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( 1 )فلسفه  جزوه پرسش و پاسخ   

 پایه: یازدهم انسانی 

 تهیه و تنظیم: یعقوب ابابکری دبیر فلسفه و منطق

:شامل  

درس به درس پرسش و پاسخ  

 نکات مهم و کلیدی

کتاب  تمرین و فعالیتحل   

99جدید بر اساس چاپ ویرایش   
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«به نام حق»   

 سخنی با خوانندگان گرایم: 

«د             اسب خرد از گنبد گردون بجهاندآن کس که بداند و بداند که بدان»   

تامل و  برای فهم بهتر و بیشتر آن نیازمند  و فلسفه و منطق از مهم ترین دروس علوم انسانی به شمار یم روند 

متاسفانه بسیاری از دانش آموزان عزیز در درک و فهم مطالب این دروس دچار  تعمق و تالشی مضاعف است . 

ی بیماری و ویروس کرونا و تعطییل . به و مشکل یم شوند  ایط پیش آمده به علت فراگتر یژه که با توجه به شی

کتاب منطق و فلسفه الزم دیدم  د. بنابراین حاد تر از گذشته به نظر یم رسمدارس و آموزش حضوری این مشکل 

دانش آموزان و  در اختیار «  جزوه پرسش و پاسخ»و تحت عنوان  را به صورت جزوه ای مخترص و مفید  2و  1

بهره مند شوند.  هم برای تدریس و هم برای مطالعه همکاران گرایم قرار دهم تا ان شاء هللا از مطالب آن  

توجه شما را به چند نکته در تهیه و تنظیم این جزوه جلب یم نمایم: ، قبل از مطالعه   

ی از قلم نیفتد. . تالش کردم تمایم مطالب ، سواالت و نکات مهم هر درس را در جزوه بگن1 جانم و هیچ چتر  

 مطالب خودداری گردد. 2
ی

ییح یا کوتاه آمده است تا از پراکندگ . در هر درس ابتدا پرسشها و پاسخ های تشی  

. در انتهای هر درس نکات مهم و کلیدی بار دیگر مرور و یاد آوری شده است. 3  

مهم تر است در جزوه پاسخ داده شود.  تالش شده به آن دسته از سواالت فعالیت ها و تمارین کتاب که. 4  

  است. رایگان کامالوم  نش آموزان و عمبرای معلمان و دادر پایان الزم یم دانم به این نکته اشاره کنم که این جزوه 

ارتبایط مجازی با  کانال های شنهادات خود را از طریق  یم توانید نظرات، انتقادات و پیبزرگواران شما 

میان بگذارید. در   09174143085شماره  

ی مورد قبول خداوند  امیدوارم این جزوه برای همه استفاده کنندگان از آن مفید فایده واقع گردد و این عمل ناچتر

بفرماید.  م همراه با عمل را نصیب همگانوند علو آن را در زمره صدقه جاریه به حساب آورد و خدا گرفتهقرار    

 

 یعقوب ابابکری

99 دی -بندرلنگه  
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 فهرست دروس عنوان صفحه

 درس اول چیستر فلسفه 4
 

 درس دوم ریشه و شاخه های فلسفه 7
 

9  
ی

 درس سوم فلسفه و زندگ
 

 درس چهارم آغاز تارییحی فلسفه 12
 

 بر اساس اندیشه 15
ی

 درس پنجم زندگ
 

71 مکان شناختا   درس ششم 
 

 درس هفتم ابزارهای شناخت 19
 

گایه به تاریخچه معرفتن 22  درس هشتم 
 

92 (1یستر انسان )چ   درس نهم 
 

(2چیستر انسان ) 32  درس دهم 
  

53  درس یازدهم انسان، موجودی اخالق گرا 
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«درس اول : چیسنی فلسفه »   

 به ط1
ی
 هانی . مسائل و پرسش های انسان در زندگ

ی
ور کیل به چند دسته تقسیم یم شود و هر کدام چه ویژگ

 دارند؟ مثال بزنید

ک است مانند اینکه امروز چه  : این مسائلالف. مسائل و پرسش های معمویل و روزانه میان همه مردم مشتر

؟ و ... با چه کیس مشورت کنم ؟  لباش بپوشم  

سواالت گاه و نی گاه خود نمانی یم کنند و یم توانند ساعانر ب. سؤاالت خاص و فراتر از موضوعات معمویل : این 

این پرسشها مربوط به موضوعات اساش و بنیادی طوالنی ما را به خود مشغول سازند و به تفکر وادار نمایند. 

ی های انسان به نتیجه و شانجام روشتی   است و بدون پاسخ درست و قانع کننده برای آن ها، تصمیم گتر
ی

زندگ

 چیست؟ چرا درد و رنج هست؟ و.. نیم
ی

  رسد. برای مثال: هدف انسان در زندگ

 ما دارد؟2
ی
ی در زندگ . تفکر و اندیشه چه نقش و تاثیر  

تفکر واسطه رسیدن انسان از مجهوالت به معلومات و از پرسش ها به پاسخ هاست. با قدرت تفکری که خداوند 

یم و امور روزانه خود را سامان یم دهیم و اصوال بدون تفکر کاری از در وجود ما قرار داده پاسخ سوال ها را یم یاب

 انسان ساخته نیست. 

. در انسان را به ترتیب بنویسید  و اندیشه حل تفکر . مرا3  

. روبرو شدن با مسئله / طرح سوال / تفکر در اندوخته ها / رسیدن به پاسخ  

ید. 4 . دو دسته . تفکر به چند دسته تقسیم یم شود؟ نام بیر  و تفکر غتر فلسفی
: تفکر فلسفی  

. تفکر غیر فلسفی را با مثال تعریف کنید. 5  

تا زمانی که انسان با سواالت معمویل و روزانه روبروست و به دنبال پاسخ آنهاست در مرحله اول تفکر قرار دارد  

 گفته یم شود برای مثال چه غذانی بخورم یا مسافرت کجا بروم. 
 که به آن تفکر غتر فلسفی

ی به مسائل اساش و  . تفکر فلسفی را تعریف کنید و مثال بزنید. 6 عبور کردن از مرحله اول تفکر و پرداختر

 بنیادین و با جدیت و به طور پیوسته اندیشیدن درباره این مسائل تفکر فلسفی نامیده یم شود. 

؟ست یم آید خوشبختر و سعادت چگونه به د ست؟ یا شانجام انسان چه یم شود ؟مثال: آزادی چی  

. مراحل تفکر فلسفی را به ترتیب بنویسید. 7  

روبرو شدن با مسئله فلسفی / طرح پرسشهای فلسفی / رجوع به معلومات و تفکر در اندوخته ها / رسیدن به 

 دریافت فلسفی و تحقق شناخت و معرفت. 

یک دان، پزشک یا ختر هر فردی مانند کارگر،  . آیا تفکر فلسفی ویژه فیلسوفان و افراد خاص است؟8 ی فتر

 دانشجو یم تواند دارای تفکر فلسفی باشد. 

ی که انسان وارد چه زمانی انسان در حال تمرین تفکر فلسفی است؟  . 9 مسائل و پرسشهای اساش و بنیادی همتر

ی پاسخ آن برآمد در حال تمرین تفکر فلسفی است.   شد و این پرسشها را جدی گرفت و به دنبال یافتر
ی

 زندگ
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ود مالصدرا از فطرت اول و ثانی چیست؟ از دیدگاه او کدام نوع فطرت عایل تر و برتر است؟. مقص10  

 و تفکر در آنها را فطرت اول و وارد شدن به پرسشهای اساش و تفکر 
ی

مالصدرا مشغول بودن به امور عادی زندگ

فطرت ثانی مرحله برتر و عایل تر است.  در آنها را فطرت ثانی یم نامد.   

تالش های بشی برای رسیدن به پاسخ قانونمند به موضوعات عامیل موجب ظهور دانش فلسفه شد؟  . چه11 

 و مسائل اساش و بنیادی هستر مانند خدا، انسان و جهان و .. موجب ظهور دانش فلسفه شد. 

چیست؟فلسفه وظیفه دانش . 12  

انسان و پاسخ دادن به آن ها است. فلسفه عهده دار بررش قانونمند موضوعات و پرسشهای اساش و بنیادی   

. لفظ فلسفه چه ریشه ای دارد و از کدام کلمه گرفته شده است؟13  

 ریشه یونانی دارد و از کلمه فیلوسوفیا گرفته شده است. 

 دانانی است بنابراین فیلوسوفیا . واژه فیلوسوفیا به چه معناست؟ 14
فیلو به معتی دوستداری و سوفیا به معتی

تداری دانانی است. به معتی دوس  

یونان باستان به دانش خایص اختصاص داشت؟ چه کیس این واژه را عمویم کرد و رس . آیا واژه فلسفه در 15

 زبان ها انداخت؟ 

ختر فلسفه در آن زمان به دانش خایص اختصاص نداشت و همه دانش ها را شامل یم شد. کیس که واژه فلسفه 

یونان باستان، سقراط بود.  را ش زبان ها انداخت فیلسوف بزرگ  

سوفیست یعتی دانشمند. . دانشمندان در زمان سقراط و قبل از او خود را چه یم نامیدند؟ 16  

فیلسوف به معتی دوستدار دانش.  یا فیلوسوفوس. سقراط برای خود از کدام لفظ استفاده یم کرد؟ 17  

چرا سقراط مایل نبود او را سوفیست ) دانشمند( بخوانند؟ . 18  

 در برابر دانانی و علم و هم ردیف نشدن با سوفیست ها
 به سبب تواضع و فروتتی

 های سوفیست ها را 19
ی
بنویسید.  در مورد شغل، هدف و نحوه استدالل آنان . سه مورد از ویژگ  

ین  شغل آنها بیشتر تعلیم سخنوری و وکالت بود / هدف آنان بیان واقعیت و دفاع از حقیقت نبود بلکه مهمتر

وزی بر رقیب بود / در استدالل های خود بیشتر از مغالطه کمک یم گرفتند. هدف شان پتر  

  . سوفیست ها چه دیدگاه و نظری در باره حقیقت داشتند؟20

هرکس هر چه خودش فهمید همان واقعیت است. ارزشی قائل نبودند و معتقد بودند این گروه برای حقیقت   

؟را به ترتیب بنویسید فلسفه سیر تاریخی کاربرد و معنی  . 21  

 دوستداری دانانی / فلسفه به معتی مطلق دانش و علم / فلسفه به معتی دانش خاص
. فلسفه به معتی  

الف. از جهت  . جهت از سایر دانش ها متمایز و جدا یم شود؟ آن ها را ذکر کنید  دو . اصوال هر دانیسی از 22

د.  ب. از جهت  موضویع که آن دانش درباره آن بحث یم کند  روشی که در آن دانش مورد استفاده قرار یم گتر  
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 های مهم فلسفه را از جهت موضوع و روش بنویسید. 22
ی
. ویژگ  

استفاده از روش عقیل و قیاش /  است بنیادی ترین موضوعات ،موضوع فلسفه  

موضوعات و مباحنی یم پردازد؟. فلسفه به چه 23  

ی فلسفه درباره بنیادی ترین و نهادی ترین موضو  عات جهان و انسان است و پاسخ گوی دغدغه های عمیق بشی

وجود و حقیقت جهان، طبیعت و انسان کاوش یم کند.  و اساس است فیلسوف در اصل  

در مسائل فلسفی نیم توان از  . فلسفه برای حل مسئله و کشف مجهوالت از چه روشی استفاده یم کند؟24

استفاده از توانانی فلسفه با نند میکروسکوپ و تلسکوپ کمک گرفت. حواس یا آزمایش بهره برد و یا از ابزاری ما

تعقل و تجزیه و تحلیل دانسته ها به حل مسائل یم پردازد.  عقل و استدالل های عقیل و منطفر و با تفکر و   

ی دارای علت است؟ آیا زیبانی  . چند پرسش فلسفی مثال بزنید. 25 وجود آیا جهان ابتدا و انتها دارد؟ آیا هر چتر

؟جتی یا دارای اختیار است چیست؟ آیا انسان  نحقیقت انسادارد یا ساخته ذهن ماست؟ انسان و   

ک است؟26 توضیح دهید.  . فلسفه از چه جهت با ریاضیات اختالف دارد و از چه جهت مشیی  

است  اناز نظر موضوع متفاوت هستند زیرا موضوع فلسفه اساش ترین و بنیادی ترین موضوعات انسان و جه 

کند زیرا  استفاده از ابزار و حواس به حل آن ها کمک ارقاما موضوع ریایصی اعداد و  ام است. از جهت روش مشتر

 نیم کند و فقط با عملیات فکری و استدالیل باید به جواب مسئله ها دست یافت. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 نکات مهم درس

عهده دار بررش قانونمند سواالت اساش و بنیادین انسان است.  فلسفه دانش. 1  

.  و از پرسشها به پاسخ هاست واسطه رسیدن انسان از مجهوالت به معلومات تفکر. 2  

تقسیم یم شود.  فلسفی  غیر و  فلسفی به دو نوع  تفکر. 3  

را عمویم کرد و بر ش زبان ها انداخت.  و فلیسوف واژه فلسفه،  سقراط. 4  

تغیتر یافت.  کار مغالطهبود بعدها به معتی  دانشمند. سوفیست که در ابتدا به معتی 5  

  . استغلط درست اما در حقیقت  ظاهرگفته یم شود که در   به استدالیل یا سفسطه مغالطه. 6

ارتقا پیدا کرد.  دانشمندبود به تدری    ج به معتی  دانش اردوستد. فیلسوف که در ابتدا به معتی 7  

است.  ریایصی  علم. دانش فلسفه از جهت روش شبیه 8  

ی تفکر و تفکر فلسفی 9 است.  مطلق خصوص و عموم. رابطه بتر  

است.  مرحله برتر برای انسان ثانی  فطرتحث فطرت اول و ثانی را مطرح کرد. وگفت مب صدرا مال. 10  

یم شد.  ها دانش و علوم ی همهدا شامل . فلسفه در ابت11  

وزی. مهم ترین هدف سوفیست ها 12 بود.  رقیب بر پیر  

ند.  ثانی  فطرت. تفکر فلسفی و فلسفه هر دو در حوزه 13 قرار یم گتر  

است  شناختو  معرفت. نتیجه نهانی و آخرین مرحله تفکر فلسفی کسب 14  

  به شمار یم آیند. وم پایه و اساس سایر عل . موضوعات و مسائل فلسفه،15

 پرسشگری و  16
ی

ی کلمه  کنجکاوی. انسان از دوره کودگ ویژگ ، نشان میدهد چراو  چیستخود را با گفتر  

پایان درس اول   
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«درس دوم : ریشه و شاخه های فلسفه »   

ید. 1 هستر شناش و معرفت شناش.دو بخش اصیل و ریشه ای فلسفه را نام بیر  

ی و احکام کیل و عام حاکم بر هستر و وجود  ل تعریف کنید. . هسنی شناش را با مثا2 هستر شناش درباره قوانتر

 بحث یم کند برای مثال آیا پدیده ها یم توانند به اختیار خود موجود شوند؟

معرفت شناش توانانی انسان در شناخت هستر را مورد مطالعه . معرفت شناش را تعریف کنید و مثال بزنید. 3

درک واقعیات هستر امکان پذیر است؟برای مثال آیا  قرار یم دهد   

ی بنیادی وجود . مقصود از شاخه های فلسفه چیست؟ 4  هستند که قوانتر
آن دسته از دانش های فلسفی

ی بنیادی آن محدوده از وجود را بیان  شناش و معرفت شناش را به محدوده های خاص منتقل یم سازند و قوانتر

 یم کنند. 

هر یک از شاخه های فلسفه را فلسفه مضاف یم نامند زیرا کلمه  اف را با مثال تعریف کنید. . فلسفه ی مض5

یک یا دین ...  ی  فلسفه به آن دانش یا موضوع خاص اضافه شده است مثال فلسفه اخالق، فلسفه فتر

ید.  به چند گروه تقسیم یم شوند؟« اصالت فرد یا جامعه » . فیلسوفان در مورد مبحث 6 ه گروه س نام بیر  

و اصالت فرد هستند    . الف. گرویه پتر

و اصالت جامعه هستند.   ب. گرویه پتر

 ج. گرویه هم معتقد به اصالت فرد و  هم اصالت جامعه به صورت توأمان هستند. 

را توضیح دهید.  و نتایج این دیدگاه اصالت فردی در فلسفه علوم اجتمایع مکتب. دیدگاه 7  

منافع و مصلحت افراد را بر منافع جامعه مقدم و است  تشکیل شده ای از افراد  مجموعه از  معتقدند جامعهآنان 

 ، اقتصادی و ... بیشتر به منافع و رشد فرد توجه دارند و در 
ی

سیاست معتقد دانسته و در برنامه ریزی های فرهنگ

ی کننده آزادی های فردی است.  الیسم هستند که تامتر  به لیتی

وان اصالت جامعه در ف8 نتایج این دیدگاه چیست؟  چه دیدگاه و نظری دارند؟ لسفه علوم اجتمایع. پیر  

ایط اجتمایع است،  از نظر آنان افراد جامعه نقش و هویت مستقیل ندارند و افکار و تصمیم های آنان تابع شی

 ، اجتمایع و اقتصادی و ... 
ی

میع را در سمت و سونی اجتمایع دارد و منافع ج آن ها  بنابراین برنامه های فرهنگ

ی کننده منافع جمیع است.  اولویت قرار یم دهند و در  سیاست معتقد به سوسیالیسم هستند که تامتر  

ح دهید. 9 . دیدگاه فیلسوفانی که هم به اصالت فرد و هم اصالت جامعه معتقدند را رسی  

ند اما هیچ گاه قدرت ی  اینان معتقدند که گرچه افراد تحت تاثتر عوامل اجتمایع قرار یم گتر اختیار و تصمیم گتر

ی معتقدند که جامعه رصفا و خود را از دست نیم دهند و توانانی تاثتر گذاری  حتر تغیتر جامعه را دارند. همچنتر

د که یم جمع افراد نیست بلکه   طوالنی آنان با یکدیگر یک روح جمیع در جامعه شکل یم گتر
ی

با گردهمانی و زندگ

 ها و ساختار جامعه قرار دهد.  تواند بر جامعه تاثتر بگذارد و آن
ی

ها را تابیع از ویژگ  
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. نام فلسفه ی مضاف هر یک از گزاره های زیر را بنویسید. 10   

 اجتمایع گرایش دارد. ) فلسفه 1 
ی

(علوم اجتمایع. انسان مدنی بالطبع است و ذاتا به زندگ  

 را با امید به آینده بنا کن زیرا جهان طراح دقیفر دارد )2 
ی

فلسفه انسان شناش ( . زندگ  

. اساس حکومت و سیاست را قدرت تشکیل یم دهد ) فلسفه سیاست(3   

وی یم کند ) فلسفه تاری    خ (4  . تاری    خ انسان از قانونمندی خایص پتر  

 ارزشمند هستند ) فلسفه اخالق( 5 
ً
. برخی از فضائل اخالقر ذاتا  

شناش(. انسان دارای دو بعد مادی و مجرد است ) فلسفه انسان 6  

. دینداری یک امر ذانر و فطری است ) فلسفه دین(7  

. آیا اصالت با فرد است یا جامعه؟ ) فلسفه علوم اجتمایع(8  

. کدام یک از گزاره های زیر مربوط به هسنی شناش و کدام یک مربوط به معرفت شناش است؟11  

. هستر یک وجود نی انتهاست و حد و مرزی ندارد ) هستر شناش (1  

. درک واقعیات هستر امکان پذیر است ) معرفت شناش (2   

. قانون علیت در شاش عالم جاری و ساری است ) هستر شناش(3   

. راه های مختلفی برای شناخت جهان وجود دارد ) معرفت شناش (4  

. موجودات جهان به دو دسته زوال پذیر و زوال ناپذیر تقسیم یم شوند ) هستر شناش (5  

د بر دو قسم مادی و مجرد است ) هستر شناش(. وجو 6  

ند؟یک از موارد زیر در کدام حوزه از فلسفه یا دانش  . مشخص کنید هر 12 قرار یم گیر  

 الف( زوال پذیری موجودات ) هستر شناش ( 

 ب( فلسفه دین ) فلسفه مضاف (

 ج( علم اقتصاد ) دانش خاص (

 د( امکان شناخت ) معرفت شناش (

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 نکات مهم درس

است.  فریعو تعدادی بخش های  اصیل.دانش فلسفه دارای یک بخش 1  

له 2 ی های  ستونها و  شاخهو بخش های فریع در حکم  اساسو  ریشه. بخش اصیل فلسفه به متی

هستند.  فلسفه  

امون آنست وجوداصل و حقیقت . بخش اصیل و ریشه ای فلسفه به دنبال بررش 3 . و مسائل پتر  
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دو بخش اصیل و ریشه ای فلسفه هستند. معرفت شناش و هسنی شناش . 4  

ی و احکام کیل و عاّم حاکم بر هسنی . هستر شناش در باره 5 و وجود بحث یم کند. قوانیر  

مورد مطالعه قرار یم دهد.  شناخت هسنی انسان را در . معرفت شناش توانانی 6  

یم نامند. فلسفه مضاف . هر یک از شاخه های فلسفه را 7  

قرار دارند ، اساس و شالوده نظریات در علوم از  مضاف های فلسفه. مبانی و زیربناهای علوم در 8

آن علم گرفته یم شود.  مضاف فلسفه  

الیسم. مکتب اصالت فرد در سیاست معتقد به 9 ی کننده ی  لییر  فردی های آزادیهستند که تامتر

 است. 

و 10 ی کننده  سوسیالیسم. مکتب اصالت جامعه در سیاست پتر است.  جمیع منافعهستند که تامتر  

هم به اصالت به اصالت فرد و هم  همزماندر فلسفه علوم اجتمایع وجود دارد که  سویم دیدگاه. 11

معتقدند.  هم باجامعه   

، شمایه داری و مدارس خصویص از جمله مفاهییم هستند که متاثر از خصویص، آزادی . مالکیت 12

الیسم ( یم باشند.  فرد اصالتمکتب  ) لیتی  

 های اقتصادی و بیمه های فراگتر برگرفته از مکتب 13
  جامعه اصالت. عدالت، مدارس دولتر ، تعاونی

                            )سوسیالیسم( است. 

                

                  پایان درس دوم                                              

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 « 
ی
«درس سوم: فلسفه ی زندگ  

 او دارند؟ .باورها و اعتقادات هر شخص چه نقیسی 1
ی

در زندگ  

د و به تصمیم هایش عمل یم کند   یم کند و بر اساس آنها تصمیم یم گتر
ی

انسان با اعتقادات و باورهایش زندگ

ی کننده ای در   انسان را یم سازند و نقش تعیتر
ی

ی باورها فلسفه زندگ انتخاب اهداف او دارند. همچنتر  

. چه کسانی اهل تفکر فلسفی هستند؟2  

ا فارغ از اشتغاالت روزانه، لحظانر به تفکر درباره باورهای خود یم پردازند و نسبت به پذیرش آن برخی انسان ه 

باورها یم اندیشند. آنان یم خواهند به ریشه باورهای خود برسند و چرانی قبول آن ها را مرور کنند. اینان در 

چارچوب عقل و منطق قرار دهند. حقیقت اهل تفکر فلسفی هستند و یم کوشند بنیان های فکری خود را در   

 هانی است؟3
ی
  . اندیشیدن فیلسوفانه دارای چه ویژگ

ی
اندیشیدن فیلسوفانه غور در باورهای مربوط به زندگ

ی باورهای درست و کنار   ی به دالیل درستر یا نادرستر آن ها و پذیرفتر  ریشه و چرانی باورها و پرداختر
ی است، آموختر

ی باورهای نادرست از وی  های تفکر و اندیشه فلسفی است. گذاشتر
ی

ژگ  

 به چند دسته تقسیم یم شوند؟4
ی
. مردم با توجه به باورها و اهدافشان در زندگ  

دسته اول: برخی از مردم کمتر به اموری مانند حقیقت انسان و جهان یم اندیشند و به اندازه ای که از اطراف خود 

هستند.  آموخته اند قناعت کرده و بیشتر دنباله رو دیگران  
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به دانش درست دست یافته و اهداف یم اندیشند و  انسان و جهان دسته دوم: برخی دیگر در مورد امور مهم

 خود انتخاب یم کنند و زندگیشان معنادار یم شود. 
ی

 درست برای زندگ

دگیشان دسته سوم: گرویه دیگر نگرشی نادرست درباره انسان و جهان دارند و در انتخاب هدف به خطا رفته و زن

 معنای نادرستر به خود گرفته است. 

ید. . 5  را نام بیر
دوری از مغالطه ها /استقالل در اندیشه/رهانی از عادت غتر منطفر  مهم ترین فواید تفکر فلسفی  

فلسفه چگونه باعث دوری انسان از مغالطه ها یم شود؟ . 6  

 منطق توانانی تشخیص مغالطه ها و خارج کردن
ی آنها از باورهاست. فلسفه از این توانانی  یگ از فواید آموختر

د تا اندیشه های فلسفی درست از تفکرات غلط تشخیص داده شود و راه رسیدن به اعتقادات  منطفر کمک یم گتر

 صحیح هموار گردد. 

 های یک 7
ی
  فیلسوف واقیع را بنویسید. . ویژگ

ر پایه خیاالت و تبلیغات و تعصب بنا نیم  فیلسوف واقیع هیچ سختی را بدون دلیل نیم پذیرد / عقیده اش را ب 

 شان نی برد 
آنها را یم پذیرد. کند / درباره استدالل ها یم اندیشد و اگر به درستر  

 فیلسوف درباره مسائل بنیادین و اساش. تفاوت فیلسوف با دیگر مردم در مسائل بنیادین فلسفه چیست؟ 8

و عمیق فکر یم کند/ با روش صحیح وارد این مسائل شده و به طور جدی  مانند خدا، اختیار ، خوشبختر و ... 

 پاسخ یم دهد/ او تابع برهان و استدالل است نه تابع افراد و اشخاص. 

رهانی افراد از عادت های غیر منطفی یم شوند؟فیلسوفان چگونه باعث . 9  

رار یم دهند و اگر منطبق با عقل و افراد متفکر و اندیشمند جامعه افکار و عادت های مردم را مورد نقد و ارزیانی ق

 استدالل نبود آنها را نیم پذیرند و تالش یم کنند سایر مردم را از باطل بودن آن افکار آگاه کنند. 

. هدف افالطون از بیان تمثیل غار چیست؟10  

ند. او یم خواهد در این تمثیل نشان دهد که چگونه فلسفه ، انسان را به سمت آزادی حقیفر هدایت یم ک   

 وجود دارد؟11
ی
. در تمثیل غار افالطون چه پیام ها و نکان  

و تعصب رها شد.  حقیفر باید از زندان جهل و غفلتالف( برای رسیدن به آزادی   

  ب( رسیدن به حقیقت و شناخت امری تدرییحی است. 

ستند. انسان ها از نور و حقیقت برتر) خداوند( غافل شده و به دنبال تعصبات جاهالنه خود هج(    

ه حاصل نیم شود. ابا اجبار و اکر معرفت  انسان را یم طلبد و و تالش اراده حقیقت ،  د( شناخت  

ایط زندانیان در تمثیل غار را توصیف کنید. 12 آنان در غار به بند کشیده شده اند و توانانی حرکت ندارند /  . رسی

ون از غار را ندیده اند و فقط روبروی خود ر  دیوار و پشتشان به ا یم بینند/ روی این مردم به هرگز روشنانی و بتر

ون دهانه غار است و تنها سایه اشیاء . را روی دیوار غار در مقابل خود یم بینند و آن را واقیع یم پندارند  بتر  
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 رخ یم دهد؟13
ی
ون برود چه اتفاق  . با توجه به تمثیل غار اگر ییک از زندانیان را مجبور کنند که از غار بیر

 اشیانی را که تاکنون تنها سایه های آنان را یم دیده است روشنانی 
ی ه یم سازد و نیم تواند عتر  چشمهایش را ختر

درست ببیند و اگر بخواهد در خود روشنانی بنگرد چشم هایش به دردی طاقت فرسا مبتال خواهد شد پس از 

رتر یم شود. روشنانی گریخته و به سایه ها پناه یم برد و عقیده اش به سایه ها استوا  

. برای اینکه مردم عقاید و افکار باطل خود را کنار بگذارند فیلسوفان باید چه صفانی را دارا باشند؟14  

. اسقامت و پایداری/ صبوری/ ناامید نشدن/ حق طلتی و دلسوزی   

قیفی نیستند . هنگایم که زندانی آزاد شده از بند به درون غار بازگردد و به اطرافیان بگوید این سایه ها ح15

یم کنند بینانی اش را از  نسخنش را خنده دار یم دانند و گماحرف او را باور نیم کنند و واکنش زندانیان چیست؟ 

 دست داده است. 

: نکات مهم درس  

 اوست.  فلسفه. 1 
ی

هر کس معنا دهنده به زندگ  

( در 2 ی   به مربوط باورهای. اندیشه فیلسوفانه غور) فرو رفتر
ی
است.  زندگ  

تیلسوفان نمونه هانی از مغالطه های فلسفی را جهت ف. 3 ی  عیر دیگران نشان یم دهند.  گرفیی  

بیان شده است.  افالطون جمهوری. تمثیل غار در کتاب 4  

را واقیع یم پنداشتند.  اشیاء های سایه. در تمثیل غار، زندانیان دربند، 5  

تشبیه یم کند.  دربند انی زند. افالطون ماندن در جهل و نادانی و عدم درک حقیقت را به 6  

ین زندان از نظر افالطون زندان 7 است.  تعصبو  جهل. بزرگتر  

است.  خورشید نورکه عامل شناخت اشیاء   پس از رهانی از غار در یم یابند . در تمثیل غار زندانیان 8  

تقال از نسیل به نسل و با مرور زمان یا ان ندارند منطفی  و عقیل. بسیاری از افکار و عقاید یک جامعه پشتوانه 9

درآمده اند.  عادتبعد به صورت یک   

           باره مسائل بنیادین فلسفی یم اندیشند و نظر یم دهند. در  مردم عموم. 10

پایان درس سوم          
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«درس چهارم: آغاز تاریخی فلسفه »   

. آیا فلسفه از نظر زمانی و مکانی آغاز مشخیص دارد ؟ چرا؟1  

، زیرا   بشی یم  ختر
ی

هر جا که تمدنی شکل گرفته کسانی هم بوده اند که درباره اساش ترین مسئله های هستر و زندگ

اندیشیده و سخن یم گفته اند گرچه آثار مکتونی از آنان به ما نرسیده باشد و برخی از تمدن ها آن قدر قدییم اند  

ی رفته اند.   که در اثر گذر زمان و حوادث از بتر

ی تمد2 ید. .نخستیر ی های باستانی که فلسفه و حکمت در آن ها رواج داشته را نام بیر ن ها و رسزمیر  

ی النهرین و مرص ی ، هند، بتر  ایران باستان، تمدن چتر

ی مهد تفکر فلسفی است و چرا؟ 3  مجموعه ها و قطعه هانی که به زبان . کدام رسزمیر
ی یونان باستان زیرا نخستتر

آن ها غلبه داشته از یونان به یادگار مانده است و در آنجا دانش فلسفه  فلسفی نگاشته شده یا جنبه فلسفی در 

 شکل گرفت و تفستر جهان به روش عقالنی رایج شد. 

ی را به خود مشغول یم  . 4 ی ذهن اندیشمندان نخستیر ی ی فلسفه کدام مساله بیش از هر چیر در آغاز شکل گیر

 ها و تغیتر و تحوالنر که پیوسته در جهداشت؟ 
ان طبیعت رخ یم داد ، آن ها کوشش یم کردند که این دگرگونی

ی عقالنی کنند.   ها را به درستر تبیتر
 دگرگونی

ی فی. 5 لسوفان یونان باستان را ذکر کنیدچهار تن از نخستیر  

 تالس / فیثاغورس / هراکلیتوس / پارمنیدس

ی را عنرص اولیه و پایه و اساس اشیاء یم دانست؟ چرا؟. 6 ی تالس چه چیر  

ی در نهایت از آب ساخته شده است زیرا آب در درجات باال بخار و در درجات بسیار  آب ، او  یم گفت همه چتر

ی یم رویند و همه این ها شکل های  ی منجمد و سخت یم شود و وقتر به صورت باران یم آید گیاهان از زمتر پایتر

 دیگری از آب اند. 

یه گذاری کنده فلسفی  عمیق را پا. فیثاغورس چگونه توانست یک دستگا7  

او که پایه گذار ریایصی و هندسه بود ریاضیات را به گونه ای خاص با عرفان و فلسفه در هم آمیخت و یک دستگاه 

 فلسفی عمیق بنیان نهاد. 

ی را عنرص اصیل و اولیه موجودات و اشیاء یم دانند؟8 ی وانش چه چیر . فیثاغورس و پیر  

صادق است و اعداد و اصول اعداد همان عنارص اولیه همه  از نظر آنان اصول ریایصی درباره تمام موجودات

 موجودات هستند. 

. دالیل شهرت هراکلیتوس در تاری    خ فلسفه به خاطر کدام نظریات و اندیشه های اوست؟9  

 نظریه وحدت اضداد / نظریه تغیتر و تحول دائیم جهان. 

. نظریه وحدت اضداد هراکلیتوس را با مثال توضیح دهید. 10  

ه داشت اموری که با هم ضد هستند یم توانند با یکدیگر جمع شوند، مثال دامنه کوه هم شباالنی دارداو عقید  
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، و هم شپایتی   ی و اضداد است که جهان را یم سازد و  و ترکیب این وجود یا شب و روز  و ختر و شی گریزی از ستتر

 تضاد نیست. 

ان را توضیح دهید. . عقیده ی هراکلیتوس درباره تغییر و تحول دائیم جه11  

 و کائنات 
ی

ی ثابتر در این جهان وجود ندارد، دگرگونی قانون زندگ ی در سیالن و حرکت است و هیچ چتر همه چتر

ی فرمان یم راند و نیم توان از آن گریخت.   است و بر همه چتر

؟از کیست و مربوط به کدام نظریه اوست« در یک رودخانه نیم توان دو بار شنا کرد » . عبارت 12  

 هراکلیتوس / تغیتر و تحول دائیم جهان

او بر خالف هراکلیتوس معتقد بود هستر یک امر واحد و ثابت  دیدگاه پارمنیدس درباره هسنی را بیان کنید. . 13

است و حرکت و شدن ندارد او یم گفت در جهان واقع نیستر راه ندارد و ما با یک واقعیت بدون تغیتر ، جاودان و 

رو هستیم. فنا ناپذیر رو ب  

. از نظر پارمنیدس چگونه یم توان حقیقت را دریافت؟ 14  

 هستر که بدون تغیتر و  تنها
با تفکر عقیل یم توان به درک حقیقت هستر رسید زیرا عقل الیه باطتی و حقیفر

 جاودانه است را به انسان نشان یم دهد. 

( نیم توان به واقعیت رسید؟اک حیس. با توجه به دیدگاه پارمنیدس چرا از طریق حواس ) ادر 15  

ی مرتبه ظاهری جهان و هستر را نشان یم دهد که نشان دهنده ی امور مختلف و متغتر  زیرا حواس فقط همتر

 است. 

. آراء و نظریات گوناگون و متضاد دانشمندان در یونان باستان چه نتیجه ای در نی داشت؟16  

انش و اندیشه نی اعتمادی به وجود آمد. نویع تشویش و نگرانی بر مردم غالب شد و نسبت به د  

. چرا سوفیست ها نظریات اندیشمندان و جهان شناسان باستان را بیهوده یم دانستند؟71  

 به این دلیل که سخنان آن ها با یکدیگر متضاد است و آنان نتوانسته اند تفستر درستر از جهان به دست آورند. 

های باستانی که حکایت از تفکر در مسائل بنیادین هسنی داشته را  . دو مورد از آثار به جا مانده از تمدن81

ید.  اوپانیشادها) شامل متون متعدد هندو(  و گاتاها ) شامل شوده های زرتشت(. نام بیر  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 نکات مهم درس

آغاز مشخیص ندارد.  مکانی و  زمانی .دانش فلسفه از نظر 1  

انسان های وارسته ای بوده اند که به حکمت و  کیانیان. سهروردی معتقد است در ایران باستان در دوره 2

 فلسفه یم اندیشیدند. 

ی بار تفستر جهان با روش 3  . در یونان باستان برای نخستتر
ی
رایج شد.  عقالن  
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( بود.  ایونیازادگاه فلسفه یونانی . 4 ) ترکیه کنونی  

ی اندیشمند یونانی است که اندیشه فلسفی مشخیص داشته است. البته هیچ نوشته ای از او باقر  تالس. 5 نخستتر

 نمانده است. 

 رخ یم دهد و در همان زمان دقیقا  585قبل از میالد پیش بیتی کرد سال  580در سال  تالس. 6
ی

خورشید گرفتگ

خ داد. ر   

ی بار 7 لفظ فلسفه را به کار برد.  فیثاغورس. گفته یم شود برای اولتر  

ی بار استفاده کرد.  کیهانرا برای نظریه و واژه  تئوری. فیثاغورس واژه 8 را برای جهان برای نخستتر  

عرضه یم کرد.  شعر. پارمنیدس عقاید فلسفی خود را به صورت 9  

ی بار به مفهوم10 ) وجود و حرکت( توجه دقیق کرد و تفاوتشان را بیان  شدنو  بودن . پارمنیدس برای نخستتر

 نمود. 

امکان پذیر است.  عقیل تفکرنیم توان به حقیقت رسید و تنها با  حواس. از نظر پارمنیدس از طریق 11  

 فکری اندیشمندان و جهان شناسان در یونان باستان موجب ظهور . 12
ی

شد.  ها سوفیستآشفتگ  

روی آوردند و  سخنوریشدند و به جای آموزش علوم به فن  اندیشه و علم اعتباری نر دی . سوفیست ها منا13

نمودند.  انکاردر نهایت اصل حقیقت و واقعیت را   

بود. رسوده های زرتشت و گاتاها شامل متون هند . اوپانیشادها شامل 14  

 پایان درس چهارم

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 بر اساس اندیشه » 
ی
«درس پنجم: زندگ  

جامعه آتن در زمان سقراط متاثر از اندیشه های چه کسانی بود و آنان چه عقایدی داشتند؟ . 1  

و دانش یم نامیم تنها ساخته و  سوفسطائیان، آنان معتقد بودند جهان را نیم توان شناخت و آنچه را که ما علم

 پرداخته ذهن ماست و تطابفر با واقعیت ندارد. 

انی بر جامعه آتن گذاشته بود؟ 2 اخالق و فضیلت و حق طلتی در میان . اندیشه های سوفسطائیان چه تاثیر

 مردم کم رنگ شد و بسیاری از مردم به دنبال حق جلوه دادن باطل بودند. 

هانی عقاید خود را نشی یم دادند؟ . سوفسطائیان با چه روش3  

مغالطه ها و جدل و فن سخنوری به کمک اقسام  

روش گفت و گو  و پرسش و پاسیحی که سقراط روش بحث ثابتر داشت، منظور از روش سقرایط چیست؟ . 4

 سقراط به کار یم گرفت به روش سقرایط معروف است. 
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مسائل اساش خداشناش، اخالق ، سیاست و اجتماع. سقراط چه مسائیل را با مردم در میان یم گذاشت؟ 5  

برای احیای تفکر عقالنی و استواری فضیلت. . هدف سقراط از قیام علیه سوفسطائیان چه بود؟ 6  

ی در آتن تبدیل شد؟ 7 ی را زیرا او به مردم یم آموخت که . چرا سقراط به چهره ای بسیار بحث بر انگیر ی هر چتر

جهالت و نادانی افراد قدرتمند و سفسطه گر را به ُرخشان یم کشید. و  مورد سوال قرار دهند   

بر عهده ی او نهاده است؟ و از چه طریفی  . سقراط معتقد بود خداوند چه رسالنی را 8  

، پند دادن و حتر شزنش کردن یکایک مردم.  ی . از طریق نداهای غیتی و رؤیاها  بیدارساختر  

او یم خواست جوانان و بزرگساالن را متقاعد سازد  . سقراط از گشت و گذار در شهر چه مقصودی داشت؟ 9

که نباید جسم و مال و ثروت را بر کمال نفس خود ترجیح دهند و به آنان یادآوری کند که ثروت، فضیلت نیم 

. ه برای فرد و جامعه مفید است کسب یم شود آورد بلکه از فضیلت است که ثروت و هر چ  

. اتهام و جرم اصیل که در دادگاه به سقراط نسبت دادند چه بود؟10  

 که همه به آن ها اعتقاد دارند انکار یم کند و از خدانی جدید سخن یم گوید، با افکار خود جوانان 
سقراط خدایانی

ی پدرانشان بر یم گر  داند. را گمراه یم سازد و از دین و آیتر  

. نماینده ی متهم کنندگان سقراط چه کیس بود و از دادگاه برای او چه درخواسنی داشت؟11  

 ملتوس،  او از دادگاه برای سقراط درخواست مجازات مرگ داشت. 

انی که از دیرباز به دیدگاه سقراط  از . 12
آنان یم گفتند: سقراط رفتاری  نسبت یم دادند چه بود؟ ویافیی

ی و آسمان دست یابد، باطل را حق جلوه  خالف دین ما آتنیان در پیش گرفته و در  نی آن است که به اشار زمتر

د و این کار را به دیگران هم یم آموزد. ده  

 از مردم او را دانا یم دانستند چه بود؟. 31
ی

از نظر سقراط دلیل اینکه گروه بزرگ  

به  دارند را آشکار کنمند بودن منم نادانی کسانی که ادعای دانشش یم کسقراط یم گفت من دانا نیستم فقط تال 

ی سبب خداست.  در حایل که دانای حقیفر فقطمردم گمان یم کنند آنچه آنان نیم دانند من یم دانم  همتر  

داناترین مردم سقراط است. . رسوش معبد دلفی چه پیایم را به کرفون دوست سقراط الهام کرد؟ 41  

 و داناتریناین بود که به ما بنمایاند که تا چه پایه نادانیم سقراط راز رسوش معبد دلفی چه بود؟ . از نظر 51

 آدمیان کیس است که چون سقراط بداند که هیچ نیم داند. 

او گفت آیا ممکن است کیس صفات و امور  سقراط در دادگاه چگونه اعتقاد به  خدا را اثبات نمود ؟ . 61

ی مربوط به انسان را بپ ذیرد اما منکر وجود انسان باشد؟ آیا کیس پیدا یم شود که علم و قدرت و عدالت فوق بشی

کرد.   اثباتیعتی وجود خدا را از روی صفات و آثار او  را قبول داشته باشد ویل وجود خدا را منکر شود؟  

ندارد؟. سقراط معتقد بود در چه صورت باید برای او دادگاه تشکیل شود و بگویند به خدا اعتقاد 17  

از ترس مرگ یا ر جست و جوی دانش باشم و آن را به دیگران بیاموزم. اگر یم گفت: خداوند مرا مامور کرده تا داو 

اوار دادگایه شدن هستم.   هر خطر دیگری از فرمان الیه شپییحی کنم و این گناه از من ش بزند شی
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ارتکاب این گناه دلیل بر شپییحی از امر خداست و در حقیقت مدیع دانیسی شده ام که فاقد آن هستم. زیرا    

ی دشوار است  از نظر سقراط. 81 ی چرا؟ ؟ گریز از چه چیر  

معتقد بود گریز از مرگ دشوار نیست بلکه گریز از بدی دشوار است زیرا بدی تندتر از مرگ یم دود. او   

 پس از مرگ داشت؟ 19
ی
او عقیده داشت که مرگ باعث نیستر . سقراط چه دیدگاه و عقیده ای درباره زندگ

اوران د آمده اند و انسان با دانسان نیم شود بلکه انتقال به جهانی دیگر است و در آن جهان همه درگذشتگان گر 

ی شود.   دادگر در آن جهان روبرو یم شود و یم تواند با نیکان و بلند مرتبگان همنشتر

با نوشیدن جام شوکران اعدام شد.  او. رسانجام دادگاه سقراط چه شد؟ 20  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

    : نکات مهم درس

. ننوشت. سقراط هیچ کتانی 1    

. او پرچم علم و فضیلت را برافراخت چهره ی برجسته تاری    خ فلسفه است.  سقراط. 2  

 او و مبارزاتش با سوفیست ها را به تصویر کشید افالطون. 3
ی

شاگرد برجسته سقراط بود که زندگ  

های ارز ث فضیلتبلکه از  آورد نیمفضیلت  ثروتسقراط از نظر . 4 ی آید.   شمند به دست یمروت و چتر  

به او رسالت یم دهد.  رویاها درو  غینر  نداهای. سقراط اعتقاد داشت خداوند با 5  

یا سوفیست ها بودند.  سوفسطائیان. اصیل ترین مخالفان سقراط ، 6  

د.  سقراط دفاعیه. 7  وی را در بر یم گتر
ی

بیانیه ای فلسفی است که همه اصول زندگ  

. خداستفر فقط . از نظر سقراط دانای حقی8  

. دشوار است چون بدی تندتر از مرگ میدود  بدیدشوار نیست وگریز از  مرگ. به نظر سقراط گریز از 9  

وجود او را اثبات کرد.  صفات و آثار خداوند. سقراط از طریق 01  

 

 

 پایان درس پنجم
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« درس ششم: امکان شناخت»   

شناختر که ما با حواس پنجگانه نسبت به اشیاء و موجودات  شناخت حیس را تعریف کرده و مثال بزنید. . 1

امون خود پیدا یم   ی پتر کنیم شناخت حیس نام دارد برای مثال یم دانیم آب چیست و تفاوت درخت را با ماشتر  

 یم دانیم و یا صدای خروس را از صدای گوسفند تشخیص یم دهیم. 

امون و حواس ما . شناخت فرا حیس چیست ؟ مثال بزنید2 . اندیشه و تفکر در باره ی مسائیل که فراتر از پتر

ی جهانی دیگر یا گذشته و آینده ، روح ، خدا و ..  هستند مثال اندیشه در باره  

 های شناخت را بنویسید و توضیح دهید. . 3
ی
ویژگ  

ی نیم دانیم بلکه گام به گام با  ی الف( تدرییحی بودن: شناخت ما به تدری    ج افزایش یم یابد. ما در آغاز تولد چتر

ی در مستر ش ی و یادگتر
ناخت بیشتر پیش یم رویم. پدیده های جهان آشنا یم شویم یعتی با آموختر  

 شناخت و فهم ما از جهان و خود باز هم شناخت ما بسیار محدود است 
ی

دگ ب( محدود بودن: عیل رغم گستر

، حقایق فراوان دیگری در عالم هست که آنها را نیم دانیم و  یعتی ما آگاه هستیم در کنار دانسته ها و آموخته ها 

 نیم شناسیم. 

ه یم شویم که بعیصی از دانسته های ما درست نبوده و دچار خطا شده ایم یا یم بینم  ج( خطا پذیری: گایه متوج

و باورهای متفاونر دارند. که افراد مختلف در باره ی یک موضوع واحد نظرات   

معرفت شناش بخیسی از فلسفه است که . معرفت شناش به چه مباحث و موضوعانی در فلسفه یم پردازد؟ 4

معرفت  یپردازد و یم کوشد به پرسشهانی در باره ابعاد گوناگون شناخت ، ابزارها و راه ها به پدیده ی شناخت یم

حدود و قلمرو آن پاسخ دهد.  ، انواع شناخت و ، امکان شناخت   

ید. . 5 تعدادی از فیلسوفان دوره اسالیم که در مورد مبحث شناخت نظر داده اند را نام بیر  

اق ، مالصدرا و ع المه طباطبانی ابن سینا، شیخ اشی  

ید. 6 دکارت، کانت و هیوم. سه نفر از فیلسوفان دوره جدید اروپا را نام بیر  

ی است برای مثال  بزنید مثال . شناخت یا معرفت چیست ؟7 ی ی و آگایه نسبت به چتر .معرفت همان دانستر

ست. وقتر کیس یم گوید توپ آنجاست به این معناست که او به وجود توپ در آنجا آگاه و عالم ا  

آیا ما یم توانیم اشیاء و موجودات جهان را بشناسیم و به آن ها علم پیدا کنیم؟ توضیح دهید. 8  

ی که ما با طرف  بله امکان شناخت و معرفت امری بدییه و روشن است و نیازی به تحقیق و دلیل ندارد همتر

کیس خوشحال و یا عصبانی یم شویم  مقابل خود صحبت یم کنیم یا لیوان آنی بر یم داریم و یم نوشیم یا از عمل  

 گویای آن است که ما به امکان شناخت خود نی برده ایم. 

کدام گروه امکان شناخت برای انسان را انکار کردند ؟ چرا؟.  9  

 سوفیست ها ، آنان به علت استفاده از مغالطه های مختلف در گفت و گوها و محاکم قضانی هر باطیل را حق 
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دری    ج به این نظر رسیدند که انسان توانانی رسیدن به حقیقت را ندارد و نیم تواند به علیم  جلوه یم دادند و به ت

 که مطابق واقع باشد برسد. 

باره امکان شناخت را بیان کنید. . عقیده ی گرگیاس در 10  

ی وجود داشته باشد برای انسان قابل شناخت نیست  ی  اگر هم چتر
ً
ی وجود ندارد ثانیا ی  اوال چتر

 اگر 
ً
برای انسان قابل شناخت باشد نیم تواند آن را به دیگری بیاموزد و منتقل نماید. ثالثا  

11 . 
 
ی و همه دانسته ها. اکیت مطلق به چه معناست؟ شک یعتی شک در اصل دانستر  

ی نظری بدهد خودش گرفتار یک تناقض . آیا شکاکیت مطلق امکان پذیر است ؟ چرا؟ 12 ختر زیرا اگر کیس چنتر

ی نظر ا و با شک مطلق سازگار نیست. شده و همتر  

فت و توسعه است ؟ مثال بزنید13 . دانش بشی به چند صورت در حال پیشی  

 الف( از طریق حل مجهوالت و دستیانی به اطالعات جدید )مانند کشف سیارات و ستارگان جدید(

ی یم چرخد ب( نی بردن به اشتباهات گذشتگان و تصحیح آن ها) منجمان قدیم فکر یم کردند خورشید به د ور زمتر

ی به دور خورشید در  ی مرکز جهان است اما منجمان جدید فهمیدند که زمتر حال گردش است. و زمتر  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نکات مهم درس

امون خود ارتباط برقرار یم کنیم. ، با ا شناخت.ما از طریق 1 شیاء و پدیده های پتر  

ی . انسان با عمل 2 یو  آموخیی در مستر شناخت پیش یم رود.  یادگیر  

در یونان باستان در مورد مبحث شناخت نظر داده اند.  ارسطوو  افالطون. 3  

یم کرد.  ردیگ از سوفیست هانی بود که امکان شناخت را  گرگیاس. 4  

است.  روشنرسیدن به آن برای هر انسانی  امکانشناخت و هم  سنی چیو  معنا. هم 5  

شد.  در اروپا  بیشتر معرفت شناش رشدبه مبحث شناخت باعث  کانت. توجه ویژه 6  

ی  اشیاء برخی خود برای شناخت  توانانی . شک کردن در 7 ممکن است اما شک در امکان اصل شناخت و دانستر

 امکان پذیر نیست. 

فت شناش به طرح پرسشهای جدی و جدید درباره معرفت و ظهور دیدگاه های گوناگون معر . امروزه به علت 8

یم گویند.  معرفت نظریهکه به آن   ستدرآمده ا مستقیل بخش  

 لغت و کلمهاست و نیازی به تعریف ندارد، اگر ابهایم باشد از جهت  روشن. معنا و مفهوم معرفت و شناخت 9

 است نه از جهت معنا و مفهوم. 

پایان درس ششم                                      یم شود.  تناقض. اگر کیس معتقد به شکاکیت مطلق باشد گرفتار 01  
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«درس هفتم: ابزارهای شناخت»   

ید   1 قلب حس / عقل/ . ابزارهای شناخت و معرفت را نام بیر  

یم شود؟ توضیح دهید( . حس چه نقیسی در شناخت و معرفت انسان دارد؟ ) حس چگونه باعث شناخت2  

یگ از ابزارهای شناخت ما حس است. ما به کمک حواس پنجگانه با عالم طبیعت آشنا یم شویم و بسیاری از 

 های آنها را یم شناسیم
ی

یکدیگر نی یم بریم.  با و  به تمایزها و  تفاوت ها ی آن ها  موجودات و ویژگ  

ید 3 . انواع شناخت و معرفت را نام بیر  

/ شناخت عقیل/ معرفت شهودی / معرفت وحیانی  / شناخت حیس شناخت تجرنی  

شناختر که انسان از طریق حواس پنجگانه خود درباره اشیا و رویدادهای . . شناخت حیس را تعریف کنید4

امون کسب یم کند شناخت حیس نام دارد.   پتر

دهد اما این شناخت به بله. گرچه گایه در شناخت حیس خطا رخ یم ؟ . آیا شناخت حیس معتیر است؟ چرا 5

 یم کنیم و از اشیای طبییع بهره یم بریم و نیازهایمان را برطرف یم 
ی

قدری برای ما معتتی است که بر پایه آن زندگ

 سازیم. یگ از نشانه ها و دالیل ارزش و اعتبار شناخت حیس، توانانی حس در شناخت تفاوت ها و تمایزهاست. 

یا به وسیله ی حواس چه امکانی به انسان یم دهد؟ با مثال بیان کنید. شناخت تمایزها و تفاوت های اش6  

این امکان را به انسان یم دهد که به کمک عقل خود از اشیای متفاوت استفاده های مختلف بکند مثال اگر در 

 
ی

 لیوان آب را بریم داریم و. برای رفع گرسنگ
ی

 به مقابل ما یک لیوان آب و یک ظرف غذا باشد،برای رفع تشنگ

 شاغ ظرف غذا یم رویم. این عمل به ما یم فهماند که در تشخیص لیوان آب و غذا اشتباه نکرده ایم. 

. برخی از فواید و کارکردهای قّوه ی عقل را بنویسید 7   

 انسان با استفاده از قوه ی عقل به تفکر و تعقل یم پردازد. او با کمک این قوه یم تواند حقایفر را درک کند که 

انانی درک آن از راه احساس ممکن نیست. این حقایق هم یم تواند امور محسوس و طبییع را شامل شود و هم تو 

د. عقل با کمک حواس و تحلیل عقالنی یافته های حیس یم تواند  امور غتر محسوس و غتر طبییع را در بر یم گتر

ی طبییع را بشنا د و قوانتر سد. به بسیاری از اشار و رموز طبیعت نی بتی  

ستی حس به دست یم آورد شناخت تجربیکه عقل انسان با همکار شناختر   . شناخت تجرنر را تعریف کنید . 8  

. شناخت تجرنر بیشیی در زمینه کدام علوم کاربرد دارد؟ 9  

یک و آزمایشگایه علوم طبییع و تجرنی  ی مانند شییم، زیست شناش و فتر  

یدشناخت تجرنر بر پایه کدام قواع. 10 د عقیل استوار است نام بیر  

ده علیت(ع) قا . پدیده ها خود به خود پدید نیم آیند بلکه هر پدیده ای نیازمند علت است1  

ی پدید نیم آید) قاعده سنخیت(2  ی ی، هر چتر ی . هرپدیده علتر ویژه دارد و از هر چتر  

) اصل یکنواختر طبیعت (. طبیعت همواره یکسان عمل یم کند. 3   
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ح دهید. . قانون یکسان عمل کردن طبیعت را 11 ای طبییع بر اساس این قانون، طبیعت و اشیبا مثال رسی

 های ثابت خود را دارد برای مثال و یکنواخت همواره به صورت یکسان 
ی

، خواص و ویژگ ی عمل یم کند و هر چتر

اب کردن و آتش همیشه خاصیت حرارت بخیسی و سوزاندن دارد و این خواص ثابت  آب همواره  خاصیت ستر

یر نیست. بوده و تغیتر پذ  

ی قواعد عقالنی آن داشتند که نام 12 انی در پایه گذاری علوم تجرنر و تبییر
. دو مورد از فیلسوفانی که نقش بشی

ید.  ) شاکرد افالطون ( و ابن سینا. ارسطو بیر  

وی عقل قادر به شناخت حاالت درونی انسان هست؟ توضیح دهید31 . آیا نیر  

وی عقل یم تواند حاالت درونی نفس مانند شادی،غم، درد و محبت یا عصبانیت و ... را شناسانی کند و  بله. نتر

 را کشف کرده و در افشد  درباره آن ها نظر دهد. مثال انسان یم تواند به کمک عقل خود، علل پیدایش شادی و 
ی

گ

 باره آن ها توضیح دهد. 

عقل قادر است بدون استفاده از یافته های تجرنی و رصفا با تفکر و چینش شناخت عقیل را تعریف کنید. . 41

 استدالل، به حقایفر برسد و دانش هانی را پایه گذاری کند به این قبیل دانش ها شناخت عقیل یم گوییم. 

رصفا با استفاده از تفکر و استدالل منطفر به دست آورد را شناخت عقیل یم نامیم() شناختر که عقل انسان   

فلسفه و منطق و علم کالم و ریاضیات. شناخت عقیل در کدام زمینه ها و علوم کاربرد دارد؟ 51  

درباره کّل این امکان را به انسان یم دهد تا یافته هانی سودمند . شناخت عقیل چه فایده ای برای انسان دارد؟ 61

 که امکان درک تجرنی آن هیچ گاه وجود ندارد به دست بیاورد و این یافته های عقالنی را اساس سایر دانش 
هستر

 خود را بر آن ها استوار سازدها قرار دهد و پایه های زن
ی

دگ  

معرفتر است که از طریق قلب و بدون واسطه کسب یم شود. . معرفت شهودی چیست؟ 17  

این معرفت از طریق تقویت ایمان و تعایل بخشیدن به دی از چه طریفی حاصل یم شود؟ . معرفت شهو 81

 نفس و تهذیب آن و کمال طلتی همراه با عبادات خالصانه و به تدری    ج و گام به گام حاصل یم شود. 

 های معرفت شهودی یا عرفانی را بنویسید. 19
ی
ید ، از راه قلب به دست یم آ یا عرفانی  معرفت شهودی. ویژگ

 بدون واسطه است ، نیازمند تهذیب نفس و ستر و سلوک عارفانه است. گام به گام و به تدری    ج حاصل یم شود. 

یعتی بدون استفاده از تجربه و . منظور از اینکه معرفت شهودی یک معرفت نر واسطه است چیست؟ 02

 آزمایش و بدون استدالل عقیل در قلب تجیل یم کند. 

رفت شهودی به این نام چیست؟ ) چرا معرفنی که از طریق قلب حاصل یم شود را . علت نامگذاری مع12

 معرفت شهودی نامیده اند؟(

 این گونه شناخت را بدان جهت شهودی یم گویند که قلب انسان حقیقت را چنان در یم یابد که گویا با چشم

ی دنیا  کیم بیند. عارف و سال  ، عالوه بر طبیعت سایرمشاهده کند  ا آخرت ر ایل هللا ممکن است بتواند در همتر  

ز راه است و اعوالم را مشاهده نماید و وجود فرشتگان را هم واقعا بیابد این قبیل مشاهدات از نوع شهود قلتی  

. چشم به دست نیم آید   
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ان، معارقی را در اختیار بشی قرارخداوند از طریق وخ و به واسطه پیامتی . معرفت وحیانی را تعریف کنید. 22  

ان است.   یم دهد که به آن معارف وحیانی یم گویند. این معرفت برترین شهود قلتی و ویژه پیامتی  

حیانی با شهود عارفانه وجود دارد. . چه تفاوت هانی میان معرفت و 32  

. معرفت وحیانی از جانب خدا نازل شده است / شهود عارفانه مشاهده قلتی خوِد عارف است1  

ان و هم عارفان و سالکان ایل هللا است. معرفت وحیانی ویژه پ2 ان است / شهود عارفانه هم برای پیامتی یامتی  

. در معرفت وحیانی امکان خطا وجود ندارد/ در شهود عارفانه ممکن است شخص دچار خطا شود3  

با کدام یک از « دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند     و اندر ظلمت شب آب حیاتم دادند » . شعر 42

 انواع شناخت مرتبط است؟ معرفت شهودی 

هستند حس، عقل و قلب. مهم ترین ابزارهای شناخت و معرفت 1 : نکات مهم درس  

، عقیل و شهودی اع مختلفی دارد که شامل . شناخت انو 2 یم شود. حیس، تجرنر  

، بویانی و المسه. حواس پنجگانه شامل 3 ، چشانی ، شنوانی است.  حس بینانی  

ست. نی حس در شناخت تفاوت و تمایز اشیااتوانشناخت حیس  ر رزش و اعتبا. یگ از نشانه ها و دالیل ا4  

 علوم تجرنی را پایه گذاری کرد. ارسطو . 5
ی دانشمندانی است که مبانی که شاگرد افالطون بود از اولتر  

دست  پایه و اساس هر تجربه ای است. و این قانون از راه تجربه و آزمایش به علیتقانون . به عقیده ابن سینا 6

 نیم آید. 

هم در فلسفه تبحر داشته و هم از دانشمندان علوم طبییع بودند. ابن سینا و ارسطو . 7  

یگ از قواعد اولیه تعقل است که انسان در شناخت هر پدیده ای از آن استفاده یم کند. قانون علیت . 8  

یک، شی. شناخت تجرنی بیشتر در زمینه علوم آزمایشگایه و طبییع مانند 9 ی کاربرد دارد. یم و زیست فیر  

استفاده یم شود.  علم فلسفه و منطق و ریاضیات.از شناخت عقیل در 10  

یم تواند یافته های سودمندی درباره کل جهان هستر کسب کند. شناخت عقیل . انسان با استفاده از 11  

وری است.  سیر و سلوک عارفانه و تهذیب نفسبرای دریافت معرفت شهودی و عرفانی . 13 رصی  

14 ، است. وخ الیه . برترین شهود قلتی  

، خداوند کلمات و عبارات خود را بر قلب پیامتی نازل یم کند و پیامتی آن ها را دریافت کرده و 15 . در شهود وحیانی

 
ی
در اختیار انسان ها قرار یم دهد. بدون هیچ دخل و ترصق  

ت محمد نقرآن کریم . 16 ازل شده است. نمونه ای از معرفت وحیانی است که بر حرصی  

ر. ما یم توانیم با 17
ّ
ان  تأّمل و تدب ی خود از بسیاری از حقایق و معارف آگاه شویم.  توانانی و همتدر قرآن و به متر  

 پایان درس هفتم
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«درس هشتم: نگایه به تاریخچه معرفت»   

چهار دوره شامل. تاری    خ فلسفه به چند دوره تقسیم یم شود؟ محدوده ی زمانی هر دوره را بنویسید 1  

. دوره یونان باستان ) شامل فیلسوفان پیش از سقراط وبعد از وی از جمله افالطون و ارسطو و شاگردان آن ها(1  

. فیلسوفان اروپانی دوره قرون وسیط تا ابتدای رنسانس و آغاز دوره جدید اروپا2  

اق . دوره شکوفانی فلسفه در جهان اسالم و ایران ) با ظهور فیلسوفانی 3 ،ابن سینا،ابن رشد، شیخ اشی مانند فارانی

 و مالصدرا(

. دوره جدید اروپا ) که از رنسانس با ظهور فیلسوفانی مانند بیکن،دکارت،کانت و هگل آغاز شده و تاکنون ادامه 4

 دارد(

یونان باستان چه دیدگایه درباره معرفت و شناخت داشتند؟. دانشمندان و فیلسوفان 2  

ی کس انی بودند که درباره شناخت انسان و ارزش و اعتبار آن نظر دادند و مساله شناخت مورد آنان از نخستتر

ی به شناخت عقیل  توجه آنان بوده است، بیشتر این دانشمندان به شناخت حیس اهمیت یم دادند و توجه کمتر

 داشتند. 

ایسه کنید. با هم مق ،. دیدگاه و نظر هراکلیتوس و پارمنیدس را درباره شناخت و اعتبار آن3  

هراکلیتوس عالوه بر حس به عقل هم اهمیت یم داد. او معتقد بود که شناخت حیس اعتبار دارد و ما وجود 

جهان را از طریق حس در یم یابیم و درک یم کنیم. اما پارمنیدس اعتقاد داشت که شناخت حیس  حرکت در این

ی جهت پارمنیدس  به دلیل خطاهانی که گاه در حواس رخ یم دهد اعتبار ندارد و  نیم توان به آن تکیه کرد. به همتر

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

. سوفسطائیان چه دیدگایه درباره معرفت و شناخت داشتند؟ چرا4  

کان آنان به سبب اختالف نظرهای اندیشمندان و مغالطه هانی که خودشان بدان متوسل یم شدند اصل ام

شناخت واقعیت را زیر سوال برده و مدیع بودند نه از راه حس و نه از راه عقل نیم توان به حقیقت رسید . به 

 ختی دهد. 
ونی ی جز احساس در اختیار ندارد که آن هم نیم تواند از واقعیت بتر ی  عقیده سوفسطائیان انسان چتر

  دارد؟ توضیح دهید « حقیقت» چه تعریفی از . پروتاگوراس 5

ی است که حواس هر کس به آن گوایه یم دهد  ی پروتاگوراس که از سوفسطائیان بود یم گفت: حقیقت همان چتر

خواه حواس افراد یکسان گزارش دهد یا متفاوت. بنابراین حقیقت امری یکسان نیست و نسبت به هر کیس یم 

 تواند متفاوت باشد. 

که راه های معتیر شناخت و روش های رسیدن به   در دوره یونان باستان کدام اندیشمندان کوشش کردند . 6

ی کنند؟  حکیمانی مانند سقراط، افالطون و ارسطوآن را برای مردم تبییر  

. ارسطو چگونه توانست اعتبار شناخت را اثبات کند و مانع رشد سفسطه در جامعه یونان باستان شود؟7  

ی و راه های گریز از خطا برداشت او با تدوین منطق گام مهیم در زمینه اثبات شناخت و راه های رسیدن به آن و نتر  
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 و توانست قواعد استدالل و شیوه های مصون ماندن از خطا و مغالطه را آموزش دهد و مانع رشد سفسطه شود. 

او بیشتر به عقل اهمیت یم داد و معتقد بود شناخت افالطون چه عقیده ای در باره شناخت عقیل داشت؟ . 8

ی  تر از شناخت حیس است و اموری را که عقل درک یم کند ارزش برتری دارد. عقیل بسیار مطمت   

ل چیست ؟ 9
ُ
افالطون باور داشت که عقل یم تواند جهانی برتر از جهان طبیعت را . منظور افالطون از عالم ُمث

لم طبیعت سایه بشناسد و برای آن استدالل ارائه نماید وی نام این جهان برتر را عالم مثل نامید. از نظر او عا

 عالم مثل است ) و با شهود قلتی یم توان این عالم برتر را مشاهده کرد.(

ارسطو گرچه ادراک حیس را معتتی یم دانست . دیدگاه و نظر ارسطو را درباره ادراک حیس و عقیل بنویسید. 10

ری ماورای حس نی برده و آن ها اما استدالل کردن را یک کار عقیل معتتی یم شمرد. به نظر او عقل یم تواند به امو 

 را اثبات نماید. 

. به طور کیل اندیشمندان و فالسفه مسلمان چه دیدگایه در باره شناخت و ابزارهای آن داشتند؟11  

 سه ابزار حس، عقل و قلب را معتتی یم دانستند. با این تفاوت که برخی از آن ها بیشتر 
ی

فالسفه مسلمان همگ

 به شهود قلتی  ) مانند فارانی و ابن سینا(هدرباره حس و عقل سخن گفت
) مانند شیخ  توجه ویژه کردند  و برخی

اق( .   ی میان حس و عقل و قلب و شهود وحیانی پیوند برقرار ساخته و از هر سهاشی بهره برده اند) مانند  گرویه نتر

 مال صدرا(

رفت حیس و هم عقیل اعتبار قائل پاسخ سوال فوق به صورنر دیگر: ) عموم فیلسوفان جهان اسالم هم برای مع

ی قبول دارند و هر کدام را در جای خود مفید یم دانند.(  را نتر
 اند. عالوه بر این آنان معرفت شهودی و وحیانی

. نظر فارانر و ابن سینا را در باره انواع شناخت و معرفت بیان کنید. 12  

ی این دو فیلسوف بزرگ اسالیم همانند افالطون و ارسطو شناخت ح یس و عقیل را معتتی یم دانستند. همچنتر

و آن را یگ از راه های شناخت یم دانستند که به  برای شناخت وحیانی هم اعتبار و ارزش خایص قائل بودند 

ی فلسفی خود  ان اختصاص دارد. آنان نیم نگایه هم به شناخت شهودی و عارفانه داشتند اما آن را در تبیتر پیامتی

 وارد نیم کردند. 

اق )شیخ . 13 ی داشت و نظام فلسفی خود را چگونه بنا  (سهروردیارسی بر کدام نوع معرفت تاکید بیشیی

 نمود؟

ی شخصیت مهیم به شمار یم رود بر معرفت شهودی تاکید بسیاری یم کرد و   او که عالوه بر فلسفه در عرفان نتر

اق و به صورت الهامات شهودی به دست آورده ی استدالیل کند و در  کوشید آنچه را که از طریق اشی  بود تبیتر

 نهایت نظام فلسفی خود را بر پایه آن شهود ها بنا نماید. 

ی بنا کرد؟ توضیح دهید صدرا دستگاه فلسفی خود را بر  مال . 14 ی پایه و اساس چه چیر  

د.  اق را تکمیل کرد و توانست به نحو مطلونی از معرفت شهودی در کنار معرفت عقیل بهره بتی مال  او راه شیخ اشی

ی حال که کامال هویت فلسفی دارد و بر منطق و   بنا کند که در عتر
صدرا توانست یک دستگاه منسجم فلسفی

ی پیوند مستحکیم میان فلسفه و معرفت  ی بهره مند است. او همچنتر اق نتر استدالل استوار است از شهود و اشی

 وحیانی بر قرار کرد. 
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داده های عقیل و معارف وحیانی وجود دارد؟ توضیح دهید مال صدرا تضاد و تناقیصی میان نظر . آیا از 15  

. مال صدرا پیوند مستحکیم میان فلسفه و معرفت وحیانی برقرار و اثبات کرد که نه تنها تضاد و تناقیصی میان  ختر

عقل و وخ تایید کننده ی یکدیگرند. وی در کتاب داده های مستدل و یقیتی عقل و معارف وحیانی نیست بلکه 

یعت با معارف خود  مبدا و معاد یم گوید: عقل و دین در همه احکام خود با هم تطبیق دارند و هرگز احکام شی

وری عقل تعارض ندارد.   یقیتی و رصی

دیدگاه عالمه طباطبانی درباره دستگاه فلسفی مالصدرا و پایه های آن را بیان کنید. . 16  

د را روی پیوند میان عقل و شهود و وخ گذاشت و در راه  او یم گوید: مال صدرا پایه بحث های علیم و فلسفی خو 

کشف حقایق الهیات از مقدمات برهانی و مطالب شهودی و قرآن و سنت استفاده نمود و در انجام این مقصد به 

 توفیق کامل رسید. 

. مقصود از دوره جدید اروپا چیست و چه تغییر و تحوالنی در این دوره رخ داده است؟17  

با رنسانس آغاز یم گردد و تاکنون ادامه  میالدی از قرن شانزدهموره جدید اروپا دوره ای است که مقصود از د

ش یافت و در حوزه های مختلف  دارد.  در این دوره به تدری    ج اروپا از حاکمیت کلیسا خارج شد، علوم تجرنی گستر

 اجتمایع، سیاش ، فرهنگ و فلسفه تحوالت زیادی رخ داد. 

شکل گرفتند؟ برای هر کدام  در حوزه معرفت شناش ید اروپا کدام جریان ها و مکاتب فلسفی . در دوره جد18

 نمایندگانی مثال بزنید

 جریان تجربه گرایان مانند فرانسیس بیکن و جان الک / جریان عقل گرایان مانند دکارت و کانت

و نزاع و اختالف بر رس چه بود؟ . در دوره جدید اروپا کدام مساله در کانون مباحثات فلسفی قرار گرفت19  

ی دارد و  مساله معرفت شناش/ نزاع بر ش این بود که در کسب معرفت آیا حس و تجربه ارزش و اعتبار بیشتر

 بهتر ما را به حقایق یم رساند یا استدالل عقیل؟

ی  گرویه از فالسفه  و اندیشمندان بودند که برای تجربه. تجربه گرایان چه کسانی بودند؟ 20 اهمیت بیشتر

 قائل بودند و آن را اساس کسب معرفت یم دانستند. 

 بر تجربه و علوم تجرنر داشتند؟ نتیجه این 21
ی
. چرا فیلسوفان تجربه گرا مانند بیکن و جان الک تاکید فراوان

 تاکید چه بود؟

ی امر زیرا به نظر آنان فیلسوفان گذشته با دنباله روی از ارسطو بیشتر بر استدالل عقیل تکی ه کرده بودند و همتر

فت نکند چون در قرون  سبب شده بود که علوم تجرنی در خرافات و تعصب های بیجا محصور بماند و پیشی

 فوق العاده ای رنج یم برد. 
ی

 به تجربه توجه یم شد و علوم تجرنی از عقب ماندگ
 وسیط کمتر

ی تاکید یگ از عوامل توجه دانشجویان و پژوهشگران به علو  /  فت های بزرگ همتر م تجرنی شد و زمینه ساز پیشی

گردید. علیم    

گرویه از فیلسوفان و دانشمندان بودند که به تفکر و استدالل عقیل و . عقل گرایان چه کسانی بودند؟ 22

ی یم دادند و عقل را منبع و وسیله شناخت یم دانستند.   منطفر اهمیت بیشتر
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دکارت به تفکر عقیل اهمیت بسیاری یم داد و بر عکس ح دهید. دیدگاه دکارت در مورد عقل و تجربه را رسی . 23

بیکن معتقد بود عقل انسان به طور ذانر معرفت هانی دارد که از تجربه به دست نیامده است مانند معرفت به 

 وجود نفس مجرد و وجود خدا. به اعتقاد دکارت انسان در فهم این قبیل امور نیازی به حس و تجربه ندارد. 

قبول گزاره ها و قواعد عقالنی که از طریق تجربه و عامیل باعث جدانی دکارت از تجربه گرایان شد؟  . چه24

 حس قابل دستیانی نبودند و فقط متگ بر استدالل عقیل بودند مانند وجود خدا و ... 

عقل و  وی با طرح دیدگایه جدید کوشش کرد هم اعتبار . کانت چه نظر و دیدگایه در باره معرفت دارد؟ 25

 هم تجربه را اثبات کند و نشان دهد که معرفت حاصل همکاری عقل و حس است. 

ح دهید26 . کانت چگونه میان عقل و حس ارتباط بر قرار یم کند؟ با مثال رسی  

کانت معتقد است قّوه ی ادراک انسان یعتی عقل تصورانر مانند زمان و مکان و مفاهییم مانند علیت را نزد خود 

ها را از راه حس و تجربه به دست نیم آورد. به نظر او انسان آنچه را که از طریق حس به او یم رسد دارد که آن 

ی را بعد از طلوع خورشید در یم یابد اما وقتر  در قالب این مفاهیم درک یم کند برای مثال انسان روشن شدن زمتر

ی است که به کمک مفه وم علت که خودش در دستگاه ادرایک یم تواند بگوید طلوع خورشید علت روشن شدن زمتر

ی رابطه برقرار کند. و موجود است و از خارج گرفته نشده میان تصور طلوع خ رشید و تصور روشن شدن زمتر  

ییک  موسسان این مکتب که بود؟  . پوزیتویسم ها یا اثبات گرایان چه کسانی بودند؟27  

تنها راه رسیدن به شناخت و معرفت را تجربه یم دانستند گرویه از فیلسوفان تجربه گرا بودند که عالوه بر اینکه  

معتقد بودند که اصوال آن دسته از مفاهیم و گزاره ها که تجربه پذیر نیستند و از طریق تجربه نیم توانند مورد 

ند مانندخدا، اختیار و روح و..  وست  نی معنا هستند. و قابل بررش علیم نیستند. / اوگ بررش و ارزیانی قرار بگتر

ی بار از اصطالح پوزیتویسم استفاده کرد.   کنت که برای اولتر

. روش تجرنر چه محدویت هانی داشت و مهم ترین اشکاالت آن چه بود؟ 28  

 غتر از جهان طبیعت و ... اظهار نظر  اول اینکه تجربه نیم توانست درباره نیاز جهان به مبدا و خدا و وجود 
جهانی

دستیانی به همه خصوصیات اشیا و احتمایل بودن بسیاری از نتایج تجرنی و تفاوت کند / دوم ناتوانی تجربه در 

د.  ی بتی  میان تجربه ها یم توانست قطعیت احکام تجرنی را از بتر

ح دهید29 . نسنر گرایان چه کسانی بودند؟ دیدگاه آنان در باره شناخت را با مثال رسی  

 های خود در باره امور و اشیا به شناختر یم رسد که با نستی گرایان بر این باورند که هر فرد متناسب با و 
ی

یژگ

شناخت افراد دیگر متفاوت است بنابراین شناخت هرکس برای خودش و به نسبت خودش اعتبار دارد. برای 

بلکه فرد « فلزات بر اثر حرارت منبسط یم شوند» مثال بر اساس این دیدگاه به طور مطلق نیم توان گفت 

نبسط یم شود. مبگوید: من در این وضعیت فکر یم کنم فلز بر اثر حرارت  حداکتر یم تواند   

جریانی فلسفی است که معتقد است از طریق تجربه نیم توان پراگماتیسم یا اصالت عمل را تعریف کنید. . 30

های واقعیت اشیا را شناخت بنابراین ما نباید هدف خود را در کشف واقعیت قرار دهیم بلکه ما نیازمند باور 

 مفیدی هستیم که در عمل به کار ما بیایند و سودمندی خود را نشان دهند. 

ید 31 ویلیام جیمز و برگسون. دو فیلسوف تجربه گرا که معتقد به شهود معنوی و تجربه دینی بودند را نام بیر  
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 بارز اندیشه هر یک از دانشمندان زیر را درباره معرفت بنویسید32
ی
. ویژگ  

. حیس معتتی نیستشناخت پارمنیدس:   

. نه از راه حس و نه عقل نیم توان به حقیقت رسید ) انکار کامل شناخت(سوفسطائیان:   

ی تر و برتر از شناخت حیس استافالطون:  . شناخت عقیل بسیار مطمت   

اق:  . تاکید و توجه ویژه ای به معرفت شهودی داشتشیخ ارسی  

. بر قرار کرد  پیوند مستحکیم میان فلسفه و معرفت وحیانی مال صدرا:   

 : . هر کدام از انواع معرفت در جای خود مفید و مورد قبول استعالمه طباطبانی  

. معتقد به اصالت تجربه بود و توجه ویژه به شناخت حیس و تجرنی داشتفرانسیس بیکن:   

از تجربه  به تفکر عقیل اهمیت بسیاری یم داد و معتقد بود عقل انسان به طور ذانر معرفت هانی دارد کهدکارت: 

. به دست نیامده اند   

نباشند نی معنا بوده و قابل بررش علیم نیستند.  تجربه پذیر  ییم که مفاه اوگوست کنت:   

. هر کدام از دیدگاه های زیر به کدام فیلسوف مربوط است؟33  

 امری که قابل بررش تجرنی نباشد نی معناست. ) اوگوست کنت یا پوزیتویسم(

ری حس و عقل است. ) کانت(معرفت تجرنی حاصل همکا  

 درک حقیقت از راه عقل و شهود معنوی هر دو امکان پذیر است ) سهروردی (

 میان داده های استدالیل و قطیع عقیل با معارف وحیانی تضادی نیست و هر دو موید یکدیگرند. ) مال صدرا (

المه طباطبانی یا عموم فالسفه معرفت حیس ، عقیل ، شهودی و وحیانی هر کدام در جای خود مفید است. ) ع

 مسلمان(

ی است که حواس هر کس به آن گوایه یم دهد ) پروتاگوراس( ی  حقیقت همان چتر

اشیا هر طوری که در هر نوبت به نظر من یم آیند در آن نوبت همان طور هستند و هر طور که به نظر تو آیند 

ی همان طور هستند ) پروتاگوراس(  برای تو نتر

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 نکات مهم درس

مطرح نبود. به صورت مستقل شناش  ت. در دوره یونان باستان معرف1  

ی به  شناخت حیس. بیشتر اندیشمندان یونان باستان به 2 شناخت عقیل داشتند. اهمیت یم دادند و توجه کمتر  

درک  حسبه شناخت حیس و عقیل اهمیت یم داد و معتقد بود وجود حرکت در جهان از طریق  هراکلیتوس. 3

 یم شود. 
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و معتقد بود حرکت وجود ندارد و همه  معتیر نیم دانست. پارمنیدس شناخت حیس را به دلیل خطاهای آن 4

هستند. ثبات و پایداری اشیا در   

نیم توان به  س و نه عقلنه از راه ح بودند برده و مدیع مکان شناخت واقعیت را زیر سوالا سوفسطائیان. 5

 حقیقت رسید. 

ی  پروتاگوراس. 6 ی است که حواس هر کس به آن گوایه یم دهد و ممکن است معتقد بود حقیقت همان چتر

یکسان نباشد. برای همه   

ی راه ه  منطقارسطو با تدوین . 7 ای معتتی شناخت و گریز از خطا برداشت. گام مهیم در زمینه تبیتر  

ی تر شناخت عقیل . از نظر افالطون8 ی باور داشت و معتقد  شهود قلنر از شناخت حیس است . وی  مطمی  را نتر

 بود سقراط عالم مثل را مشاهده کرده است. 

 عالم مُ . افالطون جهان برتر از طبیعت را 9
ُ
عالم مثل است.  نامگذاری یم کند و یم گوید عالم طبیعت سایهل ث  

یم توان امور ما ورای  عقلرا معتتی دانسته اما استدالل را کار عقیل معتتی یم داند و با ادراک حیس . ارسطو 10

 حس را دریافت و اثبات کرد. 

را معتتی یم دانند و برای معرفت وحیانی ارزش  حس و هم عقل هم ملقب به شیخ الرئیس . فارانی و ابن سینا 11

ی فلسفی خود آن را وارد نکرده اند و از ارتباط خایص قائل ان د . آنان به معرفت شهودی نیم نگایه دارند اما در تبیتر

 شهود قلتی و فلسفه سخن نگفته اند. 

اق. شیخ سهروردی مشهور به 12 تاکید فروانی داشت. معرفت شهودی است. او به  شیخ ارسی  

ی  پیوند مستحکیم13 میان استدالل عقیل و معارف وحیانی بر قرار یم کند و  . مال صدرا معروف به صدر المتألهتر

از آثار او یم باشد. مبدا و معاد . کتاب عقل و وخ موید یکدیگرندمعتقد است   

ی و وحیانی هم برای معرفت حیس و هم عقیل اعتبار قائل اند.آنان معرفت شهودعموم فیلسوفان مسلمان . 14

ی قبول داشته وه ود مفید یم دانند. ر کدام را در جای خرا نتر  

است و بدون آن فلسفه اساسا وجود ندارد یعتی نیم توان رصفا با اتکا استدالل عقیل . معرفت فلسفی متگ بر 15

 بر تجربه یا شهود قلتی یا وخ به معرفت فلسفی رسید. 

پا رخ یم دهد. آغاز یم شود و تحوالت زیادی در ارو قرن شانزدهم میالدی و از  رنسانس. دوره جدید اروپا با 16  

ویژه ای شد.  توجه معرفت شناشآغاز و به  فرانسیس بیکن و دکارت. دوره جدید فلسفه در اروپا با پیشگایم 17  

شکل گرفت. عقل گرایان و تجربه گرایان . در دوره جدید اروپا از قرن شانزدهم دو جریان مهم فلسفی به نام 18  

یم دانستند مانند بیکن و جان الکربه حس و تج. تجربه گرایان اساس کسب معرفت را 19  

اهمیت و تاکید داشتند مانند دکارت و کانتتفکر و استدالل عقیل . عقل گرایان بر 20  

بود و بر اهمیت حس و تجربه ارصار یم ورزید.  اصالت تجربه . فرانسیس بیکن معتقد به 21  
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 و محصور شدن . به نظر بیکن فالسفه گذشته بیشتر بر استدالل عقیل تکیه داشت22
ی

ه و باعث عقب ماندگ

شدند.  علوم تجرنر   

 به تجربه توجه یم شد و علوم تجرنی به علت خرافات و تعصبات بیهودهقرون وسیط . در دوره 23
و  کمتر

بسیار عقب مانده بود.  مخالفت های کلیسا   

موجب توجه دانشجویان  بر اهمیت حس و تجربه به تدری    جفیلسوفان تجربه گرا .  در دوره جدید اروپا تاکید 24

، پزشگ و ...  یگ ، شیمیانی ، زیستر
ی فت های بزرگ علیم ، فتر و پژوهشگران به علوم تجرنی و و زمینه ساز پیشی

 شد. 

به تفکر عقیل اهمیت بسیاری یم داد و معتقد بود انسان به طور ذانر معرفت هانی دارد که از تجربه دکارت  . 25

س و تجربه ندارد مانند وجود خدا ، نفس مجرد و... به دست نیامده است و نیاز به ح  

فت علم مخالف تجربه و علوم تجرنر نبود . دکارت 26 و خود او که ریایصی دانی بزرگ بود نقش موثری در پیشی

 در اروپا داشت . 

یم دانست و میان دستگاه ادراک انسان با حس و تجربه ارتباط همکاری حس و عقل معرفت را حاصل  کانت  . 27

قرار یم کرد. بر   

اروپا شد.  دیدگاه غالب فلسفی . تالش های عقل گرایان در برابر تجربه گرایان چندان موفق نبود و تجربه گرانی 28  

برخی از جریان های تجربه گرا بودند که در اروپا شکل گرفتند. پوزیتویسم، پراگماتیسم و نسنر گرانی . 29  

هستند. نر معنا  مفاهییم که قابل تجربه نباشندمعتقدند  یا اثبات گرایان . پوزیستویسم ها 30  

ی بار از این اصطالح استفاده کرد 31 بود. اوگوست کنت . یگ از مؤسسان پوزیتویسم که برای اولتر  

ناتوانی در اظهار نظر در مورد نیاز جهان به مبدا و وجود . از اشکاالت و محدویت های عمده روش تجرنی 32

ی و عالم غتر از طبیعت و هخدا  بود. احتمایل بودن و عدم قطعیت نتایج تجرنر  م چنتر  

دانش تجرنی با اشکال روبرو شد واقع نمانی . به علت محدودیت ها و اشکاالت اساش که روش تجرنی داشت 33

شکل گرفت. جریان نسنر گرا و   

 های خود در باره امور به شناخم. نستی گرایان بر این باورند که هر فرد 34
ی

ت یم رسد که با تناسب با ویژگ

اعتبار دارد. نسبت خودش  به است و شناخت هر کسمتفاوت  شناخت دیگران  

. پراگماتیسم یا اصالت عمل معتقد است از طریق تجربه نیم توان واقعیت اشیا را شناخت و باید به دنبال 35

به کار بیایند.  باورهای مفیدی بود که در عمل  

ی از فیهانری برگسون و  ویلیام جیمز . 36  و تجربه دیتی نتر
لسوفان تجربه گرای معارص هستند که به شهود عرفانی

ت یم دهند. معتقدند و به ُبعد معنوی انسان اهمی  

در کانون مباحثات فلسفی قرار گرفت و جدال و نزاع بر ش این بود که در   معرفت شناش. در دوره جدید اروپا 37

ی دارد و  ما را بهتر به حقایق یم رساند  یا استدالل عقیلکسب معرفت آیا حس و تجربه ارزش بیشتر  

 پایان درس هشتم
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( «1درس نهم: چیسنی انسان)»   

افالطون معتقد است انسان عالوه بر بدن دارای حقیقتر . دیدگاه افالطون را درباره حقیقت انسان بنویسید. 1

ه قابل رویت نیست. برتر است که محدودیت های بدن را ندارد و این حقیقت برتر همان نفس است ک  

. از نظر افالطون با ارزش ترین دارانی انسان و وظیفه اصیل هر فردی چیست؟2  

از نظر افالطون نفس با ارزش ترین دارانی انسان است و توجه و مراقبت از نفس باید وظیفه اصیل هر انسانی 

 باشد تا بدین وسیله نفس زیبا شود و به فضایل آراسته گردد. 

 هانی دارد؟. از دیدگاه 3
ی

افالطون ، نفس چه ویژگ  

 و غتر قابل رویت است/ 
ی نامرن  ی  نفس تنها موجودی است که به طور خاص داری عقل و خرد است / چتر

 نفس جزء عقالنی انسان است که او را از حیوانات متمایز یم کند/  غتر فانی و جاویدان است. 

دمقصود ارسطو از ناطق بودن انسان چیست؟ توضیح دهی. 4  

ی او نیست بلکه مقصود اصیل قوه ی تفکر و تعقل است. انسان با  مقصود از ناطق بودن انسان رصفا سخن گفتر

د و استدالل را سامان یم دهد گویا قو  ه تفکر خود استدالل یم کند یعتی از تصدیقات و تصورات خود کمک یم گتر

ی  ی و نطق، محتوای استدالل را به در هنگام استدالل با خود نطق یم کند و پس از تنظیم استدالل نتر  با سخن گفتر

 دیگران منتقل یم نماید. 

ارسطو نظر استاد خود افالطون را پذیرفت و . ارسطو چه عقیده ای در باره حقیقت انسان و نفس دارد؟ 5

معتقد بود قوه نطق و قابلیت حیات مربوط به نفس است نه بدن و بدِن بدون نفس یک موجود مرده است. از 

ی بالفعیل ندارد نه علم و قدرت نه احساس و نظر  ارسطو نفس انسان در هنگام تولد حالت بالقوه دارد و هیچ چتر

ی دیگر. نفس به تدری    ج این امور را کسب کرده و به فعلیت یم رسد و کامل و کامل تر  نفرت و محبت و نه هیچ چتر

 یم شود. 

نسان شکل گرفت؟ توضیح دهید. در دوره جدید اروپا چه دیدگاه هانی در باره حقیقت ا6  

یک جریان همانند افالطون و ارسطو معتقد به وجود نفس یا روح هستند و برای الف. معتقدین به وجود نفس: 

  انند) مانند دکارت و کانت(انسان دو ُبعد روخ و مادی قائل اند و حقیقت انسان را همان روح و نفس وی یم د

ان دیگر اصوال وجود نفس را انکار کرده و انسان را یک موجود مادی یم جریب. معتقدین به انسان تک ساحتر : 

ی فریع نسبت به بدن تلفر کرده و از آثار و لوازم جسم  ی ) مانند توماس  به شمار یم آورند دانند و یا نفس را چتر

و مارکس( هابز   

 ها دارد؟ . 7
ی

یشه های انسان است و این به نظر او روح یا نفس مرکز انداز نظر دکارت روح یا نفس چه ویژگ

یگ آزاد است ی ی فتر   روح است که استدالل یم کند و یم پذیرد یا رد یم کند و روح از قوانتر

. با توجه به دیدگاه دکارت چه تفاوت هانی میان جسم) بدن( و روح وجود دارد؟8  

را تشکیل نیم دهد و بدن ماشیتی پیچیده است که به طو خودکار فعالیت یم کند اما این بدن حقیقت انسان 

حقیقت انسان روح یا نفس اوست / روح و بدن کامال از یکدیگر مجزا هستند و خاصیت هانی متفاوت دارند،  
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یگ آزاد است اما بدن مانند دیگر اجسام  ی ی فتر گرچه با یکدیگر هستند و روح از بدن استفاده یم کند/ روح از قوانتر

یگ تبعیت یم کند و آزاد ن ی ی فتر یستاز قوانتر  

کانت یم گوید: انسان یک موجود اخالقر و برخوردار از کانت چگونه وجود نفس یا روح را اثبات یم کند؟ .  9

 نفس است که 
ی

ی ویژگ  بدون وجود اختیار و اراده آزاد معنا ندارد . اختیار و اراده نتر
ی

وجدان اخالقر است و این ویژگ

د است. آزاد و نامحدود است نه بدن که یک امر مادی و محدو   

ید.  10 دسته ای از فیلسوفان هستند که . ماتریالیست ها چه کسانی هستند؟ دو فیلسوف ماتریالیست نام بیر

یم گویند همه موجودات از جمله انسان فقط یک ُبعد و یک ساحت دارد که همان بعد جسمانی و مادی است. 

ی فر  ی ی مادی بسیار پیچیده یم دانند نه چتر اتر از آن./ توماس هابز و مارکسآنان انسان را یک ماشتر  

ی تشبیه یم کنند؟ . 11 ی ی جز مغز ماتریالیست ها ذهن و روان انسان را به چه چیر ی از نظر آنان ذهن و روان چتر

ی پیچیده یم داند که شبیه یک  و سلسله اعصاب انسان نیست . برای مثال توماس هابز ذهن بشی را یک ماشتر

کار یم کند.   دستگاه مکانیگ مثل موتور اتومبیل  

. مارکس چه دیدگایه در باره حقیقت انسان و نیازهای او دارد؟12  

او انسان را فقط یک موجود مادی یم داند که نیازهای اصیل او را نیازهای مادی تشکیل یم دهند و نیازهانی مانند 

 نیاز به اجتماع و قانون و اخالق همه به خاطر نیازهای مادی پیدا شده اند. 

یلسوفانی هستند که از نظریه داروین درباره پیدایش حیات و تحول فنیست ها چه کسانی هستند؟ . داروی13

 تدرییحی موجودات زنده و پیدایش انسان از حیوان تبعیت یم کنند. 

ی جز یک حیوان راست . داروینیست ها چه دیدگاه و نظری در باره انسان دارند؟ 14 ی از نظر آنان انسان چتر

تفاوت که از سایر حیوانات پیچیده تر است و انسان تفاوت حقیفر با سایر حیوانات به جز قامت نیست با این 

ی خاطر نیم توان برای انسان ارزش ویژه ای قائل شد.   ندارد به همتر
ی

 پیچیدگ

 چیست؟15
ی
. با توجه به دیدگاه داروینیست ها علت توجه انسان به اخالق و فضائل اخالق  

یست که فضیلت گرانی در روح و فطرت او وجود دارد بلکه به این دلیل است که آنان معتقدند به این دلیل ن

 اجتمایع و زیست اجتمایع شده اند و این زیست اجتمایع آن ها را وادار به ابداع اصول 
ی

انسان ها وارد زندگ

 کنند. 
ی

 اخالقر و رعایت آن ها کرده تا بتوانند با هم زندگ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 نکات مهم درس

ی بار از جانب  . در دوره یونان باستان نظر دقیق و روشن در 1 بیان شد.  افالطونمورد انسان برای اولتر  

ی هست سقراط. مجموعه آثار افالطون منعکس کننده اندیشه های 2 ادی منعکس  یدگاه افالطون تا حد زیو د نتر

باره انسان است. کننده دیدگاه سقراط در   

مراقبت و است و وظیفه اصیل هر انسانی  نفس. از نظر افالطون حقیقت برتر انسان و با ارزش ترین دارانی او 3

است. توجه به نفس   
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 و غیر فانی و جاوید . نفس از دیدگاه افالطون دارای 4
ت. اسعقل و خرد، نامرن   

ی نفس در هنگام تولد قوه نطق و استدالل و قابلیت حیات . ارسطو معتقد است که نفس دارای 5 است. همچنتر

یم رسد. فعلیت دارد و به تدری    ج کامل شده و به  بالقوهحالت   

است.  قوه تفکر و تعقل و استدالل. مقصود اصیل ارسطو از ناطق بودن انسان 6  

مانند  معتقدین به وجود نفس ر باره حقیقت انسان شکل گرفت . دیدگاه . در دوره جدید اروپا دو دیدگاه د7

مانند ماتریالیست ها و داروینیست هامعتقدین به انسان تک ساحنی و مادی گرا کانت و دکارت و دیدگاه   

ی وی  روح و نفس انسان همان« من» . از نظر دکارت، 8 است که مرکز اندیشه و استدالل انسان است. همچنتر

یگ  معتقد  ی ی فتر است.  آزاداست که روح از قوانتر  

 . کانت وجود نفس و روح را از طریق 9
ی
انسان اثبات یم کند و یم گوید اختیار و اراده اخالق و وجدان اخالق

 مربوط به روح و نفس انسان است. 

اعتقاد  برای انسانروح و حقیقت روحانی برتر . فیلسوفان عقل گرا عموما مانند دکارت و کانت به وجود 10

 دارند. 

و انسان تنها یک  داردبعد جسمانی و مادی . ماتریالیست ها معتقدند انسان و هر موجود دیگری تنها یک 11

ی مادی بسیار پیچیده است.   ماشتر

ی بسیار پیچیدهتوماس هابز که از ماتریالیست ها یم باشد ذهن و روان انسان را مانند یک . 12 یم داند وبه  ماشیر

تشبیه یم کند.  موتور اتومبیل  

است. نیازهای مادی . مارکس انسان را یک موجود مادی یم داند که نیازهای اصیل او تنها 13  

  یم دانند که تفاوتش با بقیه حیوانات درحیوان راست قامت نیست ها انسان را تنها یک . داروی14
ی
 پیچیدگ

 اوست و انسان ارزش ویژه ای ندارد. 

ایل اخالقر در روح و فطرت انسان نیست و توجه انسان به اخالق به خاطر . به عقیده داروینیست ها  فض15

است.  ناچاری و اجبار برای هم زیسنی در اجتماع  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 پایان درس نهم

 

 

 

 

 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



 
 

32 

( «2م: چیسنی انسان)درس ده»   

ی حقیقت انسان از چه آثار و منابیع بهره بردند؟. 1 فیلسوفان مسلمان برای توضیح و تبییر  

ی با الهام از آموزه های  وان آن دو به دستشان رسیده بود و نتر آنان با استفاده از آنچه از افالطون و ارسطو و پتر

ی کردند.   دیتی خود حقیقت انسان را تبیتر

؟چگونه وجود حقیقنی برتر به نام روح را برای انسان اثبات یم کردند مسلمان  . فیلسوفان2  

) سه دلیل ذکر کنید(   

آنان معتقدند که نیم توان انسان را به یک موجود رصفا زمیتی و مادی تقلیل داد و در همان حال برای وی . ۱

 یا کرامت انسانی و نوع د
ی

 های متعایل و ارزشمندی مانند آزادگ
ی

. وستر یا فضاییل از این قبیل قائل شد ویژگ  

. فیلسوفان مسلمان با تفکر و تعمق فکری دیتی را قبول کرده بودند که در کتاب آسمانی به روشتی و وضوح از ۲

میتی شمرده و انسان را موجودی جاویدان یم داند. حقیقتر به نام روح سخن گفته و آن را هدیه ای الیه و غتر ز   

ی آنان خود ۳ یا عارف بوده اند و یا عارفانی را یم شناختند که مراتب برتر و مجرد هستر را شهود یم کردند  . همچنتر

ی شهودی در توان بدن مادی انسان نیست.   و یم دانستند چنتر

این شعر مولوی چیست ؟ فلسفی  پیام. 3  

«مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک          چند روزی قفیس ساخته اند از بدنم»   

این جسم و تن مادی و خایک نیست بلکه حقیقت او روح جاویدان است که متعلق به جهانی برتر  حقیقت انسان

از دنیای مادی است و انسان باید تالش کند حقیقت متعایل خویش را بشناسد و به جایگاه واقیع و برتر خود در 

 نظام هستر برسد. 

 شده است؟ 4
ی
ی قرآن ک. در قرآن کریم انسان چگونه موجودی معرق ریم انسان را موجودی جاویدان و جانشتر

ی را خداوند برای او آفریده و آماده ساخته است ی و مسجود فرشتگان شمرده است که آسمان ها و زمتر  خدا در زمتر

از نظر ابن سینا خداوند چه زمانی روح را به انسان عطا یم کند؟. 5  

م مادر یم گذراند و به مرحله ای یم رسد که ابن سینا معتقد است که وقتر بدن انسان دوره جنیتی را در رح

 صاحب همه اندام های بدنی یم شود خداوند روح انسانی را به آن عطا یم کند. 

 ها و استعداد هانی . از دیدگاه ابن سین6
ی

است؟ ا روح انسانی دارای چه ویژگ  

 جنبه غتر مادی دارد و از جنس موجودات مجرد است / استعداد کسب علم 
را از طریق تفکر دارد/ روح انسانی  

دید پرستش و معنویت را دریابد و آن ها را در خود و پتواند اموری از قبیل اخالق و عشق و دوستر و نفرت یم 

روح دارای جایگایه بسیار رفیع و بلند در نظام خلقت است.  / آورد.   

بیان یم کند؟ . شیخ سهروردی حقایق هسنی را چگونه به دست یم آورد و به چه زبانی آن ها را 7  

افات معنوی خود بسیاری از حقایق را از  او که خود عارف و سالک ایل هللا بود با بهره مندی از الهامات و اشی

 طریق شهود درونی به دست آورده و تالش یم کند این حقایق را به زبان فلسفه و استدالل بیان کند. 
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و سایر موجودات دارد؟ توضیح دهید هسنی  وجود یا . شیخ سهروردی چه دیدگایه درباره حقیقت 8  

نور » او معتقد است که هستر مراتب نور است. خداوند که نور محض است و هیچ ظلمتر در او راه ندارد 

نور هستر خود را از نور االنوار یعتی خداوند دریافت یم کنند اما چون نور کامل  است. سایر مراتب وجود « االنوار

ت اند. نیستند ترکیتی از نور و ظلم  

او عقیده دارد که نفس انسان همان جنبه نورانی . سهروردی درباره نفس انسانی چه اندیشه و عقیده ای دارد؟ 9

ق عالم یم داند که  وجود و جسم و بدن او همان جنبه ظلمانی اوست. وی نفس انسانی را حقیقتر مربوط به مشی

ق وجود دور افتاده و مشتاق بازگشت به آنجاست.   از مشی

. با توجه به دیدگاه سهروردی نفس انسان چگونه یم تواند حقایق را دریابد و به کمال برسد؟10  

ی کسب کند حقایق هستر   و را اگر نفس انسان نورانیت بیشتر
ی

بهتر رویت یم کند و یم تواند با کسب شایستگ

  مستر کمال را یط کند. 
 لیاقت بیشتر

ق و مغرب عالم چیست11 ؟. مقصود سهروردی ازمشی  

ق عالم است زیرا او منبع و منشا نور است و از خداست که انوار بعدی طلوع یم کند.   خداوند یا نوراالنوار مشی

ی ترین حد خود برسد. رب عالم آنجاست که نور وجود به پامغ یتر  

باره حقیقت انسان و و روح در  نام دارد؟ اندیشه و دیدگاه این مکتب را . مکتب فلسفی مال صدرا چه 12

انسان حقیقتر دو بعدی حقیقت از دیدگاه این مکتب حکمت متعالیه نام مکتب فلسفی مالصدرا ست.  ید. بنویس

ی ضمیمه شده به بدن نیست بلکه نتیجه رشد و تکامل خود جسم و بدن است روح و بدن است :  ی . اما روح چتر  

توضیح دهیدای میان روح و بدن وجود دارد؟ با توجه به دیدگاه حکمت متعالیه چه رابطه  . 13   

ی مجزا نیستند که کنار هم قرار گرفته باشند بلکه اینها وحدنر حقیفر دارند به    از نظر مال صدرا روح و بدن دو چتر

روح باطن بدن است. بنابراین هر اتفاقر در روح بیفتد در بدن ظاهر یم شود و هر اتفاقر در بدن بیفتد گونه ای که 

ن بیمار روح را هم کسل و بیمار یم کند و بدن شاداب به روح شادانی و نشاط بر روح تاثتر یم گذارد برای مثال بد

 یم بخشد و بالعکس. 

از نظر مکتب حکمت متعالیه انسان برای رسیدن به کماالت باید چه کارهانی انجام دهد؟. 14  

ای رسیدن حتیم از نظر این مکتب فلسفی گرچه انسان ظرفیت و استعداد نی نهایت دارد اما این استعداد به معن

وی به کماالت نیست. انسان باید با اختیار و اراده خود این ظرفیت و استعدادهای بالقوه را به فعلیت برساند 

 یعتی باید مستر تکامیل به سوی خدا را انتخاب نماید و با ایمان و عمل این مستر را یط کند. 

ده یم توانند به آن برسند چیست؟ چرا. از نظر حکمت متعالیه آخرین درجه تکامیل که موجودات زن15  

 / و به هیچ مرتبه و کمایل در جهان دست یابد  یان ندارد و روح یم تواند به هر زیرا ظرفیت روح انسان پاروح انسانی

 درجه ای از کمال قانع نیم شود. 

ن به توصیف نی قراری و کوشش روح برای رسید. محتوا و مضمون اصیل قصیده عینیه ابن سینا چیست؟ 16

ی    ح وضعیت روح با بیانی تمثییل.   جایگاه اصیل اش و تشی
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نکته اصیل هر دیدگاه را در باره حقیقت انسان بیان کنید . 17  

انسان حیوان ناطق یعتی متفکر و اندیشمند است و قوه نطق و قابلیت حیات مربوط به نفس است نه ارسطو: 

 بدن

ر دارد واز جایگاه رفییع در نظام خلقت برخوردار است. انسانی استعداد کسب علم از طریق تفکروح ابن سینا:   

ی مجزا و جداگانه نیستند بلکه روح نتیجه رشد و کمال خود جسم و بدن است.  روحصدرائیان:  و جسم دو چتر  

نفس انسان همان جنبه نورانی وجود است و جسم جنبه ظلمانی اوست و این نفس انسانی حقیقتر سهروردی: 

ق عالم  است. مربوط به مشی  

یگ آزاد است. دکارت:  ی ی فتر حقیقت انسان روح یا نفس است که مرکز اندیشه و استدالل انسان است و از قوانتر  

ی جز یک حیوان راست قامت نیست با این تفاوت که از سایر حیوانات پیچیده تر داروینیست ها:  ی انسان چتر

 است. 

و جسمانی است.  انسان تنها یک بعد دارد و آن هم بعد مادیماتریالیست ها:   

 نکات مهم درس

توصیف نر قراری و  رفیع در نظام خلقت قائل شد. او برای  برای روح جایگایه بسیار  عارفان. ابن سینا هم چون 1

شعری به زبان عرنی شود و وضعیت روح را با بیانی تمثییل در آن  رسیدن به جایگاه واقیع اشروح برای  کوشش

ح داد.   شی

افات معنوی از طریق . شیخ سهروردی بسیا2 به دست شهود درونی ری از حقایق را با استفاده از الهامات و اشی

بیان یم کرد. فلسفه و استدالل آورده بود و آن ها را به زبان   

استفاده یم کرد و معتقد بود هستر مراتب نور است.  نور . سهروردی به جای مفهوم وجود بیشتر از مفهوم3  

یعتی منبع و شچشمه همه نورهاست و سایر موجودات نور خود را از او  نوراالنوار . از نظر سهروردی خداوند 4

 دریافت یم کنند. 

 . سهروردی معتقد بود که 5
ی
ق عالم همان جنبه نورانی وجود و مربوط به نفس انسان است و جسم او همان مشی

 جنبه ظلمانی وجود است. 

ق عالم یم داند خدا  . سهروردی6 ی ترین حدور وجود به آنجا که نو  را مشی خود یم رسد را مغرب عالم یم نامد پاییر  

است. حکمت متعالیه . نام مکتب فلسفی مال صدرا 7  

ی روح و بدن . از دیدگاه مکتب حکمت متعالیه حقیقت انسان حقیقتر دو بعدی به نام 8 ی است اما روح چتر

دارند. وحدنی حقیفی ح و جسم است. و رو  رشد و تکامل خود جسمضمیمه شده به بدن نیست بلکه نتیجه   

است اما این ظرفیت باید با گام نر نهایت و بالقوه . صدرائیان معتقدند انسان دارای ظرفیت ها و استعدادهای 9

به فعلیت برسد.  مسیر خدا با ایمان و عمل و با اختیار و ارادهنهادن او در   

 . از نظر حکمت متعالیه 10
ی
پایان درس دهم                    دات زنده است. آخرین درجه تکامل موجو روح انسان  
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«درس یازدهم: انسان، موجودی اخالق گرا »   

. کارها و رفتارهای انسان به طور کیل به چند دسته تقسیم یم شود؟ نام برده و هر کدام را تعریف کنید1  

ی شغل و فعل طبییع: کارهانی است که انسان آن را برای رفع نیازهای خود انجام یم دهد م انند خرید روزانه، داشتر

احت و ورزش و ...   درآمد، استر

ند مانند احسان،   ی یا مورد شزنش و تقبیح قرار یم گتر : کارهانی هستند که مورد ستایش و تحستر
فعل اخالقر

 گذشت، دروغ و غیبت، مبارزه با ظلم و... 

 چیست؟ 2
ی
اخالقر با سعادت و نیک بختر آدیم از نظر افالطون فعل . از دیدگاه افالطون معیار فعل اخالق

رابطه دارد. به اعتقاد او فعل اخالقر اگر در جهت سعادت حقیفر باشد، فضیلت محسوب یم گردد و اگر بر 

 خالف سعادت باشد و باعث شقاوت گردد رذیلت و بدی شمرده یم شود. 

ارکردی دارند؟. از نظر افالطون در وجود انسان چند قّوه ی اصیل نهفته است و هر یک چه ک3  

قوه ی شهوت: انسان را به لذایذ و امیال فرا یم خواند / قوه ی غضب: انسان را در برابر خطرها و موانع دعوت 

 و عکس العمل یم کند / قوه ی عقل: خوب را از بد تشخیص 
ی

. میکند  و سعادت واقیع را شناسانی  دادهبه ایستادگ  

 در جهت سعادت است؟  . به عقیده افالطون در چه صورنی یک عمل یا 4
ی
فعل اخالق  

در صورنر عمل انسان در جهت سعادت است که بنا به فرمان و راهنمانی عقل انجام پذیرد. یعتی قوه شهوت و 

ل و حکومت عقل باشند و با راهنمانی عقل عمل کنند.   غضب تحت کنتر

 در انسان و شخصیت او . بر اساس دیدگاه افالطون اگر قوه ی عقل در انسان حاکم باشد چه نتایج ا5
ی
خالق

ی داریخویش» اگر عقل که از فضیلِت حکمت برخوردار است حاکم باشد قوه شهوت به دست یم آید؟  پیش « تر

د و قوه غضب   یم گتر
ّ
ی سامانی برقراری عدالت میان قوای « شجاعت» صف به مت یم شود. برایند و نتیجه چنتر

ر شاش شخصیت انسان است. عقل و شهوت و غضب د  

ی کدام فضیلت ها،معیار نیک بخنی و سعادت انسان ها است؟6 . به نظر افالطون داشیی  

ی داری/ شجاعت و عدالت  حکمت/ خویشتر

7 
ی
دارد؟ توضیح دهید و سعادت انسان . ارسطو چه دیدگایه در باره ی معیار فعل اخالق  

دیگر حاکم شود انسان به اعتدال  او نظری نزدیک به استاد خود افالطون دارد و معتقد است که اگر عقل بر قوای

ک و ثابت است ی اعتدال، عامل سعادت و نیک بختر انسان است و این معیار نزد همه مشتر  در قوا یم رسد و همتر

در وجود انسان برقرار . از نظر ارسطو عقل در چه صورنی یم تواند مانع افراط و تفریط شده و اعتدال را 8

 سازد؟

کرده باشد و به درجات مناستی از معرفت دست یابد تا خودش دچار افراط و   در صورنر که خود عقل رشد  

 تفریط نشود. 
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. حالت افراط، تفریط و اعتدال سه قوه ی اصیل انسان را از نظر ارسطو بنویسید. 9  

 قوا حالت افراط حالت تفریط حد وسط و اعتدال

 عقل ُجربزه سفاهت حکمت

 قوه غضب تهّور ترس شجاعت

ی دا ریخویشتر ه خمودی  ر
ر  قوه شهوت شی

  

 چیست؟ توضیح دهید10
ی
. از نظر کانت معیار فعل اخالق  

کانت معتقد است که معیار فعل اخالقر را باید در وجدان اخالقر جستجو کرد. او یم گوید: هر انسانی در درون 

 دارد که او را به سوی عمل ختر اخالقر دعوت یم کن
و این ختر اخالقر عمیل د خود حقیقتر به نام وجدان اخالقر

 است که رصفا برای اطاعت از وجدان و بدون هیچ گونه منفعت و هدف شخیص باشد. 

 محسوب یم گردد؟11
ی
با مثال توضیح دهید.  . به عقیده کانت چه نوع عمیل خیر اخالق  

شخیص در هر کاری که انسان آن را رصفا برای اطاعت از وجدان خود انجام دهد و هیچ گونه هدف و منفعت  

مثال اگر انسان عدالت را نه برای تشویق و تمجید دیگران و نه حتر شود. آن نداشته باشد ختر اخالقر شمرده یم 

سعادت خود بلکه فقط به خاطر اینکه وجدان به آن دعوت یم کند انجام دهد فضیلت محسوب  رسیدن به برای

 یم شود. 

 چیس12
ی
ت؟ مقصود وی از این قاعده را توضیح دهید. قاعده ی کانت در مورد معیار فعل اخالق  

مقصود او این « بر طبق قاعده ای عمل کنید که بتوانید اراده کنید که قاعده مزبور قانون کیل و عمویم شود» 

است که عمل هر انسانی باید به گونه ای باشد که اگر دیگران هم همان کار را در مورد وی انجام دادند آن کار را 

ی کند. بپسندد و عامال ن آن را تحستر  

ی همواره مرا به شگفنی وا یم دارد» . کانت در جمله ای مشهور یم گوید 13 ی کدامند؟« دو چیر آن دو چیر  

 یگ آسمانی که باالی ش ماست و دیگر وجدانی که در درون ما قرار دارد. 

 را بای. 14
ی
د در کجا جستجو کرد؟ از دیدگاه فیلسوفان طبیعت گرا و ماتریالیست ریشه و معیار فعل اخالق  

آنان ریشه های فعل اخالقر را در همان رفتار طبییع انسان جستجو یم کنند. از نظر این فیلسوفان، گروه انسان 

ند سایر موجودات هر کاری را برای منافع طبییع خود انجام یم دهد. بنابراین خوب و بد عناویتی هستند که نما

رمان.  خود ما به هر کار نسبت یم دهیم بسته به اینکه آن کار به سودمان باشد یا به رصی  

 از نظر طبیعت گرایان و ماتریالیست ها چیست؟ 15
ی
ی قانون اخالق آنچه برای خود یم پسندی برای . اولیر

 .  دیگران هم بپسند در این صورت است که یم توانی با دیگران زیست کتی

 توسط انسان چیست؟ آیا افعال  . از نظر فیلسوفان طبیعت گرا و مادی گرایان علت ابداع16
ی
قواعد اخالق

 ذاتا ارزش و فضیلنی دارند؟
ی
 اخالق

 را ابداع کرده است. نظر آنان انسان از زمبنابر 
ر
انی که دریافته نفع او در گرو نفع دیگران است قواعد اخالق  
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 فضیلت شمرده نیم نت داری در واقع ارزش حقیفر ندارند و ذاابر این اساس اموری مانند صداقت، عدالت و ام
ً
تا

وری هستند و منفعت افراد در رعایت آن هاست باید آن ها را رعایت کرد.   اجتمایع رصی
ی

 شوند اما چون برای زندگ

. بر اساس دیدگاه ابن سینا و فالسفه مسلمان منبع شناخت فضیلت ها و رذیلت ها چیست؟ توضیح 17

ی داری و شجاعت را کماالنر یم داند که باعث . عقل/ عقل فضیلت هانی مانند عدل و احسان و خو دهید  یشتر

رشد و کمال روح یم شود درست مانند آب و غذا که جسم انسان را رشد یم دهند. بنابراین هر انسانی فضیلت ها 

را دوست دارد و از رذائل اخالقر مانند ظلم و بخل و ریا گریزان است زیرا این رذائل اخالقر به روح صدمه رسانده و 

به دنبال کسب فضائل است و با کسب فضائل احساس نشاط و  ذاتا و فطرتا  ال باز یم دارند. پس هر انسانی از کم

 لذت یم کند و به رضایت درونی یم رسد. 

عقل منبع شناخت فضیلت ها و رذیلت هاست و این عقل را از آن . مقصود ابن سینا از عقل عمیل چیست؟ 18

خیص یم دهد عقل عمیل یم نامند. جهت که رفتار خوب و بد انسان را تش  

تمایالت مربوط به بعد مادی و حیوانی مانند . به عقیده فالسفه مسلمان انسان چند دسته تمایالت دارد؟ 19

تمایل به ثروت و لذت های مادی / تمایالت مربوط به بعد روخ و معنوی مانند تمایل به عدالت و سخاوت که 

مار یم روند. تمایالنر برتر هستند و فضیلت به ش  

 توسط انسان چیست؟20
ی
. بر اساس دیدگاه فیلسوفان مسلمان علت انجام رذائل اخالق  

ایط اگر تمایالت حیوانی و مادی  گایه میان فضیلت ها و منافع مادی و حیوانی انسان تالقر پیدا یم شود در این شی

شده و به سوی رذیلت ها سوق میدهند قوی باشند انسان را به سوی خود یم کشانند و مانع رسیدن او به فضایل  

با توجه به دیدگاه فالسفه مسلمان برای اینکه انسان در هنگام تضاد میان تمایالت حیوانی و فضایل . 21

 بتواند فضایل را بر تمایالت ترجیح دهید به چه پشتوانه ای نیازمند است؟ توضیح دهید
ی
 اخالق

ی ما این پشتوانه خداوند است/ اگر عالوه بر تمای  انسان به فضایل، خداوند نتر
را به کسب فضایل ترغیب و ل ذانر

ی فرماید میل به فضایل در انسان تقویت یم شود.  از رذایل منع کند و برای آن ها پاداش و مجازات معتر  

ی به خداوند باعث قطیع و حتیم شدن عمل به فضایل یم شود؟ چرا22 . آیا اعتقاد داشیی  

. اعتقاد به خدا تنها ع امل تقویت کننده است / زیرا انسان موجودی مختار و با تمایالت قوی و شدید است و ختر

 ممکن است برای رسیدن به آن تمایالت از فرمان خدا هم شپییحی کند. 

هر یک از گزاره های زیر به کدام فیلسوف ارتباط دارد؟. 23  

 معیار فعل اخالقر جستجوی سعادت و نیک بختر است: افالطون

 معیار فعل اخالقر در رعایت حد اعتدال است: ارسطو

 در اطاعت از وجدان است: کانت
ر
 معیار فعل اخالق

 برای حفظ منافع و مصالح افراد در جامعه است 
ر
:ماتریالیست ها و طبیعت گراها یا مادی گراهامعیار فعل اخالق  

 معیار فعل اخالقر از جنس کمال و زیبانی بودن و رساننده انسان به کمال است: ابن سینا و فالسفه مسلمان
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 نکات مهم درس

 و فعل طبییع . کارهای انسان به دو دسته 1
ی
تقسیم یم شود. فعل اخالق  

ی یا تقبیح است اما فعل اخالقر اعمایل است که  انسانکارهای روزمره و نیاز . فعل طبییع 2 قرار  مورد تحسیر

د.   گتر

است. سعادت و نیک بخنی انسان . افالطون معتقد است معیار فعل اخالقر جستجوی 3  

دارد. عقل، غضب و شهوت . از نظر افالطون انسان سه قوه اصیل به نام 4  

ی داریِت . افالطون یم گوید انسان نیک بخت کیس است که چهار فضیل5  حکمت، شجاعت، عدالت و خویشیی

ک و ثابترا داشته باشد و این معیار ها میان همه انسان ها  بوده و با گذشت زمان تغیتر نیم کند.  مشیی  

انسان است. رعایت حد وسط و اعتدال قوای وجودی از نظر ارسطو معیار فعل اخالقر در . 6  

تجو یم کند. جس وجدان درونی  . کانت معیار فعل اخالقر را در7  

 . از نظر کانت 8
ی
د نه برای منافع و اهداف خیر اخالق عمیل است که فقط برای اطاعت از وجدان انجام گتر

 شخیص یا کیس تعریف و تمجید دیگران. 

ی همواره باعث شگفتر من یم شود: .  9 آسمان و وجدان درونکانت در جمله ای مشهور یم گوید : دو چتر  

یم دانند رفتار طبییع انسانماتریالیستر ریشه های فعل اخالقر را در همان . فیلسوفان طبیعت گرا و 10  

یم گوید: اگر انسان بخواهد در برابر دیگران آزادی زیادی داشته باشد باید به دیگران هم حق  توماس هابز. 11

ان در برابر او آزادی داشته باشند.  ی  بدهد به همان متر

است. حفظ منافع و مصالح افراد در جامعه ع و رعایت قواعد اخالقر . از دیدگاه طبیعت گرایان علت ابدا 12  

ی از نظر آنان امور اخالقر ذاتا و حقیقتا  . دارای ارزش و فضیلت نیستندهمچنتر  

است. عقل عمیل . به عقیده فالسفه مسلمان منبع شناخت رذیلت و فضیلت ، 13  

است. مادی و معنوی  . فالسفه مسلمان معتقدند که انسان دارای دو نوع تمایالت14  

ی پشتوانه ای به نام 15 هم برای انجام  خدا. فیلسوفان مسلمان یم گویند: عالوه بر تمایل ذانر به فضایل داشتر

 فضایل اخالقر نیاز است. 

. فضایل است نه حتیم و قطیع کنندهتقویت کننده . خداوند عامل 16  

 . علت انجام رذایل اخالقر ، 17
ی
است.  قوی تر بودن تمایالت مادی و حیوانی و رذایل و میان فضایل تضاد و تالق  

( «1پایان جزوه فلسفه )»   

ی/ یعقوب ابابکر  موفق و رسافراز باشید   
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