
Triết học là bộ môn nghiên cứu về 

những vấn đề chung và cơ bản của 

con người, thế giới quan và vị trí của 

con người trong thế giới quan, 

những vấn đề có kết nối với chân lý, 

sự tồn tại, kiến thức, giá trị, quy luật, 

ý thức, và ngôn ngữ.  

Vấn đề cơ bản của triết học là mối 

quan hệ giữa tư duy và tồn tại, giữa 

tâm và vật, giữa ý thức và vật chất. 

Vấn đề cơ bản của triết học có hai 

mặt: 

-  Mặt thứ nhất, giữa ý thức và vật 

chất, cái nào có trước, cái nào có sau? 

Cái nào quyết định cái nào?  

-   Mặt thứ hai, con người có khả 

năng nhận thức được thế giới hay 

không? 

 

  Thế giới quan là toàn bộ những quan 

niệm của con người về thế giới, bản thân, 

con người và vị trí của con người trong 

thế giới đó. Nó đóng vai trò định hướng 

đối với toàn bộ cuộc sống của con người, 

từ thực tiễn cho đến hoạt động nhận thức 

thế giới cũng như tự nhận thức bản thân, 

xác định lý tưởng, hệ giá lối sống cũng 

như nếp sống của mình. 

 

Nguồn gốc của thế giới quan ra đời từ sự 

sống. Tất cả các hoạt động của con người 

đều bị chi phối bởi thế giới quan nhất 

định. Yếu tố cấu thành nên thế giới quan 

đó chính là tri thức, lý chí, tình cảm và 

niềm tin; chúng sẽ liên kết với nhau tạo 

thành một thể thống nhất, chi phối đến 

nhận thức và hành động thực tiễn. 

  

 

 

 

 

Phương pháp luận là lý luận về 

phương pháp, hệ thống các quan điểm, 

nguyên tắc chỉ đạo con người tìm tòi, 

xây dựng và lựa chọn, vận dụng 

phương pháp trong thực tiễn và nhận 

thức. Phương pháp luận có nhiều cấp 

độ, trong đó phương pháp luận triết 

học và phương pháp luật chung nhất. 

 
Như  vậ y:  

Thế giới quan và phương pháp luận triết 

học là lý luận nền tảng cơ bản của chủ 

nghĩa Mác- Lênin: là sự kế thừa, phát triển 

tinh hóa chủ nghĩa duy vật và phép biện 

chứng trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. 

Chủ nghĩa duy vật của chủ nghĩa Mác- 

Lênin là chủ nghĩa duy vật biện chứng với 

tư cách là hạt nhân lý luận của thế giới 

quan.  
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