
  

  
  
  
  
  
  



  ة مؤلفمقدم

  »علوم انساني«آموز واالي  و دانشفرهيخته تقديم به شما استاد 
  

نقدر درگير كارهاي كوچك و بزرگ زندگي شديم كه اصالً از مفهوم خود زنـدگي غافـل شـديم. بسـياري از كارهـا را انجـام       آ
  دهيم؟! چه اين كارها را انجام ميحواسمان نيست براي  زنيم و ... ولي اساساً ميرا ها  دهيم، خيلي حرف مي

دورة دوم دبيرستان و در سال دوازدهم به فكـر رفـتن بـه     در پايانآييم؛ يا  مثالً در پايان دورة اول دبيرستان، به دورة دوم مي
نگري،  ه اين روزها، با انديشه و آيندهبه ويژه كدانشگاه است؟  را؟ آيا آينده و اقبال ما در گرويدانشگاه هستيم و كنكور و ... ولي چ

گونه كه حضرت موالنـا   همانترين تصميم را بگيريم.  را تمرين كنيم تا بهترين و بهينه» هاي زندگي موفق مهارت«بايد زمينة كسب 
  فرمايد: مي

 روزها فكر من اين است و همه شب سخنم«
ــده  ــا آم ــود   از كج ــه ب ــر چ ــدنم به  ام آم

  

 دل خويشــتنمكــه چــرا غافــل از احــوال   
ــي  ــا م ــه كج ــنم  ب ــايي وط  روم آخــر ننم

  

هاي ذهني است. فلسفه، مطالبة علـت و چرايـي بـراي امـور      ها و ابهام ، آغاز تكاپوي بشر براي دستيابي به اين پرسش»فلسفه«
   سبب به وجود نيامده است. بي ،است؛ چرا كه هيچ چيز

هـايي دارنـد    كساني كـه چنـين پرسـش    يشيدن و خردورزي است.هاي بنيادي اند اي است براي شروع دغدغه اين كتاب، بهانه
ايـد.   گوييم كه به واالترين رشتة نظري دبيرستان، قدم گذاشـته  به شما تبريك مي شوند. گاه درگير آفت روزمرگي و عادت نمي هيچ

بسـيار جايگـاه گرانبهـايي     ،نسانيآموختگان علوم ا دانش ها را دارد و هاي علوم انساني و فلسفه، دغدغة مردم و انسان چرا كه رشته
  د. آيندة جامعه با شماست. خدا يارتان باد.دارن

ايم كه تا هم مطالب كتاب درسي را به صورت روشن و جامع، بـه مخاطـب آمـوزش دهـيم و بـراي       در اين كتاب، تالش كرده
و   برخوردار شويم. پس از پرسشبندي رسمي آموزش و پرورش  هاي تشريحي در سطوح مختلف و تيپ تعميق يادگيري، از پرسش

  ايم كه بسيار مفيد و مؤثر خواهد بود. بيني كرده اي را پيش هاي چهارگزينه تر، آزمون هاي تشريحي، براي ثتبيت و تسلط بيش پاسخ
دارند. با » ايران«كنم به پيشگاه تمام كساني كه دغدغة علوم انساني و جامعة انساني با تأكيد دغدغة  اين اثر ناقابل را تقديم مي

مدير محترم انتشارات مبتكران، همكاران آكادمي علوم انساني، گروه كشوري دبيران منطق و فلسفه، جناب آقاي دهقاني، سپاس از 
حميـده نـوروزي    سميه آهنگر و سركار خـانم  خانم سركار شركت مبتكران، به ويژه ي، توليد و پخشچين حروف واحدهاي همكاران
  .خانم نرگس سربندي (طراح) فرد (طراح جلد) و سركار سركار خانم سمانه ايمان ،چين) (حروف

يـا   EnsaniAcademy@ هرگونه نقصان و كاستي را به شناسة مجـازي  يق و ريزبين و عالقمند به اصالح،هاي دق نگاه اميدوارم
  د.ارسال فرماين 09393839388به شمارة همراه 
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  .دارد »يوناني« ريشة به زبان عربي است ولي  
  دوستداري فيلو:  »فلسفه«الف) لفظ 

  ي = دوستي حكمت و خردداناي دوستداري  (philosophia) فيلوسوفيا  واژة معرّب  
  دانايي سوفيا:  

  

فلسفه
ـــه ـــاي اولي ـــــادانايي دوستداري  معن   دانش  ارتق

  

  ) يافت ارتقا( بود دانايي دوستدار : اصلي و اوليه  
  دانشمند : نهايي   يمعنا  فيلوسوفوس)  ب

(Philosophos)  ناميد.)» و حكيم  فيلسوف«  توان را مي  تنها خدايان معتقد بودكه  (چون   فيثاغورث : فيلوسوفوس  نخستين  

  
 د.نامي وفوسفيلوس ، فيثاغورث تبع به را خود  

  سقراط
  .كرد معرفي فيلوسوفوس ، افالطون را  

  

  :بخوانند »دانشمند يا سوفيست« را او نبود مايل علت دو به شايد ، سقراط
 يـا   دانـش  دوسـتدار « را خـود  ، پـس   (احتمـاالً)  سوفسـطائيان  بـا  نشدن رديف همـ 2 (قطعاً)  فروتني و تواضع ـ 1

    .ناميد» وسفيلوسوف
  

  . است شده گرفته » سوفيست« ةواژ از و بوده عربي زبان به  
  ) يافت تنزل( بود دانشمند : ياصل و اوليه معناي   »سفسطه« ةكلم)  پ

   »معناي سوفيست«  
  كار مغالطه : رايج و نهايي معناي  

  
 ايـرادي بـه نظـر    ، اسـت  شـده  گرفته »سوفيست« لفظ از سفسطه كلمة: گويد مي كه) 3ص( درسي كتاب عبارت اين
گفتيم لفظ سوفسطايي (اسم فاعل) از سوفيست گرفته شده و لفظ سفسطه (اسـم مصـدر) از واژه    . بهتر بود ميدارد

  است. شده گرفته» سوفيسم«
  

 بفهمد خودش هرچه هركس: گفتند ميآنها  .ناميدند  مي دانشمندسوفيست يعني  را خود كه سقراط از پيش گروهي  ن:سوفسطائيا) ت
 در امـا  رسـيد  مـي  نظـر  به درست ظاهراً كه هايي استدالل: كردند مي »مغالطه« خود هاي استدالل درها  آن . است واقعيت و حقيقت همان
وصف ادراكات اسـت از لحـاظ   » حقيقت«. گرفتند مي واقعيت و حقيقت مقياس را انسان حسي ادراك، سوفسطائيان .بود نادرست واقع

  شود. اطالق مي »واقعيت«االمر،  االمر. به خود واقع و نفس نفسمطابقت با واقع و 

ـــــافلسفه: فيلوسوفيا (دوستداري دانايي)     »دانش«  ارتق

ـــــافيلسوف: فيلوسوفوس (دوستدار دانايي)    تحول مفاهيم   »دانشمند«  ارتق

ــــنزل سوفيست (دانشمند)سوفسطايي:      »كار مغالطه«  ـت

  معناي نهايي و رايج   معناي اصلي و اوليه                                                    



 

ش و
وز

آم
 

سفه
ن فل

مو
آز

 )1( 
هم

زد
يا

  

10  

 مردم بين در فلسفه اصطالح   
    هاست آن عادت و انتظار برخالف  

  مرچيست؟ا اين ةفلسف: گويند مي  كه شوند مواجه اموري با هنگامي كه مردم معموالً ـ 1
   باشند اطالع بي امور آن سبب و ازعلت  

 مشـكلي  بـا  آرزويـش  به رسيدن در كه فردي چيست؟ روزه يا نماز ةفلسف: پرسد مي ، شرعي تكليف سن به رسيدن با نوجوان 
انتخابـات  جواني كه براساس حقوق شهروندي، از حـق رأي در   چيست؟ زندگي  ةفلسف: پرسد ميشود،  يا دچار ناكامي مي شود مواجه

 .هايي از كاربرد مفهوم فلسفه در بين مردم است ها نمونه اين انتخابات چيست؟ ةپرسد: فلسف شود مي برخوردار مي

  است. پديده و واقعه يك عقالني تبيينيا  و ها حادثه چرايي مردم بين در فلسفه رايجعرفي، عمومي و  معنايپس  ـ 2
ولـي   هاسـت. آن مشترك  تنها وجه» تبيين عقالني«و  دارد زيادي تفاوت ،خاص  دانش يك نوانع به آن معناي با ،فلسفه عمومي معناي ـ 3

  .كندبا دانش فلسفه را باز  يبراي آشناي تواند بابي ميهمين مفهوم تبيين عقالني، 
زدودن  بـراي  فلسـفه  بـه  شگرايو   هاست پديده و امور رمز و راز گشودن براي عقالني ناپذير پايان تكاپوي از خاصي شكل ، فلسفه ـ 4

  حيرت و فهم حقايق امور است.
 گرايش به فلسفه  

 اي كه منجر بـه دسـتيابي   گام نخستين در هر فرآيند علمي است، مشاهده» مشاهده« ـ 1
 ةاسـتراحت زيـر سـاي    تجربـة و افـراد، فرصـت    به يك قضاوت علمي شود: مثالً همـة 

و بـا   شـود  مـي » نيـوتن «يك نفر قط هنگام استراحت، فهمين  درولي  درختان را دارند
  رود. مشاهدة افتادن يك ميوه از درخت به فكر فرو مي

 يعنـي  :فلسفه به گرايششدن شگفتي و حيرت دچارواقعيت با شدن رو روبه ـ 2
  . است شگفتي و حيرت مولود ، فلسفه

  حيرت و فهم حقايق امور است.  فلسفه: زدودن و پاك كردن گرد هاست. است و مطالبه دليل براي كارها و پديده فلسفه، هنر انديشيدن ـ 3
  .شود مي آغاز هستي برابر در حيرت با منحصراً ، فلسفه: گويد مي نيز افالطون ـ 4
  1. است كشانيده فلسفي هاي بحث به را مردم امروزيو حتي  انديشمندان نخستين كه است »حيرت و اعجاب«: گويد مي ارسطو ـ 5

 چرا فلسفه بياموزيم؟  

گـوي   ـ در پاسخ بايد گفت: انسان همانند نيازهاي مادي براي حيات طبيعي و زنده بودن، براي ادامه حيات معنوي خويش، بايد پاسخ1
  فلسفه دارد. نياز به تفكر و  روم؟) ام؟ آمدنم بهر چه بود؟ به كجا مي  هاي بنيادي (از كجا آمده پرسش

مشـغولي و   بـدنبال پاسـخ دل   است: اين ذهن فعـال و پويـاي نوجـوان     جواني و نوجوانيها در  اين گونه پرسشـ آغاز شكفتن 2
  بيداري و هوشياري جديد.  دغدغه 

  ي است. هاي بنياد پرسش روشمنددار بررسي  عهده ؛ـ درس فلسفه3
هاي ذهن بشـر. طبعـاً كاميـابي در ايـن راه      ترين پرسش ترين و بنيادي هاي مناسب به اصلي كوششي براي يافتن پاسخ ؛ـ تفكر فلسفي4

انديشه در مفاهيم دقيق و  نظم منطقي با دقت و  با ورزيدگي عقلي، عبور از امور معمول  نيازمند دقت و تالش فكر پيوسته 
  هاي مناسب.  عميق فلسفي: دستيابي به پاسخ

  

                                                           
 .1367الدين خراساني، نشر گفتار،  به نقل از: كتاب متافيزيك؛ ارسطو، ترجمه شرف1. 
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  فلسفه عموميمعناي   
  فلسفه  عرفيمعناي   
  ها تبيين عقالني/ چرايي حادثه  اصطالح فلسفه در بين مردم  

  

  

   فلسفه تنها معناي مشترك  معناي فلسفه
  

  

  كلي فلسفه: كوشش براي معناي   
  

  

  وجودشناسي = شناخت احكام مطلق  معناي علمي و اختصاصي فلسفه = فلسفه اولي = مابعدالطبيعه = هستي  
  فصل سوم درباره آن صحبت خواهيم كرد.) در(كه   

  

 فلسفه و علوم تجربي   
رو  هاي جديـدي روبـه   اند بررسي كنيم با پرسش آن پرداختهاگر به قلمرو علوم تجربي نظر كنيم و قوانيني را كه دانشمندان به اثبات  ـ 1

  توان انتظار داشت. ها را از خود علوم طبيعي نمي شويم كه پاسخ آن مي
و قـوانين   قـوانين  اين در اصول اين و است شده پذيرفته دانشمندان نزد كه دارد وجود مشتركي اصول تجربي علوم قوانين ةهم در ـ 2

  . است قبول مورد ، اندازه يك بهديگر علوم تجربي 
  : است اصل دو نشانگر ،موج طول و صوت ةچشم ، الكتريكي بار راديواكتيو، ةاشع ، راديم ز،فل مانند مفاهيمي كاربرد ـ 3
  انسان براي آن قوانين و موجودات ، طبيعت بودن شناخت قابل)  3ـ 2                   طبيعت در امور بودن واقعي) 3ـ 1
  تجربي علوم:  علوم اين است تجربي روش اند، يافته دست قوانين اين به ، علوم در آن كمك به كه روشي ـ 4
  . است طبيعت هاي پديده بهتر درك براي انسان تجربي هاي تالش نتايج از منظمي ةمجموع : تجربي علم ـ 5
  ان اعتماد كرد و تجربه و آزمايش، روشي مطمئن براي كشف اسرار طبيعت است. تو قبول دارند كه به حواس انسان مي دانشمندانـ 6
 داريـم  انتظـار  كـه  فهمانـد  مـي  مـا   بـه  قـانون  مفهـوم و شـود  مـي  تكرار كـه  دهد مي خبر اي ازپديده:  طبيعت قانون هاي ازنشانه يكي ـ 7

يكي  طبيعت  كردن عمل  يكنواخت( .آيد دست به مشابه تايجن ، مشابه درشرايط  يعني كند عمل مشابه و يكنواخت صورت به همواره طبيعت
  ).اند   هاي اوليه و مقدماتي دانشمندان كه در همه علوم تجربي آزموده  از فرض

  . است » عليت« ةرابط يك بيان ، قانوني هر=  است ديگر چيز به نسبت چيزي »عليت« بيان ، علمي قوانين از يك هر ـ 8
  .يابد مي معنا ، عليت ةقاعد درپرتو علمي تحقيقات وتمام شود مي استفاده معلول و علت ازمفاهيم قوانين انبي براي علوم ةدرهم ـ 9

 بـر  علمي قوانين ةهم كهندا پذيرفته ، دانشمندان ةهمو افتد اتفاق علت بي ، جهان اين در اي حادثه ندارد امكان: گويد مي ما به عليت ـ 10
است: يعني چيزي بدون علت، به وجود آيد كه اساسـاً پـذيرفتني   » صدفه و اتفاق«مقابلِ عليت، مفهومِ نقطه  . است شده بنا عليت ةپاي

  نيست. 
  مباني فلسفي علوم طبيعي  

  : علوم محافظ محكم هاي ستون و لنگرها=  طبيعي علوم غيرتجربي)  (عام و كلي ـ فلسفي مباني
  تطبيع بودن شناخت قابل ـ 2  جهان داشتن واقعيت ـ 1

   طبيعت كردن عمل و يكنواخت يكسان ـ 4  آزمايش و تجربه روش درستي ـ 3
  عليت اصل از موجودات ةهم تبعيت ـ 5

چه بعنوان يك دانش خاص
 چه در محاوره و زندگي

  فهم علت حقيقي رويدادها
  

 تبيين مباني و 
  (غيرتجربي) علوم تجربي عام و كلياصول 
 علوم انساني خاصاصول 
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به كدام دانش تعلق دارد؟ علوم تجربي به اين اصول متكي است  آيند و از چه راهي به دست مي ـ بايد پرسيد خود اين اصول و مباني1
  .)مباني غير تجربي علوم تجربيقابل تحقيق نيست ( ،ربيتجيا به روش ولي اين اصول در هيچ علم 

توان به حواس اعتماد كـرد؟ چـرا هـر پديـده محتـاج علـت اسـت؟ بـراي          چرا طبيعت قابل شناخت است؟ چرا مي :بپرسندـ هرگاه 2
  علوم تجربي  ةبايد به قلمرو فلسفه وارد شد: فلسف ها گونه پرسش به اين گويي پاسخ

  هاي علوم (مباني غيرتجربي) گاه مباني، اصول و تكيهدار تحقيق در  عهده  
  براي علوم  مطمئنهاي  ايجاد شالوده  ـ فلسفه علوم تجربي يا طبيعي 3

  ها تعمق در مبادي و روش هاي تجربي در مقابلش  قرار دادن دانش  
  

  وش عقلـي و منطقـي سـعي در شـناخت ابعـاد آن     هرگاه يك موضوع جدي را مقابل ديدگان عقل قـرار دهـيم و بـا ر   
  »كار فلسفي«  كنيم

  

پردازد تا مبادي و نقاط اتكاي آن علوم و  ها به تعمق مي دهد ودر آن هاي تجربي را در برابر خود قرار مي ـ فلسفه علوم تجربي: دانش4
  رسي و تببين عقالني كند. بر ،گيرند ها به كار مي هايي را كه آن چنين روش هم
پيدا كند و كـار خـود را شـروع نمايـد؛ پـس       موجوديتتواند  اگر مباني فلسفي علوم طبيعي براي علوم مفروض نگردد، علوم نميـ 5

  به وجود اين اصول است.  ،تحقق و اعتبار هر علمي
 كارپردازد؛ ورود به اين عرصه،  مي ،به آن نيازمندندها  اموري كه همه دانش مباني و دانش فلسفه با روش عقلي و منطقي به بررسيـ 6

  است.  فلسفي تفكرو چنين تفكري،  فلسفه
  بنابراين:

  

 :ها گونه پرسش اين پاسخ به  انتظار علوم تجربي از فلسفه     
  چرا انسان به علوم تجربي نياز دارد؟

  تماد كرد؟توان به نتايج علوم تجربي اع چرا مي
  :گانه) تبيين مباني فلسفي و غيرتجربي علوم تجربي (مباني پنجنياز علوم تجربي به فلسفه  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  انسان فهميده و خردمند، كسي است كه هيچ عادت و اُنس؛ او را كور و كر نكند.
  سعيد نفيسي
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  هاي درست يا نادرست را تعيين كنيد: الف) عبارت
  )92(خرداد   .ن كسي بود كه خود را فيلوسوفوس خواندفيثاغورث اولي  -1
  )95(دي  .  ها براي حقيقت و واقعيت، ارزش و اعتباري جدا از ادراك انسان قائل نبودند سوفيست  -2
  )95(شهريور   رسيد اما در واقع غلط بود. ميبرند كه ظاهراً درست به نظر  ميي به كار هاي ها استدالل سوفيست  -3
  )95(شهريور   .عهده دار تحقيق در مباني و اصول فلسفه باشد تواند ميعلوم طبيعي   -4
  )95(خرداد  .از مباني فلسفي علوم طبيعي است) قابل شناخت بودن طبيعت(اصل   -5
   )94(خرداد  .هر قانوني بيان يك رابطه عليت است  -6
  )93دي و  94شهريور ، 96شهريور (  .  او را سوفيست بنامند تمايل نداشتتواضع و فروتني  علتسقراط به   -7
   )92(خرداد  .ب كلمه فيلوسوفيا و به معناي دوستدار دانايي استمعرّ ،لفظ فلسفه  -8
  )92(شهريور  .ستها تبيين عقالني امور و پديده ،معناي فلسفه نزد عموم مردم  -9

  )90شهريور و  91(دي ماه  .واقعيت داشتن جهان از مباني فلسفي علوم تجربي است  - 10
  )91(خرداد    .فلسفي كشانده است هاي رت است كه مردم را به بحثاعجاب و حي :ارسطو معتقد است  -11

  )90(خرداد  .به تدريج مفهوم اصلي خود را از دست داد و مفهوم مغالطه كار به خود گرفت »فيلوسوفوس«كلمه   -12
  )90(خرداد  .پردازد به تعمق مي ها دهد و در آن ميتجربي را مقابل خود قرار  هاي دانش ،فلسفه علوم طبيعي  -13
  )90(دي  .شكل خاصي از تكاپوي عقالني بشر براي رسيدن به حقايق امور است ،فلسفه  -14
  )89(خرداد  .  شد »دانش«مرادف با  ،و كلمه فلسفه »دانشمند«كلمه فيلوسوفوس، به تدريج مرادف با   -15

  مشترك است. ،معنا و مفهوم عمومي فلسفه (رفع حيرت يا تبيين عقالني) بين مردم و فيلسوفان  -16
  .هميشه اين اتفاق بيفتد ،توان توقع داشت اگر يك يا دو بار آب در دماي زير صفر يخ بست مين »علم«مفهوم  بر اساس  -17
  ها به آن نيازمندند. تفكر فلسفي به بررسي عقلي و منطقي اموري است كه همة دانش  -18
  . يده مواجهيماگر بخواهيم روابط حاكم بر يك جنبه از خصوصيات يك پديده را بررسي كنيم با فلسفه آن پد  -19
  .علم اقتصاد مواجهيم ةاگر بخواهيم شاخص توليد ناخالص ملي را در علم اقتصاد بررسي كنيم، با فلسف  - 20
   .بود »سقراط«ناميد  »فيلوسوفوس«كسي كه خود را  نخستين  -21
  .ايم كردهسفي ي در شناخت ابعاد كرديم، كاري فلعس علميهرگاه يك موضوع جدي را مقابل ديدگان عقل قرار داديم و با روش   -22
طبيعت است و دانشمندان قبـول   هاي تجربي انسان براي درك بهتر پديده هاي مي از نتايج تالشمنظّ ةمجموع »علم تجربي«  -23

  .توان به حواس اعتماد كرد ميدارند كه 
  ؟»تجربي اعتماد كرد توان به روش آيا مي«خواهد به اين پرسش پاسخ دهد كه  ميعلوم تجربي  ةفلسف  -24
  .به معناي دوستداري دانايي است »فيلوسوفوس«به معناي دوستدار دانايي و  »افيلوسوفي«  -25
  .از لفظ سوفيست گرفته شده است »سفسطه« ةكلم  -26
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  .قابل اثبات هستند ،محكم محافظ علوم به روش تجربي هاي لنگرها و ستون  -27
  . شود ميدهد كه تكرار  ميقانون طبيعت آن است كه از پديده اي خبر  هاي از نشانه  -28
  .در هيچ علم تجربي قابل تحقيق نيست و مباني لوم تجربي به اصولي متكي است كه اين اصولع  -29

  زير را با واژگان مناسب تكميل كنيد: هاي عبارتب) 
  )96(خرداد   .هستند .............برند در پي يافتن يك تبيين  ميامور مختلف به كار  ةمردم وقتي لفظ فلسفه را دربار  -1
  )95(دي   .گويد امكان ندارد موجودي بدون دخالت عاملي ديگر، به وجود بيايد ميبه ما  ............. قاعده  -2
  )95(خرداد    .شد ............. فلسفه به تدريج ارتقا پيدا كرد و مترادف با ةمعناي كلم  -3
  )94(خرداد  .شوند ميناميده  ............. ي كه ظاهراً درست اما واقعاً غلط هستندهاي استدالل  -4

  )94(شهريور   .رويم مي ............. راي زدودن حيرت و براي فهم حقايق امور به سوي دانشب  -5
  )93(خرداد   .است ............. ةدر علوم تجربي هر قانوني بيان يك رابط  -6
  )93(خرداد   .است ............. اكنون به معني ،لفظ سوفيست  -7
  )91(شهريور   .است ................................. يكي از مباني فلسفي علوم تجربي  -8
  )91(شهريور   .   علوم تجربي هستند ............. از مباني) اصولي هم چون (واقعيت داشتن جهان و عليت  -9

  )91(شهريور   .باشد مي ............. از مباني فلسفي علوم تجربي، درستي روش  - 10
  )90دي و (شهريور   .  است ............. دكشان ميفلسفي  هاي را به بحث ها از نظر ارسطو آنچه انسان  -11
،  ............. اصول ......... علوم تجربي در خود علوم تجربي قابل تحقيـق و اثبـات نيسـتند و در روش تجربـي بـا كمـك        -12

  .پردازند مي ها ، به بررسي پديده ............. و .............
  .است ............. بدارد و معرّ ............. ةريش ،لفط فلسفه  -13
 .ناميده شود »سوفيست«دوست نداشت  ................................. و ................................. علتسقراط به دو   -14

 .فهماند كه انتظار داريم طبيعت همواره به صورت يك نواخت و مشابه عمل كند ميبه ما  ............. مفهوم  -15

  است. ............. بنيادي انسان برعهدةهاي  بررسي روشمند پرسش  -16

   .زير را به مفهوم مورد نظر ربط دهيد هاي پ) عبارت
 هريك از مفاهيم سمت چپ را به واژه يا عبارت سمت راست، ربط دهيد. پ) -1

  سقراط ●  بود.» دانشمند«ابتدا به مفهوم   -1
  سوفيست ●  فلسفه واژة و امروزي معناي نهايي  -2
  طبيعت اصل يكنواخت عمل كردن ●  شود.  مين فلز و راديم در ابتدا به اين اصل مربوط مفاهيمي چو استفاده از  -3
  دانش ●  يشه الف، ب را ايجاد خواهد كرد.اگر يك يا چند بار، الف، ب را ايجاد كند، پس هم  -4
  تبيين عقالني ●  گوهاي روزمره و چه به شكل دانش خاصو چه در گفت ،معناي مشترك فلسفه  -5
  فيثاغورث ●  ر تعليمات سوفسطائيان را دريافت.نخستين كسي كه خط  -6

  و شگفتي حيرت●   

  اصل واقعيت داشتن جهان●   
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 هريك از مفاهيم سمت چپ را به واژه يا عبارت سمت راست، ربط دهيد. پ) -2

 ادراك انسان ●  فيلوسوفيا  -1

 حقيقت ●  فيلوسوفوس  -2

 كار مغالطه ●  سوفيست در معناي اوليه و اصلي   -3

 دانشمند ●  ويه و نهاييسوفيست در معناي ثان  -4

 دوستدار دانايي ●  مقياس حقيقت از نظر سوفيست  -5

  دانايي يدوستدار ●  
  كاري مغالطه ●  

  زير پاسخ كوتاه دهيد. هاي ت) به پرسش
  )93(خرداد   داند؟ ميفلسفي را چه  هاي علت كشيده شدن مردم به بحث ،ارسطو  -1
  )93(شهريور  ي از آن داليل كدام است؟يك. دنسقراط، به دو دليل مايل نبود او را سوفيست بنام  -2
 )91(دي  اولين كسي كه خود را فيلوسوفوس ناميد، كيست؟  -3

  هر كدام از موارد زير با كدام اصل فلسفي علوم تجربي تناسب دارد؟   -4
  .جوشد ميدرجه  100 در دمايو طبيعي آب هميشه در شرايط مشابه ) 1-4
  .رددرخت جدا از تصور ذهني ما وجود خارجي دا) 2-4
  .را كشف كرد ها توان شكل زندگي خفاش مي ،با مطالعه و تحقيق) 3-4
  .شود مياگر كاغذ تورنسل در مجاورت اسيدها قرار بگيرد قرمز ) 4-4
  تر است. سال بيش 45احتمال بروز سندرم داون (منگوليسم) در مادران باالي ) 5-4

  در علوم چيست؟  »قانون«منظور از   -5
 اند؟  علوم تجربي آن را پذيرفته ةاوليه و مقدماتي است كه دانشمندان در هم يها كدام اصل يكي از فرض  -6

 هاي زير با كدام اصل از مباني فلسفي علوم طبيعي تناسب دارد؟ هريك از عبارت  -7

  سوزد: ) مطمئن هستم كه اگر دست خود را روي آتش ببرم، مي1-7
  شوند: ) همة فلزات در همه جا در اثر حرارت منبسط مي2-7
  بريم: درجه به جوش نيايد، با بررسي علل اين امر، به موجود مواد ناخالص آب پي مي 100) هنگامي كه آب در 3-7
 ها فاصله ايجاد كنيم: آهن، بين آن هاي راه بريم كه هنگام ساختن ريل ) با توجه به قوانين انبساط و انقباض فلزات پي مي4-7

 وجود دارد؟ چه تفاوتي بين حيرت دانشمندان و فيلسوفان  -8

 به زمان خاصي تعلق دارد؟» سفسطه«آيا   -9

 ها با اصل عليت، وجود دارد؟ اي بين چراهاي اين پرسش هاي زير توجه كنيد و بگوييد چه رابطه به پرسش  - 10

  شود؟ چرا گل پژمرده مي -
  هاي ديگرند؟ تر از گل ها باطراوت چرا بعضي گل -
  چرا آب و هواي بعضي مناطق كشور، خشك است؟ -
 چرا در بعضي كشورها، ركود اقتصادي بسيار باالست؟ -
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 يعني چه؟ به مرور زمان به چه مفهومي تغيير يافتند؟» فيلوسوفوس«و » فيلوسوفيا«، »سوفيست«  -11

    ........................................  تحول معنايي:     ..............................................  ) سوفيست:1-11
    ........................................  تحول معنايي:     ............................................  ) فيلوسوفيا: 2-11
   ..........................................  تحول معنايي:    ........................................  ) فيلوسوفوس: 3-11

  ت؟چگونه تفكري اس» تفكر فلسفي«  -12

  ث) پاسخ تشريحي دهيد.
  . آن دو را با هم مقايسه كنيد دهيد و سپستوضيح را  »فيلوسوفوس«و  »سوفيست« ةمعنايي دو كلم تحول سير  -1
  . عقايد سوفسطائيان و دانشمندان امروزي را درباره اصل واقعيت داشتن جهان مقايسه كنيد  -2
  در چيست؟  ها اوت وجود دارد؟ شباهت آنتوضيح دهيد آيا بين معناي فلسفه در نظر مردم و فالسفه تف  -3
 . فلسفي كشانده شود؟ توضيح دهيد هاي شود انسان به بحث ميچه چيزي باعث   -4

  اي با تبيين عقالني دارد؟) چه رابطه» چرايي«(مفهوم كنند؟  ميپرسش  ها پديده ةفلسف ةچه هنگام مردم دربار  -5
  :يف كنيدعراصطالحات زير را ت  -6

  :ربيعلوم تج) 6-2  :عليت) 1-6
  متكي است در علوم تجربي قابل اثبات نيست؟  ها توضيح دهيد چرا مباني و اصولي كه علوم تجربي بر آن  -7
  منظور از فلسفة علوم تجربي چيست؟   -8
 . روش فلسفه را با روش تجربي مقايسه كنيد  -9

  چيست؟» ورزي فلسفه«و » خواني فلسفه«تفاوت بين   - 10
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  درست -2  درست -1
  تواند) (نمي تنادرس -4  درست -3
  درست -6  درست -5
  درست -8  درست -7
  درست -10  درست -9

  (كلمة سوفيست) نادرست -12  درست -11
  درست -14  درست -13
  درست -16  درست -15
  درست -18  (مفهوم قانون) نادرست -17
  (علم اقتصاد) نادرست -20  (علوم غيرفلسفي) نادرست -19
  و منطقي) (عقلي نادرست -22  (فيثاغورث) نادرست -21
  درست -24  درست -23
  درست -26  دوستدار دانايي) ـ (دوستداري دانايي نادرست -25
  درست -28  (روش فلسفي) نادرست -27
  درست -29
  :ب
  عليت -2  عقالني -1
  مغالطه/ سفسطه -4  دانش -3
  عليت -6  فلسفه -5
  مغالطه كاري -7
موجودات  ةتجربه آزمايش، يكسان عمل كردن طبيعت، تبعيت هم واقعيت داشتن جهان، قابل شناخت بودن طبيعت، درستي روش -8

  مورد) پنجاز اصل عليت (يكي از اين 
  تجربه و آزمايش -10فلسفي -9

  آزمايش - تجربه - حواس - اصول مشترك/ فلسفي/ غير تجربي - 12  اعجاب و حيرت -11
  ها هم رديف نشدن با سوفيست -تواضع و فروتني -14  يوناني/ فيلوسوفيا -13
  فلسفه -16  قانون -15
  پ:

  پ) -1
  دانش -2  سوفيست -1
  اصل يك نواخت عمل كردن طبيعت -4  واقعيت داشتن جهان -3
  سقراط -6  تبيين عقالني -5
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  پ)  -2
  دوستدار دانايي -2  دانايي يدوستدار -1
  كار مغالطه -4  دانشمند -3
  ادراك انسان -5

  ت:
  اعجاب يا حيرت -1
  يف نشدن با سوفسطائيانب) هم رد  فروتنيتواضع الف)  -2
  فيثاغورث -3
4-  
  ) اصل واقعيت داشتن جهان4-2  ) اصل يك نواخت عمل كردن طبيعت1-4
  ) اصل عليت 4-5  ) اصل عليت4-4  ) اصل قابل شناخت بودن طبيعت3-4
  ) هر قانوني بيان يك رابطه عليت است5
  طبيعت ) اصل يك نواخت عمل كردن6
7-  
  به و آزمايشاعتماد بودن روش تجر ) قابل1-7
  ) يكسان حمل كردن طبيعت2-7
  ) تبعيت همة موجودات از اصل عليت و درستي روش تجربه و آزمايش3-7
  ) تبعيت همة موجودات از اصل عليت4-7
  شوند ولي فيلسوفان در برابر كل هستي. دچار حيرت مي امور جزئيدانشمندان در برابر  -8
  كنند. ستند كه از نيروي خدادادي تفكر براي منافعشان، به طور غيرمنطقي استفاده ميخير، زيرا در هر دوره و زماني، كساني ه -9

  ها هستيم. ناخواه دنبال ادلّة برهاني و علت پيدايش آن در هريك، عليت نهفته است: براي پاسخ به هركدام، خواه -10
11-  
  يافت) (تنزل كار مغالطه  دانشمند) سوفيست: 1-11
  (ارتقا يافت) دانش  دانايي دوستداري) فيلوسوفيا: 2-11
  (ارتقا يافت) دانشمند  دانايي دوستدار) فيلوسوفوس: 3-11

  ن مطرح شده است.هايي كه براي ذهن انسا ترين پرسش ترين و بنيادي هاي مناسب به اصلي كوششي براي يافتن پاسخ -12

  ث:
 كار مغالطهبـه   به تدريج كلمة سوفيست، مفهوم اصلي خود را از دست داد وبود؛ اما  »دانشمند«سوفيست در زبان يوناني به معناي  -1

مفهوم  كم كم معناي آن به بود ولي» دانايي دوستدار«گرفته شده كه ابتدا به مفهوم » فيلوسوفوس«كلمة فيلسوف از واژة تنزل پيدا كرد. 
است و  »مغالطه كاري«شد. در حال حاضر معناي رايج سفسطه يا سوفيست،  دانشمرادف با  »فلسفه« ةارتقا پيدا كرد و كلم »دانشمند«

  گويند. مي» سوفسطايي«يا » مغالطه كار« ها به سوفيست
 .بفهمد همان حقيقـت و واقعيـت اسـت    سوفسطاييان معتقد بودند: ادراك انسان معيار حقيقت و واقعيت است و هر كس هر چه خود -2

بردند كه در ظـاهر درسـت امـا در     ميآگاهانه استداللي به كار  ها بنابراين آن .حقيقت و واقعيت ارزش و اعتباري جدا از ادراك آدمي ندارد
  تواند آن را بشناسد. ميبود. دانشمندان امروزي معتقدند كه حقيقت و واقعيت جدا از ادراك آدمي وجود دارد و انسان  نادرستواقع 
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عاميانه يعني فلسفه به معنايي كه بين مردم رايج است و فلسفه به عنوان يك دانشِ خاص تفاوت زيادي وجود دارد، اما  ةبين فلسف -3
دو به هستند. چه مردم و چه يك متخصص فلسفه، هر  ها يك اشتراك مهم با هم دارند و آن اين كه هر دو به دنبال تبيين عقالنيِ پديده

طبيعي،  هاي حوادث و پديده ةباز نشده را از رشت هاي دنبال اين هستند كه با قدرت عقل بتوانند سر از راز و رمز امور در بياورند و گره
  سر درآورند. فلسفه، شكل خاصي از اين جستجوي بي پايان عقالني است. ها اجتماعي و تاريخي باز كنند و از عمق حقايق آن

شوند و براي از بين بـردن حيـرت شـان و فهـم حقيقـت امـور و        ميدر مقابل حوادث جهان دچار حيرت و تعجب  ها انگار انسان -4
  روند. ميبه سمت فلسفه  ها فهميدن علت پيدايش آن

ي كـه  و عـوامل  هـا  ست و يا از علتها شوند كه انتظارش را ندارند و يا برخالف عادت آن ميمعموالً مردم وقتي با اموري روبه رو  -5
اين امر چيست؟ يا وقتي در زندگي بـا مشـكلي    ةگويند: راستي فلسف ميشده؛ اطالع درستي ندارند، با خود  ها باعث به وجود آمدن آن

يعنـي  زنـدگي چيسـت؟    ةگويند: ما كه نفهميديم فلسـف  ميمانند با نااميدي  ميشوند و يا در رسيدن به آرزوهاي خود ناكام  ميروبه رو 
هاست  برسند. در چرايي، انسان در پي يافتن ريشه و علت امور جويي از عقل، به راز و رموز ها، با بهره سش از چرايي آنخواند با پر مي

  ها). آيند (چرايي = تبيين عقالني پديده كه با عقل و انديشه به دست مي
6-  
ن قانون عليت است. عليت يعنـي امكـان نـدارد    آن بنا شده است هما ةقوانين علمي بر پاي ة) عليت: يكي از اين اصول مهم كه هم1-6

  حادثه اي در جهان بدون علت اتفاق بيفتد و يا موجودي خود به خود و بدون يك عامل ديگر به وجود بيايد.
  طبيعت است.  هاي تجربي انسان براي درك بهتر پديده هاي منظمي از نتايج تالش ة) علوم تجربي: مجموع2-6
ل متكي است در حالي كه اين اصول در هيچ علم تجربي قابل تحقيق نيست؛ اگر بپرسيم چرا طبيعت قابل علوم تجربي به اين اصو -7

خواهـد؟ بايـد قـدم در     مـي اعتماد كرد؟ چرا هـر پديـده علـت     ها شود به آن ميكنند باز  ميشناخت است؟ چرا با اين كه حواس خطا 
يدا كنيم؛ اين قلمرو و محدوده همان فلسفه اسـت. تبيـين عقالنـي همـان     پ پاسخ ها دانش ديگري بگذاريم تا براي اين پرسش ةمحدود

  معناي مشتركي است كه بين كاربرد فلسفه در گفت و گوهاي روزمره و كاربرد آن به شكل يك دانش خاص وجود دارد.
ي را كه به هاي وم و همچنين روشو نقاط اتكاي آن عل ها ايهپپردازد تا  ميتجربي به تعمق و تفكر  هاي علوم طبيعي در دانش ةفلسف -8

كند در واقـع در پـي    ميمباني و اصول غير تجربي علوم بحث و تحقيق  ةگيرند، بررسي و تبيين عقالني كند. فلسفه وقتي دربار ميكار 
تماد كـرد؟  توان به علوم تجربي اع ميخواهد به اين پرسش پاسخ دهد چرا  ميدست يافتن به يك تبيين عقالني از علوم تجربي است و 

  علوم تجربي چيست؟ ةدر زندگي سود برد؟ به عبارتي دنبال اين است كه بفهمد فلسف ها توان نتايج آن را قبول كرد و از آن ميچرا 
پردازند. اما در فلسفه بـه روش عقلـي و منطقـي، ابعـاد      مي ها در روش تجربي با كمك حواس و تجربه و آزمايش به بررسي پديده -9

  كنند. ميع را بررسي وجودي يك موضو
خواني بـا   شود. درواقع با فلسفهانسان باسواد در مسائل فلسفي  ها و آثار فلسفي را بخواند و يك يعني انسان كتاب» خواني فلسفه« -10

عنـي  ي» ورزي فلسفه«، وارد شدن به گود تفكر است. »ورزي فلسفه«شوند. در حالي كه  موضوعات، مفاهيم و نظريات فيلسوفان آشنا مي
  فيلسوف بودن و تفكر فلسفي داشتن.
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  هم معني شد. ............. بود ولي سرانجام با مفهوم ............. داشته و در ابتدا به معناي ............. ة، ريش فلسفهلفظ   -1
  ) يوناني، دوستدار دانايي، دانش2  ) عربي، دوستدار دانايي، دانشمند1
  ) يوناني، دوستداري دانايي، دانش4  كار لطهمغا) عربي، دوستداري دانايي، 3

 ............. بود ولي سرانجام بـا مفهـوم   ............. معناي در ابتدا ودراصل، به بوده و سوفيست ............. زبان به» سفسطه« ةكلم  -2
 مرادف شد.

  كار ) عربي، دانشمند، مغالطه2    كار مغالطه) يوناني، مجادله، 1
  كاري ) يوناني، دانشمند، مغالطه4    كاري مغالطه) عربي، مجادله، 3

كردنـد و ارزش و اعتبـار مسـتقلي بـراي      مي ............. هاي خود  از سقراط پديد آمدند و در استدالل ............. ها، سوفيست  -3
   .............. حقيقت و واقعيت، قائل

  ) پس، سفسطه، بودند4  طه، بودند) پيش، مغال3  ) پس، سفسطه، نبودند2  ) پيش، مغالطه، نبودند1
   ؟بنامند» سوفيست«سوفيست، چرا سقراط مايل نبود او را  ةبراساس مفهوم اولي  -4

  ) همرديف نشدن با سوفسطائيان2    نفس ) خودآگاهي و مناعت1
  ) تواضع و فروتني4    ) احترام به فيثاغورث3

   نامد. مي ............. را» سقراط«و افالطون، استادش  ............. سقراط، خود را  -5
  ) دوستدار دانايي، دوستدار دانايي2    ) دوستدار دانايي، دانشمند1
  ) فيلوسوفوس، فيلسوف4    ها ) فيلوسوفوس، سوفيست3

  مكرر) 78(سراسري     ؟ناميد و معناي آن چه بود» فيلوسوفوس«چه كسي اولين بار خود را   -6
  دوستدار دانايي –) سقراط 2    دانشمند  ) سقراط ـ1
  دانشمند  ) فيثاغورث ـ4    دوستداردانايي –) فيثاغورث 3

  )90(سراسري     بود.  ............. بخوانند، قطعاً معلول ............. دل خوش نبودن سقراط، به اين كه او را  -7
  تواضع و فروتني –) سوفيست 2  ) فيلوسوفوس ـ تواضع و فروتني1
  كاران فيلوسوفوس ـ هم رديف نشدن با مغالطه) 4  كاران هم رديف نشدن با مغالطه –) سوفيست 3

   ؟بياموزيم» فلسفه«چرا بايد   -8
  آيند.  دست نمي براي يافتن مباني و اصول اساسي براي علوم مختلف كه به روش تجربي به )1
  هاي زندگي روزمره كه نياز به كار فلسفي دارند.  شسبراي تفسير و رفع ابهام از پر )2
  به كشف حقيقت در اطراف انسان و ذهن او وجود دارد.بيم و نگراني كه نسبت  )3
  زند.  هاي بنيادي كه از دوره جواني و نوجواني در ذهن بشر جرقه مي گويي به پرسش پاسخ) 4

شـود و بـراي    عظمت و جايگاه واالي خود در آفرينش، در برابر حوادث جهان دچار حيرت و سردرگمي مي ةانسان، با هم  -9
 )89(سراسري   »شود كه ارسطو در اين باره گفته است: ........  به ........ از طريق ........ ميزدودن آن حيرت، متوسل 

  شود. اعجاب و حيرت، عامل توجه به فلسفه مي –فلسفه  –) فهم حقايق امور 1
  شود. اعجاب و حيرت، عامل توجه به فلسفه مي  فلسفه ـ –) برطرف كردن مجهوالت 2
  گوي نياز فكري انسان است. شناخت علل اربعه، پاسخ –م مختلف علو –) فهم حقايق امور 3
  گوي نياز فكري انسان است.  شناخت علل اربعه، پاسخ –علوم مختلف   ) برطرف كردن مجهوالت ـ4
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 است؟  نادرستگزينه درباره فلسفه و علوم تجربي كدام   - 10

  پردازد. ها به آن نيازمندند، مي همه دانشدانش فلسفه با استفاده از روش عقلي و منطقي به بررسي اموري كه ) 1
  تحقق و اعتبار هر علمي، به وجود مباني و اصول غير تجربي علوم تجربي است. ) 2
  شروع هر كاري در علوم تجربي يا موجوديت اين علوم، مبتني بر مباني فلسفي علوم است.) 3
  گاههاي تجربي است.  تفكر فلسفي كامالً علمي و مبتني بر تكيه) 4

 )96(سراسري   در علوم است؟ » قانون«كدام مورد بيانگر واژة   -11

  اي كه ميان دو چيز وضع شده باشد. ) رابطه2  چه ضرورتاً بايد انجام شود.  ) آن1
  ) نوعي رابطه كه كليت و ضرورت داشته باشد. 4  چه كه بشر در آن دخالتي نداشته باشد. ) آن3

 ؟آن مورد بررسي وتبيين عقالني قراردهيم، كدام مورد اتفاق افتاده است نقاط اتكايمبادي و عليت را با توجه به هرگاه قانون  -12
 )86(خارج كشور   

  ) مباني فلسفي علوم طبيعي مطرح شده است.2  ترين مصداق فلسفه تحقق پيدا كرده است. ) مهم1
  مورد طرح قرار گرفته است.) هستي و چيستي توأماً 4  شناسي مورد توجه قرار گرفته است. ) ارتباط فلسفه و جامعه3

 آيـد، مبتنـي بـودن طبيعـت برقـوانين      كه درشرايط مشابه، نتايج مشابه به دست مـي  كردن طبيعت از مفهوم يكنواخت عمل  -13
  )84(سراسري     گردد. نهفته است، مستفاد مي ............. كه نمود غيرقابل انكارش در قانون .............

  نظم  ) قراردادي ـ4  عليت –) تكويني 3  نظم –ي ) تكوين2  عليت –) قراردادي 1
 )86(سراسري   تواند پاسخ درستي براي اين سؤال باشد؟ كدام مورد مي« ؟چرا طبيعت قابل شناخت است«اگر كسي بپرسد:   -14

  هاي فطرت آدمي است. از ويژگي» شناخت«) زيرا 1
  توان آن را شناخت. ) زيرا امري مستقل از ذهن اوست و مي2
  است. عقالني  آن، در خور بررسي و تبيين   نقاط اتكا بادي و) چون م3
  شناخت است.  واقعيت قابل است و اين   واقعيت ) چون طبيعت، يك 4

   .............. به جزاند  ها و اصول غيرتجربي علوم طبيعي موارد زير از ستون  -15
  كردن طبيعت عمل  ) يكنواخت2    ) روش تجربه و آزمايش1
  طبيعت جهان   داشتن  ) واقعيت4  وجودات از اصل عليتتبعيت همة م )3

   توان گفت: مي» فلسفه«معناي عمومي و علمي  ةبا مقايس  -16
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