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 یدسته بند

 د،یکن . اگر دقتاست یموضوعات مختلف فلسف ۀدربار لسوفانیف ینظر برخ ر،یز یفلسف یگزاره ها

 تر هستند.  یادیتر و بن یاز آنها اساس یبرخ دینیب یم

 .دیدو عالمت بزن فیدر رد را هیو بق کی فیگزاره ها را در رد نیا

 یفلسف یگزاره ها 1 2

 .دارد شیگرا یاجتماع یبالطبع است و ذاتا به زندگ یانسان مدن 1  *

 .ندارد یانتهاست و حد و مرز یبوجود  کی یهست 2 تر کلی 

 .دهد یم لیرا قدرت تشک استیاساس حکومت و س 3  *

 .دارد یقیدق یجهان طراح رایبنا کن، ز ندهیبه آ دیرا با ام یزندگ 4  *

 .کند یم یرویپ یخاص یانسان از قانونمند خیتار 5  *

 .است ریامکان پذ یهست یها تیواقعدرک  6 تر کلی 

 .ذاتا ارزشمند هستند یاز فضائل اخالق یبرخ 7  *

 .است یو سار یدر سراسر عالم جار تیّقانون عل 8 تر کلی 

 .دشون یم میتقس ریو زوال ناپذ ریزوال پذ ۀبه دو دستموجودات جهان  9 تر کلی 

 .وجود داردشناخت جهان  یبرا یمختلف یراه ها 11 تر کلی 

 ۀبه منزل یاست. بخش اصل یفرع یبخش ها یو تعداد یبخش اصل کی یدانش فلسفه دارا

 .آنند یدر حکم شاخه ها و ستون ها یفرع یو اساس فلسفه است و بخش ها شهیر

 

 



 

 

 فلسفه یا شهیو ر یبخش اصل

 

 آن رامونیمسائل پو  وجود قتیاصل و حق یبحث و بررس                     فلسفه یبخش اصل

 .است

 لسوفانیفوظیفه 

 به دست است وجود و یخود هسترا که مربوط به  یو احکام نیقوانکنند  یتالش م لسوفانیف

 .نه ایاست  یجار تیقانون عل یدر هست ایمثال بدانند که آ آورند؛

 

 یعنی؟ معرفت 

 می کند یهم بررس یهست شناخت نسان درا ییتوانا               

 بپردازد؛ یشناخت هست تواند به یم یچه ابزارو با  چگونهکه بشر  بدانندو  

جهان  در یقانون نیو به وجود چن ابدیرا در تیتواند قانون عل یانسان م ایخواهند بدانند که آ یمثالً م 

 مطمئن باشد؟

 

 شود؟ یم میبخش تقس چندفلسفه را به  یا شهیو ر یبخش اصل 

 

 .کند یبحث م و وجود یهستحاکم بر  و عامّ یو احکام کل نیقوان ۀدربار     : یشناس یهست -1

 .دهد یقرار م مورد مطالعهرا  یانسان در شناخت هست ییتوانا   :  یمعرفت شناس - 2



 

 

 بررسی

یز گزاره ها مربوط به وجودشناسا کیکه کدام  دینیو بب دیدرس بازگرد یبتدا ا تیبه فعال گریبار د  

 است. یکدام مربوط به معرفت شناس و

یمعرفت شناس  یوجودشناس  

 اردند یانتهاست و حد و مرز یب وجود کی یهست

 .است یو سار یجارسراسر عالم در  تیّقانون عل

و زوال  ریزوال پذ ۀبه دو دستموجودات جهان 

 شوند یم میتقس ریناپذ

شناخت  یبرا یمختلف یراه ها

 وجود دارد.جهان 

امکان  یهست یها تیدرک واقع

 است. ریپذ

 

 فلسفه یشاخه ها

 چیست؟ دانش فلسفه، یشاخه هامنظور از  

 یرفت شناسمع وی وجودشناس یادیبن نیقوانهستند که  یفلسف یآن دسته از دانش ها 

 را از وجود ۀآن محدود یادیبن نیو قوانسازند  یخاص منتقل م یرا به محدوده ها

 کنند یم انیب

 به طور مثال

اده مجرد از مو  یدو قسم مادبر  وجود باشد که رفتهیپذ یدر وجودشناس یاگر کس 

 است 

 یدو بعُد ماد یادار دیتواند بگو یم بررسی می شودی فلسف یانسان شناساین نکته در  

 و مجرد است

 

 دو بعُد است،  نیا یکه معتقد باشند انسان دارا یحال، کسان



 

 

 تیآن را در رفتار و ترب گاهیجاو پردازند  یبه بعُد مجرد او هم م یعلم روان شناس .در

 دهند  ینشان م

 یعنی چه؟   مضاف ۀفلسف

ف می باشد  فلسفه مضا موضوع خاص است، اضافه شده ایدانش زمانی که فلسفه به  

 گویند

 ۀفلسف فرهنگ،ۀففلس ،عتیطب ۀو فلسف خیتار ۀفلسف ن،ید ۀخالق، فلسفاۀمانند فلسف

 کیزیف ۀفلسف و حقوق ۀفلسف ، یتکنولوژ

 

 ؟ندچگونه شکل گرفتفلسفه   یشاخه ها یا مضافهای   ۀفلسف

 

 ییخه هاشا .....،عتیو طب خیتار ن،یاخالق، دمانند  ییدر حوزه ها لسوفانهیتأمل فبا 

 .گرفتندشکل  یا فلسفه های مضاف  فلسفهاز

  عتیطب ۀو فلسف خیتار ۀفلسف ن،ید ۀخالق، فلسف اۀمانند فلسف 

 

 یمعرفت شناس           و       هستی شناسییا  یوجودشناس                                             

 

 فلسفه سیاست،فلسفه تاریخ، فلسفه حقوق، فلسفه فیزیک                                                   

، عتیطب ۀو فلسف خیتار ۀفلسف ن،ید ۀخالق، فلسف اۀفلسف                                                 

 فلسفه علوم اجتماعی....

فلسفه ۀشیر                          

فلسفه یشاخه ها  

 یا فلسفه های مضا ف



 

 

 

                                                   

،کیزیحقوق، ف خ،یتار است،یس  

 ....یعلوم اجتماع عت،یو طب خیتار ن،یخالق، د ا

 

 

 15ص  دیکن لیتکم

 

 مضاف یو آنچه در فلسفه ها مضاف قرار دارند یفلسفه هادر  علوم یربناهایو ز یمبان

.ردیگ یقرار مدر علوم  اتینظر ۀاساس و شالودشود،  رفتهیپذ  

 

هستی شناسی

و معرفت شناسی

قفلسفه اخال
قفلسفه حقو

کفلسفه فیزی

فلسفه 

علوم اجتماعی
تفلسفه سیاس

فلسفه 
روانشناسی

فلسفه تاریخ

 یدانش ها

 خاص



 

 

یدگاه را زمینه  شکل گیری سه د.مهم فلسفه است یاز شاخه ها یکی ،یعلوم اجتماع ۀفلسف

 فراهم کرد 

 اصالت فرد                       اصالت جامعه                      اصالت  فرد و جامعه 

 چه مباحثی است؟ ،یعلوم اجتماع ۀمسائل مورد توجه فلسف 

و صالت جامعه ا ایآاست که  نیا یعلوم اجتماع ۀاز مسائل مورد توجه در فلسف یکی

 همچنین  موجب شکل گیری  دو دیدگاه  لیبرالیسم و سوسیالیسم  شد .فرد ایدارد 

 

 چیست؟ یعلوم اجتماع ۀفلسفدر  فرد   اصالتمنظور از 

 شد سمیبرالیل استیسو موجب شکل گیری   در جامعه تاکید دارد فرد نقش بیشتر به   

 

 ؟ستیچ یعلوم اجتماعدراصالت  فرد ویژگی های  

 کنند. یم یدانند که کنار هم زندگ یاز افراد م یمجموعه ا جامعه را-

می دانندمنافع و مصلحت افراد را بر منافع جامعه مقدم  همواره -    

 دبه منافع و رشد فرد توجه دارن شتریآن، ب ریو نظا یو اقتصاد یفرهنگ یها یزیدر برنامه ر -

 دارندتوجه  یفرد یها یآزاداعتقاد دارند که به  سمیبرالیلبه  زین استیدر س -

  

 ست؟یچ یعلوم اجتماع ۀفلسف جامعه منظور از اصالت

 دش سمیالیسوس  استیس یریدارد  و موجب شکل گ دیتاک  جامعهنقش به   شتریب

 



 

 

 ؟ستیچ یعلوم اجتماعدر جامعهاصالت  ویژگی های  

 دهند یقرار م تیاولو منافع جمع را در -

 دارد  یجتماع ایی آنان، سمت و سو یو اجتماع یو اقتصاد یفرهنگ یبرنامه ها - 

 ندارند  یمستقل تیجامعه نقش و هو کیافراد  -

 آنان است. یاجتماع طیآنان تابع شرا یها یریگ میها و تصم شهیافکار و اند -

 است یمنافع جمع ۀکنند نیتأماعتقاد دارند که  سمیالیسوس به زین استیدر س -

 

چیست؟ افراد اصالت دارند و هم جامعههم ویژگی های  دیدگاهی که    

 

 رایاخت گاه قدرت چیاما ه رند،یگ یقرار م یعوامل اجتماع ریمعتقدند که گرچه افراد تحت تأث -

   دهند  یخود را از دست نم یریگ میو تصم

را دارند. رجامعهییتغ یبر جامعه و حت یرگذاریتأث ییتواناافراد   -  

 کی گر،یکدیآنان با  یطوالن یزندگ وبلکه با گرد هم آمدن افراد ست،یجامعه صرفاً جمع افراد ن -

  ردیگ یدر جامعه شکل م یروح جمع

 ها و ساختار جامعه یژگیاز و یتابعبگذارد و آنها را  ریتأث جامعه افرادروح جمعی می تواند بر  -

 قرار دهد.

است.اصالت فرد و جامعه، توأمان  به قائل یفلسف دگاهید نیا -  

 

 

 



 

 

 16ص  قیتطب

عدالت،  ،یدولت تیمالک ،یخصوص تی: مالکدیکلمات و اصطالحات توجه کن نیبه ا

 ،یمدارس خصوص ،یاقتصاد یها یتعاون ر،یفراگ یها مهیب ،یدار هی،سرمایآزاد

تناسب  یعلوم اجتماع ۀدر فلسف دگاهیاز دو د کیکلمات، با کدام  نی؛ایمدارس دولت

 دارند؟ یشتریب

 کلمات و اصطالحات 

 یعدالت، آزاد -یمدارس خصوص -یخصوص تیمالک اصالت فرد

 یها یتعاون ر،یفراگ یها مهیب ،یدار هیسرما -یدولت تیمالک اصالت جامعه

 یدار هیسرما -یمدارس دولت -یاقتصاد

 

 17ص  یدسته بند

از گزاره ها را  کیمضاف هر  ۀو نام فلسف دیدرس بازگرد یابتدا تیبه فعال گریبار د

.دیسیآنها بنو یشوند، روبه رو یفلسفه مربوط م یها شاخه که به  

مضاف ۀنام فلسف گزاره  

 فلسفه علوم اجتماعی .دارد شیگرا یاجتماع یزندگبالطبع است و ذاتا به  یانسان مدن

 فلسفه سیاست .دهد یم لیتشکرا قدرت  استیحکومت و ساساس 

 فلسفه اخالق .دارد یقیدق یجهان طراح رایبنا کن، ز ندهیبه آ دیامرا با  یزندگ

 فلسفه تاریخ .کند یم یرویپ یخاص یاز قانونمندانسان  خیتار

 فلسفه اخالق هستند.ذاتا ارزشمند  یفضائل اخالقاز  یبرخ

 


