
اون قدیم ندیما که ما موقع توپ بازی لباسامونو کثیف می کردیم، شیوه های تربیتی والدین گرامی 
یکم فیزیکی تر بود، مثالً با کمک نوازش های سخت یا دمپایی اصول تربیتی پیاده سازی می شد! اما 

اگه االن بچه ای همچین کاری کنه بهش می گن: »برو تو اتاقت به کارت فکر کن!« 
البته شیوءه بدی هم نیس، یه وقتایی الزمه همءه ماها بریم توو اتاقمون، درو ببندیم و فکر کنیم، 
به کارایی که کردیم، به لباسی که کثیف کردیم، به کارایی که بقیه بهش می گن درست و این که 
چرا درسته، معیار سنجش درست یا غلط بودن کارهای انسان چیه؟ چرا گاهی وقتا ما رو از انجام 
کاری که برامون لذت بخشه منع می کنن؟ اصالً مبنای حس لذت توو ما آدما چیه؟ لذت لزوماً رفع 
یه نیازه یا نه، یعنی اول نیازی در ما به وجود اومده و لذت به تبع اون نیاز، یا نه لذت به خودی 
خود، فارغ از نیاز موجودیت داره؟ اصالً اول لذت وجود داشته یا نیاز؟ )مث این که بگیم اول مرغ 

بوده یا تخم مرغ؟( و مهم تر این که لذت چه جایگاهی توو معنای اصیل زندگی ما داره؟ ...
 می بینی؟ از یه توپ بازی ساده شروع شد، اما تهش فلسفی شد!

انگار نشستن توو خلوت و مدت ها فکر کردن، از هر جایی شروع شه، اگه درست پیش بره آخرش 
به پرسش های فلسفی ختم می شه. انگار فلسفه اساس و مبناییه که مستقیم یا غیرمستقیم تکلیف 

خیلی چیزا رو توو زندگی ما معلوم می کنه.
کسی چه می دونه، شاید سقراط هم یه روز توو بچگیاش موقع توپ بازی لباساشو کثیف کرده، بعد 
چون اون موقع هنوز دمپایی و کمربند سگک دار کشف نشده بوده ابوالسقراط! پدر خانواده بهش 
گفته بره توو اتاقش و به کارش فکر کنه، اونم فکر کرده، فکر کرده، فکر کرده و این قدر عمیق و 

درست و ریشه ای فکر کرده که شده سقراط فیلسوف!
درسته که تو دیگه بچه نیستی ولی هنوز دیر نشده، تو هم اون توپو بذار کنار، کتاب فلسفءه خیلی سبزو 

بردار بیار توو اتاق و شروع کن به فکر کردن، می تونی از فکر کردن به تستای کنکور شروع کنی...
تشکر می کنم از احمد خداداد عزیز و امیرحسین رمضانی بزرگوار که فکر کنم وقتی بچه بودن پدرشون 
زیاد بهشون گفتن برو »تو اتاقت ...« چون فلسفه شون خیلی خوبه! و ممنونم از خانم ها سیده مریم 

طاهری و الهه آرانی و آقای سعید احمدپور و همءه دوستای تولیدی مون. مرسی که این قدر خوبید.

 به امید دیدارتون



دیدگاه  این  کم کم  بود،  بلد  نوشتن  و  خواندن  که  می گفتند  »باسواد«  کسی  به  قدیم ها،  خیلی 
عوض شد و باسواد کسی بود که دانشگاه رفته و مثالً دکتر یا مهندس شده باشد. در قرن بیست 
و یکم، سازمان یونسکو مفهوم »سواد« را دوباره تعریف کرده است و آن را به شش بخش سواد 
عاطفی، ارتباطی، مالی، رسانه ای، توانایی تربیتی و حوزءه رایانه ای تقسیم کرده است. یونسکو در 
آخر هم گفته که سواد یعنی توانایی ایجاد تغییر. همان طور که می بینید، از این شش بخش، پنج 
بخش آن به فلسفه و علوم انسانی ربط دارد. این ها را گفتیم که بدانید ما اهالی علوم انسانی واقعاً 
»باسواد« می شویم و می توانیم دنیا را تغییر دهیم. کار فیلسوف ها نیز همیشه همین بوده که دنیا 
را تغییر بدهند؛ یعنی با تغییر دیدگاه مردم و دانشمندان دیگر، باعث ایجاد تغییر در دنیا شوند. 
راستش را بخواهید، مشکل کشور ما هم این است که فیلسوف و باسواد واقعی کم دارد. این دیگر 

وظیفءه شماست که کمبودها را جبران کنید. 
ما سعی کردیم کتابی بنویسیم که برخی ابهامات کتاب درسی را برای شما برطرف کند. یک بخش 
در درس نامه ها داریم به اسم »ریزه کاری های فلسفی« این بخش را جدی بگیرید، گرچه توضیحاتش 
بیشتر از حد کتاب درسی است، اما باعث می شود متن کتاب درسی و ارتباط موضوعات را بهتر 
بفهمید. در تست ها نیز سعی کردیم تا از همءه مباحث کتاب، در شکل های مختلف، سؤال طرح 
کنیم. راستی! یادتان باشد که حتی اگر جواب سؤاالت را درست دادید، باز هم پاسخ نامءه تشریحی 

را بخوانید.
در انتشارات خیلی سبز رسم داریم که از همءه آن هایی که برای چاپ کتاب زحمت کشیدند، تشکر 

کنیم. بنابراین، ما هم از »همه« خیلی خیلی تشکر می کنیم.
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این درس در واقع توضیح بیشتری است در مورد برخی موضوعاتی که در درس اول در مورد تفکر فلسفی مطرح شده بود. عالوه بر این، تأثیر 
فلسفه ورزی در زندگی انسان را نیز بررسی می کند.

همءه ما دارای باورها، اعتقادات و نظرات خاصی هستیم. مثالً در مورد زندگی، مرگ، عدالت، زیبایی، رفتار درست و غلط و مانند این ها. ما براساس 
همین باورها تصمیم می گیریم و عمل می کنیم. این باورها می توانند با اعتقادات دیگران همانند یا مختلف باشند. باورهای انسان دو نوع هستند:

 به آن ها فکر کرده ایم و برایشان دلیل داریم.
 فقط برحسب عادت آن ها را قبول کرده ایم.

در درس اول گفتیم لحظاتی در زندگی وجود دارد که ما به پرسش های جدی تر و اساسی تری فکر می کنیم. برخی از این پرسش ها، در مورد باورهای 
ما مطرح می شوند. اگر به حرف ها و رفتارهای اطرافیانمان توجه کنیم، می شود از البه الی حرف ها و رفتارشان، ریشه های فکری آنان و طرز فکرشان 
نسبت به جهان و انسان را کشف کنیم. حتی می شود کمی بیشتر تالش کرد و با تحلیل عقیده های آن ها، حدس زد که آن ها در زندگی به دنبال 

چه اهدافی هستند و زندگی برایشان چه معنایی دارد. به همین دلیل است که می شود گفت: 

تحلیِل عقاید و طرز فکر افراد، اهداف و معنای زندگی برای آن ها را مشخص می کند.

از طرف دیگر، خیلی از آدم ها، برای لحظه هایی، به باورها و اعتقاداتشان فکر می کنند و می خواهند ببینند ریشه های اعتقادشان به فالن مطلب 
چیست؟ آیا نظر و دیدگاهشان درست و منطقی است؟ آیا دلیلی برای قبول کردن این دیدگاه داشته اند؟ وقتی کسی به چنین چیزهایی فکر می کند، 

به دنبال فهم فلسفی عقاید و باورهایش رفته است. در حالی که ممکن است اصالً فلسفه نخوانده باشد.
فلسفه هم چیزی جز این نیست. فلسفه یعنی این که ما از خودمان بپرسیم که مثالً چرا فالن اعتقاد را داریم؟ آیا این نظر درست است؟ اگر درست 
است، براساس چه استداللی به این نتیجه رسیده ایم؟ کسی که اعتقاداتش را این گونه بررسی می کند و اعتقادات نادرست را کنار می گذارد، بنیان های 

فکری خویش را می سازد و آزاداندیش نامیده می شود و شخصیت مستقلی به دست می آورد؛ پس:

آزاداندیشی عبارت است از تحلیل عقالنِی عقاید و باورها، پذیرش باورهای درست و کنارگذاشتن باورهای نادرست؛ یعنی فرد خودش 
بنیان های فکری خودش را بسازد.

 تفکر فلسفی عبارت است از:   بررسی فلسفی باورها موجب می شود تا انسان:
 غور در باورهای زندگی    بنیان های فکری خویش را بسازد.

 آموختن چرایی و یافتن دالیل درستی یا نادرستی باورها  به آزاداندیشی برسد.
 پذیرفتن باورهای درست و کنارگذاشتن باورهای نادرست  شخصیتی مستقل کسب کند.
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خب! تا این جای کار، چند نکته را فهمیدیم:  هر کسی در زندگی دارای عقاید و باورهایی است.  این باورها هستند که هدف انسان در زندگی 
را مشخص می کنند و  فکرکردن به این باورها، فلسفه ورزی و نوعی تفکر فلسفی است.

به عبارت دیگر، عقاید و طرز فکر انسان ها، فلسفءه آن ها برای زندگی است، پس هر آدمی در زندگی دارای فلسفه ای است که ممکن است آن را 
براساس تفکر و تحلیل عقالنی به دست آورده باشد یا ممکن است صرفاً برحسب عادت و تقلید از دیگران پذیرفته باشد. فرض کنید کسی معتقد 
باشد انسان برای موفقیت و خوشبختی در زندگی، حتماً باید وارد دانشگاه شود و در یک رشتءه خوب، تا سطوح باالی دانشگاهی درس بخواند. جدا 
از این که چنین اعتقادی درست است یا نه، می دانیم که بیشتر آدم هایی که چنین اعتقادی دارند، از دیگران الگو گرفته اند و اصالً خودشان به طور 
جدی، چنین طرز فکری را تحلیل نکرده اند؛ اما مهم این است که فردی که چنین طرز فکری دارد، قطعاً هدف زندگی اش را تحصیالت دانشگاهی 

می گذارد و زندگی بدون درس خواندن در دانشگاه، برای او معنایی ندارد؛ پس می شود نتیجه گرفت:

فلسفءه هر کس معنادهنده به زندگی اوست.

اگر بخواهیم براساس حرف هایمان، آدم ها را دسته بندی کنیم، به سه دستءه کلی می رسیم:
  آدم هایی که در انتخاب هدف، از دیگران تقلید می کنند: این دسته از مردم، خیلی به خودشان زحمت نمی دهند تا دربارءه حقیقت انسان و جهان 
فکر کنند و به همان چیزهایی که از دوروبرشان آموخته اند یا از دیگران دیده و شنیده اند، قناعت می کنند. این نوع آدم ها معموالً در انتخاب هدف 
نیز دقت نظر زیادی ندارند و معموالً از دیگران یا الگوهای جامعه تقلید می کنند. بنابراین، معنای زندگی برای آن ها همان چیزی است که از دیگران 

گرفته اند. حاال ممکن است معنای زندگی آن ها درست یا غلط باشد.
 آدم هایی که اهل تفکرند و هدف درستی برای زندگی انتخاب کرده اند: این دسته، کسانی هستند که اهل تفکر فلسفی هستند و توانسته اند به حقایقی 

دربارءه انسان و جهان دست یابند؛ در نتیجه، هدفی مناسب برای زندگی شان انتخاب کرده اند و زندگی آن ها معنای درستی پیدا کرده است.
 آدم هایی که اهل تفکرند؛ اما هدف نادرستی برای زندگی انتخاب کرده اند: گاهی، برخی افراد، حتی با این که به زندگی، انسان و جهان فکر کرده اند، 
اما چون توانایی و دقت الزم برای تفکر درست و منطقی را نداشته اند، راه اشتباه را رفته اند و باورهایشان نادرست است. به همین دلیل، در انتخاب 

هدف برای زندگی نیز اشتباه کرده اند و زندگی آن ها معنای نادرستی به خود گرفته است.

به نظر شما اگر اهل تفکر فلسفی و فلسفه ورزی باشیم، چه اتفاقی در زندگی می افتد؟ خب! واقعیتش این است که می توان خیلی جواب ها به این 
سؤال داد! کامالً معلوم است که وقتی اهل تفکر فلسفی باشیم، فواید زیادی نصیب ما خواهد شد. در ادامه، سه اثر و فایدءه فلسفه ورزی در زندگی 

را با هم بررسی می کنیم.

در کتاب منطق سال گذشته، با انواع مغالطه ها آشنا شدیم. با یادگیری منطق و شناخت مغالطه ها می توانیم به برخی باورهای غلط پی ببریم و 
آن ها را کنار بگذاریم. فیلسوفان نیز دقیقاً همین کار را انجام می دهند. آن ها با استفاده از منطق:   مغالطءه موجود در باورهای غلط و نادرست را 
پیدا می کنند تا به فهم درستی از حقایق عالم هستی و مسائل بنیادی زندگی برسند و آن حقایق را با بیانی خالی از مغالطه، به دیگران ارائه کنند. 
 برای عبرت گرفتن دیگران، برخی مغالطه های فلسفی را تشریح کنند. به عبارت دیگر، فلسفه با بهره گیری از دانش منطق، از یک طرف برخی 
مغالطه های فلسفی موجود در باورهای غلط را به ما نشان می دهد و از سوی دیگر، حقایق عالم هستی و مسائل بنیادی زندگی را به ما می فهماند. 
این عبارت یکی از اعتقادات نادرست است:  »زندگی برخی فیلسوفان نشان می دهد که آن ها سرگرم بحث های انتزاعی خود بوده اند و کاری به زندگی 

واقعی مردم نداشته اند؛ پس نیازی نیست که ما هم مثل آن ها خودمان را درگیر این بحث های انتزاعی کنیم.«
در این باور، مغالطه های زیادی وجود دارد؛ ما در این جا فقط چند نمونه از آن ها را مشخص می کنیم:

  در این عبارت، از کلماتی با بار ارزشی منفی استفاده شده است که می توانست این شکلی گفته شود: »فیلسوفان به جای آن که تنها سرگرم زندگی 
روزمره باشند، وقتشان را صرف تفکر در مسائل بنیادی و عمیق زندگی کرده اند.« در واقع به جای »تفکر در اندیشه های بنیادی« از »سرگرم بودن به 

بحث های انتزاعی« و به جای »زندگی روزمرءه مردم عادی« از »زندگی واقعی مردم« استفاده شده است.
 حتی اگر بار ارزشی کلمات را نادیده بگیریم، در این عبارت، تعمیم شتاب زده انجام گرفته و زندگی برخی فیلسوفان را به کل فیلسوفان تعمیم 

داده است.
 این عبارت از مغالطءه مسموم کردن چاه نیز استفاده کرده است و فلسفه ورزی را به شکلی جلوه داده که اگر کسی سراغ فلسفه برود، به بیکاری و 

عدم واقع بینی متهم می شود.
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وقتی اهل فلسفه باشیم، هیچ حرف و اعتقادی را بدون دلیل نمی پذیریم و هر استداللی را معتبر و درست نمی دانیم. به همین دلیل، باورهایمان 
را براساس تفکر، تجزیه و تحلیِل درست می سازیم. همین امر باعث می شود تا در افکارمان مستقل باشیم و بی دلیل از حرف ها و عقاید مردم دیگر 
پیروی نکنیم. همءه مردم دربارءه موضوعات بنیادین فلسفی فکر می کنند. مسائلی مانند خدا، آزادی، اختیار، خوشبختی، رنج و مانند این ها ذهن هر 
کسی را درگیر کرده است؛ اما بیشتر مردم، به جای آن که خودشان به بررسی و تجزیه و تحلیل این مسائل بپردازند، از عقاید رایج پیروی می کنند 
یا برحسب عادت، عقیدءه قبلی خودشان را پی می گیرند. در حالی که فیلسوف اوالً به نحو جدی به این مسائل فکر می کند و ثانیاً، با روش درست و 

منطقی به تفکر در این مسائل می پردازد. به همین دلیل می گوییم:

فیلسوف تابع برهان و استدالل است؛ نه تابع افراد و اشخاص.

خیلی از عقاید و باورهایی که در یک جامعه وجود دارد، مبنای عقلی درست و حسابی ندارند؛ بلکه فقط به دلیل مرور زمان و یا انتقال از یک نسل 
به نسل دیگر، به صورت یک عادت درآمده و بیشتر افراد جامعه، بدون دلیل آن ها را پذیرفته اند.

آن هایی که اهل فکر و اندیشه اند؛ یعنی فیلسوفان و متفکران جامعه، این قبیل افکار و باورها را بی دلیل نمی پذیرند. بلکه آن ها را مورد نقد و ارزیابی 
قرار می دهند. حال اگر این عقاید با عقل و استدالل منطبق نباشد، نه تنها خودشان آن ها را نمی پذیرند، بلکه سعی می کنند مردم را نیز از غلط بودن 

این باورها آگاه کنند.
حال ماجرا از همین جا آغاز می شود! مردمی که سال ها بر طبق چنین باورهایی رفتار کرده اند و معنای زندگی شان را از این عقاید گرفته اند، حاضر 
نیستند به راحتی حرف فیلسوف ها و متفکران را بپذیرند. به همین دلیل، دیدگاه متفکران را باطل و انحرافی می دانند؛ یعنی به جای قبول نقد 
فیلسوفان، خود آن ها را متهم می کنند به منحرف و دارای دیدگاه غلط! اما روی خوش داستان آن جاست که مقاومت و مبارزءه این متفکران در نهایت 

نتیجه می دهد و کم کم، بسیاری از مردم، حق بودن سخناِن این دلسوزان را می پذیرند و به سمت حقیقت رو می آورند.
افالطون، فیلسوف بزرِگ تاریخ نیز برای این ماجرا، تمثیل و داستان معروفی ارائه کرده است.

قبالً با دیدگاه افالطون در مورد عالم مثال آشنا شدیم. افالطون در کتاب جمهوری، تمثیل مشهوری دارد به اسم تمثیل غار که در آن، فلسفه اش را به 
صورت مختصر و تمثیلی توضیح می دهد. او در این تمثیل می خواهد نشان دهد که »چگونه فلسفه، انسان را به سمت آزادی حقیقی هدایت می کند.«

تصویر کلی از تمثیل غار
فرض کنید غاری وجود دارد که در آن، یک سری آدم را که تا به حال بیرون غار را ندیده اند، پشت به دهانءه غار و رو به یک دیوار نشانده باشند 
و دست و پایشان را جوری بسته باشند که نتوانند پشت سرشان و دهانءه غار را ببینند. حاال در بیرون غار آتشی روشن است که نورش به داخل 
غار می آید؛ اما میان آتش و دیوار داخل غار )که آدم های دست وپا بسته به آن نگاه می کنند( اشیا و آدم های مختلفی مشغول زندگی اند. در چنین 
حالتی، آدم های گرفتار درون غار، صداهای حقیقی را می شنوند اما فقط سایءه اشیا و آدم های دیگر را می بینند؛ درست مثل سالن سینما که رو به پردءه 
سینما نشسته ایم و پنجرءه پخش فیلم را که در پشت سر ما قرار دارد، نمی بینیم. این مردمِ اسیر، فکر می کنند که این سایه ها اشیای واقعی هستند.

حاال فرض کنید که زنجیر یکی از این گرفتارها پاره می شود و می تواند برگردد و دهانءه غار را ببیند. بعد این آدم به کمک یک فرد دیگری از بیرون 
غار، از راهروی دهانءه غار باال می رود و با دنیای واقعی مواجه می شود. در ابتدا، روشنایی روز آن قدر برای این آدم که به تاریکی عادت کرده بود، 
زیاد است که نمی تواند هیچ چیزی را درست ببیند و چشم هایش درد می گیرد. اما کم کم چشمانش به روشنایی عادت می کند و می تواند اشیای 
حقیقی را ببیند. قطعاً این فرد که حاال فهمیده است چیزی که قبالً می دیده حقیقی نبوده و فقط سایه ای از اشیا بوده است، از وضعیت جدید خود 

احساس رضایت خواهد داشت.
حاال فرض کنید که این آدم را دوباره به درون غار برگردانیم، چه اتفاقی می افتد؟ قطعاً او به دوستانش می گوید که دارند سایه های اشیای حقیقی 

را می بینند نه خود اشیا را.
واکنش دوستانش چه خواهد بود؟ قطعاً به او می خندند و فکر می کنند در بیرون غار دچار بیماری شده و چشمانش مشکل پیدا کرده اند.

تفسیر تمثیل غار
افالطون عالم طبیعت را که عالم اشیای محسوس است به عالم سایه های درون غار تشبیه کرده و دنیای واقعی بیرون غار را به عالم مثال. افالطون 

رهایی از غار و رسیدن به عالم مثال را آزاداندیشی می داند. از نظر او:
 گرفتاری درون غار، گرفتاری در عادت ها و باورهای غلط است.  پاره شدن ناگهانی زنجیرها، همان حیرت فلسفی است.

 آن کسی که به بیرون غار هدایت می شود فیلسوف است.  طی کردن مسیر غار تا بیرون همان کوشش و تالش فلسفی است.
 برخورد ابتدایی با نور خورشید و دردگرفتن چشمان فرد، همان دردناک بودن مواجهءه اولیه با حقیقت و سختی ترک عادت هاست.

 لذت دیدن اشیای واقعی همان لذت فهم حقیقت است.  درک حقیقت به صورت تدریجی میسر می شود.
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کدامگزینهازنتایجمستقیماندیشیدنبهباورهایمانوبررسیآنهامحسوبنمیشود؟2 92

4( ترک باورهای غلط 3( آزاداندیشی  2( آموختن فلسفه  1( کسب شخصیتی مستقل 
فهمفلسفیعقایدوباورهایماننیازمندچیست؟2 93

4( استقالل شخصیت 3( مرور دالیل پذیرش باورها  2( آموختن فلسفه  1( ترک باورهای غلط 
کدامگزینهدرموردباورهایآدمینادرستاست؟2 94

2( گاهی از روی عادت برخی باورها را قبول می کنیم. 1( فهم فلسفی آن ها با پذیرش بی دلیل آن ها در تعارض است. 
4( نمی توان بدون داشتن دلیل، به هیچ باوری اعتقاد داشت.  3( غور در باورهای زندگی نوعی تفکر فلسفی است. 

کدامگزینهربطیبهتفکرفلسفیدرموردباورهاندارد؟2 95
2( کنارگذاشتن باورهای نادرست و غیرمنطقی 1( ارزیابی باورهای زندگی  

4( داشتن باورهایی درست و اخالقی در زندگی  3( کشف ریشءه عقاید زندگی  
چهکسیرامیتواناهلتفکرفلسفیدانست؟2 96

2( کسی که توانسته باورهایی منطقی در زندگی داشته باشد. 1( آن که توانسته دیدگاه های فلسفی برخی فیلسوفان را بداند. 

4( کسی که فارغ از اشتغاالت روزانه، طرز فکری درست دارد. 3( آن که ریشءه باورهای خود و دیگران را تحلیل کرده است. 
اندیشءهفیلسوفانهعبارتاستاز:2 97

4( داشتن هدف در زندگی 3( نداشتن عقاید نادرست  2( داشتن باورهای درست  1( کشف معنای زندگی 
کدامگزینهدربارءه»باورهاوعقاید«نادرستاست؟2 98

2( تعیین کنندءه معنای زندگی هستند. 1( هدف زندگی را مشخص می کنند.  
4( نوعی تفکر فیلسوفانه محسوب می شوند. 3( فلسفءه هر فرد را شکل می دهند.  

وقتیکسیمثلافالطونرافیلسوفمینامیم،میتواننتیجهگرفت...............2 99
2( عقایدش از سر عادت و تعصبات شکل نگرفته بود. 1( هیچ باور نادرستی در زندگی اش نداشته است. 

4( با فلسفءه پیش از خود، به طور کامل آشنایی داشته. 3( تمامی عقاید مردم زمانه اش را کنار گذاشته است. 
بهطورکلی،اهدافزندگیانسانهابرچهاساسیمعینشدهاست؟2 100

4( عقاید و طرز فکر آدمیان 3( دین و اعتقادات مذهبی  2( عادت و تقلید از دیگران  1( تفکر و استدالل عقالنی 
دربارءهکسیکهدرپیفهمریشءهباورهایشاستمیتوانگفت:2 101

2( برخالف دیگران، به زندگی اش معنا بخشیده است. 1( توانسته با تفکر فلسفی باورهای نادرست را کنار بگذارد. 
4( وارد تفکر فلسفی در مورد باورهایش شده است. 3( از معدود کسانی است که در زندگی دارای هدف است.  

برایفهمفلسفیباورهاوعقایدزندگیخودمانبهچهچیزینیازداریم؟2 102
4( نداشتن باور نادرست 3( تقلید از فیلسوفان  2( تفکر جدی دربارءه باورها  1( آگاهی از دانش فلسفه 

کدامگزینهبهفردیاشارهمیکندکهدرزندگیبهآزاداندیشیرسیدهاست؟2 103
2( آن کسی که باورهای درست دیگران را بپذیرد. 1( کسی که دارای باورهایی درست در مورد زندگی باشد. 

4( فردی که از دانش فلسفه اطالع درستی داشته باشد. 3( هر کس که خودش بنیاد فکری خویش را بسازد. 
برخیآدمهاکمتربهاموریمانندحقیقتانسانوجهانمیاندیشند.اینآدمهامعموالً...............2 104

4( باورهای دیگران را پذیرفته اند. 3( هدفی در زندگی ندارند.  2( باورهایشان درست است.  1( عقایدشان غیرمنطقی است. 
اگرهدفزندگییکفردبراساسدیدگاهیغلطشکلگرفتهباشدومعنایینادرستبرایزندگیاشبرگزیدهباشد،آنگاهمیتواننتیجهگرفت...............2 105

2( جزء مردم معمولی و فاقد تفکر محسوب می شود. 1( با دانش فلسفه و دیدگاه های فلسفی آشنا نیست. 
4( در تحلیل و ارزیابی فلسفی درست ناتوان است. 3( عقایدش برحسب عادت ها شکل گرفته اند.  

میتوانگفت»عموممردمدرمسائلبنیادینفلسفیمیاندیشندونظرمیدهند«،پسچهتفاوتیمیانمردممعمولیوفیلسوفانوجوددارد؟2 106
1( توانایی فیلسوف در پاسخگویی به این سؤاالت و ناتوانی مردم عادی در پاسخگویی.

2( جدیت فیلسوف در پرداختن به این پرسش ها و روش درست او برای رسیدن به پاسخ.
3( عدم فهم پرسش ها از سوی مردم عادی و درک درست فیلسوف از پرسش و اهمیت آن.

4( فیلسوفانه اندیشیدن فیلسوف به این پرسش ها و منطقی نگاه کردن مردم به سؤاالت.
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میتوانگفتفیلسوفتابع...............استنه............... .2 107
2( عقاید درست - باورهای نادرست 1( عقل و برهان - دارای عقیده و باور  

4( فلسفه و برهان - علم و دانش 3( برهان و استدالل - افراد و اشخاص  
کدامعبارتدرستاست؟2 108

1( فیلسوف واقعی سخنی را بدون دلیل نمی پذیرد و باورهایش بر پایءه تبلیغات استوار نیست.
2( کسی که در ظلمات تعصب است، اگر بخواهد آزاد شود، رهایی از غار و رسیدنش به روشنایی آسان خواهد بود.

3( زندگی برتری که بر پایءه حقیقت بنا شده باشد، هیچ گاه برای انسان دشواری و سختی ندارد.
4( برای کشف حقیقت ابتدا باید زیربنایی عقالنی و محکم بنا کرد، آن گاه زنجیر عادات نابخردانه را پاره کرد. 

میشودگفتفیلسوفواقعیکسیاستکهحقیقترا............... .2 109
2( بر هر چیزی ترجیح می دهد 1( آن گونه می بیند که می خواهد  

4( بر پایءه زندگی بنا می کند  3( مطابق با باورها می داند  
کدامگزینهدربارءهفلسفهنادرستاست؟2 110

2( در واقع همان هدف و غایت زندگی آدمی است. 1( با پرسشگری دربارءه سؤاالت بنیادین آغاز می شود. 
4( بهره گیری از عقل برای زندگی بهتر است.  3( عشق به خردمندی و هنر خوب زیستن است. 

کدامگزینهدربارءهفیلسوفواقعیدرستاست؟2 111
2( هرگز به باورهایش اعتماد نمی کند. 1( هیچ حرفی را بدون دلیل نمی پذیرد. 

4( منطق را بر هر چیزی ترجیح می دهد.  3( بر پایءه باورهایش زندگی نمی کند.  
مالکحقیقیبودنیکباورچیست؟2 112

4( نظم و پیوستگی داشتن 3( متعصبانه نبودن  2( دلیل و استدالل داشتن  1( مطابقت با واقعیت 
فرقباورهاییکفیلسوفباانسانعادیدرایناستکهفیلسوفهمواره............... .2 113

2( دارای باورهای فلسفی تری است 1( به باورهایش اندیشیده است  
4( می تواند برای آن ها استدالل درست ارائه کند  3( بر پایءه آن ها زندگی اش را می سازد  

ارسطویفیلسوف،دربارءهاستادشافالطون،جملءهمعروفیداردکهمیگوید:»افالطونبرایمنعزیزاست؛اماحقیقتعزیزتراست.«کدامگزینه2 114
باایندیدگاهمطابقاست؟

2( فلسفه یعنی تابعیت از استدالل نه افراد و اشخاص. 1( فیلسوف اهل استدالل است نه پاسخ غیرمنطقی. 
4( فیلسوف عقاید درست را می پذیرد و افراد را نفی می کند. 3( فلسفه یعنی داشتن عقاید درست نه باور غیرمنطقی. 

کدامگزینهدربارءهرابطءهمیانفلسفهوزندگینادرستاست؟2 115
2( اندیشءه فیلسوفانه غور در باورهای مربوط به زندگی است. 1( فلسفءه هر کس نقشی اساسی در معنابخشی به زندگی او دارد. 
4( نمی توان اهل فلسفه بود و عقاید مردم دیگر را پذیرفت. 3( باورهای زندگی، در تعیین اهداف ما نقش اساسی دارند. 

چهکسیرانمیتوانلزوماً»اهلتفکرفلسفی«شمرد؟2 116
2( کسی که خودش بنیان های فکری خویش را ساخته باشد. 1( آن که باورهایش را در چارچوب عقل و منطق قرار می دهد. 
4( کسی که باورهایی درست و منطقی در باب زندگی دارد. 3( آن که آزاداندیش است و در تفکر شخصیتی مستقل دارد. 

کدامگزینهدرموردتمثیلغارافالطوننادرستاست؟2 117
2( این تمثیل در کتاب جمهوری ارائه شده است. 1( تنها می خواهد فرایند تفکر فلسفی را تشریح کند. 
4( انسان های در بنِد عادت را به تصویر می کشد.  3( در حقیقت خالصه ای است از فلسفءه افالطون. 

نمادحقیقتدرتمثیلغارافالطونچیست؟2 118
4( آتش پشت سر ساکنان غار 3( سایه های روی دیوار  2( گرفتاران در زنجیر  1( موجودات بیرون از غار 

درتمثیلغارافالطون،کسیکهدرونغاردستوپایشدرزنجیراست،چهویژگیایدارد؟2 119
2( فاقد هرگونه باور و عقیده ای است. 1( به باورها و عقایدش نمی اندیشد.  
4( از زندگی عادی محروم شده است. 3( زندگی اش فاقد معنا و هدف است.  

کدامگزینهدرموردتمثیلغارافالطونتوضیحدرستیارائهدادهاست؟2 120
1( این تمثیل بخش های مختلف دانش فلسفه را به آدمیان آموزش می دهد.
2( با استفاده از این تمثیل می توانیم عادات غیرمنطقی زندگی را بشناسیم.

3( این تمثیل نشان می دهد که آزادی حقیقی در گرو رهایی از عادات غیرمنطقی است.
4( تمثیل افالطون روش های منطقی و استداللی تفکر در باورها را به ما نشان می دهد.



28

باتوجهبهتمثیلغارافالطون،بزرگترینزندانبشرچیست؟2 121
2( نداشتن باورهای درست و منطقی 1( زندان باورها و عادت های نادرست  

4( عدم پیروی از فیلسوفان 3( عدم انتخاب هدف و باور برای زندگی 
افالطوندرتمثیلغار،میخواهدنشاندهدکه...............موجبرهاییوآزادیانسانمیشود.2 122

2( بررسی باورها 1( فلسفه  
4( استقالل شخصیت 3( باورهای حقیقی  

پارهشدنناگهانیزنجیرهایآدمیدرتمثیلغاربرابراستبا............... .2 123
2( حیرت 1( کشف حقیقت  

4( مواجهه با فلسفه 3( ترک عادت  
درتمثیلغار،عالمبیرونودرونغاربهترتیببرابرندبا...............و...............درفلسفءهافالطون.2 124

2( عالم هستی ـ عالم طبیعت 1( عالم مثال ـ عالم هستی  
4( عالم ماوراءالطبیعه ـ عالم هستی  3( عالم مثال ـ عالم طبیعت  

تحملناپذیربودنبرخوردبانوربرایکسیکهازغارافالطونیبیرونآمدهشبیهاستبه............... .2 125
2( سختی اعتقاد به باورهای بنیادی زندگی 1( دشواری ترک عادت و پذیرش حقیقت 

4( تحمل ناپذیری پذیرش باورهای تلخ زندگی 3( سختی پذیرش باورهای بی دلیل و غیرمنطقی 
براساستمثیلغارافالطون،میتوانیمبگوییم:2 126

1( آدمی به محض مواجهه با حقیقت، از باورهای نادرست خویش دست می کشد.
2( آنان که در زنجیر باورهای غلط گرفتارند، منتظر کسی اند که حقیقت را نشانشان دهد.

3( آدمیان گرفتاِر درون غار، با وجود اطالع از حقایق بیرون از غار، عادتشان را حفظ می کنند.
4( مواجهه با حقیقِت بیرون از غار، در ابتدا برای هر کسی سخت و دردناک خواهد بود.

کدامگزینهباتوصیف»فردیکهباورهاینادرستزندگیاشراتشخیصدادهوآنهاراکنارگذاشته«ناسازگاراست؟2 127
2( توانسته به آزاداندیشی دست یابد. 1( معنای زندگی اش را از دست داده است. 

4( شخصیتی مستقل کسب کرده است. 3( بنیان های فکری اش را خودش می سازد. 
کدامگزینهنادرستاست؟2 128

2( معنای زندگی هر فرد، طرز فکر او را مشخص می کند. 1( فلسفءه هر کس در اصل، معنادهنده به زندگی اوست. 
4( برخی باورهای زندگی افراد از سر عادت حفظ شده اند. 3( اندیشیدن فیلسوفانه، تأمل دربارءه باورهای زندگی است. 

کدامگزینهازفوایدمستقیمتفکرفلسفیدرزندگیمحسوبنمیشود؟2 129
2( معنابخشی به زندگی 1( رهایی از عادات غیرمنطقی  

4( استقالل در اندیشه 3( دوری از مغالطه ها  
آیامیتوانیمبدونآشناییبادانشفلسفهنیزبهفهمفلسفیباورهایزندگیدستیابیم؟2 130

1( خیر؛ زیرا فهم فلسفی باورهای زندگی نیازمند داشتن تخصص در دانش فلسفه است.
2( بله؛ زیرا همه در تفکراتشان دارای استقالل فکری اند و سازندءه بنیان های فکری خویش هستند.

3( خیر؛ زیرا بدون مهارت در فلسفه، افراد توانایی تفکر منطقی و دوری از مغالطه ها را ندارند.
4( بله؛ چون هر که به باورهایش و دالیل درستی آن ها بیندیشد، وارد تفکر فلسفی شده است.
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به - 92 و  شود  فلسفی  تفکر  وارد  کسی  است  ممکن  گزینءه »2« 
باورهایش فکر و آن ها را بررسی کند، اما فلسفه نیاموخته باشد.

از - 93 ترک باورهای غلط و کسب شخصیت مستقل  گزینءه »3« 
آموختن  و ۴(.  )رد گزینه های ۱  نه شرط های آن  است،  فلسفی  فهم  نتایج 

فلسفه نیز ربطی به فهم فلسفی ندارد )رد گزینءه ۲(.
بسیاری از باورهای ما بدون دلیل و صرفاً از روی - 94 گزینءه »4« 

عادت پذیرفته شده اند.
در - 95 غور  فیلسوفانه، ۱(  اندیشیدن  و  فلسفی  تفکر  گزینءه »4« 

یافتن دالیل  و  آموختن چرایی   )۲ است.  زندگی  به  مربوط  باورهای  همین 
درستی یا نادرستی باورها. ۳( راه پذیرفتن باورهای درست و کنار گذاشتن 
این خودمان  این صورت )وجود موارد سه گانه(،  نادرست است. در  باورهای 
هستیم که بنیان های فکری خود را می سازیم و به آزاداندیشی می رسیم و 
شخصیتی مستقل کسب می کنیم، اما داشتن باورهایی درست و اخالقی را 
همگان دارند که چه بسا از سر عادت باشد نه از روی فکر و اندیشه. »همءه ما 
با  انسان، مرگ، عدالت، زیبایی و نظایر آن داریم و  باورهایی دربارءه جهان، 
همین باورها زندگی می کنیم. شاید دالیل برخی از این باورها را بدانیم و برای 
برخی هم دلیلی نداشته باشیم و صرفاً طبق عادت آن ها را قبول کرده باشیم«.

با - 96 آشنایی  یا  درست  عقیدءه  و  فکر  طرز  داشتن  گزینءه »3« 
دیدگاه های فیلسوفان، لزوماً به معنای متفکربودن نیست. بسیاری از افراد، با این که 
اصالً به عقایدشان فکر نکرده اند، به پیروی از دیگران، باورهایی درست و منطقی 

دارند، اما وقتی به ریشه های اعتقاداتمان بیندیشیم، وارد تفکر فلسفی شده ایم.
اندیشءه فیلسوفانه نوعی تفکر و فعالیت است، در حالی - 97 گزینءه »1« 

که داشتن یا نداشتن یک عقیده یا هدف، اصالً فعالیت و تفکر نیست. کشف معنای 
زندگی در اثر تفکر به باورها و عقایدی شکل می گیرد که آن ها را تحلیل کرده ایم؛ 

بنابراین غور در باورهای زندگی و کشف معنای آن، اندیشه ای فیلسوفانه است.
عقیده و باور، تفکر نیست بلکه یک نوع دانش )تصور - 98 گزینءه »4« 

یا تصدیق( است که حتی می تواند بدون مبنا و از سر عادت پذیرفته شده باشد.
فیلسوف کسی است که عقاید و باورهایش را مورد - 99 گزینءه »2« 

نقد و ارزیابی قرار داده و کوشیده تا عقاید نادرست را کنار بگذارد و به عقاید 
درست پایبند بماند، اما شاید هم چنان عقیده ای داشته باشد که نادرست باشد 

یا عقیده ای داشته باشد که هم درست است و هم مردم دیگر به آن معتقدند.
فکر - 100 دارای طرز  زندگی خویش  در  انسان ها  همءه   گزینءه »4« 

و عقایدی هستند که اگر آن ها را تحلیل کنیم، می توانیم به اهداف زندگی 
آن ها پی ببریم و بفهمیم زندگی برایشان چه معنایی دارد. بنابراین طرز فکر 

و باورها و عقاید مردم است که اهداف زندگی آن ها را مشخص می کند.
تمامی انسان ها در زندگی دارای باورها و عقایدی - 101  گزینءه »4« 

هستند، حال چه این باورها با تفکر انتخاب شده باشند و چه از روی عادت و 
تقلید از دیگران. به  هر حال این باورها مبنای تصمیم گیری های افراد است و 
اهداف و معنای زندگی آن ها را مشخص می کند، اما کسی که بخواهد ریشءه 

باورهایش را بیابد و آن ها را بررسی کند، وارد تفکر فلسفی شده است.
وقتی به باورهایمان بیندیشیم و سعی کنیم درستی - 102  گزینءه »2« 

و نادرستی آن ها را بررسی کنیم، در نهایت به فهم فلسفی از باورها خواهیم رسید.
نفر - 103 از یک  تقلید  براساس  فقط  انسان  است  ممکن   گزینءه »3« 

دیگر نیز دارای باورهای درست باشد )رد گزینءه ۱( و نیز ممکن است بدون دلیل، 
عقاید درست دیگران را بپذیرد )رد گزینءه ۲( اما آزاداندیشی زمانی به دست می آید 
که خودمان بنیان های فکری خویش را بسازیم؛ یعنی در مورد باورهایمان فکر 
کنیم و درست و نادرست آن ها را تشخیص دهیم و عقاید نادرست را کنار بگذاریم. 

این کار لزوماً نیازمند اطالع از دانش فلسفه نیست. )رد گزینءه ۴(

باشد، هدف - 104 تفکر فلسفی  اهل  وقتی کسی کم تر  گزینءه »4« 
زندگی و معنای زندگی اش را از دیگران و دیدگاه های مسلط در جامعه اش 
گرفته و در واقع، دنباله روی دیگران است. چنین کسی، ممکن است دارای 

باورهای منطقی و درست یا غیرمنطقی و نادرست باشد.
ممکن است کسی فلسفه خوانده باشد و باورهایش - 105 گزینءه »4« 

هم چنان نادرست باشد )رد گزینءه ۱( یا فکر کرده باشد و باورهایش را ارزیابی 
نتایج  به  تحلیل منطقی،  و  فلسفی  تفکر  دلیل ضعف در  به  اما  باشد،  کرده 

نادرستی رسیده باشد )رد گزینه های ۲ و ۳(.
تفاوت فیلسوف با مردم عادی در این است که اوالً - 106 گزینءه »2« 

فیلسوف دربارءه این سؤاالت به نحو جدی فکر می کند و ثانیاً با روش درست 
وارد این قبیل مسائل می شود.

فیلسوف اهل تفکر فلسفی است؛ یعنی تابع عقل و - 107 گزینءه »3« 
برهان و استدالل است، نه دیدگاه های افراد و اشخاص دیگر. 

رهایی از غار تعصبات و عادات کار آسانی نیست - 108 گزینءه »1« 
انسان  برای  بسا  چه  حقیقت  جست وجوی  و  برتر  زندگی   .)۲ گزینءه  )رد 
برای   .)۳ گزینءه  )رد  به جان خرید  را  آن ها  باید  که  باشد  داشته  مشکالتی 
باید زنجیر عادات را پاره کرد تا سپس بتوان زیربنایی  ابتدا  کشف حقیقت 

محکم بنا کرد )رد گزینءه ۴(.
فیلسوف حقیقی، حقیقت را بر هر چیزی ترجیح - 109 گزینءه »2« 

می دهد.
برای - 110 روشی  بلکه  نیست  زندگی  غایت  فلسفه  گزینءه »2« 

رسیدن به غایت زندگی یعنی »خوب زیستن« است.
فیلسوف واقعی هیچ حرفی را بی دلیل نمی پذیرد. - 111 گزینءه »1« 

گزینءه )۲(: اگر باورها حقیقی باشند، فیلسوف به آن ها اعتماد و بر مبنایشان 
عمل می کند.

گزینءه )۳(: فیلسوف بر پایءه باورهای حقیقی زندگی می کند.
گزینءه )۴(: فیلسوف واقعی حقیقت را بر هر چیزی ترجیح می دهد.

مالک حقیقت داشتن یک عقیده، مطابقت با واقعیت - 112 گزینءه »1« 
است نه چیز دیگر.

بیندیشد - 113 باورهایش  به  فردی  هر  است  ممکن  گزینءه »4« 
فیلسوف می تواند  اما  و ۲(،  )رد گزینه های ۱  باشد  فلسفی  باورهای  دارای  و 
لزوماً  عادی  مردم  ولی  کند،  استدالل  و  بیاورد  دلیل درست  باورهایش  برای 
نمی توانند. در ضمن، هر آدمی براساس باورهایش زندگی می کند )رد گزینءه ۳(. 

فیلسوف تابع استدالل و برهان است. ارسطو نیز - 114 گزینءه »2« 
از طریق استدالل به نتایجی رسیده بود که مخالف دیدگاه های استادش بود. 
بنابراین، گرچه استادش برایش عزیز بود، اما حقیقتی را که با برهان به آن 

رسیده بود، عزیزتر می داشت.
و - 115 نقد  از  بعد  و  باشیم  فلسفه  اهل  است  ممکن  گزینءه »4« 

جملءه  بنابراین  بپذیریم؛  را  آنان  درست  باورهای  دیگران،  باورهای  ارزیابی 
درست این است که بگوییم »نمی شود اهل فلسفه بود و بدون دلیل، باورهای 

مردم دیگر را پذیرفت«.
داشتن باورهای درست و منطقی لزوماً به معنای - 116 گزینءه »4« 

این نیست که اهل تفکر فلسفی هستیم. شاید این باورهای درست را برحسب 
عادت از دیگران گرفته ایم.

تشریح - 117 را  فلسفی  تفکر  فرایند  تنها  غار،  تمثیل  گزینءه »1« 
نمی کند، بلکه نتایج و تأثیر آن را نیز نشان می دهد.

در تمثیل غار افالطون، آن چه نماد حقیقت است، - 118 گزینءه »1« 
عالم بیرون از غار و موجودات بیرون از غار هستند.
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گرفتار - 119 بند  در  که  آن  افالطون،  غار  تمثیل  در  گزینءه »1« 
است، مانند کسی است که در بند باورها و عقاید خود گرفتار شده، بی  آنکه 
چنین  یعنی  نادرست؛  یا  درست اند  باورهایش  آیا  و  چیست  حقیقت  بداند 

فردی هرگز به درستی یا نادرستی باورهایش نیندیشیده است.
 گزینءه »3« - 120

گزینءه )۱(: این تمثیل مجموعءه فلسفءه افالطون است و ربطی به بخش های 
مختلف دانش فلسفه ندارد.

گزینءه )۲(: رهایی از باورهای نادرست نیازمند تفکر در مورد باورهاست، نه 
آشنایی با یک تمثیل فلسفی.

به  را  انسان  این تمثیل می خواهد نشان دهد که چگونه فلسفه  گزینءه )۳(: 
آزادی حقیقی می رساند. این آزادی عبارت است از رهایی از باورهای نادرست؛ 
در  فلسفه ورزی  با  اما  است  حقیقت  می کردیم  فکر  که  چیزی  همان  یعنی 

نهایت می فهمیم که فقط سایه ای از حقیقت بوده است.
گزینءه )۴(: تمثیل افالطون به هیچ وجه روش درست تفکر و فلسفه ورزی را 

نشان نمی دهد.
درون - 121 زندگی  که  می فهمیم  غار  تمثیل  براساس  گزینءه »1« 

غار زندان عادت های نادرست است؛ یعنی عادت به پذیرش باورهایی که از 
قبل داشته ایم و نمی خواهیم آن ها را تغییر دهیم.

تمثیل غار نشان می دهد که فلسفه آدمی را از بند - 122 گزینءه »1« 
عادت ها و باورهای غلط رها می کند.

فلسفه - 123 وارد  انسان  که  است  لحظه ای  آن  حیرت  گزینءه »2« 
می شود و نسبت به باورهایش دچار حیرت می شود.

عالم مثال عالم حقیقی و بیرون غار است و عالم - 124 گزینءه »3« 
درون غار، عالم طبیعت و امور محسوس.

با نور و دیدن اشیای واقعی در - 125 دشواری برخورد  گزینءه »1« 
تمثیل غار، درست برابر است با دشواری ترک عادت و دیدن حقیقت.

حتی آن کسی که از غار خارج می شود نیز نمی تواند - 126  گزینءه »4« 
به راحتی حقایق بیرونی را ببیند و بپذیرد. زیرا چشمانش به تاریکی عادت کرده 
است. بنابراین، مواجهه با حقیقت حتی برای او نیز در ابتدا سخت و دردناک است.

کنارگذاشتن - 127 و  باورها  برخی  نادرستی  تشخیص  گزینءه »1« 
آن ها، لزوماً به معنای از دست رفتن معنای زندگی نیست؛ زیرا فرد باورهای 
غلط را با باورهای درست جایگزین می کند تا زندگی اش معنای درستی بیابد.

طرز فکر و باورهای افراد است که معنای زندگی - 128 گزینءه »2« 
آن ها را مشخص می کند، نه برعکس.

هر کسی که در زندگی اش دارای باورها و عقایدی - 129  گزینءه »2« 
است، زندگی اش معنایی دارد و این مسئله ربطی به تفکر فلسفی ندارد. تفکر 

فلسفی موجب می شود برای زندگی معنایی درست تر و واالتر انتخاب کنیم.
دانش - 130 در  تخصص  داشتن  لزوماً  فلسفی  تفکر   گزینءه »4« 

مورد دالیل  در  این که  به محض  غیرفیلسوف هم  انسان های  نیست.  فلسفه 
درستی عقاید و ریشءه پذیرش آن ها می اندیشند، وارد تفکر فلسفی شده اند؛ 

پس فهم فلسفی باورها ربطی به آشنایی با دانش فلسفه ندارد.


