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فـــلسفــه



سال 78 بود. بازار نشر کشور، پر بود از کتاب های رشته ریاضی و تجربی. مثال اگر 
می خواستی یک کتاب زیست شناسی بخری، می توانستی حداقل 40 عنوان کتاب پیدا 
بکنی از ناشران مختلف. اما اگر می خواستی مثاًل کتاب جامعه شناسی پیدا بکنی، هیچ 
ناشری را پیدا نمی کردی. چرا؟ به این دلیل که تصور ناشران این بود که دانش آموز 
علوم انسانی، کتاب نمی خرد! و از طرف دیگر، تصور عمومی در آن سال ها این بود که 

»علوم انسانی  مهم نیست!«
ــد و در  ــیس ش ــوزش، تأس ــاوران آم ــه مش ــارات موسس ــش انتش ــال 79، بخ س
ــته  ــای رش ــاب آن از کتاب ه ــه 7 کت ــرد ک ــاپ ک ــاب چ ــال اول، 9 کت ــان س هم
ــاب در همــان  ــی کت ــه در نمایشــگاه بین الملل ــادم هســت ک ــود. ی ــوم انســانی ب عل
ــی  ــی و تجرب ــته ریاض ــد در رش ــد: »نمی خواهی ــرم، می گفتن ــکاران ناش ــال ها، هم س
ــه  ــوم انســانی ک ــته عل ــود: »رش ــا ب ــن معن ــه ای ــه ب ــن جمل ــد؟« و ای ــاب بدهی کت

نمی فروشــد!«
ــن  ــادار مهم تری ــه ای بســیار معن ــا فاصل ــوزش ب ســال 85 انتشــارات مشــاوران آم

نشــر آموزشــی و کمــک آموزشــی علــوم انســانی کشــور بــود.
ــر »رشــتة  ــم ب ــر آنچــه درســت می دانســتیم. اعتمــاد کردی ــم ب ــا اعتمــاد کردی م
علــوم انســانی و دانش آمــوزان علــوم انســانی« و بعــد از مــا ناشــران دیگــر نیــز در 

ایــن عرصــه کتــاب دادنــد.
این حرف ها را گفتم که بگویم:

1. بــاور دارم کــه تــالش مــا در ایــن ســال ها، بــاوری را پــرورش داد کــه »علــوم 
انســانی را بایــد جــدی گرفــت!«

ــوم  ــای آموزشــی رشــته عل ــن کتاب ه ــن در تدوی ــری بنیادی ــه تغیی ــم ک 2. می دان
ــی  ــم تمام ــه بگویی ــود ک ــاور ب ــن ب ــاس ای ــر اس ــم و آن، ب ــاد کردی ــانی ایج انس
درس هــای علــوم انســانی جــدی اســت و فقــط بــرای ادبیــات و عربــی و ریاضــی و 
منطــق و فلســفه کتــاب آموزشــی ننویســید بلکــه دروس دیگــر نیــز مهــم هســتند.

3. از همــه مهم تــر ایــن نهــال را کاشــتیم و امیدواریــم هــر چــه زودتــر بــه درختــی 
پربــار تبدیــل شــود کــه: »دروس علــوم انســانی، دروس حفظی نیســت.«

و آرزویم چیست؟
ــانی،  ــوم انس ــران عل ــانی و دبی ــوم انس ــوزان عل ــه دانش آم ــن اســت ک ــم ای آرزوی
ایــن را بداننــد کــه »نوشــتن بــرای علــوم انســانی« آن چیــزی اســت کــه دوســت 
ــدوارم  ــیم و امی ــام داده باش ــکلش انج ــن ش ــه بهتری ــتیم ب ــت داش ــتم و دوس داش

ــن راه کســب کــرده باشــیم.  موفقیــت نســبی در ای

وحید تمنا



مقدمه مؤلف

امید ما این است که خواندن فلسفه درهای تازه ای را به رویمان بگشاید و ما را با دنیایی 
آشنا کند که پاسخ گوی سؤاالت بی جوابمان باشد؛ ولی آنچه پس از مطالعة فلسفه با آن 
مواجه می شویم تنها گستره ای وسیع و نامحدود از سؤاالت جدیدی است که ذهنمان را به 
خود مشغول می دارد. آنچه به فلسفه زیبایی می بخشد همین چالش با ناشناخته ها، ابهام ها 
و عدم قطعیت هاست. فلسفه گام برداشتن در تاریکی هاست وقتی که این امکان وجود دارد 
که زیر پایمان خالی شود. با این وجود، فلسفه زیربنای اغلب رشته های علوم انسانی و نیز 
کشتزاری است که شاخه های مختلف علوم انسانی از دل آن می رویند. بنابراین فلسفه 

مهم انگاشته می شود چراکه مطالعة علوم انسانی درهم تنیده با آن است. 
این کتاب با هدف شناساندن فلسفه و ریزه کاری های آن در قالب یکی از دروس مدرسه 
و نیز آشنایی با آن به عنوان بخشی از زندگی تألیف شده است. همة چیزی که در این 
کتاب به آن نیاز دارید دقت، عالقه و کمی شجاعت برای رویارویی با تصورات اشتباهتان 
است؛ از این رو مطالعة آن خالی از شور و هیجان و البته کمی چاشنی ناکامی نخواهد 
بود. پس سعی کنید همانند ناخدایی که در جست وجوی گنج در جزیره ای متروک قدم 

برمی دارد به استقبال آن بروید و ناامید نشوید! 
نظم دادن به مطالب کتاب درسی، تبیین و توضیح دشواری های موجود در متن آن، هدف 
اصلی ما در این کتاب است. امیدوارم اولین مواجهة شما با درس فلسفه، بذر عالقه را 
در ذهن شما شکوفا کرده و اشتیاق شما برای تفکر و پرسشگری بیش از پیش بارور کند. 
توجه داشته باشید که مطالبی که تحت  عنوان »صرفاً جهت اطالع« مشاهده می کنید 
خارج از محدودة کتاب بوده و صرفاً برای داشتن درکی روشن تر از مطالب کتاب به آنها 

اشاره شده است. 

کلیة  و  آموزش  مشاوران  انتشارات  در  عزیزمان  همکاران  از  می دانیم  واجب  خود  بر 
دوستانی که ما را در نگارش این کتاب یاری دادند، به ویژه خانم نیکو زرگرانی، تشکر کنیم.
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فلسفهدرس 1 چیستی 
وقتی برای اولین بار با یک شاخه از علوم روبه رو می شویم پرسش از چیستی آن را می توان با توجه به موضوعات مورد بحث در آن علم پاسخ 
داد. مثاًل وقتی کسی از ما دربارة چیستی علم فیزیک سؤال می کند می توانیم به او بگوییم فیزیک علمی است که به بررسی ماده و رفتار آن در 
فضا و زمان می پردازد. یا مثاًل شیمی علمی است که در آن ساختار، خواص، ترکیبات، و دگرگونی ماده مطالعه می شود. اما پاسخ به پرسش »فلسفه 

چیست؟« به این آسانی نیست؛ زیرا پرسش های مطرح در فلسفه با علوم گوناگون تفاوتی اساسی دارد. 
پرسش  فلسفی سه ویژگی مهم دارد که آن را از پرسش های دیگر متمایز می کند:

1. پرسش فلسفی از دل زندگی روزمره سربرمی آورد و هر فردی ممکن است با آنها برخورد  کند. 
2. پرسش فلسفی انسان را برای مدتی طوالنی به خود مشغول کرده و او را به تفکر وادار می کند. 

3. پرسش فلسفی مهمترواساسیتر از پرسش های عادی هستند.

مــثال
به منظور تحلیل و یافتن مشکالت افراد در زندگی مشترک از متخصصان رشته های مختلف در خواست می شود تا اختالفات میان زوج ها 

را ریشه یابی کنند. نظرات آنها از این قرار است:
 نظر اقتصاددان: اگر جوانان در آستانة ازدواج با مسائل مالی دست به گریبان نباشند با فراغ بال می توانند همسر مورد نظر خود را انتخاب 
کرده و در نتیجه مشکالت و اختالفات آن ها در زندگی مشترک تا حد قابل توجهی کاهش خواهد یافت. ضمن این که در ادامة زندگی نیز 

کمبودهای مادی ریشة بسیاری از درگیری های خانوادگی است.
 نظر روان شناس: در دورة پیش از ازدواج آشنایی زوجین با روحیات یکدیگر می تواند آنها را به انتخاب درست هدایت کند و در دورة پس 
از ازدواج گفتگو دربارة موضوعات مورد اختالف، خویشتن داری و درک متقابل می تواند تا حد زیادی از عمیق شدن اختالفات جلوگیری کند.
 نظر جامعه شناس: ازدواج در دوره های مختلف تاریخی اشکال متنوعی داشته و عدم تناسب ساختار فعلی خانواده در جامعة ما با فضای 

فرهنگی و تغییر پرشتاب سبک زندگی، موجب سردرگمی زوجین و بروز اختالف میان آنها می شود.
 اینها نمونه هایی از نگاه متخصصین رشته های مختلف به موضوع اختالفات آن ها در زندگی مشترک است. حال این سؤال مطرح می شود 
که یک فیلسوف در مواجهه با این مسئله چه پرسش هایی را مطرح می کند؟ یک فیلسوف از الیةسطحیامورفرارفته و پرسش هایی را دربارة 
اصلواساس رابطة آن ها در زندگی مشترک مطرح می کند. پرسش های همانند اینکه: عشق چیست؟ چرا انسان  باید ازدواج کند؟ هدف 
از زندگی مشترک چیست؟ آیا اساسًا باید برای حفظ بنیان خانواده تالش کرد یا نه؟ آیا خانواده بنیانی مقدس است؟ آیا ازدواج همان 

تشکیل خانواده است؟ 
سؤاالتی از این قبیل فراتر از دغدغههایپیشپاافتادهو امورعادی زندگی بوده و تعمقدربارة آنها انسان را به طور جدی درگیر خود می کند.

دست از میان سؤاالت زیر پرسش های فلسفی را مشخص کنید:
گریم

رشد 1. چرا تعداد شرکت کنندگان در انتخابات امسال کاهش پیدا کرد؟ نشانگر  می تواند  انتخابات  در  شرکت کنندگان  تعداد  باالبودن  آیا   .2
مردم ساالری در کشور باشد؟ 

4. آیا به طور کلی علم می تواند دربارة آغاز پیدایش جهان حکمی صادر کند؟3. در نظریة فیزیک کوانتوم عمر جهان چگونه تخمین زده می شود؟

ضرورتی 5. کدام زمینه های اجتماعی و اقتصادی منجر به انقالب مشروطه شدند؟ یا  است  مردم  ارادة  معلول  انقالب  جامعه،  تحوالت  سیر  در  آیا   .6
تاریخی آن را به وجود می آورد؟ 

علم 7. آیا پیشرفت های علم پزشکی متوسط عمر بشر را باال برده اند؟ از  خودخواسته  مرگ  برای  می تواند  العالج  بیماری  به  مبتال  فرد  آیا   .8
پزشکی کمک بگیرد؟

فرهیختگی 9. آیا تیراژ کتاب در کشور ما در مقایسه با استاندارهای جهانی مطلوب است؟ و  عمومی  سواد  رشد  معنای  به  کتاب  تیراژ  بودن  باال  آیا   .10
شهروندان است؟

و  مواجه شده  آنها  با  زندگی روزمره  فردی در  پاســـــخ: همان گونه که دیده می شود در ستون سمت راست سؤاالتی مطرح شده اند که هر 
متخصصین رشته های مربوط می توانند پاسخ های درخور به آنها بدهند. اما پاسخ به پرسش های ستون سمت چپ به آسانی ممکن نیست. از 
آن جایی که این گونه سؤاالت مهم و بنیادی هستند فرد را درگیر خود کرده و فکر او را مشغول خود می کنند. فرد در مواجهه با این  سؤاالت از 
موضوعات جزئی و موردی و سطحی زندگی فراتر رفته و دربارة ریشه ها و بنیان ها پرسش می کند و به همین دلیل رسیدن به پاسخ  آنها چندان 

هم آسان نیست. سؤاالتی همانند آنچه در شماره های زوج دیده می شوند نمونه هایی از پرسش های مطرح در فلسفه هستند. 
پرسش های غیرفلسفی لزومًا پرسش هایی نیستند که هر روز و هرجا برای انسان پیش  آیند. همانطور که دیده می شود، در میان 

تــــــلنـگر
پرسش های سمت راست نمونه هایی وجود دارند که پاسخ به آنها نیازمند تخصص و دانش خاصی است ولی به مسائل مهمواساسی 

نمی پردازند و فلسفی نیستند.
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انسان و تفکر

پرسشگری یکی از ویژگی های انسان است. این ویژگیخاصانسان را می توان در کنجکاوی کودک و گفتن کلمة »چرا« مشاهده کرد. اما پرسیدن و 
ندانستن به معنای تفکر نیست؛ زیرا تفکر به معنای ترک کردن ندانسته ها و رسیدن به دانسته ها است. 
تفکرواسطة رسیدن انسان از مجهوالت به معلومات و از پرسش ها به پاسخ هاست.

همان گونه که قباًل اشاره کردیم، مسائلی که انسان در زندگی با آنها روبه رو می شود بسیار متنوع بوده و از نظر اهمیت گوناگون هستند. بنابراین 
تفکر منحصر در امور فلسفی نبوده و انسان به کمک تفکر پاسخ سؤاالت خود را دریافته و امور روزمره را سامان می دهد. 

تفکرفرآیندیاستکهدرآنازپرسشبهپاسخیاازمجهولبهمعلوممیرسیم.

تفکر مستلزم رجوع به اندوختههایفرد است. آنچه فرد را در پشت سر گذاشتن جهل و رسیدن به منزل علم یاری می کند، 

تــــــلنـگر
استمداد از دارایی فکری است که همان معلومات و دانسته های اوست. این دارایی که شامل شناخت های پیشین فرد است، او را 

در رسیدن به پاسخ سؤاالتش یاری می کند.

از تفکر دو مرتبه 
همانطور که پرسش ها به دو دستة فلسفی و غیرفلسفی تقسیم می شوند، دو مرتبه تفکر نیز وجود دارد که مرتبة اول پایین تر از مرحلة دوم بوده و 

در آن مسائلی سطحی  و معمولی مطرح می شود:
1. تفکر غیرفلسفی: مرتبة اول تفکر که در آن فرد با سؤالهایمعمولیوروزانهروبه روست.
2. تفکر فلسفی: انسان با گذر از مرحلة اول تفکر به سؤالهایمهمترواساسیتر می پردازد.

آنچه تفکر فلسفی را از تفکر غیرفلسفی جدا می کند، جنس متفاوت پرسش های مطرح در فلسفه است وگرنه حرکت انتقالی از 
مجهوالت به معلومات در هر تفکری از جمله تفکر غیرفلسفی هم وجود دارد. تــــــلنـگر

مراحل تفکر
در هر تفکری اعم از فلسفی و غیرفلسفی چهار مرحله زیر طی می شود:

رسیدنبهپاسختفکردراندوختههاروبهروشدنبامسئله طرحسؤال

مراحل تفکر فلسفی نیز کمابیش همانند تفکر در معنای عام است، با این تفاوت که پرسش های فلسفی در آن مطرح و پاسخ داده می شوند. در تفکر 
فلسفی فرد ابتدا با مجهوالت و پرسش های فلسفی روبه رو شده و سؤاالتی در ذهن او شکل می گیرد. سپس برای یافتن پاسخ پرسش ها به معلومات 

قبلی خود رجوع کرده و با کنکاش دقیق و روشمند به پاسخ مناسب می رسد.

روبهروشدنبامجهولها
ومسئلههایفلسفی

رجوعبهمعلوماتوتفکر
دراندوختههاوانتخاب
معلوماتمناسبباسؤال

رسیدنبهدریافتفلسفی
وتحققشناختومعرفت

مسئلههایفلسفیطرح
پرسشهایفلسفی

تقسیم بندی تفکر به تفکر فلسفی و غیرفلسفی مربوط به حوزة شناخت است. اما همین موضوع را می توان از زاویه ای دیگر و با توجه به حقیقت 
هستی انسان نیز مورد توجه قرار داد. مالصدرا  با این دو نوع تفکر، دو نوع فطرت برای انسان قائل است. 

فطرت ثانیفطرت اول

ورود به پرسش های اساسی و تفکر در آنهامشغول بودن به امور عادی زندگی و تفکر در آنها

 با تفکر فلسفی با تفکر غیرفلسفی

از نظر مالصدرا ماندن در فطرت اّول شایستة انسان نیست؛ زیرا انسان نباید همواره دغدغة امور پیش  پا افتاده و امور روزمره و امرار معاش را 
داشته باشد. بنابراین شایسته است که انسان از این مرحله عبور کرده و به مسائلی عمیق تر بپردازد. در نتیجه: 

فیلسوفدارایفطرتیعالیترازغیرفیلسوفبودهوفطرتانسانیاودررتبهایباالترنسبتبهانسانهایدیگرقراردارد.بهعبارتدیگرگذرازفطرت
اولبهثانینوعیکمالدرانسانایجادمیکند.

تفکر فلسفی در انحصار گروه خاصی از افراد نیست. هر فردی اعم از کارگر، بقال، معلم و ... به محض اینکه پرسش های اساسی در زندگی اش 
تــــــلنـگر

 
را جدی گرفته و به دنبال یافتن پاسخی برای آنها برمی آید، وارد قلمرو فلسفه شده و از تفکر روزمره و غیرفلسفی عبور کرده است.
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فلسفه دانش 
 تالش بشر برای دادن پاسخی قانونمند به پرسش های بنیادیواساسی موجب ظهور دانشی به نام فلسفه شده است. 

برای فهم روشمند بودن فلسفه به این مثال توجه کنید. فرض کنید دو نفر برای دیدن فیلمی به سینما رفته اند که یکی از آنها منتقد سینمایی 
و دیگری فردی عامی و بی اطالع از ظرافت های فنی و هنری سینما است. اگر بعد از پایان فیلم نظر هر دوی آنها را دربارة فیلم جویا  شویم، 
فرد عامی صرفًا بر اساس معیارهایی همچون سرگرم کننده بودن فیلم یا جذابیت های بصری و ... دربارة آن داوری خواهد کرد. در حالی که 
منتقد سینما که به کارگردانی، بازیگری، تدوین و بخش های دیگر هنر سینما اشراف دارد، قادر است دربارة جزئیات فیلم از نگاه تخصصی 
اظهارنظر کند. مواجهة فیلسوف و غیرفیلسوف با پرسش  فلسفی نیز مشابة همین است؛ زیرا فیلسوف که بهمنطقوتاریختفکرفلسفی تسلط 

دارد، می تواند استدالل ها را از جنبه های مختلف به نقد کشیده و پاسخ هایی درخور به پرسش های فلسفی دهد.
  گذر از تفکر غیرفلسفی به تفکر فلسفی هرگز به معنای بی ارتباط بودن دانش فلسفه با زندگی روزمره نیست؛ زیرا بدون در دست داشتن 

پاسخ درست و قانع کننده برای پرسش های بنیادی و اساسی، تصمیم گیری های عادی انسان به نتیجه و سرانجام روشنی نخواهد انجامید. 

مــثال

 گذر از تفکر غیرفلسفی به تفکر فلسفی هرگز به معنای بی ارتباط بودن دانش فلسفه با زندگی روزمره نیست؛ زیرا بدون در دست داشتن پاسخ 
درست و قانع کننده برای پرسش های بنیادی و اساسی، تصمیم گیری های عادی انسان به نتیجه و سرانجام روشنی نخواهد انجامید. 

دانش فلسفه متفاوت از تفکر فلسفی است. همان طور که اشاره شد، هر فردی در زندگی روزمره با پرسش هایی اساسی و مهم روبه رو 

تــــــلنـگر
می شود که ذهن او را مشغول به خود می کند. هر فردی فارغ از تخصص و حرفه اش می تواند چنین پرسش هایی را جدی گرفته و به 
دنبال یافتن پاسخ به آنها برآید. اما تنها فیلسوف است که به دانش فلسفه دست یافته و به طور قانونمند و تخصصی این پرسش ها را 

بررسی کرده و برای یافتن پاسخ صحیح به آنها تالش می کند. 

دانش فلسفه دربردارندة تفکر فلسفی روشمندوقانونمند است. بنابراین دانش فلسفه نیز همانند تفکر فلسفی در قلمرو فطرت ثانی جای می یابد.  تــــــلنـگر

فلسفه واژة 

لفظ فلسفه برگرفته از یک واژة یونانی است. اصل این واژه در زبان یونانی فیلوسوفیا بوده که در زبان عربی تبدیل به فلسفه شده است. فیلوسوفیا 
خودش مرکب از دو کلمه است:

فیلو به معنای دوستداری

فیلوسوفیا به معنای دوستداری دانایی استفیلوسوفیا

سوفیا به معنای دانایی

با دانستن ریشة کلمة فلسفه این سؤال درذهننقشمیبندد. که چرا دانشی که به معنای دوستداری دانایی است به یک رشتة خاص محدود شده 
و برای مثال آیا شیمیدان دوستدار دانایی نیست؟ در پاسخ باید گفت، در دورة یونانی این واژه تمام دانش ها را شامل می شد و دامنة آن فراتر از 
رشته ای خاص به نام فلسفه بود که امروزه می شناسیم. البته نخستین کسی که برای اشاره به دانشمند از کلمة فیلسوف استفاده کرد سقراط بود و 

پیش از سقراط دانشمندان را سوفیست می نامیدند. پرسش این است که انگیزة سقراط از این نامگذاری چه بود؟
سقراط با به کاربردن کلمة فیلوسوفیا در پیتفکیکدانشمندواقعیازسوفیستودانشواقعیازسفسطه بود. 

سوفیست ها گروهی بودند که:

- بیشتر به تعلیم سخنوری و وکالت اشتغال داشتند.
- دغدغة آنها بیان واقع و دفاع از حقیقت نبود و پیروزی بر رقیب را مهم ترین هدف می دانستند در استدالل های 

خود بیشتر از مغالطه کمک می گرفتند.
- برای حقیقت و واقعیت ارزش و اعتباری قائل نبوده و معتقد بودند هرکس هرچه خودش می فهمد همان حقیقت 

و واقعیت است.

یـــــادآوری
در کتاب منطق دهم با مغالطه آشنا شدیم. مغالطه نوعی استدالل است که هرچند ظاهری درست دارد، اما در واقع غلط است و نتیجه بخش نیست. 
سقراط وقتی دید که گروهی از افراد با سوء استفاده از عنوان دانشمند، شناخت حقیقت را از اساس انکار کرده و میان حقیقت و دریافت شخصی 
هر فرد تفاوتی نمی گذارند، خود را فیلسوف یا دوستدار حقیقی دانش نامید تا راه خود را از سوفیست ها جدا کند. به کارگیری واژة فیلوسوف به 

جای سوفیست از سوی سقراط می تواند به دو دلیل باشد:
 تواضع و فروتنی در برابر دانایی و علم 

 شاید عدم عالقة به هم ردیف شدن با سوفیست ها
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به مرور زمان کلمة سوفیست یا دانشمند معنای اصلی خود را از دست داد و معادل مغالطه کار شد. به همین دلیل در زبان عربی سفسطه که از ریشة 
سوفیست گرفته شده به معنای مغالطه کاری است. به این ترتیب، کلمة فیلسوف نیز معادل مفهوم دانشمند شد و کلمة فلسفه نیز مترادف با دانش شد.

فیلسوف  دانشمندسوفیست  مغالطه کار

فلسفه  دانشسفسطه  مغالطه کاری

اکنون می توان سه معنای واژة فلسفه را به صورت زیر خالصه کرد:
در دورة که سقراط مبارزه خود علیه سوفیت ها را آغاز کرد، فلسفه به معنیدوستداردانایی بود. در دوره های ابتدایی تاریخ که علوم مختلف از هم 
تفکیک نشده بودند، دانش  به طور کلی به نام فلسفه خوانده می شد؛ برای مثال در کتب ارسطو، که دانش و فلسفه را مترادف می دانست، علوم طبیعی 
و فیزیک نیز در ذیل فلسفه بررسی می شوند. با گسترش علوم، رشته های مختلف رفته رفته مستقل شده و فلسفه عنوانی برای یک دانش خاص شد.

سیر معانی کلمة فلسفه

درفلسفهبهمعنایدوستداریدانایی

فلسفهبهمعنایمطلقدانش

فلسفهبهمعنایدانشخاص

همان طور که گفته شد، فلسفه که در ابتدا به معنای مطلق دانش بود، کم کم تبدیل به عنوانی برای یک دانش خاص شد. این دانش خاص در 
دوره های ابتدایی تاریخ نیز مطرح بوده و به نام فلسفة اولی خوانده می شده است. برای دانستن جایگاه فلسفة اولی در برابر فلسفه به معنای مطلق 

دانش می توان به آثار ارسطو مراجعه کرد. تقسیم بندی فلسفه یا دانش به طور کلی در نظر ارسطو این گونه است:

تقسیمارسطویی
دانشیافلسفه

فلسفةنظری

فلسفةعملی

فلسفةشعری

فلسفةاولی

تدبیرمنزل

فلسفةوسطی

سیاستمدن

فلسفةسفلی

اخالق

فلسفة وسطی به معنای ریاضیات و فلسفة سفلی به معنای طبیعیات است. طبیعیات شامل فیزیک و شیمی و ... است. اما کلمة فلسفة اولی همان شاخه ای 
از دانش است که امروزه فلسفه نامیده می شود. به عبارت دیگر امروزه فلسفه دیگر معادل مطلق دانش نبوده و در معنای فلسفة اولی به کار می رود. 

متافیزیک یا مابعدالطبیعه نام دیگری است که به فلسفة اولی داده شده است. در این خصوص باید به دو نکته توجه شود: اوالً این نامی 

است که از سوی شاگردان ارسطو به فلسفة اولی داده شده است. ثانیاً علت این نام گذاری این بود که در هنگام تدوین و تنظیم آثار تــــــلنـگر
ارسطو نوشته های فلسفی او بعد از بخش طبیعیات یا فیزیک قرار داده شده بود و به همین علت فلسفة اولی به متافیزیک مشهور شد. 

فلسفهبهمعنایدانشخاص=متافیزیک=مابعدالطبیعه=فلسفةاولی

بنابراین سیر تحول معنای واژة فیلسوف را می توان این گونه خالصه کرد:

 فیلسوفبهمعنایمتخصصمتافیزیک فیلسوفبهمعنایدانشمند  فیلسوفدربرابرسوفیست 

تفکر شامل تفکر فلسفی و غیرفلسفی است که در تفکر فلسفی پرسشهایبنیادییاپرسشهایفلسفیمطرح می شود. از این جهت نسبت 
تفکر با تفکر فلسفی عموم و خصوص مطلق است. اما با توجه به اینکه دانش فلسفه به معنای پاسخ قانونمند به پرسش های فلسفی تــــــلنـگر

است از میان انبوه پرسش های مطرح شده در تفکر فلسفی، بخشی از آن در دانش فلسفه بهصورتقانونمند بررسی می شود.
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 پس نسبت میان تفکرفلسفی و دانشفلسفه مطابق شکلزیرعموموخصوصمطلق است. 

تفکر

تفکرفلسفی

دانشفلسفه

موضوع و روش فلسفه

هر شاخه ای از دانش از دو جهت از سایر دانش ها جدا می شود: موضوع و روش
هر علمی موضوعی مشخص را پیگیری می کند. برای مثال:

موضوع ریاضیات  مقدار و کمیت
موضوع شیمی  ساختمان مواد و ترکیب میان آنها

موضوع اخالق  چگونگی کسب فضیلت ها و دوری از بدی ها

موضوع فلسفه

موضوع فلسفه بنیادیترینونهادیترین موضوعات جهان و انسان است. موضوعاتی از این دست انسان را درگیر خود کرده و تبدیل به مشغلة 
فکری او می شود. پس فلسفه پاسخگویعمیقتریندغدغههایبشری است. اما شاید این سؤال پیش آید که بنیادی ترین موضوعات جهان کدام اند؟ 

این موضوعات عبارت اند از اصلوجودوحقیقتجهان،طبیعتوانسان. 

توجه کنید که اگر فلسفه را دانش به طور کلی که شامل کلیه دانش های بشری است )مطلِق دانش( دانش بدانیم، دیگر تمایز آن از 

تــــــلنـگر
دانش های دیگر از نظر روش و موضوع ممکن نیست؛ زیرا مطلق دانش یا گسترده ترین معنای دانش شامل فلسفة نظری، عملی و 
شعری است که موضوعات و روش های مختلفی داشته و آن چنان فراگیر است که نمی توان آن را از دانش های دیگر از نظر روش 

و موضوع متمایز کرد.

برای فهم کامل، بهتر است چند مورد از سؤاالت بنیادی دربارة حقیقت انسان، طبیعت و جهان را ذکر کنیم:
 مثال هایی از پرسش های فلسفی دربارة ماهیت جهان:

آیا جهان آغاز و پایانی دارد؟ آیا عالوه بر جهان مادی که در آن زندگی می کنیم جهانی دیگر نیز وجود دارد؟ آیا ماهیت این جهان شر است؟ 
آیا جهان غایت و هدفی دارد؟ آیا تحوالت جهان برپایه بنیانی عقالنی رخ می دهد یا تمام آنچخ در جهان روی می دهد تصادفی است؟ و ...

 مثال هایی از پرسش های فلسفی دربارة ماهیت انسان:
آیا انسان اشرف مخلوقات است؟ آیا انسان دارای ارادة آزاد و اختیار است؟ آیا ذهن انسان در بدو تولد همچون لوحی سپید است؟ آیا 
انسان عالوه بر جنبة مادی دارای حقیقتی غیرمادی به نام روح هم هست؟ آیا انسان موجودی فانی است یا پس از مرگ حیاتی دیگر در 

انتظار اوست؟ و ...
 مثال هایی از پرسش های فلسفی دربارة طبیعت:

آیا طبیعت یک کل یکپارچه است یا اجزای آن بدون  ارتباط با هم کار می کنند؟ آیا طبیعت یک موجود ارگانیک است یا همانند اشیای 
بی جان بر اساس قوانین فیزیک عمل می کند؟ منشأ حیات در موجودات طبیعی چیست؟ آیا مفاهیم و احکام متعلق به اخالق و منطق صرفًا 
متعلق به ذهن انسان بوده یا در طبیعت نیز برقرار هستند؟ آیا فرآیند تکامل در طبیعت بر اساس یک نقشة از پیش تعیین شده جلو می رود 

یا فرآیندی کاماًل تصادفی است؟ 

مــثال

پرسش های بنیادی فلسفه دربارة جهان و انسان و طبیعت می تواند بر دیدگاه ما در علوم و رشته های دیگر تأثیرگذار باشد. برای 

تــــــلنـگر
مثال علوم تجربی برای تحلیل جهان طبیعت، فعل و انفعاالت طبیعی را در قالب قوانین علمی تحلیل می کنند. مفهوم قانون، مبتنی 
بر این ایده است که در شرایط مشابه ما انتظار داریم که طبیعت به طور مشابه و یکسان عمل کند و عالوه بر این بسیاری از این 
قوانین علمی بیانگر حاکم بودن اصل علیت بر پدیده های جهان است. نکتة قابل توجه این است که اصولی همانند یکنواختی طبیعت، 
علیت، قابل شناخت بودن طبیعت از راه تجربه و امکان استفاده از زبان ریاضی برای توصیف و تحلیل پدیده های طبیعی هیچ یک در علوم بحث 

نشده و موضوعاتی فلسفی هستند. بنابراین:

موضوعفلسفهپایه و اساس سایر علومراشکلمیدهد.
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فلــسفه
یازدهم
درسـنامه

روش فلسفه

در علوم طبیعی و تجربی معموالً از تجربه، استقرا و قیاس برای تجزیه و تحلیل موضوع استفاده می شود. اما در فلسفه نمی توان از تجربه بهره برد. 
فلسفه از نظر روش شبیه ریاضی بوده و در آن صرفًا از تفکرواستداللعقلی می توان کمک گرفت. 

  چرا فلسفه از نظر روش از سایر علوم متفاوت است؟ مسائل فلسفی به اصل و اساس جهان و انسان مربوط هستند، و دربارة این امور کلی و 
انتزاعی1 و بنیادی نمی توان از ابزار تجربه و حس که به موضوعات جزئی و انضمامی2 می پردازد استفاده کرد. برای مثال پاسخ به این پرسش که 
»تعداد کشته شدگان در جنگ جهانی دوم چند نفر بود؟« نیازمند بررسی تاریخی اسناد و مدارک به جا مانده از جنگ جهانی دوم است. اما این 

پرسش فلسفی که »عدالت چیست؟« به هیج وجه با ابزاری غیر از تعقل محض قابل جواب دادن نیست.
  توجه شود که فلسفه از نظر موضوع متفاوت از ریاضی است و به موضوعات بنیادی می پردازد، به همین دلیل در روش فلسفی نمی توان از 

محاسبات کمِی ریاضی استفاده کرد. شباهت فلسفه و ریاضی صرفًا به روش استداللی و عقلی آنها برمی گردد. 

در کتاب منطق دهم دو نوع استدالل معرفی شد: استدالل استقرایی و قیاسی. منظور از روش استداللی در فلسفه همان استدالل 

تــــــلنـگر
قیاسی است. در استدالل استقرایی که در علوم تجربی قابل استفاده است باید از مشاهده و تجربه کمک بگیریم، در حالی که در 

استدالل قیاسی صرفًا تجزیه و تحلیل عقلی و منطقی به کار می آید. 

اشــــاره
پرسش های مطرح شده در فلسفه آن چنان فراگیر هستند که در تمامی رشته های علمی می توان ردپایی از آنها را مشاهده کرد. برای مثال در 
فیزیک کالسیک همواره از این ایدة فلسفی دفاع می شد که طبیعت بر اساس قوانین ریاضی کار می کند. اگر ایدة فلسفی را قبول کنیم که طبیعت 
قلمرویی است که صرفًا با زبان ریاضی می توان به اسرار آن پی برد، نوعی ضرورت ریاضی در آن برقرار می شود. بدین ترتیب طبیعت بر اساس 
قوانین تغییر ناپذیر عمل می کند که در آن هر چیزی به ضرورت معلول چیز دیگری است و این به نوعی جبرگرایی منتهی می شود. حال اگر ما 
معتقد به این دیدگاه باشیم که انسان موجودی است دارای ارادة آزاد، ناگزیر باید میان قلمرو آزادی و قلمرو جبر تفکیک قائل شویم و در نتیجه 
شکافی عبورناپذیر بین انسان و طبیعت به وجود می آید. این ارتباط متقابل بین فلسفه و علوم نشان می دهد که فلسفه اگرچه از تجربه و مشاهده 
بهره نمی برد اما به تجربه بی توجه نیست و مواجه شدن با عالم طبیعت منشأ پرسش هایی عمیق و بنیادی است که در فلسفه مورد بحث قرار 

می گیرند. 

1. انتزاعی: ویژگی های اشیا که جدا از مصادیق خارجی در نظر گرفته می شوند همانند انسانیت
ــم خــارج کــه در زمــان و مــکان مشــخص قرارداشــته و همان طــور کــه هســت در نظــر گرفتــه می شــوند هماننــد  ــه عال ــوط ب 2. انضمامــی: امــوری مرب

ایــن انســان کــه ســعید حســینی نــام دارد.
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پرسـشهای
تـشریــحی

فلســـفه
درس 1یازدهـــم

تعیین�کنید�کدام�عبارت�درست�و�کدام�عبارت�نادرست�است؟�

نادرستدرست 

»مقصود از آزادی چیست؟« سؤال خاصی است که انسان را به تفکر وادار می نماید.. 1

بدون تفکر کاری از انسان ساخته نیست.. 2

اولین مرحله تفکر و اندیشه ورزی »طرح سؤال« است.. 3

تفکر دارای دو مرتبه »غیرفلسفی« و »فلسفی« است.. 4

انسان با پاسخ به سؤال های معمولی و روزانه وارد مرحلۀ اول تفکر می شود.. 5

برای ورود به مرحلۀ دوم تفکر نیازی به عبور از مرحلۀ اول نیست.. 6

انسان برای ورود به مرحلۀ »تفکر فلسفی« باید با جدیت و پیوسته به یافتن پاسخ سؤال های خاص بپردازد.. 7

تمرین »تفکر فلسفی« فقط با یافتن پاسخ سؤال های خاص به دست می آید.. 8

مالصدرا ماندن انسان در فطرت اول را شایسته نمی داند.. 9

بدون در دست داشتن پاسخ درست و قانع کننده برای سؤال های معمولی تصمیم گیری های انسان به نتیجه نمی رسد.. 10

از زمان سقراط گروهی اهمیت پرسش های خاص را دریافتند.. 11

واژه فلسفه در ابتدا اختصاص به دانش خاص نداشت و همۀ دانش ها را شامل می شد.. 12

ارسطو واژۀ فلسفه را بر سر زبان ها انداخت و عمومی کرد.. 13

دانشمندان زمان سقراط و قبل از او خود را فیلوسوفیا می خواندند.. 14

لفظ فلسفه ریشۀ یونانی دارد و عربی شده کلمه سوفیست است.. 15

سقراط خود را سوفیست نخواند و از لفظ فیلسوف به معنی دوست دار دانایی استفاده کرد.. 16

دغدغه برخی از سوفیست ها، بیان واقع و دفاع از حقیقت بود.. 17

سوفیست ها برای حقیقت و واقعیت ارزش و اعتباری قائل نبودند.. 18

به تدریج کلمۀ سوفیست مفهوم اصلی خود را از دست داد و مفهوم مغالطه کار به خود گرفت.. 19

سقراط فقط به دلیل هم ردیف  نشدن با سوفیست ها مایل نبود او را سوفیست بنامد.. 20

امروزه کلمۀ فلسفه به معنی عام دانش به کار نمی رود و فقط برای دانش خاص استفاده می شود.. 21

مسائلی که مربوط به اصل جهان و انسان هستند را می توان از راه حواس و یا آزمایش شناخت.. 22

برای کسب دانش در علم اقتصاد و جامعه شناسی از روش تجربی استفاده می شود.. 23

فلسفه و علوم تجربی از جهت روش حل مسائل مانند هم هستند.. 24

لفظ فلسفه معرَّب کلمه »فیلوسوفوس« به معنای »دوستدار دانایی« است.. 25

فیلوسوفوس به معنای »دوستدار دانایی« رفته رفته به مفهوم مغالطه کار تبدیل شد.. 26

جاهای�خالی�را�با�کلمات�مناسب�کامل�کنید.

»آغاز و انجام جهان چگونه است؟« از سؤال های ...............  است که انسان را برای ساعات طوالنی وادار به تفکر می نماید.. 27

یکی از ویژگی های انسان که از زمان کودکی و با حس کنجکاوی شروع می شود ............... است.. 28

گفتن کلمه »چرا« بیانگر یکی از ویژگی های انسان به نام ............... است.. 29
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پرسشهـای
تـشـریـحی

فلســـفه
یازدهـــم تفکر واسطۀ رسیدن انسان از ............... به ............... و از پرسش ها به پاسخ ها است.. 30

تفکر واسطۀ رسیدن از مجهوالت به معلومات و از ............... به ............... است.. 31

انسان برای رسیدن از مجهوالت به معلومات و از پرسش ها به پاسخ ها به ............... نیاز دارد.. 32

انسان با یافتن پاسخ سؤال های معمولی در مرحلۀ اول تفکر قرار دادر که آن را ............... می نامند.. 33

انسان هنگامی وارد مرتبۀ دوم تفکر می شود که با ............... و ............... به یافتن پاسخ سؤال های خاص بپردازد.. 34

مالصدرا مشغول بودن به امور عادی زندگی و تفکر در آن را ............... می نامد.. 35

به نظر مالصدرا ............... مرحله ای برتر و عالی تر از ............... است.. 36

سؤال های دسته دوم )خاص( مربوط به موضوعات ............... است.. 37

تالش های بشر برای ............... به سؤال های بنیادی موجب ظهور دانشی به نام فلسفه شده است.. 38

دانش فلسفه عهده دار ............... سؤال های خاص است.. 39

لفظ فلسفه ریشۀ ............... دارد و عربی شدۀ کلمه ............... است.. 40

فیلوسوفیا مرکب از دو کلمه ............... به معنی دوستداری و ............... به معنی دانایی است.. 41

فیلوسوفیا مرکب از دو کلمۀ »فیلو« به معنی ............... و »سوفیا« به معنی ............... است.. 42

لفظ فلسفه ............... کلمه فیلوسوفیا به معنی ............... است.. 43

اولین کسی که فلسفه را بر سر زبان ها انداخت و عمومی کرد ............... بود.. 44

دانشمندان زمان سقراط و قبل از او خود را ............... یعنی دانشمند می خواندند.. 45

برخی از سوفیست ها به تعلیم ............... و ............... اشتغال داشتند.. 46

سوفیست ها در استدالل های خود بیشتر از ............... کمک می گرفتند.. 47

به تدریج کلمۀ سوفیست مفهوم اصلی خود را از دست داد و مفهوم ............... به خود گرفت.. 48

کلمه ای که در زمان عربی از لفظ سوفیست گرفته شد ............... نام دارد، و معنای ............... پیدا کرد.. 49

سقراط مایل نبود او را سوفیست بخوانند از این رو خود را ............... یعنی ............... نامید.. 50

به تدریج کلمه فیلسوف به مفهوم ............... ارتقاء پیدا کرد و کلمۀ فلسفه مترادف با ............... شد.. 51

موضوع فلسفه، ............... موضوعات و روش آن ............... است.. 52

سایر علوم هر کدام به موضوعی خاص از میان موضوعات ............... و ............... می پردازند و بحث می کنند.. 53

فلسفه دربارۀ بنیادی ترین و نهایی ترین موضوعات ............... و ............... است.. 54

فلسفه پاسخگوی عمیق ترین ............... است.. 55

حل مسائل فلسفی از جهت روش مانند مسائل ............... است.. 56

انسان برای حل مسائل فلسفی باید به ............... و ............... تکیه کند.. 57

برای نزدیک شدن به کشف مجهول و حل مسائل فلسفی باید با ............... به تجزیه و تحلیل ............... پرداخت.. 58

موارد�سمت�راست�را�با�موارد�سمت�چپ�انطباق�دهید.

59 .

1. تفکر غیرفلسفی
الف( خوشبختی و سعادت من در گرو چست؟

ب( دربارۀ انتخاب رشتۀ کنکور با چه کسی مشورت کنم؟

2. تفکر فلسفی
پ( برای موفقیت در امتحانات از چه کتاب کمک آموزشی استفاده کنم؟

ت( چه هدفی را باید در دنیا دنبال کنم؟
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پرسـشهای
تـشریــحی

فلســـفه
یازدهـــم

60 .
1. فیلوسوفیا
2. سوفیست

3. سفسطه
4. فلسفه

الف( دانشمند

ب( دوست دار دانایی

پ( دانش

ت( مغالطه کاری
61 .

1. روش عقلی و قیاسی
2. روش تجربی
3. روش حسی

الف( چرا فلز در اثر حرارت منبسط می شود؟

ب( آیا جهان ابتدا و انتها دارد؟

پ( چرا گاهی اوقات انسان در تشخیص بعضی رنگ ها دچار اشتباه می شود؟

ت( مجموعه زوایای مثلث چند درجه است؟

به�پرسش�های�زیر�پاسخ�کوتاه�دهید.

یکی از ویژگی های انسان که با حس کنجکاوی و کلمۀ »چرا« شروع می شود، را نام ببرید.. 62

هر سؤالی که برای انسان پیش می آید، گویای چیست؟. 63

هنگامی که از خود می پرسیم »امروز به کجا باید بروم به کتابخانه یا به ورزشگاه؟« به چه معناست؟. 64

انسان با داشتن چه نیرویی پاسخ سؤال های خود را پیدا می کند و امور روزانۀ خود را سامان می دهد؟. 65

انسان برای رسیدن به معلومات به چه واسطه ای نیاز دارد؟. 66

مراحله اندیشه ورزی را به ترتیب نام ببرید.. 67

مراتب تفکر را نام ببرید.. 68

انسان چه زمانی وارد مرحلۀ دوم تفکر )فلسفی( می شود؟. 69

به نظر مالصدرا مرحله عالی تر و برتر فطرت کدام است؟. 70

سؤاالت دستۀ دوم )خاص و بنیادی( مربوط به چه موضوعاتی است؟. 71

دانش فلسفه عهده دار بررسی چه مسائلی است؟. 72

لفظ فلسفه عربی شده چه کلمه ای است؟. 73

فیلوسوفیا مرکب از چند کلمه و به چه معنایی است؟. 74

چه کسی واژۀ فلسفه را بر سر زبان ها انداخت؟. 75

دانشمندان زمان سقراط و قبل از او خود را چه می خواندند؟. 76

معنی کلمۀ سوفیست چیست؟. 77

کلمۀ سفسطه از کدام لفظ گرفته شده و معنای رایج آن چیست؟. 78

سوفیست ها بیشتر به چه کارهایی اشتغال داشتند؟. 79

مهم ترین هدف سوفیست ها چه بود؟. 80

سوفیست ها در استدالل های خود بیشتر از چه فنی استفاده می کردند؟. 81

چه کلمه ای در زبان عربی از لفظ سوفیست گرفته شده و چه معنایی پیدا کرد؟. 82

به تدریج کلمۀ فیلسوف به چه مفهومی ارتقاء پیدا کرد و فلسفه مترادف با چه کلمه ای شد؟. 83

مراحل سیر معنایی و کاربرد فلسفه را به ترتیب بنویسید.. 84

چه عواملی باعث شد که به تدریج کلمۀ فلسفه فقط بر دانش خاص به کار رود؟. 85

دو جهتی که هر دانش را از سایر دانش ها متمایز و جدا می کند، نام ببرید.. 86

ویژگی های فلسفه را نام ببرید.. 87
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پرسشهـای
تـشـریـحی

فلســـفه
یازدهـــم

موضوع هر یک از علوم زیر را بنویسید. . 88
الف( ریاضی

ب( شیمی
پ( اخالق

موضوع و روش علم فلسفه را بنویسید.. 89

کاوش و جستجوی فیلسوف شامل چه اموری می  شود؟. 90

پایه و اساس سایر علوم )به جز فلسفه( چه اموری هستند؟. 91

روش حل مسائل فلسفی مانند چه علمی است؟. 92

برای کسب دانش در علم اقتصاد و جامعه شناسی از چه روشی استفاده می شود؟. 93

اصطالحات�زیرا�تعریف�کنید.

تفکر غیرفلسفی:. 94

تفکر فلسفی:. 95

فطرت اول:. 96

فطرت ثانی:. 97

مغالطه:. 98

به�پرسش�ها�زیر�پاسخ�کامل�دهید.

تفاوت »تفکر فلسفی« و »تفکر غیرفلسفی« را بنویسید.. 99

چه زمانی انسان در حال تمرین »تفکر فلسفی« است؟. 100

فطرت اول و فطرت ثانی را از نظر مالصدرا مقایسه کنید.. 101

چه موقع تصمیم گیری های انسان به نتیجه و سرانجام روشنی نمی  رسد؟. 102

نظر سوفیست ها را در مورد حقیقت و واقعیت بنویسید.. 103

چرا سقراط مایل نبود او را سوفیست بخوانند؟. 104

مراحل تفکر فلسفی را به ترتیب بنویسید.. 105

فلسفه و سایر علوم را از جهت موضوعمقایسهکنید.. 106

فلسفهوسایرعلومراازجهتروشمقایسهکنید.. 107

درس 1

کدامموردتوصیفدرستیازفرآیندتفکرارائهمیدهد؟. 108
2 تفکر نیازمند اندوخته ای قبلی است که با مطالعه بدست می آید. 1 نخستین مرحلة در فرآیند تفکر پرسش از مجهول است. 

4 تفکر با کنکاش در امور بیرونی به پاسخ پرسش ها می رسد. 3 تفکر واسطه ای برای رسیدن از ندانسته ها به دانسته هاست. 
تفاوتاصلیسؤاالتروزمرهوپرسشهایفلسفیچیست؟. 109

4 عقالنی بودن 3 بنیادی بودن  2 دشواربودن  1 روشمندبودن 
نخستینگامدرتفکرفلسفیچیست؟. 110

2 عمق بخشیدن به سؤال های معمولی و روزانه 1 مواجه شدن با مجهول فلسفی  
4 عبور از فطرت اول و رسیدن به فطرت ثانی 3 طرح پرسش اساسی و بنیادی  

عبورازفطرتاولورسیدنبهفطرتثانیهمانندترککردن...............ورسیدنبه...............است.. 111

2 تفکر غیرفلسفی- تفکر فلسفی 1  مجهوالت- معلومات  

4 تفکر غیرروشمند- تفکر قانونمند 3 پرسش های بی بنیاد- پرسش های بنیادی 
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فلســـفه
یازدهـــم

دربارةارتباطسؤاالتفلسفیبازندگیروزمرهکدامگزینهدرستاست؟. 112
1 پرسیدن این گونه سؤاالت فرد را از زندگی روزمره جدا می کند.

2 اینها همان سؤاالت روزمره هستند که جدی گرفته شده اند.
3 فالسفه می توانند دربارة زندگی روزمره سؤاالت قانونمند مطرح کنند.

4 تصمیم گیری های فرد در زندگی روزمره منوط به پاسخ به این پرسش هاست.
نسبتفیلسوفوکسیکهبهفطرتثانیرسیدهچیست؟. 113

4 تباین 3 عموم و خصوص من وجه  2 تساوی  1 عموم و خصوص مطلق 
واژة...............دراصلبهمعنایدانشمندبودکهبعداًبهمعنای...............بهکاررفت.. 114

4 سوفیست- سخنور 3 فیلوسوف- دانشی خاص  2 سوفیست- مغالطه کارض  1  فیلوسوف- دوستدار دانایی 
کدامگزینهدربارةسوفیستهادرستاست؟. 115

1 می خواستند نشان دهند که معیار حقیقت نزد آنهاست نه رقیب شان.
2 برای دفاع از حقیقت غیرشخصی استدالل های به ظاهر درست می آوردند.

3 برای بی اعتبارکردن حقیقت نسبی از استدالل های غلط کمک می گرفتند.
4 آنها خود را دوستدار دانایی می دانستند و سقراط آنها را مغالطه کار می دانست.

دربارةهدفسقراطازنامیدنخودبهفیلوسوفوسکدامگزینهمیتوانددرستباشد؟. 116
2 در پی جدا کردن فن سخنوری از سفسطه بود. 1  می خواست خود را از همة دانشمندان زمان خود جدا کند. 

4 به سبب تواضع مایل نبود او را دانشمند بخوانند. 3 معیار حقیقت را فیلوسوفیا می دانست و نه سخنوری. 
نسبتواژةسوفیستدردورةپیشازسقراطوواژةفیلسوفدرارسطوکدامگزینهدرستاست؟. 117

4 تباین 3 عموم و خصوص من وجه  2 تساوی  1  عموم و خصوص مطلق 
کدامموردبهمعنایفیلوسوفوسدرزمانسقراطنزدیکاست؟. 118

2 متخصص دانشی خاص 1 دوستدار حقیقت فردی  
4 اعم از تفکر فلسفی و غیرفلسفی 3 مترادف با فطرت ثانی  

کداممورددربارةدانشفلسفهدرستاست؟. 119
1 آغاز این دانش به جدایی فلسفه از سفسطه برمی گردد.

2 کسانی که به فطرت ثانی رسیده اند به دانش فلسفه وارد شده اند.
3 دانش فلسفه به دنبال دادن پاسخی قانونمند به موضوعات روزمره است.

4 بر خالف تفکر فلسفی دانش فلسفه نیازمند تخصص خاصی است.
علتتبدیلفلسفهبهدانشیخاصچهبود؟. 120

2 پیچیده شدن پرسش های اساسی 1 پیشرفت دانش های مختلف  
4 تقسیم بندی ارسطویی دانش 3 جدایی تفکر فلسفی از تفکر غیرفلسفی 

دربیت»توکزسرایطبیعتنمیرویبیرون/کجابهکویطریقتگذرتوانیکرد«سرایطبیعتوکویطریقتمعادلکدامگزینهمیتواندباشد؟. 121
2 فطرت اول - فطرت ثانی 1 مطلق دانش- فلسفة نظری  

4 دوستدار دانایی- دوستدار فلسفه 3 سوفیست- فیلوسوفوس   
کدامگزینهبهترتیبنمونههاییازمباحثفلسفةوسطی،فلسفةسفلیوفلسفةعملیرانشانمیدهد؟. 122

2 ریاضیات- شیمی- سیاست مدن 1 فیزیک- ریاضیات- تدبیر منزل  
4 ریاضیات- طبیعیات- امور هنری 3 اخالق- سیاست مدن -  تدبیر منزل 

آندانشیکهامروزبهنامفلسفهخواندهمیشود،اولینباردرچهزمانیبهصورتیکشاخةمجزادرآمد؟. 123
4 در دورة معاصر 3 در آثار ارسطو  2 توسط ارسطو  1 در دورة سقراط 

براساستقسیمبندیارسطوآنچهامروز،فلسفهنامیدهمیشوددرواقعازاقسام...............بودهونسبتآنباعلومدیگر...............است. 124
2 مطلق فلسفه- تباین 1 فلسفة نظری- عموم و خصوص مطلق 

4 فلسفة نظری- تباین  3 مطلق فلسفه- عموم و خصوص مطلق 
فلسفهازنظرروش...............وازنظرموضوع...............است. 125

2 همانند ریاضی- شامل بنیادی ترین موضوعات جهان 1 شامل انواع استدالل- پایه و اساس علوم مختلف  
4 غیرحسی و غیرتجربی- شامل بنیادی ترین موضوعات علوم 3 مشابه فلسفه نظری- پاسخگوی دغدغه های بشری 

موضوععلومبه...............درجهانوانسانمربوطمیشودوموضوعفلسفهبه...............جهانوانسانمیپردازد.. 126
2 امور عادی و پیش پاافتاده- بنیادی ترین موضوعات 1 امور کمی و محسوس- حقیقت عام 

4 موجودات فیزیکی- موجودات متافیزیکی  3 موضوعی خاص- حقیقت و وجود 
کدامگزینهدربارةروشفلسفهدرستنیست؟. 127

4 استدالل محض 3 قیاسی و استداللی  2 شبیه ریاضی و فیزیک  1 بی نیاز از آزمایش و تجربه 
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فلســـفه
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کدامیکازسؤاالتزیردرفلسفهبحثمیشوند؟. 128
2 آیا شناخت انسان میتواند همة امور مادی را درک کند؟ 1 آیا تاریخ با اختراع خط آغاز شده است؟ 

4 آیا انسان نمونة تکاملیافتة میمون است؟ 3 آیا هستی موجودات نیازمند اثبات منطقی است؟ 
کدامگزینهسیرتحولمعنایواژةفلسفهرابهدرستینشانمیدهد؟. 129

2 مطلق دانش- متافیزیک- در برابر سفسطه  1 دوستدار دانایی- متافیزیک- مطلق دانش  
4 فلسفه نظری- فلسفة اولی- دانشی خاص 3 دوستدار دانایی- مطلق دانش- مابعدالطبیعه 

کدامیکازپرسشهایزیرراباتفکرعقلیمحضنمیتوانپاسخداد؟. 130
الف(آیافرمولمحاسبةمساحتمثلثمتساویالساقینوقائمالزاویهیکیاست؟

ب(آیادرکهکشانهاییکهچندینهزارسالنوریاززمینفاصلهدارند،حیاتوجوددارد؟
ج(آیاقوةبیناییدایناسورهادرمقایسهباپرندگانودوزیستانقویتربود؟

د(آیادرکهکشانهاییکهچندینهزارسالنوریاززمینفاصلهدارند،جاذبهوجوددارد؟
4 ج و ب 3 الف و د  2  ج و د  1 الف و ب 

کدامیکازدانشهایزیرازنظرروشبافلسفهیکساناست؟. 131
2 فلسفة سفلی در آثار ارسطو 1 فیلوسوفیا به معنای مطلق دانش 

4 معنای ثانویة سوفیست در عربی 3 فلسفة نظری در آثار ارسطو  
اشتغالبهکداممعناازفلسفهنیازمندگذرازفطرتاولبهثانیاست؟. 132

4 دوستداری دانایی 3 مابعدالطبیعه  2 پیروزی بر رقیب  1 مطلق دانش 
کدامگزینهترتیبمراحلاندیشهورزیدرانسانرابهدرستینشانمیدهد؟. 133

1 روبه روشدن با مسئله- تفکر در اندوخته ها- طرح سؤال- رسیدن به پاسخ
2 طرح سؤال - روبه روشدن با مسئله- تفکر در اندوخته ها- رسیدن به پاسخ
3 تفکر در اندوخته ها- روبه روشدن با مسئله - طرح سؤال- رسیدن به پاسخ
4 روبه روشدن با مسئله- طرح سؤال- تفکر در اندوخته ها- رسیدن به پاسخ

دربارةکسیکهاهلتفکرفلسفیاستمیتوانگفت................ 134
1 می تواند به طور قانونمند به پرسش های بنیادی پاسخ دهد.

2 از فطرت اولی عبور کرده و به فلسفة اولی رسیده است.
3 در حال تمرین تفکر دربارة حقیقت و وجود جهان و انسان است.

4 به همة علوم اشراف دارد زیرا پایه و اساس علوم را شناخته است.
دربارةانتخابروشمناسبدردانشهایمختلفکدامگزینهدرستاست؟. 135

1 انتخاب روش مناسب تابع موضوع دانش و پرسش های مطرح شده در آن است.
2 هرگاه موضوعی خاص از میان موضوعات جهان مدنظر باشد می توان از تجربه استفاده کرد.

3 وقتی دربارة امور کمی پژوهش می کنیم روش عقلی محض کافی نیست.
4 روش مورد استفاده در فلسفة نظری عقلی محض و در فلسفة عملی تجربه است.

کدامعباراتزیربهمعنایدانشمندهستند؟. 136
1 منظور سقراط از فیلوسوفوس- سوفیست در زمان سقراط

2 سوفیست در دورة قبل از سقراط- منظور سقراط از فیلوسوفوس
3 فیلوسوفوس در دورة بعد از سقراط- سوفیست در زمان سقراط

4 کلمة مشتق از سوفیست در عربی- سوفیست در دورة قبل از سقراط
کدامگزینهدربارةپرسشفلسفینادرستاست؟. 137

2 به پرسش های اساسی و بنیادی می پردازد. 1 فقط فیلسوف قادر به پاسخ دادن آن هاست. 
4 ذهن فرد را عمیقًا درگیر خود می کند. 3 فرد را به فطرت ثانی فلسفی وارد می کند. 
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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.  


