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زندگیدرس 3 و  فلسفه 
در درس های قبل به چیستی فلسفه و نسبت آن با رشته های دیگر دانش اشاره شد. در این درس می خواهیم ببینیم نقش فلسفه در زندگی فرد 

و شکل دادن باورهای او چیست؟ 
هرکسیدرزندگیباورهاییدارد که مسیر زندگی او را هدایت می کند. باید توجه داشت که هدفومعنایزندگی هرکس از روی باورهای او قابل 

تشخیص است. باورها که فلسفة زندگی فرد را می سازند، نقش مهمی در انتخاب اهداف دارند.
فلسفةهرکسمعنادهندهبهزندگیاوست.

باورهایانسانمبنایتصمیمگیریوعملاوهستند.

معنایزندگیاو اهدافاودرزندگی باورهایفرد

اکنون این سؤال مطرح می شود که کسانی که تفکر فلسفی دارند نسبت به باورهایی که در پیرامون خود با آنها مواجه می شوند یا قباًل به آنها 
پای بند بوده اند چه رفتاری دارند؟ در پاسخ می توان گفت: 

اهل تفکر فلسفی کسانی هستند که:
- به دنبال ریشة باورهای خود می گردند.

- برای پذیرفتن یک باور به دنبال دلیل قانع کننده ای می گردد.
- و می کوشند بنیان های فکری خود را در چارچوب عقل و منطق قرار دهند.

 تـــــــــذکــــر!
اصطالح تفکر فلسفی، همان گونه که در درس اول نیز اشاره شد به معنای فطرتثانی مالصدرا بوده و منظور از آن فرارفتن از دغدغه های نازل 
روزمره و جست وجو برای رسیدن به پاسخ پرسش های بنیادی است. در ادامة درس خواهیم دید که اگر کسی که تفکر فلسفی دارد قدرتتفکر 
خود را افزایش دهد و با استفاده از قواعدتفکر، در امور فلسفی بیندیشد، می تواند ازمغالطاتوعاداتغیرمنطقی دوری کند. این توانایی که به معنای 
ارتقای فرد از تفکر فلسفی به دانش فلسفی است او را قادر می سازد تا پرسش های بنیادی را به طور قانونمند پاسخ دهد. بنابراین تفکرفلسفی که 

در این درس معادلآزاداندیشی دانسته شده اعمازفلسفه به معنای دانشخاص است.
بنابراین تفکر فلسفی نسبتی مستقیم با باورهای روزمرة ما دارد و هرکس که بتواند به این مرحله برسد که قادر باشد تفکرات خود را مستقل از 

القائات اطرافیان و جامعه شکل دهد دارای تفکر فلسفی بوده و به آزاداندیشی می رسد. 

آزاداندیشییعنیفردبنیانهایفکریخودرامستقلازدیگرانبسازد.

به طور خالصهعناصر تفکر فلسفی که نتیجة آن آزاداندیشی است، عبارتند از:
1. غور در باورهای مربوط به زندگی / 2. آموختن چرایی و یافتن دالیل درستی یا نادرستی باورها / 3. پذیرفتن باورهای درست و کنارگذاشتن باورهای نادرست

تا اینجا دانستیم که این باورها هستند که به زندگی فرد معنا می دهند. مردم با تفکر دربارة باورهایشان اهداف خود در زندگی را مشخص می کنند. 
بر این اساس می توان مردم را به سه دسته تقسیم کرد:

 آنها که کمتر به اموری مانند حقیقت انسان و جهان می اندیشند در انتخاب هدف دنباله روی دیگران اند.
 آنها که می اندیشند و به نگرشی درست دربارة جهان و انسان می رسند زندگی آنها هدف و معنای درستی دارد.

 آنها که می اندیشند اما به نگرشی درست دربارة جهان و انسان نمی رسند زندگی آنان معنای نادرستی دارد.
گروه اول غیرآزاداندیش و دنباله روی دیگران هستند و دو گروه بعدی آزاداندیش هستند. همان طور که گفتیم آزاداندیشی یعنی 

تــــــلنـگر
ساختن بنیان های فکری مستقل از دیگران. حال با توجه به اینکه مفهوم آزاداندیشی کمابیش معادلفطرتثانی در مالصدرا است، 
می توان گفت هر فیلسوفیآزاداندیش است اما هر آزاداندیشی فیلسوف نیست چراکه آزاداندیشی اعم از فیلسوف بودن بوده و این دو 

دارای رابطه عموم و خصوص مطلق هستند. 
با نگاهی دو گروه دوم و سوم متوجه می شویم که هرکس که اهل تفکر فلسفی باشد، لزوماً به باورهای درست نرسیده  است. چه بسا بسیاری 

تــــــلنـگر
افراد آزاداندیش بوده و درباره باورهای خود به دقت کنکاش کرده باشند، اما همچنان به راه درست هدایت نشده باشند. پس هر فیلسوفی 
آزاداندیش است اما برخی از آزاداندیشان باورهای نادرست دارند. به عبارت دیگر، هم فالسفه و هم اهل تفکر فلسفی می توانند دارای باورها 

و اهداف درست یا نادرست باشند و ورود به قلمرو تفکر فلسفی لزوماً ما را به هدف و معنای درست زندگی نمی رساند.

فلسفی تفکر  فواید 
گفتیم که اولین ثمرة تفکر فلسفی معنابخشی به زندگی است. فواید دیگری که نتیجة تفکر فلسفی است عبارت اند از :

1. دوری از مغالطه ها 
کسی که تفکر فلسفی دارد با آموختن منطق قادر می شود مغالطه ها را از باورها بیرون انداخته و تفکرات درست را از غلط تشخیص دهد. فالسفه 

با دوری از مغالطات به فهم درستی از حقایق می رسند. عالوه بر این فالسفه مغالطات را برای عبرت گرفتن مردم به آنها نشان می دهند.
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2. استقالل در اندیشه

همانطور که گفته شد فلسفه مقدمة آزاداندیشی است؛ زیرا فیلسوف واقعی هیچ سخنی را بدوندلیلنمیپذیرد و عقیده اش را بر پایة خیاالت، 
تبلیغات و تعّصب بنا نمی کند و تنها استداللی را می پذیرد که به درستی آن پی برده باشد.

استقاللدراندیشه=آزاداندیشی

قباًل گفتیم که افرادی که به فطرت ثانی فلسفی رسیده اند دربارة مسائل بنیادی فکر می کنند، اما تنها فالسفه می توانند به این مسائل پاسخ روشمند 
دهد. بنابراین بین فالسفه و غیرفالسفه دوتفاوت وجود دارد:

1. فیلسوف دربارة مسائل بنیادی به نحو جّدی فکر می کند؛ زیرا به فطرتثانی رسیده است
2. فیلسوف با روش درست وارد مسائل بنیادی می شود و به آنها پاسخ می دهد. فیلسوف تابعبرهان و استدالل است و نه تابع افراد و اشخاص؛ 

زیرا استقاللدراندیشه دارد.
3.رهایی از عادات غیرمنطقی:

- کشف مغالطات: در بسیاری جوامع عقاید و باورهایی در بین مردم رواج دارد که بدوندلیلوپشتوانةعقلیومنطقی پذیرفته شده اند. فالسفه با 
معیار عقلواستداللاین افکار را ارزیابی کرده و چنانچه با منطق و استدالل عقلی سازگار نبود آن را رد می کنند. 

- نشان دادن مغالطات به دیگران: فالسفه وقتی باوری را ناسازگار با عقل و استدالل یافتند، مردم را نسبت به نادرستی آن آگاه می کنند اما این 
حرکت روشنگرانه از آنجایی که به باورهای رسوخ کرده در باورهای عامه حمله می کند، با واکنش مردم روبه رو شده و آن متفکران را منحرف 
می دانند و تنها پس از استقامت فالسفه به باطل بودن باورهای خود پی می برند. نمونه ای از این مقاومت در برابر تغییر باورهای منحرف را 

می توان در تمثیل غار افالطون دید.

تمثیل غار از  خالصه ای 

1. وصف نادانی زندانیان غار
غاری را در ذهن مجسم کنید، که تعداد زیادی انسان را در آن محبوس کرده اند . زندانیان در انتهای غار ، به زنجیر کشیده شده اند؛ به طوری که 
فقط دیوار انتهای غار مقابل دیدگان آنها قرار دارد و نمی توانند دهانة غار که در پشت سرشان قرار دارد را ببینند. این زندانیان در تمام عمر بدین 
شکل بوده اند و هرگز لحظه ای سر خویش را تکان نداده اند و جز دیوار روبه روی خویش هیچ چیز را نمی توانند ببینند. در پشت سر این زندانیان 
آتشی روشن است، و بین آتش و زندانیان اندکی فاصله است، که در میان این فاصله، انسان ها و حیوانات و اشیای مختلف عبور می کنند، و سایة 
آنها روی دیوار روبه روی زندانیان منعکس می شود و زندانیان فقط می توانند سایه ها را ببینند. این زندانیان، اعتقاد یافته اند، که این سایه ها اشیایی 

حقیقی هستند، چرا که تمام عمر در همین حالت در انتهای غار در بند بوده اند. 
2. لحظة رهایی و دیدار حقیقت

و اما یک روز، یکی از زندانیان به خود شهامت می دهد که از دهانة غار خارج شده و در برابر نور عظیم خورشید قرار می گیرد، نوری که به علت 
تابش زیاد، بار دیگر چشمان او را اذیت نموده و قدرت بینایی را از او می گیرد. اما، باز هم آهسته آهسته چشمانش به نور خورشید، خو می گیرد. 

حال، رفته رفته می تواند واقعیات زندگی بیرون را ببیند و به سایه بودن آن تصاویر که تا چندی قبل آنها را حقیقت می پنداشت، پی خواهد برد. 
3. بازگشت فرد بصیرت یافته به درون غار

او وقتی به درون غار برگردد و برای زندانیان از عالم واقعی تعریف کرده و به آنها بگوید که هر چه تاکنون دیده اند سایه های غیرواقعی بوده اند، 
آنها که به زندگی درون غار عادت کرده اند حرف او را باور نکرده و او را تمسخر می کنند. 
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تحلیل تمثیل غار   
تمثیل غار افالطون، نمایِش گرفتاری انسان در غار عادت ها و تعصب ها و نادانی هاست. فردی که به خود جرأت بیرون آمدن از غار تعصبات را 

می دهد به آزاداندیشی )استقالل در اندیشه( رسیده و از عادات رها کرده است.
تمثیلغارمیخواهدنشاندهدکهچگونهفلسفه،انسانرابهسمتآزادیحقیقیهدایتمیکند.

تمثیلغاردرکتابجمهوریافالطونآمدهاست.

در تمثیل غار افالطون پیامی فلسفی در قالب نمادین بیان شده است. برخی از این نمادها عبارتاند از:تــــــلنـگر

معناینمادنماد

جهان طبیعت که ما در آن زندگی می کنیم، جهانی که فرد گرفتار تعصبات غار
و عادات در آن زندگی می کند.

مردم غیرآزاداندیش و گرفتار زنجیر خرافات و تعصبات و عادات، ساکنان زندانیان دربند
عالم طبیعت.

پرتو خورشید واقعیات جهان در  عالی ترین حقیقت که هم خود حقیقی است و هم 
روشنایی آن شناخته می شوند، عامل شناخت اشیا است.

خرافات و تعصبات و عادات و باورهای نادرستبند و زنجیر

محسوسات1 که در این عالم واقعی به نظر می رسند اما حقیقت آنها در جهان سایه ها
معقوالت2 است. )باورهای نادرست(. 

که عالم حقیقی است.عالم بیرون از غار 

فیلسوف آزاداندیش که خود را از باورهای نادرست رها کرده است. وی به کسی که از غار بیرون می رود
معنای حقیقی زندگی و هستی پی می برد

درست چشم درد تاکنون  آنچه  اینکه  فهمیدن  و  واقعیت  با  مواجهه  اولین  سختی 
می دانسته ایم اوهام و خیاالت بوده، موجب رنج است.

سیر به سوی معرفت حقیقیخارج شدن آدمی از غار

پذیرش حقیقت و رهایی از عادت های غیرمنطقی برای مردمی که به عقاید عدم پذیرش فرد بازگشته از عالم بیرون غار 
باطل خو کرده اند و گرفتار زنجیر تعصبات هستند، به راحتی ممکن نیست.

تــــــلنـگر
همان طور که قباًل گفتیم، فلسفه به دو بخش هستی شناسی و معرفت شناسی تقسیم می شود. در تمثیل غار هر دو بحث با هم آمده 
است. افالطون هستی را به دو قلمرو درون غار و بیرون غار تقسیم کرده و راه رهایی از عالم مادون و غیرواقعی را رسیدن به امور 
عقلی در بیرون غار و شناخت آنها می داند. شناخت حقیقت این جهان سایه ها با نور خورشید میسر می شود. پس باالترین مرتبة 
شناخت که عقلی است در بیرون از این عالم ممکن می شود. اما توجه شود که افراد درون غار مرتبة مادون و نازلی از شناخت را دارند و این گونه 

نیست که از هر شناختی بی نصیب باشند.

1. محسوسات اموری هستند که با حواس پنج گانه شناخته می شوند و در برابر معقوالت قرار دارند که با نیروی عقل شناخته می شوند. با این دو اصطالح در 
درس های آینده آشنا خواهید شد.

2. نام این جهان عالم ُمُثل است که در درس هشتم معرفی می شود
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کدامگزینهلزومًاازنشانههایاهلفلسفهنیست؟. 297
2 تعیین اهداف درست در زندگی 1 عقالنی کردن بنیان های فکری   

4 تفکر دربارة ریشة باورها 3 جست وجوی دلیل پذیرش باورها  
چهچیزبهزندگیفردمعنامیدهد؟. 298
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عاملتعیینکنندةاهداففرددرزندگیچیست؟. 299
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دوپیاماصلیتمثیلغارافالطونچیست؟. 307

2 تبعیت از برهان- استقالل در اندیشه 1 دوری از مغالطه ها- تبعیت از برهان 
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براساستمثیلغارافالطون،رابطةاصلوروگرفتهمانندرابطة...............و...............است.. 309
4 عالم بیرون غار- عالم درون غار  3 دهانة غار- زندان  2 خورشید- بند و زنجیر  1 آتش- خورشید  
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4 جمهوری- خروج از غار 3 تئاتت- خورشید  2 جمهوری- خورشید  1 تئاتت- خروج از غار 
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درتمثیلغارافالطونغارنمادچیست؟. 318
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درتمثیلغار،خارجشدنآدمیازغارتشبیهیبرایکداممورداست؟. 320
2 سیر به سوی معرفت حقیقی-  1 توجه کردن به حقیقت درونی اشیا  

4 رسیدن به سایه ها که حقیقت اشیا هستند. 3 خارج شدن از زندان هواهای نفسانی 
درتمثیلغارزندانیاناستعارهبرایچیست؟. 321

4 انسان های بی بهره از شناخت 3 مظلومین و درماندگان  2 انسان گرفتار امیال   1 ساکنان عالم طبیعت 
درتمثیلغار،غاراستعارهبرایچیست؟. 322

4 تعصبات و پیش داوری ها 3 قید و بندهای فکری  2 انسان های زندانی  1 عالم طبیعت 
براساستمثیلغارافالطون،آنچهدرجهانماوجوددارد................ 323

1 واقعیاتی است که شناخت حقیقی به دست نمی دهند.
2 گوهرهای جاودانه ای است که نشانگر ُمُثل هستند.

3 سایه هایی هستند که حقیقت شان در جای دیگری است.
4 حقایق ساخته و پرداختة ذهن معیوب انسان دربند است.

نسبتعالمسایههادرونغارباحقیقتچیست؟. 324
2 حقیقت را تمامًا نمایندگی می کند. 1 هیچ بهره ای از حقیقت ندارد.  

4 تنها روگرفتی از حقیقت است. 3 حقیقت را به ما یادآوری می کند. 
رویکردفالسفهدرقبالمغالطاتچیست؟. 325

1 فلسفه مغالطات را به منطق واگذار می کند.
2 همة تفکرات غلط در فلسفه به مغالطات برمی گردند.

3 فالسفه از مغالطات عبرت گرفته و فهم خود را تصحیح می کنند.
4 فیلسوف با کاستن از مغالطات فهم درستی از زندگی ارائه می دهد.

کدامگزینهرامیتوانازآثارضرورِیتفکرفلسفیدانست؟. 326
1 معنای زندگی- آزاداندیشی- هدف درست زندگی 

2 استقالل در شخصیت- بی تفاوتی به اشتغاالت روزانه 
3 استقالل در اندیشه- دوری از مغالطات- معنای زندگی 

4 رهایی از عادت های غیر منطقی- بی تفاوتی به اشتغاالت روزانه 
فردآزاداندیشرامیتوانباکدامیکازویژگیهایزیرتوصیفکرد؟. 327

4 منطق دان 3 در فطرت اول  2 متخصص متافیزیک   1 در فطرت ثانی 
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فلــسفه
یازدهم
درسـنامه

فلسفهدرس 4 تاریخی  آغاز 
تعیین زمان و مکان دقیق آغاز دانش فلسفه ممکن نیست و از این نظر فلسفه شبیه علوم دیگر است؛ زیرا برای آنها نیز نمی توان آغاز تاریخی 
مشخص کرد. اما می توان گفت که مدت ها پیش از آنکه فلسفه به صورت یک دانش مستقل مطرح باشد، تفکر فلسفی وجود داضشته و از این جهت 
شکل گیری تفکر فلسفی به آغاز تمدن بشری بر می گردد؛ زیرا هرجا که تمّدنی شکل گرفته کسانی هم بوده اند که دربارة اساسی ترین مسئله های 

هستی و زندگی بشر می اندیشیده و سخن می گفته اند.

زمان و مکان آغاز فلسفه معلوم نیست اما می توان گفت: هر جا که تمدنی بوده، تفکرات فلسفی نیز وجود داشته است.
گزارشهانشانمیدهندکهپیشازتمدنیوناندرچین، هند، بینالنهرین و مصر تفکر دربارة مسائل بنیادین هستی رواج داشته و همچنین در در ایران 

باستان قبل، بعد و همزمان با فیلسوفان یونان تفکرات فلسفی وجود داشته است.
اوپانیشادها )شامل متون هندو( و گاتاها )سروده های زرتشت( دو نمونه از تفکرات فلسفی در تمدن های باستان است.

معانیکلمه اوپانیشاد
نشستن دورهم در جای پنهان و خصوصی

گفت وگوهای انجمن پنهان

 فلسفه در ایران باستان:
- در ایران باستان حکیمان و فیلسوفانی خداپرست می زیسته اند. 

- سهروردی، فیلسوف بزرگ دورة اسالمی، معتقد است که در دورة کیانیان انسان های وارسته ای بوده اند که هم به حکمت و فلسفه می اندیشیدند 
و هم دارای سلوکمعنوی بوده اند. 

تفکرات فلسفی در تمدن های پیشین حتمًا بر آرای فلسفی متفکران یونانی تأثیرگذار بوده است؛ زیرا تمدن های قدیم تر و ساده تر، 
مقدمه و پلکان شکل گیری تمدن های جدیدتر بوده اند و دستاوردهای آنها به تمدن های جدیدتر منتقل شده است.تــــــلنـگر

یونان در  فلسفه 
سرزمین یونان مهد تفکر فلسفی است، یعنی دانشفلسفه و تفسیرجهانباروشعقالنی در یونان به وجود آمد. دلیل این که یونان مهد تفکر فلسفی 
دانسته می شود نوشته های به جا مانده از آن دوره است؛ زیرا نخستین مجموعه ها یا قطعه هایی که به زبان فلسفی نگاشته شده یا جنبة فلسفی در 

آنها غلبه داشته، از یونان باستان به یادگار مانده است.
 زادگاه فلسفة یونانی:

- نخستین فیلسوفان یونانی در حدود شش قرن پیش از میالد در ایونیادر غرب ترکیة امروزی زندگی می کردند. 
- آنها می کوشیدند تا دگرگونیهایی که پیوسته در جهان طبیعت رخ می داد را تبیین عقالنی کنند. 

همانطور که پیش تر اشاره شد، در دورة پیش از سقراط فلسفه هنوز به عنوان یک دانش مستقل مطرح نبود. نخستین متفکران یونانی 

تــــــلنـگر
که دربارة مسائل بنیادی اظهار نظر می کردند، هنوز فلسفه را به معنای دانشی خاص یا مابعدالطبیعه نمی شناختند. آنها دانشمندانی 
بودند که با مجموعة علومزمان خود که یکی از آنها فلسفه بود، آشنایی داشتند. البته منظور ما از فلسفه تفکر دربارة مسائل بنیادی 

هستی است؛ زیرا واژة فلسفه اولین بار از سوی سقراط به کار رفت.

یونانی فیلسوفان  نخستین 

نخستین فیلسوفان یونانی پیش از سقراط زندگی می کردند. پرسش اصلی فلسفی در این دوره یافتن اصل و مبدأ تغییرات و دگرگونی های طبیعت 
بود. این عنصر اولیه چیزی بود که تصور می شد همة موجودات جهان در اصل از آن ساخته شده اند و همچنین می تواند تغییر کند و به موجودات 

دیگر تبدیل شود. 
 جهت اطالع!

ً
صرفا

توجه شود که این تالش برای یافتن مادة اولیة جهان مبتنی بر این فرض بود که در پس تمام اختالفات و دگرگونی هایی که در طبیعت مشاهده می شود، 
امرواحدیارشتةپیونددهندهای وجود دارد و نهایتاً تمام اختالفات به آن امرمشترک برمی گردد. یعنی وحدت اصل بوده و بر کثرت تقدم و اولویت دارد.

اصلی ترین دغدغة فالسفة پیش سقراطی یافتن اصل و مبدأ و عنصر اولیة موجودات بود تا با آن تغییرات را تبیین کنند.

برخی از مهم ترین فالسفة این دوره در ادامه معرفی می شوند.

تالس
- مورخان تالس رانخستین فیلسوف یونانی می دانند که اندیشههایفلسفی مشخصی داشته است.

- وی در قرنششم پیش از میالد زندگی می کرد.
- از او هیچ نوشته ای باقی نمانده است و افکار او از روی نوشته های فیلسوفان بعدی به دست آمده است.
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-تاریخ تولد و مرگ او مشخص نیست ولی با توجه به اینکه وی وقوع خورشیدگرفتگی در سال 585 پیش از میالد را پیش بینی کرده بود، او را 
متعلق به قرن ششم پیش از میالد می دانند.

-آب را اولین عنصر و پایه و اساس سایر چیزها می دانست. یعنی معتقد بود که همه چیز، در نهایت، از آب ساخته شده است؛ 
چرا تالس آب را مبدأ همه چیز می دانست؟ زیرا او مشاهده می کرد که در تمام تغییرات طبیعی آب نقش بازی می کند. آب در درجات باال 
بخار می شود و در درجات بسیار پایین منجمد و سخت می گردد و وقتی به صورت باران می آید، باعث رویش گیاهان می شود. پس گیاهان نیز 

شکلی دیگر از آب هستند.

فیثاغورس
-پایه گذار ریاضی و هندسه و یکی از پایه گذاران فلسفه است.

- ریاضیات را با فلسفهوعرفان درهم آمیخت و یک دستگاهفلسفی عمیق بنیان نهاد.
- گفته می شود که او برای اولین بار واژه های »فلسفه«،»تئوری«)نظریه(و»کیهان«)جهان( را به کار برد.

-اعدادواصولاعداد، همان عناصر اّولی همه موجودات هستند.
 ارسطو دربارة فیثاغورس و پیروان او می گوید: » فیلسوفانی که به نام فیثاغوریان خوانده می شوند، نخستین کسانی بوده اند که خود را وقف ریاضیات کرده و 
باعث پیشرفت آن شده اند. در نظر آنان، اصول ریاضی دربارة تمام موجودات صادق است و اعداد و اصول اعداد، همان عناصر اّولی همه موجودات هستند.«

 جهت اطالع!
ً
صرفا

برای فهمیدن منظور فیثاغورس از اینکه اعداد عناصر اولی موجودات هستند باید توجه کنیم از نظر فیثاغورس اعداد شبیه نقطه هستند و هیچ 
موجودی در جهان نیست که نتوان آن را با نقاط نشان داد. مثاًل با برخی نقاط می توان مثلث ساخت )1، 3، 6 ، 10 و ... ( و همچنین نقاط یا 
اعدادی داریم که با آنها می توان مربع ساخت )1، 4، 9 و ... ( و اعدادی دیگر نیز وجود دارند که می توان با آنها مستطیل ساخت )2، 6، 12 و ...(

از آنجایی تمام اشکال، سطوح و احجام در طبیعت را می توان به شیوه ای مشابه اشکال باال از تعدادی نقطه یا عدد ساخت، می توان گفت تمام 
موجودات جهان از اعداد ساخته شده اند. 

هراکلیتوس
دو اندیشة مهم او وحدت اضداد و حرکت و تحول دائمی جهان است.

-وحدتاضداد: او عقیده داشت که اموری که با هم ضد هستند، می توانند با یکدیگر جمع شوند؛ مثاًل دامنة کوه، هم سرباالیی است و هم سرپایینی، 
همچنین دربارة یک لیوان که تا نصف آن آب است، هم می توان گفت نیم لیوان خالی است و هم می توان گفت نیم آن پر است و این دو جمله 

تضادی با یکدیگر ندارند. پس وجود این اضداد است که جهان را می سازد و گریزی از ستیز و تضاد نیست.
 این تضاد موجب می شود که ارکان هستی همواره در ستیز و کشمکش دائمی باشند و این اصل دوم هراکلیتوس را نتیجه می دهد که بر اساس 

آن همة هستی در حال حرکت بوده و لحظه ای آرام و قرار ندارد.
-تغییروتحولدائمیجهان: یکی از گفته های مشهور وی این است که »نمی توان در یک رودخانه دو بار شنا کرد« این جملة به ظاهر ساده برآمده 
از دیدگاه خاص هراکلیتوس به جهان هستی است که همه چیز را در حال حرکت و سیالن می دید. منظور از آن این است که حرکت دائمی 
جریان آب در رودخانه موجب می شود که آبی که در لحظه ای پیش پای فرد در آن بوده و آبی که لحظه ای بعد پای او را لمس می کند، یکی 

نباشد پس این رودخانه با رودخانة لحظه ای قبل متفاوت است و نمی توان در یک جریان در حال حرکت دو بار شنا کرد. بنابراین:
هیچ چیز ثابتی در این جهان وجود ندارد. دگرگونی قانون زندگی و قانون کائنات است.

گفتیم که یکی از باورهای اصلی هراکلیتوس وحدتاضداد بود و در عین حال او به سیالنعمومی جهان نیز اعتقاد داشت. این دو باور 

تــــــلنـگر
را باید در کنار هم در نظر گرفت. در واقع هراکلیتوس به هیچ وجه مخالف وحدت نبود و همانند بسیاری متفکران دورة خود به دنبال 
تبیین وحدت در طبیعت بود. اما وی بر این باور بود که وحدت جهان تنها از راه ستیزه و کشمکش و تضاد می تواند وجود داشته 

باشد و برای مثال دو موجود غیرهمجنس )نر و ماده( می توانند جفت گیری کرده و به همبستگی برسند. 
اموری که با هم ضد هستند می توانند با یکدیگر جمع شوند.

پارمنیدس
-بنا به نقل افالطون، سقراط در جوانی با وی مالقات کرده است.

- فلسفة خود را به صورت شعر عرضه کرده است.
- برای نخستین بار به دو مفهوم »بودن« )وجود( و »شدن« )حرکت( که از مفاهیم اصلی فلسفه هستند، توجه دقیق کرده و تفاوت آن دو را ذکر کرده است. 

- بر خالف هراکلیتوس، معتقد بود که هستی از جنس بودن است و نه شدن، یعنی در جهاْن ثبات اصل است و نه حرکت. 

هستی، یک امر واحِدثابت است و حرکت و شدن ندارد.
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نادان است« در یک جمله  »اما  بگوید  است که کسی  این  و همانند  است  تناقض آمیز  »نیستی هست« یک جمله  پارمیندس جمله  نظر  از   -
تناقض آمیز یک باور هم پذیرفته شده و هم نفی می شود و به همین دلیل از نظر منطقی قابل قبول نیست. جمله »نیستی هست« نیز هم می گوید 
چیزی هست و هم می گوید آن چیزی که هست، نیست! پس این جمله تناقض آمیز بوده و نمی توان گفت » نیستی هست« در نتیجه چیزی 

به عنوان نیستی در جهان واقع وجود ندارد. پس:
واقعیت از جنس هستی است.

پارمنیدس هستِی ثابت را اصل واقعیت می دانست، اما همة ما در روزمره با تغییرات و دگرگونی ها در عالم طبیعت روبه رو هستیم 

تــــــلنـگر
و این پرسش پیش می آید که این همه دگرگونی ها چگونه با ثابت بودِن هستی سازگار می شود؟ 

پارمیندس برای حل این مشکل، تفکر هستی شناسانة خود را با دیدگاه معرفت شناسانه اش پیوند داد. او در معرفت شناسی به این باور 
رسید که تغییرات صرفًا اموری ظاهری هستند که از طریق حواس برما ظاهر می شوند و اصل و واقعیت را نمی توان از راه حواس 
شناخت. اصل واقعیت که ثابت است تنها با تفکر عقلی شناخته می شود؛ زیرا عقل می تواند پردة ظواهر را کنار زده و به آن الیة باطنی و حقیقی 

هستی که بدون تغییر و جاودانه است، دست پیدا کند. 

ویژگیهایهستیدرنگاهپارمنیدس
عبارتانداز:

بدون تغییر و ثابت
جاودانه و فناناپذیر

امر واحد و نه متکثر
از جنس »بودن« و نه »شدن« و حرکت

تنها با عقل شناخته می شود و نه حس
دارای دو الیة ظاهر و باطن ؛ در ظاهر متغیر و در باطن بدون تغییر و ثابت

سوفیست ها
- بر خالف متفکران قبلی که در آسیای صغیر زندگی می کردند، پایگاه سوفیست ها آتن بود

-انکاراصلحقیقتوواقعیت: به این دلیل که سخن اندیشمندان و جهان شناسان با یکدیگر متضاد است و آنها نتوانسته اند تفسیر درستی از جهان 
به دست آورند اعالم کردند که علمواندیشه هیچ اعتباری ندارد و با این کار موجب آشفتگیفکری شدند و بذر بی اعتمادی نسبت به دانش و 

اندیشه را در ذهن مردم پراکنده  کردند.
- خود را سوفیست یعنی دانشمند می نامیدند.

- به جای آموزش علوم به فن سخنوری روی آوردند.
- به جای رسیدن به حقیقت، پیروزی بر رقیب را هدف قرار دادند.

نکاتاصلیفیلسوف

عنصر اولی بودن آبتالس
نخستین فیلسوف یونانی با اندیشة منسجم فلسفی

فیثاغورس

پایه گذار ریاضی و هندسه و یکی از پایه گذاران فلسفه
تلفیق ریاضیات با فلسفه و عرفان

دارای دستگاه فلسفی
عنصر اولی بودن اعداد و اصول اعداد 

کاربرد اصطالحات فلسفه، تئوری و کیهان

وحدت اضدادهراکلیتوس
تغییر و تحول دائمی جهان

پارمنیدس

بیان شاعرانه
توجه به تمایز دو مفهوم »بودن« و »شدن«

در واقعیت نیستی راه ندارد.
ثابت، فناناپذیر، واحد و بدون تغییر و حرکت بودن هستی

شناخت عقلی حقیقت هستی 
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درست.  2درست .  1
نادرست )روبه رو شدن با مسئله(.  3
درست.  5درست.  4
نادرست )برای رسیدن به مرحلة دوم )فطرت ثانی( باید از مرحلة اول )فطرت .  6

اول( عبور کرد.(
درست.  7
نادرست )جدی گرفتن و به دنبال یافتن پاسخ برآمدن(.  8
درست.  9

نادرست )سؤال های مهم و اساسی و خاص( .  10
نادرست )آغازین روزهای حیات فکری انسان(.  11
نادرست )سقراط(.  13درست.  12
نادرست )سوفیست(.  14
نادرست )فیلوسوفیا(.  15
نادرست )دوستدار دانش(.  16
نادرست )پیروزی بر رقیب(.  17
درست.  19درست.  18
نادرست )تواضع و فروتنی و شاید هم ردیف نشدن با سوفیست ها(.  20
درست.  21
نادرست )نمی توان، توانایی عقل و استدالل های عقلی(.  22
درست.  23
نادرست )ریاضی(.  24
نادرست )فیلسوفیا(.  25
نادرست )دانشمند(.  26
خاصی )بنیادی(.  27
پرسشگری.  29پرسشگری.  28
مجهوالت- معلومات.  30
پرسش ها- پاسخ ها.  31
تفکر.  32
جدیت- پیوسته.  34تفکر غیرفلسفی.  33
فطرت اول.  35
فطرت ثانی- فطرت اول.  36
بنیادی )اساسی(.  37
پاسخ قانونمند.  38
بررسی قانونمند.  39
یونانی- فیلوسوفیا.  40
فیلو- سوفیا.  41
دوستداری- دانایی.  42
عربی شده )معرَّب(- دوست دار دانایی.  43
سوفیست.  45سقراط.  44
سخنوری- وکالت.  46
مغالطه کاری.  48مغالطه کار.  47
سفسطه- مغالطه کاری.  49
فیلوسوفوس- دوست دار دانش.  50
دانشمند- دانش.  51

بنیادی ترین- عقلی )قیاسی(.  52
جهان- زندگی انسان.  53
جهان- انسان.  54
دغدغه های بشری.  55
ریاضی.  56
توانایی عقلی- استدالل های عقلی.  57
تفکر )تعقل(- دانسته ها.  58
1( ب- پ/ 2( الف- ت.  59
1( ب/ 2( الف/ 3( ت/ 4( پ.  60
1( ب- ت/ 2( الف/ 3( پ.  61
پرسشگری.  62
چیزی را نمی دانیم و به دنبال دانستن آن هستیم..  63
هنوز نمی دانیم کدام را باید انتخاب کنیم و به دنبال دانستن هستیم..  64
تفکر.  66تفکر.  65
رو به رو شدن با مسأله- طرح سؤال- تفکر در اندوخته ها- رسیدن به پاسخ.  67
غیرفلسفی- فلسفی.  68
هنگامی با جدیت و پیوسته به سؤال های دسته دوم بپردازد..  69
فطرت ثانی.  70
اساسی و بنیادی.  71
مسائل خاص و سؤال های دستة دوم )مسائل بنیادی و اساسی(.  72
فیلوسوفیا.  73
دو کلمه، / فیلو  دوستدار/ سوفیا  دانایی.  74
دانشمند.  77سوفیست.  76سقراط.  75
سوفیست- مغالطه کاری.  78
تعلیم سخنوری و وکالت.  79
پیروزی بر رقیب.  80
مغالطه.  81
سفسطه- مغالطه کاری.  82
دانشمند- دانش.  83
دوستدار دانایی  مطلق دانش  دانش خاص.  84
گذشت زمان- پیشرفت دانش های مختلف.  85
موضوعی که آن دانش دربارة آن بحث می کند- روشی که در آن دانش مورد .  86

استفاده قرار می گیرد.
موضوع، بنیادی ترین موضوعات- روش عقلی و قیاسی.  87
ریاضی: کمیت و مقدار / شیمی: ساختمان موارد ترکیب میان آن ها/ اخالق: .  88

چگونگی کسب فضیلت ها و دوری از بدی ها
موضوع: بنیادی ترین موضوعات جهان و انسان/ روش: عقلی و قیاسی.  89
موضوعی خاص از میان موضوعات جهان و زندگی انسان.  90
کاوش فیلسوف در اصل وجود و حقیقت جهان، طبیعت و انسان.  91
تجربی.  93ریاضی.  92
هنگامی که انسان با سؤال های معمولی و روزانه رو به روست و به دنبال پاسخ .  94

آن ها است، در مرحلة اول تفکر قرار دارد، که تفکر غیرفلسفی می نامند.
هنگامی که انسان از مرحلة اول تفکر عبور کند و با جدیت و پیوسته به سؤال های .  95

دستة دوم )سؤال های بنیادی( بپردازد وارد مرحلة دوم تفکر می شود که آن را 
تفکر فلسفی می نامند.
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مشغول بودن به امور عادی زندگی و تفکر در آن ها را فطرت اول می نامند..  96
ورود به پرسش های اساسی و تفکر در آن ها را فطرت ثانی می نامند..  97
استدالل هایی که به ظاهر درست به نظر می رسد، اما در واقع غلط است..  98
در تفکر غیرفلسفی انسان با سؤال های معمولی و روزانه روبه روست و به دنبال .  99

پاسخ آن ها است )مرحلة اول تفکر( اما تفکر فلسفی هنگامی است که انسان 
از مرحلة اول تفکر عبور می کند و با جدیت و پیوسته به سؤال های دستة 
دوم )سؤال های اساسی و بنیادی( می پردازد و وارد مرتبة دوم تفکر می شود.

اگر انسان با جدیت و پیوسته به سؤال های دستة دوم )سؤال های اساسی و .  100
بنیادی( بپردازد و به دنبال یافتن پاسخ آن ها برآید در حال تمرین فلسفی 

است. ممکن است این انسان یک کارگر یا فیزیکدان یا پزشک و ... باشد.
فطرت اول: مشغول بودن به امور عادی زندگی و تفکر در آن ها /فطرت دوم: .  101

ورود به پرسش های اساسی و تفکر در آن ها )مرحله عالی و برتر(
بدون در دست داشتن پاسخ درست و قانع کننده برای سؤال ها مربوط به .  102

موضوعات اساسی و بنیادی، تصمیم گیری های انسان به نتیجه و سرانجام روشنی 
نخواهد انجامید.

سوفیست ها برای حقیقت و واقعیت ارزش و اعتباری قائل نبودند و معتقد .  103
بودند که هر کس هر چه خودش می فهمد همان حقیقت و واقعیت است.

به خاطر .  104 برابر دانایی و علم و شاید  سقراط به سبب تواضع و فروتنی در 
هم ردیف نشدن با سوفیست ها مایل نبود او را سوفیست یا دانشمند بخوانند.

رو به رو شدن با مجهول ها و مسأله های فلسفه  طرح پرسش های فلسفی  .  105
رجوع به معلومات و تفکر در اندوخته ها و انتخاب معلومات مناسب با سؤال   

رسیدن به دریافت فلسفی و تحقق شناخت و معرفت
هر علمی درباره موضوع خاصی بحث می کند مانند دانش ریاضیات درباره .  106

مقدار و کمیت، شیمی درباره ساختمان مواد و ترکیب میان آن ها، اخالق درباره 
چگونگی کسب فضیلت ها و دوری از بدی ها، سایر علوم هر کدام به موضوعی 
خاص از میان موضوعات جهان و زندگی انسان می پردازد و بحث می کند اما 
فلسفه این گونه نیست. و درباره بنیادی ترین و نهادی ترین موضوعات جهان 
وانسان است. فیلسوف در اصل وجود و حقیقت جهان، طبیعت و انسان کاوش 

می کند و این امور پایه و اساس سایر علوم به شمار می آیند.
برای کسب دانش در علومی مانند فیزیک، شیمی، زیست و ... از روش های .  107

تجربی استفاده می شود اما مسائل فلسفی که به اصل جهان و انسان مربوط 
هستند از راه حواس یا آزمایش ... به دست نمی آیند و فقط باید به توانایی عقل و 
استدالل های عقلی تکیه کرد و با تفکر و تعقل و تجربه و تحلیل دانسته ها مسائل 
فلسفی را حل کرد و به مجهول نزدیک شد و مسائل فلسفی از جهت روش مانند 
مسائل ریاضی هستند. که استفاده از حواس و ابزار به حل کردن آن ها کمک 
نمی کند و فقط با عملیات فکری و استداللی باید به جواب مسئله ها دست یافت.

 تفکر، واسطة رسیدن انسان از مجهوالت به معلومات و از .  108
پرسش ها به پاسخ هاست. توجه شود که اندوخته ها و معلومات فرد برخی از راه 
)صفحۀ 4( مطالعه و برخی از راه تجربه و برخی با تعقل محض به دست می آیند. 

 سؤال های فلسفی مربوط به موضوعات اساسی و بنیادی .  109
)صفحۀ 6( است. 

با مجهول .  110 مواجه شدن  نخستین مرحله  به شکل  توجه  با   
)صفحۀ 5( فلسفی است. 

 در عبور از فطرت اول به ثانی از تفکر غیرفلسفی به تفکر .  111
)صفحۀ 5( فلسفی وارد می شویم. 

برای .  112 قانع کننده  و  درست  پاسخ  داشتن  دست  در  بدون   
پرسش های فلسفی، تصمیم گیری های انسان به نتیجه و سرانجام روشنی نخواهد 
)صفحۀ 6( انجامید.  

 کسی که به فطرت ثانی رسیده در تفکر فلسفی وارد شده .  113
اما تنها در صورتی که به پرسش ها پاسخ قانونمند بدهد فیلسوف می شود. پس 
)صفحۀ6 و 5( نسبت آنها عموم و خصوص مطلق است. 

)صفحۀ 7(.  114 � 

 سوفیست ها به معیار کلی برای حقیقت باور نداشتند )رد .  115
گزینة 1( و حقیقت را امری شخصی و نسبی می دانستند و نه غیرشخصی 
)رد گزینة 2(. اصطالح دوستداردانایی از سوی سقراط به کار می رفت و نه 
)صفحۀ 7( سوفیست ها )رد گزینة 4( 

 تنها گروهی از دانشمندان زمان سقراط مغالطه کار بودند )رد .  116
)صفحۀ 7( گزینة 1(. 

 واژة سوفیست در دورة پیش از سقراط و واژة فیلسوف در .  117
)صفحۀ 7 و 8( ارسطو معادل هم و به معنای دانشمند بودند. 

 فیلوسوفوس در زمان سقراط به معنی دوستدار دانش و .  118
فلسفه مترادف با دانش بود که هم تفکر فلسفی و هم تفکر غیرفلسفی را شامل 
)صفحۀ 7( می شد و هنوز به صورت رشته ای مستقل مطرح نبود . 

 دانش فلسفه به پرسش ها به طور قانونمند پاسخ می دهد و .  119
در تخصص افراد خاصی است، اما تفکر فلسفی از پزشک و نجار و بقال و ... هم 
)صفحۀ 5 و 6( ساخته است. 

 با گذشت زمان و پیشرفت دانش های مختلف، بر روی  هر .  120
یک از شاخه های دانش نام ویژه ای گذاشته شد و به تدریج کلمة فلسفه فقط 
)صفحۀ 8( برای یک دانش خاص به کار رفت. 

 سرای طبیعت را، می توان به معنای پرسش های روزمره و .  121
کوی طریقت را می توان به معنای دغدغه های عمیق فلسفی دانست. )صفحۀ 5 و 8(

)صفحۀ 8(.  122  

 دانشی که امروز به نام فلسفه خوانده می شود یا متافیزیک .  123
)صفحۀ 8( اولین بار در تدوین آثار ارسطو توسط شاگران او مطرح شد. 

 همان طور که در منطق دهم آموختیم انواع مندرج در ذیل .  124
یک جنس کلی با هم تباین دارند و علوم مختلف از فلسفة اولی بیرون بوده و در 
)صفحۀ 8( فلسفة سفلی و وسطی جای می گیرند. 

 فلسفه شامل انواع استدالل نیست زیرا استدالل استقرایی در .  125
)صفحۀ 9 و 10( آن جایی ندارد. 

موضوع .  126 مثاًل  نیست  محسوس  امور  لزوماً  علوم  موضوع   
)صفحۀ 9( ریاضی معقول است )رد گزینة 1(. 

)صفحۀ 10(.  127  موضوع فلسفه شبیه ریاضی است و نه فیزیک. 
 تنها گزینة 3 سؤال بنیادی است و بقیه پرسش ها را با تجربه .  128

)صفحۀ 9( باید جواب داد. 

)صفحۀ 8(.  129  

 جاذبه یکی از خواص ماده است و با تحلیل عقلی می توان .  130
نتیجه گرفت در هر سیاره ای جاذبه وجود دارد. بر اساس تحلیل عقلی محض 
)صفحۀ 10( اثبات می شود که فرمول محاسبة مساحت در تمام مثلث ها یکی است. 

 فیلوسوفیا به معنای مطلق دانش و فلسفة نظری در آثار .  131
ندارند. روش فلسفة سفلی در  بوده و روشی مشخص  ارسطو مفاهیمی عام 
آثار ارسطو نیز تجربی است و نه عقلی. اما معنای ثانویة سوفیست در عربی 
)صفحۀ 10( مغالطه کار است که روش عقلی محض دارد. 

 مابعدالطبیعه دانشی است که در آن پرسش های بنیادی .  132
)صفحۀ 5( مطرح شده و از امور روزمره فراتر می رویم. 

)صفحۀ 4(.  133 � 
 کسی که اهل تفکر فلسفی است در حال تمرین تفکر دربارة .  134

پرسش های اساسی و بنیادی یا همان حقیقت و وجود جهان و انسان است.
)صفحۀ 5(  

 ریاضیات نیز به موضوعی خاص از میان موضوعات جهان .  135
می پردازد اما از تجربه استفاده نمی کند )رد گزینة 2( و همچنین موضوعی کمی 
دارد و روش عقلی محض در آن کافی است )رد گزینة 3( فلسفة نظری روشی 
)صفحۀ 9 و 10( مشخص ندارد و شامل طبیعیات و متافیزیک است )رد گزینة 4(. 
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 فیلوسوفوس در دورة بعد از سقراط و  سوفیست در زمان .  136
)صفحۀ 7( سقراط و پیش از او به معنای دانشمند بودند 

 فیلسوف به طور قانونمند به پرسش فلسفی پاسخ می دهد اما .  137
)صفحۀ 3 و 5( پاسخ به آنها به طور کلی نیازمند تخصص و دانش فلسفی نیست. 

نادرست )نیست(.  138
نادرست )یک بخش اصلی و تعدادی بخش فرعی(.  139
نادرست )دو بخش اصلی هستی شناسی و معرفت شناسی است.(.  140
درست.  142درست.  141
نادرست )در شناخت هستی(.  143
درست.  146درست.  145درست.  144
نیستند، دانش های خاص .  147 فلسفه  تاریخ شاخة  نادرست )علم اخالق و علم 

هستند.(
نادرست )فلسفه های مضاف(.  148
نادرست )فلسفة علوم اجتماعی(.  149
درست.  150
نادرست )تأثیر زیادی در شیوة بررسی مسائل اجتماعی توسط جامعه شناسان دارد.( .  151
نادرست )سوسیالیسم(.  152
درست.  154درست.  153
نادرست )جمع افراد نیست(.  155
ریشه )اساس(- شاخه )ستون(.  156
کلی- عام.  159فرع.  158وجود.  157
شناخت هستی.  160
وجودشناسی- معرفت شناسی.  161
روان شناسی- رفتار- تربیت.  162
فلسفه های مضاف.  163
وجودشناسی- معرفت شناسی.  164
اساس )شالوده(.  166فلسفه های مضاف.  165
فلسفة علوم اجتماعی.  167
شرایط اجتماعی.  169نقش- هویت.  168
لیبرالیسم- سوسیالیسم.  170
ویژگی ها- ساختار.  172روح جمعی.  171
2( ب- ت.  173 1( الف- پ /
1( ت- ج/ 2( ب- پ/ 3( الف- ث.  174
1( ب- پ/ 2( ت/ 3( الف.  175
بخش اصلی: ریشه و اساس / بخش فرعی: شاخه و ستون.  176
اصل و حقیقت وجود و مسائل پیرامون آن.  177
هستی شناسی.  178
معرفت شناسی.  179
هستی شناسی و معرفت شناسی.  180
وجودشناسی و معرفت شناسی.  181
کسانی که در وجودشناسی تقسیم وجود بر دو قسم مادی و مجرد از ماده را .  182

پذیرفته باشند.
کسانی که در انسان شناسی فلسفی خود انسان را دارای دو بُعد مادی و مجرد بدانند..  183
این افرد به بُعد مجرد انسان هم می پردازند و جایگاه آن را در رفتار و تربیت .  184

نشان می دهند.

تأمل فیلسوفانه در حوزه هایی مانند اخالق، دین ....  185
اخالق/ .  186 فلسفه  فلسفه:  معرفت شناسی/ شاخة  و  فلسفه: وجودشناسی  ریشة 

خاص: علم اخالق
فلسفه های مضاف.  188فلسفه های مضاف.  187
فلسفة علوم اجتماعی.  189
آیا جامعه اصالت و اهمیت دارد یا فرد.  190
جامعه مجموعه ای از افراد است که کنار هم زندگی می کنند..  191
افراد یک جامعه نقش و هویت مستقلی ندارد و افکار و تصمیم گیری های آن ها .  192

تابع شرایط اجتماعی است.
فلسفه علوم اجتماعی.  193
سوسیالیسم.  195لیبرالیسم.  194
لیبرالیسم: آزادی های فردی/ سوسیالیسم: منافع جمعی.  196
با گرد هم آمدن افراد در زندگی طوالنی آنان با یکدیگر.  197
دربارة قوانین و احکام کلی و عام حاکم بر هستی و وجود بحث می کنند..  198
توانایی انسان در شناخت هستی را مورد مطالعه قرار می دهد..  199
شاخه های فلسفه را فلسفه های مضاف می نامند کلمة فلسفه به کلمه ای که نام .  200

آن دانش یا موضوع خاص، است اضافه شده است.
این بخش از فلسفه در صدد بحث و بررسی اصل و حقیقت وجود و مسائل .  201

پیرامون آن است. فیلسوفان تالش می کنند قوانین و احکامی را که مربوط به  
خود هستی و وجود است به دست آورند. مثاًل بدانند که آیا در هستی قانون 

علیت جاری است یا نه.
قوانین .  202 از دانش های فلسفی هستند که  فلسفه، آن دسته  شاخه های دانش 

بنیادی وجودشناسی و معرفت شناسی را به محدوده های خاص منتقل می سازند 
و قوانین بنیادی آن محدوده از وجود را بیان می کنند، به طور مثال اگر کسی در 
وجودشناسی پذیرفته باشد که »وجود بر دو قسم مادی و مجرد از ماده است« 
چنین کسی در انسان شناسی فلسفی خود می تواند بگوید که انسان نیز دارای دو 

بُعد مادی و مجرد است. 
اگر کسی در وجودشناسی پذیرفته باشد که »وجود بر دو قسم مادی و مجرد .  203

از ماده است« چنین کسی در انسان شناسی فلسفی خود می تواند بگوید که انسان 
نیز دارای دو بُعد مادی و مجرد است.

فلسفه های مضاف، زیرا کلمة فلسفه به کلمه ای که نام آن دانش یا موضوع .  204
خاص است، اضافه شده است، مانند »فلسفة فیزیک« که به کلمة »فیزیک« 

اضافه شده است.
مبانی و زیربناهای علوم در فلسفه های مضاف قرار دارند و آنچه در فلسفه های .  205

مضاف پذیرفته می شود اساس و شالوده نظریات در علوم قرار می گیرد.
آنان که به اصالت فرد اعتقاد دارند، همواره منافع و مصلحت افراد را بر منافع .  206

جامعه مقدم دانسته و در برنامه ریزی های فرهنگی و اقتصادی و نظایر آن، 
بیشتر به منافع و رشد فرد توجه دارند و در سیاست نیز معتقد به »لیبرالیسم« 

هستند که تأمین کنندة آزادی های فردی است.
آنان که برای جامعه اصالت قائل هستند، برنامه های فرهنگی و اقتصادی و .  207

اجتماعی آنان، سمت و سویی اجتماعی دارد و منافع جمع ر در اولویت قرار 
می دهند و در سیاست نیز به »سوسیالیسم« اعتقاد دارند که تأمین کنندة منافع 

جمعی است.
قرار .  208 اجتماعی  عوامل  تأثیر  تحت  افراد  گرچه  که  هستند  معتقد  گروه  این 

می گیرند، اما هیچ گاه قدرت اختیار و تصمیم گیری خود را از دست نمی دهند 
و توانایی تأثیرگذاری بر جامعه و حتی تغییر جامعه را دارند. همچنین معتقدند 
که جامعه صرفاً جمع افراد نیست، بلکه با گرد هم آمدن افراد و زندگی طوالنی 
آنان با یکدیگر، یک روح جمعی در جامعه شکل می گیرد که می تواند بر افراد 

جامعه تأثیر بگذارد و آن ها را تابعی از ویژگی ها و ساختار جامعه قرار دهد.
 رشته های مختلف علوم در درخت فلسفه جایی ندارند و .  209

)صفحۀ 14( بیرون از حوزة فلسفه قرار می گیرند.  



103

پاسـخنامه

فلــسفه
یازدهم

 در تمثیل درخت فلسفه علوم و دانش های خاص بررسی .  210
)صفحۀ 14( نمی شوند )رد گزینة 1 و 3(.  

 با توجه به اینکه هر رشتة علمی، دارای شاخه ای از فلسفة .  211
مضاف نیز هست با افزایش علوم شاخه های درخت فلسفه نیز بیشتر می شود.
)صفحۀ 14(  

 با تأمل فیلسوفانه در حوزه هایی مانند اخالق، دین، تاریخ و .  212
طبیعت، شاخه هایی از فلسفه مانند فلسفة اخالق، فلسفة دین، فلسفة تاریخ و 
)صفحۀ 14( فلسفة طبیعت شکل می گیرد که به آنها فلسفة مضاف می گویند. 

 دو بخش اصلی متافیزیک هستی شناسی و معرفت شناسی .  213
)صفحۀ 13( است. 

نه .  214 و  دارد  تعلق  معرفت شناسی  به  هستی  شناخت   
)صفحۀ 13( هستی شناسی. 

دانش های خاص .  215 که  است  همان طبیعیات  فلسفة سفلی   
)صفحۀ 14 و 8( هستند و نه فلسفة مضاف. 

و .  216 وجودشناسی  بنیادی  قوانین  مضاف  فلسفه های   
معرفت شناسی را به محدوده های خاص منتقل می سازند و قوانین بنیادی آن 
)صفحۀ 14( محدودة وجود را بیان می کنند. 

 شناخت حقیقت هستی مسئله ای هستی شناسانه و هستی .  217
)صفحۀ 13( موجودات خاص به فلسفه های مضاف ارتباط دارد. 

 قوانین بنیادی هر شاخه از علم در فلسفة مضاف مرتبط با .  218
)صفحۀ 14( آن علم بررسی می شود و قوانین علمی نیز در علوم بحث می شوند. 

� )صفحۀ 16(.  219

 اصالت فرد به لیبرالیسم گرایش دارد که تأمین آزادی های .  220
)صفحۀ 16( فردی را سرلوحة خود قرار می دهد. 

 سوسیالیسم مبتنی بر اصالت جامعه است و جامعه را مستقل .  221
)صفحۀ 16( از افراد می داند و نه متشکل از افراد. 

)صفحۀ 16(.  222 � 
 متافیزیک جزئی از فلسفة نظری است و به همین ترتیب .  223

)صفحۀ 8 و 13( معرفت شناسی نیز جزئی از فلسفة اولی است. 
 معرفت شناسی به امکان شناخت هستی و توانایی انسان در .  224

)صفحۀ 16( شناخت هستی توجه دارد. 
در .  225 که  ابن سینا  و  ارسطو  افالطون،  مانند  فالسفه ای   

هستی شناسی معتقد به ماوراءالطبیعه هستند و در انسان شناسی نیز عالوه بر 
)صفحۀ 17( بدن، روح را هم پذیرفته اند. 

 در اصالت همزمان فرد و جامعه افکار افراد صرفاً تابع شرایط .  226
اجتماعی آنان نیست، بلکه خود آنها نیز هویت و اختیار مستقل از جامعه دارند 
هرچند می تواند برافراد جامعه تأثیر بگذارد و آنها را تابعی از ویژگی ها و ساختار 
)صفحۀ 16( جامعه قرار دهد. 

 توجه شود که در تقسیم ارسطویی و درخت فلسفه با دو .  227
معنا از فلسفه روبه رو هستیم و نه کل و جزء فلسفه )رد گزینة 2(. در تقسیم 
ارسطویی متافیزیک هم وجود دارد و این طور نیست که فقط شاخه ها بحث 
شده باشند )رد گزینة 3( و همچنین بسیاری اقسام موجود در تقسیم ارسطویی 
در زمرة علوم و رشته هایی هستند که در درخت فلسفه هیچ جایی ندارند مثل 
)صفحۀ 8 و 14( فیزیک )رد گزینة 4(. 

� )صفحۀ 14(.  228

)صفحۀ 14(.  229 � 
 هر رشتة علمی، دارای شاخه ای از فلسفه نیز هست، مانند .  230

)صفحۀ 14( فلسفة فرهنگ، فلسفة تکنولوژی و فلسفة حقوق. 

)صفحۀ 8 و 9 و 13(.  231 �

 مابعدالطبیعه )ریشة درخت فلسفه( به همة موجودات جهان .  232
از حیث موجودیتشان ارتباط دارد )رد گزینة 1(. مابعدالطبیعه به قواعد کلی 
هستی می پردازد و نه قواعد یک رشتة خاص )رد گزینة 3(. تنها ریشه شاخه ها 
)صفحۀ 14 و 9( را تغدیه می کند و نه برعکس )رد گزینة 4(. 

)صفحۀ 17(.  233 � 
 با گردهم آمدن افراد و زندگی طوالنی آنها با یکیدگر یک .  234

روح جمعی در جامعه شکل می گیرد که می تواند بر افراد جامعه تأثیر بگذارد و 
)صفحۀ 16( آنها را تابعی از ویژگی ها و ساختار جامعه قرار دهد. 

 اصالت فرد: مالکیت خصوصی، آزادی، سرمایه داری، مدارس .  235
خصوصی اصالت جامعه: بیمه های فراگیر، تعاونی های اقتصادی، مالکیت دولتی، 
)صفحۀ 16( عدالت، مدارس دولتی. 

 دو سؤال باال هر دو به قلمرو شناخت آدمی مربوط بوده و .  236
)صفحۀ 13( در زمرة موضوعات معرفت شناسی قرار می گیرند. 

)صفحۀ 15 و 16(.  237 � 

� )صفحۀ 16(.  238

فلسفة .  239 افراد است بحثی در  اینکه جامعه همان مجموعة   
)صفحۀ 15 و 16( جامعه شناسی بوده و در این رشته ارزیابی می شود. 

نادرست )همیشه متفاوت نیست، گاهی یکسان و گاهی هم متفاوت است.(.  240
نادرست )شاید برخی از دالیل باورها را بداند و برخی هم دلیل نداشته باشد.(.  241
درست.  244نادرست )زندگی(.  243درست.  242
نادرست )نقش تعیین  کننده در انتخاب اهداف دارند.(.  245
درست.  247درست.  246
نادرست )فهم درستی از حقایق، چه در عالم هستی و چه در مسائل بنیادی(.  248
نادرست )عموم مردم هم در این گونه مسائل می اندیشند و نظر می دهند.(.  249
درست.  250
نادرست )اکثر افراد جامعه(.  251
نادرست )افالطون(.  252
درست.  254درست.  253
عقل- منطق.  255
زندگی.  256

باورها- اهداف.  257
زندگی.  258

معنابخشی.  259
مغالطه ها.  260

عالم هستی- مسائل بنیادی.  261
عقل- استدالل.  262
خیاالت- تبلیغات- تعصب.  263
آزادی حقیقی.  264
جمهوری.  265

زندگی.  266
عقل و منطق.  267

بنیان های فکری خود را می سازیم به آزاداندیشی می رسیم و شخصیتی مستقل .  268
کسب می کنیم.

باورها.  270باورها.  269
افزایش قدرت تفکر و استفاده از قواعد تفکر.  271
دوری از مغالطه ها- استقالل در اندیشه- رهایی از عادت های غیرمنطقی.  272
تشخیص مغالطه ها و خارج کردن آن ها از باورها.  273
برای عبرت گرفتن.  274
خیاالت- تبلیغات- تعصب.  275
باطل و انحرافی.  277برهان و استدالل.  276
چگونه فلسفه انسان را به سمت آزادی حقیقی هدایت می کند..  278
جمهوری.  279


