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مقدمه

این سایت برای کسانی که قصد دارند با فلسفه غرب آشنا شوند ،مناسب است .دسته بندی منابع تحت پوشش این
سایت براساس جدول زیر می باشد.
دسته بندی منابع اطالعاتی سایت صفحات فلسفه
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روش دستیابی به اطالعات:

در این سایت کادر جستجو وجود ندارد و نحوه ی دستیابی به اطالعات ،مرور مطالب

مورد نظر براساس طبقه بندی که در جدول باال مشاهده می کنید ،می باشد.
معرفی

این سایت اطالعات مفیدی برای دانشجویان فلسفه غرب ارائه می دهد .عناصری که در این سایت می توانید پیدا
کنید ،براساس جدول باال است ،که در پایین توضیحی کوتاه در مورد هرکدام از آن ها داده خواهد شد:
 .1واژه نامه :واژه نامه فلسفی شامل فرهنگ اصطالحات فلسفی و نام های فلسفی است ،نحوه ی دستیابی
براساس حروف الفبا ترتیب داده شده است.
 .2راهنمای مطالعه :یک راهنمای عمومی برای دانشجویان فلسفه است( .شامل رهنمودهایی در مورد خواندن
متون فلسفی ،گفتگوهای فلسفی و نوشتن فلسفی است).
 .معادل انگلیسی در جدول باال دارای لینک می باشد ،می توانید با داشتن کلید کنترل ( )ctrlاز صفحه کلید و کلیک روی هر گزینه وارد همان قسمت در سایت
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شوید.
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 .3منطق :اصول ابتدایی منطق در این بخش توضیح داده می شود .هر بحث از منطق با استناد به یکی از
فیلسوفان انجام شده است .در انتهای بخش ها منابعی برای تکمیل اطالعات در مورد منطق معرفی شده
است.
 .4پرسش های متداول
 .5تاریخ :مروری است بر تاریخ فلسفه غرب.
 .6گاه شمار :تاریخچه ای کوتاه از چهره های فلسفی در دوره های مختلف زمانی (از  6۶۶پیش میالد تا
 2۶۶۶میالدی) ارایه می دهد.
 .7فالسفه :اطالعاتی مفصل (شامل زندگی ،آثار ،کتابشناسی ،منابع اینترنتی و  )...درباره فالسفه بنام ارایه می
دهد.
 .8الک :اطالعاتی از جان الک فیلسوف قرن  17میالدی ارایه می دهد .شامل بخش های زیر:


خالصه ای از

زندگی و نامه های جان الکExtracts from King's Life and Letters of John :

Locke

-

Knowledge, pp.
-

-

2

Study, pp.

Scrupulosity—Happiness, pp.
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 .دارای لینک می باشد ،می توانید با داشتن کلید کنترل ( )ctrlاز صفحه کلید و کلیک روی هر گزینه وارد همان قسمت در سایت شوید.
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Judging, pp.

-

Thus I Think—Of Ethics in General—Deus, pp.

Species—Understanding, pp.

-

-

Memory—Madness—Error—Space—Relation, pp.
Abstract of the Essay, pp.

A Guide to John Locke's Essay concerning

-

:راهنمای مقاله جان الک در باب فهم بشر



Human Understanding

.) (قسمت های پایین به سایت اصلی لینک است:این بخش شامل قسمت های پایین می باشد
Introduction, Simple Ideas, Complex Ideas, Words, Knowledge, Limitations, God,
Morality, Action, Agents, Nature, Progress
:معانی برخی از کلمات اختصاری بکار رفته در این سایت
The Catholic Encyclopedia :CE :دانشنامه کاتولیک
Dictionary of Philosophy of Mind:DPM :واژنامه فلسفه ذهن
Encyclopedia Brittanica Online :EB :دانشنامه بریتانیکا آنالین
Episteme Links :ELC :لینک های مفید
The Fallacy Files:FF :فایل های مغالطه
Feminist Theory Website :FTW :نظریه فمینیستی وب سایت
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Guide to the Logical Fallacies :GLF :هدایت به مغالطه منطقی
The Internet Encyclopedia of Philosophy :IEP:دانشنامه اینترنتی فلسفه
The Ism Book :ISM
Mathematical MacTutor :MMT
The Perseus Project :PP:پروژه برساووش
The Stanford Encyclopedia of Philosophy :SEP :دانشنامه فلسفه استنفورد
The World of Scientific Biography :WSB :بیوگرافی جهان علمی

:دسترسی به سایت از آدرس زیر
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