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به نام خدا

1نامه درس سوم فلسفه درس

پردازد النی میها به شیوه عقدر درس اول با مفهوم فلسفه آشنا شدیم و دانستیم که فلسفه به وجود اشیاء یعنی بنیاد و ذات آن
و نیز یاد گرفتیم که ریشه واژه فلسفه و فیلسوف از یونان باستان و زمان سقراط است. 

امل هاي فلسفه شریشهقسیم شدند؛ آشنا شدیم و فهمیدیم، دانش فلسفه که به ریشه و شاخه تدر درس دوم با اقسام 
ز جمله باشند اهاي مضاف هستند؛ متعدد میفلسفه که همان فلسفههايشاخهشوند و شناسی میشناسی و هستیمعرفت

شناسی، فلسفه هنر و ...فلسفه ذهن، فلسفه جامعه
بدانیم.حال در درس سوم شایسته است، فایده فلسفه و تفکر فلسفی را در زندگی 

اش را بر قناعت و لذت بردن از زمان حال بنا نهاده شود. ماهیگیر زندگیدرس سوم با بیان حکایت ماهیگیر و تاجر آغاز می
ده به آرامش و لذت دست یابد. این دو است و تاجر در پی آن است تا با مصروف کردن جوانی و حال به کسب ثروت، در آین

و عقاید متفاوت ماهیگیر و تاجر دارد. نوع سبک زندگی است که ریشه در افکار

بررسی
اجر اش به شکل زندگی آرمانی و نهایی تچون همین اآلن زندگیچرا ماهیگیر از پیشنهاد تاجر استقبال نکرد؟-1

بود. 
زندگی ماهیگیر بر اساس این دیدگاه بنا شده هایی دارد؟چه دیدگاهاین دو سبک متفاوت زندگی ریشه در -2

ن اي موهوم نابود نکرد و بناي زندگی تاجر بر ایاست که بهتر است از زمان حال بیشترین استفاده را برد و آن را براي آینده
اي آرام و راحت به دست آورد. است که با تالش حداکثري در زمان حال، آینده

ت به زندگی ها نسبخیر، چون دیدگاه انسانتوانند بر اساس نگاه ماهیگیر یا تاجر زندگی کنند؟همه میآیا -3
با یکدیگر متفاوت است.

رابطه باور و معناي زندگی

شود. تفکر فلسفی و معناي زندگی پرداخته میباور، در ادامه به رابطه 
اینجا به دو معنا به کار رفته است:ي حایز اهمیت این است که بدانیم فلسفه در نکته
قیاسی که در درس یک با آن آشنا شدیم.-بررسی اصل وجود و حقیقت جهان، طبیعت و انسان به روش عقلی-الف
است. هاي دیگر شکل گرفتهمجموعه باورها و عقاید فرد نسبت به جهان، طبیعت و انسان که از راه تفکر فلسفی و یا راه-ب
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ف کننده اهداف انسان هستند و اهدال انسان تحت تاثیر عقاید و باورهاي اوست. به عبارت دیگر باور، مشخصبه طور کلی عم
بخشند. به زندگی معنا می

،گرانشوند و گاهی از طریق تقلید از دیآیند. گاهی از راه تفکر فلسفی حاصل میهاي مختلفی به دست میباورها و عقاید از راه
،کننده اهداف زندگی انسان هستند. بنابراین معنابخشی به زندگیراهی که حاصل شوند، مشخصهر ورها از اما در هر صورت با

صرفا ناشی از تفکر فلسفی نیست بلکه ناشی از باور و عقیده یا همان معناي دوم فلسفه است. 
ر د، ریشه و علت انتخاب اهداف انسان است و اهداف، معنابخش به زندگی انسان هستند. به معناي دومبر این اساس فلسفه

.ي هر کس معنابخش به زندگی اوستفلسفهنتیجه

زندگیمعنابخش به←زندگیاهدافکننده مشخص←فلسفه (مجموعه باورها) 
در این جا ضروري است به چند نکته توجه کنیم:

تامل در باورهاي مربوط به زندگی و آموختن چرایی و یافتن دالیل درستی و «فلسفی را کتاب در درس سوم، تفکر -1
داند در حالی که در درس اول، فلسفه را به تامل در بنیاد و اصل وجود اشیاء تعریف کرده بود. آیا در اینجا می» نادرستی باورها

ورهاي مربوط به زندگی است یا تامل در اصل وجود اشیاء؟ تعارضی بین این دو بیان وجود دارد؟ باالخره فلسفه، تامل در با
ء خواهد در باب اصل و بنیاد اشیادارد. انسان وقتی مینشود که تعارضی میان این دو تعریف وجود با اندکی دقت روشن می

و محسوسات استها دارد. مثال شنیده یا دیده است که جهان همین عالم تامل کند، ابتدا تصویر و دیدگاهی نسبت به آن
حال تامل در باب وجود و اصل واقعیت جهان و انسان، به نوعی تامل در مورد این باورها مختار و آزاد است. يانسان موجود

باشد. اشان میها و درستی و نادرستیو رسیدن به ریشه آن
لمرو و به میزان عمق تفکر و قهر کس اهل تفکر فلسفی باشد، فیلسوف است اما میزان و درجه فیلسوف بودن وابسته-2

ت. تر اسهاي بیشتري را دربرگیرد، فرد فیلسوفتر باشد و حوزهگستره آن دارد. یعنی هر چه تفکر فلسفی، عمیق
کند. مثال اگر کسی هدفش از منظور از معناي زندگی همان اهدافی است که هر فرد بر اساس باورهایش انتخاب می-3

ش اموزي است و اگر کسی هدفش از زندگی، کسب ثروت باشد، معناي زندگیآاش، علممعناي زندگیزندگی کسب علم باشد، 
کند. را در به دست آوردن ثروت جستجو می

ها چه میزان در به دست آوردن افکار و باورهایشان و در نتیجه اهداف و معناي زندگی خود از تفکر که انسانحال بر اساس آن
، سه دسته انسان داریم:برندفلسفی بهره می

شان گیاند، در نتیجه اهداف زندکسانی که اهل تفکر فلسفی نیستند و اکثر باورهاي خود را از راه تقلید به دست آورده-الف
گیرد.نیز در تقلید از دیگران شکل می
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اشان دگییجه اهداف و معناي زناند و در نتکسانی که اهل تفکر و تامل جدي فلسفی هستند و به دیدگاه درست نیز رسیده-ب
درست است.

ر نتیجه اند و در درست در مورد جهان و خود نرسیدهسفی هستند اما به باورغم اینکه اهل تامل و تفکر فلکسانی که علی-ج
ها نادرست است. اهداف و معناي زندگی آن

برخی فواید تفکر فلسفی

گفتیم که تفکر فلسفی، معنابخش به زندگی است اما همچنین دانستیم که معنابخشی به زندگی از نتایج اختصاصی تفکر 
فلسفی نیست و صرف داشتن هر گونه عقیده و باوري از هر راهی که به دست آید، معنابخش به زندگی است. 

تاب، فه به معناي دوم (مجموعه باورها) است براي همین کبنابراین معنابخشی به زندگی از نتایج مشترك تفکر فلسفی و فلس
رهایی از واستقالل در اندیشه ،هادوري از مغالطهمعنابخشی را از نتایج اختصاصی تفکر فلسفی برنشمرده است. اما 

از نتایج اختصاصی تفکر فلسفی است. عادات غیر منطقی

ند تا کپردازد و تفکر فلسفی کمک میمربوط به صورت و قالب تفکر می: منطق، عمدتا به مغالطات هادوري از مغالطه-1
دچار مغالطاتی که مربوط به حقیقت و ذات جهان و انسان است، نشویم. الزم است دقت کنیم تفکر فلسفی باعث دوري کامل 

شود. ها میشود بلکه موجب کاستن از آناز مغالطات نمی
کنیم: اندیشی و تقلید از دیگران است را در ادامه بیان میسادهبرخی از مغالطات فلسفی که ناشی از 

و در نتیجه موجودات غیر مادي ، موجود استباشدمیقط هر آنچه محسوس یعنی فاستموجود مساوي با محسوس -الف
مثل خدا و روح وجود ندارند. 

و ذیل برهان 2در فلسفه تواند پدید آید. نمیاگر این ادعا درست باشد، هیچ چیز (هر موجودي باید داراي علت باشد.-ب
فارابی بیشتر با این مساله آشنا خواهید شد.)

ها پرداخته آنتحلیل، مفصل به معانی اتفاق و 2(در درس چهارم فلسفه توانند به شکل اتفاقی پدید آیند.موجودات می-ج
خواهد شد.)

ترین ثمره تفکر فلسفی است. انسان بودن انسان به اندیشیدنمهمبه نظر استقالل در اندیشه، : استقالل در اندیشه-2
است. اگر انسان در افکار و باورهاي خود مقلد دیگران باشد، در انسانیت خود، مقلد دیگران است و به تعبیري انسانیتش را از 

شود که انسان داراي زندگی اصیل و غیر عاریتی باشد. دست داده است. تفکر فلسفی موجب می

ه پذیرد ک: انسان از همان بدو تولد و تحت تاثیر خانواده و جامعه باورها و عقایدي را میرهایی از عادات غیر منطقی-3
شوند. ها تبدیل به عادت میبه دلیل قدیمی و گستردگی آن
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بال م وغ باعث رفع چشم زخشکستن تخم مر،موجب بدشانسی می شودوسیزده، عددي نحس است که عقایدي مثل این
و ...در خصوصیات اخالقی فرد موثر استماه تولد به شکل کامل ،می شود

ا آشکار نماید ها رشود انسان شجاعانه و بدون ترس در مورد این قبیل افکار اندیشه کند و نادرستی آنتفکر فلسفی موجب می
اند و جدایی از عادت ونه افکار عادت کردهها به این گهاي عوام مواجهه شود چون آنهر چند با مخالفت و سرزنش انسان

بسی دشوار است. 

تمثیل غار و نمادهایش

ها در آنرینتهاي تاریخ فلسفه است، کاربردهاي مختلفی دارد که یکی از مهمتمثیل غار افالطون که از مشهورترین، تمثیل
هاست. رهایی از آنها به عادات و تعصبات غیر منطقی و راه توضیح چگونگی وابستگی انسان

پردازیم.آوریم و سپس به رازگشایی از نمادهاي آن میرا در ادامه میخالصه این تمثیل 
ها و موجودات غاري است، بیرون غار آتشی برافروخته است و میان آتش و دهانه غار، راهی وجود دارد که انسانفرض کنید؛

هایی هستند کهشود. در درون غار انساني غار منعکس میها روي دیوارهي آنکنند و در نتیجه سایهمختلف از آن عبور می
د که کننها گمان میهاي روي آن را تماشا کنند. آنتوانند دیواره غار و سایهباشند و فقط میاز بدو تولد در غل و رنجیر می

اند. کار داشتهها سروباشند چون از بدو تولد تنها با آنها تنها موجودات واقعی میاین سایه
حال اگر غل و زنجیر از دست و پاي یکی از غارنشینان باز شود و به بیرون غار رود، خواهد دید که موجودات واقعی بیرون از 

اي هغار هستند و آتش و خورشید علت بروز و ظهور این موجودات هستند. اگر به درون غار بازگردد و به دیگران بگوید که سایه
اند. ها خو گرفتهها مواجه خواهد شد چون غارنشینان به سایهغار واقعی نیستند، با تسمخر و تحقیر آنروي دیوار 

شود:هر یک از ارکان تمثیل غار نماد از اموري هستند که در ادامه بیان می

: جهان ماده و محسوساتغار

: انسان هاي موجود در جهان مادي انسان هاي داخل غار

: موجودات جهان ماديوار غارسایه هاي روي دی

: عادات، تعصبات و عقاید اشتباهبند و زنجیر زندانیان

: رهایی از عادات و تعصبات باز شدن بند و زنجیر زندانیان

: تفکر فلسفیعامل باز شدن بند و زنجیر زندانیان

: موجودات عالم مُثُل که وجود واقعی دارند.موجودات بیرون غار
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خیر یا همان خداوند: مثالآتش و خورشید

بررسی
با توجه به تمثیل غار افالطون، 

فیتفکر فلسآید؟گذر از یک وضع عادي و رسیدن به حقیقت برتر در پرتو چه چیزي به دست می-1
رنج رسیدن به حقیقتتر است یا راحتی ماندن در نادانی؟رنج رسیدن به حقیقت شیرین-2
چون عدم درك حقیقت را به زندانی در بند تشبیه کرده است؟چرا افالطون ماندن در نادانی و-3

تواند واقعیت جهان بیرون را نظاره کند، انسان نادان نیز از درك حقیقت عاجز است. طور که انسان زندانی نمیهمان
ات زندان جهل و نادانی، تقلید و عادترین زندانی که بشر ممکن است به آن گرفتار شود، چیست؟بزرگ-4

غیر منطقی
ه جهل چون بپذیرفتند؟ها برگشته بود، نمیچرا زندانیان در غار سخنان جوانی را که براي رهایی آن-5

و تعصبات خود عادت کرده بودند و رهایی از عادات دشوار است. 

»و آخر دعوانا ان الحمدهللا رب العالمین«
(خراسان رضوي)تالیف: مهدي الجوردي


