
 احسان اله ربیعی 

دردرس اول بامفهوم فلسفه وتاریخ ووبژگیهای ان اشناشدید،دردرس دوم  

 درموردریشه وشاخه های فلسفه خواهیم گفت 

اگربه یک  ار فلسفه که مسایل بنیادین،کلی واساسی هستی رامطالعه میکند

درخت تشبیه کنیم ریشه ای داردوشاخه ای،یعنی یک بخش اصلی داردویک  

فلسفه عبارت است ازهستی شناسی ومعرفت  بخش فرعی،بخش اصلی 

 شناسی

  درباره اصل هستی ومسایل وقواعدان بحث کند  هستی شناسی میخواهد

وچون الزمه این کارشناختن هستی وتوانایی انسان درشناختن ان است 

دراینجا بحث معرفت شناسی هم مطرح میشودیعنی توانایی انسان درشناخت  

رباره انوابزارکسب شناخت ونظرات مختلف د  

امابخش فرعی یاشاخه های فلسفه ان احکام و قوانین اصلی رادرباره یک  

دانش خاص یاقسمتی ازوجودبیان میکند،یعنی هردیدگاهی که مادرهستی  

شناسی ومعرفت شناسی داشته باشیم دردیدگاه مادرباره ان دانش خاص مثال 

ی اخالق یاهنریاعلم تاثیردارد،اگرمادرهستی شناسی جهان رادارا

دوبعدمادی وغیرمادی بدانیم درروانشناسی که شاخه فرعی است انسان 

 رادارای بعدمادی و روح غیرمادی می دانیم 

چون دراینجا فلسفه به ان علم خاص اضافه میشودبه ان فلسفه مضاف می  

ه علم وغیرهگویندیعنی فلسفه به ان علم اضافه شدمثال فلسفه اخالق یافلسف  

علوم درفلسفه مضاف مطرح میشودواساس وبنیان  تمام مبانی وزیربناهای 

 نظریه های مختلف درعلوم است

یکی ازفلسفه های مضاف فلسفه جامعه شناسی است که درباره جامعه  

وافرادومسایل مربوط به ان بحث میکند،یک سوال مهم درفلسفه جامعه  

شناسی این است که انچه اصل است جامعه است یافرد؟ایاجامعه اصلی است 

اعتباری یابرعکس این افرادن که جامعه رامی سازند،درپاسخ به این  وفرد

 سوال سه دیدگاه وجوددارد 

(اصالت فرد: 1  
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این گروه فردرااصل دانسته ومیگویندجامعه مجموعه ای ازافراداست  

 وچیزی جدای ازجامعه نیست 

انهامصلحت فردرانقدم برمصلحت جامعه میدانندودربرنامه های مختلف  

فردراموردتوجه قرارمیدهندودرسیاست معتقدبه ازادیهای فردی یعنی 

 لیبرالیسم هستند 

(اصالت جامعه  2  

این گروه جامعه رااصل میدانندوافرادراتابع شرایط اجتماعی می دانندومنافع 

رادراولویت قرارمیدهندودرسیاست به سوسیالیسم که ازادیهای جمعی  جامعه 

 راتامین میکنداعتقاددارند 

الت فردوجمع (اص3  

انهاهم به افرادتوجه دارندوهم به جامعه،درست است که انسان تحت 

تاثیرجامعه است اماخودش هم دارای اختیارواراده است ومیتوانددرجامعه  

تاثیربگذارد،زندگی طوالنی افراددرکنارهم ودریک جامعه باعث میشودیک 

دوانها روح جمعی در جامعه شکل بگیردکه برافرادجامعخ تاثیرمی گذار

 راپیروویژگیهای جامعه قرارمیدهد 
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