راهنمای معلم فلسفه
اول
درس ّ
هدف کلی درس
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تشخیص جایگاه دانش فلسفه در میان دانش ها و تمایز آن از سایر علوم
اهداف مهارتی و جزئی ــ توانایی های مورد انتظار
توانایی تشخیص سؤال های فلسفی از غیر آن
اهمیت دادن به این قبیل سؤال ها و توجه به جایگاه آنها در تفکر
بیان فرایند و چگونگی شکل گیری تفکر فلسفی
توانایی تفکیک میان تفکر فلسفی و دانش فلسفه
توانایی توضیح تفاوت های دانش فلسفه با سایر علوم
ارزیابی از خود و میزان اهمیتی که به مسائل فلسفی می دهد.
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طراحی آموزشی درس

با توجه به هدف کلی و مهارت های مورد انتظار ،درس با یک داستان کوتاه و حکایت یک واقعه شروع
می شود .این واقعه برای جلب توجه دانش آموز به موضوع اصلی درس است .به عبارت دیگر ،یک شوک
کوتاه برای عبور از یک وضع معمولی به یک وضع ویژه است .در پایان این حکایت کوتاه ،سؤاالتی طرح شده
که تا آخر درس و حتی تا پایان بخش ّاول با آنها دست به گریبان است.
همواره
دانش آموز ،با عبور از این داستان ،وارد فضایی از پرسش هایی می شود که گرچه پرسش های
ٔ
اوستّ ،اما کمتر به صورت دقیق و متفکرانه به آنها اندیشیده و کمتر برای رسیدن به پاسخ درست ،ساعت ها
وقت صرف کرده است.
در این سیر ،دانش آموزان توجهشان به ابعادی دیگر از زندگی و مسئله های آن جلب می شود که دیگر
از سنخ برد و باخت دو تیم فوتبال ،گران شدن یا ارزان شدن سکه و بیماری با به دست آوردن سالمتی یکی از
بستگان نیست؛ یعنی فضا برای طرح مسئله هایی از جنس فلسفه آماده می شود.
در این مرحله است که بحث پیرامون «تفکر فلسفی» آغاز می شود ،نه «دانش فلسفه» و نشان داده
می شود که آنچه تاکنون طی شد ،از جنس «تفکر فلسفی» بود که با سایر تفکرات تمایزی روشن دارد .در همین
مرحله ،دانش آموز دعوت می شود که توجهی به خود هم بکند و ببیند که تا چه اندازه با چنین فضایی آشناست.
اندیشه بزرگان
آیا قبال ً تأمالتی از این قبیل داشته؟ آیا مثال ً اهل خواندن کتاب های ادبی ،شعر و رمان بوده؟ آیا در
ٔ
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سیر و سلوکی کرده؟ یا نه ،بیشتر دست به گریبان مسئله های روزمره بوده است.
مرحله تفکر فلسفی ،دانش آموز وارد فضای دانش فلسفه و درک صحیح مسئله های
بعد از عبور از
ٔ
فلسفی می شود و به طور اجمال دو ویژگی اصلی این دانش را شناسایی می کندّ :اول :تفاوت موضوعی و
مسئله ای این دانش با دانش های دیگر؛ دوم :روش مورد استفاده در این دانش برای ّ
حل مسئله ها و پاسخ به
سؤال ها.
صحنه ای برای برانگیختن توجه دانش آموزان
ورود به فضای پرسش های فلسفی و تأمل دربارۀ آنها
توجه به تفاوت پرسش ها و عمق پرسش های فلسفی
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تشخیص تفکر فلسفی با غیر آن

عبور از تفکر فلسفی به دانش فلسفه و تشخیص دانش فلسفه از سایر دانش ها
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پیش دانسته ها و اصطالحات این درس

اصطالحات این درس
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پیش دانسته ها

دوره ا ّول
تفکر و مهارت های تفکر که در درس هایی مانند منطق سال دهم و مهارت های تفکر در ٔ
متوسطه …
علوم و شاخه های آن به صورت اجمالی ،مانند علوم طبیعی :فیزیک ،شیمی و …
علوم انسانی :جامعه شناسی ،روان شناسی،… ،
علوم دینی :تفسیر ،فقه و …

تفکر فلسفی ،دانش فلسفه ،مسئله ها و موضوعات بنیادین ،اصطالح فلسفه ،روش عقلی (در
مقابل روش تجربی)

محورهای اصلی درس

محدوده تعیین شده خارج نشود ،الزم است تدریس دبیر و یادگیری
برای اینکه تدریس این درس از
ٔ
متمرکز بر محورهای زیر باشد:
روزمره زندگی هستند.
١ــ برخی از مسئله ها و حادثه ها فراتر از امور معمولی و
ٔ
٢ــ حقیقتی در وجود انسان است که او را به سوی اموری فراتر از روزمرگی ها فرامی خواند.
٣ــ یکی از ابعاد تفکری انسان ،تفکر فلسفی است.
حوزه مسئله های فلسفی ،به تدریج
مطالعه جدی اندیشمندان در
٤ــ فلسفه دانشی است که با تمرکز و
ٔ
ٔ
شکل گرفته و توسعه یافته است.
   ٥ــ مسئله ها و موضوعات فلسفی ،بنیادی ترین مسئله ها و موضوعاتی هستند که بشر با آنها سروکار
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دارد.

٦ــ روش تحقیق و تفکر در مسئله های فلسفی ،روش عقلی و استداللی محض است.

نکات آموزشی و مسیر تدریس
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١ــ حکایت سرنشینان کشتی
این حکایت کوتاه ،تمثیلی است برای نشان دادن حال کسی که از اطرافیان خود فراتر می رود و متوجه
مسئله هایی می شود که دیگران کمتر به آن توجه می کنند .در کتاب های فلسفی و نیز عرفانی از تمثیل های دیگری
نیز استفاده شده است .مهم ترین و مشهورترین تمثیل ،همان تمثیل غار افالطون است که چون در این کتاب در
جاهای مختلفی از این تمثیل استفاده شده ،در اینجا مورد استفاده قرار نگرفته است.
عالوه بر تمثیل ،شرح احوال برخی فیلسوفان و عارفان نیز بیانگر همین حکایتی است که در ابتدای
درس آمده است .حکایت ابراهیم ادهم که از اشراف زادگی خارج می شود و به زهد و فقر روی می آورد .1شرح
زندگی فضیل بن عیاض که از دزدی به زهد و عبادت سیر می کند و از عارفان قرن دوم می شود ،2زندگی نامه
دوره تحصیل سرگرم شهوات بود و پیرو آیین
دوره اول قرون
وسطی که در همان ٔ
آگوستین ،مسئله و فیلسوف ٔ
ٰ
مانوی شده بود و با یک تحول به آیین مسیح روی می آورد و زهد و پاکدامنی پیشه می کند و تحوالت روحی
خود را در کتابی به نام «اعترافات» شرح می دهد.3
توجه :درست است که در شرح حال عارفان معموال ً این گونه تحوالت روحی ذکر شده استّ ،اما
مسئله فلسفی همراه می کند ،خروج از روزمرگی
آنچه در اینجا برای ما اهمیت دارد و این تحول عرفانی را با
ٔ
و مسئله های معمولی و عمومی و توجه به مسئله های اساسی هستی و زندگی است که مشترک میان عرفان و
فلسفه و همچنین مشترک میان این دو و دین است .داستان بُشر حافی نیز که در حاشیه این درس آمده و بعد ًا
بدان خواهیم پرداخت از همین جهت در اینجا استفاده شده است.
نکات مورد نظر در این حکایت عبارت اند از:
ــ اقیانوس به عنوان نماد هستی و بی کرانگی آن یا نماد زمین و گستردگی آن
گستره زمین
ــ کشتی به عنوان نماد زمین در بی کرانگی هستی ،یا نماد یک جامعه در
ٔ
ــ تابش خورشید و پدیدار شدن روز ،تمثیلی برای امکان تفکر و مشاهده و خروج از ظلمت جهل و نادانی
ــ رفتار اغلب سرنشینان که سرگرم خواب و استراحت و صبحانه بودند و غافل بودند که سوار بر
پاره هایی چوب در وسط یک اقیانوس بی کران قرار دارند و غافل بودند که «چرا سوار کشتی شده اند؟» و
«به سوی کجا در حرکت اند؟» و «آیا خطری آنان را تهدید می کند یا نه؟» و …
ــ جوانی که به عرشه می آید ،نماد کنجکاوی و توجه به مسئله های اصلی زندگی و هوشیاری فیلسوفانه
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1ــ ابراهیم ادهم :از پادشاهی تا … ،به قلم دکتر حسن نصیری جامی ،انتشارات مولی
2ــ تذکرة االولیاء ،عطار نیشابوری
3ــ اعترافات ،آگوستین ،دفتر پژوهش و نشر سهروردی؛ تاریخ فلسفه ،کابلستون ،جلد دوم
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ــ حیرت جوان که حاصل توجه به دریای بی کران بود ،نماد حیرتی که از توجه به هستی و عظمت آن
حاصل می شود.
ــ هشدار جوان و بیدارکردن دیگران ،نشانه و نماد مسئولیت پذیری یک فیلسوف و آگاه کردن دیگران
و توجه دادن به آنها
ــ غایب بودن ناخدا در داستان ،نماد غفلت و بی توجهی بسیاری از انسان ها از حضور یک مدیر و
همه پرسش های جوان پاسخ صحیح داد.
خدای حاضر و ناظر که با قبول آن می توان به ٔ
مشاهده هستی و پیدایش
ــ آمدن روی عرشه ،نماد خروج از وضع عادی و آمدن به وضع جدید و امکان
ٔ
سؤال ها در ذهن و اندیشه.
دهنده آن است که تا انسان از وضع موجود خود
ــ تبدیل لذت
مشاهده اقیانوس به سؤال و حیرت ،نشان ٔ
ٔ
فراتر نرود و از زندان سرگرمی های روزمره جدا نشود و توجهی به آفاق و هستی بیکرانه و َان ْ ُفس یا درون پرجاذبه
ننماید ،حیرت و سؤال فیلسوفانه شکل نمی گیرد.
٢ــ سؤال های پایانی داستان (فعالیت تفکر)
این سؤال ها سبب می شود که دانش آموزان به ابعاد سمبلیک آن و نکات مهم و موردنظر داستان بیشتر
توجه کنند.
تبحر دارد استفاده کند و
دبیر می تواند ابتدا داستان را بخواند یا از دانش آموزی که در متن خوانی ّ
دانش آموزان را آماده فعالیت «تفکر» نماید و فضای مناسب برای گفت وگو را فراهم کند.
٣ــ طرح سؤال های فیلسوفانه
دانش آموزان ،در این مرحله با مجموعه ای از سؤال ها مواجه می شوند که یا فلسفی هستند یا بیشترین
حوزه انسان و جهان .در این قسمت ،دبیر
نزدیکی را با فلسفه دارند ،سؤال های بنیادی و اساسی در دو
ٔ
حوزه انسان و جهان بیان کنند و در
می تواند از دانش آموزان بخواهد که مهم ترین و عمیق ترین سؤال ها در
ٔ
جدولی مانند جدول زیر تنظیم نمایند.
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سؤال های اساسی دربارۀ انسان

١ــ ..........................................
٢ــ ..........................................
٣ــ ..........................................
٤ــ ..........................................
  ٥ــ ..........................................

سؤال های اساسی دربارۀ جهان

١ــ ..........................................
٢ــ ..........................................
٣ــ ..........................................
٤ــ ..........................................
  ٥ــ ..........................................

توجه شود که در این مرحله ضرورتی ندارد که تعریفی از فلسفه ارائه شود و دانش آموزان ملزم گردند که
جدی خودشان را سؤال فلسفی
در چارچوب این تعریف سؤال فلسفی طرح کنند .آنها ممکن است هر سؤال ّ
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تصور کنند .تشخیص دقیق سؤال های فلسفی از غیر آن باید در مراحل بعد صورت بگیرد.
٤ــ فعالیت نمونه یابی
صفحه  ٤کتاب آمده است .دانش آموزان ،می توانند
این فعالیت در راستای سؤال هایی است که در
ٔ
سؤال هایی را که به نظر خودشان از جنس سؤال های طرح شده است ،بیان کنند.
خوب است برخی سؤال های دانش آموزان که به نظر شما جالب تر است ،روی تابلو نوشته شود و
درباره آنها نظر بدهند .راهنمایی ضمنی و غیرمستقیم شما ،به تدریج به
به بحث گذاشته شود و دانش آموزان دیگر
ٔ
دانش آموزان کمک می کند که با سنخ مسئله های فلسفی بیشتر آشنا شوند و توانایی بیشتری در طرح مسئله های
فلسفی پیدا کنند.
  ٥ــ فعالیت مقایسه
در این فعالیت ،سه سؤال طرح شده ،پاسخ دقیق به این سؤال ها در این مرحله از درس ضروری نیست،
زیرا هنوز دانش آموزان به صورت منطقی تفاوت فلسفه با سایر علوم و مسائل روزمره را نمی دانند.
درباره
دانش آموزان ،در این فعالیت پاسخ هایی می دهند که چه بسا اشتباه باشد .شما با توضیحات
ٔ
نظرات دانش آموزان نکات اشتباه را تذکر می دهید اما نظر کلّی و پایانی را بیان نمی کنید و آن را به مباحث آینده
می گذارید.
مثال ً ممکن است دانش آموزان در پاسخ سؤال ّاول بگویند این مسئله ها اهمیتش از مسائل روزمره بیشتر
است یا بگویند این مسئله ها پایدارترند یا بگویند این مسئله ها کلی تر و اساسی تر هستند و یا بگویند این مسئله ها
همه این پاسخ ها به یک معنا درست است گرچه دقیق نیستّ .اما ما در اینجا
مشترک میان عموم انسانهاستٔ .
این پاسخ ها را از دانش آموزان می پذیریم.
سؤال دوم مقداری سخت تر است .دانش آموزان در پاسخ به این سؤال باز هم ممکن است پاسخ هایی
شبیه به پاسخ های ّاول بدهند؛ مثال ً بگویند مسئله هایی که طرح شد ،کلّی تر و اساسی تر از مسئله هایی است که در
علوم ریاضی و فیزیک و مانند آنها طرح می شود .یا بگویند این مسئله ها ذهنی هستند و مسئله های علوم واقعی
و قابل آزمایش .همین پاسخ ها می تواند برای معلم وسیله ای باشد برای گفت وگو و رفع ابهام و نزدیک کردن
دانش آموزان به پاسخ اصلی.
سلیقه دانش آموزان دارد .این سؤال سبب
سؤال سوم کامال ً واگراست و پاسخ آن بستگی به احساس و
ٔ
تمرکز دانش آموزان روی مسئله های طرح شده می شود و هر موردی را که دانش آموز انتخاب کند و بگوید که
فالن مسئله اهمیت بیشتری دارد ،همین انتخاب می تواند بیانگر تفکرات و تأمالت خاص آن دانش آموز باشد.
٦ــ مذاکره دربارۀ «تفکر فلسفی»
با فعالیت های قبلی ،دانش آموزان تا حدودی وارد فضای مباحث فلسفی شده اند .اکنون آمادگی
بیشتری دارند که جایگاه فلسفه را در میان اندیشه ها و تفکرات خود بیابند.
توجه :اینجا بحث دربارۀ «تفکر فلسفی» است ،نه فلسفه.
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توضیح این بخش بیشتر توسط دبیر باید صورت بگیرد.
برای کسب اطالع بیشتر از جایگاه تفکر و انواع تفکر ،از جمله تفکر فلسفی به سایت
گروه فلسفه مراجعه کنید.
درباره «تفکر فلسفی» :انسان ،موجودی متفکر است .با تول ّد هر نوزاد فکر کردن او هم
توضیح مختصری
ٔ
آغاز می شود .فکر کردن برای شناختن است ،او میخواهد دنیای پیرامون خود را بشناسد .این توانایی کودک را
گاهی «حس کنجکاوی» مینامند .او به هرچیزی دست میزند و به هرجایی سرک میکشد تا بداند آن چیز و یا آنجا
چیست .در بیان انسانشناسی اسالمی ،نام این ویژگی «گرایش به حقیقت» یا «حقیقتطلبی» است.
کودک ،به تدریج رشد می کند و تفکر وی توسعه می یابد و به تفکرات پیچیده تر و گسترده تر می رسد تا
دوره نوجوانی خود
اینکه به «تفکر فلسفی» .جرقه های تفکر فلسفی در همان سنین کودکی زده می شودّ ،اما در ٔ
را بهتر نشان می دهد .آن زمان که نوجوان هویت خود را جستجو می کند ،مسئله های فلسفی نیز برای او پیدا
می شود .این دوره بهترین زمان برای شکل دادن به تفکر فلسفی است .به عبارت دیگر ،هر انسانی وارد تفکر
فلسفی می شودّ ،اما رشد و فعالیت آن بستگی به تربیت در خانواده و نظام آموزشی دارد.
همه افراد نیازمند رشد تفکر فلسفی هستند ،گرچه برخی از افراد فلسفه دان و معدودی از افراد فیلسوف
ٔ
می شوند .همه نیاز دارند که بنیان های زندگی خود را با تفکر و خردورزی بنا کنند .همه نیاز دارند که بدانند
«چرا زندگی می کنند؟» و «چرا این گونه ای که انتخاب کرده اند ،زندگی می کنند؟ از این رو امیرمؤمنان فرمود:
َ«ر ِح َم الل ُّه ِا ْمر َع ِل َم ِم ْن َأین و فی أین و إِلی أین» و این سه مورد ،سه سؤال اساسی و فلسفی عموم انسان هاست:
که «از کجاست؟» و «در کجاست؟» و «به سوی کجاست؟».
جدی نمی گیرند و سرگرم زندگی روزمره و ّ
حل مسئله های
متأسفانه بسیاری از مردم «تفکر فلسفی» را ّ
آنند .اینان ،به تعبیر مالصدرا ،در همان «فطرت ّاول» که همان عالَم طَبع و زندگی دنیایی است مانده اند و به حل
و فصل امور آن سرگرم اند؛ و به تعبیر افالطون ،همچنان در غار ،گرفتار تاریکی اند و نتوانسته اند زنجیرهای
روزمرگی را از دست و پای خود بازکنند و روزنه هایی به روشنایی بیرون غار باز نمایند.
«تفکر فلسفی» توجه به بیرون غار و عبور از فطرت ّاول به فطرت ثانی است ،آنجا که هویت واقعی انسان
شکل می گیرد و مسئله هایی برای او پیدا می شود که از جنس مسئله های همه روزه نیست .این مسئله ها ،اگر
دنبال شوند ،معموال ً مراحل زیر را به دنبال دارند:
مسئله مرگ
مسئله فلسفی و بنیادی؛ مثال ً مواجهه با
١ــ برخورد با
ٔ
ٔ
مسئله طرح شده ،فرد را دچار گونه ای از حیرت می کند و همین
٢ــ حیرت در مقابل مسئله؛ عظمت
ٔ
مرحله بعد می کشاند.
امر او را به
ٔ
٣ــ طرح سؤال های اساسی :مثال ً مرگ چیست؟ چرا مرگ هست؟ آیا همه موجودات مرگ دارند؟
٤ــ تفکر در اندوخته ها ،این اندوخته ها می تواند همان معلومات قبلی وی باشد و می تواند دانش هایی
باشد که ناشی از جستجوگری وی بعد از طرح سؤال باشد ،دانش هایی که از راه کتاب یا از راه سؤال از معلم
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و استاد به دست می آورد.
نتیجه برداشتن چهار گام قبلی ،رسیدن به گام پنجم ،یعنی دریافت فلسفی است.
٥ــ ٔ
البته زمان الزم برای رسیدن به این دریافت فلسفی متفاوت است و به همت ،پشتکار ،مهارت و توانایی
مسئله دیگری
فکری افراد بستگی دارد .لذا ممکن است برخی سریع به دریافت فلسفی برسند و پس از آن وارد
ٔ
شوند و برخی هیچ گاه به چنین دریافتی نرسند.
تالش ما و شما (نظام آموزشی) باید این باشد که بتوانیم «تفکر فلسفی» را در دانش آموزان شکوفا کنیم
درباره مسئله های بنیادی زندگی بیندیشند و درست بیندیشند و با آگاهی و نه از
و به سویی سوقشان دهیم که
ٔ
«فلسفه زندگی» خود را بسازند.
روی تقلید
ٔ
7ــ فعالیت ارزیابی
این فعالیت ،در راستای همان نکات باالست .سخنی از مالصدرا نقل شده که مردم را به دو گروه
«واقف» و «سائر» تقسیم کرده است.
شعری نیز از اقبال الهوری آمده که برخی از مردم را به «ساحل» تشبیه کرده و برخی را به «موج».
اقبال می گوید آنان که شبیه ساحل اند و ایستاده و راکداند ،مانند این است که نیستند .هستند ،اما هستی انسانی
ندارند و آنان که موج وار زندگی می کنند و در پویایی و رفتن و حرکت اند ،اینها زندگی واقعی انسانی دارند.
بعد از این دو نکته ،دو سؤال طرح شده است .با طرح سؤال ّاول دانش آموزان متوجه می شوند که
شیوه بیان یک مطلب را عرضه می کنند.
مالصدرا و اقبال با دو ٔ
سؤال دوم ،برای تأمل در خود و ارزیابی خود است و پاسخ به آن اجباری نیست .البته اگر دانش آموزانی
بخواهند حال و گرایش خود را بیان کنند ،باید از آن استقبال کرد و زمینه گفت وگو را باید فراهم کنیم.
  8ــ بیشتر بدانیم :دربارۀ واژۀ فلسفه
این کتاب حاشیههایی دارد که شامل مطالب مفید برای دانشآموزان است .از این محتوا در هیچ
آزمونی ،چه آزمونهای آموزش و پرورش و چه آزمون سراسری دانشگاهها نباید امتحان گرفته شود.
تطور لفظ «فلسفه» به طور مختصر توضیح داده شده است .از آنجا
در این «بیشتر بدانیم» سیر تحول و ّ
جنبه دانش عمومی دارد ،در قسمت «بیشتر بدانیم» واقع
ماهیت فلسفی ندارد و بیشتر ٔ
که این بحث تاریخی ّ
شده است.
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تحول تاریخی این لفظ می توان منابع
برای کسب اطالع بیشتر دانش آموزان از ّ
زیر را به آنها معرفی کرد:

9ــ دانش فلسفه
همان طور که مالحظه می کنید ،عبارت ّاول ذیل این عنوان چنین است« :تالش های بشر برای پاسخ
قانونمند به سؤال های طرح شده موجب ظهور دانشی به نام «فلسفه» گشته است.
پس ،اوال ً ما باید همچنان سؤال های طرح شده را در معرض دید و توجه دانش آموزان قرار دهیم و آنها
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بدانند که سؤال هایی که در ابتدا طرح شد ،همچنان محور بحث و گفت وگو است.
نحوه ورود و خروج مسائل در یک دانش را با آنچه بهصورت معمولی
ثانیأً ،
کلمه «قانونمند» میخواهد ٔ
شاخه دانش و محتوای علمی آن با
در محاورهها گفته میشود ،متمایز کند و مشخص کند که شکلگیری یک
ٔ
پیشینه تاریخی و مراحل طی
پاسخهای پراکنده که مراحل استدالل منطقی خود را بهدرستی طی نکرده و متکی به
ٔ
همه انسانها باید به فعلیت
شده نیست ،تفاوت دارد .یعنی گرچه «تفکر فلسفی» یک توانمندی عمومی است که در ٔ
برسدّ ،اما این ،مساوی با «دانش فلسفه» نیست .دانش فلسفه چارچوب و قانونمندی خاص خود را دارد که با
تحقیق و آموزش بهدست میآید و نیازمند بررسی تخصصی اقوال و نظرات مطرح شده در طول تاریخ است.

ﻏﯿ

برای اینکه به صورت «قانونمند» وارد دانش فلسفه شویم،
1ــ باید بتوانیم مباحث و مسائل فلسفی را از غیر آن بشناسیم و امور دیگر را
وارد فلسفه نکنیم.
2ــ روش حل مسائل فلسفی را به دست آوریم.
3ــ سیر تاریخی مباحث را بشناسیم و متکی بر دانش بهدست آمده به تفکر ادامه دهیم.
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10ــ ویژگی های دانش فلسفه ــ (فعالیت تفکیک)
این فعالیت برای آن است که قبل از بیان تفاوت های فلسفه ،توجه دانش آموزان به این تفاوت ها ،هرچند
به صورت غیردقیق جلب شود .این سؤال های هشتگانه ،برخی تاریخی اند ،برخی فقهی ،برخی از سنخ علوم
طبیعی و برخی هم فلسفی اند.
دانش آموز می تواند سؤال های فلسفی را در ستون «الف» قرار دهد که شامل سؤال  6 ،5 ،2و 8
می شود و سؤال های غیرفلسفی را در ستون «ب» قرار دهد که شامل شماره های  4 ،3 ،1و  7می گردد.
همچنین می تواند در ستون «ب» مشخص کند که هر سؤال مربوط به چه شاخه ای از دانش است.
ردیف
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سؤال ها

الف

ب

تاریخی

1

دلیل پیدایش انقالب صنعتی در اروپا چه بود؟

2

آیا تنها جهان موجود ،همین جهان مادی و طبیعی است؟

3

خداوند چند رکعت نماز را بر ما واجب کرده است؟

فقهی

4

حمله اسکندر مقدونی به ایران چه بود؟
دلیل ٔ

تاریخی

5

آیا هر چیزی دارای علت است؟

×

6

ساخته ذهن ماست؟
آیا زیبایی حقیقت دارد یا
ٔ

×

7

پیرشدن سلول ها در اثر کدام عامل شیمیایی است؟

×

شیمی

8

آیا می توانیم به اختیار خود موجود شویم؟

×

ﻏﯿ

اول فلسفه)
11ــ توضیح دربارۀ تفاوت اصلی فلسفه با سایر علوم (ویژگی ّ
همان طور که می دانیم ،هر علمی پیرامون مسائل یک موضوع بحث می کند .به عبارت دیگر ،تفاوت
اصلی یک علم با علم دیگر در موضوعات آنهاست .البته ،امروزه به دالیلی که در جای خود آمده ،برخی
تفاوت علوم را در روش ،برخی در غایات و اهداف می دانند ،و حتی برخی معتقدند که تفاوت حقیقی میان علوم
نیست و امروزه دانش هایی داریم که از پیوند میان چند علم پدید آمده اندّ .اما هیچ کدام از این دیدگاه ها دقیق
کننده روش هر علم ،نیز موضوع است؛ یعنی موضوع آن علم است که معین می کند ما از
نیست زیرا ّاوال ً تعیین ٔ
چه روشی می توانیم در این علم استفاده کنیم و از چه روشی نمی توانیم بهره ببریم .ثانیاً اموری مانند اهداف و
جنبه کاربردی دارند.
غایات ،ما را به تمایز حقیقی میان علوم نمی رسانند ،بلکه بیشتر ٔ
به هر ترتیب ،در این کتاب ،اصل «تمایز علوم به تمایز موضوعات است» پذیرفته شده اما در هنگام بیان و
شرح موضوع فلسفه ،از تعریف دقیق و فلسفی آن خودداری شده و تعریفی که به تعریف حقیقی نزدیک است؛ بیان
فالسفه اسالمی ،در «وجود بماهو وجود» است؛
گردیده است.میدانیم که تعریف کالسیک موضوع فلسفه ،در نزد
ٔ
یعنی فلسفه از مسائل و احکام وجود بماهو وجود صحبت میکند که نهاییترین و بنیادیترین موضوع است.
درباره بنیادی ترین موضوعات سخن می گوید
در اینجا از همین الزمه استفاده شده و گفته شده که فلسفه
ٔ
و از کلماتی مانند:
نهایی ترین مسائل و موضوعات
اصل و حقیقت هرچیز
درباره چیستی و چرایی امور
نهایی ترین پرسش ها
ٔ
استفاده شده تا ذهن دانش آموز را به سمت شناخت دقیق تر فلسفه جلب کند.
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دو مثال برای تفاوت فلسفه با سایر علوم
در قسمت «بیشتر بدانیم» دو مثال برای توضیح بیشتر این تمایز ذکر شده:
حوزه علوم نظری :علم شیمی و فلسفه.
یک مثال از
ٔ
حوزه علوم عملی :علم اخالق و فلسفه
یک مثال از
ٔ
محدوده فلسفه را از غیرفلسفه
نکته  :1ما از دانش آموزان انتظار نداریم که به نحو دقیق بتوانند
ٔ
مشخص کنند .چه بسا که برخی افراد اهل مطالعه نیز دقت کافی را در این کار نداشته باشند .آنچه در اینجا
اهمیت دارد ،توجه آنها به بنیادی بودن موضوع فلسفه است.
نکته  :2این نکته نیز به طور مستقیم یا غیرمستقیم باید برای دانش آموزان روشن شود که این گونه
نیست که اگر قضیه ای در علوم دیگر قرار نگرفت ،مثال ً جزء ریاضی یا فیزیک یا زیست یا اخالق نبود ،این
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قضیه فلسفی است .ذهن آدم ها بسیاری از قضایای تو ّهمی
قضیه پیچیده ای یک
مسئله فلسفی است ،یا هر
ٔ
ٔ
و تخیلی را می سازد و برخی آدم ها به اموری اعتقاد دارند که در جهان واقعی مصداقی برای آنها نیست .ما
نمی توانیم بدون معیار و مالک آنچه را که در اذهان مردم می آید و مثال ً اموری انتزاعی محسوب می شوند ،از
قبیل فلسفه بدانیم و آنها را امور فلسفی بنامیم.
12ــ تبیین ویژگی دوم فلسفه
فعالیت تفکر :تبیین این ویژگی از مسیر یک فعالیت می گذرد .دانش آموزان با شش سؤال روبه رو
می شوند و باید با استفاده از آنچه در منطق آموخته اند ،بگویند که برای رسیدن به پاسخ هر سؤالی از چه روشی
می توان کمک گرفت.
در منطق سال دهم آنان آموخته اند که بشر برای کسب دانش از دو روش استداللی کمک می گیرد:1
1ــ استدالل استقرایی و تجربی
2ــ استدالل قیاسی
دانش آموزان ،باید روبه روی هر سؤال ،روش پاسخ به آن را ذکر کنند و تا آنجا که می توانند توضیح دهند
که چرا این روش را پیشنهاد می دهند.
سؤال  :1استدالل قیاسی
سؤال  :2استدالل استقرایی و تجربی
سؤال  :3استدالل استقرایی و تجربی
سؤال  :4استدالل قیاسی
سؤال  :5استدالل قیاسی
سؤال  :6استدالل قیاسی
سؤال ّاول یک سؤال ریاضی است .در ریاضیات از اقسام استدالل های قیاسی استفاده می شود .پس
ریاضیات از نظر روش شبیه به فلسفه است ،اما از نظر موضوع با آن متفاوت است.
حوزه علوم طبیعی است و لذا باید از تجربه و استقراء استفاده کرد.
سؤال دوم یک سؤال در
ٔ
حوزه علوم انسانی است که باید از طریق استقراء به پاسخ آن رسید.
سؤال سوم یک سؤال مربوط به
ٔ
سؤال چهارم یک سؤال مربوط به انسان شناسی فلسفی است که پس از شناخت حقیقت انسان و جهان
می توان به آن پاسخ داد مثال ً اگر انسان مرکّب از جسم و روح باشد و اگر جهان غایتمند باشد ،یک پاسخ دارد.
ّاما اگر انسان مثال ً فقط جسم باشد و جهان نیز غایتی نداشته باشد ،پاسخ دیگری دارد.
سؤال پنجم نیز یک سؤال فلسفی است .درست است که ما به تجربه میبینیم که انسانها و حیوانها
حیاتشان موقت است و پایانی داردّ .اما وقتی میپرسیم که «آیا هر حیاتی پایانی دارد؟» این سؤال را نمیتوان با

ﻗﺎﺑ
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ﺎد
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1ــ البته در همین جا نکات دقیقی وجود دارد که نیازی به طرح آنها در کالس نیست .اینکه آیا استقراء همان تجربه است یا تفاوت هایی
با یکدیگر دارند و اینکه در هر تجربه ای هم از نوعی قیاس استفاده می کنیم ،از جمله نکاتی است که در این مرحله نباید در کالس طرح شود.
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این تجربهها پاسخ داد .میدانیم که خداوند هم حیات دارد ،فرشتگان هم حیات دارندّ ،اما حیات آنها پایان ندارد.
درباره کل هستی سؤال می کند و یک سؤال بنیادین است.
سؤال ششم نیز یک سؤال فلسفی است زیرا
ٔ
کل هستی در ظرف تجربه و آزمایش قرار نمی گیرد.
13ــ فعالیت بررسی
این فعالیت برای افزایش دقت نظر دانش آموزان است .برای اینکه بدانند «روش استدالل نقلی»،
خودش یک روش استدالل در کنار «استدالل استقرایی و تجربی» و «استدالل قیاسی» نیست .کسی که از
دانسته یک پزشک یا یک فیزیک دان استفاده می کند ،می داند که آن پزشک و فیزیک دان قبال ً از طریق تجربه
ٔ
به نتایجی رسیده اند و آن را در اختیار ما قرار داده اند و چون او به آن پزشک و فیزیک دان اعتماد دارد ،نظر
او را پذیرفته است یعنی اصل رسیدن به آن علم از طریق تجربه بوده است.
14ــ به کار ببندیم.
پاسخ سؤال اول :روشن است که مورد «ب» پاسخ سؤال است.
پاسخ سؤال دوم :ترتیب مسیر درست تفکر:
آگاهی از مجهوالت و ندانسته ها
چست وجوی پاسخ سؤال ها
تشخیص مسائل مهم و مؤثر از مسائل فرعی و غیرمهم
ارائه استدالل صحیح
داشتن معیار برای پذیرفتن پاسخ
پاسخ سؤال سوم :این سؤال بدان جهت طراحی شده که دانش آموزان یک مرور عمیق به درس بکنند
و سیر درس را به دست آورند .همچنین محورهای اصلی و مهم هر عنوان را استخراج کنند .در تکمیل جدول،
همه خانه های جدول تکمیل شود .ما
نباید دانش آموزان را به جمالت خاصی وادار کرد .همچنین الزم نیست ٔ
در اینجا ،برخی جمالتی را که می تواند در جدول قرار بگیرد ،آورده ایم.
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تفکر فلسفی

برخی انسان ها توجهشان
به مسئله های فلسفی جلب
نمی شود.

برخی انسان ها از سؤال های
ورود به تفکر فلسفی یکی از
معمولی عبور می کنند و اهل تفکر در نشانه های تکامل فکری انسان
مسئله های فلسفی هستند.
است.

فلسفه

فلسفه یک دانش ویژه است
که قوانین خاص خود را
دارد.

کسی می تواند به سؤال های فسلفی
پاسخ دقیق بدهد ،که در این دانش
تخصص داشته باشد.

ویژگی های فلسفه

فسلفه در موضوع و روش با
دانش های دیگر فرق دارد.

موضوع فلسفه بنیادی ترین و
اساسی ترین موضوعات است.

روش استدالل در فلسفه
استدالل قیاسی است.
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درس دوم :ریشه و شاخه های فلسفه
هدف کلی
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ُولی از فلسفه های مضاف
توانایی تفکیک
ٔ
فلسفه ا ٰ
شایستگی هایی که در این درس باید کسب شود:
ُولی ست.
1ــ تشخیص مسئله ها یا گزاره هایی که مربوط به
ٔ
فلسفه ا ٰ
2ــ تشخیص مسئله ها یا گزاره هایی که مربوط به فلسفه های مضاف است.
فلسفه مضاف با بیان نمونه ها.
ُولی با
3ــ ذکر تفاوت
ٔ
ٔ
فلسفه ا ٰ

ﻗﺎﺑ
ﺮ

طراحی آموزشی درس

ﺎد
ﺳﺘﻨ
ﻞا

فلسفه
این درس با یک فعالیت توسط دانش آموزان آغاز می شود .در این فعالیت عبارت هایی از نسخ
ٔ
مطالعه آنها و بدون راهنمایی معلم باید نوعی تفاوت میان
ُولی و فلسفه های مضاف آمده و دانش آموزان با
ٔ
ا ٰ
عبارت ها را حدس بزنند.
پس از آن ،بحث به سمت یک تقسیم بندی اساسی در فلسفه ،سوق پیدا می کند .سپس بخش اصلی
ُولی ،بار دیگر دانش آموزان به فعالیت
ُولی به بحث گذاشته می شود .بعد از تبیین «
فلسفه ،یعنی
ٔ
ٔ
فلسفه ا ٰ
فلسفه ا ٰ
درباره
ُولی هستند مشخص می کنند .بعد از آن دبیر
ّاول بازمی گردند و گزاره هایی را که از جنس
ٔ
ٔ
فلسفه ا ٰ
شاخه های فلسفه یا فلسفه های مضاف با دانش آموزان گفت وگو می کند .پس از آن نیز بار دیگر دانش آموزان به
ویژه هر عبارت را مشخص
فعالیت ابتدای درس برمی گردند و عبارت های مربوط به فلسفه های مضاف و
ٔ
شاخه ٔ
می سازند.
مواجهۀ دانش آموزان با عبارت های فلسفی و اظهارنظر آنها
ولی)
تبیین بخش اصلی فلسفه (فلسفۀ ُا ٰ

اول برای تصحیح دیدگاه ها
بررسی ّ
مجدد فعالیت ّ
تبیین شاخه های فلسفه (فلسفه های مضاف)

بررسی مجدد فعالیت اول بر تصحیح دیدگاه ها

پیش دانسته ها و اصطالحات

در این درس دو اصطالح اساسی مطرح شده است:

1
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فلسفه نظری به
ولی :این نام گذاری براساس تقسیم بندی ارسطویی از فلسفه است که
ٔ
1ــ فلسفۀ ُا ٰ
فلی تقسیم می شود.
سطی و
ُولی یا علیا و
ٔ
ٔ
ٔ
فلسفه ُس ٰ
فلسفه ُو ٰ
فلسفه ا ٰ
دوره جدید در اروپا ،فلسفه به معنای «دانش»
می دانیم که نزد ارسطو و فیلسوفان اسالمی و تا قبل از ٔ
بود .لذا ّ
کل دانش یا فلسفه را تقسیم می کردند به:
درباره حقایق عالم و بود و نبود اشیا ،و به اصطالح
فلسفه نظری یا حکمت نظری؛ یعنی دانش هایی که
ٔ
ٔ
فلسفه
است.
خبریه
قضایای
نوع
از
نظری
فلسفه
قضایای
کنند.
می
بحث
ها
نیست
و
ها
هست
درباره
امروز،
ٔ
ٔ
ٔ
نظری عبارت است از علم به احوال اشیا آنچنان که هستند یا خواهند بود.
ُولی یا علیا یا الهیات ،که شامل مباحثی
این شاخه از فلسفه ،خود به سه شاخه تقسیم می شود:
ٔ
فلسفه ا ٰ
می شود که شناخت خاص فلسفی به معنای امروزی هستند ،مانند ،واجب و ممکنّ ،قوه و فعل ،علت و علت
و معلول و قدیم و حادث،
البته به دلیل اینکه در قدیم تفکیکی میان مباحث بنیادی فلسفه ،یعنی همان امور عامه (اصل رئالیسم،
واجب و ممکن ،قوه و فعل و علت و معلول  )...با اموری که امروزه فلسفه های مضاف هستند ،صورت
ُولی یا الهیات قرار می گرفتند .برای نمونه ،کتاب «الهیات» شفای ابن سینا
نمی گرفت ،همه تحت عنوان
ٔ
فلسفه ا ٰ
فلسفه شفاست .هم شامل مسائل مربوط به امور عامه است و هم شامل مسائلی که امروزه فلسفه های
که بخش
ٔ
مضاف نامیده می شوندّ .اما در این کتاب همین الهیات خود به دو بخش اصلی و فرعی یا ریشه ای و شاخه ای
اولی» و «فلسفه های مضاف».
تقسیم شده است:
ٔ
«فلسفه ٰ
درباره افعال اختیاری انسان و بایدها و نبایدهای
فلسفه عملی یا حکمت عملی ،یعنی دانش هایی که
ٔ
ٔ
زندگی وی سخن می گوید و قضایای آن از جنس قضایای انشایی هستند .به عبارت دیگر ،حکمت علمی
1
عبارت است از علم به تکالیف و وظایف انسان.
2ــ فلسفه های مضاف؛ که همان شاخه های فلسفه است ،مقصود شاخه ای از فلسفه است که به
مسائل بنیادی بخش خاصی از وجود می پردازد .و چون به آن بخش خاص از وجود اضافه می شوند به آنها
فلسفه علم ساخته
فلسفه های مضاف می گویند .مثال ً وقتی مسائل بنیادی حقیقت علم مورد بحث قرار می گیرد،
ٔ
فلسفه هنر ساخته می شودو
فلسفه زیبایی یا
درباره مسائل بنیادی حقیقت زیبایی بحث می شود.
می شود .وقتی
ٔ
ٔ
ٔ
«فلسفه اخالق» شکل می گیرد .و نیز آنگاه که
درباره فعل اخالقی و مسائل بنیادی آن سخن می رود،
آنگاه که
ٔ
ٔ
«فلسفه طبیعت» پدید می آید.
«فلسفه فیزیک» یا
درباره مسائل بنیادی طبیعت و فیزیک صحبت می شود،
ٔ
ٔ
ٔ
رابطه فلسفه با علوم طبیعی و روان شناسی و مانند آنها
درباره
بحثی
قبل،
درسی
کتاب
در
مهم:
نکته
ٔ
ٔ
صورت می گرفت.
برخی دبیران انتظار دارند که آن بحث مجدد ًا تکرار شودّ .اما با توجه به آمدن مباحث فلسفه های مضاف
در این کتاب ،تکرار آن بحث ها منتفی است .در کتاب درسی قبل فلسفه های مضاف مطرح نمی شد .چون
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قبال ً در کشور ما این مباحث گسترش نیافته و فراگیر نشده بودّ .اما امروزه فلسفه های مضاف گسترش زیادی
فلسفه
«فلسفه منطق،
پیدا کرده و حتی به صورت رشته های تخصصی درآمده و در دانشگاه ها رشته هایی مانند
ٔ
ٔ
فلسفه علوم اجتماعی» تأسیس شده است.
فلسفه علم و
فیزیک،
ٔ
ٔ
فلسفه های مضاف ،خود گویای آن هستند که «فلسفه» ارتباط اساسی با دیگر علوم دارند و ما در
کتاب های سال های یازدهم و دوازدهم برخی از این فلسفه های مضاف را طرح می کنیم و نشان می دهیم که
چگونه مسائل بنیادی علوم ریشه در تفکر فلسفی دارد و هر دیدگاه فلسفی تأثیر خاص خود را بر هر رشته ای
از دانش دارد .و این نکته ای بسیار مهم و حائز اهمیت است که کم توجهی به آن خطاهای زیادی به دنبال دارد.
به عبارت دیگر:
فلسفه مضافی
ُولی شکل خاصی از فلسفه های مضاف را رقم می زند .هر
هر مکتب فلسفی در
ٔ
ٔ
فلسفه ا ٰ
رشته علمی خاص می دهد.
جهت گیری خاصی به صاحبان آن فلسفه در آن ٔ
مثال :کسی که در مکتب فلسفی خود معتقد به خداست و به عالم ماوراءالطّبیعه اعتقاد دارد ،می تواند
فلسفه اخالق
پشتوانه الهی در
انسان را مرکب از روح الهی و جسم بداند و در نتیجه ،می تواند از اخالق الهی یا
ٔ
ٔ
سخن بگوید.
رابطه فلسفه با علوم ،در این کتاب و کتاب سال دوازدهم در چارچوب فلسفه های مضاف بیان
بنابراینٔ ،
شده و نیازی به طرح جداگانه ندارد.
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نکات آموزشی و مسیر تدریس

1ــ فعالیت دسته بندی
در ابتدای تدریس ،از دانش آموزان می خواهیم که فعالیت دسته بندی را انجام دهند.
به آنها می گوییم هر یک از شما براساس معیار مشخص شده گزاره های کلی را در ستون اول و گزاره های
دیگر را در ستون دوم قرار دهند.
به آنها یادآوری می کنید که فقط براساس همین معیار ،تقسیم بندی را انجام دهند.
ُولی با دانش آموزان صحبت
درباره بنیادی ترین مسائل فلسفی و یا
توجه :در این مرحله
ٔ
ٔ
فلسفه ا ٰ
نمی کنیم.
براساس معیار کلیت:
درباره انسان است ،کلی ترین نیست.
گزاره اول ،چون فقط
ٔ
ٔ
درباره هستی است ،کلی ترین است.
چون
دوم،
گزاره
ٔ
ٔ
درباره ماهیت حکومت است ،کلی ترین نیست.
چون
سوم،
گزاره
ٔ
ٔ
درباره حقیقت زندگی انسان است ،کلی ترین نیست.
چون
چهارم،
گزاره
ٔ
ٔ
درباره ماهیت تاریخ انسان است ،کلی ترین نیست.
چون
پنجم،
گزاره
ٔ
ٔ

3

گزاره ششم ،می تواند ّ
محل تأمل بیشتر باشد .این گزاره ،همان اصل رئالیسم در معرفت شناسی است.
ٔ
اصل رئالیسم می گوید انسان توانایی درک حقایق را فی الجمله دارد.
این اصل ،از یک طرف ،یک اصل کلی و عام است و هر حقیقتی را فی الجمله در برمی گیرد .یعنی
انسان بما هو انسان می تواند به قدر توان و ظرفیت بالفعل خود هستی و نظام جهان را بشناسد .از طرف دیگر،
همه موجودات جهان .لذا کلی ترین نیست.
این اصل مربوط به انسان است و نه ٔ
درباره ماهیت اخالق در انسان است ،کلی ترین نیست.
گزاره هفتم ،چون
ٔ
ٔ
همه موجودات ،حتی خداوند است ،کلی ترین است.
درباره
چون
هشتم،
گزاره
ٔ ٔ
ٔ
همه موجودات جهان ،حتی خداوند است ،کلی ترین است.
درباره
چون
نهم،
گزاره
ٔ ٔ
ٔ
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ولی
2ــ تبیین فلسفۀ ُا ٰ
با انجام فعالیت قبل ،توجه دانش آموزان به این موضوع جلب شده که برخی گزاره های بنیادین بسیار
کلی و عام و فراگیر هستند و برخی دیگر ،گرچه مسئله های اساسی و بنیادین اند ،اما مربوط به برخی حقایق
می شوند.
ُولی که بنیادی ترین و عام ترین مفاهیم و مسائل را شامل
با توجه به این آمادگی ،آنان را به تعریف
ٔ
فلسفه ا ٰ
می شود ،نزدیک می کنیم.
درباره آن بیندیشد و
به آنان توضیح می دهیم که «وجود» عام ترین موضوعی است که انسان می تواند
ٔ
قواعدش را به دست آورد.
و این توضیح مهم را نیز اضافه می کنیم که :هر قانون و قاعده ای که ما دربارۀ حقیقت وجود
به دست آوریم ،دربارۀ هر موجودی صادق است .زیرا هر موجودی مصداقی از حقیقت وجود است.
مثال ً اگر این قاعده را به دست آوردیم که هر موجودی یا علت است یا معلول ،نمی توانیم موجودی در زمین یا
آسمان یا کرات دیگر بیابیم که نه علت باشد و نه معلول .زیرا قبال ً گفته ایم که «هر موجودی چنان است» و هرچه
که بیابیم ،مصداقی از «هر موجود» است.
حاشیه کتاب برای تقریب به ذهن یک مثال ذکر شده است در این مثال ،مفهوم
بیشتر بدانیم :در
ٔ
مثلث ،متناظر با مفهوم
ُولی قرار داده شده و مفهوم مثلث متساوی الساقین و متساوی االضالع و
ٔ
فلسفه ا ٰ
قائم الزاویه ،متناظر با فلسفه های مضاف
ُولی ↔ مثلث
ٔ
فلسفه ا ٰ
فلسفه های مضاف ↔ انواع فلسفه
فالسفه متقدم مثل
نکته :همان طور که گفتیم ،به علت عدم گسترش فلسفه های مضاف در قدیم،
ٔ
دوره جدید ،تمام فلسفه را تحت همان عنوان
افالطون و ارسطو و ابن سینا و حتی دکارت ،هیوم و کانت در ٔ
فلسفه طبیعت یا معرفة النفس را به عنوان
ُولی یا مابعد الطبیعه یا الهیات ذکر می کردند و مسائل مربوط به
ٔ
ٔ
فلسفه ا ٰ
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ُلی ذکر می کردند .اما با گسترش فلسفه های مضاف در زمان حاضر ،می توان این
بخشی از همان فلسفه ا ٰ
ُولی قرار بگیرد و آن دسته از
عامه فلسفی» است ذیل
ٔ
تقسیم بندی را انجام داد که آنچه مربوط به «امور ٔ
فلسفه ا ٰ
مسائل فلسفی که مربوط به طبیعت یا انسان یا علم و نظایر آن است ،ذیل فلسفه های مضاف درآید.
فالسفه اسالمی در یک ابتکار جالب پایه گذار این تقسیم بندی بوده اند .مثال ً مرحوم حاج مال
البته
ٔ
منظومه خود «امور عامه» را تحت عنوان «الهیات بالمعنی االعم» قرار می دهد .و
هادی سبزواری در شرح
ٔ
امور مربوط به خداشناسی را که اختصاص به وجود خاص واجب الوجود دارد ،تحت عنوان «الهیات بالمعنی
االخص» می آورد و بدین ترتیب فلسفه را به دو بخش تقسیم می کند.

ﻏﯿ

3ــ فعالیت بررسی
ُولی» بار دیگر دانش آموزان به فعالیت ابتدای کتاب برمی گردند تا با توجه به
بعد از تبیین
ٔ
«فلسفه ا ٰ
ُولی» است ،مشخص کنند و کار خود را ارزیابی کنند و
آموخته های خود گزاره هایی را که مربوط به
ٔ
«فلسفه ا ٰ
مرتبه قبل تا چه اندازه متوجه این ویژگی گزاره ها شده اند .هر کدام از دانش آموزان که در فعالیت
ببینند که در ٔ
فلسفه
قبل ،کلی ترین گزاره را درست تشخیص داده باشد ،همان موارد را باید به عنوان گزاره های مربوط به
ٔ
ُولی قرار دهند.
ا ٰ
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4ــ انجام فعالیت پرسش
در اینجا از دانش آموزان می خواهیم که سؤال هایی طرح کنند که مربوط به کل هستی و وجود بما هو
وجود باشد .البته در این سؤال سازی ،آنان پی خواهند برد که سؤاالت محدود ،اما بسیار مهم ،در این باره
هست که فالسفه از ابتدای تاریخ فلسفه تاکنون ،کمابیش به همان ها توجه کرده اند.
سؤال هایی مانند :آیا هستی همیشه بوده یا آغازی دارد؟
آیا زمان ابتدا و انتهایی دارد؟
آیا عالوه بر جهان طبیعت ،جهان های دیگری داریم؟
کامل ترین موجود چه ویژگی و صفاتی دارد؟
آیا ما می توانیم تمام هستی را درک کنیم؟
ُولی مورد بحث قرار می گیرد.
از جمله سؤال هایی است که در
ٔ
فلسفه ا ٰ

 5ـ ـ بحث دربارۀ شاخه های فلسفه یا فلسفه های مضاف
درباره فلسفه های مضاف ،امروزه بسیار اهمیت دارد .زیرا پاسخ به یکی از نیازهای اساسی امروز
بحث
ٔ
فلسفه مضاف برسیم ،می توانیم به این پرسش
ُولی به
جامعه ماست .به عبارت دیگر ،اگر ما بتوانیم از
ٔ
ٔ
ٔ
فلسفه ا ٰ
استفاده عملی کنیم» ،پاسخ
فلسفه
از
توانیم
می
«چگونه
و
دارد؟»
ما
زندگی
در
کاربردی
چه
«فلسفه
که
مهم
ٔ
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مناسب دهیم.
قابل انکار نیست که فلسفه های غربی ،به خصوص فلسفه های تجربه گرا و پوزیتیولیستی و ماتریالیستی،
آثار عملی خود را در فرهنگ ،سیاست ،اقتصاد و به خصوص تربیت نشان داده و کاربرد عملی در زندگی فردی
و اجتماعی غرب پیدا کرده است.
یکی از دالیل تأثیر کردن فلسفه های غربی در زندگی و نظام اجتماعی ،همین شکل گیری فلسفه های
فلسفه اسالمی یکی از نقص های این فلسفه است که باید در
مضاف است .عدم رشد فلسفه های مضاف در
ٔ
جدی نماییم.
عصر حاضر بدان توجه ّ
فلسفه اخالق و سایر فلسفه های مضاف ،براساس
فلسفه تربیت،
فلسفه هنر،
اگر کتاب های متعدد در
ٔ
ٔ
ٔ
فلسفه ابن سینا یا صدرالمتألهین نوشته شود (که البته قدم هایی در این زمینه برداشته شده) 1و به تدریج فراگیر
ٔ
فلسفه اسالمی امیدوار باشیم .همچنین
مبنای
بر
اخالق
یا
تربیت
یا
هنر
گسترش
به
توانیم
می
صورت
آن
در
گردد،
ٔ
فلسفه هنر اسالمی را هم آموزش دهیم.
فلسفه هنر ،همراه سایر مکاتب فلسفی،
می توانیم مثال ً در هنگام تدریس
ٔ
ٔ
فلسفه
پس به میزانی که امروز بتوانیم فلسفه های مضاف اسالمی را گسترش دهیم ،می توانیم به تأثیر
ٔ
زمینه توجه و
اسالمی در متن زندگی و فرهنگ کمک کنیم و آشنایی دانش آموزان با این فلسفه های مضافٔ ،
توسعه آنها را فراهم می کند.
ٔ
در جدول زیر مهم ترین مسئله های مربوط به برخی از فلسفه های مضاف ذکر شده تا دانش آموزان
آشنایی بیشتری با مسائل فلسفه های مضاف پیدا کنند.
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فلسفه های مضاف

مسائل

فلسف ٔه اخالق

اصول اخالقی نسبی اند یا مطلق؟
اصول و قواعد اخالقی ارزش ذاتی دارند یا صرف ًا وسیله ای برای کنترل زندگی اجتماعی است؟
آیا قواعد اخالقی ریشه در فطرت انسان دارد؟

زیبایی چیست؟ آیا می توان برای زیبایی تعریفی ارائه کرد؟
فلسف ٔه هنر و زیبایی آیا زیبایی منحصر در زیبایی مادی است؟
آیا چیزی هست که هم ٔه مردم آن را زیبا بدانند یا زیبایی یک امر نسبی است؟
فلسف ٔه دین

دین چیست؟ آیا هر نوع سلوک معنوی ،مصداقی از دین است؟
آیا زبان دین و وحی مانند زبان عادی است یا یک زبان سمبلیک است؟
مقدس چگونه چیزی است؟
اصو ًال امر ّ

حوزه فلسفه های مضاف مطرح کرد .از
جدی کرد و مباحث فراوانی را در
1ــ در دهه پنجاه متفکر شهید به فلسفه های مضاف توجه ّ
ٔ
فلسفه جامعه شناسی درس هایی ارائه داد و کتاب هایی تألیف نمود .در سال های اخیر نیز برخی متفکران
فلسفه تاریخ و
فلسفه اخالق و
جمله در
ٔ
ٔ
ٔ
فلسفه تربیت کتاب هایی تألیف کرده اند.
هنر،
فلسفه
علم،
فلسفه
در
اسالمی
نویسندگان
و
ٔ
ٔ
ٔ
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فلسف ٔه تاریخ

چه قواعدی بر حرکت تاریخی جوامع حاکم است؟
عامل اصلی تحوالت اجتماعی چیست؟ اقتصاد؟ فرهنگ؟ ...
آیا تاریخ سیر تکاملی دارد؟

ﻏﯿ

6ــ توضیح دربارۀ یک تجربه
در اینجا ،از طریق یکی از شاخه های فلسفه های مضاف ،تأثیر فلسفه در علوم توضیح داده شده است.
همان طور که می دانیم ،مکاتب مختلفی در علوم تربیتی هست که هرکدام ریشه در یک مکتب فلسفی خاص
فلسفه تربیت ویژه ای پدید
دارد .به عبارت دیگر ،از فلسفه های افالطون ،ابن سینا ،کانت و دیگر فیلسوفان،
ٔ
می آید و براساس آن ،نظام تربیتی خاص حاصل می شود.
مثال ً مکتب تربیتی رفتارگرا برخاسته از دیدگاه اگوست کنت ،فیلسوف فرانسوی قرن نوزدهم است
فلسفه خود معتقد بود که شناخت و معرفتی
تحصلی» را بنیاد نهاد .او در
که مکتب فلسفی موسوم به «مکتب ّ
ٔ
ارزشمند است که از طریق حس و تجربه به دست آمده باشد .و اموری را می توان اثبات کرد که مشاهده پذیر
باشند .این دیدگاه او تأثیر فراوانی در روان شناسی و تربیت داشت و به نوعی روان شناسی منجر شد که تنها بر
چیزهایی که می توانست دیده ،شنیده و یا لمس گردد ،متمرکز بود.
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7ــ انجام فعالیت دسته بندی
ُولی»
دسته
ٔ
بار دیگر دانش آموزان به فعالیت ابتدای درس بازمی گردند تا روی گزاره هایی که در ٔ
«فلسفه ا ٰ
فلسفه مضاف است.
قرار نداده بودند ،تفکر کنند و مشخص کنند که هر گزاره ای مربوط به کدام
ٔ
فلسفه جامعه شناسی
فلسفه اجتماع یا
گزاره اول:
ٔ
ٔ
ٔ
فلسفه سیاست
سوم:
گزاره
ٔ
ٔ
فلسفه انسان
شناسی،
انسان
چهارم:
گزاره
ٔ
ٔ
فلسفه تاریخ
پنجم:
گزاره
ٔ
ٔ
گزاره ششم :معرفت شناسی
ٔ
فلسفه اخالق
هفتم:
گزاره
ٔ
ٔ
  8ــ انجام فعالیت به کار ببندیم
یکی از فلسفه های مضاف
شاخه فلسفه نوشته
فلسفه فیزیک است .امروزه کتاب های زیادی در این
ٔ
ٔ
فلسفه فیزیک را تبیین کنند .مسائل مانند قابل
می شود 1تا رابطه فیزیک با فلسفه و دیدگاه های موجود در
ٔ

ترجمه ابوالفضل حقیری
1ــ به کتاب های فیزیک و فلسفه تألیف جی ،اچ جینز از مرکز انتشارات علمی و فرهنگی ،کتاب علم و الهیات
ٔ
از مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر و کتاب در جست وجوی خدا تألیف جان هاتون از انتشارات آستان قدس رضوی مراجعه کنید.
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شناخت بودن طبیعت ،درستی روش تجربه و آزمایش و کاربرد آن در طبیعت ،یکسان عمل کردن طبیعت ،تبعیت
فلسفه طبیعت
موجودات طبیعی از اصل علیت و به خصوص اصل حرکت و اصل جسم و موجود طبیعی در
ٔ
و فیزیک قابل اثبات و فیزیک به اثبات طبیعت نمی پردازد .بلکه آن را مفروض می گیرد و به مسائل پیرامون
فیزیک می پردازد.
قضایایی همچون:
من مطمئن هستم که اگر دستم را در آتش بگیرم ،می سوزد،
همه فلزات در همه جا در اثر حرارت منبسط می شوند،
ٔ
هنگامی که آب در صد درجه به جوش نیاید ،احتماال ً در آب مواد ناخالصی وجود دارد ،قضایایی علمی
رابطه علیت که هر پدیده ای علتی
پشتوانه فلسفی بیان شده اند .مثال ً در
و فیزیکی است که با یک
قضیه اول از ٔ
ٔ
ٔ
دارد و نیز سنخیت علیت که از هر علتی معلول خاصی پدید می آید استفاده شده است.

ﻗﺎﺑ
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نکات قابل ارزشیابی
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9ــ فعالیت پژوهش
مطالعه کتاب های غیردرسی است .اگر در
این فعالیت برای سوق دادن برخی دانش آموزان به تحقیق و
ٔ
این میان ،حتی یک دانش آموز هم اقدام کند و مقاله ای را که در مجله ای یا شبکه ای یافته یا توسط معلم به او
معرفی شده ،بخواند ،همین یک مورد هم ارزشمند است و گامی به جلو محسوب می شود.
سخنرانی دکتر مهدی گلشنی تحت عنوان «نقش مهم فلسفه در فیزیک» برای ارائه در کالس مناسب
است.

ــ توانایی در انجام دسته بندی ابتدای درس
ُولی
ــ تعریف
ٔ
فلسفه ا ٰ
ُولی و ریشه ای بودن آنها
ــ توضیح برخی گزاره های مربوط به
ٔ
فلسفه ا ٰ
٭
ُولی
ــ استفاده از مثال «بیشتر بدانیم» در تعیین جایگاه
ٔ
فلسفه ا ٰ
ــ توانایی انجام فعالیت بررسی ص 13
ــ توانایی انجام فعالیت طرح پرسش
٭
ُولی
ــ استفاده از «بیشتر بدانیم» در توضیح جایگاه
ٔ
فلسفه ا ٰ
ُولی و فلسفه های مضاف
رابطه
ٔ
ــ تبیین ٔ
فلسفه ا ٰ
ــ ذکر مثال برای برخی از فلسفه های مضاف
ــ انجام فعالیت «دسته بندی»
درباره فعالیت «به کار ببندیم»
ــ اعالم نظر
ٔ

درس سوم
آغاز تاریخی فلسفه

ﻏﯿ

هدف کلی :توانایی گزارش از چگونگی شکل گیری فلسفه در تاریخ انسان
شایستگی هایی که باید کسب شود:
درباره نامشخص بودن ابتدای تاریخی فلسفه
1ــ توانایی توضیح
ٔ
2ــ گزارش از برخی فیلسوفان ّاولیه
درباره دیدگاه فیلسوفان ّاولیه از عنصر ّاولیه جهان.
3ــ توضیح
ٔ
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جنبه تبیینی و
جنبه گزارشگری و تاریخی آن بر ٔ
این درس گزارشی از آغاز تاریخی فلسفه است؛ لذا ٔ
استداللی آن غلبه دارد.
جمله تأمل برانگیز ،یکی از
درس با جمله ای منسوب به هراکلیتوس آغاز شده تا نشان دهد که این
ٔ
مطالعه
دوره آغازین فلسفه است و توجه دانش آموز به این نکته جلب شود که
ٔ
جمالت بسیار قدیمی و مربوط به ٔ
جمله این
تاریخ فلسفه یا هر علم دیگری صرفاً برای کسب اطالعات نیست .این مطالعه فواید متعددی دارد؛ از ٔ
فواید آموزه های عمیقی است که از البه الی سخن اندیشمندان ارائه شده است.
جمله ای از یک فیلسوف قدیمی
آغاز تمدن و آغاز فلسفه

اولین فیلسوفان
ّ
فیلسوفان
که
یکی از مسئله های مهمی
اولیه به آن می پرداختند.
ّ

پس از این جلب توجه ،نامشخص بودن شروع فلسفه مورد بحث قرار گرفته و در قسمت «بیشتر بدانیم»
توجهی به حکمای ایران باستان شده است.
پس از آن پنج تن از ّاولین فیلسوفان یونان معرفی شده اند .آنگاه مهم ترین مسئله ای که برای فیلسوفان
درباره آن
درباره آنها می پرداخته اند طرح شده و دیدگاه برخی فیلسوفان ّاولیه
ّاولیه مطرح بوده و به اظهارنظر
ٔ
ٔ
مسئله بیان گردیده است.

نکات آموزشی و مسیر تدریس
1ــ طرح یک جملۀ فلسفی

1
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جمله
جمله فلسفی از فیلسوفان باستان آغاز می شود .جمله ای که در کتاب آمدهٔ ،
درس ،با طرح یک ٔ
همه اشیای عالم در حرکت است ،بیان شده.
مشهور هراکلیتوس است که
درباره اصل حرکت در جهان و اینکه ٔ
ٔ
ما می توانیم نمونه های دیگری هم ذکر کنیم ،مانند:
دموکریتوس می گوید :در سختی و رنج به وظیفه اندیشیدن ،از بزرگی است.
پارمنیدس می گوید :تو نمی توانی بر آنچه نیست آگاه شوی؛ این امری محال است و نیز نمی توانی آن را
بیان و توصیف کنی؛ زیرا هر چه بتواند به اندیشه درآید ،می تواند باشد.
لحطه زندگی)« :هر چه می کنم که کریتون (یکی از اطرافیان سقراط) باور
سقراط می گوید (در آخرین
ٔ
همه این سخنان که در اثبات
الشه سقراط ،سقراط نیست ،موفق نمی شوم و شاید هنوز تصور می کند که ٔ
کند که ٔ
نامیرندگی روح گفتم ،برای آرام ساختن شما (یاران سقراط) بوده است .خواهش می کنم کاری کنید که کریتون
نیز به این موضوع معتقد شود».
سقراط می گوید« :داناترین شما آدمیان ،کسی است که بداند که هیچ نمی داند».
2ــ توضیح دربارۀ تکوین تدریجی فلسفه
در ابتدای این بحث خوب است ،دانش آموزان با روند تدریجی تمدن و فرهنگ و نیز اجزای تمدن ها و
فرهنگ ها آشنا شوند و متوجه شوند که هیچ تمدنی نمی تواند مدعی شود که او آغازگر مثال ً پزشکی یا ریاضیات
یا فلسفه بوده است.
مثال ً در فلسفه ،سؤال های فلسفی به تدریج پیدا شده و از قومی و ملتی به قوم و ملت دیگر منتقل شده
است.
آری دو نکته را در اینجا باید مورد توجه قرار داد:
تمدن های قدیمی تر می توانند در برخی از جنبه های تمدنی بر تمدن های بعدی تأثیر گذاشته باشند؛ البته
به شرط برقراری ارتباط .به طور مثال ،اگر آثاری به دست آید که نشان دهد در دوره پیشدادیان و کیانیان ایران
باستان که مربوط به هزاره دوم و ّاول قبل از میالد می شود ،مسائل فلسفی و ِحکْمی مطرح بوده و حکمایی در
1
این مسائل تأمل و تفکر کرده اند ،حق تقدمی برای ظهور فلسفه در ایران باستان نسبت به یونان پیدا می شود.
سهروردی از فیلسوفان بزرگ اسالمی است که معتقد است در ایران باستان حکمت اشراقی و نوری
2
رواج داشته و این حکمت مطابق با حکمت اسالمی بوده است.
العاده فلسفه و حکمت در منطقه ای از آسیای صغیر و انتقال آن به یونان و
نکته دوم اینکه رشد فوق ٔ
ظهور فیلسوفان بزرگی در یونان و باقی ماندن آثار آنان ،سهم بی نظیر یونان در تکوین فلسفه را غیرقابل انکار
می سازد.
اولین فیلسوفان
3ــ گزارشی از ّ
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مجموعه مقاالت دکتر دینانی و حکمت خسروانی تألیف هاشم زهی
1ــ حکمت خسروانی،
ٔ
فلسفه سهروردی ،دکتر غالمحسین دینانی ،انتشارات حکمت.
در
شهود
2ــ شعاع اندیشه و
ٔ

ﻏﯿ

درباره وی نکاتی ذکر شده
بهتر است که گزارش ،با نام «هرمس» شروع شود که در قسمت بیشتر بدانیم،
ٔ
است .سهروردی که حکمت شهودی را از کیانیان می داند ،معتقد است که هرمس بر کیانیان نیز مقدم است و
درباره هرمس می گوید:
کیانیان حکمت را از وی گرفته اند 1.مالصدرا نیز
ٔ
«اعلم ان الحکمة نشأت ّاوال من آدم صفی اللّه و عن ذریته شیث و هرمس اعنی ادریس
و عن نوح الن العالم ما خال قطّ عن شخص یقوم به علم التوحید و المعاد و ان هرمس االعظم
علمة
هوالذی نشرها فی االقالیم و البالد و اظهرها و افاضها علی العباد و هو ابوالحکماء و ّ
العلماء اشرکنا اللّه فی صالح دعائه»
(ترکیه فعلی) متولد شده است .فیثاغورس
از نخستین فیلسوفان یونانی ،تالس است که در آسیای صغیر
ٔ
و گزنوفانس هم متولد آسیای صغیر هستند.
توسعه آتن
منطقه ملط (میلتوس) در آسیای صغیر ،قبل از آتن محل ظهور فلسفه بوده است .اما با
یعنی
ٔ
ٔ
بیشتر این حکما به آتن مهاجرت می کنند.
ِ
عالوه بر «هرمس» که در حاشیه از وی سخن رفته است ،در اینجا ،از تالس ،فیثاغورس ،گ ِزنوفانس،
هراکلیتوس و پارمنیدس ذکر مختصری شده است.
خوب است از دانش آموزان بخواهیم گزارشی در حدود یک صفحه از هر یک از این فیلسوفان ارائه
فلسفه کاپلستون ،جلد ّاول ،منبع مناسبی برای تهیه این گزارش است.
کنند .کتاب تاریخ
ٔ
4ــ انجام فعالیت تفکر
حوزه حکمت نظری است.
جمله ّاول در
این فعالیت برای توجه به عمق جمالت فیلسوفانه استٔ .
ٔ
هراکلیتوس جهان را متحرک می داند .در حالی که در نزد فیلسوفان قدیم ،بسیاری از اجزا و عناصر عالم
طبیعت ثابت بوده اند.
جمله دوم مربوط به حکمت عملی است که البته ریشه در انسان شناسی این حکیم دارد .رشد انسان
ٔ
مبارزه با سختی هاست که رشد می کند.
در متن سختی ها و رنج ها میسر است .روح و بدن انسان ،هر دو ،با
ٔ
2
این قاعده در
فلسفه مالصدرا ،تحت عنوان تضاد و تزاحم در عالم طبیعت و در اصطالح قرآنی تحت
ٔ
عنوان ابتالء و امتحان و «ان مع العسر یُسرا» مطرح شده است.
  5ــ بیان نظر فیلسوفان درباره یک مسئله قدیمی
از قدیم ،این سؤال مطرح بود که :ماده اولیه این جهان چه بوده؟ این موجودات از چه ساخته شده اند؟
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چکیده
نشریه «تاریخ فلسفه» مقاله ای از آقای امیری تحت عنوان «هرمس الهرامسه ،طرحی برای تطبیق دین ،اسطوره و فلسفه» مراجعه شود.
1ــ به ٔ
ٔ
مقاله چنین است :هرمس که در متون دینی به اخنوخ و ادریس و در اسطوره به تات و هوشنگ شهرت دارد ،از ّاولین انبیاء و نزد برخی ،مؤسس بسیاری از علوم

و حکمت نیز می باشد  ...در این مقاله ابتدا هرمس در متون دینی بررسی می شود و به شباهت های ادریس و اخنوخ اشاره می گردد .سپس هرمس ،هوشنگ و

تات در اسطوره های یونان ،ایران و مصر بررسی می شود و هویت ،هم زمانی و نقش های یکسان آنها بیان می گردد و در آخر با استفاده از متون هرمسی و فلسفی

به اندیشه هایی اشاره می شود که خاستگاه تفکر بشر را بیان می نماید.
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در واقع ،مردم همواره با ترکیبات روبه رو شدند و از آنها استفاده می کردند .درختان و حیوانات اموری
مرکب هستند که خود از اجزایی ساخته شده اند .آن اجزا نیز از اجزایی پدید آمده اند .این سؤال مطرح بوده که
اجزای بنیادین و اولیه این جهان چیست؟ همان طور که امروزه نیز این سؤال مطرح شده است.
در اینجا چند نکته قابل طرح است و خوب است ما معلمان به آنها توجه داشته باشیم:
ّاوال ً آیا این یک سؤال فلسفی است یا علمی؟
لیه طبیعت یک سؤال علمی است و معموال ً در علوم فیزیک و شیمی به آن پاسخ
تحقیق در عناصر ّاو ٔ
دوره معاصر این نظر داده شد که عناصر ّاولیه جهان ،آب و خاک و آتش و باد
داده می شود؛ به طور مثال ،در ٔ
دهنده عناصر ّاولیه هستند که در «جدول مندلیف» مشخص شده اند.
نیست ،بلکه حدود صدوچند عنصر تشکیل ٔ
البته فیزیک دانان توضیح داده اند که همین عناصر ،خود از اجزایی به نام «اتم» تشکیل شده اند و اتم ها
نیز از دو جزء الکترون و پروتون ساخته شده اند.
ماده تاریک ،ضدماده و مانند آن داده شده که
امروزه نظرات دقیق تری درباره اتم و تبدیل ماده به انرژیٔ ،
لیه جهان را دگرگون می کند.
دیدگاه فیزیک دانان
درباره حقیقت اتم و اجزای ّاو ٔ
ٔ
ثانیاً اگر سؤال از عنصر ّاولیه فلسفی نیست ،سؤاالت فلسفی مربوط به فیزیک و طبیعت کدام اند؟
سؤاالت فلسفی مربوط به طبیعت ،آنجا شکل می گیرد که در تقسیم بندی وجود ،به وجود جسمانی
می رسیم.
تمایز جوهر جسمانی از غیر آن ،ماده و صورت ،حقیقت حرکت ،علت وجود حرکت در جسم ،تکامل
فلسفه
در طبیعت ،ثبات و تغییر در طبیعت ،حرکت در جوهر و حرکت در اعراض از موضوعاتی است که در
ٔ
طبیعت می تواند مورد بحث قرار بگیرد.
   6ــ فعالیت تفکر
در این فعالیت ،سه سؤال مطرح شده است.
درباره
سؤال ّاول تا سوم پیرامون این است که چرا فیلسوفان ّاولیه این گونه به این سؤال پاسخ داده اند؟
ٔ
«ماده ّاولیه جهان چیست؟» دو دیدگاه وجود دارد؛ یکی اینکه فیلسوفان
پاسخ فیلسوفان ّاولیه به این سؤال که ٔ
لیه جهان را آتش یا آب دانسته اند.
ماده ّاو ٔ
ّاولیه از ابزار و امکانات تجربی اندکی برخوردار بودند و لذا ٔ
دیگر اینکه :این فیلسوفان ،حقیقتی را درک کرده بودند که نمی توانستند آن را به زبان علمی آن روز
بیان کنند و درواقع ،از زبان رمزی و سمبلیک استفاده کرده اند .فیلسوفان اگزیستانسیالیست ،بیشتر چنین
لیه جهان ناشی از
نظری دارند .اگر کسی نظر ّاول را بپذیرد ،می تواند بگوید که این قبیل پاسخ ها
ماده ّاو ٔ
درباره ٔ
ٔ
دانش اندک آن فیلسوفان بوده است.
ماده ّاولیه
اما اگر کسی نظر دوم را بپذیرد ،می گوید که منظور این فیلسوفان بیان حقیقتی دیگر غیر از ٔ
لیه جهان را آب قرار داده ،بدان جهت بوده که آب عالمت حیات
ماده ّاو ٔ
به معنای فیزیکی است؛ مثال ً اگر تالس ٔ
و سریان آن در موجودات بوده است؛ یا بدین وسیله این نظر را مطرح کرده که یکی در همه چیز هست .ارسطو
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همه چیزها دارای رطوبت است ،و اینکه خود
حدس می زند که ممکن است این نظر از
مشاهده اینکه غذای ٔ
ٔ
1
وسیله آن زنده نگه داشته می شود ،سرچشمه گرفته باشد.
گرما از رطوبت به وجود می آید و به
ٔ
7ــ فعالیت اندیشه
این فعالیت برای آشنایی بیشتر دانش آموزان با تفکرات فلسفی فیلسوفان ّاولیه است .پارمنیدس بر این
نظر بوده که «وجود» ،یکی بیشتر نیست؛ یعنی ،وجود ،واحد است و کثرت بردار نیست .بر همین اساس منکر
تغییر و حرکت بوده استّ .اما باید توجه کنیم که مقصود او حقیقتاً چه بوده .آیا او آمدن شب و روز را مشاهده
نمی کرده؟ و آیا برطبق همین شب و روز کارهای خود را تنظیم نمی کرده است؟ حتماً چنین عمل می کرده است.
امروزه احتمال می دهند که وی مانند بسیاری از عارفان که معتقد به وحدت وجود هستند ،چنین
اعتقادی داشته و برای تبیین آن ،از استدالل فلسفی کمک گرفته است.
«نظریه وی به اختصار دایر بر این معنی است
کاپلستون ،استدالل پارمنیدس را چنین توضیح می دهد:
ٔ
که وجود ،یا واحد ،هست و صیرورت و تغییر ،تو ّهم است ،زیرا اگر چیزی به وجود آید ،پس یا از وجود به
وجود می آید ،یا از الوجود.
اگر از وجود به وجود می آید ،در این صورت قبال ً هست که در این حالت به وجود نمی آید (یعنی
تحصیل حاصل است) و اگر از الوجود به وجود می آید ،در این صورت هیچ چیز نیست ،زیرا از هیچ ،هیچ چیز
2
به وجود نمی آید .بنابراین صیرورت تو ّهم است .وجود فقط هست و وجود واحد است».
پس فعالیت اندیشه را می توان این گونه تکمیل کرد:
اگر از الوجود به وجود آید ،در این صورت هیچ چیز نیست ،زیرا از هیچ ،هیچ چیز به وجود نمی آید
بنابراین :وجود فقط هست و یکی است.
صفحه  41آمده است .در این نقشه ،یونان ،مقدونیه ،آسیای صغیر بین النهرین و ایران
نقشه ای در
ٔ
رابطه ایران ،آسیای صغیر و یونان را ملموس تر کند.
مشخص شده است .این نقشه می تواند ٔ
  8ــ انجام تمرین به کار ببندیم
تمرین ّاول بهتر است با مراجعه به برخی کتاب ها ،به صورت یک کار پژوهشی درآید.
کتاب «دنیای شگفت انگیز فلسفه» منبع مناسبی برای این پژوهش است.
پشتوانه استدالل
سؤال دوم ،یک پاسخ منطقی می خواهد .هر دیدگاهی وقتی پذیرفته می شود که از
ٔ
برخوردار باشد .حال ،اگر از امور تجربی است ،باید استدالل تجربی داشته باشد و اگر از امور قیاسی و عقلی
است ،باید با استدالل قیاسی اثبات شود.
قسمت دوم سؤال نیز یک سؤال واگراست که ممکن است دانش آموزان پاسخ های متفاوتی ارائه کنند.
9ــ فعالیت پژوهش
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فلسفه کاپلستون ،ج  ،1ص  28به بعد.
1ــ تاریخ
ٔ
2ــ تاریخ فلسفه ،کاپلستون ،ج  ،1ص 61
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برای این فعالیت ،خوب است کتاب هایی که در تاریخ فلسفه نوشته شده ،معرفی شود ،مانند تاریخ فلسفه
نوشته هانری توماس و دانالی
کاپلستون ،جلد ّاول ،تاریخ فلسفه ویل دورانت ،ماجراهای جاودان در فلسفه،
ٔ
فلسفه امیل بریه.
توماس و تاریخ
ٔ

مواردی برای ارزشیابی

ﻏﯿ

1ــ ذکر دلیل اینکه چرا از فیلسوفان یونانی برای آغاز تاریخ فلسفه استفاده شده.
2ــ نشان دادن جایگاه تالس در فلسفه.
3ــ بیان دیدگاه کلی فیثاغورسِ ،گ ِزنوفانس ،هراکلیتوس و پارمنیدس در فلسفه.
درباره جهان و انسان.
4ــ توانایی تبیین جمله های هراکلیتوس
ٔ
دهنده جهان.
  5ــ بیان دیدگاه های فیلسوفان
درباره عنصر ّاولیه تشکیل ٔ
ٔ
  6ــ تبیین اینکه آیا این دالیل فلسفی اند یا علمی.
جمله پارمنیدس.
7ــ توضیح مناسب
درباره ٔ
ٔ
  8ــ پاسخ درست به فعالیت «به کار ببندیم»
9ــ انجام فعالیت پژوهش و سایر پژوهش های پیشنهادی از جانب دبیر.
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درس چهارم
فلسفه و زندگی
هدف:

پذیرش این حقیقت که برای اصالح سبک زندگی ابتدا باید فهم فلسفی اصالح شود.

ﻏﯿ

شایستگی هایی که باید کسب شود

ﻗﺎﺑ
ﺮ

1ــ درک این واقعیت که سبک زندگی هرکس با فهم فلسفی وی از جهان و انسان گره خورده است.
2ــ توانایی نشان دادن ارتباط میان تصمیم های مهم افراد با دیدگاه های فلسفی آنها.
3ــ درک اهمیت جایگاه فهم فلسفی در زندگی.

طراحی آموزشی درس

گفت وگوی دو سبک زندگی

ﺎد
ﺳﺘﻨ
ﻞا

این درس با گفت گوی میان دو نفر آغاز می شود که به دالیل مشخص ،دو دیدگاه نسبت به زندگی دارند.
یکی به دنبال جمع ثروت در دنیاست و دیگری زندگی با قناعت در ساحلی از دریا را ترجیح می دهد.
پرسش های آخر درس باب ورود به یک بحث فلسفی است و دانش آموزان را متوجه می کند که چه
اتفاقی می خواهد در این درس بیفتد.
در قدم بعد ،برخی از موضوعات فلسفی که عموم افراد به آنها توجه دارند مطرح می شود و نقش آنها
در زندگی روزمره بیان می گردد.
توجه به ریشه های تفاوت در سبک های زندگی

طرح تمثیل غاز افالطون از زاویۀ سبک زندگی

سپس با ذکر یک مثال از یکی از بزرگ ترین فیلسوفان ،ضرورت توجه مضاعف به مسئله های فلسفی به
بحث گذاشته می شود و نشان داده می شود که عموم مردم ،به گونه ای ابتدایی وارد مباحث فلسفی می شوند زیرا
به هر ترتیب ،یک دیدگاه فلسفی و البته عامیانه دارندّ .اما شایسته است انسان تصمیم خود را بگیرد و به طور
جدی در مباحث فلسفی متفکرانه وارد شود.
ّ
در قدم بعد ارزش رسیدن به فهم فلسفی عمیق به بحث گذاشته می شود و سه مورد از ثمرات آن یادآوری
می گردد .و باالخره در قدم آخر ،یکی از آثار تفکر فلسفی که قدم در وادی حیرت است توضیح داده می شود.
و البته تفاوت حیرت فلسفی با حیرت های روزمره هم مشخص می گردد.
احصاء فواید بنای سبک زندگی بر فهم عمیق فلسفی

حیرت فیلسوفانه و تأثیر آن در زندگی

1

نکات آموزشی و سیر تدریس

ﻏﯿ

1ــ خواندن متن و گفت وگوی تاجر و ماهیگیر
بهتر است که متن در ابتدای تدریس توسط دبیر با یک دانش آموزی که قبال ً مشخص شده و متن را
مرور کرده ،با تأمل خوانده شود.این روش ،بسیار بهتر از آن است که دانش آموزان ،خودشان متن را مطالعه
کنند ،زیرا در این روش به نکات مورد تأمل در گفت وگو بیشتر توجه می کنند.
2ــ انجام فعالیت بررسی
در این فعالیت ،سه سؤال طرح شده است.
در سؤال ّاول ،دلیل عدم استقبال ماهیگیر از پیشنهاد تاجر درخواست شده است .دانش آموزان
پاسخ های متفاوت و متناقض خواهند داد ،مثل اینکه:
آینده خوبی در انتظار اوست.
ــ ماهیگیر نمی داند که چه ٔ
محدوده ده خود فکر می کندّ ،اما نگاه تاجر جهانی است.
ــ ماهیگیر در
ٔ
ــ ماهیگیر به دنبال مادیات نیست و از جمع ثروت خوشش نمی آید.
دوم را هم روشن
با پاسخ هایی که دانش آموزان به این سؤال می دهند ،تکلیف خودشان
درباره سؤال ّ
ٔ
می کنند .مثالً:
یکی می گوید :ماهیگیر اهل ریسک و فعالیت های پرخطر نیستّ ،اما تاجر هست.
دیگری می گوید :زندگی برای ماهیگیر خیلی ساده و ابتدایی استّ ،اما تاجر نگاه پیشرفته ای به زندگی
دارد.
سومی می گوید :ماهیگیر می داند که تاجر عمرش را برای چیزی تلف کرده است که او از ابتدا آن را
در اختیار داشته است و نظرات دیگر.
البته ممکن است صحبت های دانش آموزان در پاسخ به سؤال اول و دوم نزدیک به هم باشد که البته
مشکلی پیش نمی آید.
پاسخ به سؤال سوم نیازمند تأملی بیشتر از جانب دانش آموزان است .برای اینکه بتوانند متوجه بنیان های
فکری شوند ،کمک دبیر هم ضروری است .ما می توانیم با ذکر مثال های دیگر آنان را به پاسخ نزدیک کنیم.
در پاسخ به سؤال سوم می توان این نظرات را مطرح کرد:
نقطه ّاول است.
ــ زندگی ،براساس پیشنهاد تاجر یک دور باطل و رسیدن به ٔ
ــ برای تاجر ،بُعد مادی زندگی و پیشرفت اقتصادی مهم است.
ــ برای ماهیگیر ،زندگی به معنای بودن در کنار دیگران و مهربانی با آنهاست.
ــ اگر هر کس بخواهد مانند تاجر بیندیشد و عمل کند ،ماهی های جهان نابود می شوند.
ــ هدف زندگی نزد تاجر یک هدف مادی است؛ از نظر او بشر باید در این راه تالش کند.
3ــ طرح برخی باورها و نقش آنها در زندگی
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درباره عدالت ،مرگ ،زیبایی ،اختیار ،خدا و مانند آن را روی
گزاره مهم و اساسی
در این قسمت ،چند
ٔ
ٔ
تابلو می نویسیم و
درباره تأثیر آنها در تصمیم گیری های خود با دانش آموزان گفت وگو می کنیم .مثال ً
ٔ
برخی می گویند :مرگ دفتر حیات انسان را برای همیشه می بندد.
برخی معتقدند :مرگ دفتر این حیات را می بندد و دفتر دیگری را می گشاید.
برخی باور دارند :هیچ کس در جهان ،ناظر بر کار ما نیست و از آنچه در قلب ما می گذرد ،خبر ندارد.
برخی می گویند :هستی یک ناظر حکیم دارد که می تواند حق را از باطل به درستی تشخیص دهد .با
درباره این قبیل جمله و نقش آنها در زندگی ،آنان را به جایگاه فهم فلسفی نزدیک تر می کنیم.
گفت وگو
ٔ
نکتۀ مهم :دانش آموزان باید متوجه شوند که:
درباره جهان و انسان و اموری مانند مرگ ،اختیار ،خدا ،خیر و شر و نظایر آن
هیچ انسانی نیست که
ٔ
نظر نداشته باشد و متناسب با نظر خود در زندگی عمل نکندّ .اما در اینجا مردم چهار دسته اند:
درباره این امور دارند ،که برخی غلط و برخی درست است و به
1ــ گروهی از مردم نظرات سطحی
ٔ
دنبال آن هم نیستند که این نظرات سطحی را عمیق کنند و ببینند که در این باره درست فکر می کنند یا غلط .به
همین جهت ،در بسیاری از موارد تصمیم های متفاوت و گاه متناقض می گیرند.
2ــ گروهی از مردم تالش کرده اند که به نظرات عمیق و درستی در این موارد برسند و در مجموع هم
موفق شده اند .این گروه ،معموال ً تصمیمات بهتری در زندگی خود می گیرند و بنای استوارتری برای زندگی
ساخته اند.
درباره جهان،
3ــ گروه سوم کسانی هستند که در مسیر جست وجو هستند و هنوز به تصمیم گیری نهایی
ٔ
انسان ،خیر و شر ،اختیار ،مرگ و حیات و مانند آن نرسیده اند .این گروه که جست وجوگرانی صادق هستند،
به میزانی که به حقیقت دست می یابند ،آنها را در زندگی به کار می بندند و پیش می روند.
ِ
علی سبیل نجاة و َه َم ٌج رعاع
انی و ُم َت َع َّل ًم ٰ
امیرمؤمنان می فرماید« :الناس ثالثه :فعال ٌم َرب َّ ّ
یمیلون مع کل ریح  »...مردم سه دسته اند« :عالم ربّانی (که به حقیقت رسیده است) ،شاگردانی
که در مسیر حقیقت اند و انسان هایی که از خود اراده ای ندارند و مانند بشرهایی که باد به هر
طرف آنها را بکشاند ،می روند».
دسته چهارمی هم وجود دارند که در عین درک حقیقت ،غرق در باطل شده اند .می دانند ظلم بد است،
ٔ
ّاما ظلم می کنند .می دانند خدا هستّ ،اما زیر نگاه او دیگران را فریب می دهند و . ...
گروه دوم و سوم کسانی هستند که به درجاتی از آزادی در اندیشه رسیده اند؛ یعنی بنیان های فکری خود
گفته دیگران و تقلید از آنها ،بلکه براساس منطق و استداللی که کرده اند ،بنا نموده اند.
را ،نه بر اساس ٔ
4ــ انجام فعالیت تفکر
در اینجا ،ابتدا سقراط و افالطون و چایگاه آنها در فلسفه را تا حدودی معرفی می کنیم و شخصیت
آزاداندیش آنها را توضیح می دهیم .سپس گزارشی از تمثیل غار افالطون بیان می کنیم .این گزارش می تواند
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به صورت های زیر باشد:
1ــ داستان وار توسط دبیر ارائه گردد.
2ــ متن کتاب توسط یک دانش آموز که از قبل خود را آماده کرده ،خوانده شود.
3ــ اگر فیلم مستندی وجود دارد ،از آن فیلم استفاده شود.
  5ــ انجام فعالیت بررسی
محدوده اهدافی است که در این درس به دنبال آن هستیم.
سؤال های طرح شده در
ٔ
بنابراین همان طور که در پاورقی آمده ،نباید همۀ ابعاد تمثیل غار در اینجا برای دانش آموزان
باز شود و بیان گردد.
سؤال هایی که در اینجا طرح شده ،به آن بخش از داستان می پردازد که با درس مرتبط است.
سؤال ّاول به استفاده از تفکر و تعقل ،به جای تقلید و دنباله روی از دیگران اشاره دارد .انسان های
درباره شکل زندگی خود و تصمیم گیری هایی که می کنند ،نمی اندیشند و گرفتار زنجیر عادات خود و
عادی
ٔ
آداب و رسومی هستند که جامعه ،صحیح یا غلط ،بر آنها تحمیل کرده است .حوادث جهان و زندگی نیز آنان
را به تأمل و تفکر نمی کشاندّ .اما انسان متفکر ،هر برگی که از درخت می افتد و هر اتفاقی که پیرامون او رخ
می دهد ،برایش موضوعی برای اندیشیدن است.
اگر بخواهیم از ادبیات قرآنی در اینجا استفاده کنیم ،قرآن این گروه را «اولواااللباب»
درباره آنان می فرماید« :ان فی خلق السماوات و
(«خردمندان») می نامد و در یکی از آیات
ٔ
االرض و اختالف اللیل و النهار الیات الولی االلباب .الذین یذکرون الله قیاماً و قعود ًا و علی
جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و االرض ربنا ما خلقت هذا باطال ً سبحانک فقنا عذاب
1
النار»
سؤال دوم ،پاسخ روشنی داردّ .اما طرح آن برای تأثیرگذاری عاطفی و ایجاد انگیزه در مخاطب
انگیزه جست وجوی حقیقت را در دانش آموزان
ضروری است و خوب است که با ذکر مثال ها و داستان هایی،
ٔ
تقویت کنیم و نشان دهیم که رنج بزرگ آدمیان در طول تاریخ حیات خود ،رنج نادانی بوده است.
درباره ابعاد آن و ذکر مثال هایی از زندگی خود دانش آموزان
سؤال سوم نیز پاسخ روشنی داردّ ،اما بحث
ٔ
در برانگیختن آنان به سمت پرسشگری دربارۀ خود و شیوۀ زندگی خود بسیار مؤثر است.
باید وجوه تشبیه نادانی به زندان و دانایی به رهایی ،برای دانش آموزان باز شود.
توهمات خود است.
نادان ،محصور در ّ
محدوده دید او بسیار کوچک است .بنابر ضرب المثل ،تا نوک بینی خود را بیشتر نمی بیند .گویا
ٔ
دست وپایش بسته است و از انواع حرکت هایی که می تواند بکند و انواع تصمیم هایی که می تواند بگیرد ،خبر
ندارد .به همین جهت ،انجام نمی دهد.
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آرزوها و اهدافش کوچک و حقیر است.
ابزار دست اطرافیان خود می شود و. ...
همه این موارد ،در انسان خردمند و کسی که درهای حقیقت به رویش گشوده شده ،برعکس است.
ٔ
اگر بخواهیم با ادبیات قرآنی در اینجا سخن بگوییم ،قرآن از همین زنجیرهای عادات
ناپسند یاد کرده و می فرماید:
االمی الذی یجدونه مکتوباً عندهم فی التوراة و االنجیل
الذین یتبعون الرسول النبی ّ
یأمرهم بالمعروف و ین ٰهماهم عن المنکر و ّ
یحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم
یحل لهم الطیبات و ّ
اصرهم و االغالل التی کانت علیهم فالذین امنو به ع ّزروه و نصروه و اتبعوا النور الذی اُنزل معه و
1
اولئک هم المفلحون.
(مؤمنان کسانی اند که از این فرستاده ،پیامبر ّامی و درس ناخوانده که اهل کتاب او را
نزد خود با همین نام و نشان در تورات و انجیل نوشته می یابند ،پیروی می کنند .می یابند که
آنان را به کار پسندیده فرمان می دهد و از کار ناپسند باز می دارد و پاکیزه ها را برای آنان حالل
و پلیدها را برای آنان حرام می کند و بار گرانشان را از دوششان برمی دارد و بندهای و
زنجیرهایی را که بر آنان تحمیل شده از آنان فرو می گذارد پس کسانی که ایمان آورده و
او را بزرگ داشته و یاری اش کرده اند و از قرآن ،این کتاب روشنگری که از جانب خدا نازل
شده و قرین او و گواه راستگویی اوست ،پیروی نموده اند ،آنان نیکبخت خواهند بود).
  6ــ تبیین زندگی بر پایۀ فهم فلسفی
درباره فواید تفکر فلسفی ارائه شود.
در این قسمت باید یک بحث تبیینی
ٔ
در اینجا برخی سوءفهم ها وجود دارد که باید به آنها توجه کرد و در البه الی بحث به آنها پرداخت تا
درباره آنها بیندیشد .در میان این سوءفهم ها ،دو مورد از آنها از
ذهن دانش آموزان به طور آزادانه و مستدل
ٔ
اهمیت ویژه برخوردار است و باید برای آنها پاسخ مناسب آماده کرد:
فلسفه منحرف شود ،آیا باز هم تفکر فلسفی ارزشمند
1ــ اگر کسی در مسیر فهم فلسفی دچار یک
ٔ
است؟
2ــ اگر فهم فلسفی او با اعتقادات دینی او در تعارض بود ،چه باید کرد؟ آیا باید جانب دین را گرفت
یا فلسفه را؟
برای اینکه سوءتفاهم ها برطرف شود ،باید به نکات زیر توجه کرد:
درباره فلسفه ،اصوال ً فلسفه منحرف کننده است .ما به طور کلّی با این دیدگاه
الف) بنابر برخی دیدگاه ها
ٔ
همه
مخالف هستیم .همچنین بنابر برخی دیدگاه ها ،هیچ مکتب فلسفی مطابق با واقع نداریم ،بلکه به طور نسبی ٔ
مکاتب فلسفی می توانند حق باشند .با این دیدگاه نیز ما مخالف هستیم.

ﻗﺎﺑ
ﺮ

ﺎد
ﺳﺘﻨ
ﻞا

آیه .157
1ــ
سوره اعرافٔ ،
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ب) همان طور که می گوییم راه نجات انسان اعتقاد به دین الهی است و این دین را باید با تحقیق و
درباره مسائل بنیادی زندگی (جهان و انسان) باید به فهم درست فلسفی
جست وجو به دست آورد ،می گوییم
ٔ
رسید و همان طور که در مسیر رسیدن به دین درست ممکن است انسان دچار اشتباه شود ،در مسیر رسیدن به
فلسفه حق سبب
دیدگاه فلسفی درست هم امکان اشتباه هستّ .اما امکان اشتباه در مسیر رسیدن به دین حق یا
ٔ
نمی شود که انسان از جست وجو و طلب بازماند و دست به اقدامی نزند.
ج) از آنجا که توان رسیدن به حقیقت (چه در مورد دین و چه در مورد طبیعت و چه در مورد مسائل
بنیادین فلسفی) در انسان وجود دارد ،باید از این توان استفاده کرد و هرکس صادقانه در این مسیر گام بردارد،
غالباً به حقیقت خواهد رسید.
اگر کسی خالصانه در این مسیر گام برداردّ ،اما به حقیقت نرسد ،حتماً برتر از کسی است که اقدام نکرده
و فکر خود را به کار نینداخته است.
د) اگر میان اندیشه های فلسفی یک شخص و آموزه های دینی وی اختالفی مشاهده شود ،برای رفع
اختالف و موضع گیری درست در این موارد ،دانش هایی مانند منطق و علم اصول و علم کالم راه حل های
استداللی و منطقی ارائه شده که باید از آنها استفاده گردد.1
در این درس سه ثمره از ثمرات داشتن تفکر فلسفی ذکر شده است:
1ــ دوری از مغالطه ها
2ــ استقالل در اندیشه
3ــ رهایی از عادات غیر منطقی
درباره آنها گفت وگو کرد.
که باید برای هرکدام توضیحاتی داد و با دانش آموزان
ٔ
7ــ انجام فعالیت بررسی
درباره
در این بررسی ،یکی از دیدگاه های رایج غلط نسبت به فلسفه مطرح شده تا ذهن دانش آموزان
ٔ
آن روشن شود .این دیدگاه مبتنی بر یک مغالطه است و آن ،سرایت دادن یک حکم جزئی به ّ
کل است .از
همه
اینکه برخی فیلسوفان کاری به زندگی اجتماعی اطراف خود نداشته اند ،نمی توان نتیجه گرفت کهّ :اوال ً ٔ
فلسفه آنها بوده است.
فیلسوفان این گونه بوده اند و ثانیاً این گوشه گیری مربوط به
ٔ
برای ّ
حل این مغالطه ،عالوه بر استدالل منطقی ،بهتر است از شواهد و نمونه ها هم استفاده شود.
زندگی پرماجرای فیلسوفانی مانند سقراط ،افالطون ،ارسطو ،ابن سینا ،سهروردی،
دهنده غلط بودن آن نتیجه گیری کلی است.
مالصدرا ،امام خمینی و مطهری می تواند نشان ٔ
 8ــ انجام فعالیت تفکر در اندیشه ها
کسانی که تفکر فلسفی دارند ،به طور طبیعی به مرحله ای از استقالل در اندیشه می رسند؛ یعنی نظرشان
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هندسه معرفت دینی از آیت اللّه جوادی ،کالم جدید با رویکرد اسالمی از عبدالحسین خسروپناه،
1ــ برای کسب اطالع بیشتر به :منزلت عقل در
ٔ
معنا ،امکان و راهکارهای تحقق علم دینی از دکتر سوزنچی ،رابطه علم و دین از آیت اللّه حسن زاده ،فلسفه الهی از منظر امام رضا از آیت اللّه جوادی و
علم و دین از ایان باربور مراجعه کنید.
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تابع نظر دیگران نیست ،نه اینکه خودرأی باشند و به سخن دیگران اهمیت ندهند و سخن خوب آنها را نپذیرند؛
بلکه آنان با دلیل یک حقیقت را می پذیرند؛ یعنی بدون دلیل تابع نظر دیگری نمی شوند و چون نظر خود را با
دلیل به دست آورده اند ،از آن نظر کوتاه نمی آیند.
همین امر سبب می شود که آنان به نکات عمیق و بدیعی در زندگی فکری خود دست یابند .این نکات نو
و بدیع وقتی در قالب جمالت ارائه می شوند ،توجه خوانندگان را جلب می کند.
زمینه تفکر و تأمل آنان قرار بگیرد.
برخی از این قبیل جمالت در این فعالیت ارائه شده تا ٔ
جمله اول :تولد و مرگ در اختیار ما نیست؛ ّاما فاصله بین آن دو را ما تکمیل می کنیم.
ٔ
برخی نکات کلیدی این جمله:
محدوده خاصی است.
1ــ اختیار انسان مطلق نیست و در
ٔ
رکننده حیات ما از تولد تا مرگ است.
ٔ
2ــ تصمیم گیری ما پ ُ
البته ،مرگ تا حدودی در اختیار ماست .رفتار ما برای سالمتی جسم و روح در
افزایش عمر مؤثر استّ .اما باالخره حوادث فراوانی در مسیر زندگی هست که می توانند سبب
یک مرگ ناگهانی شوند.
جمله دوم :هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و از نو شروع کندّ ،اما همه می توانند از
ٔ
حاال شروع کنند.
برخی نکات کلیدی این جمله:
گذشته انسان تکرارپذیر نیست .عبور از کودکی و رسیدن به نوجوانی اجباری
1ــ
ٔ
است و وقتی که نوجوانی آمد ،کودکی تکرار نمی شود .زمان در گذر است.
2ــ انسان اختیار گذشته را ندارد .اختیار برای تصمیم های جدید است.
3ــ همواره توانایی تغییر وجود دارد.
سعدی از عدم تکرار گذشته یک پیام اخالقی ارائه می دهد:
ِ
عمر دو بایست در این روزگار
خردمند هنرپیشه را
مرد
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تا به یکی تجربه آموختن

با دگری تجربه بردن به کار

اندازه
جمله سوم :پرواز را بیاموز ،نه برای اینکه از زمین جدا باشی ،برای آنکه به
ٔ
ٔ
فاصله زمین تا آسمان گشوده شوی.
ٔ
برخی نکات این جمله:
1ــ جدا شدن از جایی و آمدن به جای دیگر به معنای از دست دادن جای ّاولی است.
2ــ کمال آن است که در عین حفظ امکانات قبلی ،امکانات جدید هم کسب شود.
همه مراتب وجود را با هم داشته باشد.
3ــ آدمی باید ٔ
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ثمره علم حقیقی است.
4ــ تواضع و بودن با دیگران ٔ
جمله چهارم :در مقابل مشکالت خم به ابرو نیاور! کارگردان ،همیشه سخت ترین نقش
ٔ
را به بهترین بازیگر می دهد.
برخی نکات این جمله:
1ــ جهان مدیری حکیم دارد که هیچ حقی را ضایع نمی کند.
2ــ زندگی با مشکل و سختی همراه است و رشد و کمال با رفتن در دل سختی ها
به دست می آید.
همت بزرگ دارند.
3ــ مشکالت بزرگ برای کسانی است که ّ
9ــ تبیین حیرت فلسفی
مفهوم «حیرت» از مفاهیمی است که از ابتدای تاریخ فلسفه با آن همراه شده است .افالطون و ارسطو
و نیز مالصدرا به این مفهوم توجه کرده اند .در تمثیل هایی نیز که این بزرگان برای فلسفه استفاده کرده اند،
مفهوم حیرت آمده است.
ارسطو می گوید« :اعجاب و حیرت است که نخستین دانشمندان و همچنین مردم امروز را به بحث های
1
فلسفی کشانیده است».
در تبیین حیرت فلسفی به نکات زیر توجه کنیم:
1ــ ابتدا باید حیرت فلسفی را از حیرت به معنای سردرگمی جدا کنیم و این کار با ذکر مثال امکان پذیر
است .ارسطو ،حیرت را در کنار اعجاب آورده و این همراهی می تواند دانش آموز را به مفهوم حیرت مورد نظر
بکشاند .مثالی که می تواند ذهن را به حیرت به معنای سردرگمی دور کند و به حیرت همراه با اعجاب نزدیک
قله کوه،
کند ،کارهای خارق العاده ای است که برخی انسان ها انجام می دهند :حرکت روی طناب نازک میان دو ٔ
ساخت یک اتومبیل فوقالعاده ،رزم یک پهلوان شجاع در میدان رزم و نظایر آنها.
2ــ حیرت به معنای سرگردانی و سردرگمی یک نقص استّ .اما حیرت فلسفی یک امتیاز است و به
معنای قدم گذاشتن در تفکر عمیق می باشد.
کانت می گوید دو چیز مرا به اعجاب و شگفتی وا می دارد :آسمان پرستاره ای که باالی سر ماست و
وجدانی که درون ماست .کانت در برابر این دو امر بزرگ و عظیم به حیرت و شگفتی رسیده است.
3ــ داستانی که در حاشیه و در قسمت بیشتر بدانیم آمده ،یک نمونه از رسیدن ناگهانی به حیرت و
شگفتی است.
نقطه عطف این داستان کوتاه ،سؤال
رمزگونه امام هفتم   است که اصطالح «بنده» و «آزاد» را
ٔ
ٔ
روزمره آنها را در نظر گرفتّ .اما صاحب خانه ،بُشر ،متوجه
و
عادی
معنای
خدمتکار
که
برد
کار
به گونه ای به
ٔ
معنای عمیق و فلسفی آنها شد :آزادی در نظام هستی یا بندگی؟ این سؤال او را به حیرت واداشت و دید
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که او خود را تاکنون در این نظام هستی آزاد پنداشته است .او تصمیم گرفت از این به بعد خود را مطیع جریان
حاکم بر جهان کند.
10ــ انجام فعالیت پژوهش
مطالعه زندگی برخی از شخصیت های
این فعالیت ،یک فعالیت اختیاری است و زمینه ای برای
ٔ
تحول عمیق به فلسفه روی آورد .کتاب
تأثیرگذار است .آگوستین از جمله فیلسوفانی است که بر اثر یک ّ
مشهور او «اعترافات» نام دارد که شرح وقایع زندگی اوست.
11ــ انجام فعالیت تأمل
در این فعالیت ،دانش آموزان روی چند بیت که دارای نکات جالبی هستند تفکر و تأمل می کنند تا بیشتر
با مفاهیم عمیقی که در فلسفه و عرفان مطرح است آشنا شوند .در حقیقت ،این قبیل فعالیت ها ،تمرین های
ذهنی هستند که به ورزیدگی ذهن برای تفکر در مفاهیم برتر کمک می کند.
بیت اول:
آنکــه آورد مــرا بــاز بــرد تــا وطنــم
من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم
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نکات قابل توجه در این بیت:
1ــ محدود بودن قدرت اختیار انسان
2ــ فوق طبیعی بودن حقیقت وجود انسان
3ــ بازگشت انسان به آن جایگاه حقیقی (وطن)
بیت دوم:
هرکه فکرت نکند نقش بود بر دیوار
این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود

نکات قابل توجه در این بیت:
1ــ تفکر در آفاق و انفس
2ــ شگفتی های جهان هستی
3ــ مشابهت انسان غیر متفکر با جمادات
بیت سوم:
در جست وجوی یار به عالم دویده اند
عالم ظهور جلوه یار است و جاهالن
نکات قابل توجه:
1ــ نشانه بودن جهان برای خداوند
2ــ جلوه خدا و ظهور خدا بودن هستی
3ــ بیراهه رفتن گروهی و نرسیدن آنها به حقیقت
بیت چهارم:

9

از کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟

به کجا می روم آخر؟ ننمایی وطنم؟

نکات قابل توجه:
1ــ طرح سه سؤال اساسی :از کجا؟ به سوی کجا؟ هدف خلقت؟
2ــ َوطن حقیقی انسان در جهانی برتر
تمرین ب یک جست وجو در کتاب های درسی است .شایسته است این تمرین جدی گرفته شود و
دانش آموزان با مراجعه به کتاب ادبیات خود ،اشعاری را که برای آنها جالب تر بوده ،در کالس ارائه دهند.

فعالیت به کار ببندیم
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در این فعالیت سه سؤال طرح شده است.
درباره زندان انسان از دیدگاه افالطون است.
سؤال اول
ٔ
افالطون در تمثیل غار ،انسان معمولی را انسانی تصور می کند که در غاری زندانی است و توانایی عبور
از وضع موجود را ندارد .او انسانی است که به همین مشاهدات محسوس قناعت می کند و همین دنیا و عالم
محسوس را حقیقت هستی تلقی می کند و چشمش به روی مراتب دیگر عالم باز نشده است.
سؤال دوم ،سؤال از راه رهایی از این زندان است.
راه رهایی از نظر وی درآمدن از سکون ،بلند شدن از جای خود ،تحمل رنج اولیه برای عبور و رسیدن
به حقیقت است.
سؤال سوم ،مقایسه ای میان انسان رها شده از غار و افراد محبوس در زندان است.
مشکل بزرگ انسان های متفکر ،نامأنوس بودن سخنان آنها برای آدم های معمولی است .انسان های
عادی به وضع موجود خود عادت کرده اند و هرکس بخواهد این عادت را به هم بریزد برای آنان سخت و دردآور
است.
آدم های معمولی چون اهل تفکر نیستند همین وضع موجود را بیشتر می پسندند و از تغییر و تحول
بیزارند.
البته نکات فراوان دیگری می توان در پاسخ این سه سؤال مطرح کرد که نتیجه تفکر در تمثیل غار است.
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هدف کلی:
پذیرش سقراط به عنوان یک فیلسوف نمونه و همراهی با اندیشه ها و عمل او
شایستگی هایی که باید کسب شود:
برجسته زندگی سقراط
1ــ توانایی بیان ویژگی های
ٔ
2ــ برقراری ارتباط میان اندیشه ها و سبک زندگی سقراط
3ــ ذکر علت مخالفت آتنیان با سقراط و محاکمه و مرگ او
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این درس ساختاری داستان وار دارد و گزارشی مستند از آخر زندگی سقراط را ارائه می دهد .در
این گزارش بخش هایی از آخرین گفت وگوهای وی با اطرافیان که حاوی نکات فلسفی و اجتماعی و اخالقی
است ،مطرح می شود.
ارائه گزارش ،تفکر روی آنچه گزارش شده آغاز می شود و با سؤال هایی که طرح شده ،مجدد ًا
پس از ٔ
دانش آموزان به سراغ متن داستان می روند و با بررسی متن می کوشند که به سؤال های طرح شده پاسخ دهند.
طرح سؤال از گزارش ارائه شده

نکات آموزشی و مسیر تدریس

تفکر دانش آموزان در متن گزارش برای یافتن پاسخ

1ــ اجرای نمایشی بخش اول
بخش اول درس ،یعنی گزارش زندگی سقراط ،باید به صورتی جذّ اب و تأثیرگذار ،قبل از پرداختن به
سؤاالت ارائه شود .این ارائه می تواند در قالب های مختلفی که دبیر پیش بینی می کند ،ارائه گردد ،از جمله:
ــ دبیر در قالبی جذّ اب و تأثیرگذار این گزارش را روایت کند و با ایجاد فراز و نشیب در گزارش ،روی
نقطه های عطف داستان تأکید کند و با شکل و قالب بیان خود توجه دانش آموزان را به آن نقاط عطف جلب
نماید.
ــ تعدادی از دانش آموزان انتخاب شوند و قسمت ّاول را به صورت یک نمایشنامه اجرا نمایند .شکل
زمینه
اجرا می تواند به این شکل باشد که یک دانش آموز نقش راوی برعهده بگیرد و ابتدای درس را که در ٔ
صفحه  33را گزارش کند و زمینه
قهوه ای رنگ قرار گرفته ،ارائه دهد .راوی دیگری قسمت دوم درس تا آخر
ٔ
را برای ورود به یک دادگاه آماده کند.
یک دانش آموز در نقش ِم ِلتوس و دانش آموز دیگر در نقش سقراط ظاهر شوند و در حالی که راوی
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گزارش می کند ،ملتوس و سقراط ،سخنان خود را بیان نمایند.
2ــ تفکر در متن
پس از گزارش متن ،تفکر در متن آغاز می شود تا دانش آموزان به سؤال های طرح شده پاسخ دهند .با
طرح هر سؤال ،فرصتی به دانش آموزان داده می شود تا به متن مراجعه کنند و براساس متن پاسخ خود را ارائه
نمایند.
درباره اعتقاد سقراط است .سقراط حقیقتاً به خدا اعتقاد داشت و حتی معتقد بود که
سؤال اول
ٔ
سروش معبد دلفی از جانب خداوند برای او پیغام هایی می آورد تا با مردم در میان بگذارد .او به مغالطه و فریب
و زیر پا گذاشتن ارزش های اخالقی اعتراض داشت و از مردم می خواست که به خدای برتر که همه چیز را
می داند ،ایمان داشته باشند و بار دیگر فضیلت های اخالقی را زنده کنند.
درباره دیدگاه سقراط نسبت به جهان هستی بود .او اموری مانند خورشید و ماه را خدای
سؤال دوم
ٔ
جهان نمی دانست .او به خدایی معتقد بود که از دیده ها نهان است و برترین است و برای این اعتقاد خود
استدالل می کرد.
درباره علت اقرار به نادانی توسط سقراط است .توجه دادن دانش آموزان به چند نکته
سؤال سوم
ٔ
ضروری است.
1ــ از نظر سقراط و هر انسان خردمندی ندانستن و جهل یک نقص و عیب محسوب می شود و هر کس
باید در پی رفع این نقص و عیب باشد.
2ــ دانستن و علم یکی از بزرگ ترین فضائل انسانی است و هر قدر که علم و دانش انسان بیشتر شود
قدر و منزلت او افزایش می یابد .به همین جهت سقراط خود را «فیلوسوفیا» یعنی دوستدار دانایی نامید .او
حقیقتاً عاشق دانایی بود.
3ــ بزرگ ترین کار سقراط مبارزه با جهل و نادانی مردم بود .او معتقد بود که سوفیست ها و مغالطه
کاران مردم را در جهل و نادانی نگه می دارند و به غلط می اندازند.
4ــ او با فخر فروشی از طریق علم به شدت مخالف بود .اگر کسی که به اندکی از دانش رسیده خود را
برتر از دیگران بپندارد و تکبر داشته باشد ،از حقیقت دانش دور شده است.
 5ــ دانش حقیقی انسان را در برابر خدا ،خلقت و مردم متواضع و افتاده تر می کند .به خاطر اینکه:
می داند خدایی که هستی را آفریده و به او قدرت داده که گوشه ای از هستی را درک کند ،دانشی وصف ناپذیر
دارد.
و می داند که این خلقت و این جهان آنقدر بزرگ و عظیم است که دانش او در برابر ندانسته هایش
قطره ای در برابر دریاست .ابن سینا در وصف خود می گوید:
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دل گرچه در این بادیه بسیار شتافت
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یک موی ندانست ولی موی شکافت

اندر دل من هزار خورشید بتافت

آخر به کمال ذره ای راه نیافت
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همچنین در برابر مردم نیز متواضع می شود؛ زیرا می داند تکبر و فخر در مقابل مردم از رذایل اخالقی
و صفات پست است.
با توجه به این نکات است که سقراط فروتنی به خرج می دهد و خود را نادان ترین به حساب می آورد.
نکته آخر اینکه سقراط ،یکی از رسالت های خود را مبارزه با مدعیان دانش و دانشمند نماها
 6ــ ٔ
می دانست .با آنها وارد بحث و گفت وگو می شد تا نشان دهد که آنان از دانش واقعی برخوردار نیستند.
درباره اصول اخالقی ای است که سقراط در زندگی خود بدان ها پایبند بود.
سؤال چهارم
ٔ
دانش آموزان باید با مطالعه درس بتوانند به برخی از این اصول اخالقی پی ببرند .البته این یک سؤال
واگر است و ممکن است هر دانش آموزی به یک اصل خاص که مورد توجه او قرار گرفته اشاره کند .برخی
از این اصول عبارت اند از:
ــ برتری فضیلت بر ثروت
ــ فداکاری در راه حقیقت
تحمل رنج برای آگاهی مردم
ــ ّ
ــ نترسیدن از مرگ
ــ احساس تواضع در برابر علم و دانایی
درباره شجاعت سقراط و نترسیدن وی از مرگ است .او مرگ را یک انتقال به جهان دیگر
سؤال پنجم
ٔ
می دانست .این انتقال اگر با سربلندی و عزت باشد ،شیرین است .اما اگر با خواری و ترس و جهل باشد ،تلخ
و زیان آور است.
سؤال ششم در حقیقت ،سه سؤال است:
جامعه آتن مسئول می دید؟
الف) چرا سقراط خود را در برابر
ٔ
ب) یک فیلسوف ،چه زمانی مرگ را بر زندگی ترجیح می دهد؟
فلسفه سقراط و زندگی وی ارتباطی هست؟
ج) آیا میان
ٔ
بند « الف» اشاره به مأموریتی دارد که سقراط از جانب خدا بر دوش خود احساس می کرد و آن ،بیدار
ساختن مردم و تالش برای رها ساختن آنان از جهل و خرافات بود.همان مأموریتی که افالطون در تمثیل غار
بر دوش آن جوانی قرار داد که از غار بیرون آمد و روشنایی حقیقت را دید .این جوان به غار باز می گردد تا
همنوعان خود را نیز از حقیقت آگاه کند و از جهل برهاند.
ِ
زندگی همراه با ننگ و عار
بند «ب» مربوط به انتخاب بزرگ سقراط در پذیرش مرگ و ترجیح آن بر
است .او یا باید ادعای سوفسطائیان را می پذیرفت که جوانان را گمراه می کند و دست از آگاهی بخشی بر
تحمل می کرد.
می داشت یا باید ٔ
نتیجه حق خواهی و پیروی از حقیقت را ّ
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بند «ج» نشان می دهد که سقراط دقیقاً بنابر فلسفه اش زندگی کرد .به تعبیر دیگر ،او برای زندگی خود
فلسفه ای داشت و دقیقاً می دانست که چه می کند .او معتقد به خداوندی بود که با نداهای غیبی مسئولیتی بر
دوش او گذاشته و آن آگاه کردن مردم به کمال نفس بود .ترجیح فضیلت بر ثروت ،گذرگاه بودن مرگ ،تواضع
و فروتنی علمی و بسیاری از اصول فکری دیگر که سقراط پذیرفته بود ،به زندگی سقراط رنگی دیگر داده
بود .او براساس همین اصول زندگی کرد و براساس همین اصول ،مرگ را بر ِ
حیات همراه با ذلت ترجیح داد.
سؤال هفتم که مربوط به درس گرفتن از زندگی سقراط است ،یک سؤال واگر است .هر دانش آموزی،
شیوه زندگی وی قرار بگیرد و همان را به عنوان
ممکن است تحت تأثیر بخش خاصی از سخنان سقراط و ٔ
مهم ترین درس اعالم کند.
این سؤال ،نیازمند به فراهم کردن شرایط تأمل و دقت نظر و جدی گرفتن سرگذشت سقراط است و
سبب افزایش تأثیرگذاری درس در مخاطب می شود.
سؤال هشتم ،بازگشتی به سؤال «ج» در سؤال ششم است و تأکیدی بر آن سؤال می باشد.
فلسفه
در پاسخ به این سؤال ،باید دانش آموزان را به این نکته توجه دهیم که اصوال ً زندگی هیچ کس از
ٔ
فلسفه روشن و پخته ای ندارند و در نتیجه ،زندگی با برنامه و با
او جدا نیست .با این تفاوت که بسیاری از افراد
ٔ
هدفی را دنبال نمی کنند .اما اگر کسی به فلسفه ای روشن و مستدل رسیده باشد و بدان معتقد شده باشد ،حتماً
تحت تأثیر آن زندگی خواهد کرد.
3ــ انجام فعالیت تفکر
این فعالیت برای تقویت ارتباط میان کتاب منطق سال دهم و کتاب فلسفه و استفاده از آن آموخته هاست.
«مغالطه تحریک احساسات» طرح شده است .در این روش،
مغالطه ای در درس دهم منطق به نام
ٔ
شخص مغالطه گر بر آن است که با تحریک احساسات مخاطبان ،آنها را به تصمیم گیری براساس احساس ،نه
عقل و منطق بکشاند .این روش در دادگاه های یونان کاربرد داشته است .اما با اینکه حق با سقراط بود ،ولی
او حاضر نشد که از روش غلط برای رسیدن به مقصود و اثبات حقانیت خود استفاده کند.
4ــ انجام فعالیت به کار ببندیم
در سؤال ّاول در این فعالیت دو دیدگاه نزدیک به هم ،با یکدیگر مقایسه شده اند .فردوسی در آغاز
شاهنامه می گوید:
کزین برتر اندیشه بر نگذرد
به نام خداوند جان و خرد
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خداوند نام و خداوند جای

خداوند روزی ده رهنمای

خداوند کیوان و گردان سپهر

فروزنده ماه و ناهید و مهر
ٔ

زنام و نشان و گمان برتر است
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نگارنده بر شده پیکر است
ٔ

به

بینندگان

آفریننده

نیابد بدو نیز اندیشه راه

که او برتر از نام و از جایگاه

سخن هر چه زین گوهران بگذرد

نیابد بدو راه جان و خرد

ستودن نداند کس او را چو هست

میان بندگی را ببایدت بست

خرد را و جان را همی سنجد اوی
بدین آلت رای و جان و زبان

در اندیش ٔه سخته گی گنجد اوی
ستود آفریننده را کی توان

به هستیش باید که خستو شوی

زگفتار بیکار یکسو شوی

پرستنده باشی و جوینده راه

به ژرفی به فرمانش کردن نگاه

توانا بود هر که دانا بود

زدانش دل پیر برنا بود

از این پرده برتر سخن گاه نیست

زهستی مر اندیشه را راه نیست
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نبینی ،مرنجان دو بیننده را
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دهنده آن است که حقایق ثابت و جهان شمولی وجود دارد که
ارتباط بر قرار کردن میان دیدگاه ها نشان ٔ
در فرهنگ های مختلف پذیرفته شده است.
درباره آن سخن گفته اند.
یکی از این حقایق ثابت ،ارزشمندی عقل و علم است که عموم متفکرین عالم
ٔ
در مقام مقایسه می توان گفت:
ّاوالً :هم سقراط و هم فردوسی بر ارزشمندی علم تأکید کرده اند.
ثانیاً :سقراط به تأثیرگذاری اخالقی علم توجه کرده و گفته که انسان خوب و با فضیلت،
جنبه توانایی بخشی
انسانی است که فضیلت ها را می شناسد و بدان عمل می کند .فردوسی به ٔ
علم و قدرت آفرینی توجه کرده و گفته است که هر قدر دانش انسان ها افزایش یابد ،قدرت و
توانایی آنان نیز بیشتر می شود.
درباره «نمی دانم» سقراط قبال ً نکاتی ذکر شد که
درباره «نمی دانم» است.
سؤال دوم سخن مشهور او
ٔ
ٔ
در اینجا قابل استفاده است.
در اینجا این نکته را اضافه می کنیم که دانشمندی می تواند عبارت «نمی دانم» را بر زبان جاری کند که:
عظمت جهان را درک کند.
به بزرگی خالق آن پی برده باشد.
در برابر بزرگی خالق و عظمت جهان احساس تواضع کند.
 5ــ انجام فعالیت پژوهش
جنبه مطالعه دارند ،تشویق شده اند .دو منبع
در این کتاب ،دانش آموزان به انجام پژوهش هایی که بیشتر ٔ

5

برای پژوهش پیشنهادی در این درس معرفی شده است .ممکن است دانش آموزان به این دو منبع دسترسی
نداشته باشند .دبیران گرامی می توانند کتاب های دیگر یا مقاالتی را به آنان معرفی کنند که دانش آموزان از
آنها استفاده کنند .حتی اگر یک دانش آموز را هم بتوانیم به چنین تحقیقی جلب کنیم ،مراتبی از موفقیت را
به دست آورده ایم.
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