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 نبویسیده محبوبه دکتر/ تنظیم: 99/ چاپ مهم ترین سواالت فلسفه یازدهم

 فلسفه چیستی: اولدرس 

 در کنار کتاب درسی استفاده کنید. دانش آموزان عزیز توجه داشته باشید این  سواالت صرفا جهت آشنایی شما طراحی شده است لطفا این مجموعه را
 ** درس در یک نگاه**  

 

 توضیحات مفاهیم

 تفکر
تفکر واسطه رسیدن انسان از مجهوالت به معلومات و از پرسش ها به پاسخ هاست. با آن، پاسخ سوال ها را می یابیم و امور روزانه 

 خود را سامان می دهیم و لذا می توان گفت بدون تفکر کاری از انسان ساخته نیست

 رسیدن به پاسخ  تفکر در اندوخته ها  والطرح س   روبه رو شدن با مسئله  اندیشه ورزیمراحل 

 دو مرتبه تفکر
مرتبه دوم پرداختن به مرتبه اول روبه رو شدن با سوال های معمولی و روزانه و به دنبال پاسخ آنها بودن )تفکر غیر فلسفی(/ 

 دنبال پاسخ آنها برآمدن)تفکر فلسفی(به سواالت بنیادین و اساسی به صورت جدی و  

 مراحل تفکر فلسفی
 و ها اندوخته در تفکر و معلومات به رجوع فلسفی های پرسش طرح فلسفی های مسئلهو  ها مجهول با شدن رو روبه

 معرفت و شناخت تحقق و فلسفی دریافت به رسیدن سؤال با مناسب معلومات انتخاب

 فطرت اول و ثانی
مشغول بودن به امور عادی زندگی و تفکر در آنها را فطرت اول و ورود به آن پرسش های اساسی و تفکر در آنها را فطرت مالصدرا 

 ثانی، یعنی فطرت دوم می نامد

 عامل ظهور دانش فلسفه
هده دار سفه عتالش های بشر برای پاسخ قانونمند به سواالت بنیادین و اساسی موجب ظهور دانشی به نام فلسفه شد. دانش فل

                بررسی قانونمند این قبیل سوال هاست.

 رایج و کنونی:  مغالطه کار                           معنای/   اولیه: دانشمند معنای معنی سوفیست

 رایج و کنونی:  دانشمند                     معنای/   اولیه: دوستدار دانش معنای معنی فیلوسوفوس

 .......................این لفظ در زبان عربی از لفظ سوفیست گرفته شد و معنای مغالطه کاری پیدا کرد.   معنی سفسطه

 لفظ و ریشه فلسفه

 : دانش خاص             رایج و کنونی معنایدانش مطلق معنای بعدی: دوستداری دانایی: اولیه معنای

لفظ عربی شده کلمۀ فیلوسوفیا است. فیلوسوفیا مرکب از دو کلمۀ فیلو به معنی دوستداری و لفظ فلسفه ریشه یونانی دارد. این 

سوفیا به معنای دانایی است. پس کلمۀ فیلوسوفیا به معنی دوستداری دانایی است. بنابراین واژۀ فلسفه در آن زمان ها اختصاص 

ته کلمۀ فیلسوف به مفهوم دانشمند ارتقاء پیدا کرد و کلمۀ به این دانش خاص نداشت و همۀ دانش ها را شامل می شد. رفته رف

 فلسفه نیز مترادف با دانش شد.

مهم ترین هدف 

 سوفیست ها

یروزی بر این گروه پ ؛دغدغه سوفیست ها که بیشتر به تعلیم سخنوری و وکالت اشتغال داشتند، بیان واقع و دفاع از حقیقت نبود

 رقیب را مهم ترین هدف می دانستند

حقیقت از نظر 

 هاسوفیست

در استدالل های خود بیشتر از مغالطه کمک می گرفتندکه به ظاهر درست اما در واقع غلط بود؛ این رویه به تدریج سوفیست ها 

سبب شد که این گروه از دانشمندان برای حقیقت و واقعیت ارزش و اعتباری قائل نباشند و بگویند هر کس هر چه خودش می 

     قت و واقعیت است. فهمد همان حقی

دالیل عدم تمایل سقراط 

ازلفظ به استفاده 

 سوفیست

سقراط به سبب تواضع و فروتنی در برابر دانایی و علم و شاید به خاطر هم ردیف نشدن با سوفیست ها، مایل نبود او را سوفیست 

 نامیدیا دانشمند بخوانند از این رو خود را فیلوسوفوس)فیلسوف( یعنی دوستدار دانش 

 استفاده از روش عقلی و قیاسی                -2موضوع فلسفه، بنیادی ترین موضوعات     -1 ویژگیهای فلسفه

 گیرد.                    در آن دانش مورد استفاده قرار میجهت روشی که از -2کند دانش دربارۀ آن بحث میجهت موضوعی که آن از -1 تمایز دانش ها ازهم

مقایسه موضوع فلسفه با 

 ریاضیات، شیمی واخالق

درباره ساختمان مواد و  شیمیدربارۀ مقدار وکمیت،   ریاضیات. پردازد می انسان و طبیعت جهان، حقیقتِ و وجود اصلِ بررسی به فلسفه 

 دربارۀ چگونگی کسب فضیلتها و دوری از بدی ها می پردازد.  اخالقترکیب میان آنها، 

 باسایر علومفرق فلسفه 

 ازنظر موضوع

-نمی بحث خاص موجود یک دربارۀ فلسفه  امّاپردازند.زندگی انسان میوضوع خاصی ازمیان موضوعات جهان وعلوم هرکدام به مسایر

 کندمی صحبت موجودات ازویژگیهای دسته آن دربارۀفیلسوف پردازد.می وانسانجهان،طبیعت وجودوحقیقتِ اصلِ بررسی به بلکهکند،

 آیندمی شمار به سایرعلوم مباحث اساس فلسفی مباحث خاطر، همین به آنهاست.  هستی به مربوط که

فرق فلسفه باسایر علوم 

 به لحاظ روش

 مسائل فلسفی که به اصل و اساسکنیم  اما درفاده میاست تجربیهای انش در علومی مانند فیزیک، اقتصاد... از روشبرای کسب د

 طکمک گرفت. در این موارد فقازابزاری مانندمیکروسکوپ و یا توان ازحواس یا آزمایش بهره بردمربوط هستند، نمی جهان و انسان

  .)مانند ریاضیات(کشف مجهول نزدیک شد تعقل و تجزیه و تحلیل دانسته ها بهتکیه کرد و با استداللهای عقلیباید به 
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روبرو می  مسئله هاییبا  معموالً خویش، روزانۀ زندگی در انسان  -1 .دو دسته ند؟ با مثال توضیح دهید.ای انسان چند دسته اافکار و اندیشه ه -1

 سوال گاه و بی گاهوه افکار و اندیشه های روزانه، در میان انب  -2 م؟ کدام کار را اول انجام دهم؟ ...از قبیل اینکه: امروز چه لباسی بپوش :شود و به حلّ آنها می پردازد

از قبیل اینکه: مقصود ما از آزادی چیست؟ از برابری چه  :د که می تواند ساعاتی طوالنی او را به خود مشغول سازد و به تفکر وا داردکنهای خاصی خودنمایی می

.................................................................                                                                                              ود؟ ... شمی منظوری داریم ؟ چرا درد و رنج هست؟ سر انجام ما انسان ها چه

ژگی انسان است و با گفتن کدام اینکه کودکان در همان سنین ابتدایی از حوادث پیرامون خود سوال می کنند نشان دهندۀ کدام وی -2

 پیرامون خود حوادث از ابتدایی سنین همان در کودکان .است پرسشگری انسان های ویژگی از یکیکلمه کنجکاوی خود را نشان می دهند؟ 

                              .................................................................                                                                                                      .دهند می نشان خود مادر و پدر به« چرا»کلمۀ  گفتن با را خود کنجکاوی و کنند می سؤال

ه ک با قدرت تفکری .انسان از مجهوالت به معلومات و از پرسش ها به پاسخ هاستتفکر واسطه رسیدن  نقش و اهمیت تفکر در زندگی بشر چیست؟ -3

                   ، پاسخ سوال ها را می یابیم و امور روزانه خود را سامان می دهیم و لذا می توان گفت بدون تفکر کاری از انسان ساخته نیست.خداوند در وجود ما قرار داده

   تفکر انسان را به ترتیب بنویسید.مراحل اندیشه ورزی و  -4

 

تا زمانی که انسان با سوال های معمولی و ؟ و بنویسید چه وقت انسان درحال تمرین تفکر فلسفی است دو مرتبه تفکر را توضیح دهید. -5 

 کرد عبور تفکراین مرحله  نامید. اما اگر انسانی از« فلسفیغیر »روزانه روبه رو است و به دنبال پاسخ آنهاست، در مرحله اول تفکر قرار دارد که می توان آن را تفکر 

 لسفیوارد وادی تفکر فهمین که انسان  نامید.« تفکر فلسفی »، وارد مرتبه دوم تفکر شده که می توان آن را جدیت و پیوسته به سوال های دسته دوم پرداختو با 

 رآمده، در حال تمرین تفکر فلسفی است.ب دنبال یافتن پاسخگرفته و به  جدیشد و پرسشهای فلسفی را 

 مراحل تفکر فلسفی را به ترتیب بنویسید. -6

 

 

مالصدرا مشغول بودن به امور عادی  منظور مالصدرا از فطرت اول و ثانی چیست؟ وی ماندن در کدام فطرت را شایسته انسان نمی داند؟ -7

، یعنی فطرت دوم می نامد. وی ماندن در فطرت اول را شایسته فطرت ثانیو ورود به آن پرسش های اساسی و تفکر در آنها را  فطرت اولزندگی و تفکر در آنها را 

                                                          .......................................................... داند و از انسانها می خواهد که بکوشند از فطرت اول عبور کنند و به فطرت ثانی که مرحله ای برتر و عالی تر است، برسند.انسان نمی

 داشتن دست در بدونبدون در دست داشتن پاسخ درست کدام سواالت، تصمیم گیری های انسان به نتیجۀ روشنی نخواهد انجامید؟  -8

                                                                ........................................... .انجامید نخواهد روشنی سرانجام و نتیجه به انسان های گیری تصمیم ،اسیسواالت بنیادین و اسبرای  کننده قانع و درست پاسخ

 ،برای سواالت بنیادین و اساسی کننده قانع و درست پاسخ داشتن دست در بدون شده است؟« فلسفه»ظهور دانشی به نام سبب کدام عامل -9

. نشی به نام فلسفه شدتالش های بشر برای پاسخ قانونمند به این سواالت موجب ظهور دا .انجامید نخواهد روشنی سرانجام و نتیجه به انسان های گیری تصمیم

 -10                                                                                                                                   فلسفه عهده دار بررسی قانونمند این قبیل سوال هاست.دانش 

 قبیلن ، افرادی اهمیت این آغازین روزهای حیات فکری انسانهماازاهمیت یافته است؟  ت اساسی از چه زمانی برای انسانیافتن پاسخ سواال-10

 ها را دریافته و با دقت و تأمل فراوان، برای دستیابی به پاسخ صحیح تالش کردند. پرسش

 .معنی اصطالحات را بنویسید -11

 

 

     تسقراط/ سوفیس؟ تا قبل از او دانشمندان خود را چه می نامیدند؟ سوفیا را برسرزبانها انداختبرای اولین بار کلمۀ فیلو کسیچه  -12

کلمۀ فیلو به  است. فیلوسوفیا مرکب از دو فیلوسوفیادارد. این لفظ عربی شده کلمۀ  یونانیلفظ فلسفه ریشه دربارۀ لفظ و ریشه فلسفه توضیح دهید.  -13

ین دانش ص به ان ها اختصااست. بنابراین واژۀ فلسفه در آن زما دوستداری داناییمعنی دوستداری و سوفیا به معنای دانایی است. پس کلمۀ فیلوسوفیا به معنی 

                               ...................................... شد. دانشنش ها را شامل می شد. رفته رفته کلمۀ فیلسوف به مفهوم دانشمند ارتقاء پیدا کرد و کلمۀ فلسفه نیز مترادف با خاص نداشت و همۀ دا

یم بیشتر به تعل دغدغه سوفیست ها که حقیقت چه اعتقادی داشتند؟بارۀ اصلی آنها چه بود؟ و در دند؟ هدفسوفیست ها چه کسانی بو -14

 رایج و کنونی معنای اولیه معنای اصطالحات

 دانش خاص دوستداری دانایی                          فلسفه   

 مغالطه کار دانشمند                                        سوفیست

 دانشمند دوستدار دانش                             فیلوسوفوس                                         
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می دانستند و از این رو در استدالل های خود  پیروزی بر رقیب را مهم ترین هدفاشتغال داشتند، بیان واقع و دفاع از حقیقت نبود؛ این گروه  سخنوری و وکالت

فتندکه به ظاهر درست اما در واقع غلط بود؛ این رویه به تدریج سبب شد که این گروه از دانشمندان برای حقیقت و واقعیت ارزش و بیشتر از مغالطه کمک می گر

                                              .................................................                                                            ..........................................................................     اعتباری قائل نباشند و بگویند هر کس هر چه خودش می فهمد همان حقیقت و واقعیت است.

به سبب تواضع و فروتنی در برابر دانایی و علم و شاید به سقراط  بخوانند و بنابر این خود را چه نامید؟« سوفیست»چرا سقراط مایل نبود او را  -15

                                 سوفوس)فیلسوف( یعنی دوستدار دانش نامید.نشمند بخوانند از این رو خود را فیلویا دابا سوفیست ها، مایل نبود او را سوفیست  خاطر هم ردیف نشدن
          ......................وو. پیدا کرد. مغالطه کاریمعنای گرفته شد و  سوفیستدر زبان عربی از لفظ  این لفظو از کدام لفظ گرفته شده است؟  سفسطه یعنی چه-16

 مختلف، های دانش پیشرفت و زمان گذشت با چرا به تدریج کلمۀ فلسفه فقط به معنای دانش خاص به کار رفت؟ قبال چه معانی داشت؟ -17

        .رفت کار به خاص دانش همین برای فقط فلسفه کلمۀ تدریج به و شد گذاشته ای ویژه نام دانش های شاخه از یک هر بر

          

             از جهت موضوعی که آن دانش دربارۀ آن بحث می کند. -1از دو جهت: ر دانشی از چند جهت از سایر دانش ها متمایز و جدا می شود؟ ه -18

                                                                ...............................................                                                                    از جهت روشی که در آن دانش مورد استفاده قرار می گیرد. -2

                                     .........................................                                                                ......              استفاده از روش عقلی و قیاسی  -2   موضوع فلسفه، بنیادی ترین موضوعات  -1  های فلسفه را بنویسید. ویژگی -19

اد و ترکیب میان ساختمان مودرباره  شیمیدربارۀ مقدار وکمیت،   ریاضیات و فلسفه را به لحاظ موضوع مقایسه کنید. ات، شیمی، اخالقریاضی -20

                          پردازد می انسان و طبیعت جهان، حقیقتِ و وجود اصلِ بررسی به فلسفهاز بدی ها می پردازد.  ها و دوریدربارۀ چگونگی کسب فضیلت اخالقآنها، 

 فلسفه امّاپردازند. ن موضوعات جهان و زندگی انسان میمیااز موضوع خاصیبه هرکدام سایر علوم  چیست؟علوم به لحاظ موضوع سایرفرق فلسفه با -21

 دسته آن دربارۀ فیلسوف .پردازدمی وانسان طبیعت جهان، وجودوحقیقتِ اصلِ بررسی به بلکه کند،نمی بحث خاص موجود یک دربارۀ فلسفه .نیست گونه این

    .آیند می شمار به سایرعلوم مباحث واساس پایه فلسفی مباحث خاطر، همین به .آنهاست وموجودیت هستی به مربوط که کندمی صحبت موجودات هایویژگی از

دانش در علومی مانند فیزیک، شیمی، زیست شناسی، اقتصاد و برای کسب  روش فلسفه چیست و از این لحاظ چه تفاوتی با سایر علوم دارد؟ -22

مربوط هستند، نمی توان از حواس یا آزمایش بهره  فاده می کنیم  اما در مسائل فلسفی که به اصل و اساس جهان و انسانجامعه شناسی از روش های تجربی است

زیه و تکیه کرد و با تفکر و تعقل و تجوارد فقط باید به توانایی عقل و استدالل های عقلی این م . درتلسکوپ کمک گرفتمیکروسکوپ و از ابزاری مانند برد و یا 

                                                                                                                                                                                   ......................................................................................................................................................................................................حل و کشف مجهول نزدیک شد.  تحلیل دانسته ها به

 ادۀریاضی هستند که استفمسائل فلسفی از جهت روش مانند مسائل  .مسائل فلسفی از جهت روش مانند مسائل کدام علم است؟ توضیح دهید -23

 زار به حل آنها کمک نمی کند و فقط با عملیات فکری و استداللی باید به جواب مسئله ها دست یافت. از حواس و اب

 خالی یسواالت جا

  دهندمی مادرخودنشانوپدر به...« ....»...کلمۀ  گفتن با را خود وکنجکاوی کنندمی سؤالخودپیرامون  حوادث از ابتدایی سنین درهمان کودکان -1
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 ریشه و شاخه های فلسفهدرس دوم: 
 ** درس در یک نگاه** 

 توضیحات مفاهیم

 فلسفه لیبخش اص
معرفت  -2شناسی  هستی -1شامل دوبخش:  .است آن پیرامون مسائل و وجود حقیقت و اصل بررسی و بحث درصدداین بخش 

 شناسی

 . کند می بحث وجود و هستی بر حاکم عامّ و کلی احکام و قوانین دربارۀ شناسی هستی

 .دهدمی قرار مطالعه مورد را هستی شناخت در انسان توانایی  شناسی معرفت

 فرعی  بخشهای

 فلسفه

 بنیادی نقوانی که هستند فلسفی دانشهای از دسته آن فلسفه، دانش هایشاخه. آنند ستونهای و ها شاخه درحکم فلسفه فرعی بخشهای

 .کنندمی بیان را وجود از محدوده آن بنیادی قوانین و سازندمی منتقل خاص های محدوده به را شناسی معرفت و وجودشناسی

 شاخه پیدایش نحوۀ

 فلسفه های

 و تاریخ لسفۀف دین، فلسفۀ اخالق، فلسفۀ مانند فلسفه از هایی شاخه طبیعت، و تاریخ دین، اخالق، مانند هایی حوزه در فیلسوفانه تأمل با

 گیردمی شکل طبیعت فلسفۀ

 علوم میان رابطۀ

 مضاف های وفلسفه

 فلسفه ند،کنمی بررسی را علم هر مبانی که فلسفی مباحث از بخش آن به گاهی و شوند می بررسی  فلسفه در علوم زیربناهای و مبانی

 گیردمی قرار علوم در نظریات شالودۀ و اساس شود، پذیرفته مضاف هایفلسفه در آنچه. شودمی گفته علم آن مضاف

 .کنند می زندگی هم کنار که دانند می افراد از ای مجموعه را جامعه فرد اصالت پیرو فیلسوفان فرد اصالت دیدگاه

 است انآن اجتماعی شرایط تابع آنان های گیری تصمیم و ها اندیشه و ندارند مستقلی هویت و نقش جامعه یک افراد که معتقدند اینان جامعه اصالت

 به اعتقاد تاثیر

 جامعه یا فرد اصالت

 شناسانجامعه بر

 مقدم جامعه منافع بر را افراد منافع همواره ، فرد اصالت به معتقدین. دارد شناسان جامعه توسط اجتماعی مسائل بررسی شیوۀ در زیادی تأثیر

 فردی های آزادی نندۀک تأمین که هستند لیبرالیسم به معتقد نیز سیاست در و دارند توجه فرد منافع به بیشتر ،ها ریزی برنامه در و دانسته

 یتاولو در را جمع منافع و دارد اجتماعی سویی و سمت آنان، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی های برنامه جامعه، اصالتبه  معتقدین. است

 .است جمعی منافع کنندۀ تأمین که دارند اعتقاد سوسیالیسم به نیز سیاست در و دهند می قرار

و  فرد اصالت دیدگاه

 توأمان جامعه،

 دست از را خود گیریتصمیم و اختیار قدرت گاههیچ اما گیرند،قرارمی اجتماعی تأثیرعوامل تحت افراد گرچه. جامعه هم دارندو اصالت افراد هم

 یکدیگر، اب آنان طوالنی زندگی و افراد آمدن هم گرد با بلکه نیست، افراد جمع صرفاً جامعه .دارند را جامعه بر تأثیرگذاری توانایی و دهندنمی

 . قراردهد جامعه ساختار و ویژگیها از تابعی را آنها بگذاردو تأثیر برافرادجامعه تواندمی که گیردمی شکل جامعه در جمعی روح یک

 فیلسوفان نقش

 تربیتی درعلوم
 شده است. یتیمکاتب بزرگ ترب یدایشها سبب پ یدگاهدر فلسفه دارند که همان د ییها یدگاهد یلسوفانف
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صل  .1 شه ای بخش ا صدد بحث    ی و ری س و فلسفه در ضیح دهید  ی چیست؟ برر سی  درصدد  .تو صل  برر سائل  و وجود حقیقت و ا  آن پیرامون م

 .نه یا است جاری علیت قانون درهستی آیا که بدانند مثال دست آورند؛ به است خودهستی به مربوط که را احکامی و قوانین کنندمی تالش فیلسوفان .است

شه    .2 صلی و ری سیم می   چرا بخش ا سفه را به دو بخش تق ست؟ ای فل صلی  چرادربخش)کنند؟آن دو بخش کدام ا سفه  ا  توانایی فل

سان  شناخت  ان ستی  در سی  هم را ه ست،  آن شناخت  مکانا بر فرع وجود، به معرفت که زآنجااکنند؟( می برر سان اتوانایی  خواهندمی آنان ا در  ن

 قانون تواندمی انسان  آیا بدانندکه خواهندمی مثالً هستی بپردازد؛  شناخت  تواندبهمی ابزاری باچه و چگونهبشر  که بدانند وکنند بررسی  هم را هستی  شناخت 

 معرفت شناسی-2شناسی هستی-1کنند:می تقسیم بخش دو به را فلسفه اصلی بخش رو ازاین باشد؟ مطمئن قانونی درجهان وجودچنین به دریابدو را علیت

 کلی احکام و قوانین دربارۀ که (ontologyشناسی) هستی  -1 دهید. توضیح  مورد این در است  دوبخش شامل  فلسفه  ایوریشه  اصلی  بخش .3

 دهد.می قرار مطالعه مورد را هستی شناخت در انسان توانایی که (Epistemologyمعرفت شناسی) -2 .کند می بحث وجود و هستی بر حاکم عامّ و

 ؟/آیا هستی حد و مرزی دارد؟ است جاری علیت قانون درهستی آیا باشد. فلسفه اصلی بخش به مربوط سوال طراحی کنید که  دو .4

 قانون علیت در سراسر هستی جاری و ساری است/ هستی یک وجود بی انتهاست.. دباش یوجود شناسمربوط به طراحی کنید که دوگزاره   .5

  ارد.وجودد جهانشناخت رادارد/راههای مختلفی برایهای هستی واقعیتدرکانسان توانایی .دباش یشناسمعرفت به  مربوطکه مثال بزنیدگزاره دو .6

فرعی  های بخش شود/ فلسفه های مضاف نامیده می   های دانش فلسفه )بخش های فرعی فلسفه( چه نامیده می شود؟   توضیح دهید شاخه   .7

 را شناسی   معرفت وجودشناسی و   بنیادی قوانین که هستند  فلسفی  دانشهای  از دسته  آن فلسفه،  دانش هایهای آنند. شاخه درحکم شاخه ها و ستون   فلسفه 

 کنند.می بیان وجود را از محدوده آن بنیادی قوانین و سازندمی منتقل خاص هایمحدوده به

باشدکه وجود   یرفتهپذ یوجودشناس  در یاگرکس ) ؟پردازدیبه بعد مجرد انسان م  یشناس  روان شناس درعلم روان  یک یدر چه صورت  .8

باشدکه   یرفتهپذ یدر وجودشناس   یاگر کس  چه دیدگاهی خواهد داشت؟(  یفلسف  یانسان شناس    زمینه و مجرد از ماده است در  یبر دو قسم ماد 

و مجرد است. حال،   یدو بعُد ماد یدارا یزکه انسان ن  یدتواند بگویخود م یفلسف  یدر انسان شناس    یکس  ینو مجرد از ماده است چن  یوجود بر دو قسم ماد 

 د.پردازنیبعُد مجرد او هم مویژگی های به  یروان شناس ومی همانند اخالق وبعُد است، در علدو  ینا یکه معتقد باشند انسان دارا یکسان

 در فیلسوفانه  تأمل با نحوۀ پیدایش شاخه های فلسفه چگونه است؟ آیا امروزه هر رشتۀ علمی دارای شاخه ای از فلسفه  نیز هست؟        .9

 امروزه .گیردمی شکل  طبیعت فلسفۀ  و تاریخ فلسفۀ  دین، فلسفۀ  فلسفۀ اخالق،  مانند از فلسفه  هایی شاخه  طبیعت، و تاریخ دین، اخالق، مانند هایی حوزه

 فلسفۀ  فلسفۀ فرهنگ،  مانند ،شکل گرفته اند  فلسفه  از ییاه شاخه  علمی، هایرشته  ناظر به بسیاری از پدیده ها یا و یافته توسعه  بسیار  ها فلسفه  دامنۀ این

 حقوق. فلسفۀ و تکنولوژی

مانند  است؛ شده اضافه است، خاص موضوع یا دانش نام آن که ای کلمه به فلسفه  کلمۀ زیرا های مضاف می نامند؟های فلسفه را فلسفه  شاخه چرا  .10

  فلسفۀ فیزیک که به کلمۀ فیزیک اضافه شده است.

بررسی می شوند و گاهی به آن بخش از مباحث فلسفی که      فلسفه  در علوم زیربناهای و مبانی بنویسید؟  را مضاف  هایوفلسفه  علوم میان رابطۀ .11

 .گیردمی قرار علوم در نظریات شالودۀ و اساس شود، پذیرفته های مضاففلسفه در آنچه شود.کنند، فلسفه مضاف آن علم گفته میمبانی هرعلم را بررسی می

 اطاعت مرجع کدام از مردم باید  .یک سوال طراحی کنیدبرای هریک از فلسفه های سیاست، اخالق، حقوق، تاریخ و هنر، به ترتیب  .12

ا (. / آیحقوق فلسفه) / چه کسی حق دارد برای مجازات مجرمان قانون وضع کند؟( اخالق فلسفه( / چرا راستگویی خوب است؟)فلسفه سیاستکنند؟)

 (هنر فلسفهچیز را باید زیبا و چه چیز را زشت دانست ؟)زیبایی چیست؟ و چه ( /  تاریخ فلسفه؟)کند می پیروی خاصی قانونمندی از انسان تاریخ

سائل از  ییک .13 سف توجه  مورد م ست  یعلوم اجتماع ۀدرفل  و اصااالت جامعه آیاچه دیدگاههایی مرتبط با آن به وجود آمده اند؟ ؟ چی

 ، دیدگاه اصالت فرد وجامعه توأماناصالت جامعه ، دیدگاهاصالت فردفرد. دیدگاه  یا دارد اهمیت

از  یگروه :الت فرداص  ید؟ده یحتوضمختصراً را که در فلسفۀ علوم اجتماعی شکل گرفته است لت جامعه اصا الت فرد ویدگاههای اص د .14

ند که معتقد یلسوفان از ف یگرد یگروه:جامعهالت اص کنند.  یم یدانند که کنار هم زندگ یاز افراد م یالت فرد هستند و جامعه را مجموعه اصا  یروپ یلسوفان ف

  .آنان است یاجتماع یطآنان تابع شرا یها یریگ یمها و تصم یشهندارند و افکار و اند یمستقل یتجامعه نقش و هو یکافراد 

ص اعتقاد به  .15 سان د  بر جامعهیری جامعه چه تاث یاالت فرد ا شود  شنا سبب بروز چه مکاتبی می  ش  یادیز یرتأث؟ارد و  س  یوۀدر  سائل  م یبرر

 یها یزیدر برنامه ر و فرد اعتقاد دارند، همواره منافع و مصلحت افراد را بر منافع جامعه مقدم دانسته  اصالت که به  آنان توسط جامعه شناسان دارد.    یاجتماع

 .است فردی های آزادی کنندۀ تأمین که هستند لیبرالیسم به معتقد نیز سیاست به منافع و رشد فرد توجه دارند و در یشترآن، ب یرو نظا یو اقتصاد یفرهنگ

صالت  جامعه برای که آنان امّا صادی  و فرهنگی های برنامه قائلند، ا  می قرار اولویت در را جمع منافع و دارد سویی اجتماعی  سمت و  آنان، اجتماعی و اقت

 .است جمعی منافع کنندۀ تأمین که دارند اعتقاد سوسیالیسمبه  نیز سیاست در و دهند
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ست  این دیدگاه معتقد دیدگاه فلسفی قائل به اصالت فرد وجامعه، توأمان را توضیح دهید.    .16 صالت  افراد هم ا  معتقدند اینان .جامعه هم دارندو ا

 و جامعه بر تأثیرگذاری توانایی و دهندنمی دست  از را خود گیریتصمیم  و قدرت اختیار گاههیچ اما گیرند،قرارمی اجتماعی تأثیرعوامل تحت افراد گرچه که

 روح یک یکدیگر، با آنان طوالنی زندگی افراد و آمدن هم گرد با بلکه نیساات، افراد جمع صاارفاً جامعه که معتقدند همچنین دارند. را تغییر جامعه حتی

 را آنها و بگذارد تأثیر برافراد جامعه تواندمی که گیردمی شکل  جامعه در جمعی

 فرد اصالت قائل به فلسفی  دیدگاه این قراردهد. جامعه ساختار  و هاویژگی از تابعی

 .است توأمان جامعه، و

 اجتماعدرفلسفۀعلومازدودیدگاهیکزیر،باکدامواصطالحاتکلمات .17

-آزادی،سرمایه عدالت، دولتی،مالکیتخصوصی،مالکیت»دارند؟بیشتریتناسب

 «دولتی مدارس خصوصی، مدارس اقتصادی، هایفراگیر،تعاونیهایداری، بیمه

تا  یمطالعه کنم یقآن مکتب است، به طور دق ۀرا که پشتوان ایفلسفه یدابتدا با یدکرد؟از مطالعه آنها چه با یشپ یتیدرک بهترمکاتب ترب یبرا .18

 برد. یسرانجام، انسان را به کجا م یتی،مکتب ترب ینکه ا یماز آن داشته و بدان یدرست یابیو ارز یمبفهم یآن مکتب را به خوب یمبتوان

 یتیاتب بزرگ تربمک یدایشها سبب پ یدگاهدر فلسفه دارند که همان د ییها یدگاهد یلسوفانف .یدمثال بزنیست؟چ یتیعلوم تربدر یلسوفاننقش ف  .19

ر بدن، روح ب عالوه یزن یهستند و در انسان شناس یعهمعتقد به ماوراء الطب یشناس یکه در هست ینامانند افالطون، ارسطو و ابن س یشده است. مثالً، فالسفه ا

 دارد. ادییکانت بوده اند تفاوت ز یامارکس  یروکه پ یکسان یتیترب یب هاآورده اند که با مکت یدبه هم را پد یکنزد یتیترب یاند، مکتب ها یرفتهرا هم پذ

 سواالت جای خالی
 است فرعی بخش  ..............و .............. بخش یک دارای فلسفه دانش .1

 آن هستند. .................و............ درحکم فرعی وبخش های  است فلسفه  ........و   ....... منزلۀ  به فلسفه اصلی بخش .2

 دانشی که دربارۀ قوانین و احکام کلی و عام حاکم بر هستی و وجود بحث می کند ..................... نام دارد. .3

 دهد .......................... نام دارد. می قرار مطالعه مورد را هستی شناخت در انسان توانایی که فلسفه از بخش آن .4

 دست آورند. است به ............................. به مربوط که را احکامی و قوانین کنندمی تالش فیلسوفان .5

 طرفداران اصالت فرد در سیاست معتقد به .................... هستند که تامین کنندۀ آزادی های فردی است. .6

 است. یافته توسعه بسیار آنها دامنۀ وامروزه شود می گفته ............... آن به که است فلسفه از ای شاخه دارای علمی هررشتۀ .7

 گیرد.می قرار درعلوم نظریات وشالودۀ اساس می شود پذیرفته ......... درفلسفۀ وآنچه دارد قرار .............. هایدرفلسفه علوم بناهای وزیر مبانی .8

 دارند. به .............. اعتقاد سیاست در قائلند، اصالت جامعه برای که آنان امّا ................. هستند. به معتقد سیاست فرد اعتقاد دارند، در اصالتکه به  آنان .9

10.  

 

 

 

 دانند. یمقدم م.. ................. را بر منافع ................که به اصالت فرد معتقدند، همواره منافع و مصلحت ... یکسان .11

 .وریمآ به دست ین مکتب تربیتآاز یدرست ین است مطالعه شود تا بتوانیم ارزیابآ ۀکه پشتوان ....................ابتدا  یدرک هر مکتب تربیت یبهتر است برا .12

 است. براین علم فلسفه تاثیر دهندۀ امرنشان واین شده سوسیالیسم ولیبرالیسم پیدایش سبب وجامعه فرد پیرامون ............... درفلسفۀ شده دیدگاههای مطرح .13

 کنند. بررسی هم را هستی در شناخت نسان توانایی ا خواهندمی فیلسوفان آن است، ............................ بر فرع وجود، به معرفت که آنجا زا .14

 ت.آنان اس ........................آنان تابع  یها یریگ یمها و تصم یشهندارند و افکار و اند یمستقل یتجامعه نقش و هو یکمعتقدند که افراد  یلسوفاناز ف یگروه .15

 گیرد.می شکل طبیعت و غیره، فلسفه های .................  و تاریخ دین، اخالق، مانند هایی حوزه در فیلسوفانه تأمل با .16

 .هستند.................................... معتقد به  یشناس یدر هست یناو و ابن سمانند افالطون، ارسط یفالسفه ا .17

 

 

 اصطالحات اصالت

 خصوصی داری/ مدارسخصوصی/ آزادی/ سرمایه مالکیت فرد

یت   جامعه مه     مالک لت/ بی عدا عاونی  های دولتی/   های فراگیر/ ت

 دولتی اقتصادی/ مدارس

................. 

................. 
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 زندگی و فلسفهدرس سوم: 
 ** درس در یک نگاه** 

 توضیحات مفاهیم

 فلسفی تفکر اهل

 می باورها آن پذیرش به نسبت پردازند ومی خود باورهای دربارۀ تفکر به لحظاتی روزانه، اشتغاالت از فارغ ها،انسان برخی

 فلسفی تفکر اهل حقیقت، در اینان، مرورکنند. را آنها چرایی قبول و برسند خود باورهای ریشۀ به خواهندمی آنان اندیشند.

 دهند. قرار منطق و عقل چارچوب در را فکری خود های بنیان کوشندمی و هستند

 فیلسوفانه اندیشیدن
 پذیرفتن باورها؛ نادرستی یا درستی دالیل یافتن چرایی و آموختن است؛ زندگی به مربوط باورهای دربارۀتامل کردن  فیلسوفانه اندیشیدن

  باورهای نادرست. گذاشتن کنار و درست باورهای

 نتیجۀ تفکر فلسفی

 در باورهایمان
 کسب شخصیت مستقل -3آزاد اندیشی  -2  ساختن بنیانهای فکری به دست خودمان -1

در  باورهانقشی 

 زندگی مان

 قرار ندگیز هدف را چیزی چه گویند می ما به که هستند باورها این. دارند اهداف انتخاب در کننده تعیین نقش سازند، می را ما فلسفۀ که باورها 

 .اوست زندگی به دهنده معنا کس هر فلسفۀ: گفت توان می بنابراین. باشیم گریزان چیزی چه از و دهیم

 غیرمنطقی های عادت از رهایی  -3    اندیشه در استقالل -2  مغالطات    از دوری -1  یفلسف تفکر فواید

نقش فلسفه دردوری 

 ازمغالطات

 تشخیص غلط از تفکّرات را درست های اندیشه تا گیرد می کمک باورها از آنها کردن خارج و ها تشخیص مغالطه از توانایی منطقی فلسفه

عالم  در چه حقایق، از درستی فهم ها، مغالطه از کاستن با کوشندمی فیلسوفان .گردد هموار درست اعتقادات به رسیدن راه و شود داده
 .کنند بیان باشد، مغالطه خالی از که مناسبی گفتار با را آن و دهند ارائه زندگی، بنیادی مسائل در چه و هستی

 فیلسوفهای ویژگی

 در استقالل)واقعی

 (اندیشه

 اندیشد می تداللهااس دربارۀ او. کند نمی بنا تعصّب و تبلیغات خیاالت، پایۀ بر را اش عقیده و پذیرد نمی دلیل بدون را سخنی هیچ واقعی فیلسوف
 .پذیرد می را آنها ببرد، پی شان درستی به اگر و

 با فیلسوف فرق

 دیگر مردمان

 ثانیا کند؛می فکر جدّی نحو به فلسفی بنیادین مسائل دربارۀ اوّالً فیلسوف ولی دهند می نظر و اندیشندمی فلسفی بنیادین مسائل در مردم عموم

 .اشخاص و افراد تابع نه است؛ استدالل و برهان تابع او. دهد می پاسخ و شود می مسائل قبیل این وارد درست روش با

 ازعادات رهایی

 غیرمنطقی

 نسلی از قالانت یا و زمان مرور اثر بر بلکه ندارند، محکمی منطقی و عقلی پشتوانۀ که پذیرند می را افکاری جامعه یک افراد مواقع، از بسیاری در

 مورد را فکارا قبیل این جوامع، این متفکر افراد. اندپذیرفته را آنها دلیل بدون جامعه، افراد اکثر و است آمده در عادت یک صورت به بعد، نسل به

 .ندکن آگاه افکار آن بودن باطل به نیز را سایرین کنندمی تالش و پذیرندنمی را آنها نبود، عقل با منطبق اگر و دهندمی قرار ارزیابی

 

سان،   .1 ست یا عادت؟     ... آیا باورهای ما دربارۀ جهان، ان ساس دلیل ا ست؟ این باورها بر ا سان ا  ما از یک هر با باورهای دیگران یک

 همین با ما مختلف. و متفاوت هم گاهی و است  یکسان  دیگران با باورهای گاه که داریم آن نظایر و زیبایی عدالت، مرگ، انسان،  جهان، دربارۀ باورهایی

ساس  کنیم ومی زندگی باورها صمیم  آنها برا شته  دلیلی هم برخی و برای بدانیم را باورها این از برخی دالیل شاید  نماییم.می عمل و گیریممی ت  ندا

 باشیم کرده قبول را آنها عادت طبق صرفا و باشیم
توانیم حدس بزنیم که اطرافیانمان در زندگی خود به دنبال چه اهدافی هستند و زندگی برای آنان چه معنایی دارد؟ چگونه می .2

 کنیم کشف  را آنان فکری هایریشه  برخی از دارند، که رفتارهایی یا زنندمی که حرفهایی الی البه توانیم ازمی بگیریم، نظر زیر را اطرافیان خود ما اگر

 زندگی در آنها که بزنیم حدس توانیم می ،کنیم تحلیل خوب را ها عقیده و فکرها طرز بتوانیم این اگر و دارند فکری طرز و عقیده چه آنها که بدانیم و

  .دارد معنایی چه آنان برای زندگی و هستند اهدافی چه به دنبال خود

سان  برخی پردازند؟می خود باورهای دربارۀ تفکر به لحظاتی روزانه، اشتغاالت  از فارغ ها،نانسا  چرا برخی .3 شتغاالت  از فارغ ها،ان  ا

سبت  پردازند و می خود باورهای دربارۀ تفکر به لحظاتی روزانه، شند.  می باورها آن پذیرش به ن شۀ  به خواهندمی آنان اندی سند  خود باورهای ری  و بر

 دهند. قرار منطق و عقل چارچوب در را فکری خود های بنیان کوشند می و هستند فلسفی تفکر اهل حقیقت، در اینان، کنند. مرور را آنها چرایی قبول

در چه صورتی خودمان بنیانهای فکری خود را می سازیم و به آزاداندیشی می رسیم؟) آزاد اندیشی محصول چه نوع تفکری          .4

 درستی  دالیل یافتن چرایی و آموختن است؛  زندگی به مربوط باورهای کردن دربارۀتامل  فیلسوفانه  اندیشیدن است و چگونه به دست می آید؟(   
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ستی  یا ست  باورهای پذیرفتن باورها؛ نادر شتن  کنار و در ست.  گذا  به و سازیم  می را خود فکری های بنیان خودمان صورت،  این در باورهای نادر

 .کنیم می کسب مستقل شخصیتی رسیم و می آزاداندیشی

 کسب شخصیت مستقل  -3 آزاد اندیشی -2به دست خودمان  های فکریساختن بنیان-1فلسفی درباورهایمان چیست؟ ۀ تفکرنتیج .5

 باورها دارند. این اهداف انتخاب در کننده تعیین نقش سازند، می را ما فلسفۀ  که باورها اینزندگی مان دارند؟ باورها)یا فلسفه( چه نقشی در   .6

 اوست. زندگی به دهنده معنا هرکس فلسفۀ گریزان باشیم. چیزی چه از و قراردهیم زندگی هدف را چیزی چه گویندمی ما به که هستند

 باورهای مربوط به زندگیکدام امور فلسفۀ ما را می سازند و نقش تعیین کننده در انتخاب اهداف دارند؟  .7

 انسان  حقیقت مانند اموری به کمتر ها آدم برخی -1دسته:    3با توجه به نقش باورها در زندگی، مردم به چند دسته تقسیم می شوند؟     .8

شند می جهان و شان  و دور که از ای اندازه همان به و اندی  و چندانی ندارند نظر دقت نیز هدف انتخاب در نتیجه در کنند،می قناعت اند، آموخته بر

 نتیجه در رسند؛ می انسان  و جهان درست دربارۀ  دانشی  به موارد بسیاری  در و اندیشند  می امور این در ها آدم برخی -2. دیگرانند روی دنباله بیشتر 

ستی  معنای آنان زندگی و برگزینند برای زندگی قبولی قابل هدف توانند می شی  نیز برخی -3. کند پیدا در ست  نگر سان  و جهان دربارۀ نادر  .دارند ان

  .است گرفته خود به نادرستی معنای آنان زندگی و رفته خطا هدف به انتخاب در اینان،

سفی پی برد؟  .9 سان  اگر چگونه می توان به فواید و ثمرات  تفکرفل ستفاده  با و دهد افزایش را خود تفکر قدرت ان  در تفکر، قواعد از ا

 یابد. می دست آن ثمرات و فواید به بیندیشد، امور فلسفی

 غیرمنطقی عادت های از رهایی  -3استقالل در اندیشه  -2ها   مغالطه از دوری -1 فلسفی را برشمارید. تفکر فواید برخی .10

 اندیشه  تا گیرد می کمک باورها از آنها کردن خارج و ها تشخیص مغالطه  توانایی منطقی از فلسفه  ؟ نقش فلسفه دردوری ازمغالطات چیست   .11

 ها، مغالطه از کاستن  با کوشند  می فیلسوفان  .گردد هموار درست  اعتقادات به رسیدن  راه و شود  داده تشخیص  غلط از تفکّرات درست  فلسفی  های

 آنها کنند. بیان باشد، مغالطه خالی از که مناسبی گفتار با را آن و دهند ارائه زندگی، بنیادی مسائل در چه و عالم هستی در چه ،حقایق از درستی  فهم

 زندگی در کنند، دقت اینکه گاهی بدون افراد برخی که چرا دهند؛ نشان  دیگران، گرفتن عبرت جهت را های فلسفی  مغالطه از هایی نمونه کوشند  می

 .کنند می عمل و گیرند می تصمیم آن براساس و است، پذیرفته مغالطه یک آن مبنای که را باوری خود،

زاعی انتدهد که آنها سر گرم بحثهای زندگی برخی فیلسوفان نشان می»کاررفته است؟ ای بهدر عبارت مقابل چه نوع مغالطه .12

مغالطه تعمیم شتاب زده. تعمیم یک  «اند و کاری به زندگی واقعی مردم نداشته اند، پس چرا ما از آنها دنباله روی کنیم؟خود بوده

 .حکم جزئی به همه مصداق ها. آری برخی فیلسوفان بوده و هستند که کاری به زندگی واقعی مردم نداشته و ندارند. اما همه این گونه نیستند

  انند سقراط، سهروردی ...م

سفی،  از فواید تفکر .13 ضیح دهید.    فل شه را تو ستقالل در اندی سوف  ا پایۀ  بر را اش عقیده و پذیرد نمی دلیل بدون را سخنی  هیچ واقعی فیل

صّب  و تبلیغات خیاالت، ستدالل  دربارۀ او کند. نمی بنا تع شد  می ها ا ستی  اگر به و اندی سائل  در مردم عموم پذیرد. می را آنها ببرد، پی شان  در  م

سفی می  بنیادین شند فل شبختی  اختیار، آزادی، خدا، دربارۀ دهند؛ می نظر و اندی سوف  رنج. و خو ست  این دیگر با مردمان فرق فیل سوف  اواّلً که ا  فیل

 نه است؛  استدالل  و برهان تابع او دهد. پاسخ می  و شود  می مسائل  قبیل این وارد درست  روش با ثانیا کند؛می فکر نحو جدّی به مسائل  همین دربارۀ

 اشخاص. و افراد تابع

سخنی را می پذیرد؟     .14 صورتی  سوف درچه  سوف  یک فیل  پایۀ خیاالت، بر را اش عقیده و پذیرد نمی دلیل بدون را سخنی  هیچ واقعی فیل

 پذیرد. می را آنها ببرد، پی شان درستی اگر به و اندیشد می ها استدالل دربارۀ او کند. نمی بنا تعصّب و تبلیغات

سوف » عبارت  .15 صّب  و تبلیغات پایۀ خیاالت، بر را اش عقیده و پذیرد نمی دلیل بدون را سخنی  هیچ واقعی فیل  نمی بنا تع

 استقالل در اندیشهبیانگر کدام یک ازفواید تفکر فلسفی است؟ « کند

 تعصّب و تبلیغات پایۀ خیاالت، بر راعقیده اش را بر چه پایه ای بنا نمی کند؟ هرگز یک فیلسوف  .16

 تعصّب  و تبلیغات پایۀ خیاالت، بر را اش عقیده و پذیرد نمی دلیل بدون را سخنی  هیچ واقعی فیلسوف  فیلسوف واقعی چه ویژگی هایی دارد؟  .17

  پذیرد. می را آنها ببرد، پی شان درستی اگر به و اندیشد می ها استدالل دربارۀ او کند. نمی بنا

 درست  روش با ثانیا کند؛می فکر نحو جدّی به مسائل بنیادین فلسفی   دربارۀ فیلسوف  اواّلً که است  این با مردمان دیگر چیست؟ فرق فیلسوف   .18

 اشخاص. و افراد تابع نه است؛ استدالل و برهان تابع او دهد. پاسخ می و شود می مسائل قبیل این وارد
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پشتوانۀ   که پذیرند می را افکاری جامعه یک افراد مواقع، از بسیاری  در توضیح دهید. غیرمنطقی را  ازعادات رهاییفلسفی،  از فواید تفکر .19

سلی  از انتقال یا و زمان مرور اثر بر بلکه ندارند، محکمی منطقی و عقلی سل  ن ست  آمده در عادت یک صورت  به بعد، به ن  بدون جامعه، افراد اکثر و ا

تالش  و پذیرندنمی را آنها نبود، عقل با منطبق اگر و دهندمی ارزیابی قرار مورد را افکار قبیل این جوامع، این متفکر افراد .اندپذیرفته آنها را دلیل

  .کنند آگاه افکار آن بودن باطل به نیز را سایرین کنندمی

ست؟    .20 سبت به ارزیابی افراد متفکر از عقایدغیرمنطقی چی ست،  پذیرش مورد عقاید قبیل که این آنجا از واکنش مردم ن  درابتدا مردم ا

ستقامت  البته، .نامندمی وانحرافی باطل را متفکران آن دیدگاه حتی و پذیرندنمی را متفکران سخنان این  مردم سوز،  و طلب حق متفکران ا  باالخره دل

شش  با عقاید، آن بودن باطل و شود واقع می مؤثر سیاری  و گرددنمایان می تدریج به حقیقت، درخ  به و گذارندمی کنار را خود باطل عقاید مردم از ب

 .آورند می رو حقیقت

 حقیقی هدایت آزادی سمت به را انسان فلسفه، که چگونه دهد نشان خواهد می خواهد چه چیزی را نشان دهد؟ غار میافالطون در تمثیل  .21

 .کند می

 تمثیل غار -جمهوری  مشهور است؟ افالطون در کدام کتاب مثالی برای آزادی اندیشه بیان می کند؟ این تمثیل به چه نامی .22

شدن زنجیرنمی  .23 سایه     چرا زندانی بعدازپاره  شنایی خواهد گریخت وبه  شنایی بیرون بنگرد)چرا از رو ا  هتواند به یکباره به رو

شنایی  پناه خواهد برد(؟ شمهایش  رو ست  نخواهد و ساخت  خواهد خیره را چ شیایی  توان  دید،می را آنها هایسایه  تنها هنگام آن تا که را عین ا

 از فرد این بنابراین شااد؛ خواهد مبتال فرسااا طاقت دردی به چشاامهایش که طبیعی اساات بنگرد، روشاانایی درخود بخواهد اگر و ببیند درساات

 .شد خواهد استوارتر ها سایه به نسبت هم اش عقیده .ببیند توانست می بهتر را آنها زیرا برد خواهد پناه هابه سایه باز و گریخت خواهدروشنایی

سی زندانی را از غار بیر  .24 شیای حقیقی را دارد؟ چرا؟  ون آورد و درمعرض نورکامل قراراگر ک  خیر. زیرادهد، آیا توانایی دیدن ا

شیای  از یک هیچ نخواهد توانست  و داد خواهد دست  از را آن تحمل توانایی که شود  می تحمیل او بر عظیمی رنج چنان  را حقیقی ا

  بشناسد. و ببیند

 چگونه زندانی رها شده، می تواند به سایه بودن تصاویر پی ببرد)و خواهد فهمید که تا اندازه ای خورشید عامل هرچیز است(؟ .25

 آن بودن سایه به و شناخت  خواهد را واقعی اشیای  و حیوانات ،انسانها  دیگری پس از یکی بگیرد، خو روشنایی  با وی چشمان  تدریج به اگر

صاویر  شت،  حقیقت می را آنها قبل چندی تا که ت ست  خواهد مدّتی از پس شخص  این .برد خواهد پی پندا  عامل که را نوری آن توان

 بودند کرده عادت آنها دیدن به زندان در دوستانش و او که است چیزی هر عامل خورشید ای اندازه تا که بداند ببیند و است اشیا شناخت

زندانی رها شددده از بندکه به روشددنی حقیقت عادت کرد و عامل    کند؟آزادی حقیقی را تبیین میچگونه تمثیل غارراه رسیییدن به  .26

کند و دیگر حاضر به بازگشت به جایگاه قبلی خود نخواهد   شناخت اشیا را، همان نورو روشنی دانست، از وضعیت خود احساس رضایت می        

ها، حقیقی نیسددتندو ایی آنان تالش خواهدکرد و به آنها خواهدگفت که سددایهبود او به حال گرفتاران دربند تاسددخ خواهد خورد و برای ره

 بود. حقیقتباید درعالمی خارج از عالم غار به دنبال 

 احساس خود از وضعیت ؟اگر زندانی رها شده از بند، غاررا بیاد بیاوردچه احساسی نسبت به خودوگرفتاران دربندخواهدداشت    .27

 کرد. خواهد تالش زندان از آنان رهایی برای و خورد خواهد تأسخ بند در گرفتاران حال بر و خواهدکرد رضایت

شده را دوباره به داخل غارببر  .28  هااین سددایهگویدمی آنهابه او شود؟ میند بین او و اطرافیان چه گفتگویی برقراراگر زندانی آزاد

 دادن دست  از شدن و  خراب با و رفت غار بیرون از اوگویندبه یکدیگرمی آنان. یافتدار خواهندهخند را او حرف امّا همه نیستند.  حقیقی

 اش برگشت.بینایی

ضع  یک از افالطون، گذر غار تمثیل به توجه با .29 سیدن  و عادی و ست  به چیزی چه پرتو در برتر حقیقت به ر راه  آید؟ می د

 کشااف رهایی از نظر افالطون در آمدن از سااکون، بلند شاادن از جای خود، تحمل رنج اولیه برای عبور و رساایدن به حقیقت اساات. برای

 از این آزاد آنگاه بخشید.  رهایی آنها از تأثیرپذیری از را فکر و کرد پاره خرد، و کمک عقل با را نابخردانه عادتهای زنجیر باید ابتدا حقیقت،

 بنا کرد. استوار و محکم زیربنایی بر را زندگی تدریج به و اندیشید قیود و زنجیرها
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سیدن  رنج .30 ست  تر شیرین  حقیقت به ر سوف واقعی رنج  نادانی؟ در ماندن راحتی یا ا سیدن  یک فیل شیرین  حقیقت به ر تر  برایش 

 ترجیح می دهد.نادانی را  در ماندن است اما یک فرد عادی که در قید عقل معاش است راحتی

شبیه  دربند زندانی به را حقیقت درک عدم و نادانی در ماندن افالطون چرا .31 ست؟  کرده ت ست.    ا صور در توهمات خود ا نادان مح

ست و از انواع حرکتهایی که می       سته ا ست. گویی دست و پایش ب سیار کوچک ا صمیم محدوده دید او ب تواند  هایی که میتواند بکند و انواع ت

ندگی و                 بگیرد  کل ز باره شااا فت هر دو گروه در ندانی نیز چنین اسااات. پس می توان گ هد. ز جام نمی د هت ان به همین ج ندارد.  خبر 

صمیم  صحیح یا غلط، برآنها تحمیل        کنند نمیهایی که میگیریت ستند که جامعه،  سومی ه شند و گرفتار زنجیر عادات خود و آداب ر اندی

 دارد) برگرفته از جزوه استاد جاللی(.آنها را به تفکر وا نمیکرده است. حوادث جهان و زندگی نیز 

شر  که زندانی ترین بزرگ .32 ست  ممکن ب ست؟  شود،  گرفتار آن به ا سان  گرفتاریجهل و نادانی و عدم درک حقیقت) چی  غار در ان

 نادانی(. و ها و تعصب ها عادت

شته  آنها رهایی برای که را جوانی سخنان درغار زندانیان چرا .33 سایه ها و    پذیرفتند؟نمی بود، برگ چون زندانیان، به همان جهان 

شتر می      ضع موجود عادت کرده بودند و آن را بی شتند. آنها به و سطحی دل خوش بوده اند و به آن باور دا سندیدند تغییر و ترک  نمودهای  پ

 ند.یابون رفتن از غاررادرخودمیکه شهامت بیرتفکرندآید تنها فیلسوفان و اهل عادت معموال دشوار و رنج آور است و از عهده هرکسی برنمی
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  فلسفهدرس چهارم: آغاز تاریخی 
 ** درس در یک نگاه** 

 توضیحات مفاهیم

 آغاز دانش فلسفه
 دربارۀ اساسی اندکه بوده کسانی گرفته شکل تمدّنی هرجا کرد. آغازی تعیین و مکانی زمانی نظر از فلسفه، دانش برای توان نمی

 باشیم. نداشته آنها از اطّالعی و باشد مانرسیده به آثارمکتوبی اند،گرچهاندیشیده بشرمی زندگی های مسئله ترین

علت عدم تعیین تاریخ 

 دقیق آغاز فلسفه
 است. رفته بین از آنها آثارتمدنی شدحوادث، آمدو دراثرگذرزمان و که اند قدیمی قدر آن ازتمدنها چون برخی

اهمیت تمدن های 

 قدیمی تر

قل شده تر منتهای جدیدها به تمدنهای آنبوده اند و دستاورد ترمقدمه و پلکان شکل گیری تمدن های جدید های قدیم تر و ساده تر،تمدن
 است.

وضعیت حکمت و 

 فلسفه در ایران باستان

 دورۀ بزرگ از فیلسوفان که اند. سهروردی زیستهمیآنجا  در خداپرست فیلسوفانی و خیز بوده فلسفه سرزمینهای یکی از باستان ایران

 دارای هم و اندیشیدند می فلسفه و حکمت به هم که اند بوده ای انسانهای وارسته کیانیان دورۀ در که است معتقد است، اسالمی

 اند. زیسته می آنان از پس و زمان هم نیز و برخی باستان یونان دورۀ فیلسوفان از پیش اندکی حکیمان این .اند بوده سلوک معنوی

 فلسفه دروضعیت 

 بین هند، چین،

 مصر و النهرین

 حکایت از که آثاری و رواج داشته فلسفه و حکمت بیش و کم اند، گرفته شکل یونان تمدن از پیش که باستانی تمدنهای در این

که  گاتاها و است هندو متعدد متون شامل که اوپانیشادها مانند است، جای مانده به باشند، داشته هستی بنیادین مسائل در تفکر

 .باشد می زرتشت های سروده

 فلسفی تفکر مهد
 یادگار به باستان یونان از غلبه داشته، آنها در فلسفی جنبۀ یا شده نگاشته فلسفی زبان به که هایی قطعه یا ها مجموعه نخستین

 و گرفت شکل فلسفه دانش که بود آنجا در .کنند می یاد تفکر فلسفی مهد عنوان به یونان سرزمین از جهت همین به .است مانده
 .شد عقالنی رایج روش با جهان تفسیر

 یونانی فلسفۀزادگاه 
شد. در می که ایونیا نامیده کنونی( صغیر)کشور ترکیه آسیای غرب در واقع باستان یونان سرزمین بود از بخشی یونانی فلسفۀ زادگاه
 گذاشتند. وجود عرصۀ به پا یونان فیلسوفان اولین و شد گذاری پایه فلسفیمباحث  میالد پیش از قرن شش حدود در که بود اینجا

اندیشمندان برخی 

 یونانی قبل از سقراط
 پارمنیدس -4هراکلیتوس     -3فیثاغورس      -2تالس     -1

 اندیشمندنخستین 

 یونانی)تالس(

 پایه و عنصر اولین آب داشت عقیده او داشته است. مشخصی اندیشه فلسفی که دانند می یونانی اندیشمند نخستین مورخان تالس را

 است شده ساخته آب نهایت، از در چیز، همه چیزهاست و سایر اساس و

 فیثاغوریان
 آنان، نظر در اند. شده آن پیشرفت و باعث کرده ریاضیات وقف را خود که اند بوده کسانی نخستین »ارسطو درمورد آنها می گوید

 «.هستند موجودات همه اوّلی عناصر همان اعداد، اصول و اعداد و است موجودات صادق تمام دربارۀ ریاضی اصول

 هراکلیتوس

  جهان دائمی تحول و تغییر -2 اضداد وحدت-1اوست؛ دو اندیشه دلیل به وی: دالیل شهرت

 جهان که است اضداد این وجود شوند؛ جمع یکدیگر با توانند می هستند، هم ضد با که اموری که عقیده داشت اووحدت اضداد: 

 نیست. تضاد و از ستیز گریزی و سازد می را
 و زندگی دگرگونی، قانون وجود ندارد. جهاندراین چیزثابتی هیچ« وحرکت است درسیالن همه چیز»گفتمی اوتغییردائمی جهان: 

 «بارشنا کرد. دو رودخانهدریک تواننمی»که کنیمقبول باید گریخت.آن از تواننمی و راندمی فرمان چیز همه بر است، کائنات قانون

 پارمنیدس

 او معتقد بود کرد. دقیق هستند، توجه فلسفه اصلی مفاهیم از )وجود و حرکت( که« شدن»و « بودن»بار به مفهوم  نخستین برای وی

زیرا این « نیستی، هست» گفت تواننمی و ندارد راه نیستی واقع، ندارد. درجهان شدن و حرکت و است ثابت واحد امر یک هستی، که
 این به تواننمی حواس طریق از البته رو هستیم.روبه فناناپذیر و جاودان و تغییر بدون واقعیت یک با ما است. آمیز تناقض جمله

 دهدمی نشان را جهان ظاهری همین مرتبۀ فقط حواس دریافت. توانمی را حقیقت این که عقلی است تفکر با تنها رسید. واقعیت

 .است جاودانه و تغییر بدون که رسید هستی حقیقی و باطنی الیۀ به آن توانمی باعقل امّا .است متغیرو مختلف امور دهندۀ نشان که

عامل پیدایش 

 سوفیستها

 آن مردم بر نگرانی و تشویش نوعی تا شد سبب عرضه داشتند، اندیشمندان یونان باستان که متضادی غالبا و گوناگون نظریات و آرا

 منجر دانشمندانی ظهور به فکری آشفتگی گردد. این پراکنده ایشان ذهن در دانش به نسبت اعتمادی بذر بی و شود غالب روزگار

 یعنی دانشمند می خواندند.« سوفیست»خود  گروه شدند. این اعتباری علم بی منادی که گردید

 در دیدگاه سوفیستها

 شناسانجهان مورد 

 آورند، دست به جهان از درستی تفسیر اند نتوانسته و آنها است متضاد یکدیگر با شناسان جهان و اندیشمندان سخن که دلیل این به 

 آوردند. روی سخنوری فن به علوم آموزش جای به و بیهوده دانستند را آنان نظریات

 کردند. را انکارواقعیت و حقیقت اصل رسیدندکه به آنجا و دادند قرار هدف را رقیب بر پیروزی حقیقت، به رسیدن جای به هاسوفیست  هاهدف سوفیست

 



 تلگرام @nabavi88        **"سوفی لند"مؤلف کتابهای کمک آموزشی فلسفه و منطق ** 

 

شنا کرد »جملۀ .1 ست؟      « دریک رودخانه دوبارنمی توان  ست؟ منظور وی از این پیام چی سالی می زی ست؟ودرچه   یکی به متعلقازکی

 معتقد بود هیچ او اسدت.  کرده می زندگی قبل سدال  2500 یعنی ازمیالدمسدی،،  پیش سدال  500 درحدود که اسدت  هراکلیتسقدیم به نام  ازفیلسدوفان 

 گریختآن از تواننمی و راندمی فرمان چیز همه بر است، کائنات قانون و زندگی دگرگونی، قانون وجود ندارد. جهاندراین چیزثابتی

شه هایی که اکنون در بین ما      .2 سیاری از اندی شه ب سیم    از چه طریقی می توان ری شنا ست را ب سابقۀ  و رایج ا  پی آنها تاریخی به 

 با بررسی  و تحلیل آغاز اندیشه های فیلسوفانه و تفکرات فلسفی.  ؟ببریم

سفه زمان و یا مکانی تعیین کرد؟  .3 سفه،  دانش برای توان نمی آیا می توان برای آغاز دانش فل که   طور همان کرد. تعیین آغازی زمانی نظر از فل

 بشرمی  زندگی های مسئله  ترین دربارۀ اساسی   اندکه بوده کسانی  گرفته شکل  تمدّنی هرجا است.  آمده پدید سرزمین  کدام در ابتدا فلسفه  گفت توان نمی

 باشیم. نداشته آنها از اطّالعی و باشد مانرسیده به آثارمکتوبی اند،گرچهاندیشیده

 آمدو دراثرگذرزمان و که اند قدیمی قدر آن ازتمدنها برخی به هیچ وجه نمی تواند  تاریخ دقیقی ازآغاز فلسفه بدهد؟  چرا اطالعات امروز ما .4

ست.  رفته بین از آنها آثارتمدنی شدحوادث،  ساده  قدیم که تمدنهای دانیم قدرمی همین ا  و اند جدیدتربوده تمدنهای گیری شکل  پلکان و مقدمه تر، ترو

ست.  شده  منتقل جدیدتر های تمدن به آنها دستاوردهای  سفه ارائه  آغاز از دقیقی تاریخ تواند نمی وجه هیچ به ما امروز اطالعات بنابراین، ا  تنها ما دهد؛ فل

 .کنیم فلسفی ارائه های دورترین اندیشه از اجمالی گزارشی مانده، باقی آثار براساس توانیم می

ساده تر   .5 ست؟ اهمیت تمدن های قدیمی تر و  تمدن های قدیمی مقدمه و پلکان شددکل گیری تمدن های  برای تمدن های بعدی چه بوده ا

 جدید بوده اند و دستاورد آن ها به تمدن های جدیدتر منتقل گشته است.

 باستان  که ایران دارد حکایت از این ها گزارش در این باره چیست؟   نظر سهروردی  وضعیت حکمت و فلسفه در ایران باستان چگونه بود    .6

 معتقد است،  اسالمی  دورۀ بزرگ از فیلسوفان  که سهروردی .اند زیسته  می ایران در خداپرست  فیلسوفانی  و حکیمان و خیز بوده فلسفه  های سرزمین  یکی از

 اندکی حکیمان این .اند بوده سلوک معنوی  دارای هم و اندیشیدند  می فلسفه  و حکمت به هم که اند بوده ای های وارسته  انسان  کیانیان دورۀ در که است 

 اند. زیسته می آنان از پس و زمان هم نیز و برخی باستان یونان دورۀ فیلسوفان از پیش

 تمدن از پیش که باستانی  های تمدن در این مصرچگونه بود؟  و النهرین بین هند، چین، باستانی  های تمدن وضعیت حکمت و فلسفه در   .7

 مانند است، جای مانده به باشند، داشته هستی بنیادین مسائل  در تفکر حکایت از که آثاری و رواج داشته  فلسفه  و حکمت بیش و کم اند، گرفته شکل  یونان

 .باشد می زرتشت های که سروده گاتاها و است هندو متعدد متون شامل که اوپانیشادها

دارند را  هسییتی در تمدن های باسییتانی بنیادین تفکردرمسییایل از نام دواثر به جای مانده از تمدن های باسییتانی که حکایت .8

 .باشد می زرتشت های که سروده گاتاها و است هندو متعدد متون شامل که اوپانیشادها بنویسید.

 در فلسفی  جنبۀ یا شده  نگاشته  فلسفی  زبان به که هایی قطعه یا ها مجموعه نخستین  زیراکنند؟ می یاد فلسفی  تفکر مهد عنوان به ازیونان چرا .9

شته،  آنها ستان  یونان از غلبه دا ست  مانده یادگار به با سفی  مهد عنوان به یونان سرزمین  از جهت همین به .ا  دانش که بود آنجا در .کنند می یاد تفکر فل

 .شد عقالنی رایج روش با جهان تفسیر و گرفت شکل فلسفه

 عقالنی روشیونان باستان /  ؟روشی رواج گرفتچه  با درآنجا جهان تفسیر و گرفت شکل فلسفه در کجا دانش .10

 واقع باستان  یونان سرزمین  بود از بخشی  یونانی فلسفۀ  زادگاهیونانی کجاست؟ در چه قرنی مباحث فلسفی  پایه گذاری شد؟     فلسفۀ  زادگاه .11

 و شد  گذاری پایه مباحث فلسفی  میالد پیش از قرن شش  حدود در که بود شد. در اینجا  می که ایونیا نامیده )کنونی ترکیه کشور ( صغیر  آسیای  غرب در

 گذاشتند. وجود عرصۀ به پا یونان فیلسوفان اولین

داشت و آنها کوشش می کردند   می مشغول  خود به را اندیشمندان  ذهن هرچیز از بیش کدام مسئله  گیری فلسفه،  شکل  آغاز در .12

 مشغول  خود به را اندیشمندان  این چیز هر از بیش آنچه گیری فلسفه،  شکل  آغاز دربه چه دیدگاهی دست یابند و به چه مسائلی توجه کنند؟   

 دگرگونی این درستی بتوانند  که یابند دست  دیدگاهی به تا کردند می کوشش  آنها داد.می رخ طبیعت جهان در که پیوسته  بود هایی دگرگونی داشت،  می

 با بیش و کم که بودند دانشاامندانی آنان پرداختند. نمی فلساافی به تفکر فقط بودند، دوره آن در که اندیشاامندانی البته .کنند تحلیل نظرعقلی، از را ها

 کردند. می توجه نیز هستی بنیادین مسائل به و بودند آشنا فلسفه جمله از خود، زمان علوم مجموعۀ

سر زبان    .13 سوف بر  شمند کلمۀ فیل سفه،  شکل  آغاز در ها افتاد؟در زمان کدام اندی سوف برای  هنوز گیری فل سی  کلمۀ فیل  در رفت. نمی کار به ک

 افتاد. ها زبان سر بر کلمه این که بود سقراط زمان

 اندیشمند نخستین  فلسفه تالس را  مورخاندانند؟ در چه تاریخی  می زیست؟  می یونانی اندیشمند  نخستین  فلسفه چه کسی را   مورخان .14

دانیم  می نیست. ولی  مشخص  او مرگ و تولد تاریخ .زیست  می میالد پیش از ششم   قرن در وی داشته است.   مشخصی   فلسفی  اندیشه  که دانند می یونانی

شیدگرفتگی  میالد از پیش 585 سال  در که کرد بینی پیش دقیقا میالد از قبل 580 سال  حدود در وی که شیدگرفتگی  این و دهد می رخ خور  در خور

 داد. زمان رخ همان
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ست؟چگونه می توان به   .15 شته ای باقی مانده ا شته  تالس هیچ از افکار او پی برد؟ آیا از تالس نو ست  نمانده باقی ای نو شته  روی از و ا  های نو

 اند. آورده دست به را او از افکار برخی بعدی فیلسوفان

 در چیز، همه چیزهاست و  سایر  اساس  و پایه و عنصر  اولین آب داشت  عقیده اوبه نظر تالس همه چیز درنهایت از چه ساخته شده است؟ چرا؟     .16

ست؛  شده  ساخته  آب ازنهایت،  سیار  درجات در و شود  می باال بخار درجات در آب که دید می زیرا او ا صورت   به وقتی و گرددمی سخت  و منجمد پایین ب

 اند.  آب دیگری از شکل حتما هم پس اینها رویند. می زمین گیاهان از آید، می باران

 ریاضی محسوب می شود و دستگاه فلسفی او آمیخته ای از کدام علوم است؟کدام یک از فیلسوفان اولیه از پایه گذاران فلسفه و  .17

 و فلسفه  با خاص ای گونه به را او ریاضیات  شود.  می محسوب  نیز فلسفه  گذاران پایه از یکی است،  هندسه  و گذار ریاضی  پایه که طور همان او فیثاغورس/ 

 نهاد. بنیان عمیق دستگاه فلسفی یک و آمیخت هم در عرفان

سطو در بارۀ فیثاغورس و پیروانش چه می گوید؟   .18 سطو  ار سوفانی » گویدمی او پیروان و فیثاغورس دربارۀ ار  می خوانده فیثاغوریان نام به که فیل

 و است  صادق  موجودات تمام دربارۀ اصول ریاضی   آنان، نظر در اند. شده  آن پیشرفت  باعث و کرده ریاضیات  وقف را خود که اند بوده کسانی  نخستین  شوند، 

 «هستند. موجودات همه عناصر اوّلی همان اعداد، اصول و اعداد

ست؟   به عقیدۀ  .19 صر اولی همه موجودات چی ضی   آنان، درنظرفیثاغوریان عنا صول ریا ست  صادق  موجودات تمام دربارۀ ا صول  و اعداد و ا  ،اعداد ا

 هستند. موجودات همه عناصر اوّلی همان

شد؟     کدام الفاظ و واژه ها برای  .20 سط فیثاغورس به کار برده  ستین بار تو  وی برد. به کار بار اولین برای او را  "فلساافه" لفظ یندگویم نخ

 کرد. استفاده بار نخستین برای جهان برای را "کیهان"نیز واژۀ  و است رایج امروزه که معنایی به را "تئوری"واژه  همچنین

 است. دومین  اضداد  وحدت اوّلی اوست؛  دو اندیشه  دلیل به فلسفه  تاریخ در وی شهرت  کنید.دالیل شهرت هراکلیتوس در تاریخ فلسفه را ذکر    .21

 .است جهان دائمی تحول و تغییر وی مشهور اندیشۀ

 شوند؛  جمع یکدیگر با توانند می هستند،  هم ضد  با که اموری که عقیده داشت  او را با مثال توضیح دهید.  "وحدت اضداد "عقیدۀ هراکلیتوس دربارۀ  .22

 گفت توان می هم و است  خالی لیوان گفت نیم توان می هم است،  آب آن نصف  تا که لیوان یک دربارۀ سرپایینی.  هم است و  سرباالیی  هم کوه، دامنۀ مثالً

 نیست. تضاد و از ستیز گریزی و سازد می را جهان که است اضداد این وجود پس ندارند. یکدیگر تضادی با جمله دو این و است پر آن نیم

 نیست. تضاد و از ستیز گریزی و سازد می را جهان که است اضداد وجودبه نظر هراکلیتوس چه چیزی جهان را می سازد؟  .23

ضیح دهید.  "تغییردائمی جهان"عقیدۀ هراکلیتوس دربارۀ  .24 سیالن  همه چیزگفت می اورا تو ست  در وجود  جهاندراین چیزثابتی هیچ وحرکت ا

 بارشنا کرد. دو رودخانهدریک تواننمیکه  کنیمقبول باید گریخت.ازآن تواننمیوراندمی چیزفرمان برهمه است، کائنات قانون و زندگی ندارد.دگرگونی، قانون

  است. کرده مالقات پارمنیدس با جوانی سقراط در افالطون، نقل به بنا است؟ کرده مالقات کدام فیلسوف با جوانی در سقراط .25

 . پارمنیدس است؟ کرده عرضه شعر صورت به را خود اولیه، کدام فیلسوف فلسفۀاز میان فیلسوفان  .26

« شدن »و « بودن»بار به مفهوم  نخستین  برای پارمنیدس باربه کدام مفهوم اصلی فلسفه توجه دقیق کرده است؟    نخستین  برای پارمنیدس .27

 است. کرده ذکر را دو آن تفاوت و کرده دقیق هستند، توجه فلسفه اصلی مفاهیم از که )وجود و حرکت(

ستی  نظرپارمنیدس .28 سید.   را و جهان واقع درمورد ه ستی،  که او معتقد بودبنوی ست  ثابت واحد امر یک ه گفت می او ندارد. شدن  و حرکت و ا

رو  روبه فناناپذیر و جاودان و تغییر بدون واقعیت یک با ما است.  آمیز تناقض زیرا این جمله« نیستی، هست  » گفت تواننمی و ندارد راه نیستی  واقع، درجهان

سید.  واقعیت این به تواننمی حواس طریق از البته هستیم.  ست  تفکر با تنها ر همین  فقط حواس دیگر: عبارت به دریافت. توانمی را حقیقت این که عقلی ا

 که رسید  هستی  حقیقی و باطنی الیۀ به آن توانمی عقل با امّا است.  متغیر و مختلف امور دهندۀ نشان  که دهدمی نشان  را هستی  و جهان ظاهری مرتبۀ

 .است جاودانه و تغییر بدون

 حواس طریق خیر. ازفناناپذیر رسید؟ چرا؟ و جاودان و تغییر بدون واقعیت یک توان از طریق حواس بهبه عقیدۀ  پارمنیدس ، آیا می .29

 هستی  و جهان ظاهری همین مرتبۀ فقط حواس دیگر: عبارت به دریافت. توانمی را حقیقت این که عقلی است  تفکر با تنها رسید.  واقعیت این به تواننمی

 است. جاودانه و تغییر بدون که رسید هستی حقیقی و باطنی الیۀ به آن توانمی عقل با امّا است. متغیر و مختلف امور دهندۀ نشان که دهدمی نشان را

سه کنید.  عقیدۀ هراکلیتوس و پارمنیدس را در مورد  .30 ستی و جهان واقع، مقای سیالن  همه چیز»گفتمی هراکلیتوس ه ست  در و « وحرکت ا

گریخت. پارمنیدس برخالف آن از تواننمی و راندمی فرمان چیز همه بر است،  کائنات قانون و زندگی دگرگونی، قانون وجود ندارد. جهاندراین چیزثابتی هیچ

ستی،  که هراکلیتوس معتقد بود ست  ثابت واحد امر یک ه ستی  واقع، گفت درجهانمی او ندارد. شدن  و حرکت و ا ستی،  » گفت تواننمی و ندارد راه نی نی

 رو هستیم. روبه فناناپذیر و جاودان و تغییر بدون واقعیت یک با ما است. آمیز تناقض زیرا این جمله« هست
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شد؟      .31 ست ها  سوفی سبب پیدایش  ضادی  غالبا و گوناگون نظریات و آرا .چه عاملی  ستان   که مت شمندان یونان با شتند،   اندی ضه دا  نوعی تا شد  سبب  عر

شویش  سبت  اعتمادی بذر بی و شود  غالب روزگار آن مردم بر نگرانی و ت شه  و دانش به ن شان  ذهن در اندی شفتگی  گردد. این پراکنده ای  ظهور به فکری آ
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 شدند. ندیشه وا اعتباری علم بی منادی که گردید منجر

ستند؟ به جای آموزش علوم به چه چیزی روی آوردند؟         .33 سان را بیهوده می دان شنا ست ها نظرات جهان  سوفی  که دلیل این بهچرا 
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  درس پنجم: زندگی براساس اندیشه
 ** درس در یک نگاه** 

 توضیحات مفاهیم

علت جذب جوانان به 

 سقراط

 . او احترام با همراه و متواضعانه جذابش و رفتار منش و اخالق بخاطر

 رسید. پایان به شوکران جام با نوشیدن سرشار از فضیلتش زندگی شیوۀ اعدام سقراط

تأثیرات سوء 

سوفسطائیان  بر جامعه 

 آتن

 دانش ما که را آنچه و شناخت تواننمی را جهان معتقد بودندکه آنان بود. سوفسطائیان هایاندیشه از متأثر آتن جامعۀ

 سخنوری فن و جدل و ها اقسام مغالطه کمک با آنان .ندارد واقعیتها با تطابقی ماست و ذهن پرداختۀ و تنها ساخته نامیم،می

فضیلت  و اخالق هایی،اندیشه چنین تأثیر تحت گذاشتندمی تأثیر مردم شیوۀ زندگی بر و پرداختندمی خود اندیشۀ نشر به

 از آتن جامعۀ که شرایطی چنین در باطل بودند. دادن جلوه حق دنبال به مردم از بسیاری و بود شده کمرنگ مردم میان

 شد می رنگ کم ماهرانه سخنوری و جدل سایۀ در و حق طلبی گرفت می فاصله فضیلت و حقیقت

 او برای احیای تفکر عقالنی و استواری فضیلت قیام کرده و شالودۀ تفکر فلسفی اصیل را استوار ساخت. قیام سقراطدلیل 

راه پی بردن به عمق 

 افکار فلسفی سقراط

و  مطالعه از ما است. فلسفه واقعی حکایت زندگی وی کرد سپری فلسفه با را سراسرحیاتش اما ننوشت، هیچ کتابی سقراط

 ببریم. بیشتر پی درزندگی، فلسفه حقیقی نقش به و بزنیم ورق را اشفلسفی هایدفتراندیشه توانیماومی درزندگی تأمل

 روش سقراطی

 پرسش اش و درباره گزیدبرمی دارد، حیاتی اهمیت ما زندگی در که را از مفاهیم مفهومی داشت. ثابتی بحث روش سقراط،

 کردمی طرح دیگری سؤال او، پاسخ به با توجه شد، می پاسخ داوطلب کسی وقتی« چیست؟ دوستی»پرسیدمثالً می کرد.می

 روش این آورد. می دست به دهنده پاسخ زبان از بود، حق که را آنچه و رساندحقیقت می به را دهنده پاسخ که طوری به

 شهرت یافت.« روش سقراطی»به تدریج به  گرفت،می کار به سقراط پاسخ که و پرسش

مقصود سقراط از گشت و 

 گذار در شهرآتن

 ثروت و مال و جسم نباید که سازم متقاعد را بزرگساالن و جوانان شما که ندارم مقصودی این جز شهر در گذار و ازگشت» 

 و ثروت که است فضیلت از بلکه آورد، نمی ثروت، فضیلت که کنم یادآوری شما به و دهید ترجی، خود نفس کمال بر را

 «آید... می دست است، به سودمند جامعه و فرد برای که هرچه

رسالت سقراط از نظر 

 خودش

 نیستم کسی من یابیدخود می کناردر مرا جا همه شما ایستم.بازنمی شما به دادنوپند شما وسرزنش بیدارساختناز گاهمن هیچ

 به و بپرسند من از تا همنشینم توانگران با هم و با تهیدستان هم من کنم. سکوت آن خاطر به یا بگویم سخن پول برای که

 نهاده است من عهدۀبر رؤیاهادر و غیبی نداهای با خداوند که است این رسالتی دهند فرا گوش من سخنان

 جرم سقراط از نظرملتوس
 آنها و سازد می گمراه را جوانان افکارخود با گوید! جدید سخن می کند و از خدایی انکارمی خدایان مارا است که این جرمش

 .گرداند پدرانشان برمی آیین و از دین را

 دفاعیه او بیانیه ای فلسفی بود که همۀ اصول زندگی فلسفی اش را در بر داشت. ویژگی دفاعیّه سقراط

 افترا به سقراط
 زمین و اسرارآسمان به که است آن پی ودر گرفته درپیش ما آتنیان دین خالف رفتاری افترایی که به من زدند این بود: سقراط

 آموزد. می هم دیگران به را کار این و دهد جلوه حق را یابد. باطل دست

علت دانا پنداشتن 

 سقراط

 دانشمندحقیقی که کسانی از آنها کردن جدا و کنندمی بودن دانشمند ادعای کهکسانی شناخت برای من کاوش سقراط گفت:

 کسی بارنادانیهر که دلیل این به شاید فقط نیستم. دانا من که بنامند؛درحالی دانامرا غلطبه بزرگی گروهکهسبب شده هستند،

 خداست. حقیقی فقط دانای آنکه حال دانم؛می من دانند،نمی آنها راآنچه کنندکهمی مجلس گمان حاضران کنم،آشکارمی را

 و الهام سروش معبددلفی

 راز آن

 کرد طرح مثال عنوان به سقراط را نام نادانیم. و پایه چه تا که بنمایاند ما به که بود راز پیام ایناست. سقراط مردم داناترین

 داند. نمی هیچ که بداند سقراط چون که است آدمیان،کسی شما داناترین بگوید: تا

پاسخ سقراط به اتهام 

 انکار خدایان

 که شود می پیدا کسی آیا باشد؟ انسان وجود منکر امّا بپذیرد، را انسان به مربوط امور و صفات کسی که است ممکن آیا 

 کسی چنین نه،» گفت:  ملتوس « شود؟ منکر را خداوند وجود ولی باشد داشته قبول را بشری فوق عدالت و قدرت و علم

 ...«سپاسگزارم، » گفت:  سقراط «شود. نمی پیدا

 بیاموزم. دیگران به را آن و بکوشم دانش وجوی جست در خداوند مرا مامور ساخت تا ماموریت خدایی سقراط

 نظر سقراط دربارۀ مرگ

من پیر و ناتوان به دام مرگ افتادم؛ ولی مدعیان دود مرگ تندتر میاست؛ زیرا بدی ازبدی دشوار گریز از مرگ دشوار نیست، گریزاز

 اند،درآنجاگردآمده درگذشتگان همۀاگر و است دیگر جهانی به انتقال مرگ اگر من با همۀ چاالکی در چنگال بدی گرفتار آمدند.

 وروشودروبه جهان آندادگرداوران  با یابدو رهایی اند،برخودنهاده قاضی عنوان که مدّعیان ازاین آدمیباالترازاینکه نعمتی چهپس

 شوم.  روانهکام مرگبارهابه است،حاضرم این گردد! اگرمرگ همنشین مرتبگان بلند و نیکان با
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 بود شده موجب او احترام با همراه و متواضعانه رفتار. داشت جذابی منش و اخالق سقراط زیادی جذب سقراط شده بودند؟چرا جوانان  .1

 .شوند مجذوبش زیادی جوانان

 نزد و افتاد می راه به شهر در روز هر اوداد؟ بیشترچه مسائلی را موضوع تفکرقرارمیسقراط هر روز در شهر با چه کسانی حرف می زد و  .2

 اندیشید و با مردم سخن می گفت. می زندگی روزمرۀ مسائل دربارۀ پیوسته اوزد.  می حرف آنان با و رفت می اشراف واعیان و عامی مردم بازاریان،

شد و در  زندانی سالگی در هفتاد سقراطسقراط درچه سنی زندانی ومحکوم شد؟کیفرش چه بود؟ و چگونه زندگی اش به پایان رسید؟ .3

 . رسید پایان به شوکران جام با نوشیدن سرشار از فضیلتش گردید و زندگی محکوم اعدام دادگاه به

سوفسطائیان چه اعتقادی در مورد علم ودانش ) ؟به چه علت جامعۀ آتن در زمان سقراط، از حقیقت و فضیلت فاصله می گرفت .4

 بودندکه معتقد آنان .بود سوفسطائیان های اندیشه از متأثر سقراط زمان در آتن جامعۀتاثیر می گذاشتند؟(  شیوۀ زندگی مردمداشتند و چگونه بر 

 مغالطه اقسام کمک با آنان .ندارد ها واقعیت با تطابقی و ماست ذهن پرداختۀ و ساخته تنها نامیم، می دانش و علم ما که را آنچه و شناخت توان نمی را جهان

 گذاشتند می تأثیر مردم زندگی شیوۀ بر و پرداختند می خود اندیشۀ نشر به سخنوری فن و جدل و ها

 سقراط درچه اوضاع و شرایط جامعۀ آتن، برای احیای تفکرعقالنی قیام کرد؟()چه بود؟ جامعه آتنتأثیرات سوء سوفسطائیان بر  .5
شد و  می رنگ کم ماهرانه سخنوری و جدل سایۀ در طلبی حق و گرفت می فاصله فضیلت و حقیقت از بود و سوفسطائیان های اندیشه از متأثر آتن جامعۀ

 بسیاری از مردم به دنبال حق جلوه دادن باطل بودند. در چنین شرایطی سقراط پرچم علم و فضیلت را برافروخت.

او برای احیای تفکر عقالنی و استواری فضیلت  سقراط/دلیل قیام سقراط چه بود؟( )چه کسی شالودۀ تفکر فلسفی اصیل را استوارساخت؟ .6

 یام کرده و شالودۀ تفکر فلسفی اصیل را استوار ساخت.ق

  شد. می رنگ کم ماهرانه سخنوری و جدل سایۀ در طلبی حق در جامعۀ آتن زمان سقراط، حق طلبی در سایۀ چه چیزی کم رنگ می شد؟ .7

 سراسرحیاتش اما ننوشت، کتابی هیچ سقراط با توجه به اینکه سقراط کتابی ننوشت، چگونه می توان به عمق افکار فلسفی سقراط پی برد؟ .8

 به و بزنیم ورق را اش فلسفی های اندیشه دفتر توانیم می او زندگی در تأمل و مطالعه از ما .است فلسفه واقعی حکایت وی زندگی کرد سپری فلسفه با را

  .ببریم پی بیشتر درزندگی انسان، فلسفه حقیقی نقش

 حکایت راسقراط  زندگی او -افالطون نقشی درمعرفی اندیشه های فلسفی سقراط داشت؟شاگرد برجستۀ سقراط چه کسی بود و چه  .9

 . است کشیده تصویر به گران و سوفسطائیان مغالطه با را وی مبارزۀ و کرده

دهد افالطون نشان میگذاشت؟ ه مسایلی را با مخاطبش درمیان میبه عقیدۀ افالطون، سقراط عمر خود را صرف چه کرده است؟ و چ .10

 خداشناسی، اساسی داد، مسائل می گوش او به که کس هر با که سقراط عمر خود را مصروف اصالح جامعه و شناساندن افکار مغالطه آمیز سوفیست ها کرد.

 .زدندمی حلقه او گرد جوانان مشتاق ویژه به مردم، رفت، می که کجا هر به و نشستمی دل به او های بحث .گذاشت می میان در را اجتماع و سیاست اخالق،

 سقراط، به چه شهرت یافت؟)روش سقراطی را توضیح دهید( گرفت،می کار به سقراط که وگویی گفت توضیح دهید روش .11

 «چیست؟ دوستی»پرسید می مثالً کرد.می پرسش اش درباره و گزیدبرمی دارد، حیاتی اهمیت ما زندگی در که را مفاهیم از مفهومی داشت. ثابتی بحث روش

حقیقت  به را دهنده پاسخ و مخاطب که طوری به کردمی طرح دیگری سؤال او، پاسخ به با توجه شد، می پاسخ داوطلب کسی وقتی« چیست؟ شجاعت »یا 

روش »تدریج به به  گرفت، می کار به سقراط پاسخ که و و پرسش وگو گفت روش این آورد. می دست به دهنده پاسخ زبان از بود، حق که را آنچه و رساند می

 شهرت یافت.« سقراطی

و  قدرتمند افراد جهالت او دهند. قرار سؤال مورد را چیزی هر که آموختمی مردم به اوشد؟  ای بحث برانگیر تبدیلچرا سقراط به چهره .12

 بودند. بیزار او از نیز گروهی وداشتندمی دوست را او مردم بسیاری از شد. تبدیل برانگیز بحث بسیار ای چهره به رو او این کشید. ازمی رُخشان به را گرسفسطه

 متقاعد را بزرگساالن و جوانان شما که ندارم مقصودی این جز شهر در گذار و ازگشت»  مقصود سقراط از گشت و گذار در شهر آتن چه بود؟ .13

 و ثروت که است فضیلت از بلکه آورد، نمی ثروت، فضیلت که کنم یادآوری شما به و دهید ترجی، خود نفس کمال بر را ثروت و مال و جسم نباید که سازم

 «آید... می دست است، به سودمند جامعه و فرد برای که هرچه

 و فرد برای که هرچه و ثروت که است فضیلت از بلکه آورد،نمی ثروت، فضیلت به عقیدۀ سقراط از فضیلت چه چیزی به دست می آید؟ .14

 «آید... می دست است، به سودمند جامعه

 بیدار از من هیچ گاه» گفت می اومقصود سقراط ازهمنشینی و صحبت با مردم چه بود و او خود را عهده دارچه رسالتی می دانست؟  .15

 یا بگویم سخن پول برای که نیستم کسی من  یابید ... می خود کنار در مرا جا همه شما و ایستم بازنمی شما کردن یکایک سرزنش دادن و حتی پند  ساختن،

 که است رسالتی این  دهند ..... فرا گوش من سخنان به و بپرسند من از تا همنشینم توانگران با هم و تهیدستان با هم من آن لب از گفتار فروبندم. خاطر به

  «نهاده است. من عهدۀ بر رؤیاها در و غیبی نداهای با خداوند
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 ایمانی بی و جوانان کردن فاسد به اتهام را سقراط حکومتی مقاماتمقامات حکومتی سقراط را به چه جرمی بازداشت و محاکمه کرده بودند؟  .16

 نمودند محاکمه را او و بازداشت کردند خدایان به

 ملتوسنمایندۀ متهم کنندگان سقراط دردادگاه، چه نام داشت؟  .17

 که را خدایانی است که این سقراط جرم» گفت: مِلِتوس و او برای سقراط چه کیفری را درخواست کرد؟جرم سقراط از نظر ملتوس چه بود  .18

« گرداند برمی پدرانشان آیین و دین از را آنها و سازد می گمراه را جوانان افکارخود با !گوید می جدید سخن کند و از خدایی انکارمی دارند، اعتقاد آنها به همه

 .نمود مرگ مجازات درخواست سقراط برای آنگاه

 گرفت.دفاعیه او بیانیه ای فلسفی بود که همۀ اصول زندگی فلسفی اش را در بر می ویژگی دفاعیّه سقراط چه بود؟ .19

 است آن پی ودر گرفته درپیش آتنیان ما دین خالف رفتاری سقراط»افترایی که مخالفان ازدیربازبه سقراط نسبت داده بودند،چه بود؟  .20

 «آموزد. می هم دیگران به را کار این و دهد جلوه حق را باطل. یابد دست زمین و اسرارآسمان به که

 که کسانی شناخت برای من کاوش سقراط گفت:به اعتقاد سقراط چرا مردم او را دانا می پندارند و نظر او در باره دانای حقیقی چیست؟ .21

 من که حالی در بنامند؛« دانا» مرا غلط به بزرگی گروه که شده سبب هستند، حقیقی دانشمند که کسانی از آنها کردن جدا و کنند می بودن دانشمند ادعای

 دانم؛ می من دانند، نمی آنها را آنچه که می کنند گماند حاضرنکسانی که آنجا  کنم، می آشکار را کسی نادانی بار هر که دلیل این به شاید فقط .نیستم دانا

  خداست. فقط حقیقی دانای آنکه حال

 «است. سقراط مردم داناترین»← الهام خدایی الهام سروش معبددلفی چه بود؟ رازآن پیام ازنظرسقراط چه بود؟   .22

 :بگوید یاد کرد فقط به این خاطر بود که« دانا»و اگر از من به عنوان  نادانیم پایه چه تا که بنمایاند ما به که بود این ←راز پیام از نظر سقراط  

 «داند. نمی هیچ که بداند سقراط چون که است آدمیان،کسی شما داناترین

 کرفون دوست سقراط پیام سروش دلفی به چه کسی الهام شده بود؟ .23

 سروش معبددلفی -است سقراط مردم داناترینالهامی که به کرفون شد چه بود وازطرف چه مقامی بود؟  .24

آیاتومعتقدی که من خداپرست نیستم و خورشیدوماه رو به خدایی نمی » ملتوس درپاسخ به این سؤالِ سقراط که پرسیده بود .25

 خدایی به را ماه و خورشید من که است این منظورت: »پرسید دیگر بار سقراط« هستی. خدایان منکر تو بلی:» که برآورد فریاد ملتوسچه گفت؟ « پذیرم؟

 « خاکی. ای کره را ماه و داند می سنگ را خورشید سقراط که بدانید آتنیان پذیری؛ ای نمی آری،» گفت:  ملتوس « ؟ پذیرم نمی

 : پرسم  می تو از. نیست  وارد باشم،  خدا منکر من که افترا، این :گفت سقراط  سقراط اتهام ملتوس مبنی بر انکار خدایان را چگونه پاسخ داد ؟   .26

 را بشری  فوق عدالت و قدرت و علم که شود می پیدا کسی  آیا باشد؟  انسان  وجود منکر امّا بپذیرد، را انسان  به مربوط امور و صفات  کسی  که است  ممکن آیا

 ...«، سپاسگزارم »گفت:  سقراط .«شود نمی پیدا کسی چنین نه، »گفت:  ملتوس  «شود؟ منکر را خداوند وجود ولی باشد داشته قبول

 از نباید هرگز گرفت، پیش در را آن و یافت دست درستی راه به که کسیبه عقیده سقراط چه کسی هرگز نباید از خطر، هراس داشته باشد؟   .27

  دهد. راه دل به هراسی خطر

 خداست؟(به نظرسقراط بخاطرکدام گناه سزاواربوددادگاهی برای او تشکیل شود؟ )ارتکاب به کدام گناه دال بر عدم اعتقاد به  .28

 سربتابم.  الهی)یعنی جستجوی دانش و آموختن آن به دیگران( فرمان از دیگری خطر یاهر بخاطرترس ازمرگ

 فاقد حقیقت در که ام شده دانشی داشتن مدعی صورت چهدربه نظرسقراط ارتکاب به کدام گناه دلیل برسرپیچی ازامرخداست؟) .29

 از دیگری خطر هر یا مرگ ترس از که است پسندیده آیا بیاموزم، دیگران به را آن و بکوشم دانش وجوی جست در تا کرده مأمور مرا خداوندهستم؟(  آن

 هستم. آن فاقد حقیقت در که ام شده دانشی داشتن مدعی صورت آن در است؛ خدا امر از سرپیچی بر دلیل گناه به این سربتابم؟ ارتکاب الهی فرمان

 بیاموزم. دیگران به را آن و بکوشم دانش وجوی جست در تا مامورکردهکرده بود؟ کاریاورامأمورچهبه عقیده سقراط، خداوند  .30

گریز ازمرگ دشوار نیست، گریز از بدی دشوار است؛ زیرا بدی تندتر از مرگ می دود منِ پیر و  به نظرسقراط گریز ازچه امری دشواراست؟ چرا؟ .31

 من با همۀ چُستی و چاالکی در چنگال بدی گرفتار آمدند.ناتوان به دام مرگ افتادم؛ ولی مخالفان 

 پس اند، آمده گرد آنجا در درگذشتگان همۀ اگر و است دیگر جهانی به انتقال مرگ اگر چه بود؟  مرگآخرین سخنان سقراط در دادگاه در مورد  .32

 مرتبگان بلند و نیکان با و شود رو روبه جهان آن دادگر داوران با و یابد رهایی اند، نهاده برخود قاضی عنوان که مدّعیان این از آدمی اینکه از باالتر نعمتی چه

 .زندگی سوی به شما و روم می مرگ سوی به من است؛ رسیده فرا رفتن وقت اکنون. شوم روانه مرگ کام به بارها حاضرم است، این مرگ اگر! گردد همنشین

  داند. نمی کسی خدای جز است؟ بهتر ما از یک کدام نصیب

 خانه به را آن و آورد زمین به آسمان را از فلسفه او؟ گوید می سقراط چه دربارۀ ق.م( 106رومی)متولد بزرگ خطیب و فیلسوف سیسرون، .33

 .بپردازد شر و خیر و اخالقیات زندگی، به تا کرد وادار را فلسفه او .برد شهرها و ها
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 درس ششم: امکان شناخت
 ** درس در یک نگاه**  

شناخت انسان می تواند خطا و اشتباه باشد./  گزاره های درست: اشاره کنید.« شناخت » به چند نمونه از گزاره های درست و نادرست در مورد  .1

شناخت انسان همواره خطا و اشتباه است./ انسان نمی تواند اشیا را بشناسد./ انسان در شناخت امور  گزاره های نادرست: انسان می تواند اشیا را بشناسد.

 محسوس هم همواره خطا می کند.

ی اطراف با اشیا« شناخت»وسیله  )انسان چگونه بهیکی ازویژگیهای انسان توانایی شناختن است دراین باره توضیح دهید. .2

 شناخت این طریق از و کنیممی شناسایی را خود پیرامون پدیدههای و مااشیا .شناختن است توانایی ازویژگیهای انسان،یکی کند ؟(خودارتباط برقرارمی

 اینکه .کنیممی دیگرآنهارادرک ویژگیهای از بسیاری و شنویممی را آنها صدای بینیم،می را افراد و اشیا ما .نماییممی استفاده ازآنها و کرده برقرار ارتباط آنها با

 .است مادردانستن توانایی نشانۀ اینها همۀ ...شویممی دور چیزی از یا رویممی چیزی سمت به اینکه گوییم،می سخن دیگری با ما

 توضیحات مفاهیم

ویژگی  شناخت 

 در انسان

 نماییم. می استفاده آنها از و کرده برقرار آنها ارتباط با طریق این شناخت و از کنیم می شناسایی را خود پیرامون های پدیده ما 

 است.  توانایی ما دردانستن از ناشی اینها ... همۀ رویم می سمت چیزی به اینکه می گوییم، سخن دیگری با ما اینکه

شناخت تدریجی 

 یا دفعی؟

 با شویم یعنیشناخت ما به تدریج افزایش می یابد ما در آغاز تولد چیزی نمی دانیم بلکه گام به گام با پدیده های جهان آشنا می 

 رویم.  می پیش شناخت بیشتر در مسیر یادگیری، و آموختن عمل

شناخت محدود 

 یا نامحدود؟

 هم دیگری فراوان حقایق ها، آموخته و ها دانسته آن کنار در که هستیم آگاه ما یعنی محدود است؛ بسیار ما شناخت

 شناسیم. نمی و دانیم نمی آنها را که هست عالم در

 احتمال خطا

 درشناخت

 می متوجه گاهی که هم چنان .ایم شده خطا دچار نبوده و دانسته های ما درست از بعضی که شویممی گاهی متوجه

کوشیم که بدانیم ازمیان آن نظرهای دارندو ما می متفاوت باورهای نظرها و واحد موضوع دربارۀ مختلف افراد که شویم

 متفاوت کدام درست وکدام غلط است.

 شناسیمعرفت 
پرسش هایی دربارۀ ابعاد گوناگون شناخت،  به کوشد می پردازد و می شناخت پدیدۀ خود به که است فلسفه از بخشی

 است. بوده از فلسفه جزئی همیشه شناسی معرفت دهد. پاسخ

توجه فیلسوفان 

 به معرفت

 ارسطو –افالطون  یونان باستان:

 عالمه طباطبایی -مالصدرا -شیخ اشراق –ابن سینا  دورۀ اسالمی:

 کانت –هیوم  -دکارت دورۀ جدید اروپا:

معرفت شناسی 

از گذشته تا 

 امروز

 جدّی پرسشهای طرح علت به امروزه امّا شدطرح می فلسفی درضمن مباحث شناسی معرفت ازمباحث برخی درگذشته

معرفت » که به آن  درآمده مستقلی شاخۀ صورت به فلسفه از بخش این گوناگون، وظهوردیدگاههای معرفت وجدیددربارۀ

 می گویند.« نظریۀ معرفت» یا « شناسی

 چیستی معرفت

 او و« می دانی توپت کجاست؟» پرسیم  می کودکی از که ندارد. وقتی تعریف به نیازی که است روشن معرفت، مفهوم

 که معناست بدین آنجاست گوید توپ می وقتی کسی آگاه است.« می دانم» معنای  به نسبت« آری می دانم» گوید می

 .آنجاست در که است توپ یک او، آگاهی باِزای ما و است عالم و آگاه آنجا در توپ وجود به او

بدیهی شناخت، 

 یا غیربدیهی؟
 است. روشن هر انسانی برای معرفت و شناخت به رسیدن امکان هم و معرفت معنای هم

 مطلق شکاکیت
 تناقض شده بدهد،گرفتاریک نظری چنین کسی اگر و نیست پذیر امکان که ،ها همۀ دانسته و دانستن دراصلِ شک یعنی

 است. ناسازگار مطلق شک با او نظر وهمین

 نظر گرگیاس
اوالچیزی وجود ندارد ثانیا اگر هم وجودداشته باشد قابل شناخت نیست. ثالثا اگر قابل شناخت باشد نمی توان آن را به 

 دیگری بیاموزد و منتقل نماید.

پیشرفت دانش 

 بشر

 به بردن پی طریق از  -2درمورد پدیده های جهان   جدید اطالعات به دستیابی حل مجهوالت و -1 به دو صورت: 

                                                                             آنها.  تصحیح و گذشتگان اشتباهات
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 مثالً کنیم؛می فکر پیرامونی و محسوس مسائل از فراتر مسائلی به هم گاهیخیر؛ شود؟ آیا ویژگی شناختن، فقط به عالم محسوسات محدود می .3

 که نیست شکی پس .داریم هم باوری و نظر خود برای و اندیشیممی مادی جهان از غیر جهانی و نامحسوس موجودات دربارۀ یا آینده، و گذشته دربارۀ

 .داریم شناختی خود پیرامون جهان و خود از که هستیم موجودی ما

م، یدان ینم یزی. ما در آغاز تولد چیابد یم یشافزا یجشناخت ما به تدرشناخت ما از جهان  بصورت تدریجی حاصل می شود یا دفعی ؟ توضیح دهید.  .4

 .یمرویم یشپ یشترب یر شناختدر مس یادگیری،با عمل آموختن و  یعنی یم؛شو یجهان آشنا م یها یدهگام به گام با پد بلکه

 یادگیری و آموختن عمل با انسان ها چگونه در مسیر شناخت قرار می گیرند؟ .5

 یاربس ما شناخت و فهم ما از جهان و خود، باز هم شناخت یرغم گستردگ یعلشناخت انسان در مجموع محدود است یا نامحدود؟ توضیح دهید.  .6

 .یمشناس یو نم یمدان یهم در عالم هست که آنها را نم دیگری فراوان یقکه در کنار دانسته ها و آموخته ها، حقا یمما آگاه هست یعنیمحدود است؛ 

 متوجه گاهیهمچنانکه ایم.دچارخطا شده و نبوده ما درست هایازدانسته بعضی کهشویممیمتوجهگاهی بله؛آیادرامرشناخت احتمال خطاوجوددارد؟  .7

 است غلط کدام و درست کدام متفاوت نظرهای آن ازمیان بدانیم کهکوشیممی مادارندو باورهای متفاوت و واحدنظرها موضوع دربارۀکه افرادمختلفشویممی

 گیریشکل منجربه سؤالها قبیل این)به چند مورد اشاره کنید( شناخت برای ما مطرح می شود؟ ابعادگوناگون دربارۀچه پرسشهایی .8

 قلمروو  حدود اند؟ کدام شناخت راههای دارند؟ ارزش اندازه چه تا ما شناختهای ممکن است؟ اساساً شناخت آیا چیست؟ شناختشود؟ چه دانشی می

 شناسی دارد؟ / معرفت وجود تفاوت موضوع یک شناخت افراد از میان چرا ست؟ چقدرا شناخت

 ابعاد دربارۀ هایی پرسش به کوشدو می پردازد می شناخت پدیدۀ به که است فلسفه از معرفت شناسی بخشیرا تعریف کنید. « معرفت شناسی»  .9

انسان  و جهان هستی، مانند موضوعاتی دربارۀ فیلسوفی که هنگامی است. فلسفه بوده از جزئی همیشه شناسی معرفت دهد. شناخت پاسخ گوناگون

 دارد. دیدگاهی نیز شناخت و اندیشیدن خود دربارۀ ناگزیر اندیشد،می

 شناسیِ فلسفه شاخۀ معرفت شدکه اند؟ توجه ویژۀکدام فیلسوف سبببشرنظرداده وشناخت معرفت کدام فیلسوفان دربارۀ .10

 نیز و اسالمی دورۀ فیلسوفان عالمه طباطبایی، از و مالصدرا اشراق، شیخ سینا، ابن همچنین باستان، یونان در ارسطو افالطون و کند؟بیشتری رشد

 کانت / اند. داده نظر بشر شناخت و معرفت دربارۀ همه اروپا، دورۀ جدید فیلسوفان کانت از و هیوم دکارت،

 ۀسبب شد که شاخشناسیِ فلسفه گذاشت؟  شاخۀ معرفت شناخت چه تاثیری بر به آلمان، هجدهم قرن کانت، فیلسوف توجه ویژۀ .11

 بدان بپردازند. یدجد ۀدر دور یشتریب یلسوفانکند و ف یشتریفلسفه رشد ب یِمعرفت شناس

 کانت به شناخت ویژۀ توجه بپردازند؟ به معرفت شناسی جدید دورۀ در بیشتری کدام امر سبب شد فیلسوفان .12

 مباحث از برخی گذشته در شد؟ چرا امروزه به صورت شاخۀ مستقلی درآمده است؟درگذشته مباحث معرفت شناسی درکجا طرح می  .13

 گوناگون، های ظهور دیدگاه و معرفت دربارۀ جدید و جدّی های پرسش طرح علت به امروزه امّا شد طرح می فلسفی مباحث ضمنِ در شناسی معرفت

 گویند.معرفت می آن معرفت شناسی یا نظریۀ که به درآمده مستقلی شاخۀ صورت به فلسفه از بخش این

 نیازی و است روشن معرفت، مفهوم و معنا آیا مفهوم معرفت و شناخت نیاز به تعریف دارد؟ درمورد چیستی معرفت با مثال توضیح دهید. .14

آگاه است. اگر ابهامی « می دانم»معنای  به نسبت« آری می دانم» گوید می او و« می دانی توپت کجاست؟»پرسیم  می کودکی از که ندارد. وقتی تعریخ به

 وقتی کسی است. چیزی به نسبت آگاهی و دانستن همان معرفت، گوییممی مثالً شود. می رفع ابهام معادلی بیان با حداکثر باشد، لغت هم از جهت کلمه و

 .آنجاست در که است توپ یک او، آگاهی اِزایبه ما و است عالم و آگاه آنجا در توپ وجود به او که معناست بدین آنجاست گوید توپمی

 به و نیازی است روشن و بله، امکان معرفت یک امر بدیهیکنیم؟  پیدا آنها علم به و را بشناسیم جهان و موجودات اشیا توانیمما می آیا .15

 یا خوشحال کسی عمل از یا نوشیم، می و داریمبرمی را آبی لیوان یا کنیم،می صحبت خود مقابل طرف با ما که همینندارد  دلیل کردن پیدا و تحقیق

 توانایی در که بگوییم توانستیم می زد، می سر ما از این از غیر رفتاری اگر آری .ایم بردهپی خود شناخت امکان به ما که است آن گویای شویم،می عصبانی

 .داریم شک خود دانستن

چه در گذشته و چه در زمان حاضر، انکار  یز،ن یهیامر بد ینهم یگاه یمجالب است بدان منکر شناخت بوده است؟ مثال بزنید.آیا تا کنون کسی  .16

 ، برسد.که مطابق با واقع باشد یتواند به علم یرا ندارد و نم یقتبه حق یدنرس ییکه انسان توانا یده بودندنظر رس ینبه ا یجها به تدر سوفیست شده است.

 بود. «یاسگُرگ»ها  یستسوف یناز ا یکی

 یه هاها که به علت استفاده از مغالط سوفیست؟ را ندارد یقتبه حق یدنرس ییکه انسان تواناچرا سوفیستها به تدریج به این نظر رسیدند  .17

 ید و نمرا ندار یقتبه حق یدنرس ییان تواناکه انس یدندنظر رس ینبه ا یجدادند، به تدر یرا حق جلوه م یهر باطل ییمختلخ در گفت وگوها و در محاکم قضا

 .که مطابق با واقع باشد، برسد یتواند به علم
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وجود  زییاوال چ: » یدگو یتوانا بود م یاربس یاو که در فن سخنور نظر گرگیاس درباره شناخت و توانایی انسان در رسیدن به حقیقت چه بود؟  .18

 یانسان قابل شناخت باشد، نم یو انسان ابزار شناخت آن را ندارد. ثالثا اگر برا یستانسان قابل شناخت ن یوجود داشته باشد، برا یزیاگر هم چ یاندارد. ثان

 .«یدو منتقل نما یاموزدب دیگریتواند آن را به 

 به رسیدن امکان هم و معرفت معنای هم به آن؟  امکان رسیدنآن است یا  معنایوقتی می گوییم معرفت یک امر بدیهی است، منظور .19

 روشن است. انسانی هر برای آن

 چنین کسی اگر و پذیرنیست ها، امکان دانسته همۀ و دانستن در اصل شک یعنی مطلق، شکّاکیتخیر. چرا؟  آیا شکاکیت مطلق امکان پذیر است؟ .20

 .نیست سازگار مطلق با شک او نظر همین و شده تناقض یک گرفتار بدهد، نظری

شر  .21 شرفت می   دانش ب صورت پی ست  یقاز طر -1 .کند؟ مثال بزنیدبه چند  صر و پد  یدبه اطالعات جد یابیحل مجهوالت و د  یها یدهدر مورد عنا

 آنها  یحبردن به اشتباهات گذشتگان و تصح یپ یقا ز طر  -2 دانش. یدجد یجهان و گشودن شاخه ها

 سیارات و ستارگان تدریج به یعنی منجّمان در حال تکمیل است منظور چیست؟وقتی می گوییم دانش ما دربارۀ کیهان و سیاره ها پیوسته  .22

 بشناسند. را دیگری کرات نیز آینده در که دارند انتظار و اند کرده را شناسایی بیشتری

 شناسان کیهان و شناسان ستاره یعنی وقتی می گوییم دانش ما دربارۀ کیهان و سیاره ها پیوسته در حال تصحیح است منظور چیست؟ .23

 مرکز زمین و گردد می زمین دور به خورشید که کردند فکر می عموماً قدیم، منجّمان مثالً اند. نموده اصالح را گذشتگان های دانش برخی از پیوسته طور به

 .است در حرکت خورشید دور به زمین و بوده اشتباه نظر این که بردند پی جدید اما منجّمان است. جهان

شر   ییتوانا یک دلیل برای .24 س  درب سید.  به معرفت یدنر شر  بنوی  وجود و باور دارد دیگر های پدیده و خود شناخت  امکان به طبیعی طور به ب

شتباه  سب  در ناتوانی معنای به را ا ست.  تالش خویش پیرامون جهان و خود درک برای زمین، روی خود ابتدای زندگی از کند، نمی تلقی معرفت ک  کرده ا

برای  بشر  توانایی بر دلیلی خود پیشرفت،  همین است.  علم گوناگون های شاخه  ها و رشته  در مختلف دانشهای  به انسان  دستیابی  مستمر،  تالش این نتیجۀ

 است. معرفت به رسیدن

 سواالت جای خالی
 ..................... درماست.داریم گویای وجود قدرت کنیم یا لیوان آب را برمیاینکه ما با طرف مقابل خود صحبت می .1

 .رویم می پیش ........................  در مسیر یادگیری، و آموختن عمل با .2

 معرفت شناسی همیشه جزئی از .......................... بوده است. .3

 ............................ است.  مجموع در ما شناخت خود، و جهان از ما فهم و شناخت گستردگی رغم علی .4

 .ندارد .....................  به نیازی که است روشن چنان شناخت، و معرفت مفهوم و معنا .5

 است.« ....................... می دانم»معنای  به نسبت« آری می دانم» گوید  می او و« می دانی توپت کجاست؟»پرسیم  می کودکی از که وقتی .6

 است. .......................  مطلق شک با او نظر همین و ................  شده یک گرفتار بدهد، نظری چنین کسی اگر و نیست پذیر امکان مطلق، شکّاکیت .7

 ت.حاضر ................................... شده اس زمان در چه و گذشتهامکان معرفت امری ................... است اماگاهی چه در  .8

 انسان با اشیا و پدیده های پیرامون خود از طریق ............................. ارتباط برقرار می کند و از آنها استفاده می کند. .9

 .کند نمی شک .......................  اصل امکان در طبیعی طور به کسی .10

 گاهی ما در شناخت دچار.............................. می شویم.  .11

 نیست. پذیر امکان ها، همۀ دانسته و دانستن اصلِ در شک یعنی .................. ، شکّاکیت .12

 باشد، برسد. ...............که مطابق با  یتواند به علم یرا ندارد و نم ................به  یدنرس ییکه انسان توانا یدندنظر رس ینبه ا یجبه تدر یستهاسوف .13

 ........... در آمده است.فلسفه به صورت .. از بخش این گوناگون، های ظهور دیدگاه و معرفت دربارۀ .........  و ........  های پرسش طرح علت به امروزه .14

 ما موجودی هستیم که از خود و جهان پیرامون خود ..........  داریم. .15

 است. .................................. به برای رسیدن بشر توانایی بر دلیلی خود علم، پیشرفت .16

 است. روشن هر انسانی برای معرفت و شناخت به رسیدن ..............  هم و معرفت ...................  هم .17

 تأمل در بارۀ مسئلۀ شناخت،  موجب پرسش در باره ..................................گوناگون شناخت می شود. .18

 است. ............................. امکان در اما این شک غیراز شک کنیم شک امور برخی شناخت برای خود توانایی در ممکن است ما .19

پی  با -2 جهان یها یدهدر مورد پد .....به اطالعات  یابیو دست  .........حل  یقاز طر -1   :شود  می تر کامل و کند می پیشرفت  صورت  دو به بشر  دانش .20

 آنها. معلومات تصحیح و ...................... اشتباهات بردن به

 شد. طرح می ................... مباحث ضمن در شناسی معرفت مباحث از برخی گذشته در .21

 شویم. می آشنا های جهان پدیده با .......................  بلکه دانیم، نمی را چیز همه آغاز تولد از ما .22

 .شود می ........................ حاصل که است امری جهان، از ما شناخت .23
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 پاکدشت(خانم عابدی ازسرکار)با ویرایش  محبوبه نبوی دکتر/ 99(/ چاپ 1فلسفه ) مهم ترین سواالت

  شناختابزارهای : مهفتدرس 

 د.ر کنار کتاب درسی استفاده کنیدلطفا این مجموعه را شنایی شما طراحی شده است صرفا جهت آسواالت  دانش آموزان عزیز توجه داشته باشید این 

 ** درس در یک نگاه **

 

کنند میفیلسوفان تالش  ، چه تالش هایی از سوی فیلسوفان صورت گرفته است؟ی که در وجود انسان وجود داردابزارهای شناخت در تبیین .1

 را معین نمایند.  ها و قلمرو کاربرد آنکنند  شناساییرا  ابزارهااین 

 الهی وحی قلب، -3عقل     -2حس    -1 .ببریدهای شناخت را نام ابزار .2

 از بسیاری و شویممی آشنا طبیعت عالم با گانه پنج حواس کمک به ما .است حس ما شناخت ابزارهای از یکیدر مورد شناخت حسی توضیح دهید.  .3

 طبیعت در آن پایۀ بر که است معتبر ما برای قدری به شناخت این امّا دهد،می رخ خطا حسی شناخت در گاهی گرچه .شناسیممی را آنها ویژگیهای و موجودات

  .سازیممی برطرف را نیازهایمان و بریممی بهره طبیعی اشیای از کنیم،می زندگی

 این امّا دهد، می رخ خطا حسی شناخت در گاهی گرچه شناخت حسی چه اهمیتی برای انسان دارد؟)آیا شناخت حسی برای ما معتبراست؟( .4

  .سازیممی برطرف را نیازهایمان و بریممی بهره طبیعی اشیای از ،کنیممی زندگی طبیعت در آن پایۀ بر که است معتبر ما برای قدری به شناخت

 توضیحات مفاهیم

 قلب، وحی الهی  -3عقل        -2حس        -1 ابزار های شناخت

 شناسیممی را آنها ویژگیهای و موجودات از بسیاری و شویممی آشنا طبیعت عالم با گانه پنج حواس کمک به ما شناخت حسی

 اهمیت شناخت حسی
 نیازهایمان و بریممی بهره طبیعی اشیای از کنیم،می زندگی طبیعت در آن پایۀ بر که است معتبر ما برای قدری به شناخت این 

  .سازیممی برطرف را

 اهمیت عقل در امر شناخت

 . یستدرک آن از راه احساس ممکن ن ییرا درک کند که توانا یقیتواند حقا یعقل م -

 (یببرد.)شناخت تجرب یپ یعتاز اسرار و رموز طب یاریتواند به بس یم یحس یها یافته یعقالن یلبا کمک حواس و تحل عقل -

 .کند ییرا شناسا یو خوشحال یتعصبان ی،درد، محبّت، دشمن ی،نفس مانند شاد یتواند حاالت درون یعقل م یروی. ن -

 فلسفه( و یاضیمثل ربرسد) یقیاستدالل ، به حقا ینشو صرفا با تفکر و چ یتجرب یها یافتهتواند بدون استفاده از  یم عقل -

 گوییم. می تجربی شناخت آورد می دست به حس همکاری با عقل که را شناختی  شناخت تجربی

 قواعد عقلی مهم
هر پدیده علتی ویژه دارد و از هر چیزی، هر  -2نیازمند علت است.  پدیده ها خود به خود پدید نمی آیند، بلکه هر پدیده ای -1

  طبیعت همواره یکسان عمل می کند. -3چیزی پدید نمی آید. 

سینا دربارۀ قانون  نظر ابن

 علیت

 از یکی قانون، این است. ای تجربه هر اساس و پایه خودش برعکس، بلکه آید، نمی دست آزمایش به و تجربه از علیت قانون 

 کند. می استفاده آن از ای پدیده هر شناخت در انسان که تعقل است اوّلیۀ قواعد

 شناخت عقلی
 کند یگذار هیرا پا ییبرسد و دانشها یقیاستدالل، به حقا ینشو صرفا با تفکر و چ یتجرب یها یافتهعقل قادر است بدون استفاده از 

 گوییم. عقلی می ها شناخت دانش قبیل این به

 های عقالنی  یافته فهم برای  نیاز به فلسفهدلیل 

 شهودی معرفت
به  یقرط ینکه از ا یبرسد و معرفت کسب کند. معرفت یقیواسطه به حقا یتواند ب یمعرفت است که م یاز ابزارها یکیدل  یاقلب 

 نام دارد.  یمعرفت شهود ید،آ یدست م

 طریقه کسب معرفت شهودی
و گام به  یجهمراه با عبادات خالصانه، به تدر یآن و کمال طلب یببه نفس و تهذ یدنبخش یو تعال یمانا یتتقو یقمعرفت از طر ینا

 شود. یگام حاصل م

 وجه تسمیه معرفت شهودی
ت . فردعارف ممکن اسیندب یبا چشم م یاکه گو یابد یرا چنان درم یقتکه قلب انسان حق یندگو یشناخت را بدان جهت شهود ینا 

 . دیابو وجود فرشتگان را هم واقعا ب یدعوالم را مشاهده نما یرسا یعت،آخرت را مشاهده کند. عالوه بر عالم طب یا،دن ینبتواند در هم

 وحیانی معرفت
 پیامبران، معرفتی واسطۀ به و وحی طریق خداوند از است؛ پیامبران ابزار ویژۀ این است. وحی معرفت، به رسیدن ابزارهای از یکی

 گویند. می وحیانی آن معرفت به که دهد می قرار بشر اختیار در
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 تمایزها شناخت. ستتمایزها و تفاوتها شناخت در حستوانایی ها،نشانه از یکی .حسی چیست؟ مثال بزنید شناخت اعتبار و ارزش های ازنشانه یکی .5

 ظرف یک و آب لیوان یک اگردرمقابل مثالً بکند؛ مختلف هایاستفاده متفاوت اشیای از خود عقل کمک به که دهدمی انسان به را امکان این تفاوتهای اشیا و

 .ایمنکرده اشتباه غذا و آب تشخیص در ما که فهماندمی ما به عمل این .رویممی غذا سراغ گرسنگی رفع برای وداریم رو بر می آب تشنگی رفع برای ،باشد غذا

 کمک به که دهدمی انسان به را امکان این اشیا، از متفاوت حسی های شناخت دهد؟می انسان به امکانی چه اشیا، از متفاوت حسی های شناخت .6

 بکند. مختلف های استفاده متفاوت اشیای از خود عقل

 در امر شناخت مختصرا توضیح دهید( نیروی عقل چه نقشی در امرشناخت دارد؟) در مورد اهمیت عقل .7

  نیست. ممکن احساس راه از آن درک توانایی که کند درک را عقل می تواند حقایقی -

 (شناخت تجربیببرد.) پی طبیعت رموز و اسرار از بسیاری به تواند می حسی های یافته عقالنی تحلیل و حواس کمک با عقل -

 (کشف علل  پیدایش شادی و افسردگیمثل ) کند شناسایی را خوشحالی و عصبانیت دشمنی، محبّت، درد، شادی، مانند نفس درونی حاالت تواند میعقل  نیروی . -

 (مثل ریاضی و فلسفه عقلی شناخت)برسد حقایقی به ،تفکر و چینش استدالل  با صرفا و تجربی های یافته استفاده از بدون عقل می تواند -

 تعقل و تفکر آن با که ای است قوّه دارای انسان کند که توانایی درک آن از راه احساس ممکن نیست ؟ آدمی چگونه می تواند حقایقی را درک .8

 و محسوس امور به مربوط تواند می حقایق این .نیست ممکن احساس راه از آن درک توانایی که کند درک را حقایقی تواند می نیرو کمک این با او. کند می

 .باشد غیرطبیعی و غیرمحسوس امور یا طبیعی

  حسی های یافته عقالنی تحلیل و حواس کمک با ؟بشناسدبرد و قوانین طبیعی را ببه بسیاری از اسرار و رموز طبیعت پی  دمی توانعقل چگونه  .9

 اسرار از بسیاری به تواند می حسی های یافته عقالنی تحلیل و حواس کمک با عقل (چگونه شناختی است؟) شناخت تجربی چگونه بدست می آید؟ .10

 گوییم. می تجربی شناخت آید می دست به حس و عقل همکاری با که را شناخت نوع این .بشناسد را طبیعی قوانین و ببرد پی طبیعت رموز و

خود پدیده ها خود به -1  .به چند نمونه  از قواعد عقلی مهم که دانشمندان هنگام بررسی داده های حسی از آن ها بهره می برند، اشاره کنید .11

طبیعت همواره یکسان عمل می  -3هر پدیده علتی ویژه دارد و از هر چیزی، هر چیزی پدید نمی آید.  -2پدید نمی آیند، بلکه هر پدیده ای نیازمند علت است.  

 اشته باشد.این گونه نیست که یک روز فالن خاصیت را داشته باشد و روز دیگر ند و دارد را خود خواص همواره آب، مثال، طور به کند.

 سینا ارسطو و ابنداشتند؟)فیلسوفان عقل گرا(  بسزایی نقش طبیعی علوم عقلی قواعد تبیین و توضیح در کدام دانشمندان .12

 یک فلسفه، در تبحّر بر عالوه که وی -ارسطو  .کرد گذاری پایه را تجربی علوم مبانی کهاست  دانشمندانی اولین کدام شاگرد افالطون از  .13

 . شد می شمرده نیز طبیعی علوم دانشمند

 همواره که دارد طبیعی علوم هم و فلسفه در هم متعددی های سیناکتاب ابننقش ابن سینا در توضیح و تبیین مبانی علوم طبیعی چه بوده است؟  .14

 و کرد عمیقی تأمالت آن مختلف ابعاد و علیت قانون دربارۀ ارسطو های اندیشه گسترش در وی .است بوده طبیعی علوم دانشمندان و فیلسوفان توجه مورد

  .است استفاده قابل همچنان که نمود بیان توضیحاتی

 اساس و پایه خودش برعکس، بلکه آید، نمی دست به آزمایش و تجربه از علیت قانون که داد توضیح او سینا دربارۀ قانون علیت چه نظری دارد؟ ابن  .15

 . کند می استفاده آن از ای پدیده هر شناخت در انسان که است تعقل اوّلیۀ قواعد از یکی قانون، این .است ای تجربه هر

 و چشم مانند بیرونی، حواس از استفاده بر عالوه عقل، نیروی .؟ مثال بزنیدکند شناسایی را نفس درونی حاالتتواند از چه طریقی می انسان .16

 به تواند می انسان مثالً .دهد نظر آنها دربارۀ و کند شناسایی را خوشحالی و عصبانیت دشمنی، محبّت، درد، شادی، مانند نفس درونی حاالت تواند می گوش،

 .دهد توضیح آنها دربارۀ و کند کشف را افسردگی و شادی پیدایش علل خود، عقل کمک

 .به کمک عقل؟ کند کشف را افسردگی و شادی پیدایش عللانسان از چه طریقی می تواند  .17

 برسد حقایقی به ،تفکر و چینش استدالل با صرفا و تجربی های یافته استفاده از بدون است قادر عقل .است؟ مثال بزنید ونه شناختیعقلی چگشناخت  .18

  .است گونه همین نیز فلسفه .هستند قبیل یناز ا ریاضی هایدانستنی بسیاری از .گوییمعقلی می شناخت هادانش قبیل این به .کند گذاری پایه را دانشهایی و

 تعقل ازطریق فقط بلکه آیند؛نمی دست به تجربه و حواس ازطریق زیرا .گیرند؟ مثال بزنیددرزمرۀ شناخت عقلی قرارمی فلسفه دانستنیهایچرا  .19

 .است عقلی شناخت قواعد از گیریبهره مستلزم آنها شناخت و کرد درک تجربه و حس با تواننمی را خداوند صفات و ذات مثالً. رسید آنها به توان می محض

 .است عقلی شناخت قواعد از گیری بهره مستلزمشناخت ذات و صفات خداوند مستلزم بهره گیری از چیست؟  .20

 که هستی، کلّ دربارۀ سودمند هایی یافته تا دهد می به انسان امکان عقل، توانایی و قدرت انسان برای فهم کدام یافته ها به دانش فلسفه نیاز دارد؟ .21

را بر آنها استوار  خود زندگی و پایه های دهد قرار ها دانش سایر اساس را عقالنی های یافته این و بیاورد دست به ندارد، وجود گاه هیچ آن تجربی درک امکان

 .دارد نیاز فلسفه دانش به عقالنی های یافته فهم برای انسان سازد.
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 کسب معرفت و برسد حقایقی به واسطه بی تواند می که است معرفت ابزارهای از یکی دل یا قلب معرفت شهودی چیست و چگونه حاصل می شود؟ .22

 کمال و آن تهذیب و نفس به بخشیدن عالیت و ایمان تقویت طریق از معرفت این .دارد نام شهودی معرفت آید، می دست به طریق این از که معرفتی .کند

 .شود می حاصل و گام به گام تدریج به ،خالصانه عبادات با همراه طلبی

در قلب  عقلی استدالل بدون و آزمایش و تجربه از استفاده بدون یعنی است، منظور چیست؟ واسطه بی شناختی شهودی وقتی می گویند معرفت .23

 .است ضروری نفس تهذیب و سیروسلوک معرفتی چنین دریافت برای .دتجلی می کن

 با گویا که یابد درمی چنان را حقیقت انسان قلب که گویند می شهودی جهت بدان را شناخت اینوجه تسمیه معرفت شهودی چیست؟ مثال بزنید.   .24

عالوه بر عالم طبیعت، سایر عوالم را مشاهده نماید و وجود فرشتگان را هم واقعا . کند مشاهده را آخرت ،دنیا همین در بتواند است ممکن عارففرد .بیند می چشم

  .به دست نمی آید چشم راه از و قلبی است شهود نوع مشاهدات، از قبیل اینبیابد. 

 واسطۀ به و وحی طریق خداوند از است؛ پیامبران ویژۀ شهود این .است قلبی وحی الهی هایشهود از یکیوحیانی چیست؟  منظور از معارف .25

 .گویند می وحیانی معارف آن به که دهد می قرار بشر اختیار در معارفی را پیامبران،

 .هستند الهی پیامبران وحی کنندۀ دریافتتوانیم به حقایق آن آگاه شویم؟ چه کسانی هستند؟ ما چگونه میدریافت کنندۀ وحی  توضیح دهید .26

. و پیامبر آن کندمی نازل پیامبر خداوندکلمات و عبارات خود را بر قلب در شهود وحیانی،. رسانندمی دیگر انسانهای به اند،کرده دریافت وحی ارراه که را آنچه آنان

 طریق از خداوند که است الهی کالم از اینمونه کریم قرآن گیرد.کند و هیچ گونه دخل و تصرفی از طرف پیامبر در آن صورت نمیو عبارات را دریافت میکلمات 

  .شویم آگاه حقایق بسیاری از توانیممی خود همّت و توانایی میزان به و قرآن در تدبر و تأمل با ما .است کرده نازل پیامبر آخرین قلب بر وحی

 شناخت معرفت وحیانی و شهود عارفانه را بنویسید. شیوۀ دو تفاوتهای .27
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متناسب با علم و حکمت  -2    نازل شده از جانب خداست. -1

حفظ و نگهداری در ذهن چه در مرحلۀ دریافت،  -3 الهی است.

 و چه در مرحلۀ بیان خطایی صورت نمی گیرد.

به اندازۀ ظرفیت و  -2  مشاهدۀ قلبی خودعارف است. -1
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  نگاهی به تاریخچۀ معرفت: هشتمدرس 

 ** درس در یک نگاه **

 

 .وحی و شهود عقل، حس، :ابزار سه  ؟استفاده کند معرفت برای کسب تواند می ابزار چند ازانسان  .1

از جمله افالطون و  یاز سقراط و بعد از و یشپ یلسوفانباستان که شامل ف یونان ۀدور -1 چهاردوره:؟ کرد یمتقس دوره چند توان به یفلسفه را م یختار .2

فلسفه در جهان اسالم  ییشکوفا ۀدور  -3 در اروپا؛ یدجد ۀرنسانس و آغاز دور یتا ابتدا یقرون وسط ۀدور ییاروپا یلسوفانف -2 شود؛ یدو م ینشاگردان ا و ارسطو

السفه
ف

 
یونان

 

 دیدگاه درباره معرفت نام فیلسوف

 پارمنیدس
 جهت به همین کرد. تکیه بدان توان نمی و ندارد اعتبار دهد، می رخ حواس در گاه که خطاهایی دلیل به حسی معتقد بود شناخت

 هستند. پایداری و ثبات در اشیا همۀ و ندارد وجود حرکت که بود معتقد پارمنیدس

 یابیم یحس در م یقجهان را از طر ینحرکت در ااعتباردارد وما وجود یشناخت حس می گویدداد. اویم یتحس به عقل هم اهمعالوه بر هراکلیتوس

 پروتاگوراس

 )سوفیست(

 ینمتفاوت. بنابرا یاگزارش دهد  یکسانحواس افراد  دهدخواهیم یاست که حواس هرکس به آن گواه یزیهمان چ یقتحق گفتیم

 تواند متفاوت باشد.  یم یو نسبت به هر کس یستن یکسان یامر یقتحق

 افالطون
 یرا که عقل درک م یاست و امور حسی شناخت تراز¬مطمئن یاربس یداشت که شناخت عقل یدهداد، عق یم یتافالطون که به عقل اهم

 .یدآن استدالل ارائه نما یرا بشناسد و برا یعتبرتر از جهان طب یتواند جهان یدارد. او باور داشت که عقل م یکند، ارزش برتر

 ارسطو
 به ها انسان شدن دچار مانع و آموزش دهد را مغالطه و خطا از ماندن مصون های شیوه و استدالل قواعد توانست منطق تدوین با 

 شمرد.  یمعتبر م یکار عقل یکدانست، اما استدالل کردن را  یرا معتبر م یارسطو گرچه ادراک حس شود. سفسطه

سوفان
فیل

 
ی

الم
اس

 

 فارابی
که اختصاص به عتبارخاص قائل بودندا هم یانیشناخت وح یبرا ین. همچندانستیمهم حس وهم عقل را معتبرارسطو، مانندافالطون و

 کردندیخود وارد نم یفلسف یینتبداشتند امّا آن رادر یهم به شناخت شهود ینگاه یمن یلسوففدو ینادارد. یامبرانپ

 ˶ ˶ ˶ ˶ ˶ ˶ ˶ ˶ ˶ ˶ ˶ ˶ ˶ ˶ ˶ ˶  ˶ ˶ ˶ ˶ ˶  ˶همانند فارابی          ابن سینا

 کند یاللاستد یینتببه دست آورده بود، یبه صورت الهامات شهوداشراق و یقطرآنچه راکه ازید،کوشکرد و یاریبس یدتأک یمعرفت شهودبر سهروردی

 مالصدرا
 ردکهک بنا فلسفی منسجم دستگاه یک. ببرد بهره عقلی معرفت درکنار شهودی معرفت از توانست او -معرفت ابزارهای همۀ از مندی بهره

 معرفت و فلسفه میان مستحکمی او پیوند. است مند بهره نیز شهود از است، استوار استدالل بر و دارد فلسفی هویت کامالً که حال درعین

 کرد. برقرار وحیانی

عالمه 

 طباطبایی

 ابزاری توانند می خود جای در و دارند اعتبار خود جایگاه در کدام هر وحی و شهود نیز و حس و عقل -معرفت ابزارهای همۀ از مندی بهره

 .باشند معرفت کسب برای

تجربه 

گرایان
 

 بود. معتقد تجربه به اصالت و ورزید می تجربه اصرار و اهمیت حس بر که بود فیلسوفانی نخستین از بیکن

 .یدورز یدتأک ییرا دنبال کرد و بر تجربه گرا یکنروش ب جان الک

ل 
عق

گرایان
 

 دکارت
اند؛  امدهیدارد که از تجربه به دست ن ییمعرفت ها یمعتقد بود عقل انسان به طور ذات یکن،داد و برعکس ب یم یاربس یتاهم یتفکر عقل به

 .مانند معرفت به وجود نفس مجرد و وجود خدا

ی دو 
آشت

ش
گرای

 

 عقل و حس است. یکوشش کرد هم اعتبارعقل و هم تجربه را اثبات کند و نشان دهد که معرفت، حاصل همکار یدجد یدگاهیبا طرح د کانت

سم
پوزیتیوی

 

 اگوست کنت
و گزاره ها که  یمدانستند، معتقد بودند که اصوال آن دسته از مفاه یبه شناخت و معرفت را تجربه م یدنکه تنها راه رس ینعالوه بر ا

 معنا هستند. یب یرند،قرار بگ یابیو ارز یتوانند مورد بررس یتجربه نم یقو از طر یستندن یرتجربه پذ

پراگماتیسم
 

 میدهد. بُعدمعنوی انسان اهمیت به و معتقداست دینی تجربۀ و عرفانی شهود به که است فیلسوفان تجربه گرایی از جیمز

 ˶ ˶ ˶ ˶ ˶ ˶ ˶ ˶ ˶ ˶ ˶ ˶ ˶ ˶ ˶ ˶  ˶ ˶ ˶ ˶ ˶  ˶همانند جیمز          برگسون
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 یکن،ب یسمانند فرانس یلسوفانیز رنسانس با ظهور فا روپا کها یدجد ۀدور -4 و مالصدرا؛ اشراق یخرشد، ش ینا، ابنابن س ی،مانند فاراب یلسوفانیبا ظهور ف یران،و ا

 شود و تا کنون ادامه دارد. یم آغاز هگل دکارت، کانت و

 یمختلف مباحث ، معرفت یاز ابزارها یکهر  یکارآمد یزانو م یمعرفت شناس ۀ، دربار دوره هااین  تمام  در فلسفه چه فایده ای دارد؟ آگاهی از دوره های .3

 آن مباحث آگاه باشد.  ید ازصورت گرفته است که هر کس بخواهد در دانش فلسفه تبحّر داشته باشد، با

 و دانشمندان ید.؟ دو مورد را نام ببراند داده نظر اعتبارآن ارزش و و انسان شناخت دربارۀ کسانی بودند که کدام متفکران از اولین .4

 پارمنیدس -سقراط. مانند هراکلیتوس  از پیش متفکرین

 شناسی معرفت دوره، این در چند هر . یونان دورۀ وچه مسائلی نظر فیلسوفان را به خود جلب کرده بود؟ ت شناسی کدام استاولین دورۀ معرف .5

 بود. گرفته قرار سقراط از پیش دانشمندان توجه مورد واقعیت آن با میزان انطباق و«  مسئله شناخت» نبود، اما  مطرح مستقل صورت به

 به کمتری توجه و دادند می اهمیت حسی شناخت به دانشمندان این بیشتربیشتر متفکرین پیش از سقراط به کدام شناخت اهمیت می دادند؟  .6

 .داشتند عقلی شناخت

 یتعالوه بر حس به عقل هم اهم یتوس،هراکلهراکلیتوس معتقد بود کدام شناخت اعتبار دارد و ما از طریق آن چه چیزی را درک می کنیم؟  .7

 .کنیم می درک و یابیم یحس در م یقجهان را از طر یناعتبار دارد و ما وجود حرکت در ا یکه شناخت حس بود داد. او معتقدیم

 در گاه که خطاهایی دلیل به حسی پارمنیدس معتقد بود شناخت اعتبار ندارد و چرا به نظر او حرکت وجود ندارد؟ کدام شناختازنظر پارمنیدس  .8

 هستند. پایداری و ثبات در اشیا همۀ و ندارد وجود حرکت که بود معتقد پارمنیدس جهت به همین کرد. تکیه بدان توان نمی و ندارد اعتبار دهد، می رخ حواس

 بدان متوسّل خودشان که هایی مغالطه و نظرها اختالف سبب به سوفسطائیانبرده بودند؟ چرا؟  سؤال زیر را واقعیت شناخت امکان چه کسانی اصل .9

 حس می را چیزی اگر و رسید حقیقت به توان می عقل، راه از نه و حس راه از نه بودند که مدّعی و برده سؤال زیر را واقعیت شناخت امکان اصل شدند، می

 نداریم. اختیار در احساس جز چیزی ما به عبارت دیگر، دهد. خبر بیرونی واقعیت یک از ما حس که نیست معنا بدان کنیم

آن  به هرکس حواس که است چیزی همان حقیقت گفتمی بود، از سوفسطائیان که پروتاگوراس بود؟ چه شناخت و حقیقت باره در نظرپروتاگوراس .10

پروتاگوراس  باشد. متفاوت تواند می کسی هر به نسبت و نیست یکسان حقیقت امری بنابراین متفاوت. یا دهد گزارش یکسان حواس افراد دهدخواهمی گواهی

 هستند. همانطور نیز تو برای آیند، می تو نظر به که طور هر و هستند طور نوبت همان آن در آیند، می من نظر به درهرنوبت که هرطوری اشیا، که داشت اعتقاد

 سقراط، مثل حکیمانی ؟دهند توضیح هم را شناخت معتبر های راه درمیان مجادالت طرفداران عقل و حس، کدام فیلسوفان کوشیدند .11

 ارسطو و افالطون

 آن به رسیدن های روش و شناخت معتبر های راه آنها کوشیدندبود؟  چه ارسطو و افالطون سقراط، نقش حس، و عقل طرفداران مجادالت درمیان .12

  دهند. توضیح هم خطا را از گریز های راه و کرده تبیین را

 و استدالل قواعد توانست منطق تدوین با ارسطو ؟شود می سفسطه در جامعه رشدمانع  چگونه این علمچه کسی علم منطق را تدوین کرد؟  .13

 .شود سفسطه در جامعه رشد مانع و دهد آموزش را مغالطه و خطا از ماندن مصون های شیوه

 شناخت که داشت عقیده داد، می اهمیت عقل به که افالطون توضیح دهید به نظر افالطون شناخت حسی مطمئن تر است یا شناخت عقلی؟  .14

را  یعتبرتر از جهان طب یتواند جهان یاو باور داشت که عقل م دارد. برتری کند، ارزش می درک عقل که را اموری و است حسی شناخت ترازبسیار مطمئن عقلی

 . یدآن استدالل ارائه نما یبشناسد و برا

تواند یاو باور داشت که عقل م م طبیعت دارد؟لنام این جهان چیست و چه نسبتی با عا بشناسد؟ تواند کدام جهان را به نظر افالطون عقل می .15

 .عالم مُثُل است یۀسا یعت. از نظر او عالم طبیدجهان برتر را عالم مُثُل نام یننام ا ی. ویدآن استدالل ارائه نما یرا بشناسد و برا یعتبرتر از جهان طب یجهان

 کرده است. دهو معتقد بود که سقراط آن عالم برتر را مشاه بله ؟را باور داشت  یافالطون شهود قلبآیا  .16

سی و عقلی چه بود؟     .17 شناخت ح سطو دربارۀ  سطو  نظر ار سی  ادراک گرچه ار ست،  می معتبر را ح ستدالل  اما دان  می معتبر عقلی یک کار را کردن ا

  .نماید اثبات را آنها و پی ببرد حس ماورای اموری به تواند می عقل او نظر به شمرد.

پارمنیدس کال ادراک حسی را به دلیل خطاهایی : تفاوت وجود دارد؟ حسی ادراک دربارۀ افالطون و پارمنیدس نظر میان چه تفاوت و تشابهی .18

پس او ادراک حسی را در شناخت عالم طبیعت  دهد می انسان به را جهان این درک توانایی حسی ابزار افالطون، نظر ازکه در حس رخ می دهد معتبر نمی داند اما 

 : هر دو ادراک حسی را برای دست یابی به حقایق، بی اعتبار می دانند.تشابهمعتبر می داند. 
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 این در ایران،  کدام ابزار شناخت را معتبر می دانستند؟ چه تفاوتی با هم داشتند؟ و اسالم درجهان فلسفه شکوفایی فیلسوفان دورۀ .19

 عقل سخن و حس دربارۀ بیشتر آنها از برخی که تفاوت این با دانستند، می معتبر را و قلب عقل و حس ابزار سه همگی که کردند ظهور بزرگی فیلسوفان دوره

 اند. برده بهره سه هر از و ساخته برقرار پیوند وحیانی شهود و قلب و عقل حس و میان نیز برخی و اند کرده ویژه توجه قلبی شهود به برخی اند، گفته

 هم ارسطو، و افالطون مانند آنها  .حکیم ابونصرفارابی و شیخ الرئیس ابن سینا کدام ابزارهای شناخت را معتبر می دانستند؟ توضیح دهید .20

 اختصاص که دانستند می شناخت های راه از یکی هم را آن و بودند قائل خاص اعتبار هم وحیانی شناخت برای همچنین. دانستند می معتبر را عقل هم و حس

 .کردند نمی وارد خود فلسفی تبیین در را آن امّا داشتند شهودی شناخت به هم نگاهی نیم فیلسوف دو این. دارد پیامبران به

 تبیین در را آن امّا داشتند شهودی شناخت به نگاهی نیم آنهافارابی و ابن سینا کدام شناخت را در تبیین های فلسفی خود وارد نمی کردند؟  .21

 ارتباط از اما دهد می توضیح را شهودی معرفت دقیق طور به پردازد، می عرفان تبیین به که خود های کتاب از یکی در سینا ابن .کردند نمی وارد خود فلسفی

 گوید. نمی سخنی فلسفی های استدالل و فلسفه با آن

 شمار به مهم شخصیتی نیز عرفان در فلسفه، بر عالوه سهروردی ؟سهروردی بر کدام معرفت  تاکید بسیارداشت الدین شهاب شیختوضیح دهید  .22

 استداللی تبیین بود، آورده دست به شهودی الهامات صورت به و اشراق طریق از که را آنچه کوشید، و کرد بسیاری تأکید شهودی معرفت بر سهروردی. رود می

 .نماید بنا شهودها آن پایۀ بر را خود فلسفی نظام درنهایت و کند

 سهروردی  الدین شهاب شیخ شیخ اشراق لقب کدام فیلسوف است ؟ .23

 بود، آورده دست به شهودی الهامات صورت به و اشراق طریق از که را آنچه سهروردی کوشید، سهروردی نظام فلسفی خود را بر چه پایه ای بنا نهاد؟ .24

 .نماید بنا شهودها آن پایۀ بر را خود فلسفی نظام درنهایت و کند استداللی تبیین

 مطلوبی از نحو به توانست وا و چگونه راه شیخ اشراق را تکمیل کرد؟ مالصدرا در نظام فلسفی خویش از کدام ابزار های شناخت بهره برد .25

 استدالل بر و دارد فلسفی هویت کامالً که حال عین در که کند بنا فلسفی منسجم دستگاه یک توانست مالصدرا .ببرد بهره عقلی معرفت کنار در شهودی معرفت

 تناقضی و تضاد که کرد و اثبات کرد برقرار وحیانی معرفت و فلسفه میان مستحکمی پیوند همچنین او .است مند بهره نیز اشراق و شهود از است، استوار منطق و

 یکدیگرند. کنندۀ تأیید وحی و بلکه عقل و ندارد وجود وحیانی معارف و عقل یقینی و مستدل های داده میان

 هجری یازدهم قرن  شیرازی/ مالصدرای کدام فیلسوف راه شیخ اشراق را تکمیل کرد ودر چه قرنی می زیست؟ .26

 و دارند تطبیق همعقل و دین در همۀ احکام خود با » می گوید:« اسفار» مالصدرا در کتاب  توضیح دهید.« عقل و دین» در باره ارتباط نظرمالصدرا  .27

 «  نباشد. و سنت کتاب با مطابق آن قوانین که ای فلسفه حال به افسوس و باشد داشته عقلی تعارض ضروری و یقینی معارف با نورانی شریعت احکام که حاشا

 ۀفالسف ن،یاعتبار قائل اند. عالوه بر ا یمعرفت عقل یهم برا ی ومعرفت حس یهم برا رای کدام معرفت اعتبار قائل بودند؟جهان اسالم، ب یلسوفانعموم ف .28

 دانند. یم یدخود مف یقبول دارند و هر کدام را در جا یزرا ن یانیو وح شهودی معرفت یاسالم

 خودرا فلسفی بحثهای پایۀ صدرالمتألهین» طباطبایی در مورد نقش مالصدرا در برقراری پیوند بین عقل، کشف و  شرع چیست؟ نظر علّامه .29

 قطعی ومواد کشفی)شهودی( مطالب و برهانی از مقدمات الهیّات حقایق کشف درراه و گذاشت سنّت( و شرع)وحی و کشف)شهود( و عقل میان پیوند روی

 می چشم به نیز طوسی نصیر خواجه و اشراق شیخ سینا، ابن فارابی، نظردرکلمات این ریشۀ اگرچه نمود استفاده آنچه از قرآن وحدیث بدست می آید()دینی

 «کرد. پیدا را مقصد این انجام کامل توفیق که است این مالصدرا خورد، ولی

از  الهیّات حقایق کشف درراه و گذاشت شرع و کشف عقل، میان پیوند رویصدرا پایۀ بحث های علمی و فلسفی خود را بر چه اموری گذاشت؟ مال .30

 نمود. استفاده  بدست می آید( وحدیث آنچه از قرآن)دینی قطعی ومواد کشفی)شهودی( مطالب و برهانی مقدمات

 ابونصر فارابیمعلم ثانی لقب کیست؟   .31

قبول  را طباطبایی عالمه نظر مسلمان فیلسوفان معاصر، دورۀ در اسالم، دربارۀ ابزارهای شناخت چه نظری دارند؟ جهان در دورۀ معاصرفیلسوفان .32

 باشند. معرفت کسب برای ابزاری توانند می خود جای در و دارند خود اعتبار جایگاه در کدام هر وحی و شهود نیز و حس و عقل که معتقدند و دارند

 یعنی ندارد؛ وجود فلسفه اساساً آن بدون و است عقلی استدالل بر متکی فلسفی معرفت بدون کدام ابزار معرفت، فلسفه اسالمی اساساً وجود ندارد؟ .33

 رسید. فلسفی معرفت وحی به یا قلبی شهود یا تجربه بر اتکاء با صرفاً توان نمی

 این در دارد. ادامه و تاکنون گردد می آغاز شانزدهم قرن از که است ای دوره جدید، دورۀ از مقصود منظور از دورۀ جدید اروپا چیست؟ توضیح دهید. .34

 فلسفه و فرهنگ سیاست، جمله اجتماعی، ازمختلف  های حوزه در و یابد می گسترش تجربی شود، علوم می خارج کلیسا حاکمیت از تدریج به اروپا دوره

 دهد. می رخ زیادی تحوالت
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 شانزدهم قرن از  ؟با پیشگامی کدام فیلسوفان آغاز می شود و به چه مسئله ای توجه ویژه ای شد از چه قرنی و دورۀ جدید فلسفه دراروپا .35

 شد. ای ویژه توجه شناختی معرفت به شود، می آغاز دکارت و بیکن فرانسیس پیشگامی با

 در شناسی معرفت مسئلهبود؟  ای مسئله چه برسر کدام مسئله درکانون مباحث فلسفی قرارگرفت و نزاع بعد، به شانزدهم قرن از دراروپا .36

 بهتر و دارد بیشتری و اعتبار ارزش تجربه و حس آیا معرفت، کسب در که بود این سر بر نزاع فلسفی، و جدال بحث این در گرفت. قرار فلسفی مباحثات کانون

  ؟عقلی استدالل یا رساند می حقایق به را ما

 معرفت کسب اساس را آن و بودند قائل بیشتری اهمّیت تجربه که برای گروهی نام دو تجربه گرا را ذکر کنید. تجربه گرایان چه گروهی بودند؟ .37

 دانستند. مانند بیکن و جان الکمی

 و حساهمیت  بر که بود فیلسوفانی نخستین از بیکنو چه دیدگاهی داشت؟ به نظر او علت عدم پیشرفت علوم تجربی چه بود؟  بود که بیکن .38

همین امر  و بودند کرده تکیه عقلی بر استدالل بیشتر ،ارسطوروی از  دنباله با فیلسوفان گذشته بیکن نظر به بود. معتقد تجربه اصالتبه  و ورزید می اصرار تجربه

 د.نکن پیشرفت و شده محصور بیجا های تعصب و خرافات در تجربی علومسبب شده بود که 

 تجربه بر و کرد دنبال را هفدهم انگلستان بود که روش بیکن قرن فیلسوف الک، جان که بود؟  چرا تاکیدش بر تجربه گرایی اهمیت داشت؟ جان الک  .39

 ای العادهفوق ماندگی عقب از علوم تجربی و شد می توجه تجربه به کمتر وسطی قرون دورۀ در که داشت اهمیتجهت  آن تأکید از این ورزید. تأکید گرایی

 گردید. های علمی پیشرفت ساز زمینه و شد تجربی علوم به پژوهشگران و دانشجویان عوامل توجه از یکی تأکید، همین برد. می رنج

 تجربه گرایی / عقل گرایی گرفته است را نام ببرید.اروپا شکل  جدید دورۀ که در فکری جریان دو .40

 به فرانسوی، بزرگ دان ریاضی و فیلسوف دکارت بین دیدگاه او و بیکن چه تفاوتی وجود دارد؟ به کدام ابزار شناخت اهمیت می داد؟ دکارت .41

 مانند معرفت به وجود که از تجربه به دست نیامده اند؛ دارد هایی معرفت ذاتی طور به انسان بود عقل معتقد بیکن، برعکس و داد بسیار می اهمیت عقلی تفکر

 ندارد. تجربه و حس به نیازی امور قبیل این فهم در دکارت انسان اعتقاد به خدا. وجود و مجرد نفس
مانند  تجربه به دست نیامده اند؛ از که دارد هایی معرفت ذاتی طور به انسان به نظر دکارت انسان در فهم چه اموری نیازی به حس و تجربه ندارد؟ .42

 .خدا وجود و مجرد نفس معرفت به وجود

 یدکارت مخالف با تجربه و علم تجرب ؟ چه چیزی وی را از تجربه گرایان جدا می کرد؟آیا دکارت مخالف تجربه و علم تجربی بودتوضیح دهید  .43

 قبول کرد، جدا گرایان تجربه از را وی آنچه شد. می دان بزرگ هم شمرده یاضیر یکعلم در اروپا داشت، بخصوص که او  پیشرفت در ینبود و خود او نقش مؤثر

 .بودند عقلی استدالل بر متکی فقط و نبودند دستیابی قابل تجربه طریق از بود که عقالنی قواعد و ها گزاره

 تأیید را نظر او که شدند پیدا دیگری فیلسوفان دکارت، تفکر عقلی اهمیت بسیار می داد پس ازدکارت برعکس بیکن به  گرایان چه گروهی بودند؟عقل  .44

 شدند. مشهور گرایان عقل به فیلسوفان گروه از این کردند.

 جدید دیدگاهی طرح با میالدی قرن هجدهم کانت فیلسوف مثال بزنید. ؟کند اثبات را تجربه هم و اعتبارعقل هم کوشش کرد چگونه کانت .45

 تصوراتی انسان ادراکی قوّۀ که است آن کانت بر است. حس و عقل همکاری حاصل معرفت، که دهد نشان و کند اثبات را تجربه هم و اعتبارعقل کوشش کرد هم

 به او حس طریق را که از آنچه انسان کانت، نظر به .آورد نمی دست به تجربه و حس راه زا را آنها و خود دارد نزد را علیّت ومفاهیمی مانند مکان ،زمان مثل

 طلوع بگوید تواند می وقتی اما ؛ یابد درمی خورشید طلوع از بعد را زمین شدن روشن انسان مثال، عنوان کند. به می درک مفاهیم قالب این در رسد، می

 و خورشید طلوع تصور میان نشده، خارج گرفته از و است موجود ادراکی دستگاه در خودش که علت مفهوم کمک به است که زمین شدن روشن علت خورشید

 کند. برقرار رابطه شدن روشن تصور

 صورت به گرایی تجربه خیر.  بود؟ کدام دیدگاه غالب فلسفی در اروپا درآمد؟ موفقی تالش گرایان تجربه برابر در گرایان عقل های آیا تالش .46

  گرایی بود. اثباتپوزیتیویسم یا آنها  ترین مهم از یکی که کرد بروز جدیدی های دیدگاه گرایان تجربه میان دربعد  به این از درآمد. اروپا در فلسفی غالب دیدگاه یک

 سیدنرپوزیتیویست ها عالوه بر این که تنها راه  ؟( دندان معتبرمی رادرشناخت ابزاری د؟ )چهندار چه دیدگاهی دربارۀ معرفت ،پوزیتیویست ها  .47

 مورد توانند نمی تجربه طریق از و نیستند پذیر تجربه که ها گزاره و مفاهیم از دسته آن اصوال که بودند معتقد دانستند، می تجربه را معرفت و شناخت به

 .هستند معنا بی بگیرند، قرار ارزیابی و بررسی

 یا نفی درباره تجربه که روح و نفس اختیار، خدا، مانند مفاهیمی نیستند؟ علمی بررسی قابل بنابردیدگاه پوزیتیویست ها،کدام مفاهیم اصوال  .48

 .نیستند علمی بررسی قابل اصوال لذا .ندارند روشنی معنای دهد، نظر تواند نمی آنها اثبات

 .نوزدهم قرن فرانسوی فیلسوف کنت، اوگوست کرد چه کسی بود؟ بار استفاده اولین برای نیز را اصطالح این که پوزیتیویسم مؤسسان یکی از  .49
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 شیمی، فیزیک، قبیل از دانشهایی رشد سبب تجربه، به خاص توجه گرچه خاص به تجربه و بی مهری به تفکر عقلی چه نتایجی در برداشت؟توجه  .50

 که بود تجربی روش محدودیتهای اشکاالت، این از یکی .آورد پدید را متعددی نظری اشکاالت عقلی، تفکر به مهری بی اما شد، پزشکی و شناسی زیست

 تفاوت و تجربی نتایج از بسیاری بودن احتمالی و اشیا خصوصیات همۀ به دستیابی در تجربه ناتوانی همچنین .باشد انسان مهم سؤالهای پاسخگوی توانستنمی

 اشکال با دیگر بار تجربی، دانش نمایی واقع که شد سبب مشکالتی چنین حال هر در .ببرد میان از را تجربی احکام قطعیّت توانست می ها، انسان تجربۀ میان

 .کنند ظهور گرایی تجربه داخل در گرا نسبی های جریان و شود رو به رو

 و خوب اساس و طبیعت عالم از غیر عوالمی وجود و خدا و مبدأ به جهان نیاز دربارۀ تواند نمی تجربه تجربه درچه اموری نمی تواند اظهار نظر کند؟ چرا؟ .51

 ندارد. اختیار در را مسائلی چنین برای الزم ابزار زیرا کند اظهارنظر اخالقی بدهای

 تجربی نتایج از بسیاری بودن احتمالی و اشیا خصوصیات همۀ به دستیابی در تجربه ناتوانیکدام مسئله می توانست قطعیت احکام تجربی را از میان ببرد؟  .52

 .ببرد میان از را تجربی احکام قطعیّت توانست می ها، انسان تجربۀ میان تفاوت و

 رسدمی شناختی به امور دربارۀ خود، ویژگیهای با متناسب فرد هر که باورند این بر آنان مثال بزنید چه اعتقادی دارند؟ دربارۀ شناخت نسبی گرایان .53

 نمی مطلق طور به دیدگاه، این اساس بر مثال دارد؛ اعتبار خودش به نسبت و خودش برای کس هر شناخت بنابراین .است متفاوت دیگر افراد شناخت با که

 «.شود می منبسط حرارت اثر بر فلز کنم می فکر وضعیت، این در» من بگوید تواند می حداکثر فرد بلکه« کند می پیدا انبساط حرارت اثر بر فلز» گفت توان

 ،اخالق، شناسی انسان مانند هایی در حوزه تدریج به شناسی معرفت در گرایی نسبیشناسی، به کدام حوزه ها راه یافت؟  معرفت در گرایی نسبی .54

  انجامید. حقوق دین و اخالق، انسان، هویت در گرایی نسبی به و خود را بیشتر نشان داد  دین و حقوق

 گرچه تنها ابزار شناخت اشیاء معتقدند ها پراگماتیست  دیدگاه پراگماتیسم یا اصالت عمل)مصلحت عملی( در مورد شناخت چیست؟مثال بزنید. .55

 مفیدی باورهای نیازمند ما بلکه دهیم، قرار واقعیت کشف را خود نباید هدف ما بنابراین شناخت. را واقعیت اشیاء توان تجربه نمی طریق از حس و تجربه است اما

 آب به سوزاند، می را دست و است داغ بسیار جوش حال در آب باور دارد که کسی مثالً دهند؛ نشان را خود سودمندی و بیایند ما کار به عمل در هستیم که

 است. بودن درست معنی به فایده، و همین است مفید ما برای عمل در دانش این پس شود. نمی سوختگی دچار زند دست نمی جوش

 در هستیم که مفیدی باورهای نیازمند ما بلکه دهیم، قرار واقعیت کشف را خود نباید هدف ما گویند می آنها هدف پراگماتیست ها از شناخت چیست؟ .56

 دهند. نشان را خود سودمندی و بیایند ما کار به عمل

 فایده، دهد همین نشان را خود سودمندی و بیاید ما کار به عمل در این است که از نظر پراگماتیسم مالک درست بودن یک باور و دانش چیست؟ .57

 است. بودن درست معنی به

در ادامه تحوالت حوزه معرفت شناسی از اواسط قرن بیستم،  است؟ بوده صورتی چه به بیستم، قرن اواسط از شناسی، معرفت حوزۀ تحوالت  .58

 امروزه که گرایی، تجربه جریان کلیّ طور به آید. می شمار قبلی به تحواّلت و رخدادها مکمّل واقع در که آمد پدید آمریکا و اروپا در نیز های دیگری جریان

همچنان  یزن یو وح یشهود عرفان یعنیمعرفت،  ی دیگرالبته هنوز هم راه ها غلبه دارد. ییهمچنان بر عقل گرا یکاو آمر در اروپا جدیدی یافته، های قالب

 دارند. یطرفداران

را قبول دارند، به  ییکه تجربه گرا یمعاصر، در حال یلسوفانف ی ازبرخ ؟راه های شناخت هستند یک از هانری برگسون طرفدار کدام و جیمز ویلیام  .59

 و یود عرفانهستند که به شه ییگرا یلسوفان تجربهبرگسون از ف یو هانر یمزج یلیاممعتقد هستند. و یزن )به عنوان نوعی شناخت قلبی(ینیتجربه د ی وشهود معنو

 دهند.  یم یتانسان اهم معنوی معتقدند و به بُعد یزن ینید ۀتجرب

 

 سواالت جای خالی
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 (1چیستی انسان): نهمدرس 
 ** درس در یک نگاه **

 

 از انسان، دربارۀ بنیادین و مهم مسائل به فلسفه از شاخه این انسان شناسی فلسفی به کدام مسائل مهم و بنیادین دربارۀ انسان می پردازد؟ .1

 .پردازد می او انسانی هویت و انسان متمایز های ویژگی نیز و وی آیندۀ جهان، در او انسان، جایگاه چیستی قبیل

 استفاده «خودشناسی» واژۀ از شناسی جای انسان به گاهی کدام واژه به جای انسان شناسی استفاده می شود و به چه معانی به کار می رود؟ .2

 حقیقت همان «خود»از  گاه مقصود ورود؛ می کار به خودش های خصلت و ها ویژگی و خود از هرکس شناخت معنی به گاه خودشناسی شود؛ می

 .بود خواهد شناسی انسان همان معادل خودشناسی برود کار به انسانی حقیقت معنای در « خود »وقتی است؛ انسانی

 .دارد کاربرد یتربیت مباحث در بیشترهای خودش بیشتردر کدام مباحث کاربرد دارند؟ معنای شناخت هرکس از خود و ویژگیخودشناسی به  .3

 مجموعه که آنجااز شدو ابراز افالطون جانب از اولین بار شد؟ابراز دورۀ یونان باستاندر کدام فیلسوفتوسطاولین بارانسان  دربارۀوروشن دقیقنظر .4

 .هست نیز سقراط وی، استاد دیدگاه کنندۀمنعکس میزان زیادی، به افالطون، دیدگاه که گفت توانمی هست، نیز سقراط هایکنندۀ اندیشه منعکس افالطون آثار

 افالطون  هست؟ سقراط های کنندۀ اندیشه منعکس کدام فیلسوف یونان باستان، آثار مجموعه .5
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 برتر حقیقت این ندارد. را بدن های محدودیت که است حقیقتی برتر دارای بدن، بر عالوه انسان، که کرد بیان روشن صورت به افالطون

 باشد انسانی هر اصلی وظیفه باید نفس از مراقبت و توجه است و انسان دارایی ترین ارزش با نفس نیست. رؤیت قابل است که نفس همان

 نفس این و است نفس است، خرد و عقل دارای طور خاص به که موجودی تنها»گردد. آراسته فضایل به و شود زیبا وسیله نفس بدین تا

 «.است جاوید و فانی غیر و کند متمایز می حیوانات از را او که است انسان عقالنی جزء نفس«. »است نامرئی چیزی

طو
رس

ا
 

ت. موجود مرده اس یکمربوط به نفس است، نه بدن. بدنِ بدون نفس،  یاتح یتنطق و قابل ۀکه قوّ یرفترا پذافالطون  ارسطو نظر استاد خود

 ینا جیگر. نفس، به تدرید یزچ یچندارد، نه علم، نه احساس، نه محبت و نه نفرت و نه ه یبالفعل یزچ یچحالت بالقوه دارد و هنفس هنگام تولد 

 ی،صود اصلبلکه مق یست،بودن انسان صرفاً سخن گفتن او ن« ناطق»مقصودازشود. یتر مرسدوکامل و کاملیم «یتفعل»کند و به یرا کسب مامور

دهد. یرد و استدالل را سامان میگیو تصورات خود کمک م یقاتاز تصد یعنی .کندیل مخود استدالتفکر ۀتفکر و تعقّل است. انسان با قو ۀقو

 .یدنما یل ممنتق یگراناستدالل را به د یبا سخن گفتن و نطق محتوا یزاستدالل ن یمکند. پس از تنظیدر هنگام استدالل، با خود نطق م یاگو
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 بدن، این اما کند.می فعالیت خودکار طور به که داندمی پیچیده ماشینی را بدن کرده، تحقیق نفس هم دربارۀ و بدن دربارۀ هم که او

 که است این روح ماست. هایاندیشه مرکز که است« نفس»یا « روح»همان « من»نظر وی  دهد.ازنمی تشکیل را انسان« من» حقیقت 

و  هستند یکدیگر با گرچه دارند، متفاوت خاصیتهای و هستند مجزا از یکدیگر کامالً بدن و روح کند.می رد یا پذیرد می کند،می استدالل

 نیست. آزاد و کندمی تبعیت فیزیکی قوانین از دیگر اجسام مانند بدن ولی است آزاد فیزیکی قوانین از روح کند.می استفاده بدن از روح

ت
کان

 

او از این راه، نفس  پرداخت. آن اختیار و و اراده انسان نفسانی حقیقت اثبات به بود، متفاوت دکارت استدالل با که دیگریاستدالل  با کانت،

 بدون ویژگی یک چنین و است اخالقی وجدان از برخوردار و اخالقی موجود یک انسان گفت که مختار و ارادۀ آزاد انسان را اثبات کرد و

 است. مادی امر یک که بدن نه نفس است، ویژگی نیز اختیار ندارد. معنا ادآز ارادۀ و اختیار وجود
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بعُد  همان که دارند ساحَت یک و بعُد یک فقط انسان جمله از و موجودات گویند همۀ می که هستند فیلسوفان ای از دسته ها ماتریالیست

 یک انسان ها ماتریالیست نظر از نیست. انسان سلسلۀ اعصاب و مغز جز چیزی هم روان و ذهن گویند می آنان است. جسمانی و مادی

 آن از فراتر چیزی نه است، بسیار پیچیده مادی ماشین

  .ندک می کار اتومبیل، موتور مثل مکانیکی، دستگاه یک شبیه که کرد می تلقی مادی پیچیدۀ ماشین یک را بشر ذهن اوتوماس هابز: 

 ماعاجت به نیاز مانند نیازهایی و دهند می تشکیل مادی نیازهای را او اصلی نیازهای که دانست می مادی موجود یک فقط را انسان اومارکس: 

 .اند شده پیدا مادی نیازهای خاطر به همه اخالق، به نیاز و قانون و
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 تدریجی تحوّل و حیات پیدایش دربارۀ داروین نظریۀ که از فیلسوفانی هستند دارند، ها ماتریالیست به نزدیک عقایدی که ها داروینیست

 تفاوت این با قامت؛ راست حیوان یک نیست، جز چیزی انسان که گفتند و گرفتند فلسفی نتایج حیوان از انسان پیدایش زنده و موجودات

 به جز نیز شوند، انسان می شمرده حیوان دو هر و ندارد تفاوت پرنده یک با کِرم یک که طور و همان است تر پیچیده حیوانات سایر از که

 شد. قائل ای ویژه ارزش انسان برای توان نمی .ندارد آنها با حقیقی پیچیدگی بیشتر،  تفاوت
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 های محدودیت که است حقیقتی برتر دارای بدن، بر عالوه انسان، که کرد بیان روشن صورت به افالطون  ؟چیستافالطون دربارۀ حقیقت انسان نظر .6

 این و است نفس است، خرد و عقل دارای خاص طور به که موجودی تنها»گوید:  می او نیست. رؤیت قابل است که نفس همان برتر حقیقت این ندارد. را بدن

 «.است جاوید و فانی غیر و کند می متمایز حیوانات از را او که است انسان عقالنی جزء نفس »گوید:  می او همچنین« است نامرئی چیزی نفس

 ترین ارزش با نفس افالطون، نظر از به عقیدۀ افالطون با ارزش ترین دارایی انسان چیست؟ و چرا باید مراقبت از آن وظیفۀ هر انسانی باشد؟ .7

 گردد. آراسته فضایل به و شود زیبا وسیله نفس بدین تا باشد انسانی هر اصلی وظیفه باید نفس از مراقبت و توجه است و انسان دارایی

 -3)نامرئی است(  نیست رؤیت قابل -2 ندارد را بدن های محدودیت -1نفس.  از نظر افالطون حقیقت برتر انسان کدام است و چه ویژگی هایی دارد؟ .8

 .است جاوید و فانی غیر  -5 کند می متمایز حیوانات از را انسان -4 است خرد و عقل دارای خاص طور به که موجودی تنها

 یاتح یتنطق و قابل ۀکه قوّ یرفترا پذ ارسطو نظر استاد خودافالطون/  ارسطو شاگرد چه کسی بود و دربارۀ نفس، کدام نظر استادش را پذیرفت؟ .9

 موجود مرده است.  یکمربوط به نفس است، نه بدن. بدنِ بدون نفس، 

ندارد، نه علم، نه احساس، نه  یبالفعل یزچ یچحالت بالقوه دارد و ه چه حالتی دارد؟ چگونه کامل می شود؟از نظر ارسطو نفس انسان در هنگام تولدّ،  .10

 شود.  یرسد و کامل و کامل تر م یم «یتفعل »کند و به  یامور را کسب م ینا یجگر. نفس، به تدرید یزچ یچمحبت و نه نفرت و نه ه

بلکه  ت،یسبودن انسان صرفاً سخن گفتن او ن« ناطق »  ناطق بودن انسان چیست؟ مقصود ازنظر ارسطو انسان با کدام قوه استدالل می کند و  به .11

 .کند یتفکر خود استدالل م ۀتفکر و تعقّل است. انسان با قو ۀقو ی،مقصود اصل

را  رد و استداللیگ یو تصورات خود کمک م یقاتاز تصد یعنی، چیست؟ «کند یتفکر خود استدالل م ۀانسان با قو»معنی این عبارت ارسطو که  .12

 .یدمان یمنتقل م یگراناستدالل را به د یبا سخن گفتن و نطق محتوا یزاستدالل ن یمکند. پس از تنظ یدر هنگام استدالل، با خود نطق م یادهد. گو یسامان م

 معتقد ارسطو، و افالطون همانند جریان، یک جریان پیدا شد، در این باره توضیح دهید. در دوره جدید اروپا، از جهت انسان شناسی دو تلقی و .13

 دارند تمایل سو این به دیگر، جریان. دانند می وی نفس و روح را همان انسان حقیقت و اند قائل مادی و روحی بعُد دو انسان برای و اندوجود نفس یا روح  به

 .آورند شمار به بدن لوازم و آثار از و تلقی کنند بدن به نسبت فرعی چیزی را نفس یا و بدانند مادی موجود یک را انسان کنند ووجود نفس را انکار  اصوالً یا که

 بدن دربارۀ هم که فرانسوی فیلسوف دکارت،دارد؟  فلسفۀ دکارت چیست؟ چه ویژگی در« من» بدن چه نظری دارد؟ منظور از  دکارت در مورد .14
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 (2چیستی انسان): دهمدرس 
 ** درس در یک نگاه **

 

 دو آن پیروان و ارسطو و افالطون آنچه از با استفاده از مسلمان فیلسوفانچه نقشی داشتند؟  انسان حقیقت تبیین و درتوضیح ،فیلسوفان مسلمان .1

 شایستۀ که گذاشتند باقی خود از آثاری و بلندی برداشتند های قدم انسان حقیقت تبیین و توضیح در خود، دینی های آموزه از با الهام نیز و بود رسیده دستشان به

 .دهند نشان را هستی در او برتر جایگاه و بشناسند را انسان متعالی حقیقت که کنند می تالش مسلمان فیلسوفان .است قدردانی

 پیروان و ارسطو و افالطون آنچه از با استفاده از بلندی برداشتند؟ های قدم انسان حقیقت تبیین و توضیح در فیلسوفان مسلمان از چه طریقی، .2

 .خود دینی های آموزه از با الهام نیز و بود رسیده دستشان به دو آن

 نصیر، خواجه سینا، ابن فارابی، را ذکر کنید. بلندی برداشتند های قدم انسان حقیقت تبیین و توضیح در نام چند فیلسوف مسلمان که .3

  سبزواری میرداماد، مالصدرا، سهروردی،

 توضیحات   چیستی انسان
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 خود، دینی هایآموزه از با الهام نیز و بود رسیده دستشان به دو آن پیروان و ارسطو و افالطون آنچه از با استفاده از مسلمان فیلسوفان

 است. قدردانی شایستۀ که گذاشتند باقی خود از آثاری و بلندی برداشتند های قدم انسان حقیقت تبیین و توضیح در
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 کرامت آزادگی، مانند متعالی ویژگیهایی وی برای همان حال در و داد تقلیل مادّی صرفا موجود یک به را انسان توانآنان معتقدند نمی

 را آن و گفته سخن« روح»نام  به حقیقتی از روشنی به که بودند کرده قبول را دینی فکری، تعمق با همچنین آنان. شد قائل انسانی،...

آسمانها  که کرده محسوب فرشتگان مسجود و زمین در خدا جانشین موجودی جاویدان، را انسان آسمانی است.کتاب شمرده ای الهی هدیه

 که بودند رسیده ایمرحله به نفس پاکی با که شناختندمی را عارفانی یا بودند عارف خود یا آناناست.  آفریده او برای خداوند را زمین و

 نیست انسان مادی بدن توان در شهودی چنین که دانستندمی و کردندشهود می را هستی مجرد و برتر مراتب
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 که است معتقد وینماید. روشن را آن دیگر ابعاد کندو بیان تررا عمیق دیدگاه این کوشید و راپسندید انسان حقیقت دربارۀ ارسطونظراو 

 آن به را انسانی خداوندروح شد، بدنی اندامهای صاحب همۀ که رسید ایمرحله به و گذراندمادر رحم در را جنینی دورۀ انسان وقتی بدن

 از اموری توانددارد ومی تفکررا از طریق علم استعدادکسب مجرداست، موجودات جنساز و دارد غیرمادی جنبۀ روح، که این کند.می عطا

  شد.قائل خلقت درنظام جایگاهی بسیاررفیع روح برای عارفان همچون آورد. او پدید درخود را آنها دریابدو را عشق، دوستی،.. اخالق، قبیل
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 به را آنها کندمی تالش و آورد می دست به درونی شهود طریق حقایق را از از بسیاری خود معنوی الهامات از مندیبهره با سهروردی

 نور هستی، مراتب که بود معتقد او کرد. می استفاده« نور»بیشتر از مفهوم « وجود»مفهوم  جای به وی .کند بیان استدالل و فلسفه زبان

 از نیستند، ترکیبی کامل نور چون اما کنند،می دریافت نوراالنوار از را خود هستی نور وجود، مراتب است. سایر« نوراالنوار»خدواند است.

 کند، کسب بیشتری نورانیت اگر نفس، این ظلمانی اوست. جنبۀ همان او، جسم و وجود نورانی جنبۀ همان انسان، نفس اند. ظلمت و نور

 عالم نوراالنوار، مَشرق همان یا خدا کند. طی را کمال مسیر بیشتر، شایستگی کسب تواند بامی و کندمی رؤیت بهتر را هستی حقایق

 نفس است. وی گرفته قرار عالم مغرب رسد،می حدّ خود ترینپایین به وجود نور که آنجا کنند.می طلوع بعدی انوار که خداست از و است

 .آنجاست به بازگشت و مشتاق افتاده دور وجود مشرق از که داندمی عالم مشرق به مربوط حقیقتی را انسانی
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دو  بدن و روح است. بدن خود تکامل نتیجۀ نیست، بلکه بدن به شده ضمیمه چیزی روح، امّا بدن. و بعُدی است: روح دو حقیقت انسان،

 است. )بدن( دیگری باطنِ )روح( یکی که ای گونه دارند به حقیقی وحدتی اینها بلکه باشند گرفته قرار هم کنار که نیستند مجزّا چیز

 هر مرتبۀ به تواند می و ندارد پایان انسان روح ظرفیت برسند. آن به توانندمی موجودات زنده که است تکاملی درجۀ آخرین انسانی روح

 انتخاب خدا را سوی به تکاملی مسیر باید یعنی برساند. فعلیت به را ظرفیت این خود اختیار با باید انسان یابد دست جهان در کمالی

 ابتدای در بنابراین برگزیند. را تکامل مسیر از غیر دیگری که مسیرهای دارد اختیار او البته کند. طی را مسیر این عمل و ایمان با و نماید

 هست انسان بالقوّه دروجود صورت به اینها همه ترسو؟... یا بود خواهد شجاع داشت، خواهد هویتی چه وی نیست معلوم هر انسانی زندگی

 .است مربوط زندگی افراد شیوۀ و ها گزینش به آنها، از کدام هر شدن بالفعل و
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 همان در و داد تقلیل مادّی صرفا موجود یک به را انسان تواننمیآنان معتقدند  چیست؟ انسان حقیقت دربارۀ مسلمان فیلسوفان دیدگاهبه طور کلی  .4

نام  به حقیقتی از روشنی به که بودند کرده قبول را دینی فکری، تعمق با همچنین آنان .شد قائل ...انسانی، کرامت آزادگی، مانند متعالی هایی ویژگی وی برای حال

 که کرده محسوب فرشتگان مسجود و زمین در خدا جانشین جاویدان، موجودی را انسان آسمانی کتاب.است شمرده ای الهی هدیه را آن و گفته سخن« روح»

 و برتر مراتب که بودند رسیده ای مرحله به نفس پاکی با که شناختند می را عارفانی یا بودند عارف خود یا آنان. است آفریده او برای خداوند را زمین و ها آسمان

 .نیست انسان مادی بدن توان در شهودی چنین که دانستند می و کردند می شهود را هستی مجرد

 را انسان حقیقت دربارۀ ارسطو نظر سینا ابن ابن سینا دربارۀ حقیقت انسان، نظر کدام فیلسوف را می پذیرد و آن را عمیق تر بیان می کند؟ .5

 .نماید روشن را آن دیگر ابعاد و کند بیان تر عمیق را دیدگاه این کوشید و پسندید

 گذراند مادر رحم در را جنینی دورۀ انسان بدن وقتی که است معتقد سینا ابن عطا می کند؟به نظرابن سینا خداوند چه زمانی روح انسانی را به بدن  .6

 .کند می عطا آن به را انسانی روح خداوند شد، بدنی های اندام صاحب همۀ که رسید ای مرحله به و

 است، مجرد موجودات جنس از و دارد غیرمادی جنبۀ که روح، کدام موجودات است و چه استعدادی دارد؟ به نظر ابن سینا روح انسانی از جنس .7

 .آورد پدید خود در را آنها و دریابد را معنویت و پرستش نفرت، دوستی، عشق، اخالق، قبیل از اموری تواند می روح این .دارد را تفکر از طریق علم کسب استعداد

 و قراری بی توصیف برای او .شد قائل خلقت نظام در رفیع جایگاهی بسیار روح برای عارفان همچونابن سینا  جایگاهی برای روح قائل است؟ابن سینا چه  .8

  داد. شرح آن در تمثیلی، بیانی با روح را وضعیت و سرود عربی زبان به شعری اش، اصلی جایگاه به رسیدن روح برای کوشش

 جهان بزرگ فیلسوفان از یکی که سهروردی الدین شهاب شیخشیخ شهاب الدین سهروردی که بود و از چه طریق حقایق را به دست می آورد؟  .9

 دست به درونی شهود طریق از را حقایق از بسیاری خود معنوی اشرافات و الهامات از مندی بهره با شود، می محسوب نیز اهلل الی سالک و عارف یک و است اسالم

 .کند بیان استدالل و فلسفه زبان به را آنها کندمی تالش و آورد می

 می استفاده« نور»بیشتر از مفهوم « وجود»مفهوم  جای به وی از چه مفهومی استفاده می کرد؟« وجود»سهروردی به جای مفهوم توضیح دهید  .10

 از را خود هستی نور وجود، مراتب است. سایر« نوراالنوار »ندارد،  راه او در ظلمتی هیچ و است محض نور که خدواند است. نور هستی، مراتب که بود معتقد او کرد.

 .اند ظلمت و نور از نیستند، ترکیبی کامل نور چون اما کنند، می دریافت نوراالنوار

 ندارد راه او در ظلمتی هیچ و است محض نور / خداوندچیست؟ چه ویژگی دارد؟  «نوراالنوار»منظور سهروردی از  .11

ور ن مراتب وجود، یرسا  به عقیدۀ سهروردی سایر مراتب وجود، نور هستی خود را از کجا دریافت می کنند و چرا ترکیبی از نور و ظلمت اند؟    .12

 از نور و ظلمت اند. یبیترک یستند،کنند، اما چون نور کامل ن یم یافتخود را از نوراالنوار در یهست

 کسب بیشتری نورانیت نفس اگر (؟کند می رؤیت بهتر را هستی حقایقمی تواند مسیر کمال را طی کند)یا  از نظر سهروردی، نفس چه زمانی .13

 کند. طی را کمال مسیر بیشتر، لیاقت و شایستگی کسب تواند با می و کند می رؤیت بهتر را هستی حقایق کند،

 نفس، این ظلمانی اوست. جنبۀ همان او، جسم و وجود نورانی جنبۀ همان انسان، نفس که داشت عقیده او نظر سهروردی در مورد نفس انسان را بنویسید. .14

 را انسانی نفس کند. وی طی را کمال مسیر بیشتر، لیاقت و شایستگی کسب تواند با می و کند می رؤیت بهتر را هستی حقایق کند، کسب بیشتری نورانیت اگر

 .آنجاست به بازگشت و مشتاق افتاده دور وجود مشرق از که داند می عالم مشرق به مربوط حقیقتی

 آنجا کنند. می طلوع بعدی انوار که خداست از و است عالم نوراالنوار، مَشرق همان یا خدا می گفت  او  منظور سهروردی از مشرق و مغرب عالم چیست؟ .15

 است.  گرفته قرار عالم مغرب رسد، می حدّ خود ترین پایین به وجود نور که

 امّا بدن. و بعُدی است: روح دو / حقیقت انسان، متعالیه حکمتمکتب درمورد حقیقت انسان چیست؟  فلسفی مالصدرا چیست؟ نظرایننام مکتب  .16

 است تکاملی درجۀ آخرین انسانی روحدارند.  حقیقی وحدتی بدن و روح است. بدن جسم وخود تکاملرشد و  نتیجۀ نیست، بلکه بدن به شده ضمیمه چیزی روح،

 .برسند آن به توانندمی موجودات زنده که

 که ایگونه بهدارند  حقیقی وحدتی اینها بلکهباشند  قرارگرفته کنارهم نیستندکه مجزّا چیزدو بدن و روحازنظرمالصدرارابطه روح و بدن چگونه است؟ .17

 بیمار، بدن طورمثال، گذارد؛ بهتأثیرمی برروح دهد، رخ بدن در اتفاقی هر وشود ظاهرمی بدندر روح بیفتد، در اتفاقیهر بنابراین است. دیگری)بدن( باطنِ یکی)روح(

  کند.می گیرزمین را جسم افسرده، روحو کشاندمی فعالیت به را جسم نشاط، با روح همچنین بخشد.می هم شادابی روح به شاداب بدن و کندمی بیمار هم را روح

 به توانندمی موجودات زنده که است تکاملی درجۀ آخرین انسانی روح متعالیه حکمت نظر ازاز نظرحکمت متعالیه ظرفیت روح انسان چه میزان است؟  .18

 گذردحیوان می و گیاه از وقتی طبیعت، تکاملی مراحل یابد. دست مخلوقات جهان در کمالی هر مرتبۀ به تواندمی روح و ندارد پایان انسان روح ظرفیت برسند. آن

 شود.نمی قانع کمال ای از درجه هیچ به و کندمی پیدا نهایت بی ظرفیتی رسد، می انسان به و
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 یروح انسان  یست؟توانند به آن برسندچ یکه موجودات زنده م یتکامل ۀدرج ینآخر یهاز نظر حکمت متعال .19

صدرا می  اینکه آیا .20 سان مال ستعداد بی  گویدان سیدن  معنای لزوما به دارد، نهایت ظرفیت و ا ست؟   به وی حتمی ر  خیر. اگرچهکماالت ه

 فعلیت به را ظرفیت این خود ارادۀ اختیار و با باید انسان  .نیست  کماالت به وی حتمی رسیدن  معنای به استعداد،  امّا این دارد، نهایت بی استعداد  و ظرفیت انسان 

 تکامل مسیر  از غیر دیگری که مسیرهای  دارد اختیار او البته .کند طی را مسیر  این عمل و ایمان با و نماید انتخاب خدا را سوی  به تکاملی مسیر  باید یعنی برساند. 

 برگزیند. را

سانی چه هویتی دارد؟    .21 ست هران  هویتی چه وی نیساات معلوم هر انسااانی زندگی ابتدای در از نظر حکمت متعالیه آیا در ابتدای زندگی معلوم ا

 شدن  بالفعل و هست  انسان  بالقوّه دروجود صورت  به اینها همه نادان؟ یا بود خواهد عالم بخیل؟ یا بود خواهد ترسو؟ بخشنده   یا بود خواهد شجاع  داشت،  خواهد

  .است مربوط زندگی افراد شیوۀ و ها گزینش به آنها، از کدام هر

 متعالیه حکمت نظر ازچیست و به دیدگاه کدام مکتب نزدیک است؟« برزدم...از جمادی مُردم و نامی شدم/ وزنما مُردم به حیوان » پیام شعر .22

 دست جهان در کمالی هر مرتبۀ به تواند می روح و ندارد پایان انسان روح ظرفیت برسند. آن به توانند می موجودات زنده که است تکاملی درجۀ آخرین انسانی روح

 شود. نمی قانع کمال ای از درجه هیچ به و کند می پیدا نهایت بی ظرفیتی رسد، می انسان به و گذرد حیوان می و گیاه از وقتی طبیعت، تکاملی مراحل یابد.

 سواالت جای خالی

 قدمهای انسان  حقیقت توضیح  در خود، ................................. های آموزه از الهامبا  نیز و بود رسیده  دستشان   به ................................. و ................................. آنچه از با استفاده از  مسلمان  فیلسوفان  .1

 .بلندی برداشتند
 .داد تقلیل ................................................. و ................................................... صرفا موجود یک به را انسان توان نمی کنند که می تأکید معاصر دورۀ مسلمان فیلسوفان بسیاری از  .2
 .اند شمرده .................................................غیر و .........................................................ای  هدیه را آن و گفته سخن« روح»نام  به حقیقتی از روشنی به مسلمان فیلسوفان .3
  .نماید روشن را آن .....................................................و کند بیان تر عمیق را دیدگاه این کوشید و پسندید را انسان حقیقت دربارۀ ............................................... نظر سینا ابن  .4

 کند. می عطا آن به را .................. خداوند شد، ها اندام صاحب همۀ که رسید ای مرحله به و مادرگذراند رادررحم جنینی دورۀ انسان وقتی که است معتقد سینا ابن .5

 .دارد را  ................................. از طریق علم کسب استعداد است، ....................................................... موجودات جنس از و دارد ................................................. جنبۀ روح، که به نظر ابن سینا .6

 شد. قائل خلقت نظام در رفیع جایگاهی بسیار روح برای ....................................................... همچون سینا ابن .7

 .کند بیان .................. و .................... زبان به را آنها کندمی تالش و آوردمی دست به ...........................طریق را از حقایق از بسیاری خود معنوی الهامات از مندی بهره با سهروردی .8

 کرد. می استفاده«  ................................. »بیشتر از مفهوم « وجود»مفهوم  جای به سهروردی  .9

 است. «  ................................. »ندارد،  راه او در ظلمتی هیچ و است محض نور که خدواند است. نور ، مراتب ................................. که بود معتقد سهروردی  .10

 .اند ظلمت و نور از نیستند، ترکیبی ................................. نور چون اما کنند، می دریافت ................................. از را خود هستی نور وجود، مراتب سایربه عقیده سهروردی  .11

 اوست. ......................................................... جنبۀ همان او، بدن و جسم و وجود .................................................. جنبۀ همان انسان، نفس که داشت عقیده سهروردی  .12

 .کند می رؤیت بهتر را هستی حقایق کند، کسب بیشتری ............................................................. اگر نفس، سهروردیبه نظر  .13

 کنند. می طلوع بعدی انوار که خداست از و است عالم ............................................................نوراالنوار،  همان یا خدا می گفت  سهروردی  .14

 .آنجاست به بازگشت و مشتاق افتاده دور ....................................................... از که داند می ........................................................به مربوط حقیقتی را انسانی نفسسهروردی   .15

 است. ........................................................... فلسفی مکتب نام متعالیه حکمت .16

 .................................. .................................: است دو بعدی حقیقتی اند، گفته فیلسوفان دیگراز بسیاری که گونه همان حقیقت انسان، ،متعالیه مکتب دیدگاه از  .17

 است. بدن و جسم خود ...................................................... و ......................................................... نتیجۀ نیست، بلکه بدن به شده ضمیمه چیزی روح، ،متعالیه مکتب دیدگاه از .18

 .دارند ................................................................... اینها بلکه باشند گرفته قرار هم کنار که نیستند مجزّا دو چیز بدن و روح مالصدرا، نظر از  .19

 برسند. آن به توانند می موجودات زنده که است تکاملی درجۀ آخرین ................................................................... متعالیه حکمت نظر از .20

 یابد. دست جهان در ................................................................. هر مرتبۀ به تواند میو  ندارد پایان انسان روح ظرفیت ،متعالیه حکمت نظر از .21

 .نیست .................................................. به وی حتمی رسیدن معنای به استعداد، این امّا دارد، نهایت بی استعداد و ظرفیت انسان اگرچه ،متعالیه مکتب منظر از  .22
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 انسان موجود اخالق گرا : مهیازددرس 
 ** درس در یک نگاه **

 توضیحات مفاهیم

 اخالقی فعل -2طبیعی    فعل -1 کارهای انسان

 دهد. می انجام خود نیازهای رفع برای را آنها انسان که کارهایی طبیعی فعل

 شوند. می واقع سرزنش و خدمت یا تحسین و ستایش مورد هستندکه کارهایی اخالقی فعل

معیار فعل اخالقی از 

 نظر افالطون

شد،  حقیقی سعادت  جهت در اگر اخالقی فعل رابطه دارد آدمی حقیقی بختی نیک و سعادت  با اخالقی فعل  و گردد می فضیلت محسوب   با

 شود. می شمرده بدی رذیلت و گردد، شقاوت باعث و باشد سعادت برخالف اگر

فعال  اصلی قوۀ سه

 انسان از نظر افالطون

سان  که« شهوت  قوۀ»  ضب  قوۀ» خواند؛  می فرا مختلف امیال و لذایذ سوی  به را ان سان  که « غ  به دعوت موانع و خطرها ؛ برابر در را ان

سایی   را واقعی سعادت  و دهد می تشخیص  بد از را خوب که «عقل قوۀ »کند و می العمل عکس و ایستادگی   صورتی عمل  کند. در می شنا

 پذیرد انجام عقل و راهنمایی فرمان به بنا که است سعادت جهت در انسان

نقش عقل دررابطه با 

 سایر قوا

ست،   اگر شد،  حاکم عقل که از فضیلت حکمت برخوردار ا شتن داری » شهوت  قوۀ با  «شجاعت »متصف به  غضب  قوۀ گیرد، و می پیش «خوی

 است انسان درسراسرشخصیت و غضب و شهوت و عقل قوای میان «عدالت »برقراری سامانی، چنین نتیجۀ و برایند شود می

 بخت انسان نیک
 ها همۀ انسان  معیار میان بخت است؛ این  نیک است، « عدالت»  «شجاعت »، «داری خویشتن  »، «حکمت» چهارفضیلت  به آراسته  که انسانی 

 کند. نمی تغییر زمان گذشت با و است ثابت و مشترک

معیار فعل اخالقی 

 ازنظرارسطو

ستاد  به نزدیک نظری او ست  معتقد خود)افالطون( دارد؛و ا سان  شود،  حاکم دیگر قوای بر عقل اگر که ا سد  می قوا میان اعتدال در به ان  و ر

 است. انسان بختی نیک و سعادت عامل اعتدال، همین

 رسد. می سعادت به انسان باشد، اعتدال در خط وجودی قوای اگر نظرارسطو ازسعادت 

معیارفعل اخالقی 

 ازنظرکانت

 کند.هر می خیراخالقی دعوت عمل سوی به را او داردکه اخالقی وجدان نام به خودحقیقتی دردرون گویدهرانسان او می -وجدان اخالقی است

 است اخالقی خیر باشد، نداشته آن در شخصی منفعت و هدف گونه و هیچ دهد انجام خود وجدان از اطاعت برای صرفا را آن انسان که کاری

ریشهه های فعل اخالقی  

 از نظر طبیعت گرایان

ست    طبیعی رفتار در سان ا سان،  ان « بد » و   «خوب» بنابراین  دهد. می طبیعی خود انجام منافع برای را کاری هر موجودات، سایر  مانند ان

 ضررمان. به یا باشد سودمان به کار آن اینکه به بسته دهیم، می هرکار به ما که خود هستند عناوینی

منبع شناخت فضائل 

 ورذائل ازنظرابن سینا

 و غذا آب مانند درست  شود؛  می روح کمال رشدو  باعث داندکه می کماالتی شجاعت را  و داری خویشتن  احسان،  عدل، مانند فضیلتهایی  عقل

 باز ازکمال را آن و رسانده صدمه روح به رذائل گریزان است. اخالقی رذائل از داردو دوست را هرانسانی فضیلتها پس دهند می رشد را جسم  که

 رسد.می درونی رضایت به و کند می لذت و نشاط آن احساس کسب با او زیرا است؛ فضائل کسب دنبال به انسانی هر دارند.بنابراین می

 نامند. می «عملی عقل»دهد  می تشخیص را انسان بد و رفتارخوب که جهت آن از ابن سینا و فالسفۀ مسلمان عقل را، عملی عقل
 

 کندمی درک را بدی و خوبی که اخالقی موجودی است انسان  خوب و بد اخالقی، انسان را چگونه تعریف کرده اند؟ درکبرخی متفکران براساس  .1

 دهد. می انجام درک این براساس کارهایی و

درک کند. همین مسئله را می توان یکی از وجوه تمایز انسان از سایرموجودات دانست. انسان می تواند خوب و بد اخالقی را  منظور از فلسفه اخالق چیست؟ .2

  فلسفه اخالق  که یکی از بخش های فلسفه است در این باره بحث می کند تا ریشه های این ویژگی انسانی بیشتر شناخته شود.

 اخالقی فعل -2طبیعی    فعل -1 دو دسته: کارهای انسان را به طور کلی به چند دسته می توان تقسیم کرد نام ببرید. .3

 شغل روزانه، داشتن مایحتاج خرید قبیل از دهد، می انجام خود نیازهای رفع برای را آنها انسان که کارهایی منظور از فعل طبیعی چیست؟ مثال بزنید. .4

  نامند. می« طبیعی فعل»  را کارها قبیل تفریح. این و ورزش آشپزی، درآمد، استراحت، کسب برای

 و گذشت، احسان مانند: قرار می گیرند؛ سرزنش و تقبیح مورد یا تحسین و ستایش مورد هستندکه کارهاییمنظورازفعل اخالقی چیست؟ مثال بزنید. .5

  گویند. اخالقی می را فعل کارها قبیل این نابرابری، و ظلم با مبارزه و فداکاری و ایثار

را  که برخی افعال شود می باعث هایی ویژگی چهبرای فالسفه مطرح شده است؟ ، طبیعی و اخالقیفعل  بین تفاوت چه پرسش هایی در زمینۀ .6

 اخالقی چیست فعل معیار اساسا است؟ کرده تبدیل« فعل اخالقی» به  را کارها این قبیل هایی ویژگی چه چطور؟ دوم دستۀ درمورد  بدانیم؟ « طبیعی افعال» 
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 از و کند وضع اخالقی قاعدۀ خود دیدگاه و سلیقه مطابق تواند می کس آیا هرشوند؟ واقع می عموم قبول مورد اخالقی قواعد چرا گیرد؟ می نشئت کجا از و

 اند؟ متفاوت و متغیر جوامع، و ها فرهنگ تفاوت و تحوّل به بسته اخالقی اصول نمایند؟ آیا رعایت را آن بخواهد دیگران

 با اخالقی فعل افالطون نظر از چیست)چه زمانی یک فعل اخالقی فضیلت یا رذیلت محسوب می شود(؟از نظر افالطون معیار فعل اخالقی  .7

 سعادت برخالف اگر و گرددمی فضیلت محسوب باشد، حقیقی سعادت جهت در اگر اخالقی فعل او، اعتقاد به رابطه دارد. آدمی حقیقی بختی نیک و سعادت

 شود.می شمرده بدی رذیلت و گردد، شقاوت باعث و باشد

می گوید؟ )به نظر افالطون در وجود انسان چند  چه «است سعادت درجهت عمل یک صورتی درچه»سوال که  این به پاسخ در افالطون .8

؛ خواند می فرا مختلف امیال و لذایذ سوی به را انسان که« شهوت قوۀ» هستند:  فعال اصلی قوۀ سه انسان دروجود قوۀ اصلی فعال است توضیح دهید(

 سعادت و دهد می تشخیص بد از را خوب که «عقل قوۀ »کند و می العمل عکس و ایستادگی به دعوت موانع و خطرها ؛برابر در را انسان که « غضب قوۀ»

یعنی قوۀ غضب و قوۀ شهوت،  پذیرد انجام عقل راهنمایی فرمان و به بنا که سعادت است جهت در عمل انسان صورتی بنابراین درکند.  می شناسایی را واقعی

 تحت کنترل و حکومت عقل باشند و با راهنمایی عقل عمل کنند.

باشند چه نتیجه ای در پی دارد؟)نقش عقل دررابطه با سایر قوا  عقل کنترل تحت شهوت، قوۀ و غضب قوۀ به عقیدۀ افالطون اگر .9

شود. می «شجاعت»متصف به غضب قوۀ گیرد ومی پیش «خویشتن داری» شهوت قوۀ باشد، حاکم برخوردار است،که از فضیلت حکمت  عقل اگرچیست؟( 

  است. انسان شخصیت سراسر در و غضب و شهوت و عقل قوای میان  «عدالت »برقراری سامانی، چنین نتیجۀ و برایند

 (9)پاسخ شماره  نتیجۀ چیست؟برایند و شخصیت انسان  درسراسر «عدالت »برقراری به عقیدۀ افالطون .10

« عدالت» و «شجاعت»، «داری خویشتن »، «حکمت» فضیلت چهار به آراسته که انسانی ته است؟چه فضائلی آراس به نظر افالطون انسان نیک بخت به .11

  کند. نمی تغییر زمان گذشت با و است ثابت و مشترک ها همۀ انسان معیار میان بخت است؛ این نیک است،

به  نیک بختی، آراستگی معیاربه نظر افالطون کدام معیار میان همۀ انسانها مشترک است؟ آیا ثابت است یا متغیر؟)مطلق است یا نسبی؟(  .12

 کند. نمی تغییر زمان گذشت با و است ثابت و مشترک ها همۀ انسان معیار میان است این« عدالت»  «شجاعت»، «داری خویشتن »، «حکمت» چهار فضیلت

 خود استاد به نزدیک نظری اخالقی فعلمعیاردربارۀ  ارسطو،؟( نظرارسطو درمورد معیار فعل اخالقی چیست؟) عامل سعادت و نیک بختی چیست .13

 است. انسان بختی نیک و سعادت عامل اعتدال، همین و رسدمی قوا اعتدال در به انسان شود، حاکم دیگر قوای بر عقل اگر که است معتقد او دارد؛ )افالطون(

 غضب و شهوت او اعتقاد بهبه نظرارسطو عقل چگونه می تواند موجب مانع افراط وتفریط قوا شود؟ )شرط الزم برای این امر چیست؟(  .14

 به  و رشدکرده خودعقل که است الزم این شرط البته شود. تفریط و افراط این مانع تواند می امّا عقل هستند تفریط و افراط معرض در همواره

 نشود.  وتفریط دچارافراط یابدتا خودش دست معرفت از مناسبی درجات

 باشد. اعتدال درخط وجودی قوای درصورتی که نظرارسطو، درچه صورتی انسان به سعادت می رسد؟ به .15

 آن و کند می درک را اعتدال هر انسانی عقل است معتقد ارسطو ؟آیا به نظر ارسطو همۀ انسانها اعتدال را به عنوان امری درست می پذیرند .16

  پذیرد. می درست امری عنوان به را

از  حالت افراط، تفریط و اعتدال سه قوۀ عقل، غضب و شهوت را  .17

 بنویسید.نظر ارسطو 

 

 

 در درون انسان هر گوید او می «. اخالقی وجدان»درکانت معتقد است معیارفعل اخالقی رابایددرچه چیزی جست وجوکرد؟ توضیح دهید. .18

 وجدان از اطاعت برای صرفا را آن انسان که کاری کند. هر می اخالقی دعوت خیر عمل سوی به را او که دارد اخالقی وجدان نام به حقیقتی خود

  شود. شمرده می اخالقی خیر باشد، نداشته آن در شخصی منفعت و هدف گونه و هیچ دهد انجام خود

 خود وجدان از اطاعت برای صرفا را آن انسان که کاری هر به اعتقاد کانت کدام کار عمل خیراخالقی)فضیلت( شمرده می شود؟ مثال بزنید. .19

 و تشویق خاطر به نه را عدل انسان اگر مثالً شود. شمرده می اخالقی خیر باشد، نداشته آن در شخصی منفعت و هدف گونه و هیچ دهد انجام

 شود.  می شمرده فضیلت دهد، کند، انجام می دعوت بدان وجدان که جهت بدان فقط بلکه سعادت، به رسیدن حتی برای نه و دیگران تمجید

 مقصودچیست؟   «شود. عمومی و کلی قانون مزبور قاعدۀ که کنید اراده بتوانید که کنید عمل ای قاعده برطبق» مقصودکانت از جملۀ  .20

 کند. تحسین را آن عامالن و بپسندد را کار آن او دادند، وی انجام مورد در را کار همان هم دیگران اگر که باشد ای گونه به باید انسانی هر عمل که است این

 حدوسط و اعتدال حالت تفریط حالت افراط واق

 حکمت سفاهت جُربزُه عقل

 شجاعت ترس تهوّر غضب قوۀ

 داری خویشتن خمودی شَرَه شهوت قوۀ
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 سر باالی که آسمانی یکی دارد: می وا شگفتی به مرا همواره چیز دو» مشهور کانت، ارزش و اهمیت وجدان برای او را نشان می دهد؟ جملۀ کدام .21

 «دارد. قرار ما درون در که وجدانی ماست، دیگر

 که کسانی عموم ماتریالیست و و گرا طبیعت فیلسوفان کنند؟ می وجو جست انسان طبیعی رفتار همان در را اخالقی فعل های چه کسانی ریشه .22

  ندارند. باور را معنوی و روحی بعُد

 انسان. از طبیعی رفتار همان در می کنند؟ جو و جست کجا در را اخالقی فعل های ریشه ،و ماتریالیست گرا طبیعت توضیح دهید فیلسوفان .23

 ما که خود هستند عناوینی« بد » و   «خوب» بنابراین  دهد. می طبیعی خود انجام منافع برای را کاری هر موجودات، سایر مانند انسان، گروه فالسفه، این نظر

 کند؛ نیز رعایت را دیگران منفعت است ناگزیر دارد، اجتماعی زندگی انسان که آنجا ضررمان. از به یا باشد سودمان به کار آن اینکه به بسته دهیم، می هرکار به

 شود. نمی حفظ نیز خودش منفعت صورت، این غیر در زیرا،

 زیرا، ؟، چرا انسان ناگزیر است منفعت دیگران را رعایت کند؟ اولین قانون اخالقی کدام استو ماتریالیست به نظر فیلسوفان طبیعت گرا  .24

 صورت این بپسند در هم برای دیگران پسندی، می خود برای آنچه» است  این اخالقی قانون اوّلین  -شود. نمی حفظ نیز خودش منفعت صورت، این غیر در

  «.کنی. زیست دیگران با توانی می که است

 زیادی آزادی برابر دیگران در بخواهد انسانی گوید: هرگاه می هابز توماس به نظرتوماس هابز، داشتن آزادی زیادی دربرابر دیگران منوط به چیست؟ .25

 باشند.  آزاد میزان همان به برابر او در که بدهد حق هم دیگران به باید باشد، داشته

 دریافته که زمانی از از چه زمانی قواعد اخالقی را ابداع کرده است؟ مثال بزنید.  انسان ،ماتریالیست و دیدگاه فیلسوفان طبیعت گرا بنابر .26

 .نمود رفتار عدل به دیگران با باید کرد؛ پیشه راستگویی دیگران با باید است: گفته مثالً است. دیگران نفع گرو در او نفع

 -خیر  فضیلت شمرده می شوند؟حقیقتا اموری مانند صداقت، عدالت و امانت داری،  ،ماتریالیستو  آیا به نظر فیلسوفان طبیعت گرا .27

 و هستند اجتماعی ضروری زندگی برای چون اما شوند نمی شمرده فضیلت حقیقتاو ندارند ارزش حقیقی واقع در داری امانت و عدالت صداقت، مانند اموری

  کرد. مراعات را آنها باید آنهاست، رعایت در افراد منفعت

 ارسطو  و افالطون در بحث منبع شناخت فضائل و رذائل، دیدگاه ابن سینا، نزدیک به دیدگاه کدام فیلسوفان است .28

 جهت آن از ،عقل دانند می شناخت منبع را عقل آنان چیست؟توضیح دهید.وفالسفۀ مسلمان، منبع شناخت فضائل ورذائل  به اعتقاد ابن سینا  .29

 باعث که داندمی کماالتی شجاعت را و داری خویشتن احسان، عدل، مانند فضیلتهایی عقل نامند.می «عملی عقل» دهدمی تشخیص را انسان بد و رفتارخوب که

 به اخالقی رذائل گریزان است. اخالقی رذائل از داردو دوست را هرانسانی فضیلتها پس دهندمیرشد را جسم که و غذا آب مانند درست شود؛می روح کمالورشد

 رسد.می درونی رضایت به وکندمی لذت و نشاط آن احساس کسب با واست؛ فضائل کسب دنبال به انسانیهر دارند.بنابراینمیباز ازکمالرا آن و رسانده صدمه روح

 دهد. می تشخیص را انسان بد و رفتارخوب که جهت آن از ؟می نامند« عقل عملی» فالسفۀ مسلمان از چه جهت عقل را ابن سینا و  .30

 داریخویشتن احسان، عدل،مانند فضیلتهایی عقل ؟و از رذائل گریزان است را دوست دارد فضائل هرانسانیچراو فالسفۀ مسلمان، به نظرابن سینا  .31

 از ودارد دوست را هرانسانی فضیلتها پس دهندمی رشد را جسم که و غذا آب مانند درست شود؛می روح کمال و رشد باعث که داندمی کماالتی شجاعت را و

 رسد.می درونی رضایت به و کندمی لذت و نشاط آن احساس کسب با انسان .دارندمی باز ازکمال را آن و رسانده صدمه روح به رذائل گریزان است. اخالقی رذائل

 تمایل مانند حیوانی، و مادی بعُد مربوط به تمایالت  -1دسته:  دوتمایالت است؟  دستهتوضیح دهید به عقیدۀ فالسفه مسلمان انسان دارای چند  .32

 شوند. می شمرده فضیلت و هستندبرتر  تمایالتی که سخاوت و عدالت به تمایل مانند معنوی، و روحی بعُد به تمایالت مربوط -2 مادی.  های لذت و ثروت به

 و مادی تمایالت و منافع و ها فضیلت گاه میان که است این اخالقی رذایل انجام علتبه نظر فالسفه مسلمان علت انجام رذایل اخالقی چیست؟  .33

 فضیلتها به او رسیدن مانع و کشانند خود می سوی به را انسان باشند قوی مادی و حیوانی تمایالت اگر شرایطی چنین شود؛ در می پیدا تالقی انسان حیوانی

 .دهند می ها سوق رذیلت سوی به را او حتی و شوند می

 چرا به عقیدۀ فالسفۀ مسلمان، شناخت و عالقه مندی به فضائل و رذائل، به تنهایی نمی تواند باعث ترک رذیلت و کسب فضیلت شود؟ .34
ترجیح  تمایالت بر را فضائل بتواند انسان اخالقی فضائل و حیوانی تمایالت میان تضاد تا هنگام است الزم هم دیگر ای پشتوانه ذاتی، تمایل بر عالوه آنان، نظر از

 معین مجازات و پاداش آنها برای و نماید منع رذایل از ترغیب و فضائل کسب به را ما نیز خداوند اگر خداست؛ مسلمان فالسفۀ اعتقاد به پشتوانه این دهد.

 شود. تقویت می انسان در فضائل به میل فرماید،

 عامل گرچه خداوند، به اعتقاد شود؟ نمی آن به چرابه نظرفالسفه مسلمان،حتی ترغیب خداوند به کسب فضائل هم بطورقطعی موجب عمل  .35

 و شدید قوی تمایالت با و مختار موجودی انسان صورت، هر در زیرا شود، می حتمی و قطعی به فضیلت عمل که نیست معنا این به اما است، کننده تقویت

 .نماید سرپیچی هم خدا فرمان از تمایالت، آن به رسیدن برای است ممکن و است
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