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 اندیشه اساس برزندگی 

ویژگی انسان است که وی را از سایر موجودات تفکیک  ترینمهمترین و اندیشه شاخص

عنی ی یونانفیلسوفان  ترینبزرگدرس به بررسی اندیشه یکی از  این در کند.می

سقراط خواهیم پرداخت زیرا وی نقش مهمی در انتقال کسب حقیقت از طریق اندیشه 

 عقالنی داشته است. وگویبا روش گفت

 سقراط در آتن هایویژگیتوصیف 

 قابل شناخت بودن برای همگان 

  بود هازبان سرسخنان شیرین و پرمعنای او بر 

  آورش ژرفای خاصی داشتساده و گاه خنده ظاهربهسخنان 

 پوشیدهای ساده میلباس 

 اخالق و منش جذابی داشت 

  مجذوبش شوندرفتار متواضعانه وی باعث شده جوانان زیادی 

 اندیشیدپیوسته در مورد مسائل روزمره زندگی می 

 حرف زدن با بازاریان، مردم عامی، اعیان و اشراف 

 اساسی دوستداران سقراط سؤالدو 

 جرم سقراط چیست؟ -1

 خواهند او را محاکمه کنند؟چرا می -2

 سقراط:

  زندانی شد هفتادسالگیدر 

 در دادگاه به اعدام محکوم گردید 

 وی با نوشیدن جام شوکران به پایان رسید زندگی 
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 چهره برجسته تاریخ فلسفه است 

 هایی بود؛ عقیده آنان چیستاز چه اندیشه متأثرجامعه آتن در زمان سقراط  :سؤال

-را ما علم و دانش می آنچهتوان شناخت و جهان را نمی –های سوفسطائیان اندیشه

 ذهن ماست و تطابقی با واقعیت ندارد. وپرداختهساختهنامیم تنها 

 ها و جدل و فن سخنوریسوفسطائیان با کمک اقسام مغالطه

 پرداختندبه نشر اندیشه خود می -1

 گذاشتندمی تأثیربر شیوه زندگی مردم  -2

 پرداختندسوفسطائیان چگونه به نشر اندیشه خود می :سؤال

 و جدل و فن سخنوریها با کمک اقسام مغالطه

 اثرات اندیشه سوفسطائیان در جامعه

 اثر منفی( شدن اخالق و فضیلت میان مردم رنگکم( 

 )بسیاری از مردم دنبال حق جلوه دادن باطل بودند )اثر مثبت 

 اثر منفی( فاصله گرفتن جامعه آتن از حقیقت و فضیلت( 

 اثر منفی( رنگ شددر سایه جدل و سخنوری ماهرانه کم طلبیحق( 

 اثر مثبت() سقراطپرچم علم و فضیلت توسط  برافروختن 

 زمانی که جامعه آتن از حقیقت فاصله گرفت، سقراط چه اقدامی کرد :سؤال

 پرچم علم و فضیلت را برافروخت 

 برای احیای تفکر عقالنی قیام کرد 

 شالوده تفکر فلسفی اصیل را استوار ساخت 
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د و ین زندگی کی بوزندگی چه کسی حکایت واقعی فلسفی بود؛ حکایتگر ا :سؤال

 چگونه آن را به تصویر کشید

 همغالطافالطون شاگرد وی این زندگی را حکایت کرده و مبارزه سقراط با  –سقراط 

 ها را در آثار خود به تصویر کشیده است.و سوفیست گران

 دهدافالطون شخصیت و اندیشه سقراط را چگونه نشان می :سؤال

ا هجامعه و شناساندن افکار مغالطه آمیز سوفیستسقراط عمر خود را مصروف اصالح 

داد مسائل اساسی خداشناسی، اخالق، سیاست و کرد. با هرکس که به او گوش می

 گذاشتاجتماع را در میان می

 روش سقراط در بحث چگونه بود :سؤال

روش بحث ثابتی داشت. مفهومی از مفاهیم را که در زندگی ما اهمیت حیاتی دارد، 

جاعت ش»یا « دوستی چیست؟»پرسید می مثالًکرد. اش پرسش میگزید و دربارهبرمی

 دیگری طرح سؤالشد با توجه به پاسخ او وقتی کسی داوطلب پاسخ می« چیست؟

رساند و آنچه را که حق بود از زبان دهنده را به حقیقت میپاسخ کهطوریبهکرد می

 آورددهنده به دست میپاسخ

 چه: روش سقراطی یعنی

 گرفتوگو و پرسش و پاسخ که سقراط به کار میروش گفت 

 برانگیز تبدیل شدای بحثسقراط چگونه به چهره :سؤال

 قرار دهند سؤالهر چیزی را مورد  به مردم آموخت که 

  را به رخشان کشید گر سفسطهجهالت افراد قدرتمند و 

 در میان مردم پیدا کرد چهره دوسقراط 
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 داشتنی )مردمی که وی را دوست داشتند(چهره دوست -1

 انگیز )گروهی که از او بیزار بودند(چهره نفرت -2

 وگذار میان مردم چه مقصودی داشتسقراط از گشت :سؤال

را متقاعد سازم که نباید جسم و مال و ثروت را بر کمال  ساالنبزرگشما جوانان و 

لکه آورد بنمی به بار نفس خود ترجیح دهید و به شما یادآوری کنم که ثروت فضیلت

 آید.از فضیلت است که ثروت و هرچه برای فرد و جامعه سودمند است به دست می

 سقراط رابطه ثروت و فضیلت چگونه است ازنظر :سؤال

آورد بلکه از فضیلت است که ثروت و هرچه برای فرد و جامعه به بار نمی ثروت فضیلت

 آید.سودمند است به دست می

 سقراط معتقد بود که خداوند چه رسالتی را بر عهده او نهاده است :سؤال

 ایستمبازنمیگاه از بیدار ساختن، پند دادن و حتی سرزنش کردن یکایک شما من هیچ

 .من نهاده است عهده بر رؤیااین رسالتی است که خداوند با نداهای غیبی و در 

 سقراط در برابر دادگاه

 مقامات حکومتی سقراط را به چه جرمی بازداشت کردند :سؤال

 ایمانی به خدایانبی -2ان فاسد کردن جوان -1

سقراط در دادگاه چه کسی بود و جرم سقراط را چه  کنندگان متهمنماینده  :سؤال

 دانستمی

انکار  اعتقاددارند هاآنجرم سقراط این است که خدایانی را که همه با  –ملتوس 

سازد و گوید. با افکار خود جوانان را گمراه میکند و از خدایی جدید سخن میمی

 گرداندرا از دین و آیین پدرانشان برمی هاآن
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 سرانجام محاکمه سقراط چه بود :سؤال

ملتوس برای ادعای خود شواهدی ذکر کرد و در پایان از دادگاه برای سقراط درخواست 

 مجازات مرگ نمود.

 دفاعیه سقراط چگونه بود :سؤال

 گرفتای فلسفی بود که همه اصول زندگی وی را دربر میبیانیه

 داده بودند چه بود از دیرباز به سقراط نسبت مخالفانافترایی که  :سؤال

و در پی آن است که به اسرار  گرفتهپیشسقراط رفتاری خالف دین ما آتنیان در 

 آموزد.آسمان و زمین دست یابد باطل را حق جلوه دهد و این کار را به دیگران هم می

 کردند وسقراط از جستجو برای شناخت کسانی که ادعای دانشمند بودن می :سؤال

 رسید اینتیجههمچنین کشف راز پیام غیبی سروش به چه 

من دانا نیستم فقط شاید به این  کهدرحالیبنامد « دانا»مرا  غلطبهگروهی بزرگی 

نند ککنم، کسانی که آنجا حاضرند گمان میدلیل که وقتی نادانی کسی را آشکار می

 دانای حقیقی فقط خداست. آنکهحالدانم دانند من مینمی هاآنکه آنچه را 

 دانستو سقراط راز آن را در چه می پیام سروش معبد دلفی چه بود؛ :سؤال

داناترین شما آدمیان کسی است که چون سقراط  –داناتر از سقراط نیست  کسهیچ

 داند.بداند که هیچ نمی

 سقراط راز سروش معبد دلفی در الهامی به دوستش کرفون چه گفت :سؤال

همین بود که به ما بنمایاند که تا چه پایه نادانیم و اگر « داناترین مردم سقراط است»

فقط به این خاطر بود که بگوید داناترین شما آدمیان  یادکرد« دانا» عنوانبهاز من 

 داند.کسی است که چون سقراط بداند که هیچ نمی
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 سقراط وجود خداوند را چگونه اثبات کرد :سؤال

سم: آیا پرگفت: این افترا که من منکر خدا باشم، وارد نیست. از تو می بامتانتسقراط 

ممکن است که کسی صفات و امور مربوط به انسان را بپذیرد اما منکر وجود انسان 

شود که علم و قدرت و عدالت فوق بشری را قبول داشته باشد باشد؟ آیا کسی پیدا می

 ولی وجود خداوند را منکر شود؟

سقراط اگر به دلیل ترس از مرگ از فرمان الهی اطاعت نکند سزاوار  ازنظر :سؤال

 چیست

سزاوار است که دادگاهی تشکیل دهند و بگویند سقراط به خدا اعتقاد ندارد. ارتکاب 

م ااین گناه دلیل بر سرپیچی از امر خداست در آن صورت مدعی داشتن دانشی شده

 که در حقیقت فاقد آن هستم.

 راط در پایان خطاب به حاضران چه گفتسق :سؤال

ای آتنیان گریز از مرگ دشوار نیست، اما گریز از بدی دشوار است؛ زیرا بدی تندتر از 

دود. من پیر و ناتوان به دام مرگ افتادم؛ ولی مخالفان من با همه چستی و مرگ می

 چاالکی در چنگال بدی گرفتار آمدند

 چرا سقراط مرگ را پذیرفت :سؤال

اگر مرگ انتقال به جهانی دیگر است و اگر این سخن راست است که همه درگذشتگان 

پس چه نعمتی باالتر از اینکه آدمی از این مدعیان که عنوان قاضی  اندگردآمدهدر آنجا 

اند رهایی یابد و با داوران دادگر آن جهان مواجه شود و با نیکان و نهاده خود بر

 اگر این مرگ است حاضرم بارها به کام مرگ روانه شوم. گردد. نشینهمبلندمرتبگان 

 گویدسقراط چه می دربارهسیسرون فیلسوف و خطیب رومی  :سؤال
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ها و شهرها برد او فلسفه را وادار او فلسفه را از آسمان به زمین آورد و آن را به خانه

 .کرد تا به زندگی اخالقیات و خیر و شر بپردازد


