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«درس دوم : ریشه و شاخه های فلسفه »   

ید. 1 هست  شنایس و معرفت شنایس.دو بخش اصیل و ریشه ای فلسفه را نام بیر  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ی و احکام کیل و عام حاکم بر هست  و  . هست  شناش را با مثال تعریف کنید. 2 هست  شنایس درباره قوانتر

 وجود بحث یم کند برای مثال آیا پدیده ها یم توانند به اختیار خود موجود شوند؟

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

معرفت شنایس توانانی انسان در شناخت هست  را مورد ش را تعریف کنید و مثال بزنید. . معرفت شنا3

درک واقعیات هست  امکان پذیر است؟مطالعه قرار یم دهد برای مثال آیا   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ی بنیادی . مقصود از شاخه های فلسفه چیست؟ 4  هستند که قوانتر
آن دسته از دانش های فلسفی

ی بنیادی آن محدوده از  وجود شنایس و معرفت شنایس را به محدوده های خاص منتقل یم سازند و قوانتر

 وجود را بیان یم کنند. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

هر یک از شاخه های فلسفه را فلسفه مضاف یم نامند زیرا   . فلسفه ی مضاف را با مثال تعریف کنید. 5

یک یا دین ...  ی  کلمه فلسفه به آن دانش یا موضوع خاص اضافه شده است مثال فلسفه اخالق، فلسفه فیر

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

اصالت فردی در فلسفه علوم اجتمایع را توضیح دهید.  مکتب. دیدگاه 6  

منافع و مصلحت افراد را بر منافع جامعه و است  تشکیل شده مجموعه ای از افراد  از  معتقدند جامعه

 ، اقتصادی و ... بیشی  به منافع و رشد فرد توجه دارند و در مقدم دانسته و در 
ی

برنامه ریزی های فرهنگ

الیسم هستند .   سیاست معتقد به لییر

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

وان اصالت جامعه7 در فلسفه علوم اجتمایع را بیان کنید.  . دیدگاه و نظر پیر  

ایط اجتمایع  از نظر آنان افراد جامعه نقش و هویت مستقیل ندارند و افکار و تصمیم های آنان تابع رسی

 ، اجت
ی

مایع و اقتصادی و ... سمت و سونی اجتمایع دارد و منافع جمیع است، بنابراین برنامه های فرهنگ

سیاست معتقد به سوسیالیسم هستند. را در اولویت قرار یم دهند و در   

. نام فلسفه ی مضاف هر یک از گزاره های زیر را بنویسید. 8  

 اجتمایع گرایش دارد. ) فلسفه جامعه شنایس(1
ی

. انسان مدنی بالطبع است و ذاتا به زندگ  
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 را با امید به آینده بنا کن زیرا جهان طراح دقیف  دارد ) فلسفه انسان شنایس (2
ی

. زندگ  

اساس حکومت و سیاست را قدرت تشکیل یم دهد ) فلسفه سیاست(. 3  

وی یم کند ) فلسفه تاری    خ (4 . تاری    خ انسان از قانونمندی خایص پیر  

 ارزشمند هستند ) فلسفه اخالق( 5
ً
 ذاتا

 
. برخی از فضائل اخالق  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

. کدام یک از گزاره های زیر مربوط به هست  شناش و کدام یک مربوط به معرفت شناش است؟9  

. هست  یک وجود نر انتهاست و حد و مرزی ندارد ) هست  شنایس (1  

. درک واقعیات هست  امکان پذیر است ) معرفت شنایس (2  

ی و ساری است ) هست  شنایس(. قانون علیت در رسارس عالم جار 3  

. راه های مختلفی برای شناخت جهان وجود دارد ) معرفت شنایس (4  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ند؟. مشخص کنید هر یک از موارد زیر در کدام بخش از فلسفه قرار 10 یم گیر  

 الف( زوال پذیری موجودات ) هست  شنایس ( 

 ب( فلسفه دین ) فلسفه مضاف (

 ج( علم اقتصاد ) دانش خاص (

 د( امکان شناخت ) معرفت شنایس (

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

درسنکات مهم   

است.  فریعو تعدادی بخش های  اصیل.دانش فلسفه دارای یک بخش 1  

له 2 ی  ستونها و  شاخهو بخش های فریع در حکم  اساسو  ریشه. بخش اصیل فلسفه به میی

 های فلسفه هستند. 

امون آنست وجود. بخش اصیل و ریشه ای فلسفه به دنبال برریس اصل و حقیقت 3 و مسائل پیر  

قرار دارند ، اساس و شالوده نظریات در علوم  مضاف های فلسفه. مبانی و زیربناهای علوم در 4

آن علم گرفته یم شود.  مضاف فلسفهاز   
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الیسم. مکتب اصالت فرد در سیاست معتقد به 5 ی کننده ی  لییر  های آزادیهستند که تامتر

است.  فردی  

و 6 ی کننده هس سوسیالیسم. مکتب اصالت جامعه در سیاست پیر  جمیع منافعتند که تامتر

 است. 

 هم بابه اصالت فرد و جامعه  همزماندر فلسفه علوم اجتمایع وجود دارد که  سویم دیدگاه. 7

 معتقدند. 

، رسمایه داری و مدارس خصویص از جمله مفاهییم هستند که ، آزادی خصویص مالکیت. 8

الیسم ( یم باشند.  فرد اصالتمتاثر از مکتب  ) لییر  

 های اقتصادی و بیمه های فراگیر برگرفته از مکتب 9
 اصالت. عدالت، مدارس دولت  ، تعاونی

) سوسیالیسم( است.  جامعه  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

درس دوم پایان   
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