Мавзўи 1. Фанни фалсафа ва маќоми он дар байни
донишњо.
1. Фалсафа - мазмуни мафњум
2. Сохтори фанни фалсафа
3. Љањонбинї.
Фалсафа - мазмуни мафњум
Фалсафа (аз калимаи юнонї philosophia муњаббат ба њикмат)
– илм оиди ќонунњои умумии инкишофи табиат, љамъият ва
тафаккур, таълимот оиди њастии инсон ва усулњои маърифати
олам мебошад. Фалсафа дар асрњои 7-6 п.а.м. њамчун љойгузини
мифология (асотир) ва дин-шаклњои ягонаи дониш дар он замон,
дар Њинду Чину Эрон ва Юнони ќадим зуњур намуд. Кўшиш ба
сўи дарки аќлонии олам ва инкори усули фантастикии шинохти
он, вазифаи фалсафа гардид. Маърифати њаќиќат њадафи
мутафаккирони дунёи ќадим буд. Калимаи «фалсафа»- ро аввалин
бор математики Юнон Пифагор истифода намуд. Пифагор
мардумонеро, ки кўшиши шинохти њикмати олї мекарданд
файласуф меномид. Устуворшавии истилоњи «фалсафа» њамчун
ифодакунандаи соњаи махсуси дониш дар асри 5 п.а.м. ба
шарофати Афлотун ба амал омад. Чизи асосиеро, ки файласуфони
аввал дарк карданд ин буд, ки њикмат дониши тайёр нест, ки онро
њифз ва истифода намуд, балки ин љустуљўи мудаввом, ки љањду
талоши зењнї ва ќувваи маънавии инсонро талаб менамояд. Дар
ибтидо мафњуми «фалсафа» нисбат ба имрўз бо мафњуми васеътар
истифода мешуд. Ин калима умуман њам чун муродифи илм буд,
барои њамин њамаи кашфиёт дар соњаи физика, астрономия,
математика, њуќуќ, тиб, санъат мавзўи омўзиши файласуфони
ќадим гардид. Дар натиљаи таќсимшавии илм ба соњањои дониш
фалсафа ба омўзиши масъалањои умумии љањонбинї машѓул
гардид, ки баъзан онњоро масъалањои абадї меноманд:
 Сохтори олам чигуна аст? Оё он донисташаванда аст?
 Муносибати руњ ва модда чигуна аст?
 Ќонунмандї ва тасоддуф дар њаёти мо чи наќше доранд?
 Таърихи инсоният чист ва чї гуна пешравињо дорад?
 Бадиву некї, зебогї ва адолат, њаќиќат ва дурўѓ чист?

 Маънии њаёт чист ва рисолати инсон дар чї ифода меёбад?
Гузориши ин масъалањо, ѓуншавии донишњои илмї ва
васеъшавии тасаввурот оиди олам ба ташаккули фанњои
(ќисматњои фалсафа) људогонаи фалсафї оварда расониданд:
а) онтология - таълимот оиди њастї; б) гносеология (назарияи
маърифат) – таълимот оиди маърифати олам; в) мантиќ–илм оиди
шаклњо ва ќонунњои тафаккур; г) таърихи фалсафа –илм оиди
ќонунњои инкишофи таърихии тафаккури фалсафї; д) этика
(ахлоќ) – таълимот оиди одобу ахлоќ; е) эстетика – таълимот оиди
зебошиносї ва ѓ.
Муддати дарозе мутафаккирон оиди он ки кадом масъала
барои фалсафа асосї ба шумор меравад, бањс мекарданд. Дар
даврањои гуногун чунин масъалањо: Њаќиќат чист? Хушбахтї
чист? Озодї чист? ва ѓайраро масъалаи асосии фалсафа њисоб
мекарданд. Дар асри 19 Фридрих Энгелс кўшиш намуд, ки
масъалаи асосии фалсафаро мухтасаран ифода намояд. Аз рўи
аќидаи ў ин масъала оиди муносибати шуур ва њастї мебошад. Чї
муќаддамтар аст: њастї ё шуур, модда ё рўњ? Оё олам танњо дар
шуури мо вуљуд дорад, ё берун ва новобаста аз он?
Фалсафа – шакли фаъолияти маънавие, ки ба тањлил ва њалли
масъалањои бунёдї бо коркарди биниши том оиди олам ва
маќоми инсон дар он алоќаманд аст, равона шудааст.
Сохтори фанни фалсафа
ќисми 1: Онтология таълимот оиди њастї
ќисми 2: Гносеология – таълимот оиди маърифат
ќисми 3: Антропология-таълимот оиди инсон
ќисми 4: Сотсиология-таълимот оиди љамъият
Љањонбинї
Фалсафа дар ташаккули љањонбинї наќши асосиро иљро
мекунад.
Љањонбинї – нуќтаи назари том ба олам ва маќоми инсон дар
он.
Дар таърихи инсоният се шакли асосии љањонбинї ќайд карда
мешавад:
1. Асотирї
2. Динї

3. Фалсафї
Љањонбинии асотирї шакли шуури љамъиятї љањонбинии
љамъияти ќадима, ки дорои идроки фантастикї ва реалистии
воќеият мебошад. Хусусияти асотир шахсонидани предмет,
мављудияти худоёни фантастикї, муносибат ва алоќаи онњо бо
инсон.
Љањонбинии динї – шакли љањонбине, ки бунёд бар эътиќод ба
ќувваи фавќутабие дорад, ки ба њаёти инсон ва олами атроф
таъсирпазир мебошад. Барои љањонбинии динї дарки њиссї ва
эмосионалии воќеият хос аст.
Љањонбинии фалсафї аз дигар намудњои љањонбинї бо он фарќ
мекунад, ки бар асоси дониш бунёд ёфта, мантиќан ба мафњумњо
ва категорияњои аниќ такя менамояд. Њамин тариќ љањонбинии
фалсафї шакли олии љањонбинї буда, бо системанокї ва
ратсионалии худ фарќ мекунад.
Љањонбинии фалсафї 3 марњалаи эволютсияро тай намудааст:
1. Кайњонмарказї
2. Худомарказї
3. Инсонмарказї

