تا سالم تِ دٍستاى ػسیس اًساًی
درس فلسفِ چْارم کِ از سیسدُ فصل تطکیل ضذُ است کِ ًِ الی دُ از کٌکَر سراسری تِ خَد اختصاظ
هی دّذ  .هببحث هطرح شذه در فلسفه چهبرم هیتواى به دو بخش تقسین کرد تخطی از هطالة آى
حفظی است هاًٌذ  :کلیات یک کِ اضارُ تؼریف هاتؼذ الطثیؼِ ّ ،ذف  ،رٍش  ،هسائل کِ درآى هطرح
ضذُ ٍ راتطِ فلسفِ تا دیي هَرد تررسی قرار هی دّذ در کل قسوتی از ایي فصل هرٍری تر فلسفِ سال
سَم هی تاضذ  .کلیات دٍم اضارُ تِ ػٌصر فرٌّگ در جْاى اسالم  ،آضٌایی ٍ تاسیس فلسفِ درجْاى
اسالم  ،تاحیر فلسفِ اسالهی در تفکر هغرب زهیي ٍ تکاهل فلسفِ اسالهی دارد دیگر هثاحج حفظی در
فلسفِ چْارم ًوایٌذگاى حکوت هطاء یک اضارُ تِ ًقص فاراتی در تاسیس فلسفِ اسالهی ٍ تِ هؼرفی
کتاتْای فاراتی تا تَجِ تِ هَضَع آى پرداختِ است ٍ ّوچٌیي تِ ضرح هذًیِ فاضلِ کِ فاراتی هی پردازد .در
ًوایٌذگاى حکوت هطاء دٍ کِ حفظی ٍهفَْهی ّست قسوت حفظی آى کتاب ّای اتي سیٌا ّست ٍ
داستاى توخیلی ً ،قص ٍ تاحیر اتي سیٌا در ضرق ٍ غرب است .افَل حکوت هطائ اضارُ تِ جریاى ّای
فکری کالم یؼٌی اضاػرُ ٍ هؼتسلِ ٍ تِ هؼرفی چْرُ ّای هؼرٍف ٍ هطَْر اضاػرُ دارد .در حکوت اضراق

هٌاتغ حکوت ٍ هراتة داًایی از قسوت ّای حفظی حکوت اضراق است در فصل ًْن اضارُ تِ جریاى
فکری ػالن اسالم دارد اضارُ تِ کالم اسالهی ٍ هقایسِ آى تا هتکلویي ٍ ػرفاى اسالهی تِ تفاٍت ػرفاى
ٍ فلسفِ از ًظر ّذف ،رٍش ٍ ًقطِ اتصال آًْا هی پردازد .فصل یازدّن کِ اضارُ دارد تِ تالیفات
هالصذرا ٍ اسفارُ ارتؼِ ( داستاى توخیلی سفرّای هؼٌَی است ) ٍ فصل دٍازدّن اضارُ تِ آحار ػالهِ
طثاطثایی ٍ آحار اهام خویٌی دارد ٍ فصل آخر ّن اضارُ تِ خاٍر ضٌاسی ٍ ٍیژگی ّای سٌت فلسفی اسالهی
دارد  .بخش دیگر از فلسفه سبل چهبرم که هفهوهی هست هاًٌذ  :هثاًی حکوت هطاء یک هغایرت ٍجَد
ٍهاّیت ٍ هَاد حالث ّست در هثاًی حکوت هطاء دٍ ًظریات هرتَط تِ هالک ًیازهٌذی هؼلَل تِ ػلت
ٍ فرٍع ػلیت ( ٍجَب ػلی ٍ هؼلَل ٍ سٌخیت ػلت ٍ هؼلَل ) ٍ ترّاى ٍجَب ٍ اهکاى .در فلسفِ
اضراقی ًظریِ ضٌاخت ٍ ًظریِ ًَر ٍ در هثاًی حکوت هتؼالیِ تطکیک ٍجَد  ،فقر ٍجَدی  ،حرکت جَّری ٍ
در فصل حکوای هؼاصر تحلیل ػالهِ طثاطثایی درتارُ اصل ػلیت ٍ تکیِ گاُ ضٌاخت از هثاحج هفَْهی
کتاب فلسفِ سال چْارم است

از نظر بودجه بنذی فلسفه چهبرم در کنکور در سه سبل اخیر( 39،39و)39
فصل ّای هثاًی حکوت هطاء یک ٍ دٍ ٍ ًوایٌذگاى حکوت هطاء یک ٍ دٍ حکوت اضراق  ،جریاى ّای
فکری ػالن اسالم ،هثاًی حکوت هتؼالیِ ٍ حکوای هؼاصر هر کذام هر سبل یک سئوال به خود اختصبص
داده است  ٍ.فصل ّای حیات فرٌّگی ،صذرالوتالْیي ازآى سئوال نیبهذه است ٍ کلیات یک ٍ دٍ ٍ
افَل حکوت هطاء کوتر هورد توجه طراحبى سئوال بوده است .
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