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مفاهیم اولیه

معرفت فلسفه

11--11- کلیات فلسفه- کلیات فلسفه

تعریف فلسفه
فلســفه، حــوزه ای از دانــش بشــری اســت کــه بــه پرســش و پاســخ دربــارۀ مســائل بســیار کلــی و جایــگاه انســان در آنهــا می پــردازد. واژه فلســفه  
ــه شــده اســت.  ــان باســتان گرفت ــای خــرد از یون ــه معن ــای دوســت داشــتن و ســوفیا »sophia« ب ــه معن ــا »phila« ب ــِی فی ــت یونان از لغ
فلســفه در معنــای حقیقــی بــه مفهــوم عشــق بــه دانایــی و مطالعــۀ دانــش اســت. بنابرایــن فلســفه یعنــی عشــق و عاقــه بــه خــرد و فیلســوف 

بــه معنــی دوســتدار دانــش می باشــد.

مفهوم فلسفه
نلر، فعالیت فلسفی را در سه بعد معرفی می کند:

1- فلســفۀ نظــری: در پــِی یافتــن پاســخ ســوال ها دربــارۀ انســان و جهــان اســت و تــاش می کنــد بــا ترکیــب قلمــرو اندیشــه و تجربــه، بــه 
شــناختی جامــع برســد. فلســفۀ نظــری بــا متافیزیــک، واقعیت شناســی و شناخت شناســی مطابــق اســت.

2- فلســفۀ دســتوری )تجویــزی(: ایــن فلســفه، درصــدِد یافتــِن معیارهــای ارزشــی و ارزیابــی کــردار و شــناخت هنــر اســت و بــا ارزش شناســی 
دارد. تطابق 

3- فلســفۀ تحلیلــی: کار فلســفه، شــناخت و تحلیــل زبــان و فکــر اســت کــه در آن معنــای کلمــات و قضــاوت و اظهارنظــر، بررســی و پژوهــش 
ــن فلســفه  ــه ای ــی بیشــتر ب ــز اســت. در فصل هــای آت ــا متمرک ــای آنه ــر کلمــات و معن ــی، ب ــل منطق ــه طــور خــاص فلســفۀ تحلی می شــود. ب

خواهیــم پرداخــت.

مفهوم فلسفه از دید اندیشمندان
افالطــون: فلســفه، کوشــش بــرای رســیدن بــه روشــنایی »بــودن« اســت و آن را در مقابــل تاریکــی »نبــودن« یــا سفســطه می دانــد. فلســفۀ 

افاطــون، فلســفۀ حیــرت نامیــده شــده اســت. او فلســفه را لذتــی گرامــی و خاســتگاه فلســفه را شــگفتی در برابــر جهــان می دانســت.
ــا و  ــتین اصل ه ــتجوی نخس ــه در جس ــت ک ــی اس ــفه، دانش ــد. فلس ــود دارن ــه وج ــت، از آن رو ک ــودات اس ــه موج ــم ب ــفه، عل ــطو: فلس ارس

ــه ها.  ــاد اندیش ــا و بنی ــاد کرداره ــیاء، بنی ــتگاه اش ــرد: خاس ــه کار می ب ــی ب ــه معن ــل را در س ــطو، اص ــت. ارس علت هاس
کانــت: فلســفه را کوششــی بــرای شــناختن خاســتگاه و ماهیــت شناســایی می دانــد. بــه عبــارت دیگــر فلســفه از دیــدگاه او، شناســایی عقانــی 

اســت کــه از راه مفاهیــم حاصــل شــده باشــد.
نیچه: فلسفه، آفریدن ارزش های نو است.

اسپنسر: فلسفه، وحدت معرفت است.

برتراند راسل: کار فلسفه، روشنگری مفاهیم از طریق تحلیل آنها است.

هگل: فلسفه همان تاریخ فلسفه است. او فلسفه را بحث در امر مطلق می دانست.

اگوست کنت: فلسفه، شامل کلی ترین قواعد و قوانین موجودات، اصول و مبادی علم و روش پژوهش علمی است.

                                               فصل                                                فصل 
                                                                                                                        

11 اصول و فلسفۀ تعلیم و تربیتاصول و فلسفۀ تعلیم و تربیت
تعاریف و مفاهیم اولیه



آموزش نکته به نکته و مجموعه سواالت طبقه بندی شده آموزگار ابتدایی آزمون استخدامی8

یوهان فریدریش هربارت: فلسفه، تحلیِل معانی عقلی است.

ابن سینا: فلسفه، آگاهی بر حقایق تمام اشیا است؛ به قدری که برای انسان ممکن است بر آن ها آگاهی یابد.

مالصــدرا: فلســفه، اســتکمال نفــس انســان، از طریــق معرفــت یافتــن بــه حقایــق موجــودات اســت؛ همان گونــه کــه در خــارج هســتند و نیــز، 
حکــم حقیقــی بــه وجــود آن هــا بــا برهــان و نــه بــا ظــن و گمــان و تقلیــد، بــه قــدر توانایــی انســان اســت.

مقوله های فلسفی
ــه  ــک ب ــن متافیزی ــد، بنابرای ــاره می کن ــت اش ــه طبیع ــک ب ــت و فیزی ــد اس ــا بع ــرا ی ــی ف ــه معن ــا ب ــي: مت ــا هستي شناس ــك ی متا فیزی
مابعدالطبیعــه قابــل ترجمــه اســت. متافیزیــک بــه بررســی ماهیــت و حقیقــت پدیده هــا می پــردازد و بــه دنبــال پاســخ بــه ســواالتی نظیــر؛ »چــه 

ــت چیســت؟« می باشــد. ــار شــناخت واقعی ــا »معی ــي اســت ؟« ی ــز واقع چی
ــت اســت و  ــع معرف ــت و مناب ــال شــناخت ماهی ــه دنب ــوزه، فلســفه ب ــن ح ــن فلســفه اســت. در ای ــت از مســائل بنیادی ــي: معرف معرفت شناس
تــاش می کنــد معیارهــای ســنجش معرفــت را پیــدا کنــد. شــناخت معرفــت رابطــۀ نزدیکــی بــا موضــوع تعلیــم و تربیــت دارد. معرفــت شناســی 

در پــی پاســخ بــه ســواالتی نظیــر »معرفــت بشــری کجاســت؟« یــا »معرفــت واقعــی چیســت و آیــا قابــل دســتیابی اســت؟« می باشــد.
ارزش شناســی: ریشــه و منبــع ارزش را مــورد بحــث قــرار می دهــد و شــامل بــر دو بخــش اســت. اول؛ اخــاق کــه در پــی شــناخت اخــاق و 
معیارهــای اخاقــی اســت و دوم ؛ زیبایی شناســی کــه زیبایــی و هنرهــای زیبــا را مــورد کنــکاش قــرار می دهــد. ســواالت »چــه چیــز زیباســت؟« 

یــا »کــدام عمــل اخاقــی اســت؟« در ایــن حــوزه قــرار می گیرنــد.
منطق: سازمان دهی و صورت بندی مسائل برای درک و نتیجه گیری از آنها در حوزۀ منطق قرار می گیرند.

روش تحقیق در فلسفه
الزمــۀ ادراک حقیقــت، اســتفاده از روش هــای تحقیــق صحیــح اســت. در بخش هــای آینــدۀ کتــاب در مباحــث مربــوط بــه مراحــل رشــد، خواهیــم 

دیــد کــه حصــول توانایــی در انجــام ایــن روش هــا بــه تدریــج و در دوره هــای مختلــف رشــد رخ خواهنــد داد.
ــن روش،  ــال ای ــرد. مشــهورترین مث ــرار می گی ــورد بررســی ق ــر م ــان دو نف ــب گفتگــوی می ــن روش، مســئله در قال ــه: در ای ــره و مباحث مناظ

مباحثــات ســقراط اســت.
ــل  ــدی حاص ــج جدی ــول، نتای ــن اص ــاس ای ــپس از قی ــوند و س ــرح می ش ــه مط ــا مقدم ــرض ی ــِل پیش ف ــد اص ــی، چن ــاس: در روش قیاس قی

می شــود. ایده آلیســت ها بــه ایــن روش تمایــل دارنــد.
اســتقرا: اگــر بــرای ایجــاد یــک قاعــدۀ کلــی، بــه بررســی امــور جزئــی و مشــاهدۀ نمونه هــای متعــدد، مبــادرت شــود؛ از روش اســتقرائی اســتفاده 
ــا  ــد کــه آی ــد. اســتقراء فرآینــدی اســت کــه براســاس آن اندیشــمندان تصمیــم می گیرن شــده اســت. رئالیســت ها از ایــن روش اســتفاده می کنن

بــا توّجــه بــه مشــاهدات و تجربیــات، نظریــه خاصــی درســت اســت یــا خیــر.
روش حــل مســئله: دیویــی در برخــورد بــا جریــان یادگیــری و تولیــد فرضیه هــا روش حــل مســئله را تبییــن کــرد. اگــر دانشــمندی بــا پدیــده ای 
مواجــه شــود کــه بــر اســاس تجربیــات گذشــته قابــل توضیــح نباشــد و او را در موقعیتــی مبهــم قــرار دهــد، ناچــار بــه تغییــر موقعیــت می شــود. 
ــا را  ــود و راه حل ه ــارج می ش ــام خ ــا از ابه ــل آنه ــس از ح ــد و پ ــرون می کش ــئله بی ــن مس ــت، چندی ــوم اس ــش نامفه ــه برای ــی ک او از موضوع
ــای فلســفی، علمــی و مســائل  ــن روش در پژوهش ه ــی ای ــد. از نظــر دیوی ــم می ده ــوارد مشــابه تعمی ــه م ــا را ب ــد. ســپس آنه ــش می کن آزمای

ــل اســتفاده می باشــد. ــره قاب روزم

ذهن فلسفی
ذهن فلسفی، توانایي ها و آمادگي فرد جهت ارزش گذاري و قضاوت صحیح و عادت به تفکر خاق است و دارای سه مولفه می باشد.

جامعیــت: ذهــن فلســفی، مــوارد خــاص را در ارتبــاط بــا زمینــۀ گســتردۀ آن می نگــرد. او بــا ســازماندهی امــور و شــکیبایی در تفکــرات عمیــق 
نظــری، اجــزاء را در ارتبــاط بــا هــم و در ارتبــاط بــا زمینــۀ وســیع آنهــا می بینــد و ســعی در ایجــاد قاعــده ای کلــی دارد.

تعمق: مسائل و آنچه را که مسلم فرض می شود، مورد سوال قرار می دهد. برای این فرد، هیچ چیز از قبل پذیرفته شده نیست.

انعطاف پذیــری: ذهــن فلســفی بــدون تحجــر و تعصــب یــا فــارغ از فشــار های محیطــی، عاطفــی و روانــی، مســائل، خصوصــًا امــور متضــاد و  
ــردي آرام می باشــد. ــرار می دهــد و در موقعیت هــای مبهــم ف ــورد بررســی و مشــاهده ق ــف م پدیده هــا را از جهــات مختل


