقی نمانده●
  اند

که در سال  ردپيش بينی کقبل از ميالد دقيقا  580ود سال ديست ولی می دانيم که در حنتاريخ مرگ او مشخص  ●

پيش از  575سال بعد  5 ، پيش ازميالد( هر چه به ميالد نزديک تر می شويم از عدد سال کم می شودبنابر اين575
  . رخ می دهد که اين پيش بينی به وقوع پيوست (کسوف) خورشيد گرفتگیميالد می شود)

  عقيده تالس در باره مبدأ تغييرات:

و همه چيز در نهايت از آب ساخته شده  لين عنصر و پايه و اساس ساير چيز هاستاو »آب«تالس عقيده داشت 
  است.

  سوال؟ چرا تالس آب را اولين عنصر و پايه و اساس ساير چيز ها می دانست؟

پاسخ: زيرا او می ديد که آب در درجات باال بخار می شودو در درجات بسيار پايين منجمد و سخت می گردد و وقتی 
  اند.اران می آيد ، گياهان از زمين می رويند، پس اينها هم حتما شکل ديگری از آب به صورت ب

  فيثاغورس -2

  توضيحات:

  است يکی از پايه گذاران فلسفهو  پايه گذار رياضی و هندسهيکی ديگر از فيلسوفان اوليه و ●

  او يک دستگاه فلسفی عميق بنا نهاد ؛ ●

  عميقی بنا نهاد؟سوال ؟ فيثاغورس چگونه دستگاه فلسفی 



  پاسخ: او رياضيات را به گونه ای خاص با فلسفه و عرفان در آميخت و دستگاه فلسفی عميقی بنا نهاد

به معنايی که امروزه رايج است و واژه » تئوری«را او اولين با به کار برد؛ همچنين واژه » فلسفه«لفظ  ●
  را برای جهان نخستين با راو استفاده کرد»  کيهان«

  ؟ فيثاغوريان  چه گروهی بودند ودر باره مبدأ تغييرات چه  اعتقادی داشتند؟سوال

  :پاسخ: پيروان فيثاغورس و فيلسوفانی که فيثاغوريان خوانده می شوند، آن ها نخستين کسانی بودند  که

  کرده و باعث پيشرفت آن شده اند» رياضيات«خود را وقف   - الف

  ه تمام موجودات صادق استدر نظر آنان ، اصول رياضی در بار - ب

  آن ها اعداد و اصول اعداد را ، همان عناصر اولی همه موجودات می دانند - ج

  هراکليتوس -3

  توضيحات:

  :شهرت دارد انديشه های وی در تاريخ فلسفه به دو دليل ●

  سوال؟ دو انديشه مهم هراکليتوس در تاريخ فلسفه چيست؟

  پاسخ:

  تغيير و تحول دائمی جهان - 2وحدت اضداد              - 1

  وحدت اضداد

  سوال ؟ انديشه هراکليتوس را در باره وحدت اضداد توضيح دهيد.

  او عقيده داشت که اموری که با هم ضد هستند می توانند با يکديگر جمع شوند؛ پاسخ: 

  مثالً: دامنه کوه هم سر بااليی است و هم سر پايينی.

  ليوان خالی است و هم می توان گفت نيم آن پر است در باره يک ليوان هم می توان گفت نيم

  و گريزی از ستيز و تضاد نيست. وجود اين اضداد است که جهان را می سازدبه اعتقاد هراکليتوس  مهم:

  تغيير و تحول دائمی جهان

  .» سيالن و حرکت است همه چيز در « - الفهراکليتوس می گفت: 

  هيچ چيز ثابتی در اين جهان وجود ندارد  - ب

  گريخت« قانون طبيعت و کائنات است و بر همه چيز فرمان می راند و نمی توان از آ  دگرگونی - ج

در يک رودخانه دوبار نمی «و تحول جهان اشاره دارد، اين است: رسوال ؟ جمله مشهور هراکليتوس که بر تغيي
ماً ئهستی ثابت نيست و دا«بُعد فلسفی اين جمله: ←ای تازه ای بر آن می گذرد)زيرا هر بار آب ه»( توان شنا کرد

  »در تغيير و تحول است

  بررسی:



رواقع هراکليتوس بايد در کنار هم در نظر گرفت ، دجمع وحدت اضداد و تغيير دائمی هراکليتوس را 
  تواند وجود داشته باشد.بر اين باور بود که وحدت جهان تنها از راه ستيزه و کشمکش و تضاد می 

  می داند.» آتش «نکته: هراکليتوس مبدأ اوليه موجودات را 

  انديشمند بعدی که ديدگاه او در مقابل ديدگاه هراکليتوس قرار می گيرد، پارمنيدس است. 

  منيدسپار -4

  :توضيحات

  بنا به نقل افالطون،  سقراط در جوانی با وی مالقات کرده است●

  عرضه کرده و به صورتی شاعرانه به توصيف عقايد خود پرداخته است» شعر«به صورت او فلسفه خود را ●

وجود و حرکت) که از مفاهيم اصلی فلسفه هستند، توجه »(شدن«و»بودن«او برای نخستين بار به مفهوم  :مهم●
  رده و تفاوت آن دو را ذکر کرده استدقيق ک

  توجه دقيق کرده است؟نخستين بار فاهيم اصلی فلسفه برای سوال؟ پارمنيدس به کدام م

  »حرکت و تغييرن= شد«و»بودن= هستی«پاسخ: مفهوم 

  

  

  در باره هستی پارمنيدساعتقاد 

نظر پارمنيدس در باره هستی در نقطه مقابل نظر هراکليتوس قرار می گيرد؛ هراکليتوس هستی را در تغيير و تحول 
  دائمی می بيند و پارمنيدس ،ثابت

  پارمنيدس در باه هستی چيست؟سوال؟ نظر 

  پاسخ: پارمنيدس می گفت : 

  هستی يک امر واحد و ثابت است و حرکت و شدن ندارد - الف

زيرا اين جمله تناقض آميز  ؛»هست«، »نيستی«او می گفت: در جهان واقع، نيستی راه ندارد و نمی توان گفت  - ب
  ت)است .( يعنی در عين اين که هست ، نباشد و اين تناقض اس

  ما با يک واقعيت بدون تغيير و جاودان و فنا ناپذير رو به رو هستيم. - ج

البته از طريق حواس نمی توان به اين واقعيت رسيد (ثبات هستی) ، بلکه با تفکر عقلی است که می توان اين  - د
  حقيقت را دريافت.

  چيست؟ حواسسوال؟ نظر پارمنيدس در باره 

جهان و هستی را نشان می دهد که نشان دهنده امور مختلف و متغير » ظاهری«پاسخ: به نظر او حواس مرتبه 
  است 

  »واقعيت از جنس هستی است که با عقل می توان به آن رسيد«به نظر پارمنيدس 



  سوال؟ پارمنيدس برای هستی چند مرتبه قائل است و روش درک هر کدام را چه می داند؟

  درک می شود» حواس«مرتبه ظاهری جهان که متغير است وبا  - 1مرتبه : پاسخ: دو 

  درک می شود» عقل«مرتبه باطنی و حقيقی هستی که بدون تغيير و جاودان است و با  - 2

  پس: از نظر پارمنيدس حقيقت را نمی توان با حواس ظاهر درک کرد و فقط از طريق تفکر ممکن است.

  يدس:ويژگی های هستی در نگاه پارمن

از جنس بودن است  - 4امر واحد است نه متکثر     - 3جاودانه و فنا ناپذير است     - 2بدون تغيير و ثابت است    - 1

دارای دو مرتبه و اليه است: اليه ظاهری که با  - 6د نه حس   تنها با عقل شناخته می شو - 5نه شدن و تغيير    
  می شودحواس درک می شود و اليه باطنی که با عقل درک 

  چيست؟ »حقيقت واحد و ثابت و جاودان بودن هستی« سوال مهم ؟ استدالل پارمنيدس در خصوص

  پاسخ:

  اگر چيزی به وجود آيد ، يا از وجود به وجود آيد يا از الوجود ●

  اگر چيزی به وجود آيد در اين صورت قبالً هست●

  در اين صورت هيچ نيست،اگر از الوجود به وجود آيد ●

  ز هيچ، هيچ چيز به وجود نمی آيدزيرا ا ●

  وجود فقط هست و يکی استبنابر اين :  

  4فعاليت های درس 

  30تفکر در عبارات صفحه 

اوپانيشادها نقل شده است. اين جمله بيان می کند که اولين گام در راه کسب معرفت خود شناسی جمله اول از - 1
خلقت بزرگ الهی و اهميت روح آدمی که پرتويی از است. انسان از طريق خود شناسی به کرامت نفس و عظمت 

انوار الهی است پی می برد و از همين راه خالق خودش را شناخته و مسير عبوديتی را طی می کند، لذا اين جمله 
هر کس خود را »من عرف نفسه فقد عرف ربه«اوپانيشادها حديثی از امام علی (ع) را به ذهن متبادر می کند که 

  خودرا می شناسد. بشناسد خدای

قطعه  8نام دارد که شامل » تائو « بيان شده است کتاب آئين او –فيلسوف بزرگ چينی - جمله دوم از الئوتسه- 2
کلمه قصار است . او ويژگی های تائو را بر می شمارد.( تائوبه معنی راه خدا،  خرد، کلمه، معنا و منطق است) اين 

تفکر و معنا هستند، خدا را می يابند، چرا که خدا گرايی در فطرت هر  جمالت نشان می دهد که آن هايی که اهل
  انسانی نهاده شده است.

بيان شده است.انديشه زرتشت بر مبنای - مجموعه کهن ترين نوشتار و سرود های زرتشتيان- جمله سوم از اوستا- 3
 و خردمندان خير و نيکی را ثنويت و دو گانگی تأسيس شده است. اما نکته مهم و پيام اصلی اين است که عقال

انتخاب می کنند ؛ پس هر اندازه در تقويت تفکر و انديشه خود کوشا باشيم، دز زندگی و انتخاب های خود موفق 
  عمل خواهيم کرد.

  32فعاليت بررسی صفحه 



ر و باطن آن انديشه هراکليتوس ايده ای بسيار مهم و پر مغز در تاريخ فلسفه است؛ هراکليتوس ظاهر اشيا را کثي- 1
ها را واحد می دانست. عمق و نفوذ اين انديشه به اندازه ای است که هگل که در تاريخ فلسفه نقطه عطف محسوب 
می شود، اين انديشه هراکليتوس را جز مبانی فکری خود قرار داده است. در حکمت اسالمی نيز صدر المتألهين با 

  .د موجودات عالم از جهتی واحد و از جهتی کثيرندتوجه به اصالت وجود  و تشکيک وجود ، معتقد بو

دومين انديشه هراکليتوس نيز در عالم طبيعت صادق است زيرا يکی از ويژگی های جهان طبيعت مرکب از قوه و 
  فعل بودن است همين ويژگی باعث می شود که جهان دائم در تغيير و حرکت باشد.

  نظر می آيد.پس  پاسخ سوال اول واقع بينانه و درست به 

ارتباط اين دو انديشه نيز روشن است؛ حرکت و تغيير است که باعث می شود جهان مرتب از وحدت به کثرت و - 2
  بر عکس حرکت کند.

  بله می توان گفت انديشه اول سبب پيدايش تفکر دوم نزد هراکليتوس شده است- 3

  34فعاليت انديشه صفحه 

يکی بيشتر نيست . يعنی وجود واحد است و کثرت بردار نيست. بنابراين  اين استدالل می خواهد بيان کند که وجود
  پارمنيدس منکر حرکت بوده است.

  استدالل:

  اگر چيزی به وجود آيد يا از وجود به وجود می ايد يا از ال وجود- 

حاصل ( که در اين صورت به وجود نمی آيد چون تحصيل اگر از وجود به وجود آيد، در اين صورت قبالً هست- 
  است)

  اگر از ال وجود به وجود آيد،  در اين صورت هيچ نيست(زيرا از هيچ، هيچ چيز به وجود نمی آيد).- 

  بنابراين:صيرورت و تغيير توهم است . وجود فقط هست و وجود واحد است

  35به کار ببنديم صفحه 

  فيثاغورس- 1

ل می دهد و لذا اعداد و اصول اعداد همان شرح: از نظر فيثاغورس اصول رياضی حقيقت تمام موجودات  را تشکي
  عناصر اولی همه موجودات است.

  هراکليتوس- 2

شرح:او اعتقاد داشت اموری که با هم ضد هستند، می توانند با يکديگر جمع شوند، لذا جهان از وحدت اضداد به 
  وجود آمده است.

  تالس- 3

  مايه حقيقی موجودات است.شرح: تالس رطوبت را مادة المواد می دانست و معتقد بود آب 

  هراکليتوس- 4



به اعتقاد او تغيير و تحول دائمی در جهان وجود دارد و دگرگونی قانون زندگی و قانون کائنات است و لذا شرح: 
  نمی توان از آن گريخت.

  پارمنيدس- 5

تفکر عقلی می  شرح:او بر عکس هراکليتوس معتقد بود اليه باطنی و حقيقی عالم بدون تغيير و ثابت است که با
  توانيم آن را درک کنيم.
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  1زندگی بر اساس انديشه  درس پنجم

  سقراط چهره برجسته تاريخ فلسفه است

وی پی ببرد بايد زندگی نامه او را  افکار فلسفیاز سقراط هيچ کتابی به يادگار نمانده و اگر کسی بخواهد به عمق 
  حکايت واقعی فلسفه است. ،مطالعه کند زيرا زندگی وی

  بود.» دیعقل خدادا«نکته: بيشترين تأکيد سقراط تکيه بر 

زندگی اورا حکايت کرده و مبارزه سقراط را با مغالطه گران و سوفيست ها به  افالطون شاگرد برجسته سقراط 
  وير کشيده است.صت

سوال؟ جامعه زمان سقراط متأثر از انديشه های چه گروهی بود و آنان چه اعتقادی داشتند و تأثير آن ها بر مردم 
  چه بود؟ يونان 

  و» جهان را نمی توان شناخت«  - الف انديشه های سوفسطائيان بود. آنان اعتقاد داشتند که پاسخ: متأثر از

  آنچه را که ما علم و دانش می ناميم، تنها ساخته و پرداخته ذهن ماست و تطابقی با واقعيت ندارد . - ب 

  چه بود؟ سوال؟ سوفسطائيان چگونه به نشر انديشه ای خود می پرداختند و نتيجه اقدامات آن ها



به نشر انديشه خود می پرداختند و بر زندگی مردم تأثير می  فن سخنوریو  جدلو  مغالطه هاپاسخ:  آنان به کمک 
  گذاشتند.

  :تحت تأثير چنين انديشه هايی

  اخالق و فضيلت ميلن مردم کم رنگ شد - الف 

  ی از مردم به دنبال حق جلوه دادن باطل بودند بسيار - ب

  حقيقت و فضيلت فاصله می گرفت جامعه آتن از  - ج

  جدل و سخنوری ماهرانه کم رنگ می شدحق طلبی در سايه  - د

  سوال؟ نقش سقراط در مقابل سوفسطائيان در جامعه آتن چه بود؟

  را بر افراخت  علم و فضيلتپرچم  - پاسخ:  الف

  قيام کرد استواری فضيلتو  احيای تفکر عقالنیبرای  - ب

  اصيل را استوار ساختتفکر فلسفی شالوده  - ج

  سوال؟ سقراط به چه روشی در آگاهی بخشی به مردم تالش می کرد؟

  پاسخ : روش سقراطی ( روش جدلی )

  توضيح بيشتر: 

دارد، بر می گزيد و در  اهميت حياتیسقراط روش بحث ثابتی داشت ؛ مفهومی از مفاهيمی که در زندگی برای ما 
  باره اش پرسش می کرد

به  ،وقتی شخصی پاسخ سوالی را می داد با توجه به پاسخ او ، سوال ديگری طرح می کرد←روش سقراطی :
و آنچه را که حق بود از زبان پاسخ دهنده به دست می د طوری که مخاطب و پاسخ دهنده را به حقيقت می رسان

  .آورد

  يل بيزاری برخی از اودل←سقراط با سوال کردن جهالت افراد قدرتمند و سفسطه گر را به رخشان می کشيد. ●

  ا چه می دانست؟سوال؟ سقراط مقصود خود از گشت و گذار در شهر ر

از گشت و گذار در شهر جز اين مقصودی ندارم که شما جوانان و بزرگساالن را متقاعد « سقراط می گفت: پاسخ: 
 از فضيلتنمی آورد بلکه سازم که نبايد جسم و مال و ثروت را بر کمال نفس خود ترجيح دهيد زيرا ثروت فضيلت 

  ».است که ثروت و هر چه که برای فرد و جامعه سودمند است به دست می آيد

  قرار گرفته بود.» جدل«توضيح: در جامعه آتن فضيلت تحت الشعاع 

  .عليه سوفسطائيان بود ، بزرگ ترين مبارزه سقراط

  پند دادن مردم شده بود؟سوال؟ به اعتقاد سقراط چه عاملی موجب تالش سقراط برای بيداری و 

  بر عهده من نهاده است. خداوند با نداهای غيبی در رويا هااست که  رسالتیپاسخ : سقراط می گفت اين 

  سقراط خود را مأموری از جانب خدا می دانست که رسالتش بيداری و آگاهی مردم بود.



  محاکمه سقراط

  سقراط را محکوم کرد و چه  اتهاماتی را به او نسبت داد؟سوال؟ چه کسی به نمايندگی از متهم کنندگان در دادگاه 

  پاسخ: ِملتوس به نمايندگی از متهم کنندگان در داددگاه جرم سقراط را دو مورد عنوان کرد:

از زبان  ،توجه: دانش آموزان عزيز در سواالت تست دقت کنيد درباره اتهاماتی که به سقراط نسبت داده می شود
  يا از زبان سقراط .ملتوس سوال شده است 

  از خدای جديدی سخن می گويد ←می کند» انکار«خدايانی که همه به آن اعتقاد دارند  ←ملتوس- 1

  

سقراط رفتاری  «سقراط در دادگاه در باره مورد اول می گويد: افترايی که از دير با ز به من نسبت دادند اين است که
  »خالف دين در پيش گرفته و در پی آن است که به اسرا ر آسمان و زمين دست يابد

  آن ها را از آيين پدرانشان بر می گرداند←با افکار خود جوانان را گمراه می سازد ←ملتوس- 2

  انان) هم می آموزد.اين کار را به ديگران (جو«می گويد:  اين اتهامی که به نسبت داده شده سقراط در باره مورد

  می داند و آيا اين نسبت( دانا) از طرف ديگران برای خود را می پذيرد؟کسی سوال؟ سقراط دانای واقعی را چه 

(جمله به صورت احتمالی بيان شده شايد و من دانا نيستم ؛ فقط   »دانای حقيقی خداست«پاسخ: سقراط می گويد: 
را آشکار می کنم ، حاضران گمان می کنند که آنچه آن ها نمی دانند من می است) به اين دليل که وقتی نادانی کسی 

  دانم.

  سوال مهم؟

  ، چيست؟»دانا ترين مردم سقراط است«سروش دلفی که  راز اين سخنبه نظر سقراط 

   به ما بنماياند که تا چه پايه نادانيمپاسخ: همين بود که 

دانا ترين شما آدميان کسی است که چون سقراط «آن است که بگويد:و اگر از من به عنوان دانا ياد کرده است برای 
  ».بداند که هيچ نمی داند

  توضيح بيشتر:

  مرکب - 2ساده يا بسيط   - 1جهل بر دو نوع است 

( سقراط نی خود آگاه است و بنابر اين برای رفع آن تالش می کنداآن است که انسان نمی داند، اما به ناد :جهل ساده
  اين گروه می داند)خود را از 

  آن کس که نداند و بداند که نداند، لگان خرک خويش به مقصد برساند

( سقراط سوفسطائيان را . جهل مرکب: آن است که انسان نمی داند ( يک جهل) و نمی داند که نمی داند( جهل دوم)
  مصداق اين گروه می داند)

  دهر بماندالآن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد 

  دفاعيه سقراط

  ويژگی دفاعيه سقراط:



  همه اصول زندگی وی را در بر می گرفتبود  که  بيانيه ای فلسفیدفاعيه سقراط، 

  چگونه از خود دفاع کرد؟ ،»خدايان را انکار می کند و خدا پرست نيست«سوال مهم؟ سقراط در برابر اين اتهام که 

  سقراط بيان شد، دقت کنيد.(روش سقراطی يا پرسش و پاسخ )برای پاسخ به مطلبی که در باره روش 

  پاسخ: 

  سوال از تو می پرسم :

  آيا ممکن است که کسی صفات و امور مربوط به انسان را بپذيرد، اما منکر وجود انسان باشد؟  

  قبول داشته باشد ولی وجود (معلول) را ←» عدالت فوق بشری« و» علم«آيا کسی پيدا می شود که 

  (علت) را منکر شود؟←وند خدا

  »نه چنين کسی پيدا نمی شود« ملتوس گفت:

  ».سپاسگزارم«سقراط گفت: 

است ، که تو هم پذيرفتی، باور دارم ( حال مصداق  علم و عدالت و قدرت قوق بشریيعنی من به موجودی که دارای 
  م کنندگان و سقراط يکی نيست)هاين موجود از نظر مت

اثبات وجود خدا از طريق « نی بر اينکه او فردی معتقد به خداست،  مبتنی بر استداللتوضيح: سخنان سقراط مب
ه که علم و قدرت و عدالت فوق بشری را باور دارد و از آن سخن گفته تاست؛ و ياد آوری اين نک» صفات و آثار 

  است .

  ، نبايد از مرگ هراسی داشته باشد.»راه درست را يافت«به نظر سقراط کسی که ●

  سوال؟ سقراط چه اموری را شايسته ترس و هراس می داند؟

  پاسخ: سرپيچی از فرمان خداوند 

  سوال مهم؟ به نظر سقراط گريز از چه چيزی دشوار است چرا؟

دشوار است زيرا بدی تند تر از مرگ  می » بدی«به نظر سقراط گريز از مرگ دشوار نيست بلکه گريز از پاسخ:
  دود.

  :ه مرگديدگاه سقراط در بار

جمالت زيادی در باره مرگ به سقراط نسبت داده شده که بيان گر اعتقاد او در برابر اين پديده است. برخی از 
  نظرات او:

  انتقال به جهانی ديگر که اگر اين سخن راست باشد همه در گذشتگان در آن جا گرد آمده اند - 1

  روبه رو می شود» دادگرداوران «مرگ نعمتی است که انسان  در جهان ديگربا  - 2

  در جهان ديگر با نيکان و بلند مرتبگان همنشين می شود  - 3

  بود.» نوشيدن جام شوکران« سقراط در نهايت به مرگ محکوم شد و روش مرگ او  ●

  فيلسوف و خطيب بزرگ روسی در باره سقراط چه می گويد:» سيسرون «سوال؟ 



و آن را به خانه ها و شهر برد. او فلسفه را وادار کرد تا به زندگی ،  را از آسمان به زمين آورد» فلسفه«پاسخ: او 
  تمام امور انسانی) .اخالقيات و خير وشر بپردازد.( تفکر فلسفی در رابطه با 

  5فعاليت های درس 

  39فعاليت انديشه صفحه 

درخواست کنند. سقراط می سقراط در باره مسائل اساسی زندگی با مردم سخن می گفت بدون اينکه مردم از او - 1
  گفت اين رسالتی است که خداوند با نداهای غيبی و در رويا ها بر عهده من نهاده است.

سقراط روش بحث ثابتی داشت . مفهومی از مفاهيم را که در زندگی اهميت حيلتی دارد بر می گزيد و در باره اش - 2
ح می کرد ، به طوری که پاسخ دهنده را به حقيقت پرسش می کردو با توجه به پاسخ مخاطب پرسش ديگری را مطر

  می رساند. اين روش بحث و گفتگويی که سقراط به کار می برد، به تدريج به روش سقراطی شهرت يافت.

با کمک اقسام مغالطه و جدل و فن سخنوری ، حق را باطل و باطل را حق جلوه مخالفان سقراط کسانی بودند که - 3
  دگی مردم تأثير می گذاشتند. سقراط در چنين شرايطی قيام کرد و تفکر عقالنی را احيا نمود.می دادند و بر شيوه زن

مبارزه با جهل و - تحمل رنج برای آگاهی مردم  د - فداکاری در راه حقيقت  ج - برتری فضيلت بر ثروت   ب - الف - 4
  احساس تواضع در برابر علم و دانايی - نادانی  ه

  42فعاليت انديشه صفحه 

سقراط حقيقتاً به خدا اعتقاد داشت و حتی معتقد بود که سروش معبد دلفی از جانب خداوند برای او پيغام هايی می - 1
آورد تا با مردم در ميان بگذارد . او به مغالطه و فريب و زير پا گذاشتن ارزش های اخالقی اعتراض داشت و از 

د ايمان داشته باشد و بار ديگر فضيلت های اخالقی را مردم می خواست که به خدای برتر که همه چيز را می دان
  زنده کند.

  برخی از انديشه های سقراط:- 2

  کسی که راه درست را بيابد و در زندگی به کار گيردهرگز نبايد از خطر هراسی به دل راه دهد- 

  نبايد از ترس مرگ يا هر خطر ديگری از فرمان الهی سرپيچی کرد- 

  عدالت فوق بشری را قبول داشت ولی وجود خدا را منکر شدنمی توان علم و قدرت و - 

در پاسخ به اين سوال بايد گفتگوی کرفون با سروش معبد دلفی را ياد آور شد. وقتی کرفون از سروش معبد دلفی - 3
سوال کرد آيا کسی داناتر از سقراط است، پاسخ شنيد که کسی داناتر از سقراط نيست ، وقتی سقراط اين سخن را 

يد علت اين سخن را جويا و متوجه شد که علت دانا معرفی کردن سقراط در اين است که او می داند که نمی داند شن
؛ به عبارت ساده به جهل خويش آگاه است ولی ديگران که خود را دانا می شمارند، از دانايی بهره ای نبرده اند ، 

به همين دليل سقراط دانايی را در اقرار به نادانی می ، نند يعنی نمی دانند که نمی دانند و به جهل خود جاهل و نادا
دانست .پس تفاوت نمی دانم سقراط با نمی دانم سوفسطائيان اين است که نمی دانم سقراط ريشه در تواضع و 

دانش معرفی می کند ولی نمی دانم سوفسطائيان ريشه در جهل مرکب و خود فروتنی او دارد و خود را دوستدار 
  بينی کاذب دارد.بزرگ 

فداکاری در راه حقيقت   - تواضع  و فروتنی علمی  د - گذر گاه بودن مرگ   ج - ترجيح فضيلت بر ثروت   ب - الف - 4
  مبارزه با جهل و نادانی- تحمل رنج برای آگاه کردن مردم  و- ه

  



  5سواالت تست درس 

  به بيدار ساختن و پند دادن مردم همت گماشته بود؟ ،سقراط به چه انگيزه ای- 1

  او ايده های فلسفی خود را از اين راه پيدا  می کرد- 1

  اين کار را رسالتی از سوی خدا می دانست - 2

  هدف او احيای دوباره ارزش های اخالقی بود - 3

  او به دنبال يافتن هواداران بيشتر برای مبارزه با سفسطه بود - 4

  مبارزه سقراط عليه چه گروهی بود؟ بزرگ ترين - 2

  مغالطه گران - 4سخنوران     - 3ستمگران     - 2توانگران     - 1

  از ميان متهم کنندگان ملتوس ، سقراط را به ........و...........متهم کرد. - 3

  مخالفت با آيين پدران و انکار خدايان      - 1

  مخالفت با عقايد عامه و ترويج بی اخالقی - 2

  اعه افکار خرافی و بدعت گذاریاش - 3

  انکار خدای همگان و گمراه کردن جوانان - 4

  از نظر سقراط دانا ترين انسان ........و دانای حقيقی............است.- 4

  خدا  - هيچ نمی داند  - 2آشکار کننده نادانی           - فيلسوف است - 1

  آشکار کننده نادانی - نمی داند هيچ - 4خدا                             - فيلسوف است - 3

  علت اقرار سقراط به نادانی چه بود؟ - 5

  تواضع در برابر علم - 2نشان دادن جهل مخالفانش                - 1

  گمراه کردن سوفسطائيان - 4فرار از اتهام محکمه                       - 3

  کرد؟سقراط در برابر محکمه از چه روشی برای اثبات خدا استفاده  - 6

  غايتمندی آفرينش - 4از راه نظم جهان      - 3از راه صفات     - 2برهان عليت       - 1

  خدا در نگاه سقراط چه تعريفی دارد؟ - 7

  عنصر بنيادين موجودات - 2موجود نجات دهنده از غار                    - 1

  موجودی ماورای فهم بشر - 4موجودی با صفات فوق بشری                 - 3

  

  سقراط گريز از .........را آسان و گريز از .............را دشوار می داند. - 8



  مرگ    - بدی - 4زندگی     - حقيقت - 3حقيقت        - زندگی - 2بدی      - مرگ - 1

  با توجه به دفاعيه سقراط تصور يونانيان از خدا چه بود؟ - 9

  علم و قدرت - 4عالم برتر     ارواح - 3الهه ها و موجودات      - 2ماه و خورشيد    - 1

  به نظر سقراط چه عاملی باعث شده بود که گروه بزرگی او را دانا بدانند؟ - 10

  آشکار کردن نادانی مردم - 2سروش معبد دلفی                - 1

  جدا کردن حقيقت از شبه حقيقت - 4مخالفت با آرای علمای دين      - 3

  کر عقالنی در آتن قيام کرد؟سقراط در چه شرايطی برای احيای تف- 11

  بيزاری مردم از سوفيست ها و طرد آن ها - 2تسلط افکار شک گرايانه سوفسطائيان    - 1

  جدل و سخنوری برای اثبات فضيلت - 4حق طلبی همگانی  و تشنگی برای حقيقت     - 3

  کدام گزينه در باره سوفسطائيان نادرست است؟ - 12

  طه استفاده می کردنددر آثار و بحث هايشان از مغال - 1

  ميان علم و فضيلت فاصله ايجاد کرده بودند  - 2

  علم و دانش را ساخته و پرداخته ذهن انسان می دانستند - 3

  بر جامعه آتنی آن روزگار نفوذ و تأثير داشتند - 4

  راز سروش معبد دلفی به عقيده سقراط چه بود؟ - 13

  آنچه ديگران نمی دانند سقراط هم نمی داند - 2دانا ترين مردم سقراط است                 - 1

  دانا ترين مردم کسی است که بداند هيچ نمی داند - 4            دانای حقيقی وجود ندارد       - 3

  است؟ نادرست کدام مورد درباره دليل استقبال سقراط از مرگ - 14

  د مرتبگانهمنشينی با نيکان و بلن - 2رهايی از دست مدعيان قضاوت و عدالت     - 1

  معلوم نبودن حقيقت مرگ - 4روبه رويی با داوران دادگر                     - 3

  سقراط چه چيزی را موضوع تفکر و تأمل قرار می داد؟ - 15

  مسائل فلسفی و سواالت بنيادی را - 1

  مسائل فلسفی و مسائل روزمره زندگی را - 2

  زندگی را و حياتی مسائل روزمره - 3

  هايی را که برای راهنمايی جوانان بايد می گفتپند و اندرز  - 4

  



  از نظر سقراط چه کسی هرگز نبايد از خطر هراسی به دل راه دهد؟ - 16

  کسی که به راه درستی دست يافت و آن را در پيش گرفت - 1

  کسی که هراسی از مرگ ندارد  - 2

  کسی که از فرمان الهی سر برتابد - 3

   کسی که دارای مأموريت الهی است - 4

  

  

  

  

  

  »امکان شناخت« 6درس 

  است.» شناختن«يکی از ويژگی های انسان توانايی 

  پيش از پرداختن به بحث شناخت  به گزا ره های زير دقت کنيد و ببينيد آيا می توانيد گزاره درست را تشخيص دهيد.

  شما در پايان اين درس بايد توانايی شناخت گزاره درست از نادرست را داشته باشيد.

  اره ها:گز

  انسان می تواند اشيا را بشناسد - 1

  انسان می تواند اشيا را همان گونه که هستند بشناسد - 2

  انسان نمی تواند اشيا را همان گونه که هستند بشناسد - 3

  شناخت انسان می تواند خطا و اشتباه داشته باشد - 4

  شناخت انسان همواره خطا و اشتباه است - 5

  مين امور محسوس و قابل تجربه حسی را بشناسدانسان فقط می تواند ه - 6

  انسان در شناخت امور محسوس نيز همواره خطا می کند - 7

  انسان عالوه بر امور محسوس امور نامحسوس را هم می تواند بشناسد- 8

  پاسخ های درست و نادرست را مشخص کنيد و در پايان درس بار ديگر پاسخ ها را مرور کنيد.

  انسان شناختن است  يکی از ويزگی های ●

، سپس از طريق اين شناخت با آن ها ارتباط برقرار می کنيم و سپس ما ابتدا اشيا پيرامون خود راشناسايی می کنيم 
  از آن ها استفاده می کنيم



  استفاده از آن←برقراری ارتباط با آن←پس: شناخت شی

  هم به امور محسوس تعلق می گيرد هم امور نامحسوسشناخت ●

  تذکر: مثال ها ، نشانه ما از دانستن و شناختن است 

صدای آن ها  - اشيا و افراد را می بينيم←( امور محسوس يا دستگاه ها قابل درک هستند)مثال برای امور محسوس
از خطر ها فاصله می  - به سمت چيزی می رويم و يا از آن دور می شويم - با ديگری سخن می گوييم - را می شنويم

  مغز من - منظومه شمسی - موج الکترومغناطيسی - کلمه درخت نوشته شده روی کاغذ - ب عکس درختقا - گيريم

نظر - آيندهانديشه در باره گذشته و  -  خاطره من از مادرم - مفهوم غول در ذهن - رويا ←مور نامحسوسامثال برای 
  و باور های من

  است نه دفعی تدريجی شناخت انسان از امور ●

  در مسير شناخت پيش می رويم» يادگيری« و» آموختن«با عمل(تدريجاً)  گام به گامما 

  ( حقايق بسياری وجود دارد که هنوز انسان نشناخته است)است. »محدود«شناخت ما در مجموع از جهان و خود  ●

  وجود دارد» امکان خطا و شک «در شناخت ما ●

   .است» وعات واحدموض«علت وجود خطا در شناخت، نظر ها و باور های متعدد در 

  خود نوعی معرفت است.(می دانم که خطا کردم)ی توجه: شناخت و آگاهی نسبت به خطا 

طراحی کنيد و بنويسيد اين پرسش ها منجر به شکل گيری چه » شناخت و معرفت«سوال؟ چند پرسش در باره 
  دانشی شده اند.

  پرسش های حيطه معرفت شناسی:

  شناخت چيست؟ - 1

  اساساً ممکن است؟آيا شناخت  - 2

  شناخت های ما تا چه اندازه ارزش دارند؟ - 3

  راه های شناخت کدام است؟ - 4

  ( هم محسوس هم نامحسوس) حدود و قلمرو شناخت چيست؟ - 5

  چرا ميان شناخت افراد از يک موضوع، تفاوت وجود دارد؟ - 6

  است. شده ه» معرفت شناسی«اين قبيل سوال ها منجر به شکل گيری دانشی به نام 

  معرفت شناسی چه دانشی است و به مطالعه چه اموری می پردازد؟؟ سوال 

  می پردازد و می کوشد به اين گونه پرسش ها پاسخ دهد . به پديده شناختاست که » فلسفه«پاسخ: بخشی از 

  سوال مهم؟ چرا معرفت شناسی بخشی از خود فلسفه است؟

تی مانند هستی، جهان و انسان می انديشد، ناچار در باره خود ِ  اپاسخ: زيرا هنگامی که فيلسوفی در باره موضوع
  .انديشيدن و شناخت نيز ديدگاهی دارد



  نظر داده اند و کدام ديدگاه از همه مهم تر است چرا؟» شناخت«کدام فيلسوفان در باره  ؟سوال

مه طباطبايی از فيلسوفان پاسخ: افالطون و ارسطو از يونان باستان، ابن سينا، شيخ اشراق ، مالصدرا و عال
  و دکارت و هيوم و کانت از فيلسوفان دوره جديد اروپا . مسلمان 

  شد.» معرفت شناسی «فيلسوف قرن هجدهم آلمان  به شناخت، سبب رشد شاخه  »کانت«البته توجه ويژه 

  به عنوان شاخه مستقل مطرح شد؟» نظريه معرفت«يا » معرفت شناسی«به چه دليل 

  ظهور ديدگاه های گوناگون - 2پرسش های جدی و جديد در باره معرفت    طرح - 1پاسخ: 

  چيستی معرفت

  هستند و نيازی به تعريف ندارند. بديهیاموری » امکان معرفت«و » معنا و مفهوم معرفت« ●

است. هر کسی حتی از کودکی به معنای »دانستن و آگاهی  نسبت به چيزی «معنا و مفهوم معرفت: معرفت همان 
  آن رفع می شود.  بيانی معادلاست که با  جانب کلمه و لغتآگاه است و اگر ابهامی هم وجود دارد، از » می دانم«

ه وجود توپ در آنجا آگاه و عالم است . برابر آگاهی مثالً : وقتی کودکی می گويد توپ آنجاست بدين معناست که او ب
  او، يک توپ در آنجاست.

  امکان معرفت 

  ما می توانيم اشيا و موجودات جهان را بشناسيم و به آن ها علم پيدا کنيم.

  امکان معرفت همانند معنا و مفهوم معرفت، بديهی است. ●

م ، يا ليوان آبی را بر می داريم و می نوشيم ، يا از عمل همين که ما با طرف مقابل خود صحبت می کني دليل سخن: 
  خود پی برده ايم. امکان شناختکسی خوشحال  يا عصبانی می شويم، گويای آن است که ما به 

  سوال؟ آيا  امکان شناخت با وجود بديهی بودن می تواند انکار شود؟

  ت. پاسخ : بله گاهی اين امر بديهی در گذشته و حال انکار شده اس

  سوا؟ چه کسانی و به چه دليل به انکار امکان معرفت اعتقاد داشتند؟

  تدريج به اين نظر رسيدند که  استفاده از مغالطه های مختلف بهپاسخ: سوفيست ها به علت 

  انسان توانايی رسيدن به حقيقت را ندارد - 1

  انسان نمی تواند به عملی که مطابق با واقع باشد، برسد - 2

  سوفيست امکان معرفت را منکر بود و استدالل او در انکار معرفت چه بود؟؟ کدام لسوا

  »گرگياس«پاسخ: 

و  انسان قابل شناخت نيست. اگر هم چيزی وجود داشته باشد، برای چيزی وجود ندارداوالً « استدالل گرگياس : 
تواند آن را به ديگری بياموزد و را ندارد. ثالثاً اگر برای انسان قابل شناخت باشد، نمی  ابزار شناخت آنانسان 

  ».انتقال دهد

  در شناخت های ما شک وجود دارد. ● 



ضيح : ممکن است ما در توانايی خود برای شناخت شک کنيم. مثال: آيا ما می توانيم به همه اسرار مغز دست وت
  يابيم؟ 

  است؟» امکان شناخت«سوال ؟ آيا شک انسان در شناخت، مربوط به 

پاسخ: خير  زيرا هم معنای معرفت و هم امکان رسيدن به آن برای هر انسانی روشن است و شکاکيت مطلق امکان 
  پذير نيست . 

اين شک امکان پذير نيست زيرا اگر کسی اين نظر  را » اصل دانستن و همه دانسته ها«شک مطلق يعنی شک در 
  اقل يک شناخت دارد و آن  علم نسبت به خود شک است) شده است. ( زيرا حد » تناقض«داشته باشد، گرفتار يک 

  

  است. نشانه امکان شناخت پيشرفت پيوسته دانش بشرنکته مهم: 

معنای ناتوانی در  بهشناخت خود و پديده های ديگر باور دارد و وجود اشتباه را امکان به » به طور طبيعی « بشر 
  کسب معرفت تلقی نمی کند.

دليلی بر توانايی بشر برای رسيدن به  ،دستيابی بشر به دانش های مختلف در رشته ها و شاخه های گوناگون علم ●
  ( امکان معرفت)معرفت است.

  سوال؟ پيشرفت بشر به چند صورت انجام می شود؟

  صورت:وپاسخ : به د

های جهان و گسترش شاخه های  مورد عناصر و پديده از طريق حل مجهوالت و دستيابی به اطالعات جديد در - 1
  جديد دانش

   پی بردن به اشتباهات گذشتگان و تصحيح آن هااز طريق  - 2

  دانش ما در باره کيهان و سياره ها پيوسته در حال تکميل و هم تصحيح است.مثال: 

منجمان به تدريج ستارگان و سيارات بيشتر را شناسايی کرده اندو انتظار دارند در آينده نيز کرات ديگری  ←تکميل
  را شناسايی کنند 

فکر می کردن که خورشيد به دور زمين می گردد و زمين مرکز جهان است اما  عموماً منجمان قديم ←تصحيح
  ن به دور خورشيد در حرکت است.منجمان جديد پی بردند که اين نظر اشتباه بوده و زمي

  »امکان معرفت«نکته: همين تکميل و تصحيح ، خود معرفت و شناخت است و دليل بر 

  دانش اموزان عزيز حال بار ديگر گزاره های ابتدای درس را مرور کنيد و درست را از نادرست مشخص کنيد.

  بررسی گزاره ها:

 - 6»     همواره«نادرست به دليل کلمه  - 5درست       - 4        نادرست- 3درست             - 2درست          - 1
  درست  - 8»      همواره«نادرست به دليل کلمه  - 7نادرست          

  6فعاليت های درس 

  45تفکر صفحه 



درست است که ما خطا می کنيم اما در عين حال می توانيم به همين خطا پی ببريم و اين خود دليلی بر توانايی - 1
يعنی دانش بعدی خود را با دانش قبلی انسان برای شناختن است. عالوه بر اين انسان خطای خود را تصحيح می کند 

  ش قبل درست است.مقايسه می کند و متوجه می شود که اين دانش نسبت به دان

  کاری که ما هنگام گفتگو با طرف مقابل می کنيم ف خودش حاوی چند پيام در زمينه شناخت است:- 2

دو فردی که دو نظر در باره يک موضوع دارند هر دو قبول دارند که يکی از اين دو نظر درست است نه هر  - الف
  دو . البته ممکن است هر دو اتشتباه باشد.

  قبول دارند که راهی برای تشخيص درستی يا نادرستی اين نظرات هستاينکه هر دو - ب

هردو می دانند که می توانند ديدگاه درست خود را به ديگری انتقال دهند و به او اثبات کنند که نظرش صحيح - ج
  نيست و نظر طرف مقابل صحيح است

  بالخره هر دو قبول دارند که امکان شناخت برای انسان هست - د

  47سئله صفحه حل يک م

پاسخ: از وجود اختالف نظر در باره يک موضوع ، ممکن است کسی اين نتيجه را بگيرد که انسان توانايی تشخيص 
اگر به نوع رفتار انسان در اين موارد نظر کنيم، در می يابيم که انسان واقعاً توانايی درست واقعيات را ندارد، اما 

  ت زير قابل تأمل است:درک حقايق را دارد. در همين مثال نکا

دانشکمندان کنونی دريافته اند که ديدگاه دانشمندان قبلی درست نبوده است و همين دريافت قدمی رو به جلو  - الف
  است.

  برخی از امور واقعيت پيچيده ای دارند و ممکن است شناخت دقيق آن ها سال ها و يا قرن ها طول بکشد.- ب

اختالف نشانه آن است که گر چه با يک مسئله و  مشکل مواجه اند، اما تالش دانشمندان برای رفع همين  - ج
  باالخره روزی مشکل حل خواهد شد.

  49فعاليت به کار ببنديم صفحه 

دانش موشک سازی و....در هر دوره ای با تکميل اين دانش ها نسبت به دوره ای  –مثال دانش هواپيما سازی - 1
  قبل بوده است

مدلی از اتم را ارائه کرد که تحت عنوان مدل اتمی بور  1913نمارکی به نام نيلز بور در سال مثال: فيزيک دانی دا- 2
می شود. در حقيقت او مدل اتمی رادرفورد را اصالح کرد ؛ پيش تر رادر فورد بيان کرده بوود که اتم از شناخته 

آن قرار دارند. نيلز با رفع کردن  هسته ای با بار مثبت تشکيل شد که بارهای منفی با همان الکترون ها اطراف
  از اتم تصوری از اتم ارائه کرد که امروز در ذهن ماست.» رادفورد«محدوديت های توصيف 

  در حال حرکت هستند.»اوربيتال«طبق مدل اتمی بور ، الکترون ها در مسير ثابتی  اطراف هسته ، تحت عنوان 

مطلق مجاز به صدور حکم نيست اما وقتی می گويد هيچ زيرا اقتضای شکاکيت مطلق تعليق حکم است. شکاک - 3
هيچ شناختی « شناختی ممکن نيست برای توجيه شکاکيت خود به استدالل و حکم متوسل شده است. صدور حکم 

؛ لذا اين »من الل هستمم«از سوی شکاک مطلق همانند آن است که فرد اللی فرياد بر می آورد که »ممکن نيست
  که هيچ شکاک مطلقی وجود ندارد، چون خود به امکان شناخت اقرار کرده است.تناقض نشان می دهد 

  درس ششمسواالت تست 



  »بوسعيد«کدام گزينه متفاوت با ساير گزينه هاست؟ طراح  - 1

  شناخت انسان همواره خطا و اشتباه است - 1

  انسان فقط می تواند همين امور محسوس و قابل تجربه حسی را بشناسد - 2

  عالوه بر امور محسوس امور نا محسوس را هم می تواند بشناسدانسان  - 3

  خت امور محسوس همواره خطا می کندانسان در شنا - 4

  »بوسعيد«کدام مورد مربوط به شناخت امور نامحسوس است؟طراح - 2

  ما اشيا و افراد را می بينيم و صدای آن ها را می شنويم- 1

  ما در باره گذشته و آينده می انديشيم - 2

  ما اشيا و پديده های اطراف خود را شناسايی می کنيم - 3

  می کوشيم از خطرها فاصله بگيريم ما - 4

  »بوسعيد«است؟ طراح نادرستکدام گزينه در ارتباط با شناخت  - 3

  ما می توانيم اشيا و پديده های پيرامون خود را شناسايی کنيم - 1

  رد شناخت می تواند به امور محسوس و نامحسوس تعلق گي - 2

  شناخت انسان از جهان و پديده های آن محدود است - 3

  ر کند و به يکباره به شناخت برسدانسان می تواند از طريق حواس با پديده ها ارتباط برقرا - 4

  »بوسعيد«است؟ طراح» معرفت شناسی«کدام پرسش ها مربوط به ابعاد گوناگون شناخت در  - 4

  وجودات تک سلولی در حيطه کدام علم است؟شناخت م - آيا شناخت اساسا مشکل است؟ - 1

  قلمرو شناخت کجاست؟ - شناخت های ما تا چه اندازه ارزش دارند؟ - 2

  شناخت چيست؟ بحث شناخت خواص پديده ها از مباحث کدام علم است؟ - 3

  وا، در رشد گياه چه اهميتی دارد؟شناخت تأثير تغييرات آب و ه - راه های شناخت کدام اند؟  - 4

  »بوسعيد«شناسی چيست؟ طراح معرفت - 5

  همان فلسفه اولی است که به خود پديده شناخت می پردازد - 1

  ديدگاه فيلسوفان در باره هستی، جهان و انسان است - 2

  مباحثی است که امروزه در ضمن مباحث فلسفی مطرح می شود - 3

  که به خود پديده شناخت می پردازدبخشی از فلسفه است  - 4

  ح نيست؟کدام گزينه صحي - 6



  شکی نيست که ما موجودی هستيم که از خود و جهان پيرامون خود شناختی داريم - 1

  با عمل آموختن و يادگيری در مسير شناخت پيش می رويم - 2

  از طريق شناخت با اشيا و پديده های پيرامون ارتباط برقرار می کنيم - 3

  آوری است می باشد شناخت از جهان پيرامون خودمان نوعی آگاهی که همانا ياد - 4

  

  ؟مربوط نمی شوداز ميان سواالت زير کدام يک به شناخت  - 7

  آيا شناخت اساسا ممکن است؟ - 2شناختن چيست؟                                  - 1

  راه های شناخت کدامند؟ - 4ديشد   فيلسوف در باره هستی چگونه می ان - 3

  ؟نيست کدام گزينه صحيح»  امکان معرفت يک امر بديهی است«در باره  - 8

وجود هزاران هزار علم و معرفت در ما که به ما اجازه می دهد کتابی را بگشاييم و بخوانيم نشانه بديهی بودن  - 1
  معرفت است

  ما کمترين ترديدی نداريم که اشيايی پيرامون ما هستند يعنی معرفت امری بديهی است - 2

  نمی کند، پس امکان معرفت امری بديهی است کسی به طور طبيعی در امکان معرفت شک - 3

  است با عدم توانايی در اصل شناختعدم توانايی در شناخت بعضی از امور برابر  - 4

  کدام گزينه در باره شکاکيت مطلق صحيح است؟ - 9

  کسی که بر شکاکيت مطلق اعتقاد دارد دچار تناقض شده است - 1

  ی هيچ انسانی وجود نداردمعنای معرفت و امکان رسيدن به شناخت برا - 2

  هيچ چيزی برای انسان قابل شناخت نيست و از طرفی انسان توانايی آموختن آن را به ديگری ندارد - 3

  ندارد زيرا هيچ چيزی وجود ندارد امکان رسيدن به شناخت و معرفت برای هيچ انسانی وجود - 4

  يست؟ سخن گفتن ، ديدن اشيا و فاصله گرفتن از خطر ها ناشی از چ- 10

  ضرورت فلسفه در زندگی - 2دانستن و شناختن                  - 1

  پيوند علم و معرفت - 4اوليه      غريزی بودن اعمال   - 3

  کدام مورد بيانگر ويژگی های عام شناخت انسانی است؟ - 11

  خود آگاهی - محدوديت - شناخت دفعی - خطا ناپذيری - 1

  خطا پذيری - محبوبيتعدم  - جهان آگاهی - شناخت تدريجی - 2

  شناخت تدريجی - خطا پذيری - محدوديت - جهان آگاهی - 3



  خود آگاهی - شناخت تدريجی - اپذيریخطا ن - محدوديت - 4

  کدام امور بديهی محسوب می شود؟ - 12

  توانايی عقل در شناخت کامل - 2معنای معرفت و امکان شناخت                  - 1

  یناتوانی در شناخت امر غير حس - 4            اصل معرفت و شناخت نامحدود     - 3

  نگاهی به تاريخچه ی معرفت کدام يک از مسائل معرفت شناسی بيشتر مورد توجه است؟- 13

  منشاء معرفت و شناسايی - 2هستی شناسی معرفت                       - 1

  حدود شناسی - 4                  ماهيت صدق و حقيقت    - 3

  گزينه از محدوديت شناخت انسان محسوب نمی شود؟کدام  - 14

  ناتوانی از درک برخی حقايق - 2اختالف نظر در شناخت                  - 1

  خطا و اشتباه در شناخت - 4       عدم پيشرفت علم و دانش          - 3

  شناخت آدمی به هيچ وجه يک امر.........نيست. - 15

  محدود - 4هی      بدي - 3دريجی    ت - 2کامل       - 1

  کدام پرسش در حيطه معرفت شناسی قرار می گيرد؟ - 16

  آيا می توان از امر نامحسوس شناختی به دست آورد؟ - 1

  چگونه بايد مسائل پيچيده رياضی را حل کرد؟ - 2

  آيا توانايی ذهنی برخی از آدم ها برای شناخت بيشتر است؟ - 3

  گذارد؟گونه در يادگيری تأثير می هوش چيست و چ - 4

  کدام گزينه در باره شناخت نادرست است؟ - 17

  شکی نيست که آدمی جهان را می شناسد - 1

  با آموزش می شود در مسير شناخت گام برداشت - 2

  شناخت يک چيز، همواره ميان انسان ها مشترک است - 3

  راوانی در جهان هست که نمی دانيمحقايق ف - 4

  بشر چيست؟بهترين دليل برای توانيی شناخت در - 18

  وجود باور های درست - 4حقيقت     وجود - 3پيشرفت علمی     - 2قدرت عقل آدمی          - 1

  اختالف نظر افراد مختلف در باره موضوع يکسان نشانه چيست؟ - 19

  يقينی نبودن شناخت - 2نا متناهی بودن شناخت              - 1



  ن شناختتدريجی بود - 4           خطا پذيری شناخت       - 3

ترديد در اين که انسان بتواند تمامی رموز و پيچيدگی های ساختار و کارکرد مغز را بشناسد، نشان دهنده  - 20
  چيست؟

  محدويت شناخت آدمی - 2ترديد در امکان شناخت                  - 1

  ناتوانی انسان از شناخت خود - 4ترديد در شناخت حسی و تجربی         - 3

  است؟ نادرستمعرفت شناسی «باره  کدام يک در - 21

  از موضوعات آن شناسايی طرق مختلف شناخت است - 1

  اين علم چيزی خارج از فلسفه نيست - 2

  فيلسوف انديشمند ناچار از نظر داشتن در باره اين علم است - 3

  اين علم به دليل وابستگی بيش از حد به فلسفه نتوانست از آن مستق شود - 4

  شک در امکان اصل معرفت به طور طبيعی است؟چه چيزی مانع  - 22

  درک ما از وجود خود و اشيای پيرامون - 1

  روشن بودن معنای معرفت - 2

  تناقض برانگيز بودن شک در ان - 3

  باور بشر به امکان شناخت به طور طبيعی - 4

  امکان شناخت در مورد کدام يک از گزينه های زير مطرح می شود؟ - 23

  واقعيت - 2                               امور محسوس        - 1

  واقعيت و امور نامحسوس - 4امور نامحسوس                                     - 3

  محسوس يا نامحسوس بودن امور زير را مشخص کنيد. - 24

  »سياره های دور افتاده - امواج - گذشته - فرشته - الکترون« 

  محسوس - نامحسوس - محسوس - نامحسوس - نامحسوس - 1

  محسوس - نامحسوس - نامحسوس - نامحسوس - محسوس - 2

  نامحسوس - محسوس - نامحسوس - محسوس - نامحسوس - 3

  محسوس - محسوس - نامحسوس - نامحسوس - محسوس - 4

  کدام دو مورد زير رويه ی پيشرفت و تکامل دانش بشری را تشکيل می دهد؟ - 25

  گسترش ابزار و فنون بررسی های علمی و دقيق - الف



  بردن به اشتباهات گذشتگان و تصحيح آن هاپی  - 2

  

  استقالل و تأسيس دانش های نوين و تخصصی شدن حوزه های شناخت - 3

  دستيابی به دانش های نو و جديد در باره اشيا - 4

  ب،د - 4ب، ج       - 3ج،د          - 2الف،ب     - 1

  

  »ابزار های شناخت «7درس 

  »ابزار شناخت چيست؟«اين است که: يکی از مسائل اساسی در حوزه معرفت شناسی

فيلسوفان تالش می کنند اين ابزار ها را  ؛در وجود انسان ابزار هايی برای شناخت وجود دارد 
  شناسايی کنند و قلمرو کاربرد آن ها را معين نمايند.

يندگان آن با چه پيش از معرفی ابزار شناخت و بحث پيرامون هريک، ابتدا به عبارت زير دقت کنيد ؛ به نظر شما گو
  ابزاری آنها را پذيرفته اند؟

  سرنوشت هر کس در گرو عملی است که انجام داده است - 1

  تاريخ بشر با حوادث تلخ و ناگوار فراوانی آميخته است - 2

  يکی از فرشتگان الهی جبرئيل است که آوردن وحی بر پيامبران را بر عهده دارد - 3

ور خود و دور خورشيد دارد، حرکتی هم همراه با منظومه شمسی در کهکشان زمين عالوه بر حرکتی که که به د - 4
  دارد

  انسانی که واقعاً خدا را مقصود خود قرار بدهد، اعمالش در جهت رسيدن به او خواهد بود - 5

  جهان برای برخی انسان ها حکم قفس را دارد - 6

  اين عبارات استفاده شده را مشخص کنيد.در پايان اين درس بايد بتوانيد ابزاری که برای درک هر يک از 

  ابزارهای شناخت

  وحی الهی  - 4قلب            - 3عقل             - 2حس            - 1

  

  حس -1

  اهميت حواس در زندگی:

  آشنا می شويم» طبيعت«ما با حواس پنجگانه با عالم  - 1

  را می شناسيم بسياری از موجودات و ويژگی های آن ها - 2



کنيم و از  بر پايه آن زندگی میبا وجود اينکه گاهی درآن خطا اتفاق  می افتد، اما آنقدر برای ما معتبر است که  - 3
  . و نياز هايمان را بر طرف می سازيم اشيای طبيعی بهره می بريم

  سوال مهم؟ 

  يکی از نشانه های ارزش و اعتبار شناخت حسی چيست؟

  »وت ها و تمايز هاتفا«پاسخ: توانايی حس در شناخت 

  سوال؟ شناخت تفاوت ها و تمايز ها چه اهميتی دارند؟

خود از اشيای » عقل «پاسخ: شناخت تفاوت ها و تمايز ها ی اشيا اين امکان را به انسان می دهد که به کمک 
  متفاوت ، استفاده های مختلف بکند.

سراغ غذا می رويم ، اين عمل يعنی ما در  ما برای رفع تشنگی ليوان آب را بر ميداريم و برای رفع گرسنگی
  تشخيص ليوان آب و ظرف غذا اشتباه نکرده ايم.

  نکته : حواس انسان فقط قابليت شناخت جهان مادی را دارد. 

  عقل-2

  ؛ای قوه ای است که به وسيله آن تفکر و تعقل می کندنسان دارا●

  :توانايی های عقل

  شناخت عقلی - درک حاالت درونی   ب - امور نامحسوس الف - 2     )امور محسوس(شناخت تجربی - 1

  انسان به کمک اين قوه(عقل) می تواند حقايقی را درک کند که توانايی درک آن از راه احساس ممکن نيست●

  اين حقايق ، هم می تواند امور محسوس و طبيعی را شامل شود و هم امور غير محسوس و غير طبيعی●

  محسوس به کمک عقل ( شناخت تجربی)شناخت امور  - 1

  سوال شناخت تجربی چيست؟

پی » طبيعت«پاسخ: عقل به کمک حواس و تحليل عقالنی يافته های حسی می تواند به بسياری از اسرار و رموز 
جربی را بشناسد. اين نوع شناخت را که عقل با همکاری حس به دست می آورد، شناخت ت» قوانين طبيعی«ببرد و 
يم.می گوي  

 پس شناخت تجربی:  

حس است). ،است ( يعنی زمينه اين شناخت» يافته های حسی« با تحليل عقالنی - 1  

کشف می شود.» طبيعت«با اين شناخت بسياری از رموز - 2  

با اين شناخت بسياری از قوانين طبيعت شناخته می شود. - 3  

است. »طبيعت و پديده های طبيعی«مهم: سر و کار اين شناخت با   

ن سوال ؟ شناخت تجربی بر چه قاعده های مهم عقلی استوار است که دانشمندان در هنگام بررسی داده های حسی آ
 ها را در نظر گرفته و بهره می برند؟



پديده ها خود به خود پديد نمی آيند ، بلکه هر پديده علتی دارد←»عليت«عقلیقاعده  - 1پاسخ:    

آيد هر پديده علتی ويژه دارد و از هر چيزی ، هر چيزی پديد نمی← »سنخيت بين علت و معلول «قاعده عقلی  - 2  

تپديده های طبيعت در شرايط مشابه نتايج مشابه خواهند داش ←»يکسان عمل کردن طبيعت «قاعده عقلی - 3  

متفاوت داشته باشد.به طور مثال: آب همواره خواص خود را دارد و اين گونه نيست که هر روز يک خاصيت   

ند اما خود توجه: اين قواعد را مبانی يا اصول فلسفی علوم تجربی می نامند زيرا اگر چه پايه تمام علوم تجربی هست
 در هيچ يک از اين علوم بررسی نمی شوند و به وسيله تفکر و تعقل دريافت می شوند.

شاگرد افالطون بود. ،رد، ارسطواز اولين دانشمندانی که مبانی علوم تجربی را پايه گذاری ک  

(علوم تجربی ) نيز شمرده می شد. او عالوه بر تبحر در فلسفه يک دانشمند علوم طبيعی  

شد، ابن  از ميان فالسفه اسالمی فيلسوفی که عالوه بر تبحر در فلسفه از دانشمندان علوم طبيعی نيز شمرده می
 سينا بود.

ه کرد؟سوال؟ ابن سينا در زمينه علوم طبيعی چ  

 پاسخ: 

در توضيح و تبيين قواعد عقلی علوم طبيعی نقش بسزايی داشت - 1  

بی کتاب های متعددی هم در فلسفه و هم در علوم تجربی نوشت که مورد توجه فالسفه و دانشمندان علوم تجر - 2
 قرار گرفت

ا بيان ی کرد و توضيحاتی ردر گسترش انديشه های ارسطو در باره قانون عليت و ابعاد مختلف آن تأمالت عميق - 3
 نمودکه همچنان قابل استفاده است.

ست.توضيح داده ا» عليت«نکته: پس ابن سينا نظرات ارسطو را در باره قاعده های عقلی علوم تجربی خصوصا   

 سوال ؟ نظر ابن سينا در باره قانون عليت چيست؟

پايه  ش به دست نمی آيد ، بلکه بر عکس ،خودشابن سينا توضيح داد که قانون عليت از تجربه و آزماي  - 1پاسخ:
 و اساس هر تجربه ای است

اين قانون يکی از قواعد اوليه تعقال است که انسان در شناخت هر پديده ای از آن استفاده می کند. - 2  

درک امور نامحسوس توسط عقل: - 2  

ت مانند چشم و گوش، می تواند حاال نيروی عقل عالوه بر استفاده از حواس بيرونی ، : در ک حاالت درونی - الف
ظر درونی نفس مانند شادی، درد، محبت، دشمنی، عصبانيت، و خوشحالی را شناسايی کند و در باره آن ها اظهار ن

 کند.

 مثالً به کمک عقل خود ، علل پيدايش شادی و افسردگی را کشف کند و در باره آن ها توضيح دهد.

شناخت عقلی:  - ب  

عقلی چيست و به چه اموری تعلق می گيرد؟سوال؟ شناخت   



پاسخ: عقل قادر است ، بدون استفاده از يافته های تجربی و صرفاً با تفکر و چينش استدالل  ، به حقايقی برسد و 
می گوييم. » شناخت عقلی«دانش هايی را پايه گذاری کند. اين قبيل دانش ها را   

است؟ » ت عقلی شناخ«سوال؟ دانستنی های کدام علوم از طريق   

ت نمی پاسخ: بسياری از دانستنی های رياضی و همچنين دانستنی های فلسفه که از طريق حواس و تجربه به دس
 آيند بلکه فقط از طريق تعقل محض به دست می آيند.

 قواعدمثالً : ذات و صفات خداوند را نمی توان با حس و تجربه درک کرد و شناخت آن ها مستلزم بهره گيری از 
 شناخت عقلی است.

 سوال ؟ يک استدالل عقلی محض طراحی کنيد.

 پاسخ:

اين جهان را آفريدگاری عالم ، حکيم و توانا آفريده است  - الف  

در علم و قدرت و حکمت او هيچ گونه کم و کاستی راه ندارد - ب  

ان ممکن کو ترين و بهترين جهنتيجه : پس جهانی که با استفاده از اين علم و حکمت و قدرت ساخته شده است، ني
 است و هيچ گونه کاستی و عيب و نقصی ندارد

:فايده شناخت عقلی محض  

1-  اين قدرت و توانايی عقل ، به انسان اين امکان را می دهد که يافته های سودمند در باره ی کل هستی که امکان 
 درک تجربی آن هرگز وجود ندارد، به دست بياورد

اين يافته های عقالنی را اساس ساير دانش ها قرار دهد  - 2  

پايه های زندگی خود را بر آن ها استوار سازد  - 3  

در آخرين مرحله تفکر فلسفی بيان شد) 1(منظور از يافته های عقالنی همان دريافت فلسفی است که دردرس   

 3- قلب 

د و معرفت به حقايقی برسسطه( بدون نياز به ابزار ديگر)قلب نيز ابزاری است که انسان توسط آن می تواند بی وا 
ناميده می شود.» معرفت شهودی «کسب کند. اين معرفت،   

 سوال؟ چگونه می توان معرفت شهودی را تقويت کرد ؟ 

کمال طلبی همراه با عبادات خالصانه  - 3تعالی بخشيدن به نفس و تهذيب آن  - 2ايمان   - پاسخ: از طريق !  

معرفت شهودی:ويژگی های   

 الف-  بی واسطه است← بدون استفاده از تجربه و آزمايش و بدون استدالل عقلی در قلب تجلی می کند

سير و سلوک و تهذيب نفس ضروری است برای دريافت چنين معرفتی - ب  

چيست؟» شهودی«سوال؟ علت نام گذاری اين معرفت به   

 پاسخ: بدان جهت که قلب انسان حقيقت را چنان در می يابد که گويا با چشم می بيند 



را  رعالم طبيعت ساير عوالموه بسالک الی الله ممکن است بتواند در همين دنيا ، آخرت را مشاهده کند؛ عالمثال: 
 مشاهده نمايد و وجود فرشتگان را هم واقعاً بيابد .

اره به شناخت شهودی دارداش 7توجه: شعر حافظ در درس   

 4- وحی الهی ( البته اين معرفت نوعی شهود  قلبی و باالترين مرتبه آن است)

وحی يکی از شهود های قلبی است  ●  

 ويژگی های معرفت شهودی:

 خداوند از طريق وحی به وسيله پيامبران ، معارفی را در اختيار بشر قرار می - ويژه پيامبران است     ب - الف
بی واسطه است - دريافت کننده وحی پيامبران الهی هستند د - به آن معارف وحيانی می گويند  ج دهدکه  

نشده است نکته: منظور از اين که شناخت يا معرفت وحيانی بی واسطه است يعنی از شناخت حسی يا عقلی استفاده  

لی معرفت وحيانی شهود است وباالترين نوع شهود است( نسبت وحی و شهود قلبی ، عام و خاص مطلق است؛   - ه
 هر شهودی وحی نيست.

 سوال؟ چرا وحی نوعی شهود قلبی است؟

) نازل ا در شهود وحيانی خداوند حقايق و معانی و حتی گاهی کلمات و عبارات  خود را بر قلب پيامبر(صرپاسخ: زي
ر (ص) ل و تصرفی از طرف پيامبمی کند و پيامبر آن معانی و کلمات  و عبارات را در يافت می کند و هيچ گونه دخ

)99(بر اساس چاپ در آن صورت نمی گيرد.  

 فعاليت های درس 7

اينک بار ديگر عبارات ابتدای درس را مرور کنيد و بگوييد برای در ک هر کدام از چه ابزاری  دانش اموزان عزيز 
  استفاده شده است.

  عبارات:

  )يعنی يک گزاره انسان شناختی است(بيانگر قدرت اختيار در انسان است ، وحی   ←- 1

  (يک گزاره در حوزه تاريخ بشر و حوادثی است که بر او گذشته است)حس و عقل←- 2 

  )(يک گزاره در باره جهان غيب و ماوراء الطبيعه استوحی←- 3 

  )(يک گزاره علمی در حوزه فيزيک و علوم طبيعی استحس ←- 4 

  بر عمل است)(يک گزاره اعتقادی و تأثير اعتقاد عقل ←- 5 

  (يک گزاره عرفانی و اخالقی شمرده می شود) قلب و عقل←- 6 

  52فعاليت بررسی صفحه 

زيرا با وجودی که برای همه ما خطای در حواس رخ داده است اما باز هم از حواس استفاده می کنيم؛ خير  - 1
ما يک ساختار به عبارت ديگر هر کس می داند که ساختار دستگاه حواس ما و ادراک مربوط به حواس 

 درست داردو پيش آمدن خطا مربوط به ساختار دستگاه نيست.
 از خود حواس- 2 - 2



  توضيح داده شد 1بله در سوال - 3 - 3

53فعاليت بيان نمونه صفحه   

- اخالق و ويژگی های اخالقی  مانند ترس و شجاعت   - شادی و غم    - استدالل کردن   - محبت و دوستی   - پاسخ: 
احساس شک و تزديد در برخی امور- ه انسان و افعال او   رابطه عليت ميان اراد  

54فعاليت بررسی صفحه   

  فقط در بديهيات راه ندارد. مانند اجتماع نقيضين محال است اشتباه - پاسخ: 

ها  و دقت در آزمايشدر استدالل تجربی که از حس کمک می گيريم ، امکان خطا هست که با تالش و کوشش علمی - 
رادرک می کنيم.و تجربه ها آن   

ه در استدالل عفقلی محض چه در رياضيات و چه در فلسفه امکان خطا وجود دارد. اين خطا می تواند از ناحيه ماد- 
ست.باشد و می تواند از ناحيه صورت ، يعنی شکل استدالل باشد. هر دو شکل خطا قابل تشخيص و رفع شدن ا  

 

56فعاليت مقايسه صفحه    

 عرفانی را با هم مقايسه کرده و آن ها را به جهت تفاوت، تفکيک کنيد.معرفت وحيانی و شهود 

 شهود عارفانه  معرفت وحيانی
 شهود عارفانه مشاهده ی قلبی خود عارف است- 1 معرفت وحيانی نازل شده از جانب خداست - 1
سب با علم و حکمت خداوند تنامعرفت وحيانی م - 2

 است
 وتوان عارف استشهودعارفانه به اندازه ظرفيت  - 2

در معرفت وحيانی چه در مرحله دريافت و چه  - 3
درمرحله حفظ ونگهداری درذهن و چه در مرحله 

  بيان، خطايی صورت نمی گيرد
  هدف هدايت مردم است - 4
 مختص پيامبران است - 5

در مرحله حفظ ونگهداری درحافظه ودر مرحله توضيح  - 3
  وشرح آن ممکن است خطايی صورت گيرد

 همه می تواند تعلق بگيرد  به - 4

  

  56فعاليت به کار ببنديم صفحه 

اين سوال در باره امکان اشتباه حواس است. به لحاظ علمی ميان بزرگی و کوچکی شیء در هنگام ديدن و ميزان - 1
فاصله آن رابطه است که خود اين رابطه توسط حس و تجربه شناخته شده است. لذا اگر کسی جسمی را که در دور 

  دست است به همان اندازه ببيند که در نزديک است، در اينجا خطا رخ داده است و بايد علت آن مشخص گردد.

اين مورد در باره تفاوت ئر شناخت حسی است. هر قدر که حس  قوی تر باشد، شناخت بيشتری را حاصل می - 2
ن را ندارد، مشاهده می کند. همچنين موجود ، شیء ريزتری را که ديگری توانايی مشاهده آکند. مثالً بينايی قوی تر 

يا انسانی يا حيوانی که حس بينايی را ندارد، نمی تواند رنگ اشياء را بشناسدو از اين معرفت بی بهره است. حال 
ممکن است حيوانی وجود داشته باشد که بتواند برخی امواج مغناطيسی يا  حتی امواجی را که هم اکنون برای بشر 

ت، بشناسد؛ همه اين موارد نشان دهنده آن است که دايره و محدوده شناخت حسی در افراد متفاوت ناشناخته اس
  است و اين به معنی عدم امکان معرفت حسی است.

فيلسوفانی که اعتقاد دارند شناخت و معرفت فقط در حوزه تجربه امکانپذير است مجاز به دادن حکم که ناظر به - 3
د، نيستند، در حالی که اين گزارش يعنی شناخت و معرفت فقط در حوزه تجربه امکانپذيير حوزه فراتر  از تجربه باش



است، خود از تجربه به دست نيامده است  و نمی توان صحت و سقم آن را از طريق تجربه اثبات يا رد کرد. پس اين 
  سخن در دل خود تناقض دارد و قابل پذيرش نيست.

می توان در عالم طبيعت شناخت حاصل کرد. با توچه به اينکه عالم وجود در عالم  با تجربه و استدالل تجربی فقط- 4
طبيعت خالصه نمی شود و بخش اعظم عالم وجود به عوالم فراتر از طبيعت تعلق دارد ، لذا نمی توان با تجربه تمام 

جمله تعقل و استدالل عقلی  عوالم وجود را شناخت؛ بنابر اين عوالم فراتر از تجربه را بايد با راه های ديگر از
  شناخت.

5 -  

کسی که معتقد است تنها ابزار شناخت حس است و فقط معرفت تجربی اعتبار دارد، خود را از شناخت عوالم 1- 5
  باالتر محروم کرده است زيرا با ابزار حس به فراتر از عالم تجربه نمی توان دست يافت.

ست و ففقط شناخت عقلی محض اعتبار دارد، سخت در اشتباه است کسی که معتقد است تنها ابزار شناخت عقل ا2- 5
يعنی معقوالت ، زيرا نمی داند که تمام تصورات عقليه که اموری انتزاعی هستند از معانی حسيه انتزاع شده اند

 مسبوق به ادراکات جزئيه حسيه اند و کسی که برخی حواس را نداشته باشد، برخی دانش ها را نيز نخواهد داشت.
به عبارت ديگر اگر فرض شود انسانی از کليه حواس بی بهره باشد، از علوم نيز بی بهره خواهد بود. پس منشأ 

  اصلی ادراکات حواس است که در انسان وجود دارد.

ت های عقلی ، يک سلسله شناخت هايی را در وجود خود می يابد که انسان عالوه بر شناخت های حسی و شناخ3- 5
واند اين شناخت ها را توليد کند و نه قوه عقل، بلکه اين شناخت نوعی تجربه درونی است که جز نه قوه حس می ت

خود شخص از آن آگاه نيست. مانند عشق  و عالقه ای که انسان به فرزند خود دارد. از آن جايی که اين نوع 
م قرار دهد و ديگران را در آن سهيم شناخت قابل انتقال به ديگران نيست اگر فرد بخواهد معرفت قلبی خود را ذيل عل

نمايد، بايد به زبان فلسفی و استداللی بيان کند ؛ اما کسی که تنها ابزار شناخت را قلب می داند، هم خود را از ديگر 
  معارف محروم کرده است و هم ديگران را از معرفت خودش.

ات قرآن که ديدگاه خود تجديد نظر کند  زيرا آي کسی که معتقد است تنها شهود وحيانی قابل اعتبار است، بايد در4- 5
مايد. از طريق شهود وحيانی آن ها را دريافت کرده است، انسان را مرتب به تفکر و تعقل دعوت می ن اکرم پيامبر

منی يعنی الزمه شهود وحيانی معرفت  عقالنی است. لذا کسی که تنها شهود وحيانی را معتبر بداند به طور ض
را نيز معتبر دانسته است. معرفت عقالنی  
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  اعتقاد به وجود رابطه عليت ميان پديده ها، کدام گزينه را مستقيما رد می کند؟ - 27



  ممکن نيست که يک پديده چند علت داشته باشد - 1

  ممکن نيست يک پديده بدون علت پديد آمده باشد - 2

  برخی پديده ها خود به خودی به وجود می آيند  - 3

  يک علت ممکن است موجب معلول های مختلف شود - 4

  شناخت حسی در کدام زمينه مدد رسان است؟ - 28

  دستيابی به معرفت شهودی - 2تبيين قواعد علوم تجربی                 - 1

  درک عقالنی - 4                  شناخت تجربی          - 3

  کدام يک در مورد حس و تجربه درست است؟ - 29

  هيچ حقيقتی از طريق حس و تجربه به دست نمی آيد - 1

  برخی حقايق به کمک حس و تجربه به دست می آيند - 2

  از طريق حس می توان به حاالت نفس مثل عشق علم يافت - 3

  مور شخصی از طريق حس حاصل می شودفقط ا - 4

  و رياضی است؟ چه شباهتی ميان مسائل فلسفه - 30

  هر دو از طريق شهود عقالنی و عرفانی قابل حل هستند - 1

  با گرفتن آمار از نظرات ديگران می توان به حل آن ها پرداخت - 2

  تجربه و حواس به حل آن ها کمک می کند - 3

  فقط با عمليات فکری می توان به حل آن ها پرداخت - 4

  » نگاهی به تاريخچه معرفت«  8درس 

  با ابزار شناخت و معرفت آشنا شديمدر س قبل 

  ميان فيلسفوفان بحث و گفتگو است. هموارهاين ابزار و ميزان توانايی آن ها در شناخت،  رزش در باره ا

گروهی از فالسفه به حس و گروهی به عقل اهميت بيشتری داده و برای مدعای خود دليل آورده اند برخی هم شهود 
  قلبی را معتبر دانسته اند.

  تاريخ فلسفه را مرور کرده و ديگاه برخی از فلسفه را در اين رابطه بررسی می کنيم. ،اين درس در

کدام ابزار شناخت از ديدگاه فالسفه اعتبار بيشتری « پس در اين درس سوال مهم اين است که :  
  » دارد و داليل هر کدام چيست؟

به سه دوره تفکيک کرده و نظرات فالسفه هر ت، فلسفه را برای بررسی ديدگاه فالسفه در باره ابزار معتبر در شناخ
  دوره را بررسی می کنيم:



بررسی ديدگاه سوفيست  -فالسفه پيش از سقراط   ب -دوره يونان باستان  شامل: الف دوره اول:
  ارسطو -افالطون -سقراط←فالسفه يونان باستان بررسی ديدگاه  –ها  ج 

 -فارابی و ابن سينا : بررسی ديد گاه های،دوره شکوفايی فلسفه در جهان اسالم و ايران دوره دوم:
  عالمه طباطبايیو مالصدرا  -سهروردی

بررسی ديدگاه های، دو جريان عقل گرا و حس گرا و جريان  فالسفه دوره جديد اروپا دوره سوم:
  های فکری شکل گرفته  بر اساس آن

  بررسی ديدگاه ها:

  الف : دوره يونان باستان 

  فالسفه پيش از سقراط 

  ويژگی های اين دوره:

  آغاز اختالف حس و عقل به اين دوره باز می گردد ●

به بعد به صورت  16معرفت شناسی به صورت مستقل مطرح نبوده( معرفت شناسی در دوره جديد اروپا از قرن ●
  مستقل مطرح می شود)

  بوده است » ميزان انطباق آن با واقعيت«و » مسئله شناخت«مسئله مورد توجه دانشمندان در اين دوره ●

  بيشتر دانشمندان به شناخت حسی اهميت می دادندو توجه کمتری به شناخت عقلی داشتند●

  فالسفه:

  هراکليتوس: - 1

  عالوه بر حس به عقل هم اهميت می داد؛ 

  هراکليتوس برای شناخت حسی چه بود؟سوال؟ دليل اعتبار قائل شدن 

درک می » حس«و اين حرکت با داشت پاسخ: هراکليتوس چون اعتقاد به حرکت و تحول دائمی در جهان طبيعت 
  شد، برای ادراک حسی اعتبار قائل بود.

  پارمنيدس: - 2

ادراک «ار قادل نبود و حسی اعتب ديدگاه پارمنيدس مقابل ديدگاه هراکليتوس قرار می گيرد؛ پارميندس برای ادراک
  را معتبر می دانست.» عقلی 

  سوال؟ چرا پارمنيدس برای ادراک عقلی اعتبار قائل بود؟

هستند؛ و حس به دليل خطا هايی  همه اشيا در ثبات و پايداریو  حرکت وجود نداردپارمنيدس معتقد بود که  پاسخ:
  قابل درک است.» عقل«  ه وسيلهو ثبات ب» اعتبار ندارد«که در آن وجود دارد،

نظرات هراکليتوس و پارمنيدس مفصالً بررسی شد، برای ياد آوری مطالب به  4تذکر: دانش آموزان عزيز در درس 

  رجوع شود. 4درس 



  ديدگاه سوفسطائيان در باره ابزار معتبر در شناخت:

( منکر می بردهشناخت را زير سوال اصل امکان و   نه برای حس اعتبار قائل بودند نه عقلسوفسطائيان به دو دليل 
خبر می دهد » واقعيت بيرونی«و مدعی بودند اگر چيزی را حس می کنيم بدان معنا نيست که حس ما از يک  شدند)

 .   

  دليل اول: به سبب همين اختالف نظر ها بين فالسقه پيش از سقراط

  دليل دوم: مغالطه هايی که خودشان به آن متوسل می شدند

  ( ديدگاه سوفسطائيان در باره شناخت ) سوفسطائيان منکر شناخت بودند؟ سوال؟ آيا

  پاسخ: بله

می دهد، سوفسطائيان معتقد بودند اگر چيزی را حس می کنيم به اين معنا نيست که حس ما از واقعيت بيرونی خبر 
خواه  گواهی می دهدحقيقت همان است که حواس هر کس به آن پس ؛  راختيار نداريماما چون چيزی جز احساس د

» می تواند«؛ بنابر اين حقيقت يکسان نيست و نسبت به هر کسی حواس انسان ها يکسان گزارش کند خواه متفاوت
  متفاوت باشد. 

  سوال؟ نظر پروتاگوراس در باره حقيقت چه بود؟ 

ر هستند و هر طور رمن می آيند ، در آن نوبت همان طوشيا هر طوری که د رهر نوبت به نظپاسخ: اعتقاد داشت ا
که به نظر تو می آيند، برای تو نيز همان طور هستند.( دقت کنيد اينکه پروتاگوراس می گويد در هر نوبت، به 

  معنای آن است که حتی حقيقت برای خود شخص نيز ثابت نيست) 

  :ديدگاه فالسفه بزرگ يونان، سقراط، افالطون و ارسطو در باره ابزار معتبر در شناخت

و افالطون برای شناخت عقلی اهميت  هم برای حس و هم برای عقل اعتبار قائل بودند ،افالطون و ارسطو سقراط
  ؛بيشتری قائل بود 

  کوشش فالسفه يونان اين بود که: 

  راه های معتبر شناخت و روش های رسيدن به آن را تبيين کنند - الف

  راه های گريز از خطا را توضيح دهند - ب

  ن و ارسطو هر کدام برای رسيدن به دو هدف باال چه کردند؟سوال مهم؟ افالطو

را و برای مورد دوم يعنی راه گريز » شناخت عقلی« ،افالطون  برای مورد اول يعنی راه و روش معتبر شناخت - 1
  را مطرح کرد .» عالم ُمثُل«از خطا ، 

  عالم برتر را مشاهده کرده است.آن » سقراط«نکته:افالطون شهود قلبی را هم باور داشت و معتقد بود که 

شيوه های مصون ماندن از ،ارسطو برای مورد اول  با تدوين منطق وبيان قواعد استدالل و برای مورد دوم  - 2
  مغالطه را مطرح کرد.

  اعتباری قائل بود؟ (توضيح دهيد) » حسی«سوال؟ آيا افالطون برای شناخت 

ده داشت شناخت عقلی بسيار مطمئن تر از شناخت حسی است و پاسخ: افالطون که به عقل اهميت می داد، عقي
اموری را که عقل درک می کند ارزش برتری دارد زيرا: الف: عقل می تواند جهانی برتر از جهان طبيعت را بشناسد   



د و )اما منکر اهميت شناخت حسی نبوناميد» عالم ُمثُل«.( وی نام اين جهان را و برای آن استدالل ارائه کند - ب
  ، آن ار معتبر می دانست. برای شناخت پديده های طبيعت

  ديدگاه افالطون در باره عالم طبيعت و عالم ُمثُل:

  می شود.  طبيعت با حس و عالم مثل با عقل درکاز نظر او عالم طبيعت ، سايه عالم ُمثُل است ؛ 

يدگاه کداميک از انديشمندان يونان باستان به د ، يک سوال فنی؟ اين ديدگاه افالطون در باره عالم طبيعت و ُمثُل
  نزديک است؟

پاسخ: پارمنيدس ( جهان را دارای دو اليه می دانست؛  اليه ظاهری که با حس درک می شود و اليه باطنی که با 
  عقل درک می شود)

  سوال؟ آيا ارسطو که فيلسوفی طبيعت گرا بود، برای شناخت عقلی و استدالل ارزش قائل بود؟

  می شمرد.  استدالل کردن را يک کار عقلی معتبرارسطو گرچه ادراک حسی را معتبر می دانست، اما پاسخ: 

  عقل می تواند به اموری ماورای حس پی ببرد و ان ها را اثبات کند.به نظر او، 

  

  رشناخت:فه مسلمان در باره ابزار معتبر ددوره شکوفايی فلسفه در جهان اسالم و ديگاه فالس -ب

  .فيلسوفان مسلمان همگی سه ابزار حس و عقل و قلب را معتبر می دانستند

با اين تفاوت که برخی بيشتر در باره حس و عقل سخن گفته اند (فارابی و ابن سينا)و برخی به شهود قلبی توجه 
از هر سه و شهود وحيانی پيوند برقرار ساخته اند و  ويژه کرده اند(سهروردی) و برخی ميان حس و عقل و قلب

  بهره برده اند.(مال صدرا)

  ديدگاه فالسفه مسلمان در باره ابزار معتبر در شناخت:

  فارابی وابن سينا : (حکمت مشاء) - 1

  هم حس و هم عقل را معتبر می دانستند●

  برای شناخت وحيانی هم اعتبار خاص قائل بودند●

  نيم نگاهی هم به شناخت شهودی داشتند●

  . فقط از روش استدالل عقلی استفاده می کردند مسائل فلسفی،برای تبيين اما: : مهم

را توضيح می دهد اما از ارتباط آن با »معرفت شهودی «خود به طور دقيق » اشارات «مثالً ابن سينا در کتاب 
  فلسفه سخن نمی گويد.

  : (مکتب اشراق)(شيخ اشراق)  سهروردی  - 2

  .ود اما تأکيد بيشترش بر شهود بودهم برای عقل اعتبار قائل بود و هم برای شه ●

  عالوه بر فلسفه در عرفان نيز شخصيتی مهم به شمار می رود.●

  .بر معرفت شهودی تأکيد بسياری می کند ●



  .می کوشد آنچه را که از طريق اشراق و به صورت الهامات شهودی به دست آورده بود، تبيين استداللی کند :مهم●

  .پس روش سهروردی در فلسفه استدالل عقلی  بعالوه شهود قلبی بود ●

  .سهروردی نظام فلسفی خود را( مکتب اشراق) بر پايه شهود ها بنا کرد ●

  : (حکمت متعاليه)مالصدرا - 3

  راه شيخ اشراق را تکميل کرد ●

  .اختهم برای عقل هم شهود و هم وحی و سنت اعتبار قائل بود و در فلسفه خود وارد س●

او توانست به نحو مطلوبی از معرفت شهودی در کنار معرفت عقلی بهره ببرد و يک دستگاه منسجم فلسفی بنا  ●
کند (حکمت متعاليه) که در عين حال که کامالً هويت فلسفی دارد و بر استدالل و منطق استوار است، از شهود و 

  .لسفه و معرفت وحيانی  برقرار کرداشراق نيز بهره مند است و همچنين پيوند مستحکمی ميان ف

  ؟ه استدر فلسفه مال صدرا به وجود نيامد دينسوال؟ آيا تضاد و تنافی ميان عقل و 

  تأييد کننده يکديگر هستند. دين،، بلکه عقل و  هخير نه تنها تضاد و تنافی به وجود نيامد پاسخ:

کتاب مبدأ و معاد ذکر  98( در چاپ می گويد؟ در باره سازگاری عقل و وحی چه» اسفار«سوال مالصدرا در کتاب 
  شده است)

ف يقينی و عقل و دين در همه احکام خود با هم تطبيق دارند و حاشا که احکام شريعت نورانی با معار« پاسخ: 
  » ضروری عقل تعارض داشته باشدو افسوس به حال فلسفه ای که قوانين آن مطابق با کتاب و سنت نباشد

  هم برای معرفت حسی و هم معرفت عقلی اعتبار قائل بودند. عموم فيلسوفان جهان اسالمپس 

  عالمه طباطبايی: - 4

اعتبار دارند و در جای خود می توانند ابزاری برای کسب حی هر کدام در جايگاه خود و وعقل و حس و نيز شهود ●
  .معرفت باشند

  نکته بسيار مهم:

معرفت فلسفی متکی بر استدالل عقلی است و بدون آن اساساً فلسفه وجود ندارد؛ يعنی نمی توان صرفاً با اتکا بر 
  تجربه يا شهود قلبی يا وحی به معرفت فلسفی رسيد.

  دوره جديد اروپا: -ج

  ود از دوره جديد اروپا ، دوره ای است که از قرن شانزدهم آغاز می گردد و تا کنون ادامه دارد.مقص ●

  اروپا به تدريج از حاکميت کليسا خارج می گردد - 1ويژگی های دوره جديد اروپا:

ت در حوزه های مختلف اجتماعی از جمله سياست، فرهنگ و فلسفه تحوال - 3علوم تجربی گسترش می يابد      - 2
  زيادی رخ می دهد

  عقل گرا - حس گرا يا تجربه گرا ب - دو جريان فکری در اين دوره به صورت رسمی شکل می گيرد:الف - 4

(عقل  گرا) به معرفت شناسی توجه » دکارت«(حس گرا) و  »فرانسيس بيکن «در اين دوره به با پيشگامی  - 5
  قرار گرفت.ون مباحث فلسفی اروپا نويژه ای شد و اين مسئله د رکا



  سوال؟ در دوره جديد اروپا نزاع اصلی بر سر چه مسئله ای بود؟

پاسخ: نزاع بر سر اين بود که در کسب معرفت، آيا حس و تجربه ارزش بيشتری دارد و ما را بهتر به حقايق می 
  رساند يا عقل؟

  ديدگاه فالسفه دوره جديد اروپا در باره ابزار معتبر در شناخت: 

  گرا)بيکن:( حس  - 1

  و به اصالت تجربه اعتقاد داشت بر اهميت حس و تجربه اصرار می ورزيد ●

، بيشتر بر استدالل عقلی تکيه کرده بودند و همين امر » ارسطو«به نظر بيکن فيلسوفان گذشته با دنباله روی از  ●
  د.در خرافات و تعصب های بی جا محصور بماند و پيشرفت نکن» علوم تجربی «سبب شده بود که 

  ايراد وارد کرد.» ارسطو و شيوه استداللی او «پس بيکن بر 

  جان الک : ( حس گرا)  - 2

  انگلستان، روش بيکن را دنبال کرد 17فيلسوف قرن ●

بر تجربه گرايی تأکيد ورزيد؛ اين تأکيد از آن جهت اهميت داشت که در دوره قرون وسطی کمتر به تجربه توجه ●
اندگی فوق العاده ای رنج می بردو اين تأکيد يکی از عوامل توجه دانش جويان و می شد و علوم تجربی از عقب م

  پژوهشگران به علوم تجربی شدو زمينه ساز پيشرفت های علمی گرديد.

  دکارت: ( عقل گرا)  - 3

  فيلسوف و رياضی دان بزرگ فرانسوی، به تفکر عقلی اهميت بسياری می داد●

  » که از تجربه به دست نيامده اند به طور ذاتی معرفت هايی دارد عقل انسان« بر عکس بيکن معتقد بود●

از طريق عقل حاصل می » خداوجود « و »نفس مجرد «معرفت هايی همچون معرفت به وجود دکارت، به اعتقاد  ●
  نيازی به حس و تجربه ندارند. شود و 

  و علم تجربی بود؟سوال؟ آيا اهميت دادن دکارت به تفکر عقلی به معنای مخالفت با تجربه 

  پاسخ: خير او حتی نقش مؤثری در پيشرفت علم در اروپا داشت به خصوص که يک رياضی دان بود .

  سوال؟ چه چيزی دکارت را از تجربه گرايان جدا می کرد؟

، گزاره ها و قواعد عقالنی بود که از طريق تجربه قابل دستيابی پاسخ: آنچه او را از تجربه گرايان جدا می کرد
  .نبودند و فقط متکی بر استدالل عقلی بودند

  کانت: ( عقل گرا) - 4

  را ثابت کند هم اعتبار عقل و هم اعتبار تجربهبا طرح ديدگاهی جديد کوشيد  ●

  است. حاصل همکاری عقل و حس» معرفت«تالش کرد نشا ن دهد ●

را نزد خود » عليت«فاهيمی مانندو م» مکان«و » زمان«قوه ادراکی انسان تصوراتی مانند کانت اعتقاد داشت  ●
و انسان آنچه را که از طريق حس به او می رسد، در ( قالب های ذهنی)دارد و از حس و تجربه به دست نمی آورد

  قالب اين مفاهيم درک می کند.



  پس کانت معتقد است حس به تنهايی منجر به معرفت نمی شود ●

خورشيد در می يابد؛ اما وقتی می تواند بگويد طلوع خورشيد علت مثال: انسان روشن شدن زمين را بعد از طلوع 
است و از خارج گرفته نشده ميان تصور طلوع » ذهن«روشن شدن زمين است که به کمک مفهوم علت که در

  خورشيد و روشن شدن زمين ارتباط برقرار کند.

  اوگوست کنت: (حس گرا) - 5

  دانست  می راه رسيدن به شناخت را حس و تجربهتنها  ●

به صورت يک ديگاه غالب فلسفی » تجربه گرايی«تالش های عقل گرايان در برابر تجربه گرايان موفق نبود و  ●
« ديدگاه های جديدی بروز کرد که يکی از مهم ترين آن ها » تجربه گرايان«مد؛ از اين به بعد در ميان آدر اروپا در 
  بود.  »اثبات گرايی«يا » پوزيتيويسم

  بود.» اوگوست کنت «مؤسسان پوزيتيويسم که اولين بار اين اصطالح را به کار برد، يکی از ●

  سوال ؟ ديدگاه های جديد در ميان تجربه گرايان د راروپای جديد، چه بود؟

  پراگماتيست ها - 3نسبی گرايان          - 2پوزيتيويست ها     - 1پاسخ: 

  مکتب هستند.، پيروان آن »ايست ها « مکتب و » ايسم ها «دقت: 

  پوزيتيويست ها: - 1

  سوال ؟ پوزيتيويست ها چه اعتقادی داشتند؟

  پاسخ: 

، معتقد بودند که اصوالً آن دسته از  تنها راه رسيدن به شناخت و معرفت را تجربه می دانستندعالوه بر اينکه - 1
 »بی معنا«سی قرار بگيرند، مفاهيم و گزاره ها که تجربه پذير نيستند، و از طريق تجربه نمی توانند مورد برر

  هستند.

، که تجربه در باره نفی يا اثبات آن ها نمی تواند » خدا، اختيار، نفس و روح«بنابر اين ديدگاه مفاهيمی مانند  - 2
  ».بررسی نيستند معنای روشنی ندارند و لذا قابل«نظر دهد، 

  نسبی گرايان:  - 2

  در اروپا بود. رايیضغف روش  تجربه گعلت شکل گيری نسبی گرايان   ●

  توضيح بيشتر:

رچه توجه خاص به تجربه  سبب رشد دانش هايی از قبيل فيزيک، شيمی، زيست شناسی، و پزشکی شد، اما بی اگ
محدوديت های روش «متعددی را پديد آورد؛ يکی از اين اشکاالت » نظری«مهری به تفکر عقالنی ، اشکاالت 

  تجربی بود.

  تجربی در دوره جديد اروپا چه بود؟سوال؟ محدوديت های روش 

  پاسخ: 

نياز جهان به مبدأ و خدا و وجود نمی توانست پاسخگوی سوال های مهم انسان باشد؛ مسائل مهمی مانند:  - 1 
  عوالمی غير از عالم طبيعت



  اظهار نظر کند  اساس خوب و بدهای اخالقیهمچنين نمی توانست در باره  - 2

  اظهارنظر کند؟» فرا مادی و طبيعی « در باره مسائل  سوال؟ چرا تجربه نمی توانست

  پاسخ:  زيرا:

  ابزار الزم برای چنين مسائلی را در اختيار نداشت - 1

  تجربه برای دستيابی به همه خصوصيات اشيا توانايی نداشت   - 2

  بود» احتمالی «بسياری از نتايج تجربی  - 3

  ميان تجربه انسان ها تفاوت وجود داشت - 4

دانش تجربی با » واقع نمايی «احکام تجربی را از ميان ببرد و » قطعيت« همه اين موارد می توانست نکته :
  اشکال روبرو شود.

  بود. و پراگماتيسم   نسبی گرايی هايی همچون نتيجه تمام اين مشکالت و کاستی ها ظهور جريان ● 

  چه بود؟» شناخت«سوال ؟  ديدگاه نسبی گرايان در باره 

، د رباره امور به شناختی می رسد »هر فرد متناسب با ويژگی های خود« نسبی گرايان بر اين باور بودن که پاسخ: 
  که با شناخت افراد ديگر متفاوت است ؛ بنابر اين شناخت هر کس برای هر کس و نسبت به خودش اعتبار دارد .

  سوال فنی؟

  جود دارد؟آيا بين ديدگاه سوفسطائيان و نسبی گرايان ، تفاوتی و 

زيرا می  برای حس اعتبار قائل نيستندپاسخ: اگر چه هر دو گروه شناخت را امری نسبی  می دانند اما سوفسطائيان 
  گويند از واقعيت حکايت نمی کند اما نسبی گرايان برای حس اعتبار قائل اند.

  »انبساط پيدا می کند فلز بر اثر حرارت« سوال؟ اين عبارت را از منظر نسبی گرايان باز سازی کنيد: 

  »من د راين وضعيت فکر می کنم فلز در اثر حرارت منبسط می شود« ←باز سازی

نسبی گرايی در معرفت شناسی، به تدريج در حوزه هايی مانند انسان شناسی، اخالق، حقوق و دين نيز راه يافت و ●
  به نسبی گرايی در هويت انسان ، اخالق، دين، و حقوق انجاميد.

  مصلحت عملی) - گماتيست  ها: ( اصالت عملپرا- 3 

  چه اعتقادی دارند؟» شناخت «پراگماتيست ها  در باره  سوال؟

کشف «ما نبايد هدف  خود را نمی توان واقعيت اشيا را شناخت؛ بنابر اين » تجربه «پاسخ: معتقدند که از طريق 
به کار ما بيايند و سود مندی خود را  »عمل«ما نيازمند باورهای مفيدی هستيم که در ، بلکه  قرا دهيم »واقعيت 

  نشان دهند .

، به آب جوش دست نمی زند د آب در حال جوش ، بسيار داغ است ، و دست را می سوزاند، مثالً : کسی که باور دار
  برای ما مفيد است.» عمل «و دچار سوختگی نمی شود. پس اين دانش در 

 يان های مکمل تحوالت حوزه ی معرفت شناسی:جر



در ادامه تحوالت حوزه ی معرفت شناسی از اواسط قرن بيستم جريان های ديگری دراروپا و آمريکا پديد آمدند که  
در واقع مکمل رخداد ها و تحوالت قبلی به شمار می آيند .به طور کلی جريان تجربه گرايی که امروزه قالب های 

و تجربه  شهود عرفانی همچونهم راه های ديگر معرفت  جديدی يافته همچنان بر عقل گرايی غلبه دارد. البته هنوز
  نيز همچنان طرف دارنی دارد.  دينی

  ) و برگسون:1842ويليام جيمز( 

  کسانی هستند که به شهود عرفانی و تجربه ی دينی معتقدند و به بُعد معنوی انسان اهميت می دهند.

  8فعاليت های درس 

  61فعاليت مقايسه صفحه 

پارمنيدس ادراک حسی را معتبر نمی داند ، اما افالطون منکر ادراک حسی نيست  و آن را پايين ترين نوع معرفت - 1
  تلقی می کند . 

پارمنيدس معتقد به حرکت و تغيير نيست اما افالطون معتقد است که عالم محسوس عالم تغيير و حرکت است و به 
  همين جهت پايين ترين مرتبه عالم است.

و با سوفسطائيان مخالف بودند . را دارای ارزش واقع نمايی می دانستند طون و ارسطو هر دو معرفت انسان افال- 2
بودند؛ البته افالطون ادراک حسی را بسيار پايين تر از  ی و هم ادراک عقلی ارزش قاائل هر دو هم برای ادراک حس

د؛ عالوه بر اين افالطون ادراک شهودی را هم ادراک عقلی می دانست و مردم را تشويق به ادراک عقلی می کر
  معتبر می دانست.

3 -  

  هر دو به عالم معقول که عالم ثبات است ، اهميت می دادند - الف

  هر دو عالم معقول را عالم حقيقی تلقی می کردند- ب

  62فعاليت تأمل صفحه 

  باط دارداز نظر شيخ اشراق طی مدارج عالی در فلسفه با طی مدارج در عرفان ارت - الف

او معتقد است که بدون استدالل و بدون نيروی تفکر و تحليل عقلی ، عرفان هم ناقص است و عارفی که فاقد - ب
  قدرت تحليل است، يک عارف ناقص است

  66فعاليت تشخيص صفحه 

  حکايتگر ديدگاه کلی نسبی گرايی است» نسبت به خودش«و » به طور کلی«در اين گزاره قيد- 1

با واقع گرايی تضاد ندارد اما با نسبی گرايی ناسازگار است، زيرا اگر نسبی گرا بپذيرد که انسان ها در گزاره دوم - 2
برخی موارد می توانند نظر يکسان داشته باشند،ديگر اختالفی با واقع گرايی ندارد؛ آنچه نسبی گرايی را از واقع 

  گرايی جدا می کند، بيان مطلق او در نسبی گرايی است

  ه سوم با گزاره دوم يکسان است گرچه در بيان متفاوت استگزار- 3

  گزاره چهارم نيز با گزاره سوم و دوم سازگاری دارد- 4

  گزاره پنجم با گزاره اول کامالً سازگار است و لذا با گزاره دوم و سوم و چهارم اختالف دارد.- 5



  اين گزاره هم بيان ديگری از نسبی گرايی است

  

  68م  به صورت سوال جور کردنی صفحه فعااليت به کار ببندي

1 - 

  موارد سمت راست را به سمت چپ ارتباط دهيد.

  تالش برای آشتی دادن عقل گرايان و تجربه گرايان - 1پارمنيدس          - 1

  عقل و حس و نيز شهود و وحی هر کدام در جايگاه خود اعتبار دارند - 2سوفسطائيان       - 2

  دسترسی به معرفت شهودی از طريق اشراق و به صورت الهامات شهودی  - 3افالطون           - 3

  شناخت حسی نامعتبر است پس حرکت وجود ندارد  - 4شيخ اشراق           - 4

  ابزار حسی توانايی درک اين جهان را به انسان می دهند نه جهان برتر - 5مال صدرا           - 5 

  پايه بحث های علمی و فلسفی خود را پيوندميان عقل، کشف و شرع گذاشت - 6يی  عالمه طباطبا - 6 

  حقيقت همان چيزی است که حواس هر کس به آن گواهی می دهد - 7بيکن                 - 7

  از نخستين فيلسوفانی که بر اهميت حس وتجربه اصرار می ورزيد - 8دکارت             - 8 

  انسان به طور ذاتی معرفت هايی دارد که آن ها را با عقل درک می کند - 9کانت               - 9 

  پاسخ ها

1 - 4         /2 - 7        /3 - 5    /4 - 3          /5 - 6          /6 - 2      /    7 - 8        /8 - 9    /9 - 1   

2 -  

  در اختيار نداشت شناخت مسائل فرا مادی راابزار الزم برای  - 1

  تجربه برای دستيابی به همه خصوصيات اشيا توانايی نداشت   - 2

  بود» احتمالی «بسياری از نتايج تجربی  - 3

  ميان تجربه انسان ها تفاوت وجود داشت- 4

3 -  

 گزاره اول پوزيتويست ها - 1
 نيز هستگزاره دوم ديدگاه فالسفه اسالمی مانند ابن سينا و فارابی ؛ البته ديدگاه فيلسوفانی مانند افالطون  - 2
 گزاره سوم بيان ديدگاه سهروردی است - 3
گزاره چهارم بيان ديدگاه بسياری از فالسفه اسالمی است که البته مالصدرا و عالمه طباطبايی بر آن تأکيد  - 4

 دارند
  گزاره پنجمنيز ديدگاه عموم فالسفه اسالمی است که مالصدرا به تبيين کامل آن پرداخت - 5



  

 8درس سواالت تست 

ديدگاه پارمنيدس و هراکليتوس در باره شناخت حسی ناشی از تفاوت ديدگاه آن ها در باره کدام موضوع تفاوت  - 1
  است؟

  ضرورت مشاهده پذير بودن مدرکات - 2اعتقاد به ثبات يا حرکت جهان                - 1

  جهان خارجاختالف در باره نحوه انطباق ذهن و  - 4اهميت مبنای عقلی برای صحت شناخت            - 3

  علت مخالفت پارمنيدس با شناخت حسی چه بود؟ - 2

  خطاپذيری حواس - 2ترجيح هستی بر شدن                    - 1

  ضعف قوای حسی - 4متغير بودن حواس                        - 3

  سوفسطائيان............را قبول نداشتند و معتقد بودن  ............نمی توان شناخت. - 3

  با حس و عقل - معيار های متعدد شناخت - 2بدون مغالطه                - ان شناخت حسیامک - 1

  با حس و عقل - اصل امکان شناخت - 4از راه عقل                  - متغير بودن شناخت - 3

  منظور افالطون از کم اهميت بودن حواس اين بود که............ - 4

  درست و خطاستآنچه انسان با حواس درک می کند، نا - 1

  انسان نبايد هيج يک از ادراکات حسی خود را درست بداند - 2

  انسان نبايد ترديدی در نادرستی محسوساتش داشته باشد - 3

  ساندرادراک حسی بدون کمک عقل انسان را به شناخت نمی  - 4

  راه مقابله ارسطو و افالطون با سوفسطايی گری چه بود؟ - 5

  اعتبار عقل - اعتبار حس - 4قواعد استدالل      - شهود معنوی - 3ُمثُل       - منطق - 2 ُمثُل        - فلسفه اولی - 1

  فارابی و ابن سينا علی رغم باور به.............آن را در فلسفه وارد نمی کردند. - 6

  شناخت عرفانی - 4شناخت باطنی         - 3شناخت تجربی      - 2شناخت شهودی        - 1

  ؟نيست ره نظرات صدر المتالهين درستکدام گزينه در با - 7

  استفاده از قرآن و حديث - 2به کار گيری برهان و شهود                      - 1

  پيوند دهنده شهود و شرع - 4تکميل کننده کار ابن سينا                         - 3

  دو جريان اصلی فلسفه در آغاز دوره جديد چه بود؟ - 8

  عقل گرايی و شهود باوری - 2پراگماتيسم                  و  - پوزيتيويسم - 1



  رئاليسم و ايده آليسم - 4تجربه گرايی و عقل گرايی                  - 3

  بيکن منتقد .............بود و دکارت معتقد بود شناخت.............بدون نياز به حس و تجربه به دست می آيد. - 9

  عّليت - ارسطو - 2             نفس مجرده           - ارسطو - 1

  معرفت شناسات - عقل گرايان - 4زمان و مکان               - تجربه گرايان - 3

  پيشگامان فلسفه جديد اروپا .............هستند که در اين دوره ...........در کانون توجه قرار گرفت. - 10

  معرفت شناسی - بيکن و دکارت - 2تجربه حسی                          –اسپينوزا و کانت  - 1

  دانش تجربی - دکارت و اليب نيتس - 4عقل گرايی                           - الک و هيوم - 3

  کدام گزينه با آرای کانت سازگار نيست؟- 11

  اشيا توسط ادراک، زمان مند و مکان کمند می شوند - 1

  زمان و مکان از تجربه به دست نمی آيد - 2

  کاری حس و عقل استعليت ناشی از هم - 3

  معرفت ، حاصل همکاری عقل و حس است - 4

  نزاع اصلی در دوره جديد اروپا بر سر چه پرسشی است؟ - 12

  آيا معرفت شناسی بايد مبتنی بر علوم تجربی باشد يا استدالل عقلی؟ - 1

  آيا پيشرفت علوم تجربی با استدالل تجربی ممکن است؟ - 2

  يا عقل؟آيا حس و تجربه يقين بخش است  - 3

  امتياز حس و تجربه بيشتر است يا استدالل عقلی؟ - 4

  از نظر پوزيتيويست ها کدام امور در حوزه معرفت قرار می گيرند؟ - 13

  فقط اموری که قابل ارزيابی تجربی باشد - 2اموری که فرد آن ها را معنا دار می يابد           - 1

  فقط اموری که قابل ارزيابی عقلی باشند - 4    اموری که عقل و حس آن ها را اثبات کنند      - 3

  ويليام جيمز و برگسون از فالسفه..........بودند که به ...........و............نيز معتقد هستند. - 14
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  )»1چيستی انسان («  9درس 

  چيستی و حقيقت انسان يکی از مسائل اساسی  انسان شناسی فلسفی( از فلسفه های مضاف) است.

آن مطرح است، » مسائل بنيادين و اساسی «می شود اما آنگاه که انسان شناسی در حوزه ساير علوم نيز مطرح 
  انسان شناسی فلسفی مورد نظر است.

  در اين حوزه مسائل مختلفی مطرح و سعی در تبيين قانونمند آن شده است.

  سی فلسفی مطرح می شود، بنويسيد؟سوال؟ آيا می توانيد چند نمونه از سواالتی که در حوزه انسان شنا

  پاسخ: بله:

  حقيقت انسان چيست؟ - 1

  جايگاه انسان در جهان کدام است؟ - 2

  آينده انسان چگونه است؟ - 3



  ويژگی های ممتاز انسان چيست؟ - 4

  :حقيقت انسان ●

بوده است؛ يعنی » حقيقت انسان«يکی از مسائل مورد توجه فيلسوفان از ابتدای شکل گيری فلسفه تا کنون مسئله 
من قبول « ،»من می نويسم«،» من می خواهم«در گزاره هايی مانند » من«افراد هنگامی که از چيزی به نام 

  و...صحبت می کنند، منظورشان از من چيست؟ و انسان بودن انسان به چيست؟» ندارم

و يا بُعد غير منظور است؟  آيا منظور جسم و بدن است؟    آيا منظور جسم و بدن است؟ آيا احساسات و عواطف
  مادی( نفس و روح) مطرح است؟

را توصيف کرده و ويژگی های آن را نشان دهدو آن حقيقتی را » من«انسان شناسی فلسفی در واقع می خواهد اين 
  که موجب تفاوت و تمايز ما از ساير موجودات می شود، بيان کند 

نظرات فالسفه مسلمان، در  10و دوره جديد اروپا و در درس نظرات برخی فالسفه دوره يونان باستان  9در درس 
  بررسی می شود.» حقيقت انسان«باره 

  »حقيقت انسان«ديدگاه فالسفه يونان در باره -1

  ديدگاه افالطون وارسطو:

ون نظر دقيق و روشن در باره انسان در اين دوره از ، از جانب افالطون ابراز شد و ار آنجا که مجموعه آثار افالط
ديدگاه افالطون به ميزان زيادی منعکس کننده ديدگاه منعکس کننده انديشه های سقراط نيز هست، می توان گفت که 

  استاد وی ، سقراط نيز هست.

  :ديدگاه افالطون در باره انسان

دن را افالطون به صورت روشن بيان کرد که انسان عالوه بر بدن ، دارای حقيقتی برتر است که محدوديت های ب - 1
  است.» نفس«اين حقيقت برتر همان ندارد. 

  نفس قابل رؤيت نيست  - 2

نفس با ارزش ترين دارايی انسان است و توجه و مراقبت از نفس بايد وظيفه هر انسانی باشد تا بدين وسيله زيبا  - 3
  شود و به فضايلی آراسته گردد

تنها موجودی که به طور خاص دارای عقل و «را به نفس نسبت می دهد و می گويد: » عقل و خرد«افالطون  - 4
  است» نفس«خرد است، 

  است » نامرئی«نفس چيزی  - 5

  است که او را از ساير حيوانات متمايز می کند» عقالنی«نفس جز  - 6

  (حيات و زنده بودن)است» غير فانی و جاويد«نفس  - 7

  »:حقيقت انسان«ديدگاه ارسطو در باره 

  ؛هر دو مربوط به نفس است نه بدن» حيات«و قابليت » نطق«می پذيرد که: قوه  ارسطو نظر استاد خود را - 1 

  بدن بدون نفس مرده است ؛ بدن از آن جهت زنده است که به نفس متصل است



  ندارد» بالفعلی«و هيچ چيز دارد» بالقوه«از نظر ارسطو نفس انسان در هنگام تولد ، حالت - 2

ساس، محبت، نفرت و...بالقوه هستند و به تدريج به فعليت می رسند و ( از نظر ارسطو اموری همچون علم، اح
  کامل و کامل تر می شوند

  است» قوه تفکر و تعقل«بودن انسان هم صرفاً سخن گفتن او نيست، بلکه مقصود اصلی، » ناطق«مقصود از  - 3

  است.» تعقلتفکر و «نکته: بر اساس اين متن ، ناطق بودن سخن گفتن نيز هست اما مقصود اصلی 

  سوال؟

  ياد می کند؟» نطق«چرا ارسطو از قوه تعقل با

پاسخ: انسان با قوه تفکر خود استدالل می کند؛ يعنی از تصديقات و تصورات خود کمک می گيرد و استدالل را 
 سامان می دهد. گويا در هنگام استدالل ، با خود نطق می کند؛ پس از تنظيم استدالل نيز با سخن گفتن و نطق،

  محتوای استدالل را به ديگران منتقل می نمايد.

  که خود شامل سه کتاب است. دارد» در باره نفس«ارسطو کتابی به نام  ●

وی در اين کتاب خود را در مقابل کسانی که فقط به بدن قائل بودند، پيرو افالطون می داند که معتقد به نفس بود. 
  ».بدن از آن جهت  زنده است که متصل به نفس است« بود: وی حيات را مربوط به نفس می دانست و معتقد 

  يک سوال؟

توجه کردند و برای انسان بُعد ماورای بدن » نفس«به نظر شما چرا اين دو انديشمند بزرگ يونانی به حقيقتی به نام
  قائل شدند؟

قائل بودند، اين امکان پاسخ: از آنجا که اين دو انديشمند بزرگ هم برای ادراک حسی و هم ادراک عقلی اعتبار 
»  روحانی«و هم »جسمانی «برای آن ها بود که در مورد انسان نيز معتقد شوند که وجود وی هم دارای حقيقت 

  است.

  ديدگاه فالسفه دوره جديد اروپا در باره حقيقت انسان:-2

» تجربه گرايان«و » نعقل گرايا«به گروه» جهت معرفت شناسی«در اين دوره همان طور که فيلسوفان اروپايی از 
دو تلقی از انسان پيدا کردند و دو جريان را پديد آوردند که تا   به تدريجنيز » انسان شناسی«تقسيم شدند، از جهت 

کنون نيز اين دو جريان همچنان در مباحث فلسفی اروپا حضور دارند. البته يکی از اين دو جريان حضور فعال تر و 
  زندگی اروپائيان معاصر داشته است.(جريان تجربه گرايی) تأثير گذار تری بر فرهنگ و 

  دو جريان شکل گرفته در اروپای جديد از جهت انسان شناسی(حقيقت انسان)

همانند افالطون و ارسطو، برای انسان دو بُعد روحی و مادی قائل اند و »: روح«يا » نفس «معتقدان به وجود   - 1
  می دانند. وی» روح و نفس«حقيقت انسان را همان 

کار کنند  وانسان را نرا ا» نفس«اين گروه به اين سو تمايل دارند که يا اصوالً وجود »: نفس«منکران وجود  - 2
  يک موجود مادی بدانند و يا نفس را چيزی فرعی نسبت به بدن تلقی کنند و از آثار و لوازم بدن به شمار آورند.

  بررسی برخی ديدگاه ا از دو جريان :

  »:نفس«تقدين به وجود مع - الف



   دکارت: - 1

  اين فيلسوف فرانسوی هم در باره بدن و هم در باره نفس تحقيق کرده است.●

  است که :» نفس«و » روح«همان » من«يا  »حقيقت انسان«از نظر دکارت  ●

از قوانين فيزيکی  - 4می پذيرد يا رد می کند       - 3استدالل می کند       - 2مرکز انديشه های ماست                - 1
  آزاد است

  اما بدن:

مانند  - 3اما حقيقت انسان را تشکيل نمی دهد    - 2فعاليت می کند      به طور خود کارماشينی پيچيدهاست که  - 1
  ديگر اجسام از قوانين فيزيکی تبعيت می کند و آزاد نيست

دارند گرچه با يکديگر » يت های متفاوتخاص«از يکديگرند و » کامالً مجزا«دکارت معتقد است که روح و بدن ●
  .روح از بدن استفاده می کندهستند و 

  کانت : - 2

» نفسانی انسان و اراده و اختيار«فيلسوف قرن هجدهم با استداللی متفاوت با استدالل دکارت به اثبات  حقيقت 
  پرداخت.

وجدان «و برخوردار از » اخالقی«موجود او اين گونه نفس مختار و اراده انسان را اثبات کرد که گفت: انسان يک 
است نه » نفس«معنا ندارد؛ اختيار نيز ويژگی  »اختيار و اراده آزاد«است و يک چنين ويژگی بدون وجود » اخالقی

  بدن که يک امر مادی است.

  استدالل کانت در اثبات وجود نفس:

  زندگی جمعی بدون اخالق و مسئوليت پذيری دچار هرج و مرج می شود - 1

  است» دارای اختيار«مسئوليت پذيری و رعايت اخالق ، مربوط به موجود - 2

  اختيار نمی تواند ويژگی بدن باشد چون بدن، ماده ای شبيه ساير مواد است - 3

  باشد که غير مادی است و با مرگ از بين نمی رود.» نفس«بنابر اين، اين اختيار بايد ويزگی  - 4

حقيقت «مانند دکارت و کانت، اعتقاد دارند انسان عالوه بر بدن، يک  »عموماً «فيلسوفان عقل گرای ديگر نيز ●
  دارد که اختيار و اراده مربوط به آن است.» روحانی برتر

  ديدگاه فالسفه دوره جديد اروپا در باره حقيقت انسان: -3

  منکران وجود نفس در انسان: -الف

  انسان تک ساحتی ( ماترياليست ها)-1

  دسته ای از فيلسوفان هستند که می گويند:  ماترياليست ها

  است.» مادی و جسمانی«همه موجودات از جمله انسان فقط يک بُعد و يک ساحت دارد که همان بُعد  - الف

  ذهن و روان هم چيزی جز مغز و سلسله اعصاب انسان نيست - ب



شبيه يک دستگاه مکانيکی ، مثل که تلقی می گردد  »ماشين پيچيده مادی«از نظر ماترياليست ها انسان يک  - ج
  موتور اتومبيل کار می کند.

  ».افکار نيز مانند بدن از نوعی ماده ساخته شده است«ماترياليست، مدعی بود ←» توماس هابز«●

انسان فقط يک موجود مادی است که نياز های او را «ماترياليست، فيلسوف قرن نوزدهم معتقد بود ←»مارکس«●
  ».شکيل می دهدفقط نياز های مادی ت

  به اعتقاد او نيازهايی مانند نياز به اجتماع ، قانون و اخالق، همه به خاطر نياز های مادی پيدا شده است.

  داروينيست ها:  - 2

به ماترياليست ها دارند؛ اين گروه فيلسوفانی هستند که از نظريه داروين در باره » نزديک «داروينيست ها عقايدی 
« نتايج فلسفی گرفتند و گفتند: » پيدايش انسان از حيوان«و» ول تدريجی موجودات زندهتح«و » پيدايش حيات«

و همان طور که  انسان چيزی نيست جز يک حيوان راست قامت با اين تفاوت که از ساير حيوانات پيچيده تر است
تفاوت حقيقی جز يک کرم يا يک پرنده تفاوت ندارد و هر دو حيوان شمرده می شوند، انسان نيز با آن ها 

  ندارد.» پيچيدگی«

  يح بيشتر: ضتو

از نظر داروينيست ها  و ماترياليست ها چون تفاوت واقعی ميان انسان و ساير حيوانات وجود ندارد، نمی توان 
  برای انسان ارزش ويژه قائل شد.

ايی در روح و فطرت او وجود مثالً اگر انسان به اخالق و فضائل اخالقی توجه کرده، به اين دليل نبوده که فضيلت گر
داشته، بلکه به اين دليل بوده که انسان ناچار وارد زندگی اجتماعی و زيست اجتماعی  شده و اين زيست اجتماعی 

  و رعايت آن ها کرده است.» ابداع اصول اخالقی«او را وادار به 

  9فعاليت های درس 

  72فعاليت بررسی صفحه 

دارد به شرط اينکه قوه عقل او مقدمات فکری خود را درست انتخاب نمايد(همانند انسان توانايی درک مجردات را - 1
  افالطون و ارسطو)

علم امری مجرد و از آثار روح محسوب می شود پس روح نيز مجرد است .پس اين دو فيلسوف از اثر پی به - 2
  مؤثر بردند.

کری بيشتری برخوردار است و ضعف بدن افالطون و ارسطو پی برده اند که عقل انسان در پيری از قدرت ف- 3
  موجب ضعف قوه عقل نمی شود ، پس عقل مجرد ازجسم و از قوای روح محسوب می شود.

  75فعاليت مقايسه صفحه

  معتقدين به روح و بدن:  - الف

به آنها يی که روح و بدن برای انسان قائل اندمعتقدند که اموری مانند: احساس اختيار ، مسئوليت پذيری، توجه 
امور معنوی ، توجه به خوبی و بدی های اخالقی و...در زندگی بشر وجود دارد که برتر از خواست ها و تمايالت 

  مادی انسان است و اين امور ناشی از يک بعُد متعالی تر در انسان يعنی روح مجرد است.

  معتقدين به انسان تک ساحتی: - ب



اوتی با ساير حيوانات ندارد اما چون انسان حيوان پيچيده تری است داروينيست ها و ماترياست ها معتقدند انسان تف
و مغز کامل تری نسبت به ساير حيوانات دارد ، برای نياز های مادی و حيوانی خود مانند حفظ بقا ، تغذيه بهتر، 

زيبا و ظلم را  امنيت کامل تر و نظاير آن راه حل های پيچيده تری پيدا کرده است . برای مثال اينکه انسان عدل را
زشت پنداشته به خاطر اين نبود که واقعاً عدل زيبا و ظلم زشت است ، بلکه چون او به دنبال امنيت بوده است و 
الزمه امنيت را در قبول اين دو اصل دانسته ، اين دو اصل را قبول کرده است لذا از نظر آنها انسان چيزی به نام 

  روح مجرد ندارد.

  75فعاليت تطبيق صفحه 

  تطبيق                                               فيلسوفان
از آنجا که ارسطو و افالطون هم برای ادراک حسی و عقلی اعتبار قائل است، اين امکان   افالطون و ارسطو

برای او بوده است که در مورد انسان نيز معتقد شود که وجود وی هم دارای حقيقتی 
  جسمانی و هم روحانی است

مانند افالطون و ارسطو ادراک حسی و عقلی را معتبر می دانست لذا قائل به دو بعد جسمی   دکارت
  و روحی برای انسان بود

هر چند کانت شناخت حسی و عقلی را فقط در حوزه جهان تجربی معتبر و همه براهين   کانت
يل اخالقی را ولی دال اثبات وجود روح نامعتبر می دانستمستفاد از عقل محض را برای 

برای وجود روح معتبر دانسته و در اين حوزه به اين استنتاج رهنمون می شود که نفس 
جاويدان است . داروينيست ها که بيشتر بر حس و تجربه تکيه کرده اند ، لذا توجهی به 

  جنبه ماورايی و روحانی وجود انسان نکرده و او را در حد حيوان تقليل داده اند.
ها و ماترياليست 

  داروينيست ها
نيز ابزار حس و تجربه را تنها ابزار کسب معرفت می دانند ، همان طور که  ماترياليست ها 

و سخن از معتقدند هستی چيزی جز ماده نيست ، حيات انسانی نيز يک حيات مادی است 
  روح مجرد برای انسان يک سخن غير علمی و ناصحيح است

  

  يت انسانديدگاه ها در باره حقيقت و ماه

  ابزار معرفت   حقيقت انسان  فيلسوف
  حس و عقل  جسم و روح  ارسطو
  عقل  نفس  دکارت

  تجربه حسی  حيوان مستوی القامه  داروينيست ها
  تجربه حسی  ماشين يا ماده پيچيده  ماترياليست ها

  حس و عقل  جسم وروح  ابن سينا
  حس و عقل  جسم و روح  مالصدرا 
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  )»2چيستی انسان («10درس 

  در درس قبل نظرات برخی فالسفه دوره يونان باستان و دوره جديد اروپا در باره حقيقت انسان بررسی شد. 

  ات متفکرين وفالسفه مسلمان که بيشتر در ايران ظهور کردند، بررسی می شود.در اين درس نظر

  ديدگاه فيلسوفان مسلمان در باره حقيقت انسان:

  فيلسوفان مسلمان با استفاده از:

  آنچه از افالطون و ارسطو و پيروان آن دو به دستشان رسيده بود  - الف

و آثاری از خود  ح و تبيين حقيقت انسان قدم های بلندی برداشتندو با الهام از آموزه های دينی خود ، د ر توضي - ب
  بر جای گذاشتند.

  چيست؟» حقيقت انسان«سوال؟ نظر فيلسوفان مسلمان در باره 

پاسخ: اين فيلسوفان به خصوص فارابی ، ابن سينا، خواجه نصير، سهروردی، مير داماد، مالصدرا، سبزواری و 
  :دوره معاصر تأکيد می کنند که نيز بسياری از فيلسوفان مسلمان



نمی توان انسان را به يک موجود صرفاً زمينی و مادی تقليل داد و در همان حال برای وی ويژگی های متعالی و  - 1
  ارزشمند مانند آزادگی ، کرامت انسانی، نوع دوستی و فضايلی از اين قبيل قائل شد.

  قبول کرده اند که :آنان همچنين با تفکر و تعمق فکری دينی را  - 2

سخن گفته اند و آن را هديه ای الهی و غير » روح«در کتاب آسمانی به روشنی و وضوح از حقيقتی به نام  - الف
  زمينی شمرده است.

همچنين اين کتاب آسمانی انسان را موجودی جاويدان ، جانشين خدا در زمين و مسجود فرشتگان محسوب کرده  - ب
  داوند برای او آفريده و آماده ساخته است.که آسمان ها و زمين را خ

آنان همچنين يا خود عارف بودند يا عارفانی را می شناختند که با قدم سلوک و پاکی نفس به مرحله ای رسيده  - 3
را شهود می کردند و می دانستند چنين شهودی در توان بدن مادی انسان » برتر و مجرد هستی «بودند که مراتب 

  نيست.

  ات زير به چه ديدگاهی در باره انسان اشاره دارد؟سوال؟ ابي

  چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم                          مرغ باغ ملکوتم نيم از عالم خاک     

  ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست                   به هوای سر کويش پر و بالی بزنم

  پاسخ: 

مجرد هستی  و اينکه انسان دارای حقيقتی برتر از اين بدن مادی است که همان بُعد مجرد اشاره به مراتب برتر و 
  است.

  »ماهيت و حقيقت انسان«ديدگاه فالسفه مسلمان در باره 

  ابن سينا: -1

در باره حقيقت انسان پسنديد و کوشيد اين ديدگاه را عميق تر بيان کند و ابعاد ديگر آن را » ارسطو«ابن سينا نظر 
  را روشن نمايد.

  ياد آوری: 

  ديدگاه ارسطو در باره نفس:

  ، مربوط به نفس است نه بدن»حيات«و قابليت» قوه نطق«ارسطو نظر استاد خود افالطون را پذيرفت که  - الف

از نظر ارسطو نفس در هنگام تولد حالت بالقوه دارد و هيچ حالت بالفعلی ندارد و تدريجاً به فعليت می رسدو  - ب
  و کامل تر می شود.کامل 

  ديدگاه ابن سينا رد باره روح و نفس:

  روح و جسم استابن سينا معتقد به دوگانگی 

توضيح: ابن سينا معتقد است که وقتی بدن انسان دوره جنينی را در رحم مادر گذراند و به مرحله ای رسيد که 
  کند ؛( روح ضميمه بدن می شود) .صاحب همه اندام های بدنی شد، خداوند روح انسانی را به آن عطا می 

  سوال؟



  ابن سينا روح را چگونه توصيف می کند؟

  پاسخ:

  اين روح جنبه غير مادی دارد و از جنس موجودات مجرد است  - 1

  از طريق تفکر را دارد»کسب علم«استعداد - 2

آن ها را درخود پديد واند اموری از قبيل اخالق، عشق، دوستی ، نفرت، پرستش و معنويت را در يابد و تمی  - 3
  آورد

ابن سينا همچون عارفان برای روح جايگاه رفيعی در نظام خلقت قائل است که بی قرار رسيدن به آن جايگاه  - 4
  است و برای رسيدن به آن می کوشد.

سروده » قصيده عينيه«ابن سينا برای بی قراری روح جهت رسيدن به جايگاه اصلی خود شعری به زبان عربی  ●
  کايت گر هجران روح جدا شده از بارگاه کبريايی و گرفتار در دامن طبيعت و دنيا را شرح  می دهد.که ح

  به زمين دنيا آورده شده است. وی روح را کبوتری گرانمايه توصيف می کند که از آسمانی رفيع 

» عينيه«ا در سوال؟ کدام عارف و شاعر پس از ابن سينا در وصف روح مضامينی نزديک به مضامين ابن سين
  دارد؟ 

  پاسخ: جالل الدين محمد بلخی معروف به موالنا 

وی معتقد است که حقيقت انسان مربوط به عالم برتراست در حالی که بسياری اين بدن را که سايه آن حقيقت است ، 
  اصل تلقی کرده اند.

  اند از بدنممرغ باغ ملکوتم نيم از عالم خاک                     چند روزی قفسی ساخته 

  ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست        به هوای سر کويش پر و بالی بزنم

  ابن سينا مانند ارسطو به تکامل روحانی انسان معتقد است ●

  شيخ شهاب الدين سهروردی: - 2

  است.» مکتب اشراق«سهروردی يکی از فيلسوفان بزرگ جهان اسالم و مؤسس  ●

او يک عارف و سالک الی الله نيز محسوب می شود؛ او با بهرمندی از الهامات و اشراقات معنوی خود، بسياری از 
بيان » فلسفه و استدالل«به دست می آورد و تالش می کند آن ها را به زبان » شهود درونی«حقايق را از طريق 

  کند.(بيان حقايق شهود به زبان فلسفه).

  ق در مباحث فلسفی ، استدالل عقلی + شهود است.نکته: روش مکتب اشرا

  است.» مطلق وجود«توجه: موضوع تمام مکاتب فلسفه اسالمی مشترک و 

  استفاده می کرد.» نور«بيشتر از مفهوم» وجود«سهروردی به جای مفهوم  ●

  سوال؟ نظر سهروردی در باره هستی چيست؟

  نی:است. يع» مراتب نور» «هستی«پاسخ: او معتقد است که 



  است.» نور االنوار«ی در او راه ندارد،تخداوند که نور محض است و هيچ ظلم - الف

د يافت می کنند، اما چون نور کامل نيستند، ترکيبی از نور ساير مراتب وجود ، نور هستی خودرا از نور االنوار  - ب
  و ظلمت اند.

  چيست؟» نفس«سوال؟ نظر سهروردی در باره 

  پاسخ:

  که نفس انسان همان جنبه ظلمانی اوست . او عقيده داشت - 1

می تواند با کسب شايستگی  - حقايق هستی را بهتر رؤيت می کند   ب - الف د:نفس اگر نورانيت بيشتری کسب کن - 2
  و لياقت بيشتر، مسير کمال را طی کند  

ق بازگشت به وی نفس را حقيقتی مربوطا به مشرق عالم می داند که از مشرق وجود دور افتاده و مشتا - 3
  آنجاست( مشابه نظر ابن سينا در قصيده عينيه) 

  سوال؟

  منظور از مشرق و مغرب در جغرافيای عرفانی سهروردی چيست؟

است و از خداوند است که انوار بعدی طلوع می کند » مشرق عالم«پاسخ: او می گفت: خدا يا همان نور االنوار،
مغرب «دارند)، از آن جا که نور وجود به پايين ترين حد خود می رسد، (موجوداتی که پايين تراز نور االنوار قرار 

  قرار گرفته است.» عالم 

  صدر المتألهين شيرازی(مال صدرا) -3

  است.» حکمت متعاليه«مالصدرا مؤسس مکتب فلسفی به نام 

  روش فلسفی حکمت متعاليه : استدالل عقلی + شهود قلبی+ وحی و سنت

  سوال؟

  چيست؟» نفس«متعاليه در باره ديدگاه حکمت 

  پاسخ: 

  (روح و بدن) انسان حقيقتی  دو بُعدی است - 1

  روح ضميمه شده به بدن نيست بلکه نتيجه رشد و تکامل خود جسم و بدن است - 2

دارند ،به گونه ای » وحدتی حقيقی« که کنار هم قرار گرفته باشند بلکه اينها» دو چيز مجزا نيستند«روح و بدن  - 3
  کی (روح) باطن ديگری است.که ي

بدن رخ دهد بر  که در به دليل وحدت روح و بدن، هر اتفاقی که در روح بيفتد در بدن ظاهر می شودو هر اتفاقی - 4
  می گذاردروح تأثير 

  از منظر حکمت متعاليه روح انسانی آخرين درجه تکاملی است که موجودات زنده می توانند به آن برسند - 5



نسان پايان ندارد و روح می تواند به هر مرتبه کمالی در جهان دست يابد؛ زيرا مراحل تکاملی ظرفيت روح ا - 6
طبيعت  وقتی از گياه و حيوان می گذرد و به انسان می رسد، ظرفيتی بی نهايت پيدا می کند و به هيچ درجه ای از 

  کمال قانع نمی شود

  سوال؟ 

  ابيات زير از مولوی توصيف چه اموری است؟

  وزنما ُمردم به حيوان سر زدم       جمادی ُمردم و نامی شدم              از 

  پس چه ترسم کی ز ُمردن کم شوم                        ُمردم از حيوانی و آدم شدم

  حمله ديگر بميرم از بشر                          تا برآرم از ماليک پر وسر

  کل شی عالم اال وجهه           وز ملک هم بايدم جستن ز جو         

  بار ديگر از ملک قربان شوم                    آنچه اندر وهم نيايد آن شوم

  پاسخ: 

  مراحل تکامل طبيعت از جماد به گياه و از گياه به حيوان و از حيوان به انسان  - 1

  استعداد بی نهايت انسان در کمال طلبی - 2

  سوال؟

  ابن سينا در رابطه با نفس چيست؟ تفاوت ديدگاه مال صدرا با

  پاسخ: ابن سينا روح را ضميمه شده به بدن می داند اما مال صدرا روح را نتيجه رشد و تکامل خود بدن می داند

سوال؟ آيا هويت انسان از بدو تولد شکل گرفته است؟ منظور از ظرفيت و استعداد بی نهايت چيست؟ ( نظر حکمت 
  متعاليه را بنويسيد).

پاسخ: از منظر حکمت متعاليه اگر چه انسان ظرفيت و استعداد بی نهايت دارد اما اين استعداد به معنای رسيدن 
  ، يعنی بايد:برساند» فعليت«خود ، اين ظرفيت را به » اختيار و اراده«حتمی وی به کماالت نيست؛ انسان بايد با 

  مسير تکاملی به سوی خدا را انتخاب نمايد  - الف

  ايمان و عمل صالح اين مسير را طی کند با  - ب

  .پس: در ابتدای زندگی هر انسانی معلوم نيست وی چه هويتی خواهد داشت ، شجاع خواهد بود يا ترسو؟ بخشنده 

  خواهد بود يا بخيل؟  عالم خواهد بود يا نادان؟  

به گزينش ها و شيوه زنگی افراد همه اينها به صورت بالقوه در وجود انسان هست ؟ بالفعل شدن هر کدام از آن ها 
  مربوط است.

  10فعاليت های درس 

  77تأمل صفحه 



کبوتر نماد روح و نفس ناطقه انسانی است.دليل تشبيه روح به کبوتر اين است که اگر روح نيز از کالبد جسم رها - 1
  شود، همانند کبوتر به طرف وطن اصلی خويش پرواز می کند.

  تحميل شده و از ديار اصلی خود هبوط کرده ، ناالن و متأثر است.از فراق و هجرتی که بر او - 2

  زيرا ذات اصلی خود را به فراموشی سپرده بود.- 3

  79تأمل صفحه 

ابن سينا راجع به اثبات وجود برهان انسان معلق ابن سينا يکی از دقيق ترين و عميق ترين داليل فلسفی و تجربی 
  است.نفس و مغايرت آن با بدن و جسم مادی 

او معتقد است که نفس موجودی است که می تواند بدون کمک گرفتن از ابزار حسی و اندام مادی به خود آگاه شود 
و به درک معقوالت بپردازد و پس از فنای بدن باقی بماند لذا وی با اين برهان ثابت می کند که  جسم انسان غير از 

ن به اشتباه برهان معلق در فضای ابن سينا را با برهان معروف روح و نفس انسان است . اما بسياری از انديشمندا
دکارت يکی گرفته اند در حالی که اين دو با هم متفاوت است زيرا دکارت از وجود انديشه به وجود نفس استدالل می 

  .کند در حالی که ابن سينا  قبل از آن که وجود انديشه را در خود بيابد وجود خود را بی واسطه می يابد

  80فعاليت تأمل صفحه 

  مقصود سهروردی از رانده شدن همان هبوط انسان از عالم علوی به جهان مادی است.- 1

  ديار غربت همين جهان هيوال و جهان مادی است.- 2

  اهالی غربت آنانی هستند که اصل خويش را فراموش کرده اند و به جنگ و ستيز با هم مشغولند.- 3

  که با غل  و زنجير مکان و زمان انسان را اسير کرده است. زندان همين جهان مادی است- 4

بايد عالم روحانی و عالم امر را فراموش نکند و خود را در حصار ماده قرار ندهد و به ياد خدا باشد تا از فيض - 5
  الهی برخوردار گردد.

  82به کار ببنديم صفحه 

  انديشه ورزی و تفکر است ارسطو: انسان عالوه بر جسم دارای روح مجرد است که منشأ- 1

  ابن سينا: روح در مرحله جنين به بدن ملحق می شود و انسان روح خود را بی واسطه درک می کند- 2

  که مرکز انديشه هاست، چيزی جدای از بدن و ضميمه شده به آن است» ذهن«يا» من«دکارت: - 3

جنبه باطن و بدن جنبه ظاهر آن است . روح صدرائيان:روح و بدن يک واحد را پديد می آورند به طوری که روح - 4
  نتيجه رشد و تکامل خود جسم و بدن است

  داروينيست ها: انسان حيوانی است پيچيده تر از ساير حيوانات و تفاوت ذاتی با آن ها ندارد- 5

تر از ماترياليست ها: چون عالم چيزی جز ماده و طبيعت نيست،انسان نيز يک موجود کامالً مادی اما پيچيده - 6
  ساير موجودات است و انسان چيزی به نام روح مجرد ندارد

  نظر سهروردی:نفس انسان ، همان جنبه نورانی وجود و جسم و بدن او همان جنبه ظلمانی اوست- 7

  پاسخ به عهده دانش آموز- 2
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او بوده که در مورد  از آنجا که ابن سينا هم برای ادراک حسی و هم عقلی اعتبار قائل است ، اين امکان برای - الف
  انسان نيز معتقد شود که وجود وی هم دارای حقيقتی جسمانی و هم روحانی است

اعتقاد داشته و اين دو ابزار برای وی اين و وحی نيز  به دو ابزار ديگر يعنی شهود قلبیبه عالوه ابن سينا  - ب
  عد روحی او به دست آوردامکان را فراهم کرده که معرفت بيشتری در باره انسان به خصوص از بُ 

عالوه براينکه حس و عقل و وحی را قبول داشته اند در ادراک شهودی و عرفانی از ابن سينا بسيار صدرائيان - ج
  جلوتر رفته اند ، لذا به نکات دقيق تری در باره حقيقت روح و رابطه آن با جسم رسيده اند

بسياری از حقائق را از طريق شهود درونی به دست می سهروردی با بهره مندی از الهامات و اشراقات خود - د
آورد و آنها را با زبان عقل و استدالل بيان می کند . او عقيده داشت که نفس انسان جنبه نورانی وجودو جسم و بدن 

  جنبه ظلمانی ان است

  10سواالت تست درس 

  باره نظر ابن سينا در باره روح نادرست است؟ کدام مورد در- 1

  مجرد وجود انسان که استعداد کسب علم را داردجنبه  - 1

  روح در بدو تولد از سوی خدا به بدن مادی اعطا می شود - 2

  جنين انسان ابتدا موجودی تک ساحتی بوده سپس دو ساحتی می شود - 3

  اخالق و معنويت اموری هستند که روح آن ها را پديد می آورد - 4

  و...............را در رأس آن قرار می دهد.سهروردی هستی را ..............دانسته - 2

  انسان - نور و ظلمت - 2نور االنوار                 - نور محض - 1

  مشرق عالم - مغرب عالم - 3خدا                           - مراتب نور - 3

  در نظر سهروردی روح ............و بدن..............است. - 3

  عدم –هستی  - 2         مادی             - غير مادی - 1

  ظاهر  - باطن - 4ظلمت                             - نور - 3

  در نظر سهروردی کسب نور موجب .............و...............می شود. - 4

  رسيدن به مغرب عالم - رشد فضايل اخالقی - 1

  کامل شدن - رشد توان عقلی - 2

  رهايی از ماده - زيبايی و آراستگی نفس - 3

  رسيدن به کمال - رؤيت حقايق هستی - 4

  ندارد؟از نظر سهروردی مراتبی از هستی که بين نور و ظلميت قرار می گيرند، چه ويژگی ای  - 5



  با اختيار خود از تحقق استعدادها  غفلت کرده ان - 1

  هستی خود را از نور االنوار می گيرند - 2

  ترکيبی از نور و ظلمت هستند - 3

  مشرق عالم هستندمشتاق رسيدن به  - 4

  کدام يک از فالسفه زير به تکامل روحانی انسان باور دارند؟ - 6

  ارسطو - مالصدرا - ابن سينا - 2افالطون                   - ابن سينا - کانت - 1

  کانت      - دکارت –سهروردی  - 4مالصدرا               - سهروردی - دکارت - 3

  است که روح باطن بدن و بدن ظاهر روح است؟ کدام مورد از تبعات اين نظر مال صدرا  - 7

  هر اتفاقی که در روح بيفتد در بدن ظاهر می شود و بر عکس - 1

  بدن و روح دو جنبه جداگانه حقيقت انسان هستند - 2

  بدن و روح به خوبی به هم ضميمه شده اند- 3

  در جريان تکامل نهايتاً باطن بر ظاهر غلبه می کند - 4

  ا در تکامل دخالت می دهند؟کدام فالسفه بدن ر - 8

  داروين –مالصدرا  - 2ارسطو                   –کانت  - 1

  ابن سينا - دکارت - 4هابز                   - افالطون - 3

  ست؟نادرست اکدام  گزينه با توجه به نظرات دکارت در باره چيستی انسان  - 9

  ها و افکار ماست منظور از من همان ذهن است و منظور از ذهن مرکز انديشه - 1

  ذهن و بدن با وجود تأثير و تأثر به طور کامل مجزا هستند و اشتراکی ندارند - 2

  روابط متقابلی بين ذهن و بدن وجود دارد ، مثالً  بدن از ذهن استفاده می کند - 3

  بدن انسان محدود است و در بند خيلی  از قوانين است، در حالی که ذهن آزاد است - 4

  ؟بررسی نمی شود» انسان شناسی فلسفی«از پرسش های زير در کدام يک  - 10

  آينده راستين چيست و انسان به کدام سوی می رود؟ - 1

  آيا ويژگی ناطق بودن می تواند به خوبی تمايز بخش انسان و ساير جانداران باشد - 2

  ردآيا انسان خليفه خداوند در زمين است، يا در تصرف در مواهب زمين محدوديتی ندا - 3

  تجربی به حقايق ناديدنی اشيا پی ببرد؟آيا انسان می تواند صرفاً بنا بر شناخت  - 4

  کدام گزينه بيانگر تفاوت نظر مال صدرا با نظر دکارت در انسان شناسی فلسفی است؟ - 11



  روح چيزی ضميمه شده به بدن نيست - 2روح و بدن وحدتی حقيقی دارند          - 1

  هر اتفاقی که در روح يا بدن بيفتد، بر ديگری تأثير دارد - 4پايانی ندارد        ظرفيت روح انسانی  - 3

  ، به ترتيب توسط چه کسانی بيان شده است؟» ذهن از بدن استفاده می کند«است و » باطن بدن «اينکه روح  - 12

  دکارت - ابن سينا - 2دکارت                             –مالصدرا  - 1

  ارسطو - ابن سينا - 4طو                             ارس - مالصدرا - 3

  ؟نادرست استکدام گزينه در باره نظرات ماترياليست ها پيرامون چيستی انسان  - 13

  همه چيز از جمله انسان از نوعی ماده ساخته شده است - 1

  ذهن تنها يک برساخته از سلول های فيزيکی بدن است که وجود خارجی ندارد - 2

  همانند ماشين است و تفاوتشان در ميزان پيچيدگی شان استانسان  - 3

  ارزش های اخالقی بر امری قدسی و فضيلت استوار نيستند بلکه بر اساس منفعت هستند - 4

  ؟نادرست استکدام گزينه با توجه به نظرات داروينيست ها پيرامون ماهيت انسان  - 14

  يعی پيدا شده استنظرات فلسفی آن ها بر پايه يک تحليل زيستی و طب- 1

  انسان يک نوع حيوان مستوی القامه است و تفاوت واقعی با ساير حيوانات ندارد - 2

  زيست اجتماعی انسان را وادار به ابداع اصول اخالقی و رعايت آن ها کرده است - 3

  انسان به عنوان پيچيده ترين حيوان، واجد ارزش ويژه ای در هرم جانداران است - 4

  روينيست ها در باره اخالق ، سير زندگی انسان چگونه است؟طبق نظر دا - 15

رعايت اصول ←احترام به ديگر انسان ها←جمع شدن در کنار ديگر انسان ها←- فطرت جويای فضيلت انسان- 1
  اخالقی

مع شدن در کنار ديگر ←به وجود آمدن تفاهم در جوامع←احترام به ديگر انسان ها←رعايت اصول اخالقی - 2
  انسان ها

رعايت اصول ←وادار شدن به ايجاد اخالقيات←افتادن در جريان زيست شناسی←جبر برای ورود به اجتماع - 3
  اخالقی

قوام يافتن ←رعايت اصول اخالقی←برخورد با ديگر انسان ها ←باالجبار  ورود به جريان زيست اجتماعی - 4
  اجتماع

  ؟نادرست است انسانپيرامون ماهيت  کدام گزينه با توجه به نظرات ابن سينا  - 16

  روح انسان استعداد کسب علم از طريق تفکر را دارد - 1

  روح و بدن وحدتی حقيقی دارند و هر اتفاقی که در روح بيفتد در بدن ظاهر می شود - 2

  اين روح است که با درک و دريافت پرستش را در خود پديد می آورد - 3



  اده قرار گرفته استدر نظرات او مورد استفبرخی از آموزه های عرفا  - 4

کدام مورد به ترتيب بيانگر اشتراک و شباهت نظر ابن سينا با ارسطو و با عارفان پيرامون چيستی انسان  - 17
  است؟

  طاير روح روزی به سر منزل نخستين باز می گردد - وجود بُعد غير مادی در انسان - 1

  زل نخستين باز می گرددطاير روح روزی به سر من –حيات حقيقی از آن نفس آدمی است  - 2

  انسان خلق شده تا مظهر خداوند در خلقت باشد  - وجود بُعد غير مادی در انسان - 3

  انسان خلق شده است تا مظهر خداوند در خلقت باشد - حيات حقيقی از آِن نفس آدمی است - 4

  ؟تفاوت نظر ابن سينا در باره شناسايی خويش با نظريه دکارت در اين باره چيست - 18

  که انسان با واسطه به وجود خويش پی می بردولی ابن سينا آن را بی واسطه می داند دکارت معتقد است - 1

  دکارت در اين زمينه با ديد حسی نظر خود را می دهد ولی ابن سينا با ديد عقلی - 2

  دکارت به نظريه خويش مشکوک است ولی ابن سينا به نظريه خويش در اين باره يقين دارد - 3

  نتيجه استدالل دکارت رسيدن به وجودی مستقل از بشر است ولی ابن سينا به دنبال اثبات وجود خود انسان است - 4

  کدام عبارت جمله زير را به درستی کامل می کند؟ - 19

  »از نظر حکمت متعاليه روح انسانی..................« 

  حتما به مراحل تکاملی خود خواهد رسيد - 1

  ده و اين دو کنار هم قرار گرفته اندبه بدن ضميمه ش - 2

  آخرين مرحله تکاملی است که موجودات زنده می توانند به آن برسند - 3

  برای برگزيدن مسير ديگری غير از مسير تکاملی مختار نيست - 4

  کدام گزينه پيرامون نظريه ارسطو در باره نفس درست نيست؟ - 20

  نات مشترک استدر جنس با ساير حيواانسان از لحاظ منطقی  - 1

  انسان دارای ويژگی های حيوانات نيز هست - 2

  انسان نطق خود را از طريق تفکر و استدالل به ديگران منتقل می کند - 3

  نطق مربوط به بُعد غير مادی وجود انسان است - 4

  »انسان موجود اخالق گرا«11درس   

  » معيار فعل اخالقی«هدف کلی اين درس: آشنايی با ديدگاه های مختلف در رابطه با 

، ويژگی های  متمايز انسان و هويت » انسان شناسی فلسفی« در درس گذشته آموختيم که يکی از مسائل بنيادين
  اخالقی اوست .



  می توان به موارد زير اشاره کرد:» فلسفه اخالق«از مسائل مهم و بنيادين 

  اساساً معيار فعل اخالقی چيست و قواعد آن از کجا سرچشمه می گيرد؟  - 1

  اين قواعد چگونه مورد قبول عموم واقع می شوند؟ - 2

  آيا هر کس می تواند مطابق سليقه و ديدگاه خود قاعده اخالقی وضع کند و از ديگران بخواهد آن را رعايت کنند؟ - 3

  فاوت فرهنگ ها و جوامع ، متغير و متفاوت اند؟آيا اصول اخالقی بسته به تحول و ت - 4

  ن به طور کلی انجام می دهد، می توان به دو دسته تقسيم کرد :اکار هايی که انس ●

خود انجام می دهد؛ مانند: خريد، کار، خواب،   برای رفع نياز های طبيعی  به طور عادیکار هايی که انسان  - 1
  و... آشپزی

واقع می شود؛ مانند: احسان، کمک به ديگران، » ستايش و تحسين يا مورد تقبيح و سرزنش«موردکارهايی  که  - 2
  ايثار ، فداکاری، مبارزه با ظلم و...

  بررسی می شود. » یمعيار فعل اخالق«در اين درس برخی از ديدگاه ها در باره ●

  به عبارت ديگر مالک اخالقی بودن يک فعل چيست؟ 

  از: برخی ديدگاه ها در مورد فعل اخالقی 

  فيلسوفان دوره يونان باستان      -الف

  فيلسوفان دوره جديد اروپا -ب

  فيلسوفان مسلمان -ج

  فيلسوفان  دوره يونان باستان: -الف

  ديدگاه افالطون در باره معيار فعل اخالقی :  -1

  است. »رسيدن انسان به سعادت و نيک بختی «معيار فعل اخالقی  ●

محسوب می شود و اگر بر خالف سعادت » فضيلت«به نظر افالطون فعل اخالقی اگر در جهت سعادت حقيقی باشد ، 
  شمرده می شود.» رذيلت«، و باعث شقاوت گردد،باشد

  سوال؟ به نظر افالطون چند قوه اصلی در وجود انسان فعال است و کار هر يک چيست؟

  فعال است: پاسخ:  در وجود انسان سه قوه اصلی

  می خواند.» لذليذ و اميال مختلف«انسان را به سوی  ←قوه شهوت - 1

  دعوت به ايستادگی و عکس العمل می کند.» خطر ها و موانع«انسان را در برابر ←قوه غضب - 2

  را شناسايی می کند. » سعادت واقعی«را تشخيص می دهد و » خوب و بد« ←قوه عقل - 3

  صورتی عمل انسان در جهت سعادت است؟ سوال؟ به نظر افالطون در چه



، انجام پذيرد يعنی قوه غضب  بنا به فرمان  و راهنمای عقلپاسخ: عمل انسان در صورتی در جهت سعادت است که 
  و شهوت تحت کنترل و حکومت عقل باشند و به گونه ای که عقل راهنمايی می کند، عمل کنند.

  اير قوا چيست و نتيجه نهايی آن در ميان قوا چه خواهد بود؟از نظر افالطون تأثير قوه عقل بر سسوال؟ 

  پاسخ: 

پيش می » خويشتن داری«پا از گليم خود دراز تر نمی کند و » قوه شهوت«افالطون می گويد: اگر عقل حاکم باشد، 
  گيرد ؛ 

  می رسد؛» حکمت«نيز به صفت » قوه عقل«می شود؛ » شجاعت«متصف به » قوه غضب«

ميان قوای عقل، شهوت و غضب، در سراسر شخصيت انسان » عدالت«چنين سامانی ، برقراری  برآيند و نتيجه
  است.

» نيک بخت«است، » عدالت«و » شجاعت« ،»خويشتن داری«،»حکمت« پس: انسانی که آراسته به چهار فضيلت
  است.

مطلق «ن تغيير نمی کند افالطون معتقد است اين معيار ميان همه انسان ها مشترک و ثابت است و با گذشت زما●
  ».بودن معيار

  نتيجه حاکميت عقل بر قوا:

  حکمت←قوه عقل - 1

  خويشتن داری←قوه شهوت - 2

  شجاعت←قوه غضب - 3

  در نتيجه برقراری عدالت ميان قوا 

  :ديدگاه ارسطو در باره معيار فعل اخالقی -2

  »رعايت حد اعتدالل« ●

  ارسطو شاگرد افالطون ، در باره فعل اخالقی معياری نزديک به نظر استاد خود دارد. ●

در ميان قوا می رسدو » اعتدالل«بر قوای ديگر حاکم شود، انسان به » عقل«ارسطو می گويد: اگر  ●
  انسان است.» سعادت و نيکبختی«عامل » اعتدالل«همين

می داند و معتقد است عقل می تواند مانع اين افراط و  ريطمعرض افراط و تفرا در » شهوت و غضب«ارسطو ●
رشد کرده و به درجات مناسبی از » خود عقل«برای چنين امری اين است که » شرط الزم «تفريط شود؛ البته 

  .معرفت دست يابد تا خودش دچار افراط و تفريط نشود

  می رسد.» سعادت«باشد، انسان به » خط اعتدالل«بنابر اين اگر قوای وجودی در  ●

اين اعتدالل را درک می کند و آن را به عنوان امری » عقل هر انسانی«ارسطو نيز همانند استاد خود معتقد است  ●
  درست می پذيرد.

  :حاالت افراط، تفريط و اعتدال قوا از نگاه ارسطو 



 حد وسط و اعتدال حالت تفريط حالت افراط قوا

 حکمت سفاهت ُجرُبزه عقل

 شجاعت ترس تهّور قوه غضب

 خويشتن داری خمودی َشَره قوه شهوت

  توضيح بيشتر: 

رحکمت به معنای خروج عقل از اعتدالل و رفتن به سوی افراط است؛ فردی که اين ويژگی را دارد، د» جربزه«
  پيش از آنکه بخواهد بياموزد، به دنبال طرح شبهات و گير انداختن ديگران است.

  اروپا:فيلسوفان دوره جديد  -ب

  ديدگاه کانت در مورد معيار فعل اخالقی:  -1

  جستجو کرد.» وجدان اخالقی «معيار فعل اخالقی را بايد در  ●

عمل خير «دارد که او را به سوی » وجدان اخالقی«کانت می گويد: هر انسانی در درون خود حقيقتی به نام ●
  دعوت می کند.» اخالقی

خود انجام دهد و هيچ گونه هدف و منفعت شخصی » وجدان«برای اطاعت از » صرفاً «هر کاری که انسان آن را  ●
  در آن نداشته باشد، خير اخالقی شمرده می شود.

جهت که  بدانمثالً: اگر انسان عدل را نه به خاطر تشويق و تمجيد ديگران و نه حتی رسيدن به سعادت ، بلکه فقط 
  ده می شود.شمر» فضيلت«وجدان بدان دعوت می کند انجام دهد، 

  سوال؟ عمل وجدانی را چگونه بايد از غير آن تشخيص داد و اطمينان يافت بر طبق وجدان است؟

  پاسخ: 

  »شود. مزبورقانون کلی و عمومیکه بتوانيد اراده کنيد که قاعده بر طبق قاعده ای عمل کنيد  «کانت می گويد:

باشد که اگر ديگران هم همان کار را در مورد وی انجام مقصود کانت اين است که عمل هر انسانی بايد به گونه ای 
  دادند، او آن کار را بپسندد و عامالن آن را تشويق کند.

  مثالً : در غياب کسی سخن نخواهم گفت زيرا دوست ندارم در غياب من هم از من سخن بگوييد.

  جمله مشهور کانت:

  »که باالی سر ماست و ديگر وجدانی که در درون ماستدو چيز همواره مرا به شگفتی وا می دارد، يکی آسمانی « 

  :ديدگاه فيلسوفان طبيعت گرا و ماترياليست در باره معيار فعل اخالقی - 2

   معيار فعل اخالقی منفعت و سود فرد است●

  روحی و معنوی را باور ندارند: بُعدو ماترياليست و عموم کسانی که فيلسوفان طبيعت گرا ●

  است.» حفظ مصالح و منافع افراد در جامعه«معيار فعل اخالقی  اين گروه معتقدند ●



  جست و جو می کنند.» رفتار طبيعی انسان«اين گروه ريشه های فعل اخالقی را در همان ●

انجام می دهد؛ بنابر اين » منافع طبيعی خود «ازنظر اين گروه انسان مانند ساير موجودات هر کاری را برای ●
هستند که خود ما به هر کار می دهيم، بسته به اينکه آن کار به سودمان باشد يا به  عناوينی» بد«و» خوب«

  ..)ضررمان.( معيار اخالقی بودن منافع طبيعی با سود و زيان حاصل از عمر ماست

  سوال ؟ بنا بر ديدگاه فالسفه طبيعت گرا و ماترياليست ، دليل رعايت اصول اخالقی چيست؟

را نيز رعايت » منفعت ديگران«او را ناگزير می کند » اصل منفعت«،زندگی اجتماعی دارد از آنجا که انسان پاسخ: 
  کند زيرا در غير اين صورت منفعت خودش نيز حفظ نمی شود.

آنچه برای خود می پسندی، برای ديگران هم بپسند، در اين صورت :«  اخالقی اين است نبنابر اين: اولين قانو
  ».ن زيست کنیاست که می توانی با ديگرا

هر گاه انسانی بخواهد در برابر ديگران آزادی زيادی داشته باشد، بايد به « بر همين اساس توماس هابز می گويد:
  ».ديگران هم حق بدهد که در برابر او به همان ميزان آزاد باشند

  نکته مهم:

  »است اخالق ذاتی نيست بلکه ابداع انسان«از ديد فالسفه طبيعت گرا و ماترياليست 

کرده » ابداع«توضيح : بنا بر اين ديدگاه انسان از زمانی که دريافته نفع او در نفع ديگران است، قواعد اخالقی را 
  است.

 بر اين اساس اموری مانند صداقت ، عدالت و امانت داری در واقع ارزش حقيقی ندارند و فضيلت شمرده نمی شوند
  و منفعت افراد در رعايت آن هاست، بايد آن ها را مراعات کرد. اما چون برای زندگی اجتماعی ضروری هستند

  مقايسه:

نپذيرفتن بُعد غير جسمانی برای   - الف:  ديدگاه طبيعت گرايان  با ديدگاه ماترياليست ها و داروينيست ها از جهت
  ، يکسان است.» ضرورت زيست اجتماعی«به دليل »  ابداعی بودن اصول اخالقی« - انسان، وب

  يدگاه فيلسوفان مسلمان در باره معيار فعل اخالقید -ج

  ابن سينا و ديگر فالسفه مسلمان:

  از جنس کمال و زيبايی بودن و رساننده انسان به کمال است.معيار فعل اخالقی  ●

را منبع شناخت » عقل«ابن سينا و ديگر فالسفه مسلمان ديدگاهی نزديک به افالطون و ارسطو دارند؛ آنان نيز 
عقل «اين عقل را از آن جهت که رفتار خوب و بد انسان را تشخيص می دهد، و  ها و رذيلت ها می دانند فضيلت
  می نامند.» عملی 

رشد و کمال «را کماالتی می داند که باعث » شجاعت«و» خويشتن داری«، »احسان«،»عدل«عقل فضايلی مانند  ●
می شود بنابر اين هر انسانی به فضايل گرايش دارد و از رذايل که به روح صدمه می زند و از کمال باز می » روح

  دارد، گريزان است.

  کند و به رضايت درونی می رسد. کسب فضايل برای انسان احساس لذت و نشاط می●

  رسيدن به رضايت درونیباعث  ←باعث احساس لذت و نشاط←رشد و کمال روح ←پس: کسب فضايل  باعث 



  سوال؟ چرا رفتن به سوی فضائل و عمل بر اساس آن ها آسان نيست؟ ●

  پاسخ: زيرا انسان دو دسته اعمال دارد: 

  فعل اخالقی - 2فعل طبيعی               - 1

عل طبيعی برای رسيدن به تمايالت طبيعی و رفع نياز های طبيعی است ؛ گاه کسب اين فضيلت ها با منافع و تمايالت ف
انسان قوی باشند، می تواند مانع رسيدن او به  تجسمانی انسان در تضاد است ، در چنين شرايطی اگر تمايال

  فضيلت ها شوند و حتی او را به سوی رذيلت ها هدايت کنند 

  وال؟ آيا شناخت فضائل و رذايل به تنهايی پشتوانه الزم را برای تمايل به کسب فضائل و ترک رذائل دارند؟س

  پاسخ: 

تمايالت شخصی و به نظر فالسفه مسلمان  عالوه بر تمايل ذاتی پشتوانه ديگر هم الزم است تا هنگام تضاد ميان 
؛ »خداست«ترجيح دهد؛ اين پشتوانه به اعتقاد فيلسوفان مسلمان فضائل اخالقی انسان بتواند فضائل را بر تمايالت 

اگر خداوند نيز ما را به کسب فضائل ترغيب و از رذائل منع نمايد و برای آن ها پاداش و مجازات معين فرمايد، ميل 
  به فضائل در انسان تقويت می شود.

ت برای رسيدن به آن تمايالت از فرمان خدا نکته: انسان موجودی مختار با تمايالت قوی و شديد است و ممکن اس
  هم سرپيچی کند.

  معيار فعل اخالقی از نظر فيلسوفان مختلف

  معيار خير اخالقی  معيار فعل اخالقی  فالسفه
بر اساس شناخت عقل و رو به سوی سعادت   ارتباط با سعادت  افالطون

  باشد
  باشدعملی که حد اعتدال را رعايت کرده   ارتباط با سعادت  ارسطو

عملی که فقط با انگيزه اطاعت از وجدان انجام   ارتباط با وجدان  کانت
  شود

  عملی که منفعت افراد بيشتری را بر آورده کند  تفاوتی با افعال طبيعی ندارد  طبيعت گرايان
  عملی که موجب کماالت روحی شود  با کماالت روح درارتباط است  مسلمانان

  

  10فعاليت های درس 

  82صفحه  فعاليت تفکر

  ممکن است علت سرزنش اين باشد که دزدی نزد هر کسی بد است و وجدان هر کسی اين کار نمی پسندد- 1

همه چيز در اين فروشگاه «از برخی جواب های او پيداست که وی وجداناً اين کار را بد می داند . مانند اين که - 2
  »می کنندخيلی ها اين کار را « و»دزديدن جرأت می خواهد«،»گران است

ممکن است اين کار برای تو غلط باشد اما برای من »«بعضی ها اين کار را می کنند«در جمالت سامان بله مانند- 3
اين «و » من دوست ندارم مثل بقيه باشم«،»تو هم به دنبال سود خودت هستی« ،»چنين هديه ای حقم است« ،»نه

  »کار از پشت خنجر زدن است

شايد اين کار را  - شايد اين را نوعی نوع دوستی بداند   - رعايت اصول اخالقی دارد    شايد احساس مثبتی با —4
  شايد اطاعت امر خداوند در رعايت اخالق - يک فضيلت بداند که انسان به آن گرايش فطری و درونی دارد  



  پاسخ به عهده دانش آموز - 5

  86فعاليت بررسی صفحه 

  سوال ها

 ويژگی های فعل اخالقی چيست؟  - 1
 اساساً معيار فعل اخالقی چيست و قواعد آن از کجا سرچشمه می گيرد؟ - 2
 اين قواعد چگونه مورد قبول عموم واقع می شود؟ - 3
 آيا هر کسی می تواند مطابق ميل خود قواعد اخالقی وضع کند؟ - 4
  آيا اصول اخالقی بسته به تحول و تفاوت فرهنگ ها و جوامع تغيير و تفاوت ميی کند؟ - 5

  :از نحوه سخنان داود بر  می آيد که 

 انسان فعل اخالقی دارد و از اين جهت با حيوان متفاوت است - 1
 فعل اخالقی معياری دارد که وابسته به عقل و وجدان است - 2
 به همين جهت عموم مردم اموری مانند عدل را خوب و اموری مانند ظلم را بد می دانند - 3
 و نمی توان بر اساس سليقه امور اخالقی را تنظيم کردسليقه در فعل اخالقی کمتر دخالت دارد  - 4
 بسياری از اصول اخالقی مشترک ميان فرهنگ هاست و در فرهنگ های مختلف يکسان است - 5
  برخی امور ممکن است نزد فردی فضيلت باشد و نزد ديگری رذيلت - 6

  88فعاليت تطبيق صفحه 

  حکومت عقل قرار گيرند انسان را به اعتدال می رسانند بله هردو قائل به قوايی در درون انسان هستند که اگر تحت

  89فعاليت تطبيق صفحه 

کانت در حوزه عقل عملی به اثبات حقيقت انسانی و اراده و اختيار او پرداخت و از اين راه نفس مختار و اراده آزاد 
اخالقی است که او را به سوی انسان را اثبات کرد. به اعتقاد او انسان يک موجود اخالقی و برخوردار از وجدان 

عمل اخالقی دعوت می کند ؛ يک چنين ويژگی بدون وجود اختيار و اراده آزاد معنا ندارد. پس ديدگاه کانت در باره 
  انسان با ديدگاه وی در حوزه اخالق کامالً سازگاری وجود دارد.

  89فعاليت تطبيق صفحه 

يک به يکديگر دارند و برای انسان روح مجرد و بُعد ماورايی داروينيست ها و ماترياليست ها  انسان شناسی نزد
  قائل نيستند لذا نظر طبيعت گرايان در فلسفه اخالق با ديدگاه اين فيلسوفان در انسان شناسی سازگاری دارد.

  90فعاليت طرح مسئله صفحه 

لذا در بسياری از موارد با تمايالت و غرايز طبيعی و حيوانی در انسان وجود دارد و سبب تحريک انسان می شود 
به عدل و راستگويی را کنار می اينکه انسان مثالً عدل و راستگويی را دوست دارد ولی برای رسيدن به آن تمايالت 

  گذارد و به سوی ظلم و دروغ پيش می رود.

  91فعاليت يافتن مصداق ها صفحه 

 کسب علم باز می ماندبرخی از افراد که به خواب و استراحت عالقه افراطی دارند، از  - 
 برخی افراد برای اينکه زود به ثروت زياد برسند، اصول اخالقی را در معامالت خود رعايت نمی کنند-  - 
برخی افراد برای اينکه به سرعت رياست اداره خود را به دست بگيرند ، عليه اطرافيان و همکاران  - 

  شايعات نادرست را ترويج می دهند.



  91فعاليت تطبيق صفحه 

آنجا که فالسفه مسلمان ، همگی معتقدند که انسان دارای روح است و روح نيز کماالت معنوی ويژه خود را طلب  از
می کند ، در فلسفه اخالق نيز عقيده دارند که فضائل اخالقی صرفاً برای حل مسائل زندگی نيست بلکه اين فضائل 

  روح را کمال ميبخشد و به مراتب عالی انسانی می رساند.

  91فعاليت تطبيق صفحه 

در صحنه اول عمل علی در ابتدا از ديدگاه فالسفه مسلمان نشان دهنده ترجيح يک تمايل معمولی و مادی بر  - الف
يک تمايل متعالی و برتر يعنی کمک به ديگران است ، لذا ترک صحنه توسط علی يک عمل ناپسند تلقی می شود اما 

  کمال معنوی و تمايل برتر و متعالی است. رفتار و عمل وی بعد ازتأمل مطابق با

در صحنه دوم ابتدا رحمان به مادر بزرگ احمد کمک نمی کند  بدان جهت که فرصت زيادی برای مسابقه ندارد ؛  - ب
يعنی مسابقه را که هدفی کوچک تر است و کمک به مادر بزرگ احمد ترجيح داد ، همچنين او به اختالفش با احمد 

در اين تصميم گيری دخالت داد و در نتيجه از تکامل روحی و معنوی خود غافل شد؛ در مرحله  توجه کرد و آن را
بعد هم که رحمان به مادر بزرگ کمک کرد، باز هم يک هدف مقدسی را دنبال نمی کرد . او وقتی عموی خود را 

  مشاهده کرد و احتمال داد که نظاره گر اوست، آن کار خود را انجام داد.

  93ه کار ببنديم صفحه فعاليت ب

1 -  

 معيار اول مربوط به افالطون است - 1
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  11سواالت تست درس 
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ه بُعد روحی روحی و معنوی را باور ندارند، ريشه های فعل طبيعی را در فيلسوفان طبيعت گرا و عموم کسانی ک - 
  اخالق انسان جست و جو می کنند

  جست و جو کرد» وجدان اخالقی«کانت فيلسوف قرن شانزدهم آلمان عقيده دارد که معيار فعل اخالقی را بايد در  - 

  انسانی که آراسته به چهار فضيلت حکمت، خويشتن داری، شجاعت و عدالت است، نيک بخت است  - 

  باشد، انسان به سعادت می رسد» اعتدال «از نظر افالطون اگر قوای وجودی در خط  - 

1 - 1          2 -4           3 -2            4 -3   
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 - 15گزينه چهار    - 14گزينه دو   - 13گزينه يک    - 12گزينه يک    - 11 گزينه چهار - 10  گزينه سه - 9  گزينه دو

  گزينه سه - 20گزينه سه   - 19گزينه يک    - 18گزينه يک    - 17گزينه دو    - 16گزينه چهار   

  11درس 

 چهارگزينه - 8 گزينه يک- 7 گزينه دو - 6  گزينه سه- 5 گزينه چهار - 4گزينه چهار - 3 گزينه سه- 2  گزينه يک  - 1
 گزينه دو- 16گزينه يک- 15 گزينه يک- 14  گزينه دو- 13گزينه چهار- 12 گزينه سه- 11گزينه سه- 10 گزينه سه- 9

گزينه  - 24گزينه سه   23گزينه سه - 22 گزينه سه- 21 گزينه چهار - 20 گزينه يک- 19 گزينه سه- 18 گزينه دو- 17
  سه

  

  

  

  

  

  

 


