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 مباحث 
 مهم  درس

 دوم



  بٌ٘٘ذ هٖ کٌ٘ذ، دقت اگز .است فلسفٖ هختلف هَضَعات دربارٓ ف٘لسَفاى بزخٖ ًظز سٗز، فلسفٖ ّإ گشارُ

 بشً٘ذ؟ عالهت دٍ ردٗف در را بقِ٘ ٍ ٗک ردٗف در را ّا گشارُ اٗي .ّستٌذ تز بٌ٘ادٕ ٍ تز اساسٖ  آًْا اس بزخٖ
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دارد    فلسفِ   داًش: 

   اصلٖ   بخش   ٗک    : 

 بِ هٌشلٔ رٗشِ  

  اساس فلسفٍِ 

 

ٕفزعٖ   ّإ   بخش   تعذاد   :  

  ّا ٍ ستَى ّإ فلسفِ شاخِ  حکن در 



 رٗشِ إ فلسفِ اصلٖ   بخش   ٗک ٍ  : 
ًو اصم بررشی و بحث درصدد فهصفَ از بخض ای 

 .اشت آن پیراىّن ىصائم و وجّد حلیلت

کَ را احکاىی و كّاٌیً کٍٍد ىی تالش فیهصّفان 

 آورٌد؛ دشت بَ اشت وجّد و ُصتی خّد بَ ىربّط

 اشت جاری غهیت كاٌّن ُصتی در آیا کَ بداٌٍد ىحال

 ؟ٌَ یا



اشت آن طٍاخت براىکان فرع وجّد، بَ ىػرفت کَ آٌجا از 

 ىػرفت درباره بحث شپس طٍاخت اىکان اصم پذیرش اول طرط یػٍی)

   (وجّد بَ

 : خّاٍُد ىی فیهصّفان بٍابرایً

کٍٍد بررشی  را ُصتی طٍاخت در اٌصان تّاٌایی  

بپردازد ُصتی طٍاخت بَ تّاٌد ىی ابزاری چَ با و چگٌَّ بظر کَ بداٌٍد 

ًو دریابد را غهیت كاٌّن تّاٌد ىی اٌصان آیا کَ بداٌٍد خّاٍُد ىی ىحال 

  باطد؟ ىطيئً جِان در كاٌٌّی چٍیً وجّد بَ
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 دٍ بخش اصلی ٍ ریشِ ای فلسفِ

 هعرفت شٌاسی ّستی شٌاسی

وجّد و ُصتی بر حاکو غامّ و کهی احکام و كّاٌیً دربارۀ بحث  َُصتی طٍاخت در اٌصان تّاٌایی ىطانػ  
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بار دیگر بَ فػانیت ابتدای درس بازگردید و ببیٍید کَ کدام یک از  

 . گزاره ُا ىربّط بَ وجّدطٍاشی و کدام ىربّط بَ ىػرفت طٍاشی اشت

* 

* 

* 

* 

* 



ِّإ داًش اس دستِ آى ،فلسفِ داًش ّإ شاخ  

  ٍ ٍجَدشٌاسٖ بٌ٘ادٕ قَاً٘ي کِ ّستٌذ فلسفٖ

                     خاص ّإ هحذٍدُ بِ  را شٌاسٖ هعزفت

  اس هحذٍدٓ آى بٌ٘ادٕ قَاً٘ي ٍ ساسًذ هٖ هٌتقل

    کٌٌذ؛   هٖ   ب٘اى   را ٍجَد

ِکِ   باشذ   پذٗزفتِ   ٍجَدشٌاسٖ   در   کسٖ   اگز   هثال،   طَر   ب  

  « است   هادُ   اس   هجزد   ٍ هادٕ   قسن   دٍ   بز   ٍجَد»

  کِ   بگَٗذ   تَاًذ   هٖ   خَد   فلسفٖ   شٌاسٖ   اًساى   در   کسٖ   چٌ٘ي

   باشٌذ   هعتقذ   کِ   کساًٖ   حال،  . است   هجزد   ٍ   هادٕ   بعُذ   دٍ   دارإ»«اًساى»

ه   ّن   اٍ   هجزد   بعُذ   بِ   شٌاسٖ   رٍاى   علن   در   است،   بعُذ   دٍ   اٗي   دارإ   اًساى

  .    دٌّذ   هٖ   ًشاى   تزب٘ت   ٍ   رفتار   در   را   آى   جاٗگاُ   ٍ   پزداسًذ   ٕ



هاًٌذ ّاٖٗ   حَسُ   در  ف٘لسَفاًِ   تأهل   با    

ٔاخالق  فلسف  
   ٔدٗي   فلسف 
   ٔتارٗخ   فلسف    
   ٔطب٘عت   فلسف    

  
   اخالق 
   دٗي 
   تارٗخ   
طب٘عت :     

   هاًٌذ   اس فلسفِ   ّاٖٗ   شاخِ   

  .گ٘زد   هٖ   شکل

اهزٍسُ داهٌِ اٗي فلسفِ ّا 

 بس٘ار تَسعِ ٗافتِ ٍ 

ّز رشتِ علوٖ دارإ  

شاخِ إ اس فلسفِ ً٘ش 

 ّست هاًٌذ 

فلسفِ فزٌّگ 

 ٔتکٌَلَصٕ   فلسف    

   ٔحقَق   فلسف .  

 



را     فلسفِ   ّإ   شاخِ   قب٘ل   اٗي

« هضاف   ّإ   فلسفِ» 
     ًاهٌذ؛   هٖ

ًام     کِ   إ   کلوِ   بِ   فلسفِ   کلؤ   سٗزا

    است،   خاص   هَضَع   ٗا   داًش   آى

 هاًٌذ    است؛   شذُ   اضافِ

 کلؤ    بِ   کِ« فلسفِ ف٘شٗک » 

 .است   شذُ   اضافِ« ف٘شٗک » 



 

 

 



 

 

 

 ٌام 

ُای ىضافی فهصفَ 

 را کَ ىی داٌید، 

 در 

ُای خانی دایره 

 .بٍّیصید

 غهو  فهصفَ

 اخالق فهصفَ

 اكتصاد فهصفَ

 شیاشت فهصفَ

 حلّق فهصفَ

 کاىپیّتر فهصفَ

 فرٍُگ فهصفَ

 پزطکی فهصفَ



 

 

 

 

 دارٌد كرار ىضاف ُای فهصفَ در غهّم زیربٍاُای و ىباٌی

 و اشاس طّد، پذیرفتَ ىضاف ُای فهصفَ در آٌچَ و

 .گیرد ىی كرار غهّم در ٌظریات طانّدۀ



 

 

 

 

 : فهصفَ غهّم اجتياغی 

 فهصفۀ غهّم اجتياغی، یکی از طاخَ ُای

 .  ىِو فهصفَ اشت

 یکی از ىصائم ىّرد تّجَ در ایً طاخَ از

 :  فهصفَ ایً اشت کَ 

 جاىػَ اصانت و اُيیت دارد یا فردآیا  . 



 دٗذگاُ ّإ

اصالت فزد  ٗا 

 اصالت جاهعِ



 اصالت فرد

ِکٌٌذ هی زًذگی ّن کٌار کِ داًٌذ هی افراد از ای هجوَعِ را جاهع.   

ُداًٌذ هی  هقذم جاهعِ هٌافع بر را افراد هصلحت ٍ هٌافع ّوَار .  

ِدارًذ تَجِ فرد رشذ ٍ هٌافع بِ بیشتر آى، ًظایر ٍ اقتصادی ٍ فرٌّگی ّای ریسی برًاه   

است   فردی   ّای   آزادی   کٌٌذۀ   تأهیي   کِ   ّستٌذ « لیبرالیسن  » بِ   هعتقذ   سیاست در.  

 دیذگاُ



 اصالت جاهعِ

  . ًذارًذ هستقلی َّیت ٍ ًقش جاهعِ، یک افراد

 اجتواعی شرایط تابع ، جاهعِ یک افراد ّای گیری ٍتصوین ّا اًذیشِ ٍ افکار

   .است آًاى

  .    دارد   اجتواعی سَیی   ٍ سوت   آًاى،   اجتواعی   ٍ   اقتصادی   ٍ   فرٌّگی   ّای   برًاهِ

اعتقاد دارًذ  « سَسیالیسن» بِ   سیاست   در   ٍ   است   دراٍلَیت   را   جوع   هٌافع   

  . است   جوعی   هٌافع   کٌٌذۀ   تأهیي   کِ  

 دیذگاُ



گرفتِ، شکل اجتواعی علَم فلسفۀ در کِ دیذگاُ دٍ ایي 

  اجتواعی هسائل بررسی شیَۀ در زیادی تأثیر

  . دارد شٌاساى جاهعِ تَسط

 : ىیزان تاجیردیدگاه اصانت فرد ودیدگاه اصانت جاىػَ 
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طرفذاراى دیذگاُ 

  اصالت فرد ٍ جاهعِ 

 است    هعتقذ   کِ   دارد   ٍجَد   ً٘ش   سَهٖ   دٗذگاُ   ه٘اى،   اٗي   در   : 

  .جاهعِ   ّن   ٍ   دارًذ   اصالت   افزاد   ّن  

  . است   تَأهاى   جاهعِ،   ٍ   فزد   اصالت   قائل بِ   فلسفٖ   دٗذگاُ   اٗي    

اجتياغی غّاىم تأجیر تحت افراد چَ گر ، دیدگاه ایً ىطابق 

 خّد گیری تصيیو و اختیار كدرت گاه ُیچ اىا گیرٌد ىی كرار

 حتی و جاىػَ بر تأجیرگذاری تّاٌایی و دٍُد ٌيی دشت از را

 .دارٌد را جاىػَ تغییر

ُو گرد با ٌیصت،بهکَ افراد جيع صرفاً  جاىػَ آٌان ٌظر در 

 جيػی روح یکدیگر،یک با آٌان طّالٌی زٌدگی و افراد آىدن

 تأجیر جاىػَ برافراد تّاٌد ىی کَ گیرد ىی طکم جاىػَ در

 .دُد كرار جاىػَ شاختار و ُا ویژگی از تابػی را وآٌِا بگذارد
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 فهصفَ ُای طاخَ بَ کَ را ُا گزاره از یک ُر ىضاف فهصفۀ ٌام و بازگردید درس ابتدای فػانیت بَ دیگر بار

 .بٍّیصید آٌِا روی روبَ طٌّد، ىی ىربّط
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