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سقراط
سقراط به طرح پرسش هاي اساسی در مورد واقعيت، معرفت و طبيعت آدمی پرداخت؛1.
، مقابله با سوفيست ها؛“خرمگس فكر”سقراط 2.
تعارض عمده با سوفيست ها،اين كه به نظر آنها اخالق نسبی است؛3.
تعارض ديگر هدف آموزش و پرورش است؛4.
نظريه تذكار؛5.
هدف سقراط در معرفت شناسی آن بود كه فرد حقايق كلی را بياموزد؛6.
است؛گفت و گو روش سقراط، روش 7.
.استمحور-شاگردآموزش و پرورش سقراطی، 8.



قسمتی از زندگی نامه سقراط
اشترسنگپدرش.آمددنیابهآتنشهردرمیالدازپیش470سالدرسقراط،

هبوکشیددستآنازاماپرداختپدرحرفهبهاوابتدا.بودمامامادرشو
که(1379:13استراترن)بودگوراسآنکسااوآموزگار.آوردرویدانشجویی

یلسوفانفهایاندیشهباسقراط.کردبازآتناجتماعیمحیطبهرافلسفهپای
یچکدامهازولی.آشناشدهاسوفیستروشبانیزوشاعرانآثاربا،طبیعت
بهنیزراراندیگوپرداختمیاندیشیدنوتفکربهپیوستهاینروازنشدراضی

تهمتبهرااومیالدازپیش399درآتندادگاهسرانجام.کردمیدعوتکاراین
(1388:17زاده،نقیب).کردمرگبهمحکوم،جوانانکردنگمراهودینیبی



فلسفه سقراط
رد او سقراط یک منتقد اجتماعی در زمان خود بود که حلقه ای از دانشجویان گ

مادی آمده بودند به همین دلیل به خرمگس معروف شده بود  او فرصت طلبی
ر گرایانه ، نسبیت گرایی اخالقی سوفسطائیان را مردود می دانست و ب

یست ها سوف. جستجوی اصول کلی حقیقت ، عدالت و زیبایی تاکید می نمود
ته معتقد بودند که اصول اخالقی به زمان ، مکان و موقعیت های خاص وابس

، سقراط این ادعای آنها را مورد مناقشه قرار داد و گفت آنچه حقیقی. هستند
ان ها اعتقاد او بر این بود که انس. خیر و زیباست در تمام جهان یکسان است

رورش هدف آموزش وپ. باید بکوشند تا زندگیشان از نظر اخالقی ممتاز باشد
قل  مد نظر وی پروردن انسان هایی با اخالق حمیده بود که افعالشان موافق ع

.باشد



«هيچ كس خواسته و دانسته كار بد نمی كند »:سقراط
این چند کلمه هسته ی تعالیم سقراطی را در بر گرفته و ساقه ای را تشکیل می 

دهد که ما باید در جهت پایین تا ریشه هایش دنبال کنیم و در جهت باال تا شاخه 
این جمله کوچک بیان کوتاه اعتقاد است که هر عیب اخالقی در . های متعددش 

به سخن دیگر کسی که بداند. عقل آدمی ریشه دارد و بر اشتباه فاهمه متکی است
نقص شناخت ، یگانه سرچشمه هر . کدام عمل درست است، همان را بجا می آورد

(1375:598لطفی، .)نقص اخالقی است



معرفت شناسی سقراط
یادابراآنبایداوکهاستموجودانسانذهندرحقیقتداشتعقیدهسقراط

(سقراطیروش)شکافانهموهایپرسشهمینبرای.آورددستبهآوری
اندنرسسقراطشناسیمعرفتهدف.هدفهمینبهرسیدنبرایبودروشی
کلیقحقایهایمعیارحسببرراخویشتنآنهاکهبودنکتهاینبهانسانها
اواز....نهادنمیفرقفضیلتو(حکمت)داناییمیانسقراط.کنندتعریف

آنخالفرفتارشولیبکندچهبایدآدمیداندمیکهکسیآیاپرسندمی
وجهچهیبه:دهدمیپاسخ؟استالنفسضعیفولیداناتوعقیدهبه،است
میانتناقضوجودسقراطدیگرعبارتبه.استگسیختهولگامناداناوزیرا
هرکهگیردمینتیجهچنینحکماینازوداندمیمحالراوعملعلم

(1375:606لطفی،)....استعلمفضیلتی



آموزش و پرورش سقراط

ید  سقراط بر خالف سوفیست ها که به آموزش های حرفه ای تاک
و بر آموزش و پرورش ا. داشتند، بر آموزش های لیبرال توجه داشت

و به ترغیب شاگرد و تمایل اخالقی ا. بود( تلمذ ) محور شاگردی 
ن و اداره معلم برای کشف و کاربرد حقیقت به منظور سامان بخشید

ورش اینگونه پر.کردن زندگی خویش ، مدار اصلی این تفکر بود
(1389:25گوتک،.) نیز نامیده می شود( پرورش منش ) اخالقی 



شاگردان سقراط
ازهردوکهگزنفوندیگریوافالطونیکی؛داریمخبرسقراطازمنبعدوواسطهبهما

گوهاییگفتمجموعهدرراخودفلسفیآرائوشدفیلسوفافالطون.بودندسقراطشاگردان
نظامیبهگزنفونلیکن.استحاضرگفتگوحلقهدرسقراطآنهاازبسیاریدرکه.کردبیان

دراوآوردروینوشتنبهآخردستکهبودناموفقچنانحرفهایندروآوردرویگری
دواینمتاسفانه.گویدمیسخنسقراطازبیلیاراممونامبهآثارشترینمعروفازیکی
گزنفونکهسقراطی.شبیهندهمبهگهگاهیتنهاکهدهندمیدستبهمتفاوتتصویردومنبع

اززنفونگگزارشدارندتمایلبسیاری.استفیلسوفیکشبیهزحمتبهکندمیمعرفی
ازقاحمیکگزارش»گویدمیاواستکاراینمخالفراسلبرتراندکهدهندارائهراسقراط
فردآنازراهایششنیدهآگاهناخوداوباشدزیرااعتمادقابلتواندنمیهرگزفرهیختهفردی

الطونافکهراسقراطیگزنفونبرخالف«.کندمیترجمهخودشبرایفهمقابلمطالبیبه
استراترن)باشدشدهنمایاندههوشمندواقعحدازبیشاستممکنهمکندمیترسیم

1379:13)



افالطون: قسمت دوم 

قسمتی از زندگی نامه
فلسفه افالطون
فلسفه اخالق افالطون
افالطونایدالیستیهستی شناسی
معرفت شناسی ایدآلیستی افالطون
ارزش شناسی  افالطون
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افالطون
آكادمی را بنيان نهاد؛1.
ست و فدون، پولیتیا، پار منیدس، سوفی)كتاب هاي معروف او؛ 2.

(فلیب
ايده در نظر افالطون؛3.
؛(همانند سقراط)استيادآورييادگيري همان 4.
آموزش وپرورش حقيقی، حقيقت كلی است؛5.
است؛عقالنیبهترين نوع آموزش و پرورش 6.
مثال غار؛7.
افالطون و مساله سياست؛8.
.طبقات اجتماع، و براي هر طبقه آموزش خاص خود9.



قسمتی از زندگی نامه افالطون
دیدهاشرافیایخانوادهدروآتنشهردرمیالدازپیش427سالدرافالطون

هاینوشتهخواندنوشعروورزشبهجوانیآغازدر.گشودجهانبه
بهقراطسبااشناییازپسولیسرودهماشعاریپرداخت،طبیعتفیلسوفان

وآشناییاین.شدویوشاگرداشنااوباکهبودسالهبیستوپرداختفلسفه
ازسپافالطون.یافتادامهسقراطتامرگیعنیدیگرسالهشتتاشاگردی

شینینهمازورفتجنوبیایتالیایومصر،یونانهایشهربهسقراطمرگ
نیزاربسهگردیدمندبهرهمصریکاهنانویژهبهوکشورهاایندانشمندانبا

دعوتبه،دشوافکندهپیدادگریوداناییبنیادبرکهشهریکردنپابربرای
،آکادمینامبهباغیمیالدازپیش387درکردسفرسیسیلبهسیراکوزسلطان
تاسالهزارنزدیککه)راجهاندانشگاهنخستینوخریدآتندروازهنزدیک

(1388:21زاده،نقیب).نمودتاسیس(بودبرپامیالدی،529



فلسفه افالطون

روان از نظر افالطون
روان

خردمند بی خرد

خوشی و 

نیاز های 

جسمانی

همت 

گستاخی 

خشم

روان

نامیرنده میرنده

خردمندنابخرد



روان ناميرنده همانا روان خردمند است  : فلسفه اخالق
خويشاوند جهان معنوي و فرود آمده از عالم معنا ، گوهر انسان و مايه 

ار آوردن  همچنين نيكبختی حقيقی انسان نيز در به ككمال و . ارجمندي اوست 
.اين گوهر است

نها اما روان ميرنده كه خود نابخرد است و می تواند به فرمان خرد در آيد و ت
ی اين چگونگ. بدين گونه است كه آدمی از عيب می رهد و به هنر می گرود 

اهنگی  از نظر فرمان روايی خرد بر جنبه نابخرد روان  خويشتنداري و از نظر هم
جنبه آنها با يكديگر يعنی از اين نظر كه  هريک به كار خود می پردازد و با

ن سه اما افالطو. هاي ديگر در كشاكش و ستيزه نيست، عدل يا دادگري است
يی  هنر اخالقی يعنی ،  جرات ، خويشتنداري و دادگري را تنها در پرتو دانا

(1388:24نقيب زاده ...)ممكن می شمارد 



هستی شناسی افالطون

  تمثيل غار ارسطو در آغاز كتاب هفتم جمهوري دو جهان معقول و
. محسوس ، و شناخت نسبت به آنها را در برابر هم قرار می دهد

(1380:111اکرمی،)
؛واقعيت، روحی است
؛عالم و آدم جزئی از روح كلی هستند
ريشه ايده ئاليسم در افالطون؛



معرفت شناسی افالطون
 به موجب .یا یادآوری مبتنی است« تذکار»معرفت شناسی یا نظریه شناخت افالطون بر نظریه

د،به یاد  این نظریه انسانها حقایقی را که در ضمایرشان به صورت نهفته و ناخود آگاه وجود دار
(1389:27گوتک،.)می آورند

هستی همان گونه که. شناخت شناسی افالطون موازی و متناظر با هستی شناسی خاص اوست
ناسی  مراتبی دارد که در هستی شناسی مطرحند ، شناخت نیز مراتبی دارد که در شناخت ش

الطون در اف. مورد توجهند  و هر مرتبه از شناخت متناظر با مرتبه ای از هستی است و بالعکس 
ناخت کتاب ششم جمهوری ، با استفاده از تمثیل خط ، مراتب و مراحل گوناگون هستی و ش

(389-385،ترجمه فارسی صص511-509:ک جمهوری.ر)شناسی را تصویر می کند 
شناسایی(gnosis)دارای چهار بخش است:
(episteme)معرفت1.
(dianoia)اندیشه یا تعقل2.
(pistis)عقیده 3.
(eikasia)گمان 4.



را (doxa)و اعتقاد و گمان با هم پندار (noisis)«فهم»معرفت  و اندیشه  با هم 
.تشکیل می دهند

:  جهان به دو بخش تقسیم می شود
.یا جهان معقول که متعلق فهم است« بودن»جهان 
.یا جهان محسوس که متعلق پندار است«شدن»جهان 

:استجهان معقول خود دارای دو مرتبه متعلق به دو مرتبه شناسایی در حوزه فهم
و اصول اولیه متعلق معرفت«ایده ها«اول

.دوم مفاهیم و صور ریاضی متعلق اندیشه و استدالل
:جهان محسوس نیز دارای دو مرتبه در حوزه پندار است

اول اشیاء محسوس متعلق عقیده
(1380:101اکرمی،)دوم تصاویر و سایه های متعلق خیال

هن ذ)و جهان اصغر ( ذهن مطلق که مدام در حال تفکر است )اعتقاد بر جهان اکبر 
وافقی نظریه ت)و اینکه ذهن محدود می تواند با ذهن مطلق ارتباط پیدا کند( محدود

(1389:33گوتک ،(.)حقیقت



متافیزیک افالطون
یعنیایدهشناختنروشنیزو«ایده»مفهومبایدابتداافالطونمتافیزیکشناختبرای

آنبرمیندسپاروگفتمیسخنمداومشدنازهراکلیتوس.شناخترا«دیالیکتیک»
ردوهنظریهازبخشیافالطون.هستکهاستچیزیبارهدرهموارهاندیشیدنکهبود

خوشدست،جسمانیجهانیعنیشدنیدیدهجهاناوگفتهبهپذیرد،میرافیلسوف
ودازبکهنیستهمانهیچگاهکهبگوییمتوانیممیآنبارهدرواستمدامدگرگونی

درزچیهمهاگردیگرسویازولی.بودکردهوصفهراکلیتوسکهاستهمچناناینرو
کهدگردمیممکنآنگاهتنهاشناسایی.بودخواهدناممکنشناسایی،باشدمدامگذر

درندیشیدناکهبرگردیمپارمیندسآموزشبهبایداینرواز.باشدمیاندرثابتیموضوع
.نامدمی«ایده»رااندیشهپایندهموضوعیاباشندهاینافالطون.هستکهاستچیزیباره

دس،منیپارپولیتیا،فدون،:مانندگوناگونهایکتابدرراهاایدهنظریهافالطون
ادهزنقیب).استپروراندهونگریستهمختلفهایدیدگاهازفلیبوسوفیست

ا(1388:134،



جهان ایده ها که ذاتی است : نیز سخن از دو جهان است « تیمائوس»درکتاب 
همان؛ و جهان جسمانی که دستخوش دگر گونی مدام است -خدایی و همیشه

از ولی با این همه ، بهره ای از جهان ایده ها دارد و حتی به تعبیری نقشی است
ت از این تعبیر های افالطون که جهان جسمانی به سان سایه جهان معنوی اس)آن 

نه در  ت جس« بودن»واقعیت حقیقی و شناختی را باید در ، ویا این اندیشه او که 
جهان برخی پنداشته اند که افالطون هیچ گونه واقعیت مستقلی برای«شدن»

ان  این. نپذیرفته ، بر آن است که آنچه احساس به ما می دهد جز اوهام نیست 
، واقعیت که برای جوهر جسمانی)اندیشه افالطون را به تعبیر ایدآلیسم برکلی 

ه باید بر آن ولی نکته ای ک. تعبیر می کنند( مستقل از اندیشه و احساس نمی پذیرد
یده آلیست تاکید کرد این است که با آنکه افالطون بنیانگذار نظریه ایده هاست ، ا

(1388:137نقیب زاده ،.)به تابیر برکلی نیست 



فلسفه افالطون
ز اینرو  است و احرکتو ذات دیالکتیک همان فلسفه برای افالطون همان دیالکتیک 

.کندطبیعت دیالکتیک است که هرگونه سیستم بسته اندیشه را در هم می ش
ن ، برای افالطون دیالکتیک که برای سقراط گفتگویی بود برای بر انگیختن اندیشید

ای خود اندیشیدن و آن گونه اندیشیدن است که به یاری آن ، آدمی از قلمرو چیز ه
و معنای  دیده شدنی ، جزئی، گذرنده و بسیار ، فرا تر رفته و به ایده یعنی حقیقت

ود ها به ، از نمدیالکتیک حرکت اندیشه است از سطح به ژرفا . یگانه آنها رو می کند
دنی به اصل و سرچشمه ، به سخن کوتاه دیالکتیک سیر انسان است از جهان دیده ش

.جهان معنا
تیک باال ، دیالکباال رونده و فرود آینده : می شمارد دو گونه افالطون دیالکتیک را به 

ه ، باز دیالکتیک فرود آیند. رونده که همان سیر از جهان دیده شدنی به جهان معناست
(1388:138نقیب زاده ،.) گشت از ایده ی یگانه است به سوی گوناگونی ها 



 جو را عموماً در آثار افالطون شاگرد نامدار  سقراط جستمنشاء ايدآلسيمغربیان
یت افالطون در صدد برآمد تا سوالت بنیادینی را در  باره ماهیت واقع. کرده اند

ای افالطون باور ه.،معرفت و چگونگی دست یابی انسان به علم مطرح می کند
یا مثل  فلسفی خود را بر مبنای وجود جهانی آرمانی و الیتغیر شامل ایده های کامل
.  ندبنا نهاد که نمونه های آن مفاهیم ازلی حقیقت ، خیر ، عدالت و زیبایی هست

فالطون به ایدآلیسم افالطونی بر اهمیت دولت سیاسی تاکید داشته و دولت آرمانی ا
تماعی  منظور پرورش حقیقت و فضیلت در شهروندان تحقق می یابد، ترکیب اج

ند ، ، که فرمانروایان اندیشمند جامعه هستحاکمان حکیم؛سه طبقه طبقات شامل 
لید که به امجام خدمات و توکارگرانکه مدافعان نظامی دولت هستند و نگهبانان 

(1389:24-30گوتک،.)کاالهای اقتصادی مورد نیاز جامعه می پردازند



ارزش شناسی ایدآلیستی

؛نيستندارزش ها ترجيحات شخصی 1.

وجود دارند؛متن جهان ارزش ها در 2.

هستند؛مطلق و ابدي ارزش ها 3.

منابع ارزش ها در تمدن بشري وجود دارد؛4.

هنر بايد آرمان ها را وارد زندگی كند؛5.

هنر بايد هماهنگی ايجاد كند؛6.

.آثار بزرگ هنري در برنامه ها بايد باشد7.



معرفت شناسی ایدالیستی
است؛تفكرذهن مطلق مدام در حال 1.
؛مقياس كوچکذهن فرد نيز اين حالت را دارد ولی در 2.
شناخت،تذكار است؛3.
آگاه است؛آوردن معرفت به وجدانچالش تعليم و تربيت 4.
؛داردرابطه كل و جزء هم در هستی شناسی و هم در معرفت شناسی ايده آليستی وجود5.
طبق نظريه توافق، حقيقت مجمومه اي به هم پيوسته است؛6.
است؛همانندي ذهن فردي با ذهن جهانیهدف آموزش وپرورش 7.
حمايت می كنند كه در آن ايده ها در ارتباطموضوع مدار ايده آليست ها از برنامه هاي 8.

.با هم مطرح شوند



هستی شناسی ایدآلیستی
اولويت در ذهن و روح است؛1.
است؛روحانیواقعيت 2.
روحانيت خصيصه اصلی انسان است؛3.
ذهن براي انسان نيروي حياتی بنيادينی به وجود می آورد؛4.

؛ماده حيات خود را از روح می گيرد5.

.معناوماده: دو جهان6.
است؛كاملو جهان معنا، ناقص و فانی جهان ماده، 7.
اصل معقوليت يا روابط بين ذهنی با كمک مفهوم عالم كبير و عالم صغير؛8.
به وجود می آيد؛  ( روح كلی)ذهن جهان از عالم كبير 9.

.است كه با ذهن جهان در ارتباط استروح فرديعالم صغير همان 10.



ارسطو:قسمت سوم 
«ماجنگ می کنیم برای اینکه بتوانیم درصلح زندگی کنیم»





بخشی از زندگی نامه ارسطو
تاثیر ارسطو

آکادمی ارسطو
اخالق ارسطو
فلسفه ارسطو

ارسطو بنیان گذار رئالیسم
هستی شناسی رئالیستی

معرفت شناسی رئالیستی
اهداف آموزش و پرورش رئالیستی



بخشی از زندگی نامه ارسطو

آمدادنیبهیونانشهرهایازاستاگیروسدرمیالدازپیش348سالدرارسطو.
تاودشپذیرفتهافالطونآکادمیشاگردیبهورفتآتنبهسالگیهفدهدر

طونافالمرگازپسماند،آکادمیدرتمامسالبیستیعنیاستادمرگزمان
آنردکهمقدونیاسکندرمعلمیبهسالیچندوپرداختسفربهگاهیچند

آتنبهمیالدازپیش335درسالارسطو.شدگماشتهبودساله13نوجوانیهنگام
ازپیش323سالدرنهادبنیادلوکیوننامبهمحلیدرآموزشگاهیوبرگشت

شهرهببیگانگانضدبرهاآتنیشورشازپسارسطوومرداسکندرمیالد
62درمیالدازپیش322سالدریعنیآنازپسسالیکوگریختکالکیس
(1388:30زاده،نقیب).گذشتدرسالگی



تاثیر ارسطو

 ی ذهنی و هیچ کس نتوانسته است به اندازه سقراط در زندگ[ از بنیان گذاران ادیان که بگذریم
ه بوده و در ولی این اثر بخشی در بیشتر موارد مع الواسط. درونی آدمیان تاثیر مستمر بخشد 

.  تجاهایی هم که نام سقراط به گوش ها نرسیده است نشانه های این تاثیر را می توان یاف
ا همتا  قسمت بزرگترین شاگرد شاگرد او ارسطو از نوعی دیگر است و چیرگی اش بر ذهن ه

.ندارد
 ماناستادحکی»هزار وپانصد سال پس از درگذشت او شاعر بزرگ قرون وسطی ،دانته ، او را »

بیعی این می نامد، مجامع کلیسایی اروپای مسیحی هرگونه انحراف از تعالیم بنیادی ما بعدالط
در یحیت محبوب دنیای مساین متفکر ...متفکر بی دین را  زیانبار می شمردند و رد می کردند

ها برخوردار بود و در بغداد ، قاهره و سمرقند ، زمام ذهناسالم نیز از تکریم و حرمت فراوان 
(1375:1238تئودور گمپرتس،...)را به دست داشت



تاریخچه آکادمی و ارسطو

هشتراوظیفهایناوبودنهادهاسپوسیپخودخواهرزادهعهدهبهراآکادمیادارهافالطون
ازادهاستفدراوآیدکهمیبرچنیناسپوسیپاخالقیمتعددهاینوشتهاز.دادانجامسال

ولیهدانستمیهاچیزترینواالرافضیلتاست،داشتهگرایشاعتدالبهزندگیمواهب
پاسپوسیمرگازپس.استانگاشتهنمیارزشبیرامواهبدیگرورفاه،تندرستی

ریاست...دندبرگزیآکادمیریاستبه«کوچکاکثریتیبا»راکسنوکراتس،آکادمیدانشجویان
تا314ازآتنیپولمون.استنبودهتاثیربیافالطونمدرسهسرنوشتدراوسالهپنجوبیست
شینجانکراتس.داشتعهدهبرراآکادمیریاستکسنوکراتسازبعدمیالدازپیش270

مرگبا(241؟تااز)شدکراتسجانشینآرکسیالئوسبعدچندیو(تا؟270)ازوشدپولمون
بودنیانآتبهاوکردنپشتدیگرعلتقویاحتمالبهولیکردترکراآتنارسطوافالطون

ازپسالسیک.دانستمیآکادمیریاستدرافالطونبرایالیقیناجانشینرااسپوسیپکه
جواردرشهرمشرقدروبازگشتآتنبه،ارسطوپادشاهیتختبهاسکندرجلوس

ازپیش335)نهادبنااستخواندهنامهمینبهکهراخودمدرسهلوکیوننامبهورزشگاهی
بههکدرسییهاینوشتهشدومیتدریسوگوناگونمتعددهایرشتهمدرسهایندر(میالد
(1375:1243گمپرتس،تئودور).هاستدرساینازرسیدهمادست



اخالق ارسطو
کردهجدایکدیگرازراگوناگونهایبخش.استتحلیلپیدرهموارهارسطو

ایندر.استچنیننیزاخالقبارهدر.پردازدمیآنهاجداگانهبررسیبه،
اخالق»ییعنآنهاازیکی،پژوهندگانکهشدهدادهنسبتاوبهکتابسهزمینه

میارسطونیکوماخساخالقآغازدر...دانندمیاوخودازرا«نیکوماخس
وکارهاکهآنجاازولی.استمقصودیبهیابیدستبرایکاریهر:گوید

مقصدرینبرتکهشودسنجیدهنکتهاینکهباید،گوناگونندوبسیارمقاصد
خودیبهقصودمومقصدبلکهنیستدیگرمقصدبهدستیابیوسیلهآنچهیعنی
خودخودیبهآنچهیعنیمقصدبرتریناینشناختن.استکدام،استخود
هدفونشانهتشخیصکهدارداهمیتاندازههمانبهآدمیبرایاست،نیک
نیکرازی.داندمیبختینیکهمانارانهاییمقصداینارسطو.اندازتیربرای
تدسوسیلههیچگاهواستآدمیهایکوششیهمهمقصدکهاستبختی
.نیستدیگرچیزبهیابی



:آنچه نیک می نامیم
(تندرستی)استتنیا وابسته به 

(مانند دانش و هنر )است روانیا وابسته به 
(مانند هرگونه دارایی) است بيرون از اين دویا 
.آن استدر به کار آوردن ویژگی ممتاز هرچیز کمال

.استخردانسانی همانا ویژگی ممتاز روان 
.استكمال آدمی در به كار آوردن خرد از اینرو 

«خرد برترین جنبه روان ، راهبر و راهنمای طبیعی ما،و عنصری خدایی است»
که و انسانیکمال خرد در نظاره حقیقت است و کمال انسان در به کار آوردن خرد 

.استنیکبختبه این پایه از کمال دست یابد 



هایهنرجملهازمختلفهنرهایوگفتهسخنهاهنربارهدرکتابشازهاییبخشدررسطوا
وخلقباکههاییهنریعنیاخالقیهنرهایاودیدگاهاز.کندمیذکررااخالقیهایهنرونظامی

کسیینرواازآیندمیپدیدعادتوتمریناثربرکههستندهاییشایستگی،دارندوکارسرخو
بهکندمیروبدکارهایبهکهکسیو؛رودمیهنرسویبهپردازدمیشایستههایکرداربهکه

مایالتتوتاثراتکهآنگاه.استتمایالتوتاثراتبااخالقیهنروعیبکاروسر.عیبسوی
خردنماییراهویاریبهبتواندانسانکهزمانیآیدومیپدید،عیببکشانندرویزیادهبهراآدمی

آراستهاخالقیهنربهگیردپیشدرمیانههراوبپرهیزدرویزیادهازوبشناسدرادرستاندازه،
ردیگسخنبه.هاسترویزیادهازداریخودومیانگینشناختناخالقیهنراینرواز.گرددمی
رهنیکجراتنمونهبرای.انجامدمیعیببهآنسویدوهردررویزیادهکهاستایمیانههنر

هنرازوارسط...گستاخیدیگریواستبیمیکیکهاستنادرستکرانهدومیانگینواخالقی
یآزادگچونصفاتیازوخویشتنداریوجرات،دادگریدانایی،یعنیبنیادیچهارگانههای

انهمیحدآنهایهمهدرتاکوشدمیوبردمیناماخالقیهنرهایچوننیزمهربانیوبخشندگی
(1388:32زاده،نقیب).شناسدبازنادرستهایکرانهازرا



فلسفه ارسطو

 که برخالف افالطون. استتحلیل و سنجش منطقی روش فلسفی ارسطو
را  نگاهش همواره به سوی کل و در جستجوی یگانگی است ، ارسطو هر چیز
آن از جنبه های گوناگون می نگرد ، به جزء ها بخش می کند و آنگاه هریک از

اره او این روش را پیش از هر چیز در ب.بخش ها را با دیدی منطقی می سنجد
ه مفهوم های اندیشه های پیشینیان بویژه افالطون ، بکار بسته و بدین سان ب

نخست همه  ارسطو با دیدی تحلیلی و منطقی ،. بنیادی فلسفه خود رسیده است
نهد و ی جنبه های داستانی، عرفانی و شاعرانه فلسفه افالطون را به کنار می

هوم سپس به تحلیل مفهومی آنچه بر جای مانده است می پردازد و آنگاه مف
یی ارسطو از سو....های به دست آمده از این تحلیل را به میزان فهم می سنجد

گر پیشرو رو کردند و از سوی دیتحلیلپیشرو همه ی فیلسوفانی است که به 
اندیشه های یعنی کسانی است که بر آن شدند تاسیستم ساز همه ی فیلسوفان 

اشد ، به گوناگون را دریک نظام منطقی ، یعنی نظامی که بر فهم وخرد استوار ب
.استق ساختن منطیکی از نمونه های این روش تحلیلی ...یکدیگر بپیوندند



یعنی  که مقصدش شناسایینظریمی کند؛ را  سه بخشارسطو دانش 
آدمی  که برای راهنمایی کردارعملیپی بردن به حقیقت چیز هاست ، 

د و که برای ساختن چیز های سودمن( تولید کننده) سازندهاست  و 
.  زیباست

تقسیم می  متافیزیک ، ریاضی و دانش طبیعی؛ سه بخشدانش نظری به 
این کتاب ، ارسطو کتابی به نام متافیزیک دارد که مهمترین بخش. شوند

ت  در باره علاست که در بر گیرنده بررسی های ارسطو دفتر الندا 
.نخستین ، جوهر وخداست

یا علت  اصل»، « بودن»را بررسی ( دانش نخستین ) ارسطو متافیزیک 
(1388:144نقیب زاده .)داندمی«جوهر»و « نخستین



ارسطو بنیان گذار رئالیسم

مه ،که سرچشکالسیک رئالیست های :رئالیسم اقسام گوناگونی دارد مانند
الیست های اندیشه های فلسفی خود را افکار فلسفی یونان باستان می دانند، رئ

واقع  .د، علوم طبیعی و روش علمی را مبنای درک طبیعت تلقی می کننعلمی 
نی را  از جمله تو میست ها ، موجود مافوق طبیعی بری( خداباور )الهی گرایان

ام خاستگاه مشترک اقس. به عنوان خالق جهان طبیعت در نظر می گیرند 
(1389:49گوتک، .)رئالیسم آثار ارسطو است



:ارسطو
؛تاسارسطوآن هاخاستگاه مشترک رئاليست ها انواعی دارند آما 

اعتقاد ارسطو به سلسله مراتب موجودات؛
انسان به دليل عقل، باالي همه موجودات است؛

نظريه ارسطو درباره اخالق و سياست؛
است؛دوگرايیبنيان گذار 

ران  و در دو(مربيان اسكوالستيک)پيروان ارسطو در قرون وسطی
(.هاچينز، آدلر، برودي)معاصر



:مبناي رئاليسم ارسطويی

بنيادي با افالطون؛تفاوت 

است؛فعلوقوه هستی اتحاد 

علل چهارگانه؛

و عرض؛جوهر

ارسطو؛دوگرايیپيامد هاي 

انسان در پرتو عقل به انتزاع عقلی می پردازد؛

.استجوهر انسانیوجه مشترک انسان ها، 

انسانی است؛پرورش قوه عقلهدف نهايی آموزش پرورش رئاليستی، 

است؛عقلبهترين قوه انسان، 

برساند؛سعادتآموزش و پرورش بايد انسان را به 

.باشدليبرالآموزش و پرورش بايد



:هستی شناسی رئاليستی
نظريه مطابقت؛

انتزاع عقلیو ادراک حسی شناخت جهان از طريق 



:معرفت شناسی رئاليستی
شناخت علم يافتن به چيزي است؛

است؛جهان خارج با ذهنتعامل شناخت مستلزم 
ادراک حسی مقدمه شناخت است؛

و كيفيات مشروط ؛( جوهر)كيفيات پايدار
هستند؛وجه مشترک اشياء يا موجودات كيفيات پايدار، 

“نظريه ناظر” 
تقويت كند؛نظارتآموزش و پرورش بايد قواي ما را براي 

(.مادهكشف جهان يعنی انتزاع آن از)خيلی مهم استكشف جهان در رئاليست 



:اهداف تعليم و تربيت رئاليستی
پرورش  ريق از طرسيدن به خوشبختی هدف غايی تعليم و تربيت از نظر ارسطو،

.استحداكثر كمالبراي رسيدن به استعدادها

:  اهداف فرعی
از طريق رشته هاي منظم علمی؛پرورش عقل -1
. خود با انتخاب هاي عقاليیشناختتشويق به -2



با تشکر و سپاس از توجه 
و

بذل حوصله شما


