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بسم اهللا الرحمن الرحيم

آشنايي با رشته فلسفه

اگر مجموعه معارف و انديشه هاي بشري را به كاخي عظيم تشبيه كنيم، پاره اي از اين معارف به منزله پايه 

شناخت هاي فلسفي، بي ترديد، . اين كاخ اند و پاره اي ديگر به منزله طبقات و ساير بخش هاي آن) فنداسيون(هاي

هاي پايه و مباني انديشه بشري، و پايه هاي اصلي علوم، فرهنگ، تمدن انساني و حتي معارف ديني همان شناخت 

اين باور هاي بنيادين، به هر اندازه كه  از استحكام برخوردار باشند، انديشه هاي برامده از آنها نيز مستحكم و . هستند

ها، بي ثباتي و انحراف در باورها و انديشه هاي روبنايي و هر گونه سستي و كژي در اين پاره از باور. متقن خواهد بود

در كل معارف انساني تأثير مي گذارد؛ همچنان كه نوع هستي افراد ديدگاه هاي معرفت شناختي .را در پي خواهد داشت

و دخيل كه در سرنوشت ابدي انسان و سعادت و شقاوت امنجر مي شودنفي بسياري از مسائليااثبات بهشناسي افراد، 

.اند

فلسفه اخالق، فلسفه فقه و حقوق، فلسفه سياست، فلسفه هنر، : عالوه بر اين، فلسفه هاي مضاف، همانند

، نيز مسير انديشه هاي انساني را در حوزه هاي مختلف اخالقي، ....فلسفه علوم انساني، فلسفه اقتصاد، فلسفه علم و

همين روي، هر از. ماعي و انساني تعيين و جهت دهي مي كندحقوقي، سياسي، هنري، علمي، اقتصادي، و علوم اجت

يعني، مباني (گونه جنبش افزاري و توليد فكري در عرصه هاي مختلف علوم انساني در گرو تبيين مباني فلسفي صحيح 

. اين علوم و كاربست آن است) معرفت شناختي، هستي شناختي و انسان شناختي

مهم ترين اين فايده . لسفه هم فايده هاي فراوان و هم ضرورت مضاعف داردبه همين روي، آموزش و فراگيري ف

:ها را مي توان به شرح ذيل بيان كرد

تبيين و اثبات عقالني معارف ديني براي خود و ديگران؛.1

تعميق فهم حقايق، به ويژه حقايق ديني؛.2

دفاع از موضع دين در برابر مكاتب الحادي، شكوك و شبهات نو به نو؛.3

تن نگاهي كل نگر و نظام مند به هستي و واقعيت هاي مختلف آن؛ياف.4

تأمين پايه هاي فكري توليد علم و جنبش نرم افزاري؛.5
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انحرافي، عرفان هاي ) اقتصادي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي(اثبات نادرستي مباني جهان بيني ها و مكاتب.6

كاذب، و انديشه هاي التقاطي؛

ظريه هاي نادرستي كه در شاخه هاي مختلف علوم انساني و حتي در علوم تجربي، فهم، تحليل عقلي، و ابطال ن.7

.عرضه مي شود

دقيقاً، به دليل همين نقش آفريني هاي فلسفه و دانش هاي فلسفي است كه دروس و رشته فلسفه در مؤسسه 

ق و بنياد فرهنگي ، و پيش از آن در برنامه هاي آموزشي مؤسسه در راه ح)ره(آموزشي و پژوهشي امام خميني

و هم اكنون، دانش پژوهاني در مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري . باقرالعلوم، جايگاهي ويژه داشته است

.مشغول به تحصيل اند، و تعداد زيادي هم از اين مقاطع فارغ التحصيل گشته انددر اين موسسه فلسفه 

متناسب با نياز و رشته فلسفهارشناسي ارشد و دكتري محتواي علمي و پژوهشي مقاطع سه گانه كارشناسي، ك

به گونه اي كه، سه سطح متفاوت علمي براي دانش پژوهان وهان اين مقاطع تنظيم گرديده است،توانمندي دانش پژ

:مؤسسه در نظر گرفته شده است

اين مرحله، در. ، سطح دانش آموزي و آشنايي با انديشه هاي فلسفي و حكمي است)كارشناسي(سطح اول

دانش پژوه هم با سير اجمالي ديدگاه ها و مكاتب فلسفي شرق و غرب، و هم با محكم ترين آراء و انديشه هاي 

فلسفه اسالمي آشنا مي شود؛ مفاهيم، مسائل و روش استدالل فلسفي را مي آموزد؛ با ضرورت، اهداف و كاربردهاي 

عملي و اجتماعي آشنايي حاصل مي كند؛ خطرات افكار و مباحث فلسفي در گستره وسيع نيازهاي فكري، ديني،

مكاتب باطل فلسفي را مي شناسد؛ و باألخره، با حسن استفاده و سوء استفاده هايي كه از فلسفه و نظريات فلسفي 

. و عالوه، توان پاسخگويي به شبهات اصلي اعتقادي و فلسفي را تحصيل مي كند. مي شود آشنايي پيدا مي كند

منابع، سرفصل ها و آموزش هاي اين مرحله به گونه اي است كه دانش پژوه را براي  رفع نياز و انجام ضمناً 

. تحقيقات شخصي در موضوعات مورد عالقه، توانمند مي سازد

فلسفه مؤسسه مورد توجه قرار مي گيرند، عبارتند رشته كه در دوره كارشناسي تخصصيمهم ترين موضوعات

حكمت مشاء، حكمت اشراق و : ديد؛ معرفت شناسي؛ فلسفه اسالمي در هر سه مشرب آن، يعنيمنطق قديم و ج: از

شرح اشارات و فلسفه مقدماتي، آموزش فلسفه و نهايه الحكمه، قسمتي از : با محوريت كتاب هاي(حكمت متعاليه

؛ تاريخ فلسفه )از آغاز تا دوره معاصر(؛ تاريخ فلسفه غرب)تنبيهات، حكمه االشراق، و نيز بخش هايي از اسفار

؛ فلسفه دين؛ فلسفه علم؛ فلسفه علوم )اعم از كالم جديد و قديم(؛ كالم اسالمي)از آغاز تا دوره معاصر(اسالمي
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انگليسي عربي و و نيز آشنايي با متون عرفان اسالميفس فلسفي؛انساني؛ فلسفه اخالق؛ فلسفه حقوق؛ علم الن

.فلسفه

، كه مرحله دانش افزايي است، دانش پژوه ضمن تكميل، توسعه و تعميق )كارشناسي ارشد(سطح دوم

اطالعات فلسفي خود،  توانايي پاسخ به شبهات و پرسش هاي ديگران را، عالوه بر رفع نياز هاي شخصي اش، به 

توانايي بررسي مكاتب و نظرياتي كه در فلسفه اسالمي مؤثر بوده اند را پيدا مي كند و نيز از عهده  . آورددست مي

.تدريس كتاب هاي سطح اول بر مي آيد

كه در دوره كارشناسي ارشد رشته فلسفه مؤسسه مورد توجه قرار مي گيرند، دو گونه تخصصي عناوين درسي 

از طرفي و از طرف ديگر واحد6بارزش شاء، حكمت اشراق و حكمت متعاليهكه شامل فلسفه ملزامي؛ا: اند

، فلسفه اگزيستانس و تفسير متون فلسفيفلسفه افالطون، فلسفه ارسطو، فلسفه دكارت، فلسفه كانت، فلسفه هگل

يتس، فلسفه عنوان درسي از جمله؛ فلسفه افلوطين، اسپينوزا، اليب ن24و اختياري؛ كه شامل استواحد14بارزش 

هاي تحليلي و زباني، فلسفه هاي تجربي انگلستان، فلسفه هاي شرقي چين و هند، عرفان نظري، فلسفه هاي مضاف 

ني و متون عربي و انگليسي ن التين، زبان يوناااخالق، زب،مانند فلسفه هنر، اخالق، علم، سياست، حقوق، تاريخ

.استفلسفي

گرايش را در كارشناسي 6يازهاي اموزشي و پژوهشي خود و به تدريج گروه فلسفه در نظر دارد مطابق با ن

ارشد و متعاقبا در مقطع دكتري خود راه اندازي كند؛ گرايش هستي شناسي، معرفت شناسي، علم النفس فلسفي، 

.منطق، فلسفه اخالق و فلسفه علوم انساني

. ، مرحله تخصص و نظريه پردازي است، كه پس از گذراندن دو مرحله قبلي آغاز مي شود)دكتري(سطح سوم

توانايي در اين سطح برنامه هاي آموزشي و پژوهشي به گونه اي ارائه مي شوند كه دانش پژوه فلسفه را به سمت

بررسي نقادانه مكاتب و ديدگاه هاي انحرافي در حوزه اعتقاديات، تحليل و بررسي انتقادي مكاتب و نظريات 

بر خلق مبناي فلسفيوزه مباني فلسفي علوم انساني و حنظريه پردازي در اع نظريه، ابدمربوط به علوم انساني،

. سوق دهنداساس اصول و روش متقن فلسفي

. در اين مقطع تا كنون دو گرايش تعريف و اجرا شده اند؛ گرايش فلسفه تطبيقي و گرايش حكمت متعاليه

حكمت مشاء؛ حكمت اشراق؛ عرفان نظري؛ كالم : راندبرخي از عناوين تخصصي گرايش حكمت متعاليه از اين قرا

اسالمي؛ وجود شناسي؛ جواهر و اعراض؛ نفس و معاد؛ ربوبيات؛ فلسفه غرب از يونان باستان تا معاصر؛ روش 
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شناسي در فلسفه؛ معرفت شناسي؛ فلسفه ذهن و فلسفه دين؛ و پاره اي از عناوين تخصصي گرايش فلسفه تطبيقي 

فت شناسي؛ فلسفه تحليلي زبان؛ وجود و عدم؛ عليت؛ تغيير و حركت؛ زمان و مكان؛ اثبات وجود معر: عبارت اند از

.خدا و جهان افرينش؛ نفس و بدن؛ مرگ و جاودانگي و فلسفه ارزشهاو صفات خداوند؛ 

جالب توجه اين كه، محتواي مقاطع سه گانه تحصيلي، بر اساس ضرورت هايي كه توضيحش گذشت، و نيز 

به همين روي، هرگاه ضرورت و نيازي جديد . نو به نو جامعه اسالمي و حوزه هاي علميه تعيين مي شودنيازهاي

احساس شود، محتواي دوره ها به تناسب آن به روز و تازه مي گردد تا دانش پژوهان هم در فضاي مباحث نو قرار 

. ت  اسالمي فراهم آيدگيرند و هم زمينه انجام درست وظايفشان در قبال آموزه هاي ديني و ام

: اين كه، دليل آموزش فلسفه هاي غير اسالمي، در مقاطع تحصيلي مختلف، اين است كه، اوالًنكته پايانيو 

مطالب حق و مثبت موجود در اين فلسفه ها جذب گردد؛ : مقصود صاحبان اين فلسفه ها به درستي فهم شود؛ ثانياً

: از تكرار اشتباهات آنها جلوگيري شود؛ و خامساً: درست آنها فراهم آيد؛ رابعاًزمينه نقد و رد عقلي مطالب نا: ثالثاً

. موضع اشتباه آنها بر اساس مباني صحيح فلسفه اسالمي تصحيح گردد

)ره(گروه فلسفه مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني-با آرزوي موفقيت شما


