ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﻫﺪف ﮐﻠﯽ :ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ )ﻫﺴﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ( از ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﻀﺎف

اﻫﺪاف ﺟﺰﯾﯽ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ ﮔﺰاره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﺖ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ ﮔﺰاره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﻀﺎف اﺳﺖ
ذﮐﺮ ﺗﻔﺎوت ﻫﺴﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﻀﺎف ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ

ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺎ در ﺗﻠﮕﺮام ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ

2

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﺤﻤﻮدي
دﺑﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﺬه

: t.me/mahmoudi_izehﻟﯿﻨﮏ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ1400 - 1401 :

ریشه و شاخه های فلسفه
دستهبندی

گزاره های فلسفی زیر ،نظر برخی فیلسوفان دربارۀ موضوعات مختلف فلسفی است .اگر دقت
کنید ،می بینید برخی از آنها اساسی تر و بنیادی تر هستند .این گزاره ها را در ردیف یک و بقیه
ﻏﯿﺮﮐﻠﯽ
ﮐﻠﯽ
را در ردیف دو عالمت بزنید.
2
1


 1انسان ذات ًا به زندگی اجتماعی گرایش دارد (مدنی بالطبع است).

ﮔﺰاره اول ،ﭼﻮن ﻓﻘﻂ درﺑﺎره اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،ﮐﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ

 2هستی یک وجود بی انتهاست و حد و مرزی ندارد.

ﮔﺰاره دوم ،ﭼﻮن درﺑﺎره ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﺳﺖ

 3اساس حکومت و سیاست را قدرت تشکیل می دهد.

ﮔﺰاره ﺳﻮم ،ﭼﻮن درﺑﺎر ٔه ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ

 4زندگی را با امید به آینده بنا کن ،زیرا جهان طراحی دقیقی دارد.

ﮔﺰاره ﭼﻬﺎرم ،ﭼﻮن درﺑﺎر ٔه ﺣﻘﯿﻘﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،ﮐﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ

 5تاریخ انسان از قانونمندی خاصی پیروی می کند.

ﮔﺰاره ﭘﻨﺠﻢ ،ﭼﻮن درﺑﺎر ٔه ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،ﮐﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ

 6درک واقعیت های هستی امکان پذیر است.
 7برخی از فضائل اخالقی ذات ًا ارزشمند هستند.

ﮔﺰاره ﺷﺸﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﻬﺎن .ﻟﺬا ﮐﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ﮔﺰاره ﻫﻔﺘﻢ ،ﭼﻮن درﺑﺎر ٔه ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺧﻼق در اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،ﮐﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ


 8قانون علّیت در سراسر عالم جاری و ساری است.

ﮔﺰاره ﻫﺸﺘﻢ ،ﭼﻮن درﺑﺎر ٔه ٔ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ،ﺣﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﮐﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﺳﺖ

 9موجودات جهان به دو دستۀ زوال پذیر و زوال ناپذیر تقسیم می شوند.

ﮔﺰاره ﻧﻬﻢ ،ﭼﻮن درﺑﺎر ٔه ٔ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ،ﺣﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﮐﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﺳﺖ

 10راه های مختلفی برای شناخت جهان وجود دارد.
ﮔﺰاره دﻫﻢ ،ﭼﻮن ﻓﻘﻂ درﺑﺎره اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،ﮐﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ
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1

2
8

3

9

4
5
6
7
10

 -1ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ و رﯾﺸﻪ اي ﻓﻠﺴﻔﻪ درﺻﺪد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﻪ ﭼﯿﺰي اﺳﺖ؟

 -2در ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﻞ و ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺟﻮد و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ،ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻣﻮري را ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ؟
 -3ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ و رﯾﺸﻪ اي ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ،آﻧﻬﺎ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ؟
دانش فلسفه دارای یک بخش اصلی و تعدادی بخش های فرعی است .بخش اصلی به منزلۀ
ﻧﮑﺘﻪ

ریشه و اساس فلسفه است و بخش های فرعی در حکم شاخه ها و ستون های آنند .در این درس
می خواهیم با ریشه و شاخه های این دانش آشنا شویم.

بخش اصلی و ریشه ای فلسفه

1

 ) 1این بخش از فلسفه درصدد بحث و بررسی اصل و حقیقت وجود و مسائل پیرامون آن است(.
) 2فیلسوفان تالش می کنند قوانین و احکامی را که مربوط به خود هستی و وجود است به دست
ال بدانند که آیا در هستی قانون علیت جاری است یا نه.
آورند؛ مث ً

البته از آنجا که معرفت به وجود ،فرع بر امکان شناخت آن است ،آنان می خواهند توانایی انسان در
شناخت هستی را هم بررسی کنند و بدانند که بشر چگونه و با چه ابزاری می تواند به شناخت هستی
بپردازد؛ مث ً
ال می خواهند بدانند که آیا انسان می تواند قانون علیت را دریابد و به وجود چنین قانونی
2
در جهان مطمئن باشد؟ از این رو بخش اصلی و ریشه ای فلسفه را به دو بخش تقسیم می کنیم:

(

}



 1 3هستی شناسی ،1که دربارۀ قوانین و احکام کلی و عا ّم حاکم بر هستی و وجود بحث می کند.


3
{3
 2معرفت شناسی ،2که توانایی انسان در شناخت هستی را مورد مطالعه قرار می دهد.

بررسی

بار دیگر به فعالیت ابتدای درس بازگردید و ببینید که کدام یک از گزارهها مربوط به وجودشناسی
و کدام مربوط به معرفتشناسی است.
وجودشناسی

معرفت شناسی

................................................

................................................

ط  .ﺑ. .ﻪ. . . . . . . . . . .
ﺮﺑ. .ﻮ. . .
. . 2ﻣ . .
ي . . -. .8. .-. .9. .
ﺰا. .ر.ه. . .ﻫ .ﺎ. . .
. . .ﮔ. .

. . . . . . . .1
. . . .3. .-. .4.. .5
 . .-. .6. .-. .7.. . 10
ي. . . . .
ﮔ .ﺰ.ا. .ر .ه . .ﻫ. .ﺎ . .
..

ﺪ. . . . . . . . . . . . . . . . . .
ﺷ.ﻨ. .
ﯽ. .ﺑ .ﺎ. .
ﯽ. . .ﻣ . .
ﺳ. .
ﺷ .ﻨ .ﺎ . .
ﺟ. .ﻮ.د. . . .
. .و. .
................................................

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
................................................
................................................

ﻧﮑﺘﻪ

1. ontology
2. Epistemology
 .3پس فلسفه که علم دربارۀ هستی است ،در حقیقت همان وجودشناسی است و معرفت و علم به عنوان یکی از اقسام هستی ،در داخل همان
وجودشناسی قرار می گیرد .اما به علت مباحث فراوانی که در معرفت شناسی هست ،این بخش توسعۀ فراوانی یافته و امروزه با عنوان مستقل
«معرفت شناسی» مورد بحث قرار می گیرد.
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 -1ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي داﻧﺶ ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ داﻧﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﻣﺜﺎل ﺑﺰﻧﯿﺪ؟
 -2ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﻀﺎف ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﻧﺪ و ﭼﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟

شاخه های فلسفه
) 1شاخههای دانش فلسفه ،آن دسته از دانشهای فلسفی هستند که قوانین بنیادی وجودشناسی
و معرفت شناسی را به محدودههای خاص منتقل میسازند و قوانین بنیادی آن محدودۀ از وجود
را بیان میکنند؛ بهطور مثال ،اگر کسی در وجودشناسی پذیرفته باشد که «وجود بر دو قسم مادی
و مجرد از ماده است» چنین کسی در انسانشناسی فلسفی خود میتواند بگوید که «انسان» نیز
دارای دو بُعد مادی و مجرد است .حال ،کسانی که معتقد باشند انسان دارای این دو بُعد است ،در
علومی همانند اخالق و روانشناسی به ویژگیهای بُعد مجرد او هم میپردازند 1 .1

(

بدین 2
ترتیب ،با تأمل فیلسوفانه در حوزههایی مانند اخالق ،دین ،تاریخ و طبیعت ،شاخههایی از
فلسفه مانند فلسفۀ اخالق ،فلسفۀ دین ،فلسفۀ تاریخ و فلسفۀ طبیعت شکل میگیرد .امروزه دامنۀ
این فلسفهها بسیار توسعه یافته و ناظر به بسیاری از پدیدهها یا رشتههای علمی ،شاخههایی از
فلسفه شکل گرفتهاند ،مانند فلسفۀ فرهنگ ،فلسفۀ تکنولوژی و فلسفۀ حقوق.

)

وجودشناسی و معرفت شناسی

فلسفۀ اخالق و...

علم اخالق و...

ریشۀ فلسفه

شاخه های فلسفه

دانش های خاص

برخی این قبیل شاخههای فلسفه را «فلسفههای مضاف» مینامند؛ زیرا کلمۀ فلسفه به کلمهای
که نام آن دانش یا موضوع خاص است ،اضافه شده است؛ مانند «فلسفۀ فیزیک» که به کلمۀ
«فیزیک» اضافه شده است2 .

(



 .1در بخش سوم کتاب که دیدگاه فالسفه دربارۀ انسان و فلسفۀ اخالق بیان می شود ،رابطۀ میان هستی شناسی و معرفت شناسی هر فیلسوف
با فلسفۀ مضاف او بیشتر روشن می شود.
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تکمیل کنید

نام فلسفه های مضافی را که می دانید ،در دایره های خالی بنویسید.

ﻓﻠﺴﻔﻪ دﯾﻦ
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﻨﺮ

ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺎرﯾﺦ

هستی شناسی

ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻓﻠﺴﻔﻪ روان
ﺷﻨﺎﺳﯽ

و معرفت شناسی

ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻮم
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺧﻼق
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻢ

 -1ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

فلسفه های مضاف و علوم
ﻧﮑﺘﻪ
ﻣﻬﻢ

 -2ﻣﮑﺘﺐ اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد و اﺻﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟

دانستیم که مبانی و زیربناهای علوم در فلسفه بررسی می شوند و گاهی ،به آن بخش از
مباحث فلسفی که مبانی هر علم را بررسی می کنند ،فلسفه مضاف آن علم گفته می شود.
آنچه در فلسفه های مضاف پذیرفته شود ،اساس و شالودۀ نظریات در علوم قرار می گیرد .برای
روشن تر شدن این ارتباط ،به نمونۀ زیر توجه کنید:

1

فلسفۀ علوم اجتماعی ،یکی از شاخه های مهم فلسفه است).یکی از مسائل مورد توجه در این
فرد2 .
گروهی از فیلسوفان پیرو
شاخه از فلسفه این است که آیا جامعه اصالت و اهمیت دارد یا )( 1
اصالت فرد هستند و جامعه را مجموعه ای از افراد می دانند که کنار هم زندگی می کنند .گروهی
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 -1در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺎن ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪار اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ؟
 -2در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺎن ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪار اﺻﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ؟
 -3در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺎن ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪار اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد و اﺻﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ؟

دیگر از فیلسوفان معتقدند که افراد یک جامعه نقش و هویت مستقلی ندارند و افکار و اندیشه ها
و تصمیمگیریهای آنان تابع شرایط اجتماعی آنان 1
است (.این دو دیدگاه که در فلسفۀ علوم
اجتماعی شکل گرفته ،تأثیر زیادی در شیوۀ بررسی مسائل اجتماعی توسط جامعه شناسان دارد.
 ) 1آنان که به اصالت فرد اعتقاد دارند ،همواره منافع و مصلحت افراد را بر منافع جامعه مقدم دانسته
و در برنامه ریزی های فرهنگی و اقتصادی و نظایر آن ،بیشتر به منافع و رشد فرد توجه دارند و در
سیاست نیز معتقد به «لیبرالیسم» 1هستند که تأمین کنندۀ آزادیهای فردی است1 (.
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) ا ّما آنان که برای جامعه اصالت قائلند ،برنامه های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی آنان ،سمت
2
و سویی اجتماعی دارد و منافع جمع را در اولویت قرار می دهند و در سیاست نیز به «سوسیالیسم»
اعتقاد دارند که تأمینکنندۀ منافع جمعی است2 .

(

در این میان ،دیدگاه سومی نیز وجود دارد که معتقد است هم افراد اصالت دارند و هم جامعه.
 ) 3اینان معتقدند که گرچه افراد تحت تأثیر عوامل اجتماعی قرار می گیرند ،اما هیچ گاه قدرت
اختیار و تصمیم گیری خود را از دست نمی دهند و توانایی تأثیرگذاری بر جامعه و حتی تغییر
جامعه را دارند .همچنین معتقدند که جامعه صرف ًا جمع افراد نیست ،بلکه با گرد هم آمدن افراد
و زندگی طوالنی آنان با یکدیگر ،یک روح جمعی در جامعه شکل می گیرد که می تواند برافراد
جامعه تأثیر بگذارد و آنها را تابعی از ویژگی ها و ساختار جامعه قرار دهد .این دیدگاه فلسفی قائل
به اصالت فرد و جامعه ،توأمان است3 (.
تطبیق*

به این کلمات و اصطالحات توجه کنید :مالکیت خصوصی ،مالکیت دولتی ،عدالت ،آزادی،
سرمایه داری ،بیمه های فراگیر ،تعاونی های اقتصادی ،مدارس خصوصی ،مدارس دولتی؛
این کلمات ،با کدام یک از دو دیدگاه در فلسفۀ علوم اجتماعی تناسب بیشتری دارند؟
کلمات و اصطالحات
اصالت فرد

ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ازادي ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داري ،ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ

اصالت جامعه

ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺘﯽ ،ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎي ﻓﺮاﮔﯿﺮ ،ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي
ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ
1. Liberalism
2. Socialism
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یک تجربه

دانشجویی که به تازگی تحصیل در رشتۀ علوم تربیتی را آغاز کرده بود ،در همان سال های ا ّول
متوجه شد که اساتید وی گاه و بی گاه از فالسفۀ بزرگ شرق و غرب یاد
تحصیل در دانشگاه ّ
می کنند و سخنان آنان را نقل می کنند؛ گاهی از افالطون و ارسطو و گاهی از ابن سینا و فارابی
و گاهی نیز از کانت ،هگل ،مارکس و مانند آنها .این دانشجو می گوید من تعجب کردم زیرا
این بزرگان را تاکنون به عنوان فیلسوفان بزرگ تاریخ می شناختم نه دانشمندان علوم تربیتی.
بنابراین کنجکاو شدم و در پی این برآمدم که نقش آنان را در علوم تربیتی بیابم .به تدریج
متوجه شدم که فیلسوفان دیدگاه هایی در فلسفه داشته اند که همان دیدگاه ها سبب پیدایش
مکاتب بزرگ تربیتی شده است؛ مث ً
ال دیدم فالسفه ای مانند افالطون ،ارسطو و ابن سینا که
در هستی شناسی معتقد به ماوراء الطبیعه هستند و در انسان شناسی نیز عالوه بر بدن ،روح را
هم پذیرفته اند ،مکتب های تربیتی نزدیک به هم را پدید آورده اند که با مکتب های تربیتی
کسانی که پیرو مارکس یا کانت بوده اند تفاوت زیادی دارد.
پس از این تجربه ،تصمیم گرفتم برای درک بهتر هر مکتب تربیتی ابتدا فلسفه ای را که
پشتوانۀ آن مکتب است ،به طور دقیق مطالعه کنم تا بتوانم آن مکتب را به خوبی بفهمم و
ارزیابی درستی از آن داشته و بدانم که این مکتب تربیتی ،سرانجام ،انسان را به کجا می برد.

دستهبندی

بار دیگر به فعالیت ابتدای درس بازگردید و نام فلسفۀ مضاف هر یک از گزاره ها را که به
شاخههای فلسفه مربوط می شوند ،روبه روی آنها بنویسید.
گزاره

نام فلسفۀ مضاف

ﺶ . .د.ا .ر.د. .
ﯽ. .ا .ﺟ.ﺘ. .ﻤ .ﺎ .ﻋ. .ﯽ. . .ﮔ .ﺮ.اﯾ. . . .
ﺖ. .و. . .ذا.ﺗ.ﺎ .ﺑ. .ﻪ . .ز.ﻧ .ﺪ. .ﮔ . .
ﯽ .ﺑ.ﺎ.ﻟ .ﻄ.ﺒ. .ﻊ  .ا. .ﺳ. . .
.اﻧ. .ﺴ.ﺎ. .ن. .ﻣ. .ﺪﻧ. . .

ﯽ. .
ﺳ. . .
ﺟ .ﺎ.ﻣ. .ﻌ. .ﻪ . . .ﺷ.ﻨ. .ﺎ . .
ﺴ .ﻔ. .ﻪ. . . .
. .ﻓ .ﻠ. . .

ﺪ. . . . . . . .
ﯽ . .د. .ﻫ . .
ت. .ﺗ. .ﺸ. .ﮑ.ﯿ. .ﻞ. .ﻣ. . .
ﺪ .ر. . .
ﺖ . .ر.ا . .ﻗ . .
ﺳﯿ.ﺎ. .ﺳ. . . .
ﺖ. . .و . . .
س. . .ﺣ. .ﮑ. .ﻮ .ﻣ . . .
.ا .ﺳ. .ﺎ . . .

................................

ﺪ. . . . . . . . . . .
ﯽ . .ﮐ.ﻨ. .
ي. .ﻣ. . .
و..
ﯽ . .ﭘﯿ. .ﺮ. .
ﺻ. . .
ﺧ .ﺎ . .
ي...
ن  .ا. .ز. .ﻗ .ﺎ.ﻧ .ﻮ. .ن. .ﻣ.ﻨ. .ﺪ. . .
ﺴ .ﺎ . .
ﺦ. .ا.ﻧ . .
ﺗ. .ﺎ .ر.ﯾ. .
ﺴ .ﺘ .ﻨ .ﺪ. . . . . . . . . . . . . . . . . .
ﻤﻨ. .ﺪ. . .ﻫ . .
ﺷ. .
ﯽ. . .ذا.ﺗ.ﺎ. .ا.ر. .ز. .
ﻼ .ﻗ . .
ﻞ .ا. .ﺧ. . .
ﻀ. .ﺎﺋ. . .
ﯽ .ا. .ز . .ﻓ . .
ﺑ. .ﺮ. .ﺧ. . .

ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺦ. . . . . . . . . . . . . .
ﺴ. .ﻔ . .ﻪ . .ﺗ.ﺎ. .ر.ﯾ. . .
. .ﻓ .ﻠ . .
ق. . . . . . . . . . . . .
ﻼ. . .
ﺧ. . .
ﺴ.ﻔ. .ﻪ. .ا. . .
.ﻓ.ﻠ. . .
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به کار ببندیم*

علی و دوستش در مورد موضوع علم فیزیک بحث می کنند .علی معتقد است موضوع فیزیک
در فلسفه تعریف و اثبات می شود اما دوستش اعتقاد دارد فیزیک هیچ ربطی به فلسفه ندارد،
زیرا برخی از فیزیک دانان به اثبات موضوع فیزیک پرداخته اند.
نظر شما در این باره چیست؟ موقعی که دانشمند فیزیک به اثبات موضوع علم خود می پردازد
آیا کار یک فیزیک دان را انجام می دهد یا وارد قلمرو دیگری شده است؟ نظر خود را با دلیل
در کالس ارائه کنید.
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اﻧﻮاع ﺳﻮاﻻت درس دوم ﻓﻠﺴﻔﻪ ﯾﺎزدﻫﻢ
رﯾﺸﻪ و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻋﺒﺎرات زﯾﺮ ﺻﺤﯿﺢ و ﮐﺪام ﯾﮏ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ؟
 -1ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ درﺻﺪد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﻞ و ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺟﻮد و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن اﺳﺖ ﺻﺤﯿﺢ
 -2ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ درﺑﺎره ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺣﮑﺎم ﮐﻠﯽ و ﻋﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻫﺴﺘﯽ و وﺟﻮد ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻏﻠﻂ
 -3ﻣﺒﺎﻧﯽ و زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎي ﻋﻠﻮم در ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻏﻠﻂ
 -4ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﻋﻠﻢ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﻀﺎف آن ﻋﻠﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺻﺤﯿﺢ
 -5ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﺖ ﺻﺤﯿﺢ
 -6آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ،ﻫﻤﻮاره ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻓﺮاد ﻣﻘﺪم داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﻏﻠﻂ
 -7ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﻤﻌﯽ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﺻﺤﯿﺢ

ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ
 -1ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ  .....................ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻓﺮﻋﯽ در ﺣﮑﻢ  ...........................آﻧﻨﺪ

رﯾﺸﻪ و اﺳﺎس  -ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ و ﺳﺘﻮن ﻫﺎي
 -2ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺣﮑﺎﻣﯽ را ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد  ..............اﺳﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ اورﻧﺪ

ﻫﺴﺘﯽ و وﺟﻮد

 -3ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ،ﻓﺮع ﺑﺮ  ................آن اﺳﺖ اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺖ
 ...................... -4ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺴﺘﯽ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ
 -5آﻧﭽﻪ در  ....................ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،اﺳﺎس و ﺷﺎﻟﻮده ﻧﻈﺮﯾﺎت در ﻋﻠﻮم ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﻀﺎف
 -6ﮔﺮوﻫﯽ از ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﭘﯿﺮو  ..........ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از اﻓﺮاد ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد

 -7ﻃﺮﻓﺪاران  ..................ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻘﺶ و ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ

اﺻﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ
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