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   كليدي  ي چند واژه  از معاني  آگاهي
  :» سفسطه«و »  سوفيست»  ي واژه

  .در زبان عربي از لفظ سوفيست گرفته شده» سفسطه«ي  ـ كلمه  دانشمند:  سوفيست  اصلي  ـ معناي 
  كاري مغالطه: ـ معناي رايج سفسطه  كار مغالطه:  سوفيست بعدي  معناي

  .ناميدند»  سوفيست«خود را   پديد آمدند كه  گروهي  از سقراط  شپي:  تاريخي  ـ بحث 
  :» فلسفه«و »  فيلسوف»  ي واژه

   دوستدار دانايي:  فيلسوف  اصلي  ـ معناي 
  دانشمند:  فيلسوف  رايج  ـ معناي 
   دانش:  فلسفه  رايج  ـ معناي 
  . است»  عقالني  تبيين»  كه  است  نزد مردم در  فلسفه  و رايج  عمومي  معناي  همان:  فلسفه  عرفي  ـ معناي 
   عقالني  تبيين:  خاص  دانش  شكل  به  و كاربرد آن  روزمره  گوهايو در گفت  كاربرد فلسفه  بين  مشترك  ـ معناي 
  .دارد  يوناني  ي ريشهلفظ فلسفه ـ  
  : تاريخي  ـ بحث 
  .ناميد  خود را فيلوسوفوس  بار فيثاغورث  اولين*  
  .ناميد  خود را فيلوسوفوس» ها با سوفيست  نشدن  رديف هم«شايد و »  و فروتني  تواضع»  علت  به  قراطس*  
  .كرد  معرفي  را فيلوسوفوس  ، سقراط افالطون*  

  ». است  كشانيده فلسفي  هاي بحث  را به) امروز  و مردم(  انديشمندان  نخستين  كه  است  حيرت«: ارسطو
  . است  حيرت  رفع  يبرا  كوششي  فلسفه

   طبيعي  علوم  فلسفي  مباني
  ) از ذهن  مستقل  واقعيت  اصل(  جهان  داشتن  واقعيت - 1

  طبيعت  بودن  شناخت  قابل - 2

   و آزمايش  تجربه  روش  درستي - 3  : طبيعي  علوم  فلسفي  مباني

   طبيعت  كردن  عمل  يكسان - 4

    عليت  از اصل  موجودات  ي همه  تبعيت - 5

)1(فلسفه چيست 

  معنا و قلمرو فلسفه:بخش اول

  )1(فلسفه چيست 

  )2(فلسفه چيست 

  )3(فلسفه چيست
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   در سير تاريخ  فهفلس

  . ستا  شده  بيان»  رمزي  زبان«و با   بوده  همراه»  ديني باورهاي«، در ابتدا با  هستي  بشر پيرامون  مالتأت  معتقدند كه  فلسفه  نگاران  تاريخ

  زمـين   مشـرق   مـردم دينـي    پنـدارهاي   ميـان ثانياً بايد در  دارد،  مابعدالطبيعي)  ي ريشه(=   ي اوالً صبغه :بشر  ي رازگونه  هاي انديشه  ي سرچشمه

  .شودجو و جست

 باستان  يونان :  

  .شد  گذاري پايه  در يونان  از ميالد، فلسفه  پيش  قرن  ـ حدود شش

  . است  آمده  دست به  سرزمين  از اين  فلسفي  زبان  به   شده  نوشته  هاي مجموعه  ـ نخستين

  . يافت  در آنجا رسميت  ـ فلسفه

  .داد»  تعقل  زبان»  خود را به  ، جاي در تفسير جهان  رمز و افسانه  بانـ ز

  .) كنوني  ي تركيه/ صغير   آسياي  غرب(شد  مي  ناميده» ايونيا«،  دوره  در آن  يوناني  ي فلسفه  ـ زادگاه

  .بود  شتهگ پديدار  النهرين بين و مصر در ابتدا ، يونان  تمدن  ي سازنده  عوامل:  راسل ـ برتراند

  : يوناني  انديشمندان  مسير تفكرات

  . گفت  را خواهيم  هر قسمت  به  مربوط  توضيحات  و سپس  آوريم نمودار مي  يك  صورت  را به  ابتدا آن 

  از ميالد  قبل 6  قرن                        از ميالد  قبل 5  قرن     از ميالد  قبل 5 و 4  قرون   ...........   

   مختلف  نظريات با  مختلف  متفكران  پيدايش         آراء  تشتت  پيدايش                        سقراط                        

         +               

                              سوفسطاييان  پيدايش                          افالطون        

                           +  

  ارسطو                        

آغاز فلسفه

  ي بزرگ نخستين فالسفه:دومبخش 

  آغاز فلسفه

  شهيد راه حكمت

  گوهرهاي اصيل و جاودانه

  هاي چهارگانهعلت
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  انسان

   انسان: گل سرسبد آفرينش و برترين مخلوق خدا -

  :اند از ساير مخلوقات عبارت مالك برتري انسان بر -

  عمل و رفتار -1
  

  .مالكي كه در طول تاريخ تكرار شده است
    قدرت تفكر -2

  .شوددر كتب منطقي با عنوان نطق ياد مي
    

  نشان دادن جايگاه رفيع انديشه در انسان  حيوان ناطق است اند انسانگفته
  معلم اول: لقب ارسطو  ارسطوئيان -

   ارسطوئيان كساني هستند كه مباني فكري ارسطو را پذيرفتند
  كاشف منطق ارسطو    

  
  تفكر و منطق

  .روح انسان استترين فعاليت تفكر مهم -

  .حاكم بر دنياي تفكر است قواعدمنطق  -

  .نيستاساس تفكر ارادي  -

  برداري بهتر از تفكربهره  نقش منطق -

  .ن، بهتر از آن استفاده نمايدكند تا انسان با آگاهي از طرز كار ذهدانشي است كه طرز كار ذهن را در عمل تفكر تشريح ميتعريف منطق  -

  .شودبروز برخي اشتباهات در هنگام تفكر مي مانعمنطق  -

  .گيردمنطق از ذات انسان سرچشمه مي -

  .منطق نيست ي كننده ابداع كسهيچ -
  

  .كردكشف و تدوين 
    ارسطو علم منطق را  -

  .نكردطراحي 
  
  .شودتر دچار خطا ميكم هر كس منطق را بهتر بشناسد -

درس اول

  تعريف

 انسان و تفكر

  كنيم؟ چگونه تعريف مي

  تعريف و دنياي مفاهيم

  )گانه كليات پنج(اقسام ذاتي و عرضي 

  اقسام تعريف

 هدف
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  .هر چه در جواب بيايد استدالل است» ؟چرا«: همين كه سؤال كنيم -
  .برد ر ميبراي انسان استدالل نيز مانند تعريف، يك نعمت الهي است كه بدون آن كه متوجه باشد آن را به كا -  استدالل

  .ترين فعاليت ذهن بشر است و با سرشت وي آميخته است استدالل كردن و دليل آوردن عالي -
  .تر از اين عملكرد طبيعي و فطري پرداخت تر و درست برداري سريع توان به بهره با شناخت دقيق ماهيت استدالل مي -

  .گويند استدالل مي ي شود كه به آن نتيجه ديگري منجر مي ي قضيهاستدالل تركيبي است از حداقل دو قضيه كه با رعايت شرايطي به 
  

  ماده 
 ي بـه عنـوان مثـال چـوب را مـاده     . نامنـد  مـي » مـاده «گيرد  و محتوايي را كه در جمالت قرار » صورت«ديگر را  شكل و چگونگي قرار گرفتن جمالت كنار يك -

  .ناميم صندلي و طرح و شكل را صورت صندلي مي
  .ها را در قالب نمادهايي نشان دهيم تا در هر زمان متناسب با ماده و محتوايي كه داريم  استدالل خود را بيان كنيم توان آن ها مي شابه صورت استداللبه دليل ت - 

  جايگاه قضيه در استدالل
بـه راسـتي يـا     تـوان راجـع   دهنـد و مـي   چيزي خبر مي ي سازند و درباره بامعني را مي ي الفاظ و كلمات مركبي كه روي هم رفته يك جمله: قضيه عبارت است از

  .ها سخن گفت دروغ بودن آن
هاي گوناگون چون حس، تجربـه، حـدس علمـي و قـرارداد اجتمـاعي بـه        هاي منطقي متشكل از قضايا هستند و محتواي اين قضايا ممكن است از راه استدالل -

  .كنند پيروي ميني استدالل از شكل خاص و ضوابط معي دست آيد اما در قالب
  اقسام قضيه

  :شوند تقسيم مي» شرطي«و » حملي«قضايا در اولين مرحله به دو قسم 
حملـي از سـه جـزء موضـوع، محمـول و       ي قضـيه . دهـيم  مي) حمل(صفت يا حالتي از چيزي را بيان و مطلبي را به آن بدون هيچ قيد و شرطي نسبت : حملي -1

  . نسبت تشكيل شده است
است    زرگب    خدا :مثال.  

  نسبت      محمول    موضوع                       
اين قضايا از دو جزء مقدم و تـالي تشـكيل   . هر گاه در ساختن قضيه، به جاي اين كه از چيزي خبر قطعي دهيم از شرط استفاده كنيم قضاياي شرطي داريم -2

  . اند شده
شويقبول مي اگر درس بخواني :مثال.  

  تالي       مقدم               

 بلكه نقش كلمـه در جملـه   . آيد هميشه در ابتداي جمله نمي» مقدم«ي شرطي  اي نيست كه در ابتداي قضيه ذكر شود و در قضيه هميشه كلمه ،موضوع :نكته
  . مهم است
است تهران پايتخت ايران :مثال.  
  نسبت    موضوع     محمول                              

درس ششم

  استدالل

  جايگاه قضيه در استدالل

  اقسام قضاياي حملي و شرطي

  احكام قضاياي حملي

  )مند قضايا نتركيب قانو(استدالل 

 اقسام قياس

 ارزش قياس

  )ماده(محتواي استدالل

 مغالطه
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