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   ریشه کلمه فلسفه 

 سووفیا  بهه معیهی دوسهریار  و    فیلواست که مرکب از دو کلمه  فیلوسوفیامعرب کلمه فلسفه ریشه یونانی دارد این لفظ، 

  عیی داناییم به

 

 دوستدار دانایی فیلوسوفیا

 

 ها چه کسانی بودند؟ سوفیست 

نامیینهی ایهن گهروا، ادران انسها  را مقیها        مهی  دانشمندیعیی  سوفیستپیش از سقراط گروهی پییی آمینی که خود را 

 گرفریی. می واقعیتو  حقیقت

هر کس هر چه خودش بفهمی هما  حقیقت و واقعیت است و بهرا  حقیقهت و واقعیهت اعریهار       ها  به عقییا سوفیست

 از ادران آدمی قائل بودنی. جیا

 میظور از حقیقت چیست؟ -

 «االمر. حاظ مطابقت واقع و نفسحقیقت، وصف ادراکات است از ل»

 مفهوم جمله فوق چیست؟

میظورما  این است که ادراکی که از سیب داریم مطابق با واقعیری باشی که « حقیقت سیب چیست؟»گوییم مثالً  وقری ما می

 کییم برابر باشی با واقعیری که سیب دارد. دارد. یعیی آنچه ما از سیب ادران می سیب خارج از ذهن ما

نظهر   بهه درسهت   ظهاهراً  بردنی کهه  کار می هایی به یعیی اسریالل کردنی  می مغالطهها  خود  در اسریالل ها  سوفیست

 بود. غلط ،واقعرسیی اما در  می

 به خود گرفت. کار مغالطهبریریج سوفیست مفهوم اصلی خود را از دست داد و مفهوم  -
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 سفسطه یعنی چه؟ 

 است. کاری مغالطه گرفره شیا است و اکیو  معیا  رایج آ  سوفیستدر زبا  عربی از لفظ  سفسطه

بخوانیهی از  دانشهمیی  یها   سوفیسهت ها مایهل نیهود او را    تواضع و فروتیی یا شایی هم ردیف نشی  با سوفیستدلیل   به سقراط

 نامیی. دانش دوستداریعیی   فیلوسوفوسرو خود را  این

 شی. دانشنیز مررادف با  فلسفه ارتقا پییا کرد و کلمه دانشمند معیا  )فیلسوف( به فیلوسوفوسرفره رفره کلمه 

 
شونی که برخالف انرظار و عادت آنهاست و یا از عواملی که سیب پییایش آ  امور شهیا االهال     رو می مردم زمانی که با امور  روبه

 گوییی: درسری نیارنی پیش خود می

 راستی فلسفه این امور چیست؟ 

 فلسفه زندگی چیست؟ 

 
کیهی فلسهفه نمهاز و     شود معموالً از والیین و یا معلم خود سوال می نماز و روزا بر او واجب میرسی و  وقری نوجوا  به سن بلوغ می

 روزا چیست؟

 آنهاست.  تبیینو  توضیحها و  حادثه چراییها  باال  توا  فهمیی مقصود از فلسفه در نمونه با کمی تأمل می

 فلسفه یعنی چه؟ 

 یک واقعه یا پیییا است. عقالنی ینتبی به معیی  فلسفه

تهوا  از همهین    تفاوت زیاد  وجهود دارد. ولهی مهی    دانشعیوا  یک  با فلسفه به عموم مردمبین فلسفه به معیا  رایج آ  نزد 

 معیا  عمومی یعیی تییین عقالنی بابی برا  آشیایی با دانش فلسفه باز کرد.

هها  ناگشهودا را از رشهره حهواد  و      د به راز و رمهز امهور دسهت یابهی و گهرا     خو عقلجویی از  انسا  در تالش است تا با بهرا

ناپهییر   ها  الییعی، اجرماعی تاریخی و ... بگشایی و از عمق حقایق سردرآورد و فلسفه شکل خاصی از این تکاپو  پایا  پیییا

 است. عقالنی

رو   فلسهفه  امهور اسهت کهه بهه     و فهم حقایقزدود  حیرت شود و برا   گویی آدمی در مقابل حواد  جها  دچار حیرت می

 آورد. می

 نظر ارسطو در مورد بوجود آمدن فلسفه چه بود؟ 

 ها  فلسفی کشانییا است. است که نخسرین انییشمییا  و همچیین مردم امروز را به بحث حیرتو  اعجابگویی:  ارسطو می

 کییم تا فلسفه و نقش آ  را در زنیگی بشیاسیم. اسرفادا می عقالنی تبیینیا  حیرت رفعما از همین معیا  

 
 چرا باید فلسفه آموخت؟ 

 چرا باید وقت و عمر را در شناخت آرا و نظرات فیلسوفان صرف کرد؟ 

پهردازد    گونه که انسا  برا  ادامه حیات الییعی محراج هوا، آب، و غیاست و برا  تهیه آ  به جسرجو و پرسشهگر  مهی   هما 

 است. تفکرهایی دارد که یافرن پاسخ آنها محراج  خود نیز پرسش معنویبرا  ادامه حیات 

هاییچون:پرسش

 ام؟ از کجا آمده 

 در کجا هستم؟ 
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 روم؟ به کجا می 

 کیی. ها را جسرجو می هاست و ذهن فعال و پویا  نوجوا  پاسخ به این پرسش آغاز شکفرن این سوال نوجوانیو  جوانی -

  دار چه چیزی است؟ سفه عهدهفل 

  تفکر فلسفی یعنی چه؟ 

 ها  بییاد  است. دار بررسی روشمیی این سوال عهیا فلسفه:

هایی که برا  ذههن انسها  مطهر      ترین پرسش ترین و بییاد  ها  میاسب به اصلی کوششی برا  یافرن پاسخ تفکر فلسفی:

 شیا است.

نیازمیی دقت و تالش فکر  پیوسره است تا رفره رفره فرد بروانی با ورزییگی عقلی از امهور   کامیاب شدن در این طریق

هها  میاسهب    معمولی و روزمرا عیور نمایی و با دقت و نظم میطقی در مفاهیم دقیق و عمیق فلسفی انییشه کیی و بهه پاسهخ  

 دست یابی.

 
 توانیم انرظار داشره باشیم. شویم که پاسخ آنها را از خود آ  علوم نمی االتی مواجه میدر قلمرو علوم تجربی ما با سؤ

 
 آیی.  محلول تورنسل هموارا در مجاورت بازها به رنگ آبی و در مجاورت اسییها به رنگ قرمز درمی  شیمی در علم

 کیی. رادیواکریو از خود میرشر میفلز رادیم در الییعت به مرور تجزیه شیا و اشعه 

کییی، با حاصل ضرب مقیار بار الکرریکی آنها و نیز با عکهس   ایی بر هم وارد می نیرویی که دوبار الکرریکی نقطه فیزیک در علم

 مجیور فاصله بین آنها مریاسب است.

وجود دارد که در نهزد دانشهمییا  پییرفرهه شهیا      مشترکیبیییم که در همۀ آنها اصول  اکیو  اگر این قوانین را بررسی کییم می

 است و این اصول در این قوانین و دیگر علوم تجربی به یک انیازا مورد قیول است.

 دا  معرقی است عیاصر  هی که یک فیزیکیا  یا شیمید کاربرد مفاهیم رادیم، اشعه رادیو اکریو، بار الکرریکی و .... نشا  می

 .نیست او ذهنی خیاالتفوق ساخره و پرداخره 

   دانی. دانی و بعالوا آدمی را قادر به شیاخت الییعت و موجودات و قوانین آ  می می واقعیبلکه آنها را در الییعت امور 

 نام  تجربی علومهمین جهت این علوم،  و به ،تجربی روشانی،  روشی که به کمک آ  به این قوانین در علوم دست یافره

 دارد.

 دانیی. می ها  الییعت پیییاانسا  برا  درن بهرر  تجربیها   را مجموعه میظمی از نرایج تالشعلوم تجربی

توا  اعرماد کرد و تجربه و آزمایش روشی مطمئن برا   شود که دانشمییا  قیول دارنی که به حوا  انسا  می معلوم می بنابراین:

 کشف اسرار الییعت است.

 دانا  در پی دسریابی به  دانا  و شیمی فیزیک هسریی. طبیعت قوانین 

 شود. می تکراردهی که  ا  خیر می  از پیییا ها  قانو  الییعت از نشانه

 مشابه نتایج مشابه شرایطعمل کیی. یعیی: در  مشابهو  یکیواختصورت  فهمانی که انرظار داریم الییعت به به ما می قانونمفهوم 

 آیی. دست می به

ها  اولیه و مقیماتی است کهه دانشهمییا  در همهۀ علهوم تجربهی آ  را       یکی از فرض اصل یکنواخت عمل کردن طبیعت

 انی. پییرفره

   به چیز دیگر است. نسیتهر یک از قوانین بیا  علیت چیز 

 است. علیت هر قانونی بیا  یک رابطۀ به عیارت دیگر 

اسهت کهه تمهام تحقیقهاتی      علیتشود و در پرتو قاعیا مهم  اسرفادا می معلولو  علتاز مفاهیم  قوانیندر همه علوم برا  بیا  

 کیی. علمی معیا پییا می
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اتفاق افری و یا موجود  خود به خود و بیو  دخالت یک عامل دیگهر   علت بیایی در جها   گویی: امکا  نیارد حادثه علیت به ما می

 وجود آیی. به

 
 بر پایه آ  بیا شیا است. علمیشیا است که همه قوانین  پییرفره نزد همه دانشمییا  اصلی اصل علیت

 
 پیکر شییه کشری غول قلمرو پهیاور علوم 

 لیگرها  نیرومیی  آ  را از تالالم و غرق شی  حفظ کردا است. که:

هاییهمچون:اصل

 داشرن جها  واقعیت 

 بود  الییعت قابل شیاخت 

 روش تجربه و آزمایش درسری 

  عمل کرد  الییعت یکسا 

  اصل علیت:تیعیت همه موجودات از  

 ها  محکم محافظ علومیی.   هما  سیگرها و سرو 

 شود: این اصول، خود به کدام دانش تعلق دارند؟ در این قسمت سوالی مطرح می 

  هوان، قابول اعتمواد بوودن     آیا هیچ علمِ تجربی سراغ دارید که درباره اموری مانند: قابل شناخت بوودن ج

 آزمایش، قانون علیت و .... بحث کند؟

قطعاً پاسخ شما میفی است. درست است علوم تجربی به این اصول مرکی است در حالی که این اصهول در ههیع علهم تجربهی     

 قابل تحقیق نیست.

   چرا طبیعت قابل شناخت است؟ 

 عتماد کرد؟ و چرا هر پدیده محتاج علت است؟توان به آنها ا کنند باز می که حواس خطا می چرا با این 

 است. فلسفه ها پاسخی پییا شود این قلمرو هما   نهاد تا برا  این پرسش قلمرو دانش جدیدیبه ناچار بایی قیم در 

 علوم باشی و برا  آ  شالودا مطمئیی ایجاد کیی.  ا ه گاا تکیهو  اصولو  میانیدار تحقیق در  توانی عهیا می فلسفه

ا دقت در فلسفه هسریی گویی شخص ب عقالنی تبیینبرنی در پی یافرن یک نو   کار می وقری لفظ فلسفه را دربارا امور مخرلف به
 را درست بشیاسی و غیار ابهام را از چهرا آ  پیییا بزدایی. جایگاا آ   خواهی یک پیییا می

 تبیوین کیی در واقهع در پهی دسهت یهافرن بهه یهک        علوم بحث و تحقیق می اصول غیرتجربیو  میانیدربارا  آنگاا کهفلسفه 

 است. تجربی علوماز  عقالنی

یهک  وگوها  روزمرا و کاربرد آ  بهه شهکل    هما  معیا  مشررکی است که بین کاربرد فلسفه در گفت« عقالنی تبیین»بیابراین 
 دانش خاص وجود دارد.

ابعاد آ  نمهودیم،   شیاختسعی در  منطقیو  عقلیدر واقع هرگاا ما یک موضو  جی  را مقابل دییگا  عقل قرار دادیم با روش 

 ایم. کردا کار  فلسفی

 فلسفۀ علوم طبیعی چیست؟ 

نقهاط  و  میهاد  پردازد تها   ا به تعمق میدهی و در آنه خود قرار می مقابلها  تجربی را در  دانش علوم الییعیفلسفه  بنابراین:

 کیی. عقالنی تبیینو  بررسیگیرنی  کار می هایی را که آنها به آ  علوم و همچیین روش اتکا 
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 توانیی موجودیت پییا کییی و کار خود را شرو  نماییی. اگر میانی فلسفی علوم الییعی برا  علوم اثیات نگردد، این علوم نمی

 هر علمی به وجود این اصول است. اعریارو  تحقق پس:

 علووم از  عقالنی تبییننمایی در واقع در پی یافرن یهک   علوم بحث و تحقیق می اصول غیرتجربیو  میانیفلسفه آنگاا که دربارا 

 باشی. می تجربی

 چرا انسان به علوم تجربی نیاز دارد؟ 

 توان به نتایج علوم تجربی اعتماد نمود؟ چرا می 

 است. فلسفه دانشجسرجو نمود و آ   تجربی علومغیر از ت که بایی پاسخ آ  را در علمی اییها سؤاالتی اس

 پردازد. ها به آ  نیازمیینی می دانش ۀبه بررسی امور  که هم میطقیو  عقلیبا روش  دانش فلسفه

 است. تفکر فلسفیو چیین تفکر   فلسفه ورود به این عرصه کار
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 های کنکور و تکمیلیسوال
 کتاب درسی  .............................................................................................  است........... های بنیادی انسان به عهدۀ بررسی روشمند سؤال .45

 شناسی وانر  دین  فلسفه  منطق  

 کتاب درسی  ................................... ؟کند نمیهای بنیادی کمک  های مناسب در برابر سؤال کدام گزینه انسان را در رسیدن به پاسخ .46

 با دقت و نظم منطقی  با ورزیدگی عقلی از امور معمولی و روزمره عبور نماید.  
 شناخت مفاهیم دقیق و عمیق فلسفی  پیوستهبا دقت و تالش فکری   

 48 -سراسري  .................................................... به ترتیب از سوی چه کسانی، به کار رفت؟« سوفیست»و « فیلوسوفوس»دو اصطالح  .47

 فیثاغورث  ـ سوفسطائیان  سوفسطائیان ـ فیثاغورث  سوفسطائیان  ـ سقراط  افالطون  ـ سوفسطائیان  

 97 -  سراسري  .......................................................................................... دانستند؟ می  چیزی  را چه  و واقعیت  معیار حقیقت ،ها سوفیست .48

  وجود مطلق  موجود مجرد     انسان  روح    انسان  ادراك  

 79 -  سراسري  ........................................................................................................................................ ها این بود که .......... نظر سوفیست .49

 انسان قادر به تشخیص درستی یا نادرستی ادراکاتش نیست.  انسان همواره در ادراکات خود دچار خطا است.  

 تابع درك انسان است، نه درك انسان تابع واقعیت. واقعیت  کنیم. هارا درك می شویم که آن از واقعیاتی آگاه می ما فقط  

 79 -  خارج از کشور سراسري  .............................. گرفتند. دانستند، معیار ............ را ............ می پیش از سقراط، کسانی که خود را ............ می .51

 حواس او -ادراك انسان -سوفیست  ادراك آدمی -حقیقت -فیلسوف  

 درك شخصی فرد -حقیقت -دانشمند  حواس آدمی -یات رابرخی واقع -دانشمند  

 شهد و  های ظاهراً .......... و واقعاً ......... بهه کهار گرفتهه     از دست داد که استداللرا گاه مفهوم اصلی خود  آن« سوفیست» کلمة .50

 79 -سراسري خارج از کشور .............................................................................................................................................. تحقق پیدا کرد........... 

 سفسطه -درست -غلط   سفسطه -غلط -درست  جدل -درست -غلط  جدل -غلط -درست  

 48و  79 -سراسري .............................................................. قطعاً معلول ........... بود. ،که او را ......... بخوانند به این دلخوش نبودن سقراط .51

 ـ تواضع و فروتنی سوفیست  ـ تواضع و فروتنی فیلوسوفوس  
 کاران نشدن با مغالطهردیف  فیلوسوفوس ـ هم  کاران ردیف نشدن با مغالطه ـ هم سوفیست   

 98 -  سراسري ..؟ است  وجود دارد، کدام  خاص  دانش  یک  شكل  به  و کاربرد آن  روزمره  در گفتگوهای  کاربرد فلسفه  بین  که  مشترکی  معنای .53

   مابعدالطبیعه  عالم  درباره  کلی  بحث    از مبدأ و معاد عالم  بحث  

   ماوراءالطبیعه  نظری  و تبیین  وجیهت     عقالنی  و تبیین  توجیه  

شوند و هر گاه این امر در مقابل حوادث جههان   رو می رود که با .......... روبه کار می اصطالح فلسفه در بین مردم معموالً وقتی به .54

 79 -سراسري خارج از کشور ............................................................................. ............ پاسخی است به آن کند که ............ را ایجاب می ،باشد

 ـ فلسفه ـ تبیین عقالنی اعجاب و حیرت  ـ فلسفه ـ تبیین عقالنی خالف عادت  
 ـ تکاپوی علمی ـ اعجاب و حیرت تبیین عقالنی  ـ فلسفه ـ اعجاب و حیرت خالف عادت   

ل سه متو ،شود و برای زدودن آن حیرت دربرابر حوادث جهان دچار سردرگمی می ،ی عظمت و جایگاه واالی خود انسان با همه .55
 47 -سراسري ..............................................................   ........... شود که ارسطو در این باره گفته است: .............. می ............. از طریق به

 شود.      عامل توجه به فلسفه می ،ـ اعجاب و حیرت ـ فلسفه فهم حقایق امور  
 شود. عامل توجه به فلسفه می ،ـ اعجاب و حیرت ـ فلسفه برطرف کردن مجهوالت  

 گوی نیاز فکری انسان است. ـ شناخت علل اربعه پاسخ ـ علوم مختلف فهم حقایق امور   
 گوی نیاز فکری انسان است. ـ شناخت علل اربعه پاسخ ـ علوم مختلف برطرف کردن مجهوالت  
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 کهاربرد  ،شود. تالش فیزیكدانان برای دستیابی به ایهن قهانون   ی رادیواکتیو منتشر کرده و به مرور تجزیه می اشعه ،فلز رادیم .56

 79 -سراسري ...  باشند. ی اصولِ....... می دهنده ترتیب( نشان )به،مفاهیم فلز و رادیواکتیو و بیان این عبارت در قالب یک قانون فیزیكی

 یکنواخت عمل کردن طبیعت ، علیت،واقعیت داشتن جهان  
 درستی روش تجربه و آزمایش، علیت،واقعیت داشتن جهان  

 واقعیت داشتن جهان ،علیت،اعتماد دانشمندان به روش تجربی   
 یکنواختی طبیعت ،واقعیت داشتن جهان،اعتماد دانشمندان به روش تجربی  

 79 -سراسري .................................................................................................   دهد که: استفاده از روش تجربی در علوم تجربی نشان می .57
 ن برای درك واقعیت است.ئ، روشی مطمدانشمندان توجه دارند که این  

 نحو درست درك کرد. های طبیعی را به توان پدیده فقط با این روش می  
 ، روش تجربی در کشف واقعیات، موفق و قابل استفاده است.از نظر دانشمندان   

 ها را واقعی دانست. باید آن هایی هستند که دانشمندان در پی کشف پدیده  

ههای محهاف     که یكهی از سهتون  « قابل شناخت بودن طبیعت».......... است و ، مدیون اصلمعنا پیدا کردن تمام تحقیقات علمی .58
 79 -سراسري خارج از کشور .......................................................................................  ............. ، قابل تحقیق در علوم تجربیی علوم است خیمه

 است. ـ مقبول دانشمندان علیت  نیست. ـ علیت مقبول دانشمندان  
 است. ـ یکنواخت عمل کردن طبیعت  نیست. ـ یکنواخت عمل کردن طبیعت   

در پرتو  رساند و معنا پیدا کردن تمام تحقیقات علمی .......... می ، انسان را به فهم اصلدستیابی به نتایج مشابه از شرایط مشابه .59
 47 -سراسري خارج از کشور .................................   ........... است تلف به معنای یک نوعخی علوم م درباره« فلسفه».......... و کاربرد  ی قاعده

 یابی ـ علت داری ـ هدف یکنواخت عمل کردن طبیعت  ـ تبیین عقالنی علیت ـ یکنواخت عمل کردن طبیعت  
 یابی ـ علت داری هدفـ  مندی جهان داری و قانون هدف  ـ تبیین عقالنی علیت ـ جهان مندی و قانون داری هدف   

از مفهوم یكنواخت عمل کردن طبیعت که در شرایط مشابه، نتایج مشابه به دسهت آیهد، مبتنهی بهودن طبیعهت را بهر قهوانین         .61
 48 -سراسري  ..................................................   گردد. .............. که نمود غیرقابل انكارش در قانون .................. نهفته است، مستفاد می

 نظم ـ قراردادی   علیّت ـ تکوینی  نظم  ـ تکوینی  علیّت ـ قراردادی  

 79 -خارج از کشور سراسري  .............................................................. ها هستند، بنابراین ........... دانشمندان علوم تجربی به دنبال علت پدیده .60
 ی قوانین اصل علیّت است. توجه دارند که مبانی همه  
 به دنبال بررسی اصل علیّت هستند.  
  دارند.اصل علیّت را باور   
 اصل علیّت، اصل تجربی هم هست.  

 مفهومی  ................................. توان درك کرد؟ کدام یک از اصول فلسفی علوم تجربی را می« هر آتشی سوزاننده است»از عبارت  .61
 یکسان عمل کردن طبیعت  قابل شناخت بودن طبیعت  
 تبعیت موجودات از اصل علیّت  درستی روش تجربه و آزمایش  

ی دیگهری تبهدیل    ، بهه مهاده  چرا با گذشت زمان بعضی از عناصهر »، «چرا تجربه قابل اطمینان است؟»های  سؤالدر پاسخ به  .63
، کهدام یهک از   «چرا تغییرات در عالم طبیعت بهه علهت نیهاز دارنهد؟    »و « علت تغییر طول موج صوت چیست؟»، «شوند؟ می

 مفهومی  ............................................................................................................................................ ها به ترتیب پاسخگو هستند؟ دانش
 علوم تجربی -علوم تجربی -علوم تجربی -فلسفه  فلسفه -علوم تجربی -علوم تجربی -فلسفه  
 فلسفه -علوم تجربی -فلسفه - فلسفه  فلسفه -علوم تجربی -علوم تجربی -علوم تجربی  

 49 -  سراسري ...................................................................................................................... ؟ است  کدام  طبیعی  علوم  فلسفی  مراد از مبانی .64

 . اند تحقیق  اختصاصاً قابل  تجربی  علوم  های از شاخه  هر کدامو در   است  ها متکی بر آن  تجربی  علوم  که  مبانی  

 . گیرند قرار می  مورد مطالعه  تجربی  علوم  و در حیطه  است  تجربه  روش  و درستی  صحت  متضمن  که  مبانی  

 . اند تحقیق  بلغیر قا  اصول  این  تجربی  در خود علوم  ولی  است  ها متکی بر آن  تجربی  علوم  که  اصولی  

 .گیرند قرار می  ها مورد بررسی آن  هم  تجربی  و در خود علوم  است  ها متکی بر آن  تجربی  علوم  که  اصولی  
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 49 -  سراسري .................................................................................................................   ........  از مبانی«  طبیعت  بودن  شناخت  قابل»اصل  .65

 .  نیست  طبیعی  علوم  در مسائل  اما داخل  است  طبیعی  علوم  تجربی  

 .  است  طبیعی  علوم  در مسائل  داخل  که  است  طبیعی  علوم  تجربی  

 .  نیست  تحقیق  قابل  تجربی  علم  در هیچ  که  در حالی  است  طبیعی  علوم  فلسفی  

 .  است  بررسی  قابل  تجربی  علوم  تك  در تك  که  است  طبیعی  علوم  فلسفی  

  )با کمی تغییر(79 -سراسري خارج از کشور .................................................................. ؟نیستکدام بیان صحیح علوم طبیعی  درمورد وظیفة فلسفة .66

 گیرد. مبادیی که در علوم تجربی پذیرفته شده در این شاخه از فلسفه مورد سؤال قرار می  

 ترین علل وقوع آن را دریابد. کند تا اصلی های طبیعی تفحص می در پدیده  

 شود. ی علوم طبیعی به عنوان یك اصل پذیرفته می  در فلسفه ،درستی روش علوم تجربی   

 کند. علوم تجربی را متأثر می ،دهد هایی که به مسائل می های علوم تجربی است و پاسخ سروکار آن با ریشه  

 48 -سراسري  ..................... ی دانش بشری، چیست؟ های تناور خیمه چگونه سؤالی است و محاف  ستون« چیستی و چرائی»سوال از  .67

 تحقیق  ـ علمی  ـ فلسفه  علمی  ـ فلسفه  فلسفی  تحقیق  ـ فلسفی  

 48 -سراسري  ........... تواند پاسخ درستی برای این سؤال باشد؟ کدام مورد می« چرا طبیعت قابل شناخت است؟»اگر کسی بپرسد:  .68

  های فطرت آدمی است. از ویژگی« شناخت»زیرا   

  آن را شناخت.  توان، ل از ذهن است و میقزیرا امری مست  

    چون مبادی و نقاط اتکای آن، در خور بررسی و تبیین عقالنی است.   

 چون طبیعت، یك واقعیت است و این واقعیت قابل شناخت نیست.  

هها   پدیدهاست تا گرد ابهام از رخسار .........  ،های مطمئن های علوم و ایجاد شالوده گاه دار تحقیق در مبانی و اصول و تكیه عهده .69

 79 -سراسري ..........................................................................................................................   گشوده بماند..........  زدوده شود و راه تبیین

  عقالنی ـ تجربه و آزمایش   ـ علمی تجربه و آزمایش   ـ علمی فلسفه  ـ عقالنی فلسفه  

 کههدام مههورد اتفههاد افتههاده  ،هرگههاه قههانون علیههت را بهها توجههه بههه مبههادی و نقههاط اتكههاا آن مههورد بررسههی قههرار دهههیم    .71

 48 -سراسري خارج از کشور  ....................................................................................................................................................................... است؟

 مبانی فلسفی علوم طبیعی مطرح شده است.  ترین مصداق فلسفه تحقق پیدا کرده است. مهم  

 هستی و چیستی توأماً مورد طرح قرار گرفته است.  است.  شناسی مورد توجه قرار گرفته ارتباط فلسفه و جامعه   

 ترکیبی  ........................ گاه چه مواردی است؟  شود و این مورد تكیه به طور مطلق تحقیقات علمی بر اساس چه موردی معنادار می .70

 قوانین علمی -اصل علیت  قوانین علمی -علوم تجربی  

 قوانین اجتماعی و اخالقی -علوم تجربی  قوانین اجتماعی و اخالقی -اصل علیت   

 اي حافظه .......................................................................................................................... ؟  چیست  سوفیست  رایج  معنایو   اصلی  معنای .71

   دانشمند -دوستدار دانایی    کار مغالطه -دوستدار دانایی  کار مغالطه -دانشمند   دانشمند -کار مغالطه  

 کنكاشی -اي حافظه ................................................  .گویند می............  است،  اشتباه............  در  ولی  است  درست............   که  استداللی  به .73

    جدل -واقعیت -واقعاً    مغالطه  -واقعیت -واقعاً    جدل -حقیقت -ظاهراً    مغالطه -حقیقت -ظاهراً  

 کنكاشی .. ؟   دانشمند گشت  مترادف  فیلوسوفوس  ی هکلم  بود که  از افراد ذیل  یک از کدام  پسو   است  کسانی  چه  لقب  سوفسطایی .74

 سقراط -دانشمندان   سقراط - کاران مغالطه  افالطون - کاران مغالطه     افالطون -دانشمندان  

 ترکیبی .............................................................................................................................. ؟   نیست  سوفیستها درست  ۀدربار  گزینه  کدام .75

 . دانستند می  انسان  را ادراك  حقیقت  مقیاس  .پدید آمدند  از سقراط  ، قبلها سوفیست  

 کردند. ، اما به روش غلطی عمل میبودند  حقیقی  دانش  دنبال  به  . کردند می  خود مغالطه  های در استدالل  
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  ..... توسط ، رادیم ،فلز  مثل  کاربرد مفاهیمیو  با دانشمند شد  مرادف  دانشمند ارتقاا پیدا کرد و در نهایت  مفهوم  به  کلمه  کدام .76

 اي حافظه -کنكاشی ............................................................................................................ ؟  ی کدام مورد است دهنده  نشان  فیزیكدان  یک

 .داند می  شناسائی  را قابل  داند و آن می  واقعیرا امور   طبیعت - فیلسوف  

 .داند می  شناسائی  را قابل  داند و آن می  را امور واقعی  طبیعت - سوفیست   

 . است  طبیعت  کردن  عمل  یکنواخت  اصل  معتقد به  -فیلسوف   

  . است  طبیعت  کردن  عمل  یکنواخت  اصل  معتقد به -سوفیست  

  بهه   همهواره   طبیعت  انتظار داریم  فهماند که ما می  به  و کدام اصل است که  است  کدام  اسرار طبیعت  کشف  برای  مطمئن  روش .77

 مفهومی -کنكاشی ............................................................................................................................................... ؟  ،کند  عمل  مشابه  صورت

  طبیعت  کردن  عمل  یکنواخت  اصل - و آزمایش  تجربه    طبیعت  کردن  عمل  یکنواخت  اصل - عقالنی  تبیین  

  طبیعت  بودن  شناخت  قابل  اصل - عقالنی  تبیین   طبیعت  بودن  شناخت  قابل  اصل - و آزمایش  تجربه   

 اي حافظه ........................................................................................................................ اند؟  بنا شده  اصل  این  ةبر پای  علمی  قوانین  ةهم .78

   علیت   و آزمایش  تجربه  

  طبیعت  کردن  عمل  و یکنواخت  یکسان    طبیعت  بودن  شناخت  قابل  

 ترکیبی ...................................................................................................... ؟   نیست  تجربی  علوم  فلسفی  از موارد زیر از مبانی  یک کدام .79

   طبیعت  کردن  عمل  یکسان    ذاتی  حدوث    طبیعت  بودن  شناخت  قابل    جهان  داشتن  واقعیت  

 ترکیبی .................................................................................................. ؟  باشد نمی  طبیعی  علوم  فلسفی  از موارد زیر از مبانی  یک کدام .81

   طبیعت  بودن  شناخت  قابل   وجود   به  دادن  اصالت  

   طبیعت  کردن  عمل  یکسان    علیت  از اصل  موجودات  ی ههم  تبعیت  

 کنكاشی ........................................................................................................................... استفاده از مفهوم قانون در علوم طبیعی، ........... .80

 که طبیعت را نیز مانند اجتماع قانونمند بدانیم.کند  این انتظار را در ما ایجاد می  

 ی ما یکسان است و امری ضروری است. دهد که قانون برای همه می نشان  

 بینی کنیم. ها را پیش توانیم برخی از پدیده کند می این انتظار را در ما ایجاد می   

 کنند. ها ضرورتاً در شرایط مشابه، یکنواخت عمل می دهد که انسان نشان می  

 کنكاشی  ..........................................................................................   ............... به جزاند  های محاف  علوم تمام موارد از لنگرها و ستون .81

 درستی روش و تجربه -.جهان واقعیت دارد  

 کند. طبیعت یکسان عمل می -هر پدیده محتاج علت است.  

 ماهیت امری متفاوت از وجود است. -طبیعت قابل شناخت است.  

 درستی روش و تجربه -کند. طبیعت یکسان عمل می   

 ترکیبی  . ی کدام است؟ محاف  کشتی علوم از تالطم و غرد شدن کدام است و اثبات درست این مبانی به عهدهی لنگرهای  در بردارنده .83

 فلسفه ـ به تجربه و آزمایش، محدود بودن علم بشر اطمینانواقعیت داشتن جهان، تجربی بودن تحقیقات علمی،   

 تجربه و آزمایش ـ بشر محدود بودن جهان و علمها،  ی پدیده یکسان عمل کردن طبیعت، حاکمیت اصل علیت در همه  

 فلسفه ـ ی موجودات از اصل علیت واقعیت داشتن جهان، قابل شناخت بودن طبیعت، یکسان عمل کردن طبیعت، تبعیت همه  

 تجربه و آزمایشـ  ها ی پدیده محدود بودن جهان، نقص نسبی دانش بشری، قابل شناخت بودن طبیعت، حاکمیت اصل علیت در همه  

 کنكاشی .........................................................................   گیرد، رها شود؟ تواند از حیرت و اعجابی که او را در برمی انسان چگونه می .84

  فهم حقایق امور به کمك فلسفه   یقینی  حوزهبه  گذر از عالم شك  

 آشنایی با احکام علمی و فلسفی   فهم حقایق امور به کمك علم  
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 کنكاشی   ..............................................................................  ...های طبیعت این است که ... پدیده راه حل علم تجربی برای درك بهتر .85

  ، روشی مطمئن برای کشف اسرار طبیعت است.به کار بریم استنباط و استداللرا همراه با تجربه و آزمایش اگر   

  است. روش مطمئنی برای کشف اسرار طبیعت  ،اعتماد کرد و تجربه و آزمایشتوان  میحواس انسان  به  

 دانشی اعتماد کرد که زیربناهای فلسفی داشته باشد تا مفهوم آزمایشی بودن امور طبیعی را معنی دارد کند. تنها باید به  

 های درون به سراغ امور طبیعی برویم و آنها را به مدرك قابل اعتماد تبدیل کنیم. با ذهن صاف شده از تجربه  

 کنكاشی ....................................................................................................................................... تبیین عقالنی از علوم تجربی ................. .86
 نیافتنی است مگر این که با درك فلسفی توامان شود. ن آن علوم، ناممکن و دستبه دلیل تجربی بود  

 ی تجربی و آزمایشگاهی از اموری نیست که به تجربه درآید. ناممکن است چرا که حوزه  

 است. دست یافتنی این که هم عقل و هم تجربه منشاء واحدی دارند امریبا توجه به   

 است.ممکن و دست یافتنی  پاسخ داده شده است، به چرائی قابل اعتماد به آن علوماین که یل به دل  

 کنكاشی ......................................................  . استهای فلسفی کشانیده  بحث  را به و ..........  است که .......... ..........ارسطو   از دیدگاه .87
  مردم امروز -اندیشمنداننخستین  -کششی فطری  فیلسوفان -سوفسطائیان -و حیرت  اعجاب  

 فیلسوفان -سوفسطائیان -کششی فطری  مردم امروز -نخستین اندیشمندان -و حیرت  اعجاب  

 کنكاشی .........................................  ی ............... است. های فلسفی، نتیجه به بیان ارسطو، نیاز به فلسفه و کشیده شدن مردم به بحث .88
  ارزشمندی تعقل و تفکر و توجیه مسایل   اعجاب و حیرت و زدودن آن  

 بینش فلسفی درونی شده در انسان  آگاهی نیاز درونی انسان به   

 ترکیبی  .......................... کند که چه چیزی را بشناسد؟  فلسفه به دنبال چه چیزی در مورد یک واقعه یا پدیده است و کوشش می .89
  ی هر پدیده از راه آثارش  عاقالنه ـ تبیین عقالنی  ریشه و پایه و علت اصلی و باطنی هر پدیده ـ توجیه وجود  

 ی هر پدیده از راه آثارش  عاقالنه ـ توجیه وجود  ریشه و پایه و علت اصلی و باطنی هر پدیده ـ تبیین عقالنی  

ههای طبیعهی،    پدیدههای   گشایی از ناگشوده یافتن به راز و رمز امور و گره شكل خاص تكاپوی پایان ناپذیر عقالنی برای دست .91
 کنكاشی ...............................................................................................................................   شود. اجتماعی، تاریخی ................ نامیده می

 منطق   طبیعیات  فلسفه   لی )متافیزیك(ی او فلسفه  
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