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درس سوم درباره فلسفه وزندگی است،درابتدای درس داستان 

ماهیگیروتاجرامده است که بیانگردونوع نگاه به زندگی است وبراساس  

همین نوع نگاه روش انها برای رسیدن به هدف ونیزمعناوهدف زندگی  

 ازنظرانها باهم متفاوت است

ودنیاداردزندگی می  #هرکسی براساس باورها ونوع نگاهی که به زندگی 

 کند

براساس این باورها تصمیم می گیرد،عمل می کند،اگرچه ممکن است دالیل  

 بعضی ازباورها رانداند 

~بادقت ومطالعه دررفتاردیگران میتوان ریشه های 

 فکری،طرزفکروعقاید،اهداف،ومعنای زندگی ازنظرانها پی برد 

یشه _کسانیکه درباره باورهای خودمی اندیشندوسعی میکنندر

باورهاوچرایی قبول انها راکشف کنندوبنیانهای فکری خودرادرچارچوب  

 عقل ومنطق قراربدهنداهل تفکرفلسفی هستند

 _اندیشیدن فیلسوفانه عبارت است از:

،دقت وتعمق درباورهای مربوط به زندگی 1  

،اموختن چرایی ویافتن دالیل درستی یانادرستی باورها2  

شتن باورهای نادرست،پذیرش باورهای درست وکنارگذا3  

،ساختن بنیانهای فکری،رسیدن به ازاداندیشی،وکسب شخصیت مستقل 4  

 #معنای زندگی: 

 باورها: 

 الف،،فلسفه مارامی سازند

 ب،،نقشی مهم درانتخاب هدف دارند 

 ج،،به مامی گویندچه چیزی راهدف زندگی قراردهیم وازچه فرارکنیم 
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 د،،فلسفه هرکس معنادهنده به زندگی اوست 

اساس مطالعه باورها واهداف زندگی انسانها به سه دسته تقسیم میشوند:#بر  

،،انها که درباره حقیقت کمترمی اندیشند،به اموخته هایشان قانع اندوبدون 1

 دقت ودنباله روی دیگرانند،یعنی اکثریت عوام

،،انها که درباره امورفکرمیکنند،به دانش درست درباره جهان وانسان می  2

عنای قابل قبولی رادرزندگی حاصل می کنند رسند،وهدف وم   

،،انهاکه نگرش درستی درباره جهان وانسان دارندولی درانتخاب هدف  3

 ومعنای زندگی دچاراشتباه شده اند 

 #فوایدتفکرفلسفی: 

،،دوری ازمغالطه ها:1  

 تشخیص مغالطه وخارج کردن ان ازباورها مهمترین فایده منطق است

منطقی کمک می گیردتا:فلسف ازاین توانایی   

 الف،،اندیشه های درست راازتفکرات نادرست تشخیص دهد 

 ب،،راه رسیدن به اعتقادات درست هموارشود

ج،،فهم درستی ازحقایق هم درباره هستی وهم زندگی ارائه دهدوباگفتاری  

 خالی ازمغالطه بیان کند 

چون د،،بابیان نمونه هایی ازمغالطه راجهت عبرت دیگران تالش میکند،

 افرادی باورهایشان ناشی ازمغالطه ها انتخاب شده است 

،،استقالل دراندیشه: 2  

 فیلسوف واقعی: 

 الف،،هیچ سخنی رابدون دلیل نمی پذیرد

 ب،،عقیده اش رابرپایه خیاالت وتعصب بنانمی کند 
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 ج،،درباره استداللها می اندیشدتابه اگردرست بودندانهارابپذیرد

بادیگران: د،،فرق فیلسوف   

،،در باره مسایلی مثل خدا،ازادی و.....بنحوجدی می اندیشد 1  

،،باروش درست وارداین مسایل شده وپاسخ میدهد 2  

،،تابع برهان واستدالل است ونه افرادواشخاص3  

،،رهایی ازعادتهای غیرمنطقی: 3  

گاهی افرادجامعه افکاری رامی پذیرندکه پشتوانه عقلی ومنطقی 

وبدون دلیل پذیرفته شده استنداردوازروی عادت   

*اماافرادمتفکراین افکارراموردنقدوبررسی قرارمی دهندواگرباعقل ومنطق 

گاه کنندمنطبق نبودان رانمی پذیرندوتالش میکنندمردم راازباطل بودنش ا  

 #رفتارمردم بااین متفکران: 

درابتداافکارشان راقبول نکرده وان راباطل وانحرافی می دانند،ولی 

متفکران حقجو،موثرواقع میشودوبااشکارشدن بطالن ان استقامت 

 عقاید،مردم عقایدباطل خودراکنارگذاشته وبه حقیقت روی می اورند 

 #مثال برای استقالل اندیشه ورهایی ازعادات:

افالطون فیلسوف یونانی درکتاب،،جمهوری،،مثالی اورده است که به تمثیل  

 غار معروف است 

نکته است که چگونه فلسفه انسان رابه سمت ازادی _هدف اونشان دادن این 

 حقیقی هدایت میکند

بخوانید 25_توضیح تمثیل غار رادرصفحه   
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