
به نام خداوند زیبا آفرین 

فلسفه چیست؟:موضوع

یازدهم انسانی:مقطع



(1)فلسفه چیست : درس اول 



:خالصه ی درس
( فیلو)فلسفه معرب فیلوسوفیا به معنای دوستداری

(سوفیا)دانایی
فیلسوف معرب فیلوسوفوس به معنای دوستدار دانش

دوستداری دانایی= فیلوسوفیا
دوستدار دانش= فیلوسوفوس

دانشمند= سوفیست
مغالطه کار= سوفسطایی



: سوفیست ها 
.  پیش از سقراط بوده اند:1

.در استدالل های خود مغالطه میکردند: 2
.را از دست دادند( سوفیست)بعد از مدتی مفهوم اصلی خود کلمه : 3

.را به خود گرفتند( سوفسطایی )به تدریج معنی مغالطه کار : 4
.استداللی که ظاهر درستی دارد ولی در واقع غلط است: مغالطه 



:عقاید سوفسطائیان 

.ادراک انسان مقیاس حقیقت و واقعیت است: 1

.حقیقت و واقعیت ارزش و اعتباری جدای از ادراک آدمی ندارد: 2



:سقراط خود را فیلوسوفوس می نامید به دلیل 

.هم ردیف نشدن با سوفیست ها: 1
.تواضع و فروتنی: 2



: اصطالح فلسفه در بین مردم 
وقتی مردم با حوادثی بر خالف انتظار و عادت مواجه میشوند از ( الف

.علل پدیده ها می پرسند که آنها را به سوی فلسفه ی امور میکشاند
:فلسفه در بین مردم( ب

. چرایی امور و حادثه هاست:1
توضیح و تبیین عقالنی پدیده ها: 2



: تبیین و توجیه عقالنی یعنی 
.انسان با بهره جویی از عقل به راز و رمز امور پی ببرد

: چرا فلسفه بیاموزیم 
انسان در زندگی با سئوالاتی مواجه میشود که به دنبال یافتن پاسخ: 1

.آنهاست
. استدرس فلسفه عهده دار بررس ی روشمند سئوال های بنیادین : 2



ربی قوانین علمی و ارتباط آنها با فلسفه یا اصول مشترک یا مبانی غیر تج

: علوم 

در همه ی قوانین علمی اصول مشترکی وجود دارند که علوم ( الف

.تجربی به این اصول متکی است

. این اصول پذیرفته شده در علوم تجربی قابل تحقیق نیست( ب



: اصل واقعیت داشتن-1
یعنی موجودات وعناصر و پدیده ها ساخته و پرداخته خیاالت ذهنی 

.نیستند

: اصل قابل شناخت بودن طبیعت-2

.یعنی آدمی قادر به شناخت طبیعت و قوانین آن است

: اصل درستی روش آزمایش-3

.استیعنی تجربه و آزمایش روش ی مطمئن برای کشف اسرار طبیعت 



:2تامل صفحه
سوال 

تبار پس علم و دانش بی اع. هیچ کس نمیتواند عاقل تر از دیگری باشد
.  میشود و هیچ کس حق تعلیم و آموزش به دیگران را نخواهد داشت

حق و باطل از هم . حقیقت جنبه ی خصوص ی و شخص ی پیدا میکند
.جدانشدنی می شوند



:3جست و جو صفحه
جواب

ما چون سفسطه علی رغم اینکه استداللی عقالنی نادرستی است ا
ن در وجود آن باعث گسترش علم و فلسفه میشود چرا که فیلسوفیا

)طالب حقیقت. )جهت اقناع عقالنی سفسطه گران بر می آیند



: 4نمونه یابی صفحه
حتما خداوند در نظام طبیعت خسوف یا ماه فلسفه ی خسوف چیست؟ :خسوف

. گرفتگی را الزم میداند
یا فلسفه ی نماز چیست؟ امر پروردگار بر آن است که چرا باید نماز بخوانیم؟ : نماز

.نماز بخوانیم و از این طریق با خداوند صحبت کنیم
یا چرا باید ورزش کنیم؟ به دلیل اینکه جسم و فلسفه ی ورزش چیست؟ : ورزش

.روح سالم بماند
صحیح نبودن مدیریت فلسفه ی رکورد اقتصادی چیست؟ :رکورد اقتصادی

اقتصادی
ه اینکه انسان بنا بر ذات پاک خود گرایش بفلسفه ی راستگویی چیست؟ :راستگویی

.راستگویی دارد



: 4نمونه یابی صفحه
حیرت دانشمندان در برابر پدیده های علوم تجربی است که پاسخ آنها 

علت به جوش آمدن آب :مثال. با آزمایش و تجربه به دست می آید
.  چیست؟ که پاسخ آن را از طریق آزمایش و تجربه به دست می آورند
ل ولی حیرت و تعجب فالسفه دربرابر سئوالاتی است که پاسخ آنها با عق

یا چرا بهار : و تبیین عقالنی به دست آید؟ مثال پاسخ به سیئوالاتی مثل
جوانی یا چرا مرگ که پاسخ آنها از طریق تبیین عقالنی به دست می 

.آید



:  5تامل صفحه

چرا به دنیا آمدم؟    

چرا باید بمیرم؟



: 7نمونه یابی صفحه
برای نمونه ی تنگ شدن مردمک چشم  با قرار گرفتن در برابر نور 
ک خورشید و قرمز شدن رنگ محلول تورنسل با اسید که هر دو بیانگر ی

ر نور بین تنگ شدن مردمک چشم با قرار گرفتن در براب( علیت)رابطه ی 
 این انتظار را برای. خورشید و یا بین اسید و قرمز شدن تورنسل است

ه آبی و محقق بر قرار میسازد که همیشه اسید باید تورنسل را قرمز کند و ن
ه یا خورشید باید مردمک چشم را تنگ کند و اگر نتیجه ای غیر از این ب
دست آید و یک بار تورنسل قرمز شود و یک بار آبی محقق به اصل و 

د بر قاعده ی ثابتی در تحقبقاتش نمی تواند دست پیدا کند که بخواه

.مبنای آن فعالیت علمی خود را ادامه دهد



: 7بررسی صفحه

اصل تبعیت همه ی موجودات از اصل علیت مربوط به همه ی 

فقط مربوط ( درستی روش تجربه و آزمایش)علوم است و اصل 

.به علوم تجربی است



:7تطبیق صفحه
واقعیت داشتن جهان    :1

یکسان عمل کردن طبیعت: 2

درستی روش آزمایش و تجربه   :3

تبعیت همه ی موجودات از اصل علیت:4



:9تامل صفحه

سفه آن چون اینگونه سئواالت قابل آزمایش و تجربه نیست و فل

حقیق گاه که درباره ی مبانی و اصول غیر تجربی علوم بحث و ت

وم تجربی می کند و در واقع در پی یافتن یک تبیین عقالنی از عل

وان است مثال چرا انسان به علوم تجربی نیاز دارد؟ یا چرا می ت

به نتایج علوم تجربی اعتماد کرد؟



:10تمرینات صفحه 
یونانی    فیلوسوفیا-1

مغالطه کار:دانشمند     تحول معنایی:سوفیست-2
دانشمند بودن: دوستداری دانایی      تحول معنایی:فیلوسوفیا

روش فلسفه استفاده از عقل است و روش علوم طبیعی استفاده از -3
آزمایش و تجربه ولی فلسفه  می تواند عهده دار تحقیق در مبانی و اصول و 
تکیه گاه های علوم طبیعی باشد و برای آن شالوده های مطمئنی ایجاد کند 

ه و میتواند به یک تبیین عقالنی از علوم طبیعی دست یابد که چرا میتوان ب

.علوم طبیعی اعتماد کرد یا نتایج آن را قبول کرد و در زندگی از آن سود برد



ادراک انسان-4
رزی فلسفه خوانی همان خواندن مطالب فلسفی است ولی فلسفه و -5

و تبیین به تفکرات فلسفی می پردازد و دنبال چرایی حادثه ها و توضیح
ه و یا یک یک واقع(تبیین عقالنی)فلسفه ورزی : به عبارت دیگر. آنها است

پدیده است و به چراهایی که پاسخ آنها با عقل به دست می آید می

.پردازد
چرا به دنیا آمده ام؟ چرا باید درس بخوانم؟ چرا : سئوالاتی مانند-6

ر از بیشت( چرا باید درس بخوانم)باید مرگ وجود داشته باشد؟ سئوال

.دیگر سئوالات تکرار شده است



و راز اینکه انسان همواره می کوشد تا با استفاده از عقل خود به رمز -7
امور دست یابد و گره های ناگشوده را از رشته ی حوادث و پدیده های

بگشاید و از عمق حقایق آنها ... طبیعی و اجتماعی و تاریخی و
پذیر شکل خاص ی از این تکاپوی پایان نا( فلسفه)و ( چرایی.)سردرآورد

.عقالنی هستند
النی نقش این مباحث و به طور کلی فلسفه در زندگی پاسخ دادن عق-8

ز به سئوال ها و چراهایی است که در ذهن وجود دارند و هیچ چیزی غیر ا

.عقل نمیتواند پاسخگوی آنها باشد



به درتمامی این سئوالات عقل با تفکر کردن به دنبال علت سئوال می گردد و -9

ه ای در و تفکر جویای علت آنها میشود چرا که هیچ حادث( تبیین عقالنی)وسیله ی 

.این جهان خود به خود به وجود نمی آید
.یک قانون میگوید که علت قرمز شدن رنگ تورنسل مجاورت با اسید است-10

قانون دیگر به ما می آموزد که دور شدن یا نزدیک شدن چشمه ی صوت به 
( تعلی)شنونده علت تغییر طول موج صوت است که هر یک از این قوانین بیات 

ود و در همه ی علوم برای بیان قوانین از مفاهیم علت و معلول استفاده میش. است
علیت .در پرتو و قاعده ی مهم علیت است که تمام تحقیقات علمی معنا پیدا میکند
جودی به ما میگوید امکان ندارد حادثه ای دراین جهان بی علت اتفاق بیوفتد یا مو 

.خود به خود و بدون دخالت یک عامل دیگر به وجود آید



اصل علیت چون همه ی قانون های علمی بر پایه اصل علیت بنا -11
.شده است و تمامی علوم به دنبال علت پدیده ها می گردند

واقعیت داشتن جهان ( 12-1
قابل شناخت بودن طبیعت ( 2
درستی روش آزمایش و تجربه ( 3

یکسان عمل کردن طبیعت( 4

تبعیت همهی موجودات از اصل علیت(5
تاثیر طول موج صوت بر آزمایش-13



با توجه به مبانی فلسفی میتوان گفت . درجه100جوشیدن آب در-14
که چنین قانونی تنها در ذهن افراد وجود ندارد بلکه هرگاه دمای آب را 

درجه برسانیم به جوش می آید و میتوانیم با استفاده از 100به 
100آب همیشه و در همه جا در . آزمایش و تجربه به آن دست یافت

.درجه به جوش می آید



دوستدار دانایی----------فیلوسوفیا-15

دوستدار دانش------------فیلوسوفوس

دانشمند----------سوفیست در معنای اولیه

مغالطه کار--------سوفیست در معنای ثانویه

ادراک انسان--------مقیاس حقیقت از نظر سوفیست



دبیرستان بشری : مدرسه 

سرکار خانم فریدی: دبیر محترمه 

:گرآوردگان 
میترا فتحی

نعیمه حسینی


