
 خه هاي فلسفه»  «ریشه ها و شا درس دومه 

 

                                                               

منزله ریشه و اساس بخش اصلی به  است.    رعیخش هاي فتعدادي بو   یک بخش اصلیدانش فلسفه داراي    ●

. در این درس می خواهیم با ریشه ها و شاخه بخش هاي فرعی در حکم شاخه ها و ستون هاي آننداست و   فلسفه

 هاي این دانش آشنا شویم.

ه و گزاره قبل از پرداختن به تفاوت بخش اصلی فلسفه و بخش هاي فرعی آن ، به گزاره هاي فلسفی زیر دقت کرد

 بنیادي تر هستند، مشخص کنید.  هایی که اساسی تر و

 گزاره ها:

 انسان ذاتًا به زندگی اجتماعی گرایش دارد.( مدنی بالطبع) - 1

 هستی یک وجود بی انتهاست و حد و مرزي ندارد  - 2

 اساس حکومت و سیاست را قدرت تشکیل می دهد - 3

 جهان طراحی دقیقی داردزندگی را با امید به آینده بنا کن ، زیرا    - 4

 یخ انسان از قانونمندي خاصی پیروي می کندتار  - 5

 درك واقعیت هاي هستی امکان پذیر است  - 6

 برخی از فضایل اخالقی ذاتاً ارزشمند هستند  - 7

 قانون علیت در سراسر عالم جاري و ساري است  - 8

 دموجودات جهان به دودسته زوال پذیر و زوال ناپذیر تقسیم می شون  - 9

 براي شناخت جهان وجود دارد راه هاي مختلفی    - 10



 را انتخاب کرده اید ، انتخاب شما صحیح است. 10و گزاره    8گزاره    –  6گزاره    –2دانش آموزان عزیز اگر گزاره هاي  

 حال سوال این است: چرا این گزاره هاي فلسفی نسبت به سایر گزاره ها بنیادي تر هستند؟

 و ریشه اي فلسفه را بررسی می کنیم.بخش اصلی    ، این سوال  براي روشن شدن و پاسخ به

 بخش اصلی و ریشه اي فلسفه: ( فلسفه اولی)

 سوال ؟ بخش ریشه اي فلسفه پیرامون چه موضوعی بحث می کند؟

» و مسائل پیرامون آن اصل و حقیقت وجوداین بخش از فلسفه در صدد بحث و بررسی «  - پاسخ: الف

 (هستی شناسی)است.

( هستی است، به دست آورند؛  قوانین و احکامی را که مربوط به خود هستی و وجودفان تالش می کنند یلسوف  - ب

 شناسی) 

 مثالً: آیا در هستی قانون علیت جاري است یا نه؟ 

را هم بررسی کنند و بدانند بشر چگونه و با چه   شناخت هستیفیلسوفان می خواهند توانایی انسان را در    - ج

   ( معرفت شناسی)به شناخت هستی بپردازد.اند  ی توابزاري م 

 وجود چنین قانونی در جهان مطمئن شود؟مثالً: آیا انسان می تواند قانون علیت را بشناسد و به  

 سوال ؟ چرا بحث شناخت و معرفت شناسی در بخش ریشه اي فلسفه بررسی می شود؟

 بتدا باید مطمئن شد که آیا امکان شناختِنی ا؛ یعبر« امکان شناخت» است.  فرع»  دپاسخ: زیرا «معرفت به وجو

 «وجود » هست و اگر هست با چه ابزاري و چگونه ، سپس  به بحث وجود و هستی پرداخت.

 پس: بخش اصلی و ریشه اي فلسفه به دو بخش تقسیم می شود:

 ندحاکم بر هستی و وجود بحث می ک  احکام کلی و عامهستی شناسی: که در باره قوانین و    - 1

 را مورد مطالعه قرار می دهد  شناخت هستیمعرفت شناسی: که توانایی انسان در    - 2

سوال: با دقت در گزاره هاي ابتداي درس ، گزاره هایی که مربوط به هستی شناسی است از معرفت شناسی جدا 

 کنید.

 است  مربوط به معرفت شناسی 10و   6مربوط به هستی شناسی و گزاره هاي    8  و2پاسخ: گزاره هاي  

 ( فلسفه هاي مضاف)  شاخه هاي فلسفه 



 به گزاره هاي زیر دقت کرده و گزاره هایی که از سایر گزاره ها اساسی تر هستند مشخص کنید.

 جیوه در دماي معمولی مایع است  - 1

 اجتماعی گرایش داردانسان ذاتًا به زندگی   - 2

 خوردن مال یتیم حرام است  - 3

 اخالق مطلق است - 4

 ندي خاصی پیروي می کند ان از قانونمتاریخ انس  - 5

 حقیقت و ماهیت عدالت چیست؟  - 6

 حق حکومت از آن خداست یا انسان؟  - 7

 چرا فلزات در اثر حرارت منبسط می شوند؟   - 8

 است، انتخاب شما صحیح است.  7  - 6  - 5  - 4 - 2ما گزاره هاي  دانش آموزان عزیز اگر گزاره هاي انتخابی ش

 ؟ین گزاره ها چه بوده استحال معیار براي انتخاب ا

 در شاخه هاي فلسفه  این مسئله تبیین می شود.

معرفت قوانین بنیادي وجود شناسی و  شاخه هاي دانش فلسفه  آن دسته از دانش هاي فلسفی هستند که «  

و قوانین بنیادي آن محدوده از وجود را بیان می   منتقل می سازند  ي خاص«دانش ها»شناسی را به محدوده ها

 نند.» ک

که بر بنیادي به عبارت دیگر: امروزه در بسیاري از پدیده ها یا رشته هاي علمی شاخه هایی از فلسفه شکل گرفته  

 .ترین مسائل آن علم می پردازد

« ن«فلسفه هاي مضاف » می نامند ؛ زیرا کلمه فلسفه به کلمه اي که نام آنکته: این قبیل شاخه هاي فلسفه را  

 مانند «فلسفه فیزیک»،«فلسفه اخالق» و...است، اضافه شده است؛  دانش یا موضوع خاص  

 دقت: تفکیک سه نوع گزاره از هم:

 از مسائل  علم تجربی   ←در جه حرارت می جوشد  100مثال: آب در  

مربوط به یک پدیده بود، به صورت کلی تر بیان می کنیم که تمام پدیده هاي طبیعی و  که فقطرا  حال این گزاره  

پدیده هاي عالم طبیعت قابل شناخت است  ؟ این گزاره کلی تر و علت   در بر بگیرد به این شکل: آیا   مادي را

 عی» است.اساسی تر است زیرا شامل  تمام پدیده هاي طبیعی می شود پس مربوط به «فلسفه علوم طبی



و ساري سراسر عالم جاري    آیا قانون علیت درم بگوییم:  ه صورت کلی تر بیان کنیم می توانیحال اگر بخواهیم ب

است؟ این گزاره مربوط به بخش ریشه اي فلسفه یا فلسفه اولی است زیرا تمام موجودات جهان هستی را در بر 

 گرفته است.

و زیر بناهاي فلسفه هاي مضاف در فلسفه  اولی یا بخش ریشه اي   پس: زیر بنا هاي علوم در فلسفه هاي مضاف  

 فلسفه است .

 دانش هاي خاص  ←هاي فلسفه  خه  شا  ←ریشه فلسفه

 علم اخالق  ←فلسفه اخالق    ←وجود شناسی و معرفت شناسی  

 سوال؟ 

 فلسفه هاي مضاف چگونه شکل می گیرد؟

در حوزه هایی ماننداخالق، دین، تاریخ و طبیعت ، شاخه هایی از فلسفه مانند فلسفه   با تأمل فیلسوفانهپاسخ:  

 سفه طبیعت شکل می گیرد.اخالق، فلسفه دین ، فلسفه تاریخ و فل

 فلسفه هاي مضاف و علوم: 

پذیرفته سوال ؟ این که مبانی و زیر بناهاي علوم در فلسفه هاي مضاف قرار داردو آنچه در فلسفه هاي مضاف 

 شود، اساس و شالوده نظرایات در علوم قرار می گیرد، به چه معنا و مفهومی است؟ ( با مثال توضیح دهید) 

 پاسخ: 

اجتماعی ، یکی از شاخه هاي مهم فلسفه است؛ یکی از مسائل مورد توجه در این شاخه از  سفه علوممثالً فل

این پرسش یک پرسش فلسفی است که از   ←ا فرد؟»فلسفه این است که « آیا جامعه اصالت و اهمیت دارد ی

 مسائل اساسی جامعه شناسی است و پاسخ به آن به روش عقلی است.

و جامعه را مجموعه اي از افراد می دانند که کنار هم زندگی می کنند   یرو اصالت فرد هستندگروهی از فیلسوفان پ

هویت مستقل از جامعه ندارند و اندیشه ها و تصمیم معتقدند که افراد جامعه نقش و   و گروه دیگر از فیلسوفان

 گیري هاي آن ها تابع شرایط اجتماعی است 

لت فرد و جامعه) که در فلسفه علوم اجتماعی شکل گرفته، چه تأثیري صا(ا  سوال ؟ این دو دیدگاهطرح یک    خب

 در شیوه بررسی مسائل اجتماعی دارد؟

آنان که به اصالت فرد اعتقاد دارند، همواره منافع و مصلحت افراد را بر منافع جامعه مقدم دانسته و در - 1پاسخ:  

 ه منافع فرد توجه دارند برنامه ریزي هاي فرهنگی و اقتصادي و نظایر آن ، بیشتر ب



 .یت قرار می دهند  ولوجمع را در ا  آنان که براي جامعه اصالت قائل هستند، منافع  - 2

 یدگاه سومی هم وجود دارد که معتقد است هم افراد اصالت دارند و هم جامعه ، بدین شکل که  د  - 3

ه قدرت اختیار و تصمیم گیري خود را از اگر چه افراد تحت تأثیر عوامل اجتماعی قرار می گیرند، اما هیچگا  - الف

 و حتی تغییر آن را دارند؛  و توانایی تأثیر گذاري بر جامعه  دست نمی دهند

همچنین معتقدند جامعه صرفاً افراد جامعه نیست ، بلکه با گرد هم آمدن افراد و زندگی طوالنی آنان با   - ب

ی از بر افراد جامعه تأثیر بگذارد و آن ها را تابع  یک روح جمعی در جامعه شکل می گیرد که می تواندیکدیگر،  

 جامعه توأمان قائل هستند.؛ این گروه به اصلت فرد و  ویژگی ها و ساختار جامعه قرار دهد

 سوال؟ «لیبرالیسم» و«سوسیالیسم» در بر گیرنده چه اعتقاداتی هستند؟

 پاسخ: لیبرالیسم  تأمین کننده آزادي هاي فردي است؛  

اعتقاد دارند ، همواره منافع و مصلحت افراد را بر منافع جامعه مقدم دانسته و در برنامه   «اصالت فرد»آنان که به  

رهنگی و اقتصادي و نظایر آن ، بیشتر به منافع و رشد فرد توجه دارند و در«سیاست» نیز معتقد به ریزي هاي ف

 لیبرالیسم هستند.

 «سوسیالیسم»، تأمین کننده منافع جمعی است؛

که براي جامعه اصالت قائلند، برنامه هاي فرهنگی و اقتصادي و اجتماعی آنان ، سمت و سوي اجتماعی دارد و   انآن

 جمع را در اولویت قرار می دهند و در سیاست نیز به «سوسیالیسم» اعقاد دارند.  منافع

 خود ارزیابی:

 ام یک از فلسفه هاي مضاف ارتباط دارد.اکنون بار دیگربه گزاره هاي ابتداي دقت کرده و مشخص کنید که به کد

 فلسفه اجتماع یا فلسفه جامعه شناسی←پاسخ: گزاره اول  

 این شاخه از فلسفه این است که «اصلت با فرد است یا اجتماع؟»از مسائل مهم  

 فلسفه سیاست←گزاره سوم

 انی است؟»از مسائل مهم این شاخه از فلسفه این است که «حکومت بر مردم حق چه کسی یا چه کس

 فلسفه انسان شناسی   ←گزاره چهارم

 چند بُعد است؟»  یکی از مسائل مهم این شاخه از فلسفه این است که « انسان داراي

 فلسفه تاریخ  ←گزاره پنجم



از فلسفه این است که« چه قواعدي بر حرکت تاریخی جوامع حاکم است؟»،« عامل اصلی  از مسائل مهم این شاخه

 ت؟»،« آیا تاریخ سیر تکاملی دارد؟»تحوالت اجتماعی چیس

 معرفت شناسی  ←گزاره ششم

 از مسائل مهم آن این است که «شناخت چیست و به چه اموري تعلق می گیرد؟» 

 فلسفه اخالق  ←گزاره هشتم  

از مسائل مهم این شاخه از فلسفه این است که « اخالق نسبی است یا مطلق؟» ،« اصول و قواعد اخالقی ارزش  

قواعد اخالقی ریشه در فطرت انسان   ،« آیاند یا صرفًا وسیله اي براي کنترل زندگی اجتماعی است؟»ذاتی دار

 دارند؟» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


