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فلسفه و ابعاد آن درس اول

چیستی فلسفه ؟
انسان از آن هنگام که به صورتی جدی به پرسش هایی از قبیل : سعادت واقعی چیست؟ سرانجام ما انسان ها در این جهان چیست؟ 

جهان چه سرانجامی دارد؟ ... پرداخت و رسیدن به پاسخ آن ها دغدغه خاطر او شد، وارد تفکر فلسفی شده است.

دو مرتبه از تفکر
پرسش های انسان هنگامی که درباره امور روزمره باشد در سطح مرتبه اول تفکر یا فطرت اول است . مانند هنگامی که می پرسد 
امروز ناهار چه داریم؛ اما گاهی انسان در سطحی باالتر  و بر پایه فطرت ثانی، می پرسد چرا باید جسم من غذای مادی بخورد اما 

روحم به غذای مادی نیازی ندارد؟ روشن است که این پرسش دوم از پرسش اول متفاوت است.

دانش فلسفه
تالش های بشر برای پاسخ قانونمند به سوال های طرح شده از قبیل » ما در چگونه جهانی زندگی می کنیم؟ « موجب ظهور دانشی 

به نام فلسفه شده است.
دانش فلسفه عهده دار بررسی قانونمند سوال هایی از قبیل » ما در چگونه جهانی زندگی می کنیم؟« و  می باشد فیلسوفان کسانی 

هستند که به صورت قانونمند و تخصصی به آن ها پرداخته و کوشیده اند پاسخ دقیقی به این قبیل سوال ها بدهند.

واژه فلسفه
مفهوم فلسفه را در مقایسه دو واژه » فیلسوف و سوفیست « به خوبی می توان درک کرد. سوفیست به معنای دانشمند است. کسی 
که خیال می کند دانش را به دست آورده و حقیقت در چنگش می باشد ، بنابراین تالشی برای پرسش گر بودن و یا به چالش کشیدن 
به  نمی پندارد که  دانایی. کسی که هیچ گاه  یعنی دوست دار  پیداست  واژه اش  از  فیلسوف چنان که  اما  نمی کند.  اندیشه های خود 
حقیقت رسیده است . بنابراین همیشه  در مسیر حقیقت حرکت می کند و از خود و دیگران پیاپی درباره حقیقت می پرسد. سوفیست 
ادعای دانایی  دارد و فیلسوف معترف به نادانی خویش است. چنان که سقراط به خاطر هم ردیف نشدن با سوفیست ها مایل نبود او 

را دانشمند بخوانند.

ویژگی های فلسفه
1- بنیادی ترین مسئله ها و موضوعات : فلسفه درباره بنیادی ترین و نهایی ترین مسئله ها و موضوعات جهان و انسان بحث می کند و همین 

تفاوت اساسی فلسفه با سایر دانش هاست. به عبارت دیگر فیلسوفان وارد هر موضوعی می شوند در اصل و حقیقت آن کاوش می کنند.
2- استفاده از روش عقلی و استداللی : مسائل فلسفی را نمی توان از طریق حواس یا آزمایش یا جست وجو در طبیعت حل کرد ؛ چرا 

که در برخورد با پرسش های فلسفی باید قبل از هر چیز در اندیشه های خویش تفکر و تأمل نمائیم .
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تاریخ امتحان: 98/3/20

مدت امتحان: 70 دقیقه
درس: فلسفه
رشته: انسانی

سؤاالت امتحان کالس های یازدهم

دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ ) خرداد 98 (

آزمون شماره

3
8 الف( درست یا نادرست بودن عبارت های جدا شده در متن  زیر را با نوشتن حروف  ص و غ  در جدول پاسخنامه، روشن 

نمایید :
)نمره منفی دارد (
از جمله ویژگی های  بر حیرت است و هر فلسفه ای ریشه در حیرت دارد. 2-  با مساله، مقدم  برخورد  1- در تفکر فلسفی 
به  که  است  از وجود  پرسش  فلسفی،  پرسش  بنیادی ترین  است.3-  موضوع ها  و  مساله ها  بنیادی ترین  به  پرداختن  فلسفه، 
حوزه ی طرح چنین پرسشی، فلسفه اولی می گویند. 4- در فلسفه اولی، برای نخستین بار پارمنیدس درخصوص مفهوم های 
وجود و صیرورت، به شیوه ی روشنی بحث نموده است. 5- و در همین حوزه است که گزنوفاس اصول ریاضی را عناصر اولیه 
تمام موجودات می داند.6- فارغ از این بحث ها ، باید گفت که زندگی بر پایه فهم فلسفی، رهایی از عادت های غیر منطقی، 
بر  زندگی اش  آنکه  و  می طلبد.7-  را  گوناگون  سلیقه های  از  کورکورانه  روی های  دنباله  و  بی جا  تعصب های  داوری ها،  پیش 
از مرگ می باشد، چراکه بدی چابک تر  از گریز  از بدی دشوارتر  اندیشه است چونان سقراط حکیم می داند که گریز  اساس 
از مرگ می دود. 8- چنین انسانی، باالترین دانایی را جهل آگاهی می داند و هم اوست که هیچ گاه از حرکت فیلسوفانه باز 
نمی ماند.9- در این حرکت فیلسوفانه، فیلسوف آنگاه که به قدرت شناخت خود می اندیشد از اینکه آیا اساسًا شناخت ممکن 
است و یا شناخت های ما تا چه اندازه ارزش دارند و یا اینکه قلمرو شناخت چیست، می پرسد. 10- حتی در دوره یونان، ارزش 
شناخت و میزان انطباق شناخت انسان با دین، از مسئله هایی بود که نظر فیلسوفان را به خود جلب کرده بود. 11- برای نمونه 
عقل گرایی  فیلسوف  هر  اما  می دهد.12-  گواهی  آن  به  که حواس هرکس  است  همان چیزی  می گفت: حقیقت  پروتاگوراس 
می دانست که حتی شناخت تجربی بر قواعدی عقلی )مانند طبیعت نمی تواند همواره یکسان عمل کند(، متکی است.13- در 
همین حوزه شناخت شناسی، در برابر پروتاگوراِس سوفسطایی، افالطون نیز معتقد بود که ابزار حس، تنها توانایی درک این 
جهان را به انسان می دهد و درک جهان برتر با عقل امکان پذیر است.14- ارسطو که شاگرد افالطون بود، معتقد بود که نطق، 
خصوصیتی جسمانی و فصل ممّیز انسان از سایر حیوانات است.15- همچنین همسو با استاد خویش افالطون، معتقد بود که 
اگر عقل بر قوای دیگِر انسانی، حاکم شود انسان به اعتدالی می رسد که عامل نیکبختی اوست.16- و از نشانه های اعتدال، 
همین سخن توماس هابز است که می گوید : هرگاه انسانی بخواهد در برابر دیگران آزادی زیادی داشته باشد باید به دیگران 

هم حق بدهد که در برابر او به همان اندازه آزاد باشند.

2 ب( طبق شماره در پاسخنامه بنویسید کدام عبارت مرتبط با اندیشه کدام فیلسوف است :
1( آگوست کنت               2( مالصدرا                    3( دکارت                 4( ویلیام جیمز

1- حاشا که احکام شریعت انور با معارف یقینی و ضروری عقلی تعارض داشته باشد .
2- تنها اموری ارزش پژوهش دارند که قابل ارزیابی حسی باشند .

3- انسان در فهم معرفت های عقلی، از حس بی نیاز است.
4- ما نیازمند باورهای مفیدی هستیم که در عمل به کار ما بیایند و سودمندی خود را نشان دهند

4 پ( به پرسش های زیر در پاسخنامه پاسخ مناسب و کوتاه دهید :
1- سه فیلسوف یونانی و مسلمان را که هم حس و هم عقل را معتبر می دانند نام ببرید.

2- ماتریالیست ها چه تبیینی از ذهن دارند؟
3- منظور اگزیستانسیالیست ها از اینکه انسان، طال نیست چیست؟

4- کانت چگونه عملی را خیر اخالقی می داند؟
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تاریخ امتحان: 98/3/20

مدت امتحان: 70 دقیقه
درس: فلسفه
رشته: انسانی

سؤاالت امتحان کالس های یازدهم

دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ ) خرداد 98 (

آزمون شماره

3
6 ت( شماره گزینه درست را به ترتیب در جدول پاسخنامه وارد نمایید :

)نمره منفی ندارد(
1- درکدام گزینه اندیشه ای همسو با آموزه ای از کتاب فلسفه که در پی آن آمده، مطرح گشته است؟

1( با اولین ظهور یک شیء، هرگز نمی توانیم حدس بزنیم چه معلولی از آن حاصل خواهد شد، اّما اگر قوه، توسط ذهن کشف 
شدنی بود، می توانستیم معلول را حتی بدون تجربه پیش بینی کنیم و می توانستیم در ابتدا صرفًا به واسطه اندیشه و استدالل، 
این را در خصوصش اعالم کنیم - قانون علیت از تجربه و آزمایش بدست نمی آید بلکه خودش پایه و اساس هر تجربه ای است.
2( نقد دقیق عقل، مارا متقاعد می کند که عقل در کاربرد نظرورزش هرگز نمی تواند با تکیه بر مؤلفه های خویش، فراتر از 
قلمرو تجربه ممکن گام بردارد - توانایی عقل به انسان امکان می دهد تا یافته هایی سودمند درباره کل هستی، که امکان درک 

تجربی آن هیچ گاه وجود ندارد، به دست بیاورد.
3( صور محسوس، سایه های صور مثالی اند، از این رو عارف به فراست کشفی، از صورت بنده پی به احوالش می برد - دل یکی 

از ابزارهای معرفت بی واسطه انسان است.
4( وظیفه مثبت نظریه ی معرفت، حل مسائل مربوط به روابط میان شناخت، معنا و موضوع شناخت از طریق جست و جو در 

ماهیت شناخت است - معنا و مفهوم معرفت چنان روشن است که نیازی به تعریف ندارد.
2- کدام گزینه نتیجه نپذیرفتن علّیت به عنوان یک اصل عقالنی ، چنانکه کانت آنرا از شروط فهم انسان دانسته است، می باشد؟

2( عدم قطعیت قوانین تجربی فیزیک      1( عدم قطعیت تجربی بودن زمان و مکان 
4( موارد 2 و3 3( عدم قطعیت داده های ابزار حّسی 

3- در جدول اخالق ارسطو، َشَره :
2( حالت تفریط شهوت است             1(  حالت افراط غضب است  

4( حالت افراط شهوت است 3( حالت تفریط غضب است  
4- چنان رفتارکن که بتوانی بخواهی رفتار تو به صورت قانون همگانی درآید. کدام گزینه، همسو با این قاعده نیست؟

1( ابن سینا چنین قواعدی را برآمده از عقل عملی می داند که منبع شناخت فضیلت ها و رذیلت هاست .
2( کانت این قاعده را وضع نموده تا وجدان را بشناسد .

3( بنابر این قاعده، انسان از زمانی که دریافته نفعش در گرو نفع دیگران است ، قوانین اخالقی را ابداع کرده است .
4( طبق این قاعده باید آنچه برای خود می پسندیم برای دیگران هم بپسندیم و در این صورت است که می توانیم با دیگران 

زیست کنیم .
5- به نظر .............. فیلسوفان گذشته با دنباله روی از .............. بیشتر بر استدالل عقلی تکیه کرده بودند و در نتیجه علوم 

تجربی در خرافات، محصور شده و از پیشرفت باز مانده بود.

4( بیکن - ارسطو 3( دکارت - افالطون  2( دکارت - ارسطو  1( بیکن - دکارت 
6- از نظر .............. ، .............. همان ستیزه و جنگ دائمی است که منشاء پیدایش موجودات مختلف است.

2( پارمنیدس - آتش  1( تئتتوس - آتش  
4( تالس - ضدیت آب و آتش 3( هراکلیتس - آتش  

20 جمع
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سیدمصطفی امامی زاده تشریح از: کالس های یازدهم
درس: فلسفه

دبیرستان فرهنگ ) خرداد 98 ( 3 پاسخ آزمون شماره

16151413121110987654321سوال

صصصصغصصصصغصغصغصصپاسخ
الف( -  

4321سوال

4312پاسخ
ب(                                                      

پ( 1( فارابی - ابن سینا - ارسطو

 2( می گویند ذهن مانند ماشینی پیچیده ، تنها مجموعه ای از سلول های مغزی است که افکار را جمع  و جور می کند و به یکدیگر 

مرتبط می سازد.

3( این که انسان برخالف سایر پدیده های عالم ، هستی اش از لحظه تولد مشخص و معین نیست و با دست خود و عمل و زندگی 

خود، هستی اش را رقم می زند.

4( هر کاری که انسان آن را تنها برای اطاعت از وجدان انجام دهد و هیچ گونه هدف و منفعت شخصی در آن نداشته باشد.

654321سوال

342423پاسخ
ت(                

مصطفی ملکیان 
مصطفی ملکیان) زاده ی ۱۳۳۵ ( فیلسوف و روشنفکر ایرانی است. او در شهرضا به دنیا آمد. مصطفی ملکیان در سال 
۱۳۵۲ تحصیل در رشته مهندسی مکانیک را در دانشگاه تبریز آغاز کرد، اما دغدغه های فلسفی و کالمی باعث شد وی 
رشته مهندسی را رها کند و به سراغ فلسفه برود. او تحصیل در حوزه و دانشگاه را هم زمان پی گرفت. ملکیان به گفته 
خودش، در مهر ماه سال ۱۳۵۸ وارد حوزه علمیه می شود و در سال ۱۳۷۷ حوزه را ترک می کند. ملکیان در سال ۱۳۶۵ 
در رشته فلسفه موفق به اخذ مدرک لیسانس شد و با اینکه تنها یک گام تا دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه 
اسالمی دانشگاه تهران فاصله داشت از ادامه تحصیل انصراف داد. سپس به قم رفت و سالیانی نیز به تحصیل در حوزه 
علمیه قم پرداخت. در قم از درس کسانی چون عبداهلل جوادی آملی، محمدتقی مصباح یزدی، حسن حسن زاده آملی، 
یحیی انصاری شیرازی و سید رضا بهاءالدینی و آقای ستوده بهره برد. وی مدتی در مؤسسه امام خمینی مشغول تحصیل 

و تدریس بود. ویرایش کتاب جامعه و تاریخ اثر محمدتقی مصباح یزدی از نتایج این همکاری است.
برخی از آثار او عبارتند از : سنت و سکوالریسم ، مهر ماندگار ، مشتاقی و مهجوری ، حدیث آرزومندی، راهی به 

رهایی و ...

    با فیلسوفان معاصر آشنا شویم 
    برای مطالعه بیشتر


