
  کتاب  ۲۱ و ۲۰ صفحه ) اول فصل خود آزمایی

 (  یدرس

 

 ییشناسا  یبرا فصل، نی ا در  داده فیتعار انواع - ۱ 

  و بیمعا و دیبرشمار را ها  دهیپد و امور اءیاش

 د؟ یکن انیب را کدام  هر محاسن

 

 و نی مع  فیتعر توان ینم چرا که دیده حیتوض -۲ 

  کرد؟ عرضه فلسفه از همگان قبول قابل

 

  دارد؟ یا فلسفه خود یبرا  یزندگ  در یکس هر چرا -۳

 د یکن انیب

 

 د؟یده حیتوض یرفتار نوع  لحاظ به را دنیفلسف -۴

  

  یبرا و دیکن فیتعر خودتان  دگاهی د از را فلسفه -۵

  داده فیتعار با را آن سپس. دیاور یب لیدل خود فیتعر

را  تشابهات و ها تفاوت و دیکل سهیمقا کتاب در شده

 ؟  دیکن مشخص را فیتعر



 

 در را گوناگون موضوعات به فلسفه پرداختن ریس-۶

 .دیکن انی ب خیتار طول

  

 انیب را آن علت اند؟ شده جدا فالسفه از علوم  ایآ -۷

 . .دیکن

 

  شما نظر به کدامند؟  انسان ییشناسا یابزارها -۸

  انتخاب یبرا اعتمادترند؟ قابل ابزارها نیا از کی کدام 

 . دیاوریب لیدل خود

 

  انیب را یعمل ی فلسفه و ینظر ی فلسفه تفاوت -۹

 . .دیکن

 

  از کی هر طهیح و  فلسفه مهم  موضوعات -۱۰

 کدامند؟ موضوعات

 

 . دیکن انیب را فلسفه و علم یها تشابه و تفاوتها -۱۱



 

. 

 اول فصل خود آزمایی پاسخ «

. 

 

 ای یدستور ،یفیتوص فیتعار  شامل فیتعار۔ ۱ 

 فیتوص  فیتعر محاسن از. هستند یلیتحل و یزیتجو

 ای مصداق چون محسوس یها دهیپد که است نیا

  آن با قیتطب قابل یراحت به دارند یخارج موضوع

  در آنها از یگروه ای مردم  اکثر آن بر عالوه. هستند

  درک دارند وجود ینسب  نظر اتفاق ف،یتعار نیا مورد

 در نظر اختالف و است آسان یفیتوص فیتعار فهم  و

  بیمعا از. شود یم دا یپ کم  یلی خ تعاریف نیا مورد

 یانتزاع م یمفاه فیتعر که است نیا یفیتوص فیتعر

 رایز ست،ین ساده آن توسط ادراک ای هوش مانند

  ما و دارند یذهن یها مصداق سنا محسو امور

  آنها کاربرد  ای کرد کار به  بهتر ییشناسا یبرا م یناچار 

  یزیتجو ای یدستور فیتعر  محاسن از. م یکن  توجه

 که یمیمفاه مورد در  را آن توان یم که است نیا

  ای و ندارد وجود آنها مورد در یکامل نظر اتفاق



  ستندین مشخص چندان مفهوم  یها یژگ یو و صفات

  نیا فهم  و درک که است نیا آن بیمعا از برد بکار

  دیبا چون است، تر مشکل فیتعار هیبق از فیتعر نوع

  به تا کرد  ریتفس و ریتعب مختلف قرائن یرو از را آنها

 علت نیهم به. برد یپ ندهیگو شخص یواقع  منظور

 منظور از ریغ یزیچ برداشت و اشتباه احتمال شهیهم

  نیا یلیتحل فیتعر محاسن از.  دارد وجود سندهینو

نا   ای یذهن م یمفاه جانبی  همه یبررس به که است

  نسبتا و مشخص برداشت به و پردازد یم سمحسو

  ییارهایمع  و نیمواز فی تعر با. رسد یم آن از جامع

 زین آن بیمعا از. کند یم یریجلوگ  یشیاند پراکنده از

  فیتعار از تر مشکل آن فهم   و درک که است نیا

  نظر اختالف فیتعر نوع نیا  در و بوده یفیتوص

   دارد وجود

 

 یم  همگان و ستین لسوفانیف مختص فقط فلسفه -۲ 

 یعنی باشند، داشته امور به نسبت یفلسف یدید توانند

  یا فلسفه خود یبرا نداند چه و بداند چه یانسان هر

  شود باعث تواند یم زین  افراد نظرات  در تفاوت. دارد

  یاریبس تفاوت هم  با فلسفه از شده انیب  م یمفاه که



  مورد و مشخص یفی تعر به دنیرس و باشند داشته

 باشد  دشوارتر همگان قبول

 

 و یزندگ  و جهان ی درباره ما قضاوت نوع هر -۳ 

  یفرد هر یعنی است یفلسف  دید ینوع آن رینظ موارد

 نیا یاصل ی مشخصه. دارد یا فلسفه خود یبرا

 زانیم و نحوه و اشناخت ه یچگونگ به فلسفه

  و است افتهی پرورش آن در که یفرهنگ نوع تجارب،

 .  دارد  یبستگ گرید عوامل از یلیخ

 

 و تفکر محصول یفلسف شناخت ای فلسفه -۴ 

  دنیفلسف محصول هومن محمود قول به ای دنیشیاند

  یروهاین  تمام  آن در که است یحالت دنیفلسف  در. است

 یم متمرکز شناخت یبرا انسان یروح و یجسم

  تمام  یانتقاد یبررس به فرد حالت نیا در. شود

 به و یکل ی مجموعه  کی صورت به خود معلومات

 یم یجینتا به و پردازد یم گریکدی  با مرتبط صورت

 .  است یزندگ  فلسفه ای  ینیب جهان همان که رسد

 



 امور لیتحل و یبررس از است عبارت فلسفه  -۵

  یتجرب و یحس معلومات از فراتر که ییغا و یادیبن

  به پاسخ و قتیحق کشف آن هدف و باشدیم بشر

  در  شده ارائه فیتعر. است انسان یاساس یها پرسش

  یلیتحل  شناخت و یبررس از است عبارت فلسفه: کتاب

  کی صورت به انسان یزندگ یاساس مسائل یانتقاد و

  وجه تشابه است کل با ارتباط در آن از یبخش ای و کل

 به فیتعر دو هر که است نیا  در فوق فیتعر دو

  انسان مسائل یادیبن و یاساس امور لیتحل و شناخت

 در که است نی چن نیا زین فیتعر دو نیا  تفاوت. اند

 انسان  یزندگ  مسائل از یقسمت یبررس کتاب، فیتعر

  است گرفته قرار نظر مورد یو اتیح  در ارتباط با کل

 رابطه در فلسفه هدف  به اول فیتعر در که یحال در

 .  است شده پرداخته قتیحق کشف

 

  هدف تحقق و کشف موضوع  به ابتدا در فلسفه -۶

  نفوذ از پس. پرداخت یم سعادت و یاخالق یها

 شهیاند قیتلف به فلسفه موضوع ینید یها شهیاند

 رنسانس ی دوره  در. افتی رییتغ  یفلسف و ینید یها

  موضوع به و پرداختند فلسفه از علوم  کیتفک به



  دوره نیا در. کردند توجه آن تیماه و  قتیحق ارزش

  یزندگ  در علم  و معرفت از یعمل استفاده  یها راه

 به رنسانس از) جدید عصر فلسفه. گرفت قرار مدنظر

  مکاتب و پرداخت شناخت و عتیطب انسان، به( بعد

 . شد یگذار هیپا دیجد یفلسف

 

  یمعنا به فلسفه از  علوم  کیتفک یبرا تالش -۷ 

 پنداشت نی چن دینبا یعنی ست؛ین فلسفه از آنها ییجدا

  یدوره  از و بودند فلسفه جزء  یروزگار علوم  که

 که است نیا علت اند، شده جدا آن از بعد به رنسانس

  مقام  زین و یماد جهان و عتی طب رنسانس، از بعد

 یمسائل و گرفت قرار توجه مورد شتریب انسان یویدن

 یبررس قابل ینیع مشاهده و تجربه و حس با که

 از لسوفیف توجه و گرفتند قرار مسائل صدر در بودند

  تیماه و قتیحق شناخت به یشناس یهست موضوع

 روزمره یزندگ  در علم   از استفاده و شد معطوف آن

 . شد  مطرح شتریب

 

 

 حس  شامل  انسان شناخت یابزارها -۸ 



 ریسا از یوح باشند، یم یوح و شهود و عقل

  خداوند طرف از چون باشد یم اعتمادتر قابل ابزارها

  و است شده آشکار خاص دگانیبرگز و رسوالن بر

 یآگاه آن بر رسوالن نیا رسالت به مانیا با ها انسان

 .ابندی یم

. 

  و معرفت ارزش و تیماه شناخت ینظر ی فلسفه -۹

 طور به ای ها، دهیپد امور و اشیاء حدوث علل کشف

  لیقب نیا به ینظر ی فلسفه. باشد یم یهست یکل

 جهان تیواقع  ست؟یچ قت یحق: پردازد یم ها سؤال

  دارد؟   یهدف یهست ایآ  ست؟یچ  جهان تیماه ست؟یچ

 یول ل،یقب نیا  از یسواالت و خداست یهست منشأ ایآ

 و م یکن یم یبررس را عمل  ارزش یعمل ی فلسفه در

  م؟یبکن دیبا چه ما. پردازد یم ها پرسش نگونهیا به

 ارزشمند عت،ی طب و جامعه خدا،  با رابطه در یعمل چه

 یعباد ای یاخالق عمل است؟ نامطلوب یعمل چه و

 .نظیر  نیا  از یموارد و ستیچ

 

 



 عیوس و مهم  ی حوزه دو در فلسفه موضوع -۱۰

۔  ۱ یشناس ارزش -۲  ک،یزیمتاف۔ ا شود یم خالصه

  ی عمده بخش دو شامل( عهیمابعدالطب ) کیزیمتاف

  کیزیمتاف. باشد یم یشناس  شناخت و یشناس یهست

 وجود به معرفت عنوان به ارسطو را( عهی الطب مابعد)

  مسائل حیطه بعد به جدهم یه قرن از اما. کرد فیتعر

  شناخت ارزش و تیماه به و افتی گسترش  کیزیمتاف

 یشناس شناخت في بها كانت زمان از و شد توجه زین

 و آمد شمار به کیزیمتاف ی عمده مباحث از یکی زین

. دیگردان باز آن با را خود تیجامع  ارسطو فیتعر

  با یفرانسو متفکر هیفولک  بل  موضوع نیا به توجه

 یهست و ییشناسا به معرفت مثابه به آن فیتعر

  جامعیت را به آن بازگردانید.

  یعنی وجود مطلق از بحث به: یشناس یهست( الف

  که معنا نیا به پردازد یم یدیق هر از یعار یهست

 توجه یهست ظواهر  یبررس به که عالم  خالف بر

 را وجود یکل تیحما ،یفلسف یشناس یهست دارند

 کند عرضه یهست یدرباره جامع یها ل د م  یبررس

 درباره که معرفت ی  هینظر ای یشناس شناخت( ب

 خود تیماه و جهان شناخت  امکان با. شناخت امکان

  ایآ که کند روشن دارد یسع  و کند یم بحث شناخت



 یشناس شناخت و بشناسد را قیحقا تواند یم انسان

  اگر یعنی  عه؛یمابعدالطب مقدمه و مدخل قتیحق در

 اءیاش قیحقا و ذاتها  خواهد یم یشناس یهست

  که کند  روشن تا کوشد یم یشناس شناخت وبشناسد،

  ارزش  است؟ ریپذ  امکان یشناخت  نیچن نیا ایآ

 ها آرمان تیماه از که ها ارزش ی فلسفه با: یشناس

.  کند یم بحث ییبایز  و ریخ ای مطلق یها ارزش با

  مهم  مباحث از یشناس ییبایز و اخالق علم  منطق،

 .  اند یشناس ارزش

 

 

  علم  هم  که است موضوع نیا آنان یها تشابه از -۱۱

  هر و مندند عالقه شناخت ای معرفت به فلسفه هم  و

  شوند یم محسوب تفحص و تحقق ینهیزم آنان یدو

 که است یمعرفت نوع در  زین آنها آشکار و مهم  تفاوت

  یجو و جست در علم  پردازند، یم آن یجستجو به

  یول است یونسب لحشي محسوس، یایقضا بر معرفت

  فلسفه در) ییاستثنا موارد از ریغ به فلسفه

( سم یالیستانسیاگز فلسفه  انواع از یبعض و سم ی پراگمات

 زین آنها گرید تفاوت. است ییغا معرفت یپ در



 که یکل است یشناخت فلسفه. باشد یم موضوع

 در چنانچه) خاص  یزیچ به  مختصر آن موضوع

 مانند موضوع. ستین( شود یم مشاهده یعلم شناخت

  آن حل به قادر علوم  که است یاساس و نیادیبن امور

 با هدف لحاظ از هم  روش لحاظ از هم  فلسفه اند نبوده

  یها روش از چیه کاربرد لسوفیف. دارد فرق علوم 

  از بلکه گذارد ینم کنار را شناخت یبرا موجود

 علم  که یحال در. کند یم استفاده شهود و عقل حسن،

  یم استفاده یحس ی تجربه مشاهده یها روش از

 درباره یکل یا هینظر  دادن زین فلسفه هدف. کند

  حوزه تمام  در ها هینظر نقد و م یمفاه کشف. یهست

 ینی ب جهان گسترش در  مردم  به کمک و معرفت یها

  هدف. باشد یم سالم  یزندگ  کی از یمند بهره و آنان

  کاربرد و گسترش بر  عمدتا که علوم  هدف با فلسفه

 . است تفاوت یدارا. باشد یم متمرکز یفناور  و دانش

. 

. 

. 

 (  یدرس کتاب ۷۳ صفحه ) سوم  فصل ییخودآزما

 



  با فلسفه ارتباط در مخالف و موافق یها هینظر -۱

 . .دیکن  انیب را تیترب

 

 ییها جنبه با جنبه چه از تیترب و فلسفه انیم -۲

 لیدل ذکر با را  موارد از  کدام  هر دارد؟ وجود ارتباط

 یک   نییتب

 است؟ یمعرفت  نوع چه تیترب ی فلسفه -۳ 

 

  در هستند؟ کدامها تیترب  ی فلسفه یاساس مسائل-۴

  ؟ دیکن مطرح پرسش چند آنها از کیهر مورد

 

 مثال چند تیترب یفلسف ی  مطالعه ی دهیفا مورد در-۵

 انیب( است امده فصل متن در که یمانندمثال) عینی

  ؟ دیکن

 

  دگاهید  از را تیترب در عمل و نظر وحدت مفهوم  -۶

  د؟یکن یبررس یفلسف

 



 نشان ییابتدا دوره معلم  کی به دیتوان یم چگونه -۷

 ی فلسفه و فلسفه با خود حرفه در زین او که دیده

  دارد؟ کار و سر تیترب

 

  و دیکن مطالعه را ییابتدا ی دوره یکتابها از یکی -۸

  یفلسف یمبان دیا خوانده  گفتار نیا در آنچه به توجه با

 د؟یکن مشخص را آن

 

 را خود  یها معلم  از  یکی روش و رفتار منش-۹

 تناقض با دیعقا یهماهنگ و انسجام  و دیکن مرور

 د؟یس یبنو سطر سه در  را او شهیاند و رفتار

. 

. 

   سوم  فصل ییخودآزما پاسخ

 

 

  کردیرو سه تیترب با فلسفه ی رابطه مورد در -۱

 ها، هینظر نیتدو در تیترب: اول نظر است شده انیب

 فلسفه از خود یشناس روش و ها موضوع انتخاب



  یها بافته تواند یم تی ترب: دوم  انظر ردیگ  یم کمک

  استفاده  را بزرگ لسوفیف کی یها شهیاند با فلسفه

 گروه نیا. کند استخراج آن از یتیترب یها افتیدر و

  در فلسفه از توان ی م عمل و نظر در که معتقدند

  یچندان تیاهم از سوم  نظر. کرد استفاده تیترب جهت

 و یفلسف مسائل نیب نظر نیا مطابق. ستین برخوردار

 مسائل چون ندارد وجود یا رابطه چیه یتیترب  مسائل

 پس ستندین یتیترب مسائل از کیزیمتاف مانند یفلسف

  ارتباط  موافق دوم  گروه و اول گروه یها هینظر

 .  هستند تیترب با فلسفه

 

 

 تیترب  با یکینزد ارتباط فلسفه یاساس مسائل -۲ 

( الف م یکن یم یبررس را آنها جنبه سه از که دارند

  و هدف یدارا دیبا  انسان  تیترب اهداف کردن مشخص

 در شهیر یتیترب ینهادها یها هدف باشد تیغا

  و یاجتماع ،یاقتصاد و یاسی س ،یاعتقاد مسائل

  ها سازمان و نهادها بر من دار خانه هر یفرهنگ

 یها دگاهید داشتن ازمندین زین یمرب خود یتیترب

 یهست و انسان تی ماه و تیترب مورد در یفلسف



  معلم  ؛یشناس معرفت و  شناخت( ب باشد یم یشناس

 شاگردان یعقالن و یفکر رشد یبرا عمده طور به

  به تا باشد یم فلسفه ازمند ی ن نیبنابرا. کند یم تالش

 بر شناخت از معلم  یتلق طرز. ببرد یپ شناخت تیماه

  یم ریتأث یو یها تیفعال یچگونگ و سیتدر ینحوه

  پرورش یالزمه ها انسان  یاخالق پرورش( ج گذارد

 با ییآشنا ردیگ  یم صورت تیترب توسط که یاخالق

  را ها ارزش اگر.  آنهاست تیماه و ها ارزش

  افراد یزندگ  طیمح یها  یژگ یو با مرتبط و یآموختن

  و آنها تیاهم درک در یمهم ی لهیوس تیترب م یبدان

 یشناس ارزش مباحث هاست ارزش یمبنا بر عمل

  و بد و خوب ها، ارزش بودن غیر ذاتی  ای یذات مقتد

 شوندیم مطرح یفلسف مباحث در همه

 

 

  است یمعرفت تیترب حکمت  ای تیترب ی فلسفه -۳ 

  دنیشیاند ،یتیترب عمل در  خردمندانه ییگشا راه یبرا

 اتیغا.  است تیترب عمل و نظر در تناقض و درباره

  یادهایبن یمعرف آن هدف که آن جینتا یبررس و



 بروز از یریجلوگ و هماهنگ منسجم، درست، تیترب

 تضاد

 

 

  جامعه، ازین مورد یها تیمطلوب  شامل مسائل نیا -۴

 تو غای مقاصد ها،  انسان کردن تیترب  یچگونگ

 یم تیترب علم  در استفاده مورد م یمفاه لیتحل  ت،یترب

 در انسان کمال ست؟ی چ انسان تیماه. ۱ا. باشد

  تیماه -۳ دارد؟  یهدف  و معنا یزندگ  ایآ -۲ ست؟یچ

  -۴ ست؟یچ است بدان لین تیترب قصد که خوب یزندگ 

  انی جر کی تیترب اگر  است؟ یضرور امر تیترب ایآ

  ست؟یچ  جامعه تیماه است یاجتماع

 

 

 کردن صحبت صرف که است معتقد یمعلم -۵

  یاخالق یها ارزش  پرورش به منجر اخالق یدرباره

 دیبا است یاجتماع ذاتا   انسان که جا آن از شود ینم

.  ببرد یاخالق یها ارزش به یپ یاجتماع ارتباطات در

  لیتما ذاتا   افراد ی همه که  دارد اعتقاد او حال نیع در

 کنند منتقل هم  به را یاجتماع نادرست یرفتارها دارند



  دو نیا. باشد شاگردان مراقب دیبا معلم  نیبنابرا

  پرورش جهینت در ندارند یهماهنگ هم  با دهیعق

  به است معلم  نیا اعتقاد که یاجتماع در یاخالق

 ای تناقض نیا از ییرها  یبرا. آمد نخواهد در تیواقع 

 ینم یاجتماع اتیتجرب قیطر از که شود معتقد دیبا

 اعتقاد دیبا ای و  داد انتقال  را یاخالق  یها ارزش توان

 روابط قیطر از که یاجتماع  یها  بیآس در را خود

 مثال. دهد رییتغ  شود یم  جادیا شاگردان نیب یاجتماع

  به یو ازین از مانع انسان  خطا پذیری  که کند باور

 با را اعتقاد نیا دیبا  او. شود ینم ارتباط یبرقرار

  نکهیا بر یمبن زدیامیب  یشناس روان دیجد یها بافته

  یداشتن و یا مشاهده یر یادگ ی  با نوجوانان و کودکان

  گروه و خانواده در یاجتماع ارتباطات سرمشق،

  و برند یم یپ یاخالق یها  ارزش شناخت به همساالن

. برسد تناقض از یعار  و هماهنگ یدید به جهینت در

 ی منتقدانه یبررس معلم  نیا کار صورت نیا در

  از گرید عبارت به. است بوده خود یتیترب  ی هینظر

  درست اقدام  کی به یابی دست یبرا یتیترب ی فلسفه

 .  است کرده استفاده

 

 



 شتریب یزندگ  و یهست مورد در انسان ی شهیاند -۶ 

  او مورد در که است یتیترب از متاثر یزیچ هر از

 یها شیگرا  ای التیتما است  کرده کسب ای شده اعمال

 هر برخورد طرز. است متفاوت گریکدی  با ها انسان

  کنش لحاظ از چه و نگرش لحاظ از چه جهان با یکس

  همسئل نیا. کند یم بازگو را او یها شیگرا عمل، و

 نیب که است برخوردار یادیز تیاهم از تیترب در

 وجود یتناقض ای و تضاد افراد کنش و ها نگرش

  و نظر وحدت جادیا یبرا راه نی تر مهم . باشد نداشته

 در یهماهنگ و انسجام  کردن جادیا تیترب در عمل

  یکل طور به ای ها دهیپد و امور اشیاء به خود نگرش

 .است جهان

 

 

  نیا( سوم  کالس) ییابتدا مقطع یفارس کتاب در -۷ 

  که ساده ظاهر به شعر  نیا. است آمده ینظام از شعر

 یحاو پردازد یم آن سیتدر به ییابتدا ی دوره معلم 

  تو نام  یا یشناس یهست یدرباره یقیعم نکات

 سرآغاز  نیبهتر

  خالق به توجه و یدیتوح باز« کنم  یک  نامه تو نام  یب



  فلسفه با ارتباط در مباحث نیا. باشد یم یهست جهان

 بر یاسالم تیترب رایز  دارد قرار تیترب ی فلسفه و

 یهست و محور عنوان به  جهان خالق به توجه یمبنا

  شود یم نییتب مطلق بخش

 

 

 . باشد یم دانشجو عهده به -۸

 .باشد یم دانشجو عهده به -9

. 

. 

. 

  کتاب  ۱۰۱ و ۱۰۰ صفحه) چهارم  فصل ییخودآزما

 (  یدرس

 

 و سم یآل دهیا اصطالحات مختلف یکاربردها -۱

 یمثال آنها از کی هر یبرا و دیده حیتوض را سم یرئال

 . دیکن ذکر

 



  بدون را  ییپندارگرا یشناس یهست یاساس اصول -۲

 . دیکن  انیب آن انواع به توجه

 

  ییدارگرایب انواع از کی هر یشناس یهست اصول -۳

 .دیکن مشخص را آن یها تفاوت د،یکن انیب را

 

 . دیده حیتوض را افالطون دگاهید از  دهیا مفهوم  -۴

 

  در را پندارگرا مختلف فالسفه یدگاههاید تفاوت -۵

 .دیکن سهیمقا هم  با را آنها و دیکن  انیب انسان مورد

 

 انیب را یستیآل دهیا یشناس شناخت یکل اصول -۶

  از را مختلف ى فالسفه یها دگاهید تفاوت و دیکن

 .دیده حیتوض  سهیمقا قیطر

 

  انیدارگرایب یشناس شناخت و یشناس یهست آثار -۷

 .دیکن انیب وار فهرست انسان تیترب یرو بر را

 



 یشناس شناخت با یدرس  یمحتوا انتخاب رابطه-۸

 .دیکن نییتب را انیپندارگرا

 

  تیترب در  را ییدارگرایب یشناس ارزش ریتاث -۹

 .دیده حیتوض

 

  فصل نیا در  شده یمعرف یارهایمع به  توجه با -۱۰ 

  احتمال که را خودتان سابق معلمان از یکی یرفتارها

 بوده شما تیترب در فلسفه نیا از متاثر دیده یم

 .  دی ده ارائه  یلیدال خود یادعا یبرا و دیکن یبررس

 

 با ییراهنما ،ییابتدا ی دوره یها کتاب از یکی -۱۱

 ییپندارگرا مکتب دگاهید از و دیکن  انتخاب را متوسطه

 قسمت چه در که دیده نشان و دیکن یبررس را آن

 فلسفه از کتاب، کنندگان هیته گفت توان یم ییها

 اند؟  بوده متاثر ییپندارگرا

. 

 

   چهارم  فصل ییخودآزما پاسخ



 

 اخالق در سم یرئال اخالق، در سم یرئال و سم یآل دهی ا -ا 

 اتیواقع  تابع یاخالق یها ارزش که است یمعن نیبد

 سم یآل دهیا و است مردم  یفعل یها خواسته و موجود

 و مطلوب کماالت یبرا  یاخالق  ارزش یعنی اخالق در

 یخارج وجود چند هر. شوند یم گرفته نظر در یمتعال

  دهیا نباشند موافق آنها  با  مردم  عموم  و باشند نداشته

  شامل  سم یرئال: اتی ادب و هنر در سم یرئال و الیسم 

  که همانگونه را یزندگ  و عتی طب که است یمکان

  یزندگ  و عتیطب سم یآل  دهیا و کند یم منعکس هستند

  تصورات و پندارها بر یمبتن و یرواقع یغ شکل به را

 .داردیم عرضه خود

  آن شامل  سم یرئال:  فسفه در سم یرئال و سم یآل دهیا

  وجود به معتقد که باشد یم یفلسف مکاتب از دسته

  کننده درک موجودات از ریغ و ینیع یها تیواقع 

 دارد  اعتقاد یفلسف سم یآل دهیا است،

  هر و ندارد وجود ادراکات و ذهن از خارج عالم  که

 .  کننده درک موجود و است ادراکات هست چه



  و افالطون آراء به توان یم اخالق در سم یآل ده یا از

 اسپنر یاجتماع واروینسیم  به یاخالق سم یرئال از

 .کرد اشاره

  گوگن آثار به توان یم ات یادب و هنر در سم یآل ده یا از

 اشاره گوگ ون آثار به اتیادب و هنر در سم یرئال از و

 .کرد

 به توان یم یفلسف سم یآل دهیا مکتب گذاران انیبن از

 توانی م فلسفه در سم یرئال گذاران انیبن از و افالطون

 .برد نام  ارسطو از

 

  یامر خارج جهان که معتقدند انیپندارگرا -۲ 

  از ریغ به یاتیواقع  یعنی است یذهن و یاعتبار

 .  ندارد وجود انسان یپندارها و ها شهیاند,  ادراکات

  و ستین یقتیحق ذهن از خارج جهان گرید عبارت به 

 .باشد ینم ما  یبرا ادراک و شناخت قابل

  فلسفه نیا گسترش جادی ا در یمهم نقش که افالطون 

 یماد محسوس یوجودها که است باور نیا بر داشته

 و یماد ریغ یها یهست تابع و ندارند یواقع  یهست

 و محسوس یایاش  انیپندارگرا. باشند یم معقول

 یب را آنها بلکه کنند، ینم  انکار را ما رامونیپ یماد



  تیواقع  و قتیحق آنچه.  دانند یم ابندهی تحول و ثبات

 داریپا و باثبات که است  معقوالت ای ادراکات عالم  دارد

 . است

 

 : ینید با یروحان ییدارگرایب -۳

 در یعنی داشتن وجود اند،   یذهن تصورات همه اءیاش

  سن توسط بودن، ملوک,  نفس مدرک کی ادراک

 آن ی ندهی نما یبرکل و شده یگذار  هیپا ینیاگوست

 . ندارد هم  وجود ستین یشدن ادراک آنچه. است

 یهست تنها که بود معتقد یذهن یپندارگرا ختهیف

  آن جز به زیچ هر و  است مطلق من با خدا یواقع 

 یهست با من از یپرتو یرونیب اتیواقع  تمام  یعنی

  نگیشل که( ینیع) ییگرا پندار. هستند( خدا) مطلق

  ذات بدون که است  معتقد و است آن گذار  انیبن

(  روح ای ذهن)  ذات درون جهان ساخته( عتیطب)

 به مطلق یهست. دارد  مستقل یهست بلکه ستین

  یم گر جلوه ذات برون و ذات درون جهان صورت

 اطالق هگل ی فلسفه  به که مطلق ییپندارگرا شود،

  یبرا ییها شهیاند و افکار  را جهان یو و شود یم

 یمنطق روابط آنها انیم  که کرد یم تصور مطلق روح



 بر یو یمعلول و علت روابط صرفا نه است حکم 

  موجودات همه شیدای پ  کیالکتید یکل قانون اساس

 . دهد یم حیتوض را یذهن و ینیع

 

  نه و است بوده نه جهان  افالطون ی دهیعق به -۴

  نمود محسوسات یعنی است نموده بلکه نبود

  که را کامل یها نمونه تنها و هستند نامحسوسات

. دینام دهیا را باشد یم ها آن درک به قادر عقل

 . اند کرده ترجمه مثال را آن اسالم  یحکما

  

 یمعنو یموجود را انسان  انیپندارگرا ی همه -۵ 

 یم لیتشک یو روح را او  یاصل تیماه که دانند یم

  بدن به  چگونه نکهیا و  روح تیماه مورد در اما  دهد

  را روح: یبرکل دارند تفاوت هم  با ردیگ  یم تعلق

  هورن هرمان. داند ی م جاودانه و خداوند از یناش

  داند یم یزیچ نیآخر عتی طب تحول انیجر در را روح

  بخش نیواالتر و شده  داده زنده موجودات به که

 .  اوست وجود



  از خود گسترش و تحول انیجر در عتی طب نگ،یشل

 و یوانیح ی مرتبه به نبات از و نبات به جماد

 به  سرانجام 

 .رسد یم یانسان مرتبه

 تیاهم و مجبور هم  و است آزاد هم  انسان كانت 

 . اوست ی  اراده یآزاد به مربوط یانسان

 که دانست یم مطلق اتیح از یجزئ را انسان هگل 

  ی همه. شود یم جذب آن در مجددا مرگ  هنگام  به

  یمعنو و انسان روح اصالت مورد در انیپندارگرا

  انسان رابطه درباره اما  دارند مشترک دگاهید آن بودن

 است گرفته منشأ آن از که یمعنو و یینما تیواقع  با

 .دارند نظر اختالف هم  با

 

  انسان ان،یپندارگرا یشناس  شناخت یکل یاصول-۶ 

 جهان مورد در تولد بدو همان از  ییها دهیا ای پندارها

 ذهن  در

  بلکه ستین تجربه به یازین لیدل نیهم به دارد

  دنیبخش نظم  معرفت،  اساس. است یالزام دنیشیاند

 در جهان. است حواس  راه از شده کسب اطالعات به

 ذهن. کرد جو و جست  ذهن در دیبا پس ماست ذهن



 دیبا سپس ادراکات  ی دهنده شکل و است فعال

 ذهن، کانت ی دهیعق به کرد تیتقو را یذهن یروهاین

 مقوالت ای م یمفاه به لی تبد را خام  مواد  با محسوسات

  با سپس. دهد یم لیتشک  را یتجرب علم  که کند یم

 نیا  عقل یروین از استفاده

  یم جادیا  را معقوالت و دهیبخش نظم  و وحدت م یمفاه

  ستین حواس راه از شناخت افالطون ی دهیعق به. کند

 . است یخردورز راه از بلکه

 

 شدند واقع موثر اریبس تیترب نقش در انیپندارگرا -۷

 بر دیتاک بر یمبن  تیترب در معاصر یها دگاهید

 شهیاند و ها نگرش اساس بر استعدادها ییشکوفا

 .است گرفته شکل انیپندارگرا یها

 ی عالقه تیترب  به کانت و افالطون چون یانیپندارگرا

 را تیترب و م یتعل یحت کانت. اند داده نشان یادیز

.  است کرده یتلق بشر کل  سرنوشت و تیانسان هینظر

 نهیزم کردن فراهم   را تیترب از هدف انیپندارگرا

  عناصر و انسان نیب  کینزد یوابستگ جادیا یبرا

  بر یشناس یهست ریتأث. دانند یم عتیطب  یمعنو

  شاگردان، بالقوه یها ییتوانا و استعدادها ییشکوفا



  معلم، یاساس نقش انسان،  یمعنو و یروحان رشد

  قیطر از آموزان دانش  رساندن کمال به و  ذات تحقق

 . افتهی رشد انسان

  بلکه ستندین مهم  محسوسات: یشناس شناخت ریتأث 

 یادآوری مطالب، حفظ. است مهم  تفکر و یذهن تمرکز

 جهت شاگردان کردن آماده. است مهم  یادسپاری به و

 . دارد  تیاهم یزندگ  درباره یکل نظرات ارائه

 

  شناخت با یدرس یمحتوا  انتخاب با رابطه در -۸ 

 که شود انتخاب ییمحتوا  دیبا انیپندارگرا یشناس

 ی درباره یکل نظرات ارائه و حافظه و ذهن  قدرت

  قالب به توجه نیبنابرا. کند تیتقو انسان  در را یزندگ 

  یاجتماع یها داستان خواندن زبان، دستور و ها

  و گذشتگان راثیم  با ییآشنا  ات،یاضیر ،یاخالق

  نظم  جهت فلسفه و یآموز عبرت جهت خیتار

  و شهیاند قدرت پرورش و ها آموخته به دنیبخش

  هیتوص علوم  ریسا در یمنطق تفکر کاربرد و استدالل

 سمت به حرکت جهت زین ینید دروس. شود یم

  عقل که چرا یبدن تی ترب و مانیا و ینید یباورها



  را اراده  قدرت ش یافزا  زین و است سالم  بدن در سالم 

 . داشت   خواهد یپ در

 

  نیچن تیترب بر را یشناس ارزش ریتأث انیپندارگرا -۹

 کنترل و خرد یروین پرورش. ۱: کنند یم انیب

  نوع و یفروتن آموزش -۲ ،ینفسان یها خواهش

  -۳. خداوند خواست برابر در م یتسل تاینها و یدوست

 شعور به را افراد در  نهفته یاخالق لیفضا دیبا  معلم 

  هنر و فلسفه ات،یادب خ،یتار ییآشنا -۴ برساند، آگاه

 ،ییدانا حکمت، ییشکوفا  ،یهنر آثار با ییآشنا

 دیفوا از همه که انسان در یدار شتنیخو  شجاعت،

 . است تیترب

 

 ...باشد یم دانشجو عهده  به پاسخ -۱۰ 

 .است دانشجو عهده  به پاسخ -۱۱ 

. 

. 

. 



 کتاب ۱۳۹ و ۱۳۸ صفحه ) پنجم  فصل ییخودآزما

 (  یدرس

 

  و یعقالن ییگرا واقع یشناس یهست یاساس اصول-۱

  دو نیا متفاوت یها  یژگ یو و دیکن  انیب را یع یطب

 .دیکن مشخص را دگاهید

 

 ست؟ یچ ارسطو دگاه ید از  فعل و قوه مفهوم ۔ ۲

 

 یع ی طب و یعقالن انیگرا واقع یها دگاهید تفاوت -۳ 

 .دیده حیتوض انسان  مورد در را

 

 و ارسطو دگاهی د از یهست  نوع سه یها یژگ یو -۴ 

 د؟یده حیتوض را فعل و قوه ی هینظر با آن تفاوت

 

 و الک جان یها هی نظر تشابه و تفاوت وجود -۵

 د؟ یده شرح را وم یه دیوید

 



  یعقالن ییگرا واقع دگاهید از روح مهم  یروهاین -۶ 

 دیکن ذکر را کی  هر استفاده  موارد اند؟ کدام 

 

 یع یطب و یعقالن ییگرا واقع یتیترب  یها هینظر -۷ 

 یتفاوتها و است یشناس روان مکتب کدام  بر یمبتن

 ست؟ یچ آنها

 

 یکل طور به ییگرا واقع دگاهید از یتیترب یهدفها-۸

 را یاختصاص طور به یع یطب و یعقالن یی گرا واقع و

 . دیکن ذکر

 

 هم  با را ییگرا واقع نوع دو یشناس شناخت  -۹ 

 . دیکن انیب را آن اصول و کرده سهیمقا

  ییتفاوتها  چه الكساندر ساموئل یشناخت  هینظر -۱۰

 دارد؟  لیم استوارت یشناخت هی نظر با

 

  واقع مکتب در یآموزش  یمحتوا نیی تع  یچگونگ-۱۱ 

  به را آنها یها درس فهرست و دیکن انیب را ییگرا

 د؟یسیبنو مکتب نیا نظر از تیاهم بیترت



 

  سیتدر یها روش ییگرا واقع مکتب در -۱۲ 

 ها  روش کدام  از شتریب و شوند یم  نییتع  چگونه

 شود؟  یم استفاده

 

  در یحقوق  احکام  و نی قوان با ها ارزش تفاوت -۱۳

  ست؟یچ

 

 در را یع یطب و یعقالن انیگرا واقع نظر تفاوت. -۱۴

 . دیده حیتوض ارزشها مورد

 

  در را ییگرا واقع نوع دو یشناس ارزش ریتأث . ۱۵

 . دیده حیتوض یاخالق تیترب

 

  یشناس شناخت ی هینظر  که یا عمده اشکال. ۱۶ 

  است؟ کدام  دارد یع یطب انیگرا واقع

 



 رفتارها با اجزاء به یر یادگ ی یها تیفعال م یتقس -۱۷

 دارد؟  یمنف و مثبت نکات چه یجزئ تیفعال و

 

 مختار و آزاد و انسان ی  اراده به داشتن اعتقاد. ۱۸ 

 در یریتاث چه موضوع نیا رفتنینپذ و ،یو بودن

  دارد؟ انسان تیترب

 

  کی و یع یطب یگرا واقع معلم  کی یها یژگ یو۔ ۱۹

  د؟یببر نام را یعقالن یگرا واقع معلم 

 

  همکاران با و یلیتحص دوران معلمان از یکی. ۲۰

 یبررس یتیترب یها شه یاند و رفتار نظر از را خود

 یها هینظر با را او یها شهیاند و رفتارها و دیکن

  ییگرا واقع گروه دو از  کی هر یسو از  شده ابراز

 انسجام  یدارا را  او  اندازه چه تا. دیده مطابقت

 . دیدان یم یتیترب یرفتارها یکپارچگی دویعقا

 

. 

 پنجم فصل ییخودآزما پاسخ



 

  وجود یع یطب  انیگرا  واقع و یعقالن انیگرا واقع -ا

 یم انسان پندار و شهیاند  از مستقل یا دهیپد را جهان

 دیا یب وجود به نکهیا از شیپ جهان ندیگو یم و دانند

  داشته وجود دیبا یآگاه آن مجهوالت از یبرخ به و

  م ینشناس  چه و م یبشناس   را جهان چه زین اکنون. است

  است اساس نیا بر دگاهید  دو نیا تفاوت دارد یهست

 یم جهان اتیواقع  که معتقدند یعقالن انیگرا واقع که

 به  منحصر تواند

  را ماده یع ی طب انیگرا واقع اما. نباشد یماد جهان

 در که است یزیچ ی هست. دانند یم یینها تیواقع 

  امر چیه نیا جز و شود یم آشکار یحس ی تجربه

 . ندارد وجود تیواقع  عنوان به یگرید

  با هستند یمعنو قلمرو فكر با یع یطب انیگرا واقع

 ای یمعنو موجودات توان ینم  که باورند نیا بر نکهیا

 . .رساند اثبات به را مجرد

 

 و امکان از  است عبارت محض ی قوه با ماده -۲

 ای صورت اما  است صورت ی رندهیپذ ماده یعنی شدن

  بالفعل انی م دیبا ما یزیچ شدن از است عبارت فعل



 یعنی) بالقوه بودن و( هست  عمل در که یزیچ یعنی)

  نیا اما. م یشو قائل زی تما( بشود تواند یم که یزیچ

 تضاد یعنی ستین ریپذ  امکان ما ذهن از خارج زیتما

 . کند جدا هم  از را آنها تواند یم ذهن

 

 و یروحان - یجسم را انسان یتعقل انیگرا واقع -۳ 

 تیخاص . رندیگی م نظر در سم یارگان صورت به

  باشدی م جسم  و روح نی ب متقابل تأثر و ریتأث  سم یارگان

 به که یفراوان تیاهم وجود با یعقالن انیگرا واقع

 نیبرتر یدارا را روح اما  دهند یم یانسان عقل

  وجود در اراده و فهم  و عقل کشد یم یتلق گاهیجا

 باعث و شود یم شمرده روح اتی تجل از انسان

  یع یطب انیگرا واقع  اما. شود یم انسان تیمسئول

 یم  طیمح از متأثر و یاجتماع - یستیز را انسان

 . ستین آزاد  ی اراده یدارا دگاهید نیا در انسان. دانند

  و یع یطب نیقوان بر تسلط صورت به اراده  یآزاد 

 یم تحقق  به یاجتماع و یماد طی مح از یریپذ ریتأث

 یجسمان اعمال جنس از انسان تفکر رسد،

 . .باشد یم آن از تر دهیچیپ یول یکیولوژیزیف

 



 که دارد وجود یهست نوع سه ارسطو دگاهید از -۴

 اشیاء  او ی دهیعق به جوهرها یا اشیاء -ا از عبارتند

 ی همه اگر مثال یبرا رندیناپذ رییتغ و ثابت شهیهم

 هنوز بودن انسان مفهم  بروند نیب از انسان

 اعراض با صفات۔ ۲|  پابرجاست

 گریکدی از را اءیاش که است ییها یژگ یو شامل که

  چهار و گرد با یبلند و ی کوتاه مانند سازد یم زیمتما

  بودن گوش

  و پدر ی رابطه مانند اضافه نسبت با روابط -۳

 و شهروند نیب رابط یحت  و کوچک، و بزرگ فرزند،

   کشور

 از( روابط صنعت، جوهر،) فوق یا مقوله سه نیا

 و هستند یقیحق یعنی دارند مسلم  وجود ارسطو نظر

 . دهد یم لیتشک جهان از  را ما ادراک و اساس

 به یربط یهست نوع سه به مربوط مقوالت زیتما

  یمعنو و یماد تیفعال یحت و فعل و قوه نی ب زیتما

  ای و بالفعل ی جنبه تواند یم هم  مقوالت یعنی ندارد

 .باشند یمعنو ای یماد یحت و داشته بالقوه

 



  انیگرا واقع از ان،یگرا واقع دو هر: تشابه وجه -ه 

  راه دو هر. ستندین روح وجود به معتقد و بوده یع یطب

  هموار تیترب در رفتارگرا یشناس روان رشد یبرا

 .کردند

 گذار  هیپا یع یطب ییگرا واقع الک جان: تفاوت وجه

  تجربه در مبالغه اثر در که بوده ییگرا تجربه هینظر

 که آوردند وجود به را ییگرا حس  نیریسا و وم یه

 . داد نسبت تجربه به را  یبشر دانش عناصر یتمام

  یها تفاوت از گرید یکی ذهن مورد در آنها نییتب

  مانند انسان ذهن الک جان  نظر از است دو آن نیماب

 محسوسات قیطر از معلومات  که است یدیسف لوح

  یم لیتشک را مقعوالت جادیا  اساس و شده  آن وارد

 و ذهن در یحس ریتصاو که است معتقد وم یه اما.  دهد

  یم لیتشک را وستهیپ هم  به ادراکات و رهیذخ حافظه

 است احساسات  و خاطرات ادراکات، شامل ذهن.  دهد

 ندارد وجود روح نام  به یزیچ ادراکات نیا  از فراتر و

  مشابه و ینامساو ادراکات که است معتقد وم یه یول

 . . باشد یم خارج جهان

 



 شناخت هستند روح هم  یروهاین از  اراده و عقل-۶

  یم خوانده( هم ) که  است  یادراک  و حس  با انسان

(.  فرد  و عقل) باشد یم یاستدالل شناخت اگر و شود

 ریغ تیماه یماد یها  دهی پد در نفوذ با عقل: عقل

  از برتر ییها هدف و شناسد یم را معقول و یماد

  عقل واقع در شود  یم خواستار را یماد اهداف

 (  اراده است شناخت مسبب

 عقل که شود یم ییزهایچ آن خواهان اراده:   اراده

 مسئول انسان اراده  نی هم حکم  به و کرده ییشناسا

 . . شود یم شیخو اعمال

 

  بر یمبتن یعقالن انیگرا واقع تیترب  یها هینظر -۷ 

 بر یمبتن یع یطب ییگرا  واقع و یشناخت یشناس روان

  روان در. باشد یم رفتارگرا یشناس روان اساس

 یاجزا به یریادگ ی ندیفرا هیتجز  با یشناخت یشناس

  را ها دهیپد ما که است معتقد و است مخالف کوچک

  از ما ادراکات و م یکن یم درک کل کی صورت به

 نیا بنابر پس. است شده لیتشک یکل یا مجموعه

  كل مسائل هم  و ینگر  هم  با مسائل هم  موضوع

  روش در. شود داده آموزش شاگرد به دیبا ینگر



  بعد و م ی مفاه نیتر یکل و نیتر جامع ابتدا زین سیتدر

 یشناس روان. شود یمعرف تر یجزئ مطالب آن از

 اکتشاف و قیتحق فرد،  خود یها استنباط به یشناخت

  رفتارگرا شناسان روان  یول.  دهد  یم تیاهم یو

 یرفتارها و ینیع صورت به را یآموزش یها هدف

  هیتجز به و کنند یم مشخص سنجش و مشاهده قابل

 هر آموختن که یطور به پردازند یم یریادگ ی ندیفرآ

 . است یقبل سبز یریادگ ی به وابسته جز

 

  و یعقالن ییگرا واقع دگاهید  دو در  تیترب از هدف-۸

 با برخورد نحوه و یزندگ یبرا کردن آماده یع یطب

:  یعقالن انیگرا واقع یتیترب یهدفها است مشکالت

 . یجسم و یروح لحاظ از متعادل  کامال انسان پرورش

  با یسازگار: یع ی طب انیگرا واقع یتیترب یها هدف 

 راثیم با ییآشنا قیطر از یاجتماع و یع ی طب  طیمح

 .گذشته  یها نسل یفرهنگ یها

 

  و هیپا تجربه، و مشاهده ،یع یطب انیگرا واقع -۹

  با که یطور به دهد یم لیتشک را شناخت اساس



. م ی کن استخراج را اتیکل  م یتوان یم اتیجزئ ی مشاهده

. 

  از یناش را انسان یعقل یها  افتیدر و یکل ادراکات

  ندارد یتیخالق ذهن آنها نظر از. دانند یم یو تجربه

 خود مطابق قایدق جهان از ما شناخت و معرفت و

  تنها را شناخت ،یعقالن انیگرا واقع باشد یم جهان

  و دیمف یماد و محسوس ی دهی پد ادراک ی حوزه در

 انسان ذهن و عقل که معتقدند آنها. کنند ینم محدود

  یحس تصورات یبررس با تواند یم و است خالق

 ازین تواند یم یحت عقل  کند وضع یکل و یعقل قانون

  م ی مفاه عالئم  و نمادها با و باشد یحس یها داده از

 نیا به که است عقل نیا اما کند خلق یا تازه

.  کند یم ریتفس و ریتعب را آنها و داده یمعن اطالعات

  از و گریکدی و ها دهیپد زیتما و ییشناسا باعث عقل

  برتر را شناخت یعقالن انیگرا واقع . شود یم ما خود

 اثر بر شناخت  یخطاها ندیگو یم و دانسته  ادراک از

 از ما شناخت. شوند  یم جادیا یذهن درون طیشرا

  به یعنی. است واسطه یب خود یذهن یها تیفعال

  و ها تیفعال به یزیچ از ازین یب و یهیبد صورت

 . .م یشو  یم آگاه خود یذهن معرفت

 



  است یعقالن انیگرا واقع جز الكساندر ساموئل -۱۰ 

 که دارند یمتفاوت یها جنبه محسوسات دیگو یم و

  و آنهاست از یتعداد درک به قادر تنها انسان ذهن

 نظر از اما  دارد  ینیع و یذهن جنبه دو ادراک

  حس است یع ی طب انیگرا واقع جزء که لیم استوارت

 به ذهن  و است معرفت کسب  ی لهیوس تنها تجربه و

 . .وجود نه دهدیم ینیمع  خارج  عالم 

 

 و یعلم دروس گنجاندن اساس بر دگاهید دو هر -۱۱

 و یزندگ  رسم  و راه با جیتدر به را شاگردان که دیمف

 به هستند موافق مشکالت با برخورد ی نحوه زین

  به التیتحص  اتمام  از بعد بتواند شاگرد که یطور

  با و باشد جامعه قبول مورد که کند رفتار یا گونه

 کند دایپ یهمساز یاجتماع و یع ی طب  طیمح

 یع ی طب و یتجرب علوم ( الف 

   یانسان جامعه یبررس به مربوط علوم ( ب

  ات،یاضی ر زبان، شامل تفاهم  و تفکر یابزارها( ج

 هنر،

 



  یروش هر  از تواند یم معلم معتقدند انیگرا واقع -۱۲

  قابل یشناخت روش انسجام  از دیبا یول کند استفاده

 بر عالوه دگاهید نیا  در. باشد برخوردار یاعتماد

  ،یشناخت یها روش از شیآزما و یتجرب یها روش

  روش شود یم استفاده زین یسخنران و مسئله حل

 اساس بر یعلم انیگرا واقع دگاهید از سیتدر یها

  واقع دگاهید از یول است شیآزما و تجربه و مشاهده

  و یعقل یها روش براساس شتریب یعقل انیگرا

 . .باشد یم یتجرب

 

 با یارزش احکام  در شده  مطرح یدهایبا -۱۳ 

 یحقوق احکام  و نیقوان در شده مطرح یدهایبا

 در یرانندگ  و ییراهنما نیقوان مثال. است متفاوت

 داشته یریمس ای یهدف ما که است درست یصورت

  که یدیبا اما است یمعن یب صورت نیا ریغ در م ی باش

 شرط و دیق بدون کند یم مطرح یادیبن ارزش کی

  یکش آدم  مثال. است یهدف  هر به توجه بدون و است

 . است مطلق حکم  کی که است بد

 



  عتیطب  با که را یزیچ هر یع یطب انیگرا واقع -۱۴ 

 کند یم منعکس را یاجتماع تیواقع  ای و بوده  سازگار

 یعقالن انیگرا واقع یول  دانند یم  ارزش  یدارا

 و یوجود ساخت در شهیر ها ارزش که معتقدند

 انسان انسان، که یزمان تا و دارد ها انسان روابط

 و رییتغ  کرد نخواهد یر ییتغ  یادیبن یها ارزش بماند

 قیطر از یع ی طب انیگرا واقع یسو از  یگذار ارزش

  یعنی شودی م وتبین ریتفس و ها ارزش خود در تغییر

. ستندین ما یها یگذار ارزش جز یزیچ ارزشها

 .باشند یم  ریپذ ریییتغ  و ینسب نیبنابرا

 

 نیا تیترب تیغا یع ی طب انیگرا واقع نظر از -۱۵ 

 کند رفتار خود عتیطب   یمقتضا به انسان که است

  ارزش یدارا انسان عت یطب  با سازگار زیچ هر رایز

 خود خاص یها ارزش تواند ینم معلم  نیبنابرا است

 و دیتاک  با دیبا  معلم  دهد جلوه  معتبر شاگرد به را

 بودن دهیپسند و ها ارزش اریمع  را جامعه بیتکذ

  با منطبق قبول قابل  یها ارزش دهد قرار رفتارها

  ییها ارزش دیبا  معلم . هستند جامعه یعموم ی دهیعق

  دهد آموزش کنند یم  دییتا را آن عامل همه که را

 به آراستن را شاگردان تیترب یعقالن انیگرا واقع



 معلم  نقش و دانند یم سعادت به دنیرس و فضائل

  پرورش و یو یوجود  ابعاد تمام  به دنیبخش انضباط

 . . باشد یم یعقالن یقوا

 

  و ریتفس و ریتعب در عقل نقش گرفتن دهیناد -۱۶ 

 شناخت هیرینظ ی عمده مشکالت از معرفت کسب

 . است یع ی طب انیگرا واقع یشناس

  جهان از انسان  شناخت معتقدند یع یطب انیگرا واقع

  در فرد نقش. دهد یم رخ هست که طور  همان خارج

 ل یتشک

 یها استنباط و یروان اتیخصوص  ریتاث و یریادگ ی

   ماند یم دور نظر از یو

  بلکه ستین یانفعال و ی نیماش  صرفا انسان ی تجربه

 تجارب در  فرد هر یذهن ساخت با یذهن یها یژگ یو

 .  مؤثرند او

 

 نکات اجزاء به یری ادگی یها تیفعال تقسیم  -۱۷.

  و مشخص یریمس و روش گرفتن نظر در: مثبت

  جهت در رفتار رییتغ   و گام  به گام  مراحل در تیتقو



  هیسو کی و یکی مکان باعث: یمنف نکات. نظر مورد

 رفتار دادن شکل با معلم  رایز شود یم یریبادگ  شدن

  کننده تیهدا و کننده نیی تع  نقش شاگرد در نظر مورد

 . ردیگ  یم عهده به را

 را ما تر کوچک اجزاء به یریادگ ی یها تیفعال م یتقس 

 یم غافل آن یاصل یها زهیانگ و رفتار یکل درک از

 .کند

 

 عنوان به اراده رفتنیپذ با یعقالن انیگرا واقع -۱۸ 

 چون کنند یم فرض  آزاد را آن روح  یقوا از یکی

  مسئول انسان اعتبار نی ا به دانند ینم محدود را روح

  در  تواند یم و باشد یم خود تیترب ند،یفرا و اعمال

 انیگرا واقع یول. باشد داشته مشارکت آموزش امر

  جهی نت را انسان اعمال اراده یآزاد انکار با یع یطب

  درست نیا.  دانند یم یکیولوژیزیف انفعاالت و فعل

  نیا دیبا که هستند ییها علت معلول ما اعمال که است

  نیتر مهم  اما. شوند محقق اعمال تا شده فراهم  علل

 یینها  علت ای یعل نی تع  تحقق یبرا عوامل و علل

 ینم یعلم انیگرا واقع. باشد یم انسان خود ی اراده

  به را اراده مانند محسوس ریغ یها دهیپد توانند



 که دارند یناقص درک انسان از و کنند نییتب یدرست

 . .مؤثرند زین تیترب در

 

  و ذهن به: یعقالن یگرا واقع معلم  یها یژگ یو -۱۹

 اما کند یم توجه آموزان دانش یاستعدادها پرورش

  محور معلم . ردیگ  ینم دهیناد زین را تجسم  و حواس

  یم تیاهم آموزش در شاگرد مشارکت به اما است

  ندیفرا در شاگردان یآگاه و یاریهوش به. دهد

  ادراک و ینگر هم  یها  مهارت. دارد توجه یریادگ ی

  ،ییگرا کل  به توجه با و کند یم تیتقو را ها بچه یکل

  را او  کرد افتیدر را مطالب کل شاگرد نکهیا از پس

  یم تیهدا دهنده لیتشک عناصر و اتیجزئ سمت به

 سیتدر در یشناخت شناسان روان یها روش از. کند

 ییگرا واقع معلم  یها یژگ یو ردیگ  یم بهره خود

 واقع معلم  مانند را شاگردان  عالئق یارضا یع یطب

  دوم  درجه در یدرس یمحتوا مقابل در یعقالن یگرا

 علوم  بر و است محور معلم . دهد یم قرار تیاهم

 .  دارد دیتأک  حواس پرورش بر و مشاهده یتجرب

 را مسائل شخصا دیبا شاگرد که است معتقد  معلم 

  بپردازد یع ی طب نیقوان اکتشاف به و کرده تجربه



  یها راثیم و معلومات انتقال ،یفرد انضباط به

   دارد دیتأک  یفرهنگ

 در گرا رفتار شناسان روان سی تدر یها روش از

 .کند ی م استفاده خود سیتدر

 

 باشد   یم دانشجو ی عهده به -۲۰ 

. 

. 

. 

. 

 کتاب ۱۸۳ یال ۱۸۱ صفحه) ششم  فصل ییخودآزما 

 (  یدرس

 

 ی فلسفه رشد و یری گ  شکل ساز نهیزم عوامل -۱

 بودند؟  ها کدام  ییگرا ماده

 

  بر یماد نگرش بسط در یشناس ستیز نقش -۲ 

 . دیکن  حیتشر را جهان



 ستیچ  یکیمکان بر یک یالکتید انیگرا ماده رادیا. ۳ 

  چه جهان قتیحق و  اساس ی درباره آنها خود و

 دارند؟ ینظر

 

  اداره و حاکم  ی قوه کی الکتید انیگرا ماده نظر از-۴

 قادر یجا را یزیچ چه آنها ست؟یچ یهست ی کننده

  چگونه؟ و دهند یم قرار گانهی

 

  انیگرا ماده نظر از یتکامل یها جهش اصل-۵

 . .دیکن انیب را یکی الکتید

 

  در ها دهیپد یعموم یهمبستگ اصل از یمثال -۶

 . دیکن انیب یاقتصاد با یاجتماع مسائل ی نهیزم

 

  دگاهید از انسان مورد در یآزاد و جبر مسئله۔ ۷.

 .دیکن حی تشر را یکیالکتید ییگرا ماده

 

  وجود به انسان یاجتماع وجود لیتبد یچگونگ-۸

 وجود به آن مجدد لیتبد یچگونگ و  ضرورت و یفرد



 حیتوض را یکی الکتید ییگرا ماده دگاهید از یاجتماع

 . دیده

 

  دیکن انیب انیگرا ماده  یشناس یهست به توجه با -۹

  به وصول راه و ستیچ  مکتب نیا در تیترب هدف که

 است؟  کدام  آن

 

 در را جامعه و کار عت، یطب  عامل، سه نقش -۱۰ 

 .؟.دیکن  انیب انیگرا ماده تیترب

 

 ماده یشناس شناخت تفاوت و تشابه وجوه -۱۱ 

 هستند؟  ها کدام  یع یطب ییگرا واقع و یکی الکتید ییگرا

 

 ییگرا ماده یشناخت ی هینظر در ادراک یاجزا -۱۲ 

  شود؟ یم حاصل چگونه جزء هر و ستیچ

 

 انیگرا ماده یشناس شناخت به  توجه با -۱۳ 

  را  ریز یها درس از کی  هر سیتدر لیدال یکی الکتید

 .دیکن انیب



 کیزیف( ب ریاضیات( الف 

   اتیادب و هنر( ه خیتار در یشناس ستیز( ج

 

 از استفاده بر انیگرا  ماده سیتدر یها روش -۱۴

  کدامند؟ آنها. است یمتک لهیوس سه

 

 ها  ارزش بودن ینسب دیی تا در انیگرا ماده لیدال -۱۵

 ست؟ یچ

 

 تیترب  یمبان و ارزشها بودن بد و خوب اری مع  -۱۶

 ست؟ یچ انیگرا ماده نظر از آنها گرفتن قرار

 

  ارزش بر یمبتن یتیترب  نظام  یها یژگ یو -۱۷ 

 .دی ببر نام  را ییگرا ماده یشناس

 

 اصول به مکاتب ریسا اندیشمندان رادیا -۱۸ 

 کی الکتید سم یالیماتر چهارگانه

 ست؟ یچ



 

 ییگرا ماده یشناس شناخت ی هینظر اشکاالت -۱۹ 

 .دیکن  انیب را آن یتیترب یاثرها و

 

 با گرا ماده معلمان سیتدر یها روش ی رابطه -۲۰

 است؟  چگونه یتجرب یشناس روان یآوردها دست

 

  نقش و هنر درباره یکی الکتی د انیگرا ماده نظر -۲۱ 

 ست؟ یچ آن ی فهیوظ و

 

  با خود یقبل معلمان از ی کی یرفتار اتی خصوص -۲۲

  دیکن مشخص و دیکن یبررس دقت به را همکارانتان

 یم مکتب نیا بر یمبتن او یتیترب ی ا از بغل چه که

 .دیاوریب لیدل خود ی هینظر نیا یبرا. باشد تواند

 

   ششم  فصل ییخودآزما پاسخ

 



 ی فلسفه رشد و یر یگ  شکل ساز نهیزم عوامل -ا

 انقالب و فرانسه ریکب  انقالب از عبارتند ییگرا ماده

 علم  قدرت به مانیا و یعی طب علوم  رشد اروپا، یصنعت

  در انییاروپا نیرید یها سنت و افکار در یدگرگون

  و انهیگرا علم  یها شهیاند رشد تاینها و نوزدهم  قرن

 . کیزیمتاف م یمفاه نوع هر افکار و انهی گرا تجربه

 

  یوتونین تفکر طرز با برخورد در نقش نیبزرگتر -۲ 

  آن مختلف یها شاخه و یشناس ستیز ی عهده به

  منشأ بر یمبن المارک یتکامل ی دهی عق. گرفت قرار

.  بود زنده  موجودات همه یجی تدر زیتما و مشترک

 را بقاء تنازع ای  یع یطب انتخاب ی هینظر زین نیدارو

 .کرد  مطرح انسان تکامل انیجر یچگونگ در

 خیتار یدارا  موجودات ی همه که بود معتقد یو

 یتکامل هینظر نیدارو از  پس. هستند یجیتدر یتکامل

 لسوفانیف و شد قاتیتحق تمام  - ی سرلوحه یو

  دیبا دهیپد هر فهم  یبرا  که شدند معتقد زین یتکامل

 .کرد درک را آن تکامل مراحل

  و کرد یکیزیمتاف مباحث وارد را تکامل مفهوم  هگل

  به مربوط یها هیفرض  در فوق مفهوم  از مارکس



 سود خود یکی الکتید اصول نیتدو و یبشر جامعه

 .جست

 

  عنصر فاقد یکیالکتید انیگرا ماده ی هینظر -۳ 

 یم هینظر  به ییایپو قدرت که باشد یم یکی الکتید

  یکیمکان ریتعب  با یکی مکان انیگرا ماده یول. بخشد

  کی دییتا  به مجبور تینها در دارند جهان از که

 ماده که یحال در هستند ماده از خارج محرک یروین

  و است یدرون ییایپو ی دارا یکیالکت ید قانون مطابق

  و  اساس آنها. ندارد ازین خارج از یمحرک  یروین به

 در یرمادیغ زیچ جیه. دانند یم ماده را جهان قتیحق

 .ندارد وجود جهان

 

  یم ماده را یهست کننده  اداره و حاکم  ی قوه آنها -۴ 

  آنها. دهند یم قرار گانهی قادر یجا به را  آن و دانند

  همه ندیگو یم و دانند  یم دائم  تحول حال در را ماده

  قانون با و یکی الکتید  انیجر  فشار ریز تحول انیجر

 قانون مطابق ماده. ردی گ  یم صورت یمعلول و علت

 طبق جهان و است یدرون  ییایپو یدارا یکی الکتید

  اصول طبق. شود یم اداره یزیچ و یع یطب نیقوان



 و یکل یها یدگرگون شدن انباشته با یکی الکتید

  یم وجود به ماده در یدرون کشمکش و تضاد کوچک

 اتیفیک یجهش نحو به  نینو عناصر یرومندین با دیآ

  و شوند یم جادیا یقبل یکم یها یدگرگون از دیجد

 نیقوان بر عالوه. برند یم نیب از را یقبل تعادل

 یم زین یرونیب عوامل است موجود بر حاکم  یدرون

 .باشد موثر آنها یدگرگون بر تواند

 

  یکم است نوع دو بر ماده تکامل مکتب نیا طبق -۵ 

  یگرید و شود یم  حاصل یکند به که یجیتدر و

.  دیآ  یم دیپد جهش صورت به که یناگهان یدگرگون

  در که است یحیتفر یکم راتییتغ  ی نتیجه جهش نیا

 یا تازه تیفیک  به یناگهان  طور  به ینیمع  ی نقطه

  و یتکامل بالنده،  حرکتها  بیترت نیا به. ابدی یم تحول

 . .هستند یشگیهم

 

 و تضادها مثال شی ها یدگرگون و انسان مثل -۶

 یاقتصاد یها یدگرگون سبب  که یطبقات  یکارهایپ

 تکامل و شده



 یاجتماع با را اقتصاد چهارم اصل.  شود یم سبب را

 و شعور یحت و جوامع تکامل  و رشد و انسان ستنیز

 . .داند یم مرتبط انسان یخودآگاه

 

  آنها. است انسان آزاد  ی اراده منکر دگاهید نیا -۷

 را آن توان یم عتیطب نیقوان در دخالت با که معتقدند

  به یحدود تا نهیزم نیا در و کرد سودمند انسان یبرا

 یزیچ آنها ی برا اراده یآزاد دهند یم یآزاد انسان

 تیتبع از انسان یعنی ست،ین ضرورت از یآگاه جز

.  باشد داشته یآگاه وجودش بر حاکم  نیقوان از خود

 ینم دست انسان به واسطه یب و م یمستق یآگاه نیا

  در مغز کارکرد صورت  به و جامعه توسط بلکه دهد

 و یخی تار ریس ریاس انسان شود یم دایپ انسان

 شیدایپ انیجر که صورت  نیا به. است یاقتصاد

 فارغ  و است یاقتصاد یربنایز یدارا یاجتماع شعور

  ریغ تابع یعنی دیآ یم وجود به انسان  ی اراده از

  ،یاسیس یروندها ،یاجتماع شعور است یاقتصاد

  دیتول ی وهیش ی لهیوس  به همه یروان و ،یفرهنگ

 نیا و شوند یم نیمع  یاقتصاد



  یسو به انسان خیتار ریس باشد یم یاقتصاد جبر

 ی جامعه به را او و کنند یم ریس یاجتماع یگانگی

 .باشد یم یخی تار جبر نیا  و دهد یم سوق یاشتراک 

 

  شیدایپ آغاز در انسان انیگرا ماده اعتقاد به -۸

  و نداشت یخودآگاه من با خود یفرد وجود به خود،

 وجدان و ستیزیم جمع یبرا و یاشتراک  صورت به

 دیتول یها روش و افزارها کار بود حاکم  او بر یجمع 

 مناسبات و ها روش د،ی انجام خود از انسان یآگاه به

 یها تیفعال هیکل و داشته ربنایز حکم  یدیتول

 نیا رسند یم ظهور  به آن ی عرصه در یاجتماع

  نیا انیجر در. شوند  یم دگرگون وستهیپ ها روش

  را خود یاشتراک  روح و یجمع  وجدان انسان یدگرگون

 انسان  و شده ییفردگرا موجب تیمالک. داد  دست از

  از دنیپر با کرد گانهیب  اش یواقع  خود با درون از را

  یگانگی و یاجتماع شعور به گرید بار تیمالک تعلقات

  تحت امور ریسا مانند ز ین جامعه. گشت  باز یاجتماع

  یبرا و گرفت قرار  تکامل یکیالکتید نیقوان نفوذ

. کرد دایپ یدگرگون دیبا  یاجتماع یگانگی به دنیرس

 یطبقات یکارهایپ و تضادها  شکل در یدگرگون نیا

  و یاشتراک  نظام  شیدایپ به منجر و شود یم ظاهر



  انسان در یاجتماع من لیتشک و یواقع  یخوداگاه

 .شد

 

 تیترب هدف انیگرا ماده  یشناس یهست به توجه با -۹

 یازهاین خود رشد یبرا انسان است انسان کامل رشد

  راه. هستند تضاد در گریکدی با که دارد یمتفاوت

  و ازهای ن نیا نیتأم با معلم  که است نیا آن به وصول

  یرفتارها لیتشک یبرا تر یقو یها زهیانگ جادیا

  پاداش قیطر از و کند اقدام  خود نظر مورد و مطلوب

  تیترب کنند تیتقو را آنها مطلوب یرفتارها به دادن

  از دیبا و است یاجتماع انسان. ستین یفرد یامر

  شعور به و برسد ی جمع  تیترب به مدرسه قیطر

 آماده مدرسه مهم  نقش پس کند دایپ دست یاجتماع

 که است یشگیپ چند و  یمهم دیتول یبرا افراد کردن

 کامل رشد واقع  در. باشد یم یاجتماع شعور ی نشانه

 .است یاجتماع شعور هدف تحقق گرو در انسان

 

 اصل سه به تیترب انیگرا ماده دگاهید از -۱۰ 

  و عتیطب یعنی.  است استوار جامعه و کار عت،یطب

  بر کار با و کرد مهار و شناخت دیبا را یع یطب  منابع



 شیآسا رفاه نیتأم یبرا منابع نیا از آنها یرو

 .کرد استفاده جامعه افراد یعموم

 

  شناخت یعلم انیگرا واقع همانند انیگرا ماده۔ ۱۱ 

 تجربه تیماه را معرفت و  دانند یم حس بر یمتک را

  هست آنچه و ندارد وجود مطلق قتیحق معتقدند و

  علم  و است علم  محصول قتیحق رایز است ینسب

 وندیپ انیگرا ماده یژگیو اما رییتغ  حال در وستهیپ

 خود  ینگر خیتار  با انهیگرا واقع یشناخت یها نشیب

 ی لهیوس به ها شناخت یمحتوا: ندیگو یم و است

 نیقوان و شود یم  نییتع  اقتصاد یها یازمندین

 .دارند  تیحاکم  آن بر کی الکتید

 

 .باشد یم مفهوم  و احساس شامل ادراک یاجزا -۱۲ 

 یم حاصل تیواقع  م یمستق انعکاس راه از: احساس 

 .شود

 . است تیواقع   م ی مستق ریغ انعکاس: مفهوم 

  یبرا مهم  عامل دو زین یاجتماع یزندگ  و زبان 

  از  ادراک ریتفس. هستند مفهوم  به احساس از انتقال



  یکیولوژیزیف به یکی زیف یها انعکاس لیتبد قیطر

 . ردیگ  یم انجام 

. 

 تفکر رشد به کمک: اتیاضیر سیتدر لیدال -۱۳

  یکی الکتید

  به جهان شناختن در شاگرد ییتوانا یبرا کیزیف 

 خود خاص نیقوان تابع که  هم  با مرتبط اجزاء صورت

 . باشند ینم  یفرد اتیذهن تابع نیقوان نیا

 خلق و  یتصادف یا دهیپد جهان نکهیا: یشناس ستیز

  محصول انسان تیشخص.  ندارد یخالق و است الساعه

 یمذهب و یروحان مسائل و است جامعه یخیتار تکامل

 . ندارد نقش

  ندیفرآ قبول یبرا شاگردان  کردن متقاعد: خیتار 

 نظام  یسو به یصعود ریس یعنی یخیتار تکامل

 نیا  از شاگردان دل در  احترام  بذر کاشتن و سم یکمون

 نظام

 . .شاگردان عواطف فیتلط یبرا اتیادب و هنر 

 



  هیکل آن قیطر از که حواس ای رندهیگ  دستگاه -ا -۱۴ 

 جادیا با تواند یم  معلم  و رسد یم بدن بر ها محرک

   کند  کیتحر را شاگرد حواس ازین مورد یها محرک

 یداخل غدد و ها چهیماه  یعنی دهنده پاسخ دستگاه -۲

 و هستند یرونیب یها محرک به ییپاسخگو لهیوس که

  پاسخ ازین مورد یها محرک جادیا با تواند یم  معلم 

 .کند افتیدر شاگردان از را نظر مورد و مطلوب یها

 دستگاه نیب یارتباط ی  لهی وس که یعصب دستگاه -۳ 

 .. است دهنده پاسخ و رندهیگ 

 

  یزندگ  خیتار طول در که معتقدند انیگرا ماده۔ ۱۵ 

 ریتعب   به که شده دگرگون بار چند یاقتصاد یمبان بشر

 کرده ثابت خیتار. است  شده مشخص ها ارزش یمبان

  و حذف بد، یها ارزش یتکامل تضاد  انیجر در که

  ماده دگاهید از مانند یم ی باق خوب و برتر یها ارزش

 تجربه حاصل زین آنها شناخت و ها ارزش انیگرا

  خانواده ی طبقه حسب  بر کودک در ها ارزش. است

 موجب و ردیگ  یم شکل آنان یها ینه و امر و

  به بسته ها  ارزش پس. شود یم یاخالق احکام  صدور



 بودن ینسب ی جنبه فرد طیمح و یاقتصاد ی طبقه

 . . دارند

 

  ماده. باشد یم ها ارزش بد و خوب اری مع  تجربه -۱۶

  باشد استوار علم  یمبنا بر دیبا تیترب معتقدند انیگرا

  یبرا را آنها بودن دیمف علم  که ییها ارزش به و

 آنها. ورزد دیتأک  کرده ثابت یاجتماع تکامل گسترش

  آموزش کنند یم یسع  و  پردازند ی م مذهب ینف به

  یتیترب برنامه از  را مذهب از گرفته نشات یها ارزش

  از  آن یها ارزش و جهان در که آنجا از. کنند حذف

  با مطابق و ماده بر حاکم  نیقوان کشف قیطر

  ابزار علم  پس است ممکن  یستیالیماتر یدئولوژیا

  توان یم علم  قیطر از تنها و. باشد  جامعه شرفتیپ

  جینتا و کرد جادیا تحول آن یها ارزش و جامعه در

 .  گرفت بکار مردم  رفاه جهت در را آن

 

  خدمت در تیترب -۲ آموزش و کار قیتلف -۱ -۱۷ 

  و جامعه محور بر  تیترب -۳ استیس و حکومت

 یچرا و چون یب و مطلق یرهبر و تیهدا -۴ انسان

 . کارگر ی طبقه



 

  چهارگانه اصول به مکاتب ریسا رادیا -۱۸ 

  دارند  قبول  را اول أصل مکاتب ی همه -ا سم یالیماتر

  سر بر یول اند رفتهیپذ را رییتغ  مکاتب همه یعنی

  اصل  -۲ دارند اختالف تغییر تیفیک  و نوع و علت

  یم و رندیپذ ینم  را جامعه بر آن م ی تعم و تضاد

 ییا یپو و تکامل برضد تکامل  جوامع در تاینها. ندیگو

  دهیپد همه بودن یجهش -۳.شودیم منجر ییستایا به

 ی امر را حرکت که  چرا دانند  ینم درست را ها

  در استثناء را جهش و دانند یم وستهیپ و یجیتدر

  تیعل اصل با مطابق یهمبستگ  اصل -۴ رندیگ یم نظر

 اصل و ستندین معتقد آن  به انیگرا ماده فقط و است

 داند یم وستهیپ هم  به واحد کی را جهان كل علیت

 .ستین یا تازه کشف ای ابتکار اصل نیا

 

  تفکر بر یمبتن انیگرا ماده یشناس شناخت. ۱۹

  است یتفکر یجد و یعلم تفکر رایز باشد ینم یعلم

 هیتوج نه است قتیحق شناخت آن هدف که افتهی نظام 

 و مارکس است گرفته شکل ذهن در شیپ از که آنچه

  تکامل بر حاکم  نی قوان که داشتند اعتقاد انگلس



 اثبات به یکی الکتید تفکر قیطر از را جامعه و عتیطب

  کیالکتید نیقوان قیتطب که یصورت در. اند رسانده

  به انسان  ادراک ریتفس و الگوها به عتیطب  بر حاکم 

  کی یکیولوژیزیف به  کیزیف انعکاس لیتبد صورت

 اءیاش چون. است انگارانه ساده و یعلم ریغ تفسیر

 تصور که یسادگ  آن به  وقت چیه یع یطب یها دهیپد و

 تفسیر نوع نیا. ندارند قرار ما برابر در و رود یم

  ک،یگراند چون یانیرفتارگرا نظر یمبنا بر ادراک

 یرو را خود شاتیآزما که  شده بنا تریاسک و واتسون

 ستین  انسان به  م یتعم قابل  پس اند داده انجام  واناتیح

  وجود قتیحق در. دهد نشان را  قتیحق کل تواند ینم و

  موجب وانیح و انسان نیب یکی ولوژیزیف تشابهات

 و یمعنو بعد یدارا انسان. شود ینم ها افتهی م ی تعم

  و انتخاب قدرت اراده عقل، مانند یوجود قیحقا

  از را او که باشد یم یآور نو و تیخالق یاریاخت

  قرار مدنظر یو تیترب در دیبا و کرده جدا واناتیح

 .ردیگ 

 

 رنده،یگ ) یستیز یها دستگاه از استفاده با معلم  -۲۰ 

  موضوع هی تجز با( یعصب دستگاه دهنده، پاسخ

 یتوال و بیترت کند، م یتقس آن ی اجزا به را آموزش



 به محرک صورت به و کرده جادیا آن یبرا یخاص

 مطلوب یها واکنش ت یتقو با و دهد ارائه شاگردان

 .برساند شده نییتع  هدف به را یو

 یها روش همان تابع نیا در  سیتدر یها روش

  هیتوص را آنها یتجرب روانشناسان که است یتجرب

 . کرداند

  یزندگ  از دینبا و هاست ییبایز گاه یتجل هنر -۲۱ 

  یاشتراک  جامعه ییبرپا راه در دیبا هنر. شود جدا

 هنر ان،یگرا ماده یسو از یهنر نی چن رود، بکار

 . . شود یم دهینام  یستیال یسوس  سم یرئال

 

 باشد یم دانشجو عهده  به پاسخ -۲۲ 

. 

. 

. 

. 

. 

 کتاب ۲۲۶ و ۲۲۵ صفحه) هفتم  فصل ییخودآزما

 (  یدرس



 

 

  هستند کدامها انیگرا عمل یشناس یهست اصول -۱

 . دیده حیتوض را آن یفرهنگ  یها شهیر و دیببر  نام 

 

  کنند؟ یم فیتعر چگونه را تیترب انیگرا عمل-۲

 .دیده حیتوض یفیتعر  نیچن دادن  یبرا را آنها لیدال

 

  عمل یتیترب  نظام  در یتیترب اهداف یهایژگ یو -۳ 

  را آنها یفلسف یها شه یر و دیده حیتوض را ییگرا

 . دیکن  نییتب

 

  را ییگرا عمل دگاهید از انسان اتیخصوص-۴

  حیتوض انسان  اراده مورد در را آنها نظر و دیبرشمار

 . دیکن نقد  و دیده

 

  عمل فلسفه در شناخت یمالکها و روش اصول، -۵

  هستند؟ کدامها ییگرا



 

 عمل تیترب در یدرس مواد انتخاب یچگونگ -۶

  انیب را آن محاسن و بیمعا و  دیده شرح را ییگرا

 . دیکن

 

 یروشها و تفکر اتیخصوص انیگرا عمل چرا -۷

 دانند؟   یم یکی را سیتدر

 

  لهیوس و هدف هینظر و یابزار یارزشها نظریه -۸ 

 . دیده حی توض انیگرا عمل دگاهی د از را

 

  یخالقا تیترب مورد در را انیگرا عمل نظر -۹ 

 . دیکن انیب را آن محاسن و بیمعا و دیده حیتوض

 

  فهرست را ییگرا عمل تیترب محاسن و بیمعا  -۱۰

 . دیکن ذکر وار

 



  ای یقبل معلمان از ی کی یرفتار اتی خصوص -۱۱

  که را یموارد و دیکن فیتوص را خود یفعل همکاران

 مشخص است انیگرا عمل یتیترب  هبا شیو مطابق

 .دیاوریب ل یدل خود نظر نیا یبرا و دیکن

 

. 

 هفتم فصل ییخودآزما پاسخ

 

:  رییتغ  اصل۔ ۱ انیگرا عمل یشناس یهست اصول -۱ 

 زیچ همه معتقدات  و است انیگرا عمل اصل نیمهمتر

 اساس: تجربه -۲. است شدن نو و رییتغ  حال در

  -۳. دهد یم لیتشک را انیگرا عمل یشناس جهان

  انیگرا عمل نظر از جهان : ننا معی  و ناتمام  یجهان

  -۴.. باشد یم تکامل و رشد و شدن حال رد و ناتمام 

 یم یتصادف کامال و است حدوث و جوهر فاقد جهان

 . باشد

 یزندگ  طیشرا:  انیگرا عمل یفرهنگ یها شهیر

  و تحرک -۲ کایآمر  نی سرزم به ییاروپا مهاجران

  نظام  نداشتن -۳ کایآمر  جامعه در یاجتماع ییایپو

 -۴  کایآمر جامعه در ی مدن و ارزش پرقدرت یها



 شرفتیپ لهی وس نیمهمتر علوم  و یدموکراس به اعتقاد

 و مهاجران بودن عمل اصل ۵  کایآمر جامعه

 .  آنان یخودمختار

 

 

  تیترب(: ییوید) انیگرا  عمل نظر از تیترب تعریف -۲

  هیتجر مجدد دادن سازمان با یبازساز از است عبارت

 به را الزم  ییتوانا و  دیافزا یم تجربه یمبنا بر که

  بخشد یم یفزون یبعد  هیتجر ریمس تیهدا منظور

  تیترب۔ ا  از  است عبارت یفیتعر  نیچن ارائه لیدال

  به توجه با و باشد یم ریمتغ امور ریسا همانند

 عبارت تیترب -۳. گردد یم دگرگون جوامع اتیمقتض

 یستیبا یتیترب اهداف -۳ باشد یم تجارب ینوساز از

  در ییها آرمان صورت به و باشند یمبتن تجربه بر

 -۴ کنند تی هدا را آنها ریمس و ها تیفعال  که ندیایب

 ازین دائم  بطور لذا. ستین ثابت یهدفها یدارا تیترب

 . دارد نظر دیتجد به

 

 



  -۱ انیگرا عمل یتیترب اهداف یهایژگ یو -۳

 حال در دائما جهان معتقدند انیگرا  عمل: یریتغییرپذ

  تیترب یبرا بلندمدت و ثابت  اهداف لذا باشد یم رییتغ 

  تیهدا را یبعد تجارب  و گردند استخراج ستندین قائل

 ند ینما

  دیبا اهداف انتخاب که معتقدند انیگرا عمل: یهماهنگ

 خود از باشد، رشد انیجر  با همسو و هماهنگ

  انیجر کی رشد که معتقدند انیگرا عمل -۳ تجارب

  است، مداوم  راتییتغ  مستلزم  و بوده وستهیپ و یدائم

.  کند یم محدود را رشد انیجر ثابت هدف انتخاب لذا

  ریز اصول از یتیترب اهداف تعیین در انیگرا عمل

 : ندینما یم یرویپ

  ای جهینت اما است تیفعال آن خود یتیفعال هر  هدف -

 چیه -۲. باشد یم آن از خارج ت،یفعال  هر معلول

 -۳. باشد انعطاف ریغ و ریناپذ رییتغ  یستینبا یهدف

  یمعن شخص یها تیفعال به که است یا لهیوس هدف

 یم تیفعال  یا لهیوس از هدف ییجدا لذا بخشد یم

 . گردد

 

 



  انسان۔ ۱ انیگرا عمل دگاهید از انسان اتیخصوص -۴

  ریتاث  تحت وستهیپ که است یاجتماع یستیز موجود

  انسانها۔  ۲دارد قرار خود یاجتماع و یع ی طب  طیمح

  و ریتاث گریکدی در و داشته  تعامل هم  با مرتب بطور

  جامعه محصول انسان ۳. ندینما یم جادیا متقابل تاثر

  عمل نظر از انسان اراده. باشد یم آن سازنده و

 ان یگرا

  است  ییآرزو و دیام تنها، اراده  و اراده، فاقد انسان۔ 

 و یرگ یچ: ییوید -. م یدار جهان کردن بهتر یبرا که

  یم ریتعب انسان یآزاد را آن عوامل و عتیطب بر غلبه

 آوردن در عمل به را اراده یآزاد: مزیج ام یلیو.  کند

  آزاد   اراده انسان تینها  در. داند  یم شهیاند و فکر

  از  و کند یم تالش یآزاد نیا تحقق جهت در  اما ندارد

 شود تر  یقو تا کند یم استفاده  دانش

 

 

  را معرفت اساس ان،یگرا عمل شناخت اصول -۵ 

  تجربه حاصل شناخت که معتقدند و دانند یم تجربه

 مسئله حل شناخت روش است او ومحیط انسان انیم

  شش یدارا مسئله حل. است معرفت کسب روش



 درک -۲ مسئله، با برخورد -۱.( باشد یم مرحله

  مسئله فیتعر و ییشناسا -۳.  مسئله ای مشکل

 هیفرض -۵  مسئله، به  مربوط اطالعات یگردآور۴

 مالک  مسئله حل و هیفرض آزمودن -۶ ،یساز

  یم یاجتماع ذهن شناخت،  اریمع  و مالک: شناخت

 درست یبرا یمالک  داشتن بخش تیرضا جینتا. باشد

 (  عمل در یسودمند. )باشد یم شهیاند کی بودن

 

 

۔  ۱ معتقدند یدرس یموارد انتخاب در انیگرا عمل -۶

 یکنون تجارب با  متناسب دیبا  یانتخاب ییمحتوا

 تا باشد آنها یواقع  ی زندگ  با مرتبط و رندگانیادگ ی

  ییجا به آنها. ۲.  کند دایپ را مشکالت حل ییتوانا

  شتریب یریادگ ی ندیفرآ به یریادگی اتیغا به توجه

 یها تیواقع  با که ییمحتوا آنها، -۳. کنند یم توجه

  بطلبد، را یعلم تفکر نحوه و داشته ارتباط یزندگ 

  یزندگ  یدرس موارد انتخاب محاسن. دانند یم دیمف

  سودمند اهداف جون دینما یم  برقرار وندیپ یواقع 

 فعال نقش و یریادگی ندیفرآ بر دیتاک  -۲. هستند

 و قیعال  به توجه) یمحتو انتخاب در شاگرد



 بر دیتاک  -۳( افراد  تک تک  یکنجکاو و احساسات

  و قیحقا و اطالعات یگردآور: مانند ییها مهارت

  حل در که ،یریگ جهینت و یساز هیفرض آنها، بیترک 

  طرح ،یدرس واحد انتخاب با -۴. دارد کاربرد  مسئله

 موارد و یعلم نیقوان با آموزان  دانش پروژه، و

  یم آشنا یاجتماع و  یفرد یزندگ  در آنها استفاده

  لیاص تفکر به منجر الزاما مسئله حل -: بیمعا. شوند

 و مجرد تفکر به  روش نیا اگر رایز شود، ینم

  یفکر رشد در تواند  ینم نشود  داده سوق یانتزاع

 .باشد داشته یموثر نقش انسان

 معرفت در که مسئله حل یرو حد از شیب دیتاک  -

  علوم  ریسا در اما باشد داشته کاربرد تواند یم یتجرب

 . باشد داشته تواند ینم را الزم  ییکارا معارف و

 

 

 عمل سیتدر یها روش و تفکر اتیخصوص -۷

.  است شده استوار مسئله حل براساس دو هر انیگرا

 جهت  نیهم به

  حل راه کشف. دانند یم سیتدر روش نیبهتر را سه

  یزندگ  مشابه و هستند  هدف یدارا که یلیمسا



 دار یمعن و آگاهانه تالش قیطر از تنها ،آنهایواقع 

 . ردیپذ یم صورت آموز دانش

 

 

 یم م یتقس ریز دسته دو به ارزشها یوئید نظر از -۸ 

  با سهیمقا بدون و ییتنها به یذات یارزشها -ا شوند

 توان ینم و رندیگ  یم قرار نظر مورد ها ارزش ریسا

 کرد  نیی تع  آنها یبرا ینیگز یجا

 با سهیمقا و سنجش به توجه با یابزار یارزشها -

  در که یریتاث به توجه با و ها ارزش و امور ریسا

  یم و رندیگ  یم قرار یبررس مورد دارند هدف دنیرس

 نوع دو نیا نیب ییوید . کرد قبول ای رد را آنها توان

  و هدف هینظر. شود ینم لیقا یقطع  یکیتفک ارزش

  گرید اهداف یبرا یا لهیوس خود ،یهدف هر: لهیوس

  هدف و نشده تمام  خودش در یهدف چیه نیبنابرا است

 انسان ی داور فقط و رندیناپذ ییجدا هم  از لهیوس و

 . کند یم کیتفک هم  از را آنها

 

 



  را یاخالق تیترب در مسئله نیتر مهم  انیگرا عمل -۹

  در یستیبا دانش.دانند  یم اخالق  و دانش رابطه

  حاصل یاخالق جی نتا تا باشد  داشته ریتاث فرد تیشخص

 یدگرگون فرد تیشخص و   شود واقع امر نیا اگر. گردد

 و کرد دایپ  یتظر جنبه دانش صورت نیا در ردینپذ

  یم در  یانتزاع و یآرمان  لیفضا صورت به اخالق

  از  افراد یاخالق یرغبتها و التیتما مکتب نیا در. دیآ

 شود ینم جدا آنها یاخالق اعمال

 سنت حذف --۱ انهیگرا عمل نظر از یاخالق تیترب

  تیرعا -۲  یدرس یها  برنامه  م یتنظ در نیرید یها

  تجارب از استفاده -۳ مرا مختلف دروس بین ارتباط

 ارزشها ییشناسا یبرا یعمل

  عمل۔  ان،یگرا عمل نظر از یاخالق تیترب یمعان

 ینم دفاع یخاص یاخالق اریمع  و زانیم از انیگرا

 کنند 

 - باشند یم فیبالتکل ارزشها انتقال در معلمان -

  و اخالق به دادن تیاهم  را پرورش و  آموزش نقش

  منجر یدوگانگ نیا و دانند یم آن گسترش و ارزشها

 .  شود ی م افراد یاخالق پرورش در تناقض جادیا به

 



 

 

  انی گرا عمل انیگرا عمل دگاهید از تیترب بیمعا  -۱۰

 که یصورت در معتقدند ها دهیپد تمام  در رییتغ  اصل به

. ". ستین صادق یهست سطوح همه در اصل نیا

  یمیدا حرکت و رییتغ  حال در  یهست که است درست

 در را انسان آنها میباشد. منتها و مبدا یدارا اما است

  تفکر ابزار  از استفاده به قادر و یسازگار یبرا تالش

 یم  طیمح راتیتاث و فرهنگ که دانند یم مسئله حل و

 که یحال در. دهد شکل را  او اتیوجدان و اخالق تواند

 ص از انسان است. ناق ریتعب نیا

 یسودمند در را علم  بودن یقیحق مالک انیگرا عمل -

  اهداف فیتعر نیا که یصورت در  دانند یم عمل در آن

 مؤثر یتجرب شناخت در فقط مسئله حل روش به آنها

  تفکر به منجر مسئله حل س یتدر روش مرغ است

 .  شود ینم لیاص و مجرد

 که یصورت در دارند دیتاک  رشد بر انیگرا عمل -

به بی هدفی منجر  نیا و کند ینم مشخص را آن جهت

 میشود.



 صیتشخ مالک را یخاص افراد ذهنیت انیگرا عمل 

  این با روح تمام مردم و ذهنیت نه دانندیم قتیحق

 . دارد تناقض یدموکراس

 یزندگ  ی برا یواقع  حل راه ارائه عدم 

  عمل دگاهید: انیگرا عمل دگاهید از تیترب  محاسن 

  بر آنها. است شده نی نو یکردهایرو باعث انیگرا

  قیعال به توجه و تیترب در مداوم  دنظریتجد و رییتغ 

 .اند داشته دیتاک  شاگرد

 مکاتب ریسا از شیب شناخت روش مکتب نیا در

 است   شده واقع توجه مورد

  یجهان برابر در گرا کثرت و یفرهنگ چند  جامعه به -

 .است شده توجه یساز

 

 

 . است دانشجو عهده به -۱۱

. 

. 

  کتاب ۲۸۲ و ۲۸۱ ی صفحه) هشتم  فصل ییخودآزما

 (  یدرس



 به یاسالم فلسفه تاکنون  چرا که دیده حیتوض -ا

  است؟ افتهین نیتدو یاسالم حکمت یکل صورت

 

 از استفاده با را اسالم  یشناس یهست یکل اصول -۲

 و دیکن انیب یاسالم لسوفانیف فلسفه و یقرآن م یتعال 

 . دیاوریب لیدل خود نظر یبرا

 

  حرکت مورد در را یرازیش یمالصدرا ی هینظر -۳ 

 انیب روح شیدایپ و  عالم  یزمان حدوث ،یجوهر

   د؟یکن

 

 او اریاخت و  اراده و انسان مورد در را اسالم  نظر -۴

 . دیکن  نییتب یاسالم تیترب  با را آن رابطه و بیان

 

 یکل صورت به. )دیببر نام را اسالم  یتیترب یهدفها-۵

 (یجزئ و

 



  و دیکل  انیب را اسالم  یشناس شناخت کل اصول-۶ 

  مشخص مکاتب ریسا ی شناس شناخت با را آن تفاوت

 .دیکن

 

 کدامها یاسالم فالسفه و  قرآن دگاهید از علم  انواع-۷

 .دیده حی توض مختصر طور  به کی هر درباره. هستند

 

   د؟یببر نام  را یاسالم شناخت منابع و ابزار_ ۸

 

 انتخاب  مورد در را اسالم  یتیترب  نظام  دگاهید -۹

 نید.ک  انیب سیتدر یها روش و یمحتو

 

 شیدایپ منشا و اسالم  یشناس ارزش یکل اصول -۱۰ 

 حیتوض است شده انیب که یدگاهید از را شر و ریخ

 . دیده

 

 گرید یفلسف مکاتب تی ترب با را یاسالم تیترب -۱۱

 .دیکن  انیب را آن محسنات و سهیمقا



 

  توجه با را همکارانتان و خود یتی ترب یرفتارها -۱۲

  و یابیارزش مورد  دیا خوانده گفتار نیا در که آنچه به

 . دیده قرار  یبررس و نقد

 

   هشتم  فصل ییخودآزما پاسخ

  مختلف یها فرقه دیعقا نفوذ لیدل به( الف -۱

  با دیبا را یاسالم فلسفه مسلمان ریغ یحت و مسلمان

   دارد قرار ییشناسا مورد مختلف یها فرقه به توجه

 نیتدو یبرا قیتحق خاص روش و یانیب اریمع ( ب

  نگرفته قرار فن اهل  توافق مورد یاسالم حکمت

 . است

 نه و خالص ییمشا انیجر  کی نه یاسالم فلسفه( ج 

 هم  و یوجود اصالت هم  باشد یم خالص یاشراق

 اشیاء عینیت به حال نیع در و است یتیماه اصالت

  راتیتفس و راتییتغ  یدارا  و پردازد یم زین یخارج

 یم مختلف یها فرقه و یفلسف یمشربها در یمختلف

 یشمندیاند چیه هنوز که است لحاظ نیهم به. باشد

  یعنی یاسالم حکمت ن یتدو به که افتهین را آن توان

 .ابدی دست خود  نام  حد در اسالم  فلسفه



 

 فلسفه نیا در یشناس یهست مسائل نیتر مهم  -۲ 

 روح جهان، ،(خداوند) یهست منشا و مبدا از عبارتند

 سرنوشت آخرت، و ایدن  مکان، زمان، ت،یابد و مجرد

  یموارد و یهست ماتیتقس ار،یاخت  و اراده انسان،

 شده ذکر مسائل ی درباره یاسالم حكماء نهایا رینظ

  یهست منشا یهمگ یول دارند یگوناگون دیعقا

  خود یها هینظر اند کرده یسع  و رفتهیپذ را( خداوند)

  م یتعال براساس. کنند عرضه  قرآن م یتعال براساس را

  یهست پس  است خداوند آن از مطلق یهست قرآن

.  است ا تک و یقطب  کی  ،یدیتوح یاسالم یشناس

 کنند یم یتلق یمحور  تک را یهست زین انیگرا ماده

  که وجود محور ای قطب یاسالم یشناس یهست در اما

 یمانند و مثل خود خاص صفات با باشد یم خداوند

 بر. کرد  هیتشب یو به را زیچ چیه توان ینم و ندارد

.  اوست ذات نیع خداوند صفات قرآن م ی تعال اساس

 عدالت و جمال و مختار و خالق وم،یق و یح خداوند

 متعال خداوند از  را خود تیماه جهان و است محض

  یا افتهی تنزل درجه جهان نیا اتیواقع . است گرفته

. شود یم دهینام بیغ که است گرید جهان اتیواقع  از

  قاعده خداوند است نشیآفر یمنتها و مقصود خداوند



 در ریناپذ تخلف نیقوان و سنن سلسله کی و نظم  و

 نشان را تیهدا قیطر و داشته مقرر جهان نشیآفر

  پاداش و فریک  یدیا جهان در انسان اعمال.  است داده

 مفهوم  و یمعن خداوند بدون یهست پس. شود یم داده

  ذهن پرداخته و ساخته جهان یاسالم دگاهید در  اندارد

 یدارا بلکه. باشد ینم هم  یماد صرفا و ستین

 اتیواقع . باشد یم یرمادیغ و یماد یها تیواقع 

 یهست لحاظ از پس هستند ذهن از مستقل یماد

  یم محسوب ییگرا واقع  ینوع یاسالم فلسفه یشناس

  اسالم  یشناس یهست مسائل  نیتر مهم  از یکی. شود

 ارائه با مالصدرا که است عالم  یزمان حدوث موضوع

 معقول ینحو به را آن خود یجوهر حرکت ی هینظر

 . است کرده حل مستدل و

 

  که است اساس نیا بر یجوهر حرکت ی هینظر -۳

  تر کامل تا کند یم حرکت خود تیجوهر از جوهر

  لحظه به  لحظه و آن هر یجسمان  عالم  تمام . شود

 یمتوال و گوناگون یها صورت یول شود یم تر کامل

 اتحاد و یوستگیپ از همه ردیگ  یم خود به موجود که

 یرو بر یپوشش تازه  صورت هر. برخوردارند کامل

  که را نایس ابن ی هینظر مالصدرا. است یقبل پوشش



 که شود یم باعث ماده یدگرگون و حرکت بود معتقد

  تازه صورت و شده نابود یکل به یقبل صورت

 .کند یم رد شود آن نیگز یجا

  استوار اساس نیا بر مالصدرا یزمان حدوث نظریه 

  حال در وستهیپ یجوهر حرکت  با عتیطب که است

  ذات بلکه آن عوارض تنها نه است، شدن نو و دیجد

  حرکت نیا. است شدن نو  حال در زین عتیطب جوهر و

  در. ردیگ  یم صورت زمان بستر در تجدد و شدن و

  یم دایپ یزمان حدوث  مرتبه نیچند جهان قهیدق هر

  آغاز در روح: دیگو ی م روح  شیدایپ مورد در. کند

. ندارد گرید یصورتها با ی فرق  و است یماد شیدایپ

  یوقت. شود یم مجرد یجوهر  حرکت با رفته رفته اما

  جاودانه و رفتیپذ نخواهد مرگ گرید شد مجرد

 به و شدن حادث نظر از  را روح یو. ماند خواهد

 . داند یم یروحان بقاء نظر  از و یجسمان آمدن وجود

 

  یدارا هم  یبعد دو یموجود انسان اسالم  نظر از -۴ 

  وي وجود لیاص قسمت. باشد یم یمعنو هم  یماد بعد

 انجام  و انتخاب در اراده  خداوند. باشد یم او روح

 انسان به رایز است  داده یو به را بد و کی ن یکارها



 و استعدادها تا کرده عطا گوناگون یها زهیانگ و عقل

 آنها از و ییشناسا را  عتیطب و خود درون امکانات

  آزادانه تواند یم که است چنان او اختیار. کند استفاده

  راه فرا  یاله تی هدا. بزند دست شر با ریخ انتخاب به

  ای کند انتخاب را آن که است مختار انسان و است همه

  یاسالم تیترب در اعتقاد نیا ریتأث برود، خود راه به

  و اراده  یدارا یموجود انسان چون که است نیا

  یریگ   م یتصم و اعمال مسئول شود یم شناخته اریاخت

  باز مورد تیمسئول وجود لیدل به. باشد یم خود یها

  یها موهبت برابر در  او.  ردیگ  یم قرار زین خواست

 که طور هر را آنها تواند  ینم و است مسئول یاله

 .دهد  قرار استفاده  مورد بخواهد

 

  و گرفته سرچشمه خداوند از یهست که ییآنجا از -۵

 و یکل و ییغا هدف است حرکت در او یسو به

  و  قرب و یاله تیرضا کسب یاسالم تیترب یارمان

 یاسالم فلسفه که آنجا از.  است خداوند به یکینزد

 یارمان هدف به دنیبخش تحقق یبرا است  گرا واقع

  هدف به وصول یبرا تر یجزئ و یا واسطه یاهداف

  ریز صورت به اهداف نیا. کند یم نییتع  یکل و یاصل

  ،یاخالق و یاعتقاد اهداف  اند شده یبند طبقه



  ،یاجتماع یفرهنگ ،یآموزش و یعلم ،یپرورش

 . یاقتصاد و ینظام یاسیس

 

 عقل اصالت بر یاسالم فلسفه در یشناس شناخت -۶

  نکهیا بدون کند یم دیتأک  یکیزیمتاف مسائل شناخت در

 روش یریگ  کار به تیاهم و یحس تجارب ارزش  از

 با آن تفاوت. کند  غفلت یع یطب علوم  در یتجرب

  در را آنها که است نی ا مکاتب ریسا یشناس شناخت

 نوسانات دچار شناخت مسئله لحاظ از خیتار طول

 یاستوار و محکم  گاهیپا به هم  هنوز و بوده یادیز

  تجربه و حس بر مکاتب نیا شتریب. اند افتهین دست

 ییتوانا ریسا و کرده  دیتأک  خود یشناس شناخت در

  دهیناد را شناخت در عقل ییتوانا  جمله از انسان یها

 .اند گرفته

 

 یسو از به خود ریمس  در علم  قرآن نظر از کال-۷

 و یاسیق که الیقین علم ( الف. دارد مرحله سه نیقی

 . دارد راه آن در خطا احتمال است یاستنتاج

 از و است مستقم  ریغ ای یادراک  که الیقین عین( ب 

  نیا  در استدالل وهیش. شود یم حاصل حواس قیطر



 شتریب آن نیقی اما است ریخطاپذ و ییاستقرا علم  نوع

 افتیدر علم  نیقیال حق( ج. باشد یم الیقین علم  از

  أحال و شخص تجربه شامل و است یشهو و م یمستق

 به را نیقی و قطع نی شتریب و  شود یم یو یدرون

  م یتقس نوع دو به را علم  یاسالم فالسفه.  دارد همراه

)  یحصول علم  و( نیقی ال حق) یحضور  علم  کنند یم

 یآگاه ینوع یحضور  علم ( نیقیال نیع  و الیقین علم 

  شهود با و یذهن صورت واسطه بدون که است

  یآگاه مانند دارد وجود  کننده درک شخص در یدرون

 . کننده درک موجود کی عنوان به خودش از انسان

  و مشاهده با و تعقل و تفکر حاصل یحصول علم 

  یذهن  صورت با یادراک   صورت  به پس. است شیازما

  یادراک  صورت ی لهیوس به چون علم  نیع. دارد ازین

 یعنی. ندارد بودن یقیحق یبرا یضمانت دیای یم تحقق

  مرتبه شامل یحصول علم  مراتب. دارد  راه آن در خطا

 . باشد  یم تعقل و الیخ حس، ی

 

 یروین ای عقل حواس، شامل شناخت یابزارها -۸ 

 یاسالم شناخت منابع. باشد یم م یسل نفس و تفکر

 م یکر قرآن دگاهید از ها آن از یبعض هستند متنوع



  خیتار, انسان, جان و عتیطب: از اند عبارت

  یکتب آثار و ملل و اقوام  یاجتماع باسرگذشت

 . گذشتگان

 

  و ها دانش ی همه آموختن به را مسلمانان اسالم  --۹

  برنامه نیتدو در یول خواند یم فرا یبشر معارف

  دستورات شناخت و ینی د حقائق از یآگاه یدرس یها

  حقائق نیا رایز. دارد قرار ت یاهم اول درجه در یاله

 مسلمانان یاجتماع و  یفرد یزندگ  با م ی مستق ارتباط

  را دروس یمحتوا و مواد و یدرس یها برنامه. دارد

 جامعه ی ندهیآ و حال زمان به مربوط جیحوا و ازهاین

  متخصصان سیتدر  روش مورد در. کند یم  نییتع 

  و شناسان روان یها افتهی از استفاده اسالم  یتیترب

 مختلف یدرس  مواد تدریس مورد در را یتیترب  علماء

  به ضمن  مسلمان انیمرب اما. دهند یم قرار نظر مد

 یریادگ ی -  یاددهی روش شده شناخته انواع یریکارگ

  توجه مورد یریادگ ی  - یادده ی ندیفرا در را ینکات

  و علم  بودن توام ( الف: از عبارتند که دهند  یم قرار

 تفاوت تیرعا( ج ،یریگ  سخت از اجتناب( ب عمل،

  - یاددهی ندیفرآ در رشد مراتب  و یفرد یها

 . یریادگ ی



 

  ی فلسفه بخش در یاسالم فلسفه  در ها ارزش -۱۰ 

  اخالق به مربوط موضوعات قالب در شتریب و یعمل

  تیهدا مسائل نیا طرح از  هدف  و اند گرفته قرار

  م ی تعال به توجه با یاخرو و یویدن سعادت به مسلمان

 که است نیا آن یکل اصول از. باشد یم قرآن

 دارند که یوکمال ری خ لحاظ از را جهان موجودات

 جهان در.  دانند یم ی اله  ی اراده و محبت مشمول

 که دارند وجود هم  لتیرذ  و نقص و شر یها دهیپد

.  دهند جهت  رییتغ  لتیفض و کمال  و ریخ یسو به دیبا

  با جهان که دارد اقتضاء یاله تیعنا و حکمت زیرا

  وجود به کماالت و راتیخ نی شتریب  با و احسن نظام 

 .دیآ

 یعدم یها جنبه به را  لتیرذ و نقص  شور، حکماء،

  و ریخ شیدایپ منشأ یاسالم فالسفه گردانند، یبرم

  آنچه گرید عبارت به دانند، یم تیمطلوب را شر

 ای ریخ خودش یبرا را  یزیچ انسان شود یم موجب

  موافق را چه هر یعنی است، آن تیمطلوب بداند شر

 چه هر و ریخ را آن افتی خود یفطر یها خواسته

  یتلق شر را آن افتی خود یفطر یها خواسته مخالف

 و سهیمقا را امور و اءیاش با خود رغبت پس. کند یم



 شر و ریخ. کند یم انتزاع آن از را شر و ریخ مفهوم 

  جینتا  و تهایغا تی مطلوب  تابع انسان رفتار بودن

 کمال و بقاء در امور که یریتأث براساس. آنهاست

 . شوند یم یتلق شر و ریخ دارند انسان  ذات

 

  دارد یاله منشأ که جا آن از اسالم  یتی ترب مكتب -۱۱

.  باشد یم نقص گونه هر از یعار خود ذات در

  ریسا بر یاسالم نظام   یبرتر باعث که ییها یژگ یو

 :  از عبارتند شوند یم مکاتب

  و یآزاد مستلزم  حی صح تیترب: هدف  و یآزاد-۱

 را تیترب گرید مکاتب در .  است یآزادگ  زین  آن جهینت

  یآزاد.  دانند  یم یآزاد  لهیوس  بلکه یآزادگ  لهیوس نه

 نیا به و یاجتماع و یطی مح جبر از  یآزاد جهالت، از

  در. شود یم انسان اسارت به منجر یتلق طرز

 ها یآزاد به توجه بر عالوه یاسالم نظام  که یصورت

  از  ییرها و یآزادگ  به انسان دنیرس را ییغا هدف

 داند   یم خداوند یبندگ  قبول و خود

 تیترب در: مدرسه یاصل یژگ یو شمول و یگانگی۔ ۲ 

 به و بیترک  هم  با را یزندگ ابعاد تمام  مدرسه یاسالم

 صورت



 . دیآ یم در تیترب یبرا یمکان

  در یاسالم  مدارس یادار نظام : یادار نظام  -۳ 

 یب و تر ساده یاسیس ت یحاکم یادار نظام   با سهیمقا

 .است تر تکلف

  یتیترب  نظام  در جامعه و  فرد: فرد و جامعه نقش -۴ 

 . دارند تیمسئول  گریکدی  به نسبت اسالم 

  یمحتوا در یدرس یها رشته  هیکل: تیترب یمحتوا۔ ۵

 و یمذهب علوم  به علوم  و رندیگ  یم قرار تیترب

 . شوند ینم کیتفک یرمذهبیغ

 فقط گرید مکاتب: تی ترب عمل و انسان تیماه -۶ 

 رندیگ  یم نظر در را انسان یواقع  تیماه از یبخش

  تیترب در. دارد نظر در را یو ابعاد تمام  اسالم  یول

.  داند یم تکامل ساز نهی زم را معلم  و محور را شاگرد

 دو هر یمحور شاگرد و یمحور معلم  یها انگاره

 .. شود یم یتلق ناتمام  و ناقص

  انسان تیترب گرید مکاتب در: انسان یها رابطه -۷

  رابطه ای شتنیخو با  انسان رابطه گرفتن نظر در با

  در با ای و عتیطب  با انسان رابطه ای جامعه  با انسان

 یم دایپ تحقق ها رابطه نیا ی مجموعه گرفتن نظر

  و جامعه خود، شناخت  را تیترب هدف اسالم  اما کند



  نیا در.  دهد  یم قرار  یتعال یبار ذات جتاینت  عتیطب

  در خداوند  با ارتباط در و جا کی امور همه یمکن

 . شود یم گرفته نظر

 ها تیقابل یبشر مکاتب روانیپ تیمسئول و تعهد -۸

  چون را عتیطب یها  داده و خود یاستعدادها و

 رندیگ  یم نظر در اند  افتهی دست آنها بر  که یغنائم

  یاله یها نعمت مواهب نیا اسالم  مکتب در اما

 احساس آنها برابر در  افراد و شود یم دانسته

 .  کنند یم تیمسئول

 و تیترب که است یمکتب تنها اسالم : تین خلوص -۹

  یتلق ارزشمند تین خلوص شرط به را گرید عمل هر

  تیرضا به توجه تین خلوص نیا در اگر. کند یم

 .دانند  یم عبادت را آن باشد یاله

 .باشد یم دانشجو عهده به -۱۲ 


