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 آغاز تاریخی فلسفه

های فیلسوفانه و تفکرات فلسفی. یعنی از چه آغاز اندیشه محور)موضوع(اصلی درس:

 آغاز شدند. شدهسازماندهیفیلسوفان به شکل مدون و  هایاندیشهزمانی 

 ه است که هیچ امریاین مسئل کنندهبیان: «شنا کرد بار دو تواندریک رودخانه نمی»

 تغییر و تحول است. حال در دائماًثابت نیست بلکه جهان در جهان 

 زمانی و مکانی ازنظرآغاز دانش فلسفه 

 تعیین کرد دانش فلسفه توان آغازی برایزمانی نمی زنظرا 

 توان گفت فلسفه ابتدا در کدام سرزمین پدید آمده است.مکانی نمی ازنظر 

 هر -لحاظ نمود؟ خیر هادانش برای )به لحاظ زمان و مکان( توانی آغازیآیا می :سؤال

هستی  هایمسئله تریناساسیکسانی هم بودند که درباره  گرفتهشکلکه تمدنی  جا

ده ار مکتوبی از آنان به ما نرسیگرچه آث اندگفتهمیاندیشیده و سخن بشر می وزندگی

قدر ها آنها نداشته باشیم. برخی از تمدنها و سخنباشد و ما اطالعی از آن اندیشه

 از بین رفته است. هاآنحوادث آثار تمدنی  آمدوشداند که در اثر گذر زمان و قدیمی

 رتتر و سادههای قدیمیهای جدید چیست؟ تمدنگیری تمدنمقدمه شکل :سؤال

گزارش اجمالی از آغاز فلسفه در ایران باستان بیان کنید؟ ایران باستان یکی از  :سؤال

اند. ستهزیر ایران میهای فلسفه خیز بوده و حکیمان و فیلسوفانی خداپرست دسرزمین

اند که هم به حکمت و بوده هاییانسانسهروردی معتقد است که در دوره کیانیان 

وفان س. این حکیمان پیش از فیلاندیشیدند و هم دارای سلوک معنوی بودندفلسفه می

. بیشتر نظرها به سمت هرمس اندزیستهو پس از آنان می یونان باستان و برخی همزمان

 حکمت یا سوفیا بود. منشأ)که برخی همان ادریس پیامبر خواندند( است که وی 

لسفه رواج داشته است؟ هایی پیش از یونان بحث حکمت و فدر چه تمدن :سؤال

 مصر -النهرینبین –هند  -های چینتمدن
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 مانده نام ببرید؟  جایبههای باستان پیش از یونان آثاری که از تمدن :سؤال

 اوپانیشادها شامل متون متعدد هندو 

 های زرتشتگاتاها سروده 

ا ها یموعهزیرا نخستین مج -مهد تفکر فلسفی چیست، چرا؟ سرزمین یونان :سؤال

ته از غلبه داش هاآنهایی که به زبان فلسفی نگاشته شده یا جنبه فلسفی در قطعه

 یونان باستان به یادگار مانده است.

 مهد تفکر فلسفی چیست؟  عنوانبهیونان  شدنواقعنتایج  :سؤال

 گیری دانش فلسفهشکل 

 رایج شدن تفسیر جهان با روش عقالنی 

ش شش قرن پی -در کجاست و از چه زمانی آغاز شد؟ ایونیازادگاه فلسفی یونان  :سؤال

 از میالد

ذهن اندیشمندان یونانی را به خود مشغول  چیزی هربیش از  ایمسئلهچه  :سؤال

داد آنان کوشش هایی که پیوسته در جهان طبیعت رخ مینموده است؟ دگرگونی

ا تبیین ها رگرگونیاین د درستیبهکردند تا به دیدگاهی دست یابند که بتوانند می

 عقالنی کنند

 افتاد( هازبانلفظ فیلسوف در زمان سقراط رایج شد )بر سر 

الس ت زیسته است؟نخستین فیلسوف یونان چه کسی بود و در چه قرنی می :سؤال

 قرن ششم پیش از میالددر  –)طالس( 

 تالس

های فیلسوفان بعدی برخی افکار از روی نوشته -2 ای باقی نمانده است.از تالس هیچ نوشته -1

طبق نظر مورخان نخستین  -9 تاریخ تولد و مرگ وی مشخص نیست. -3. ه دست آوردنداو را ب

 معتقد بود آب اولین عنصر و اساس سایر چیزهاست -1 ستاندیشمند یونانی ا
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عقیده تالس در مورد ماده اصلی جهان چیست؟ آب اولین عنصر و پایه و اساس  :سؤال

 در آبدید که است زیرا او می شدهساختهاز آب  درنهایت چیزهمهسایر چیزهاست و 

 صورتبهو وقتی  شودمیشود و در درجات بسیار پایین منجمد درجات باال بخار می

 رویند.آید گیاهان از زمین میباران می

 فیثاغورث

-پایه و ازگذار ریاضی و هندسه پایه -2. یکی دیگر از فیلسوفان اولیه است فیثاغورث -1

اعداد و اصول اعداد را  -9.آمیخترریاضیات را با عرفان و فلسفه د -3. ه استگذاران فلسف

 دانستعناصر اولی همه موجودات می
 فیثاغورس و پیروان او چیست؟ دربارهارسطو دیدگاه  :سؤال

شوند نخستین کسانی بودند که خود را فیلسوفانی که به نام فیثاغوریان خوانده می

اند. در نظر آنان اصول ریاضی درباره تمام وقف ریاضیات کرده و باعث پیشرفت آن شده

 اصول اعداد همان عناصر اولی همه موجودات هستندموجودات صادق است و اعداد و 

 ابداعات فیثاغورث را نام ببرید؟  :سؤال

 برای اولین بار به کاربرد لفظ فلسفه را 

 همچنین واژه تئوری را به معنایی که امروز رایج است 

 اده کرد.واژه کیهان را برای جهان برای نخستین بار استف 

 -ثاغورثفی -تالس؟ مورد( چهارنخستین فیلسوفان یونان باستان را نام ببرید ) :سؤال

 پارمنیدس – هراکلیتوس

 هراکلیتوس

  دیگر فیلسوفان اولیه یونان باستان است.از 

 تغییر دائمی جهان -2د اضداوحدت  -1 :ور شددو دلیل در تاریخ فلسفه مشهبه 

  بود هیچ چیز ثابتی در این جهان وجود ندارد.معتقد 
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 دلیل شهرت هراکلیتوس در تاریخ فلسفه چیست، توضیح دهید؟ :سؤال

 یکدیگر باتوانند وی عقیده داشت اموری که باهم ضد هستند می وحدت اضداد: -1

 دامنه کوه هم سرباالیی است و هم سرپایینی  مثالًجمع شوند 

 «در سیالن و حرکت است چیزهمه»گفت وی می تغییر و تحول دائمی جهان: -2

قانون زندگی و قانون کائنات است  دگرگونیثابتی در این جهان وجود ندارد.  چیزهیچ

 توان از آن گریخت.راند و نمیفرمان می چیزهمهبر 

از کیست؛ توضیح دهید؟ « دو بار شنا کرد در یک رودخانهتوان نمی» جمله  :سؤال

فت گوی می. است تغییر و تحول دائمی جهان وی دومین اندیشه مشهور -هراکلیتوس

ثابتی در این جهان وجود ندارد.  چیزهیچ «در سیالن و حرکت است چیزهمه»

از  توانراند و نمیفرمان می چیزهمهقانون زندگی و قانون کائنات است بر  دگرگونی

 .آن گریخت

 سپارمنید

فلسفه خود را به صورت شعر عرضه کرده  -2. در جوانی با وی مالقات کردسقراط نقل از افالطون، به  -1

هستی گفت برخالف هراکلیتوس، می -9توجه دقیق کرده  شدنو  ودنوی برای نخستین بار به مفهوم ب -3

 هستیم با یک واقعیت بدون تغییر مواجه -0در جهان واقع نیستی راه ندارد  -1 ثابت استیک امر واحد 
 

پارمنیدس چگونه به توصیف عقاید فلسفی خود پرداخت؟ فلسفه خود را  :سؤال

شعر عرضه کرده و با بیانی شاعرانه به توصیف عقاید فلسفی خود پرداخته  صورتبه

 است.

به چه مفاهیمی توجه دقیق کرده و تفاوت آن دو  برای نخستین بار پارمنیدس :سؤال

و شدن )وجود و حرکت( که از مفاهیم اصلی فلسفه  کرده است؟ مفهوم بودنرا ذکر 

 هستند
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 -نظر پارمنیدس در مورد هستی چیست؟ نظر وی مخالف نظر هراکلیتوس است :سؤال

گفت در است و حرکت و شدن ندارد و میثابت  واحد امرمعتقد است هستی یک 

زیرا این جمله « ، هستنیستی»وان گفت تجهان واقع نیستی راه ندارد و نمی

 است و ما با یک واقعیت بدون تغییر و جاودان مواجه هستیم. آمیزتناقض

ا تفکر ؟ بیافتدستتوان به واقعیت بدون تغییر به نظر پارمنیدس چگونه می :سؤال

 توان حقیقت را دریافتعقلی می

 حقیقت هستی چیست؟ حواس با عقل در مورد درکتفاوت  طبق نظر پارمنیدس:سؤال

 دهنده امور دهد که نشانحواس فقط مرتبه ظاهری جهان و هستی را نشان می

 مختلف و متغیر است

  هستی رسید که بدون تغییر و جاودانه الیه باطنی و حقیقی  توان بهمی عقلبا

 است.

 هاسوفیست

ل ئبرای حقیقت و واقعیت ارزش و اعتباری قا خواندند،خود را دانشمند می گروهی که

 کردند حق را باطل و باطل را حق جلوه کنند.و سعی می  نبودند

کدام سرزمین از یونان به مرکز نظریات گوناگون و اختالفات فکری تبدیل شد؟  :سؤال

 آتن )پایتخت یونان(

 ششد؟ سبب شد تا نوعی تشویآراء و نظرات گوناگون در یونان موجب چه امری  :سؤال

ر داعتمادی نسبت به دانش و اندیشه مردم آن روزگار غالب شود و بذر بیی بر و نگران

 ذهن ایشان پراکنده گردد.

متضاد اندیشمندان باستان در یونان قدیم  غالباًنتایج آراء و نظرات گوناگون و  :سؤال

 را بنویسد؟
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  روزگارایجاد نوعی تشویش و نگرانی در میان مردم آن 

 اعتمادی نسبت به دانش و اندیشه در اذهانپراکنده شدن بذر بی 

شناسان باستان را بیهوده دانستند؟ به این دلیل ها نظریات جهانچرا سوفیست :سؤال

ند انتوانسته هاآنمتضاد است و  کدیگریکه سخن اندیشمندان و جهان شناسان با 

 .تفسیر درستی از جهان به دست آورند

 ها سوفیست و عقاید اتنظری

 اعتباری علم و دانشمنادی بی 

 شناسانبیهوده دانستن نظریات جهان 

  آموزش علوم جایبهروی آوردن به فن سخنوری 

 رسیدن به حقیقت، پیروزی بر رقیب را هدف قرار دادند جایبه 

 انکار اصل حقیقت و واقعیت  


