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 بسمٍ تعالی

فشٌّگ دس فلؼفِ »دوتشهؼقَد اػوبفیلی تحت فٌَاى  فشٌّگ ؿٌبػبًِ دیذگبُ تَضیح ٍ تىویلعشح ًىبتی دس 

 ثشگضاسؿذُ تَػظوشػی تشٍیزی لبلت  دستَػظ دوتشػیذحؼیي ؿشف الذیي)ثِ فٌَاى ًبلذ(« حىوت هتقبلیِ

  . 22/9/1401پظٍّـگبُ فشٌّگ ٍ اًذیـِ اػالهی، لن، 

چیؼتی یب َّیت ٍرَدی فشٌّگ، ػِ هَضَؿ هحَسی داسد: فمذاى هؼبلِ هـخلی: فلؼفِ فشٌّگ  -

ًحَُ ٍرَد ٍ ویفیت تمشس فشٌّگ، هجبًی هتبفیضیىی فشٌّگ )افن اص هجبًی ٍرَد ؿٌبختی، اًؼبى 

اروبل ثِ ّوِ ایٌْب اؿبساتی ثِ صیش هَضَفبتی داسد)الجتِ ؿوب  ( ٍ ّشیه ًیضغبیت ؿٌبختیؿٌبختی، 

اهب ؿبیذ هٌبػت ثَد ثش یه هَضَؿ یبهؼبلِ هـخلی دس ایي رغشافیبی اًذیـِ هتوشوض هی  داسیذ

 (ؿذیذ

فیٌی( ًِ هقشفت دسرِ  -فلؼفِ فشٌّگ هقشفت دسرِ اٍل اػت)فلؼفِ هضبف ثِ یه ٍالقیت رٌّی -

دس ثحخی وِ لشاسػت فشٌّگ اص دیذ فلؼفِ كذسایی اص ایي سٍ،  دٍم )فلؼفِ هضبف ثِ یه هقشفت(.

ی ٍ ًؾبم فىشی ٍ ؽشفیت ّبی هفَْهی ٍ ًؾشی آى دػتگبُ  فلؼفتحلیل ؿَد ثبیذ تب حذ اهىبى ثش ایي 

الجتِ هقٌبی ایي ػخي ایي ًیؼت وِ اصادثیبت فلَم ارتوبفی ٍ هغبلقبت غٌی حَصُ  تحفؼ ؿَد. 

 فشٌّگ ؿٌبػی اػتفبدُ ًـَد. 

ٍ هجبحج  ثخؾن ؿبیذ دس تىویل هجبحج ایي فلَم ارتوبفی، ًىبتی فشم هی وٌدس ثب اسربؿ ثِ سٍیىشد غبلت 

 آتی هفیذ ثبؿذ: 

فلَم اًؼبًی ٍ فلَم ارتوبفی ادثیبت ولیذٍاطُ دس ٍ وبًًَی تشیي ثٌیبدی تشیي پشثؼبهذتشیي، فشٌّگ  -

 اػت.

ٍ  ،ٍرَدیفیٌیت  تىَى ٍ تحمك،  لحبػ ثِ (، اگشچِْبدس تقشیف آًصیبد )ٍ ًیضتوذى ثب اختالف فشٌّگ -

اهب تٌْب دس دٍ لشى اخیش اػت وِ هَسد  فوشی ثِ دساصی حیبت ارتوبفی ثـش داسدَّیت یبثی اًضوبهی 

هَسد تَرِ ػیبػتگزاساى اػت وِ یه لشى ٍ حذٍد   لشاس گشفتِ اػتٍ هحممبى  التفبت هقشفتی فبلوبى

 لشاس گشفتِ اػت. ثب اّذاف خبف  ٍ اسثبة سػبًِ ٍ ثشًبهِ سیضاى ارتوبفی
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ًتبیذ ٍ آحبس ٍ ًحَُ تقبهل ثب ػبیش  ،، اٍكبف ٍ فَاسمتقذد اثقبد ٍ الیِ ّب شٌّگ ثِ دلیلّوچٌیي ف -

: هتقذدی سا فشاّن ػبختِ اػت  یداًـصهیٌِ ؿىل گیشی حَصُ ّبی  ؛هحیغی  ی ٍ هبٍساءفٌبكش هحیغ

،  ، التلبد فشٌّگٍ ربهقِ ؿٌبػی فشٌّگی ربهقِ ؿٌبػی فشٌّگاًؼبى ؿٌبػی فشٌّگی، فلؼفِ فشٌّگ، 

ًیض حَصُ ّبیی افالم هَرَدیت  ثب ػبیش هَضَفبت فشٌّگًؼجت دس ثیبى ٍ ًیض  ٍ... هغبلقبت فشٌّگی

، ػیبػت ٍ فشٌّگ، التلبد ٍ فشٌّگ، سػبًِ ٍ فشٌّگ، فلن ٍ فشٌّگ، هخل دیي ٍ فشٌّگ وشدُ اًذ:

 استجبعبت ٍ فشٌّگ ٍ...

فیٌی  ًوَدّبیثشسػی رلَُ ّب ٍ فلَم ارتوبفی)ٍ هـخلب هشدم ؿٌبػی ٍ ربهقِ ؿٌبػی( فوذتب ثِ  -

اثقبد فلؼفی آى،  ثِهقوَال دل هـغَل اًذ ٍ  فشكِ حیبت ارتوبفی ٍ آحبس ٍ پیبهذّبی آى فشٌّگ دس 

  رض ثِ كَست ضوٌی ٍ اػتغشادی التفبتی ًذاسًذ. 

ّویي  دسهٌبثقی تخللی  یاسائِ ؿذُ ٍ حتثب سٍیىشدّبی هتقذد تقبسیف هختلفی  ، تبوٌَىاص فشٌّگ -

)س.ن: هفَْم ٍ تقشیف فشٌّگ، داسیَؽ آؿَسی؛ فشٌّگ پیشٍ ٍ پیـشٍ، فالهِ تبلیف ؿذُ اػت استجبط

هَسد ًؾش خَد تقشیف ب اسربؿ ثِ دسٍى هبیِ حىوت هتقبلیِ، ثبیذ ث ًبگضیشًیض : ؿوب هحوذتمی رقفشی(

ى هقبًی لغَی سٍؿي اػت وِ هیب .سا كَست ثٌذی وٌیذ ٍ هفشدات ٍ هَلفِ ّبی آى سا تَضیح دّیذ

تقشیف فشٌّگ ثب هقبًی اكغالحی آى دس فشف فلَم ارتوبفی تفبٍت ّبی صیبدی ٍرَد داسد ٍ 

  ، ثب هقٌبی لغَی آى تٌبػت ثیـتشی داسد. ؿوبدس ثیبًبت « ادة روقی»فشٌّگ ثِ 

هٌـب اًتضاؿ  یه هفَْم ٍرَدی ٍ داسای ثلىِ ؛فیٌی  هبثبصاء داسایٍ هبَّی هفَْم یه ًِ  ، الجتِفشٌّگ -

رٌّی ٍ اتلبف  اػت وِ فشٍمفلؼفی هقمَل حبًی  یههفَْم فشٌّگ، ، فٌیفیٌی اػت. ثِ ثیبى 

  .ّویي اػت(ًیض خبسری داسد)ٍرِ فاللِ فیلؼَفبى ثِ ایي هفَْم 

وِ یه ربهقِ دس پشتَ صیؼت ارتوبفی تبسیخی : ربهـ تشیي ًؾبم هقٌبیی اػت فشٌّگ دس تلمی هـَْس -

تلمی ّبی دیگشی ّن ٍرَد داسد اهب ثِ ًؾش هی سػذ وِ ایي تلمی ثب آًچِ ِ اػت. َد ثذاى دػت یبفتخ

 هب اص حىوت هتقبلیِ هی فْوین، ػبصگبسی ثیـتشی داسد. 

، آگبّی ّذایت گش وٌؾ ّبی ، آگبّی هـتشن ٍ فوَهیاص رٌغ آگبّی اػت یقٌیفشٌّگ هقٌبػت) -

یب هٌؾَهِ ای ًؾبهَاس فشٌّگ هزوَفِ ای (؛ اسادی افشاد دس فشكِ ّبی هختلف حیبت فشدی ٍ روقی
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تحت فٌَاى: اػت وِ غبلجب اص فٌبكش هقٌبیی ثِ ّن پیَػتِ ٍ دس ّن آهیختِ  عیفیاػت یقٌی هتضوي 

 .اص آًْب یبد هی ؿَد( ، ًوبدّباحؼبػبتخلمیبت، ، ْبًگشؿ  ٌّزبسّب،، ّب اسصؽ داًؾ ّب، ثیٌؾ ّب،

تذسیزب ٍ ثِ التضبی  هقٌب ایياػت اهب  اًفؼیٍ رٌّی هقٌبیی اهشی  افتجبس رٌجِ، اگشچِ ثِ فشٌّگ  -

 رْبى ارتوبفی اػتمشاس هی یبثذ:صیؼت هختلف ػبحت ّبی  ضشٍست اص ًفغ االهشخَد ًضٍل ٍ دس

هحلَالت ٍ ٍّوِ ، وٌؾ ّب، اثضاسّبًوبدّب، ، ًْبدّب، ػبختبسّب، افشاد ؿخلیتفبّوِ فوَهی، هخل 

ثِ سٍح دهیذُ دس وبلجذ سا ثشخی فشٌّگ اػت وِ ثِ ّویي افتجبس )ثـشیهبدی ٍ غیش هبدی هلٌَفبت 

  ارتوبؿ؛ ٍ ثشخی آى سا كَست تٌضل یبفتِ هقٌب دس فشكِ فْن فوَهی ٍ سفتبس هـتشن تقشیف وشدُ اًذ(.

 در ارتباط با مىدرجات وًشتٍ جىاب اسماعیلی ویس وکاتی تًضیحی ي تکمیلی عرض می کىم: 

آداة روقی، ّیئت روقی یب ًؾبم روقی هذًی،  ،راتی یب ًَفی یب ّیئت ًفؼبًی ادة ثِسا فشٌّگ   ،ایـبى

ووبل فشدی ٍ روقی)هشاد ووبل فلؼفی  اػت یقٌی ؿىَفبیی ؽشفیت ّب ٍ ٍ ػیبػت فولی،  ًَفی تذثیش 

 تقشیف وشدُ اًذ. اػتقذادّبی ثبلمَُ(

اًذ.)دس ایٌىِ ُ ثشای ّذایت ثذى روش وشدهٌـب فشٌّگ سا ًیض فوذتب فمل فولی تذثیشی ٍ تذاثیش ٍ ػیبػبت ًفغ 

ثِ چـن هی خَسد وِ ثْتش اػت ًَؿتِ ّب ًَؿ فمل فولی لَُ فبلوِ اػت یب فبهلِ ًَفی تـَیؾ دس ایي 

 (تَضیح دادُ ؿَد

تقلین ٍ تشثیت، فقلیت یبثی اػتقذادّبی دسًٍی )ووبل یبثی فشدی ٍ روقی(، فشٌّگ سا تَلیذ ٍ پیبهذ ًتیزِ 

غبیی هقشفی دًیَی ٍ فضًٍی آػبیؾ صًذگی  دًیَی ٍ ػقبدت روقی، ل ٍ تلشفبت فولی تذثیش كذٍس افقب

 وشدُ اًذ.

 اما وکات تکمیلی

تجییي كذسایی فشٌّگ)آًگًَِ وِ دس ایي ًَؿتِ اًقىبع یبفتِ( یه تجییي وبهال اًؼبى ؿٌبختی اػت  -

فمل ثشخی لَای فغشی هخل یب  تَحیذیفغشت ٍ ػشؿت  ،یقٌی اًؼبى ثِ دلیل ثشخَسداسی اص سٍح الْی

 . سا داسد «فشٌّگ»ؿگشف ثِ ًبم ای پذیذُ تَاًبیی الصم ثشای آفشیٌؾ  ،فولی
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چٌیي  اصیه آفشیٌؾ هٌحلش ثفشد اًؼبًی اػت ٍ ّیچ یه اص گًَِ ّبی حیَاًی تشدیذی ًیؼت وِ فشٌّگ  -

فَاهل هؼتلضم ٍرَد  فشٌّگ آفشیٌؾفبهلیت اًؼبى ثشای اهب  ًیؼتٌذ.ًجَدُ ٍ ثشخَسداس  ٍ تَفیمی اهىبى

 .هَسد تَرِ لشاس هی گیشدووتش ثَیظُ دس سٍیىشدّبی فلؼفی وِ فشاٍاًی اػت صهیٌِ ای ٍ ؿشٍط افذادی 

 از جملٍ ایه زمیىٍ َا می تًان بٍ مًارد زیر اشارٌ ومًد: 

  

روـ هخل : هَحش دس آفشیٌؾ فشٌّگ )غیش اص فمل فولی(اًؼبى ؿٌبختیػبیش ؽشفیت ّبی ثحج اص  -

)فشٌّگ خَاّی رلَُ ای اص هیل اًؼبى ثِ صیؼت ووبل رَیی، )هذًیت ثبلغجـ یب هذًیت ثبلفغشُ(گشایی

ّب ٍ تَاًؾ ّبی لذست ، پبیبى ًبپزیش خاللیت، اػت(حیَاًی هتىبهل اًؼبًی ٍ فشا سٍی اص ػغح غشیضُ 

رخیشُ ػبصی)چَى فشٌّگ هحلَل اًجبؿت   اثضاسػبصی، ،افتجبس ػبصی  هقٌبػبصی،چٌذگبًِ ); 

  اسادی ٍ... وٌؾ گشیاًتمبل اًذٍختِ ّب،  هقٌبػت(،

هخل  یثبهلضٍهبت ارتوبفی صًذگیداؿتي هخل  فشٌّگٍ تغییش ّبی ارتوبفی هَحشدسآفشیٌؾصهیٌِ ثحج اص  -

دس پشتَ تٌْب فشٌّگ سٍؿي اػت وِ  ؛، وٌؾ ّب، ًوبدّبافتجبساتاستجبعبت، فشایٌذّب، ًْبدّب، ػبختبسّب، 

آفشیذُ ؿذُ، تجبدل هی یبثذ، دس رّي اػت وِ ٍ تقبهالت ثی ٍلفِ روقی صیؼت ارتوبفی ٍ تجبدالت 

ثِ  هی یبثذ ٍ َّیت ثیي االرّبًی ٍضویش آدهیبى ٍ رْبى ارتوبفی آًْب سػَة هی وٌذ ٍ اص ایي عشیك 

ػشهبیِ هـتشن روـ تجذیل هی ؿَد. ًؼل ّبی هتوبدی یه ربهقِ دس پشتَ ربهقِ پزیشی، هیشاث 

ٍ ثشاػبع آى صیؼت فشدی ٍ روقی خَد  ثب آى اتحبد هی یبثٌذُ، دسًٍی وشد فشٌّگی پیـیٌیبى خَد سا

 سا ػبهبى هی دٌّذ، ٍ ثب اكالحبت ٍ تغییشاتی آى سا ثِ ًؼل ّبی ثقذی اًتمبل هی دٌّذ. 

دس ارتوبفی ثـشاػتوشاس صًذگی یب ثقذ پَیب ٍ ػبسی حیبت  ;)ثحج اص رٌجِ تبسیخی صیؼت اًؼبى -

ٍ ایي تٌْب دس پشتَ اػتوشاس  اهشی تذسیزی ٍ اًجبؿتی اػتفشٌّگ  سٍؿي اػت وِ تىَى ؛(اهتذاد صهبى

، ثشخی ربهقِ ؿٌبػبىثِ ثیبى  .حیبت روقی ٍ ػلَن ٍكیشٍست تبسیخی ربهقِ هوىي خَاّذؿذ

یقٌی افشاد ربهقِ سٍصهشُ ٍ  ،رٌجِ فقلی ّن داسدفالٍُ ثشرٌجِ اػوی یب حبكل هلذسی، ٌگ فشّ

 یقٌی فول هؼتوش ثش عجك فشٌّگ ٍ آفشیٌؾ تذسیزی آى.  ّؼتٌذ. فشٌّگیذى فشٌّگیذى هؼتوشا دس حبل 
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ؿىل ًِ دس اكل ایي صهیٌِ الجتِ   .ثحج اص صهیٌِ ّبی عجیقی ٍ رغشافیبیی یب اٍضبؿ ٍ ؿشایظ اللیوی -

ی سایذ دس فشٌّگًؾبم ّبی تٌَؿ فٌبكش ٍ هَلفِ ّبی فشٌّگ، تغییش  وِ دس ٍ تىَى فشٌّگ گیشی 

)س.ن: فالهِ عجبعجبیی سُ، همبلِ ثـش ًمؾ افذادی هْوی داسد. یافتجبس بتًؾبه رَاهـ هختلف ٍ ثَیظُ

 افتجبسیبت(

؛ ثشخی اًذیـوٌذاى دس تـجیِ یه ىذیگشثحج اص هَلفِ ّب ٍ الیِ ّبی دسًٍی فشٌّگ ٍ ًؼجت آًْب ثب ی -

ٍ  ًمؾ ،بؿتِ ای لبئل ؿذُ اًذ. ایي الیِ ّب ثؼتِ ثِ ربیگبُجثشای آى الیِ ّبی ثش ّن اً فشٌّگ ثِ پیبص 

رْبى  . هخال، ػبهبى یبفتِ ٍ اسصیبثی هی ؿًَذثِ اًزبم هی سػبًٌذفشٌّگ  پیىشُ دس وِ  هتٌبػجی وبسوشد

ًمؾ وبًًَی دس ػبهبى دّی ػبیش الیِ ّب  ِ ػخت ٍ ثٌیبدیي فشٌّگ(،ثیٌی ٍ ایذئَلَطی)ثِ فٌَاى ّؼت

ثِ وٌؾ ّب ٍ استجبعبت داسًذ. فشٌّگ ؿٌبػبى غبلجب، وٌؾ ّب ٍ ًوبدّب سا ٌّزبسّب، ًگشؿْب، ًوبدّب،  هخل

ثِ ثیبى دیگش، ّش الیِ فویك ثش الیِ ٍ الیِ ّبی  فشٌّگ تَكیف وشدُ اًذ. ٍ هـَْد ػغح سٍییيفٌَاى 

 بحیش هحتَایی ٍ هضوًَی گزاؿتِ ٍ هتمبثال اص آًْب تبحیش هی پزیشد. سٍییي ت

اًؼبًی ثَدى، ارتوبفی ثَدى، اسادی ثَدى، ثشػبختی ثَدى، : ی راتی ٍ فشضی فشٌّگٍیظگی ّب ثحج اص -

هختلف، تٌَؿ  هزبلیتجلَسیبثی دس پزیشی،  شی، تغییشخلك هذاٍم، اًتمبل پزی، صهیٌِ هٌذیصهبًوٌذی ٍ 

  .یبثی ثِ تجـ فَاهل هختلف

: اص دیذ فلؼفی ًِ ربهقِ ؿٌبختی یقٌی اًؼبى ثشای دػت ثحج اص وبسوشدّب ٍ وبسٍیظُ ّبی فشٌّگ -

یبثی ثِ چِ ًتبیذ ٍ سفـ چِ ًیبصّبیی ثِ آفشیٌؾ فشٌّگ سٍی آٍسد یب آفشیٌؾ فشٌّگ ثذٍ الْبم ؿذ. 

 ثحج ربهقِ ؿٌبختی، ًبؽش ثِ وبسوشدّبی هحمك ٍ فیٌیت یبفتِ فشٌّگ اػت. 

: رٌبة اػوبفیلی اص رولِ وبسوشدّبی دیي یظُهحیغی ثٍَالقیت ّبی ثب ػبیش  ًؼجت فشٌّگثحج اص  -

فشٌّگ، سا تبهیي ػقبدت دًیَی ٍ اخشٍی روش وشدُ اًذ، دس حبلی وِ فشٌّگ ثِ تٌْبیی ٍ لغـ ًؾش اص 

ًحَُ استجبط آى ثب دیي اص تبهیي چٌیي ًتیزِ ای فبرض اػت. اص ایي سٍ، ثحج اص ًؼجت هیبى دیي ٍ 

دس ایي خلَف دیذگبّْبیی ٍرَد  تٌبة ًبپزیش اػت.فشٌّگ ثَیظُ دس رَاهـ دیٌذاس یه ضشٍست ار

دیي سا ثي  دیي سا ثخـی اص فشٌّگ؛ ثشخی فشٌّگ سا ثخـی اصدیي؛ ثشخی  ،ثشخی اًذیـوٌذاىداسد: 

 فشٌّگ ثب دس توبم ػغَح  ، تذسیزب ٍپغ اص ًضٍلالْی تشدیذی ًیؼت وِ دیي   .داًؼتِ اًذهبیِ فشٌّگ 

ًَفی ایي ّوبًی هیبى دیي ٍ فشٌّگ ثِ . دس رَاهـ دیٌی ٍ اػالهی، ربهقِ هحل ًضٍل دس ّن هی آهیضد
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ّوبى ، دیي هشٍس صهبى هحمك ؿذُ اػت ٍ ؿبیذ ثِ ّویي دلیل اػت وِ ثشخی هقتمذ ؿذُ اًذ وِ

دیي الگَیی ثب تَرِ ثِ هشرقیت . فشٌّگ اػت دس همبم حجَت ٍ فشٌّگ ّوبى دیي اػت دس همبم احجبت

اًؼبًْب دس هؼیش ًیل ثِ  ّذایت ثشایٍ ًمؾ وبًًَی دیي ٍ فشٌّگ  دیٌی ثشای فشٌّگ دس ربهقِ 

 . داسدرذی ثحج  )ثَیظُ دس ربهقِ اػالهی هب(ًیبص ثٍِ تقبلی، ایي ًؼجتػقبدت 

ٍ  هجبحج دیگشی ًیض ٍرَد داسد وِ ثِ دلیل ضیك هزبل اص عشح آى ارتٌبة هی ؿَد: ًؼجت هیبى فشد -

تفبٍت هیبى پذیذُ ّبی روقی ٍ ارتوبفی، ربهقِ، لت اكبٍ ربهقِ، اكبلت فشٌّگ ٍ  فشٌّگ، فشد

فلل هجمیِ فشٌّگ یب فَاهل هَحش دس ثمبی یه فشٌّگ، فَاهل هَحش دس تغییش ٍ تجذل فشٌّگ، فلل ٍ 

 فَاهل هَحش دس تٌَؿ فشٌّگ ّبی ثـشی ثشغن اؿتشان اًؼبًْب دس ؽشفیت ّبی فغشی ٍ...  

 ثشای تىویل هجبحج س.ن: 

  .1401، لن، وتبة فشدا،فشٌّگ، ػیذ یذاهلل یضداى پٌبُچیؼتی ٍ ًحَُ ٍرَد  -

   .1391، لن، وتبة فشدا، رْبى ّبی ارتوبفی، حویذ پبسػبًیب -

 . 1393، تْشاى، فلوی، فلؼفِ فشٌّگ، فلی اكغش هللح -

 فلسفٍ فرَىگ در حکمت متعالیٍ

 هؼقَد اػوبفیلی

 مقدمٍ

اخیش دس غشة ثَدُ اػت ٍ تبسیخ هفَْم فشٌّگ ثِ ؿىل اهشٍصی، حبكل تحَالت فىشی چٌذ ػذُ 

ولی اص عَس فیلؼَفبى اػالهی، ثِتَاى گفت فیلؼَفبى لذین ٍ رذیذ، ٍ ّویيهـخلی داسد. اهب ًوی

تَاى ثش پبیِ هجبًی ای چَى فشٌّگ سا تٌْب هیاًذ ٍ چٌیي ًتیزِ گشفت وِ همَلِچٌیي ٍالقیتی غبفل ثَدُ

دس چبسچَة ًؾبم  –علجذ وِ تفلؼفی افضٍى سا هی –ًْب آًبى ٍ كشفبً ثب ًَفی اهتذاددّی ثِ فلؼفِ آ

ای ثشای پشداخت همَالت ٍ هفبّین ٍ هؼبئل رذیذ دس فلؼفی آًْب ربی داد. ّشچٌذ، ایي ًیض ؿیَُ

-ّبی پیـیي اػت، اهب ًجبیذ اص ایي ًىتِ گزؿت وِ ٍالقیبت هـَْدِ دس فبلن، ّشچِ ّن دس فلؼفِفلؼفِ

تَاًٌذ هغلمبً هغفَل ثَدُ ّبی رذیذ هبًذُ  ثبؿٌذ، ًویپشداصیّب ٍ هفَْمّبی هختلف ثِ دٍس اص تحلیل
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پَؿبى ثب ٍالقیت ثبؿٌذ ٍ چِ ثؼب، دس ضوي هفبّیوی دیگش یب دس تَرِ ثِ ٍالقیتی ثؼیبس ًضدیه ٍ ّن

هَسد ًؾش، هَسد تَرِ ٍ ثحج ضوٌی ٍالـ ؿذُ ثبؿٌذ. ّوچٌیي ایي احتوبل ٍرَد داسد وِ ٍالقیت 

چٌبى هَسد تَرِ یه فیلؼَف لذین لشاس گشفتِ ٍ دس فیي حبل، آى فیلؼَف، ثب تحلیلی آىهَسد ًؾش، 

 ؿَد.ّبی ػغحی، ایي تَرِ ٍی وـف ًویوٌذ وِ دس ثشسػیهتفبٍت اص آى ٍالقیت ثحج هی

حىوت هتقبلیِ هالكذسا، هبًٌذ هىبتت دیگش دس فلؼفِ اػالهی، دس ریل هجبحج هشثَط ثِ ًجَت ٍ 

هَاضـ ثحج اص چیؼتیِ حىوت فولی، ثِ ٍالقیت فشٌّگ یب اهَسی ًضدیه ثِ آى اؿبسُ  اهبهت ٍ ًیض دس

اػت. دس ایي هجبحج گبُ ثِ هفبّیوی  داؿتِ ٍ ثِ تجـ ایي اؿبسات، هجبحخی سا دس هَسد آى عشح ًوَدُ

تش ّبی طسفخَسین وِ ٍالقیت آًْب ثؼیبس ثِ ٍالقیت فشٌّگ ًضدیه اػت ٍ ؿبیذ دس تحلیلثشهی

داؿتِ  –الجتِ اص هٌؾش خبف خَد ٍی  –ؿَد وِ اػبػبً فیلؼَف هب، ثِ فشٌّگ تَرْی ٍیظُ  سٍؿي

اػت. دس ایي ثحج، ثش چیؼتی فلؼفِ ًبؽش ثِ ٍالقیت فشٌّگ )فلؼفِ فشٌّگ( دس حىوت هتقبلیِ 

خَاّین ًـبى كذسایی هتوشوضین ٍ ثب اؿبسُ ثِ هجبحج ٍ هفبّین ًبؽش ثِ فشٌّگ دس فجبسات كذسا، هی

ّبیی داسد. ثٌبثشایي، ٍیظگی سٍؿی ایي تحمیك، ین وِ فلؼفِ ًبؽش ثِ ایي همَلِ، چیؼت ٍ چِ ٍیظگیدّ

اػتفبدُ هؼتمین اص فجبسات ٍ آساء كذسا دس فْن فشٌّگ ٍ فلؼفِ فشٌّگ اػت وِ خَاًـی گؼتشدُ ٍ 

 وٌذ.فویك سا دس ّوِ آحبس ٍی علت هی

 فرَىگ

وٌذ: ادة، ادة فشٌّگ )ول یب رضئی اص آى( اؿبسُ هی هالكذسا دس ریل چٌذ ٍاطُ هْن، ثِ ٍالقیت

تقلیوی، ادة روقی، ػیبػت )ػیبػبت(، ػیبػت هذًی، هٌْذ ٍ عشیك. ٍاطگبى هْن دیگشی وِ دس 

وٌٌذ فجبست اًذ اص: ارتوبؿ، استجبط ثب ایي ٍاطگبى ّؼتٌذ ٍ اهَسی هشثَط ثِ هقٌبی ایي ٍاطگبى سا ثیبى هی

 ؿشیقت، ّیئت )ّیئبت( ٍ ووبل )ووبالت( ًفؼبًی.  هذیٌِ، تقبٍى، ًبهَع، حذٍد،

ٍی فمیذُ داسد اًؼبى داسای حیخیتی فولی ٍ راتی اػت وِ ایي حیج اٍ سا ًؼجت ثِ حیَاًبت دس ستجِ 

ؿَد. ایي ادة راتی، دس ًَؿ اًؼبى ٍرَد داسد ٍ لبثل استمبء ٍ دّذ ٍ ادة ًبهیذُ هیثبالتشی لشاس هی

ّبی حىوت فولی ٍ ادساوبت فمل فولی ین ٍ تشثیت اػت. توبهی گضاسُسؿذ ٍ اػتىوبل، اص عشیك تقل

ّب ٍ افوبل دس وِ تقلین ٍ تشثیت یبدؿذُ، اص عشیك اًتمبل ٍ ایزبد ایي ؿٌبخت –ٍ ًیض تلشفبت آى 
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ًبؽش ثِ ٍالقیبتی اػت وِ ایي ٍالقیبت، ّیئبت ٍ ووبالتی ًفؼبًی ّؼتٌذ.   -گیشد ّب كَست هیاًؼبى

ّب ٍ هتقلَّك آى تلشفبت فولی، ّیئبتی ووبلی ّؼتٌذ. اص ّب ٍ ؿٌبختدیگش، هَضَؿ آى گضاسُثِ فجبست 

ّب، ًبؽش ثِ تذاثیش ٍ ػیبػبتی اص ػَی ًفغ ثِ ػوت هبدُ ٍ ثذى ّؼتٌذ وِ اكل آى ػَیی، ایي گضاسُ

ف گیشی چٌیي تذاثیشی دس ًفغ اًؼبى، دس ٍالـ ثِ ّذدٌّذ. ؿىلافوبل فمل فولی سا تـىیل هی

حلَل آى ّیئبت ٍ ووبالت ًفؼبًی اػت. دس ٍالـ، هب ثب یه فشایٌذ تىویلی هَارْین وِ عی آى یه 

ّبی ًبؽش ثِ ّبیی لجلی )گضاسُدػتِ اص اػتقذادّبی راتیِ اًؼبى )ادة ًَفی ٍ راتی(، اص عشیك ؿٌبخت

داسًذ  فول( ٍ تشتیت دادى افوبلی وِ رٌجِ تذثیشی اص ػَی فمل فولی ًؼجت ثِ ثذى ٍ هبدُ

-سػٌذ ٍ ووبالتی ثبلفقل ٍ ّیئبتی هحمَّك )ادة تقلیوی( سا ثشای اًؼبى سلن هی)ػیبػبت(، ثِ فقلیت هی

 صًٌذ.

وٌذ ثشخی اص آداة، آداة روقی ّؼتٌذ وِ دس ارتوبؿ ثب دس ًؾش گشفتي تلَیش یبدؿذُ، ٍی تلشیح هی

آًْب اغلت ثِ تقلین ٍ تشثیت ؿًَذ ٍ تحمك ٍ اص عشیك هقبؿشت ٍ صیؼت روقی دس اًؼبى هحمك هی

وِ ایي ػیبػبت اص ػَی  -ًیبص داسد. ّوچٌیي دس ّویي ساػتب، تذاثیش ٍ ػیبػبتی روقی ٍرَد داسد 

وِ ًتیزِ آى، حلَل  -گیشد ًفَع هتـبسن دس ارتوبؿ ثِ ػوت اثذاى خَد ٍ دیگشاى كَست هی

ًؾبم روقی شای ارتوبؿ ٍ ث ّیئت روقی هذًیثشای ًفَع ٍ ًیض  ّیئبت ٍ ووبالتی فشدی ٍ روقی

ثشای آى اػت. الجتِ اص آًزب وِ كذسالوتألْیي، ثشای ارتوبؿ ٍ هذیٌِ، ٍرَدی غیش اص ٍرَد آحبد  توذًی

آى لبئل ًیؼت ٍ ّیئت ارتوبفی سا دس ًْبیت یه فشم ٍ گبُ اهشی ؿجیِ ًؾبم فبلَن )ًؾبم فلی ٍ 

ای ٍرَدی رَّشی ٍ یب وبهالً حمیمی ًضد تَاى ًؾبم روقی توذًی سا داسؿوشد، ًویهقلَلی ٍ...( هی

هالكذسا ؿوشد. الجتِ ٍی ارفبى داسد وِ آحبسی وِ ثش ارتوبؿ هتشتت اػت، ثش آحبد ٍ حتی ثش ارتوبفبت 

خُشدتش هتشتت ًیؼت ٍ لزا ارتوبؿ ٍ ّیئت ٍ ًؾبم روقی آى اص حیج آحبس ٍ ًتبیذ ثذیقؾ، اهشی وبهال 

وٌذ وِ ایي آحبس ثذیـ، چیضی رض ثشآیٌذ فیي حبل، تأویذ هی الصم ٍ لبثل ثحج ٍ ثشسػی اػت. اهب دس

ؿَد. الجتِ ٍرَد آحبس فشدی ًیؼت. اص ایي سٍ ًْبیتبً ثشای ٍرَد ارتوبؿ، ٍرَدی دس حذ افشام لبئل هی

ًیبصهٌذ آى ًؾبم هذًی ٍ ّیئت روقی اػت ٍ ایي ًؾبم روقی  –ّشچِ ثبؿذ  –ارتوبؿ دس ًضد ٍی 

اؽ، ّوبى ّیئبت ًفؼبًیِ روقی ٍ فشدی اػت؛ صیشا ّوِ ایي ّیئبت ٌذُدّهذًی دس افشاد تـىیل

دٌّذُ آى دٌّذُ ٍ تحمكتـىیل -وِ دس همبم فشدیت، داسای ٍرَد حمیمیِ ثالتؼبهحی ّؼتٌذ  -ًفؼبًی 
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تَاى گفت ًؾبم روقی اص رْت آحبدؽ، وبهالً داسای ؿًَذ. اص ایي سٍ هیّیئت ارتوبفی هحؼَة هی

 ته آحبد حضَس داسد ٍ ثِ تقذاد آًْب هتىخش اػت.؛ الجتِ ٍرَدی وِ دس تهٍرَدی حمیمی اػت

ؿبیبى تأویذ اػت وِ دس ًضد كذسا، حتی ّیئبت ٍ ووبالت ًفؼبًی فشدی ، ّوچَى ووبالت فشدی 

ثخؾ  ًؾبم هذًی اػت ٍ اص آى اخاللی ٍ حتی كَست ؽبّشی فجبدات ، رضء ووبالت روقی ٍ تحمك

ّبی فولی ارتوبفی ثِ افقبل ٍ تلشفبت عَس وِ فشآیٌذ تجذیل ؿٌبختیض ّوبىپزیشد ٍ ًًیض تأحیش هی

ّبی تجذیل هقشفت –یب ّوبى ػیبػت ٍ تذثیش اػت  -فولی ارتوبفی، ًیبصهٌذ تذثیش ٍ ػیبػت اػت 

 فولی فشدی ثِ افوبل ًیض، ثِ چٌیي تذثیش ٍ ػیبػتی ٍاثؼتِ اػت.  

كذسالوتألْیي، ایي ػیبػبت ٍ دسًتیزِ، آى ّیئبت حبكل اص آًْب عَس ثؼیبس حبئض اّویت اػت وِ ّویي

ّبی اكلیِ فمل ًؾشی ٍ داًذ ٍ فمیذُ داسد یىی اص تفبٍتسا اسادی ٍ ٍاثؼتِ ثِ اِفوبل اختیبس اًؼبى هی

فولی ّویي اػت. دس ٍالـ، فمل ًؾشی ًبؽش ثِ اهَسی اػت خبسد اص حیغِ خَاػت ٍ اختیبس آدهی ٍ 

 ِ اهَسی اػت وِ تحت اختیبس ٍ اسادُ اًؼبى ٍالـ اػت. فمل فولی، ًبؽش ث

ثخؾ ثِ ارتوبؿ اػت، ًؾبهی هذًی ٍ ّیئتی چِ دس ًضد كذسا، لَامتَاى گفت آىتشتیت، هیثذیي

ارتوبفی اػت وِ ایي ًؾبم ٍ ّیئت، یب خَدؽ داسای ٍرَدی هٌحبص، ّشچٌذ ضقیف  )فشم( اػت 

-تَاى فشٌّگ ًبهیذ. صیشا اص ػَیی، ًؾبمیي ٍالقیت سا هییب داسای ٍرَدی دس ضوي افشاد خَد اػت. ا

دٌّذُ ثِ ارتوبؿ اػت ٍ اص ػَی دیگش، ثشػبختِ اص ّیئبت ٍ ووبالت ًفؼبًی اػت )چِ ّیأت ارتوبفی 

یبثذ ٍ هزوَس سا فیي آى ثذاًین چِ غیش آى( ٍ ثب ًَفی تذثیش ٍ ػیبػت اًؼبًی، فملی ٍ اسادی، تحمك هی

ٍ حیخیتی دسًٍی ٍ راتی دس ًَؿ اًؼبى )ادة( اػت وِ ٍرِ هویض اًؼبى اص حیَاى ثخؾِ اػتقذاد فقلیت

 اػت.

 فلسفٍ فرَىگ

هالكذسا، هَضَؿ حىوت فولی سا ًفغ اًؼبى اص رْت اتلبف ثِ خلمیبت ٍ ّیئبت )افن اص اخالق 

لی، وٌذ: فلن اخالق، حىوت هٌضؿوشد ٍ آى سا ثِ ػِ لؼن، تمؼین هیهشػَم ٍ كفبت ساػخ دیگش( هی

گَیذ تذاثیش ٍ ػیبػبت ثـشی ٍ اًؼبًی، یب ثِ ؿخق حىوت هذًی. ٍی دس ثیبى ایي ًحَُ تمؼین هی

 ٍاحذی )فشد( اختلبف داسد یب ثِ ؿخق ٍاحذی اختلبف ًذاسد )ارتوبؿ(:
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ؿَد. اخالق ًبهیذُ هی -ًبهیذ  1تَاى آى سا حىوت فشدیوِ هی -. حىوتی وِ ٍیظُ فشد اػت 1

یبثذ ٍ حیبت اخشٍی ٍی ایي حىوت، هقیـت دًیَی اًؼبى، فضل ٍ افضًٍی هیگَیذ ثب هالكذسا هی

تَاًذ ثِ استجبط ثب دًیب ٍ هقیـت دًیَی ًیؼت ٍ اص ایي رْت هیگشدد. ثٌبثشایي اخالق، ثیوبهل هی

وٌذ ّبی آى هقغَف ثِ فشد اػت(. لزا خَد ٍی تلشیح هیحَصُ ارتوبؿ ّن ًفَر وٌذ )ّشچٌذ، گضاسُ

لَام  هقیـت هـتشنٍ  ًؾبم روقی دًیَیوِ اخالق ٍ اهَس فشدی )هبًٌذ فجبدات(، ثشای ایي اػت وِ 

 گیشد 

وِ  –ؿَد، هشثَط اػت . حىوتی وِ ٍیظُ فشد ٍاحذ ًیؼت ٍ ثِ هـبسوتی وِ ارتوبؿ ثب آى ػبختِ هی2

ػت یب ارتوبؿ هذًی یب هشثَط ثِ ارتوبؿ هٌضلی )خبًَادُ( ا -ًبهیذ  2تَاى آى سا حىوت روقیهی

ؿَد ٍ حىوتی وٌذ، حىوت هٌضلی ًبهیذُ هی)هذیٌِ(؛ حىوتی وِ اص ارتوبؿ هٌضلی یب خبًَادُ ثحج هی

گَیذ، حىوت هذًی ًبم داسد. حىوت هذًی ًیض یب ثِ هجبحج وِ اص ارتوبؿ هذًی یب هذیٌِ ػخي هی

تشتیت، یي ؿشفی ٍ ًجَی. ثذیيپشداصد ٍ یب ثِ هجبحج ؿشیقت ٍ لَافذ ٍ لَاًفشهبًشٍایی ٍ دٍلت هی

تَاى حىوت هذًی، هـتول ثش دٍ فلن فشهبًشٍایی ٍ فلن لَاًیي اػت ٍ ثب تفىیه ایي دٍ اص یىذیگش هی

رْبًی حىوت فولی سا ثش پٌذ لؼن داًؼت. هالكذسا تأویذ داسد ثب ایي دٍ حىوت ًیض صًذگی ایي

كَستی وِ ػیبػبت روقی ٍ ًتبیذ آى ثب  دس –یبثذ ٍ صًذگی آخشتی ًیض اًؼبى، فضًٍی ٍ پیـشفت هی

یبثذ. ثٌبثشایي تَضیح هزوَس دس فجبست ووبل هی -اّذاف اخشٍی ٍ ػقبدت ًْبیی دس تضبد ًجبؿذ 

ؿَد. اص عشفی هالكذسا حىوت روقی سا ًیض كذسا، ثِ فٌَاى تَضیح ول حىوت فولی، فْویذُ هی

، حىوت فولی دس ًضد اٍ، هزوَفِ تذاثیش تشتیتتحت ػیبػبت ٍ تذاثیش اًؼبًی، گٌزبًذُ اػت. ثذیي

اًؼبًی رْت حلَل پیـشفت ٍ فضًٍی دس حیبت دًیَی ٍ اػتىوبل دس حیبت اخشٍی اػت. اص ایي 

تش داسًذ ٍ هجتٌی ثش هـبسوت روقی ای ارتوبفیهیبى، دٍ فلن حىوت هٌضلی ٍ حىوت هذًی، رٌجِ

 آحبد اًؼبًی ّؼتٌذ.

)ًؾبم هذًی ٍ ّیئت ارتوبفی( سا ثب ػیبػبت اًؼبًی، فملی ٍ تش سٍؿي ؿذ كذسا ٍالقیتِ فشٌّگ پیؾ

اسادی ٍ ًتبیذ  حبكل اص آى یقٌی ّیئبت ًفؼبًی پیًَذ صدُ اػت ٍ فشٌّگ )ًؾبم هذًی ٍ ّیأت 

                                                           
 . تعبیر حکمت فردی از مؤلف است. 1
 . تعبیر حکمت جمعی از مؤلف است. 2
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ارتوبفی( سا ثشػبختِ اص ّشدٍ لؼن فشدی ٍ روقیِ ّیئبت ًفؼبًی داًؼتِ اػت. ثب تَرِ ثِ ؿوَل 

ّبی فولی، ٍ ثش هَضَؿ ّوِ حىوت -ثخؾ فشٌّگ ّؼتٌذ مكوِ تح – "ووبالت ٍ ّیئبت ًفؼبًی"

تَاى گفت ًیض اؿتوبل اكغالح ػیبػبت ثش عشیك ٍ ؿیَُ تحمك ّش دًٍَؿ رىوت فشدی ٍ روقی، هی

حىوت فولی دس ثیبى كذسا، ثب فلؼفِ فشٌّگ، یىؼبى خَاّذ ثَد. چشا وِ حىوت فولی، ًبؽش ثِ 

(  ٍ  -یب ًؾبم روقی توذًی -ٍ ّیئت ارتوبفی  -قی فشدی ٍ رو –ٍالقیت فشٌّگ )ّیئبت ًفؼبًی 

 ًحَُ ٍ عشیك تحمك آى )ػیبػبت( اػت. 

تشتیت فلؼفِ یب حىوت فشٌّگ دس دیذگبُ ٍی، حىوتی اػت وِ هَضَفؾ یب ّیئبت ًفؼبًی ثذیي

)فشدی ٍ روقی( ٍ ارتوبفی )ًؾبم روقی توذًی( ٍ چگًَگی حلَل آًْب )ػیبػبت ٍ تذاثیش فشدی ٍ 

 ثبؿذ. اًؼبًی( هیروقی 

فضًٍی ٍ  -وِ ّذفی فولی اػت  –ثب تَرِ ثِ تَضیحبت یبدؿذُ، ّذف ًْبییِ حىوت فولی كذسا 

آػبیؾ صًذگی دًیَی )تقیؾ، هقیـت( ٍ دس ًْبیت، دس كَست حلَل ؿشایظ الصم )فذم هبًقیت 

چٌیي تَاى حلَل ػقبدت ًْبیی ٍ اػتىوبل حیبت اخشٍی اػت؛ هی –ّذف دًیَی ثب ّذف اخشٍی 

هبدی، ثشداؿت ًوَد وِ ّشگًَِ پیـشفت ٍ سفبُ ٍ اصدیبد دس ؿئَى دًیَی ٍ سؿذ ٍ اػتىوبل فَق

گٌزذ. ٍی دس فجبستی دس ایي ّذف هی -وٌذ عَس وِ خَد كذسا تلشیح هیّوبى -هقٌَی ٍ اخشٍی  

ذاف ؿوشد وِ اّدیگش، ّذف اكلیِ حىوت فولی سا اػتىوبل لَُ فولی دس سػیذى ثِ اّذاف آى هی

آى، ّوبى اػت وِ ثیبى گشدیذ. ثٌبثشایي ثب حلَل فضًٍی ٍ ووبل دس حیبت دًیب ٍ فمجب دس احش اسادات 

گشدد. ثِ فجبست دیگش ثب تحلیل سػذ ٍ وبهل هیكَاةِ آدهی، لَُ فولی ثِ ّذف خَد هیًیه ٍ 

افن اص اخالق خلمیبت ًیىَ )وِ هٌـأ اسادات ًیه اػت( ـ ٍ ثِ تقجیشی ثب تحلیل اخالق )ثِ هقٌی 

هشػَم ٍ هـتول ثش ّوِ كفبت ووبلی اًؼبًی( ـ لَُ فولی، ثِ ّذف خَد سػیذُ ٍ وبهل گـتِ اػت. 

وِ اّذافی هیبًی  –ای فولی اػت، افضٍى ثش اّذاف فلوی اص ایي سٍ فلؼفِ فشٌّگ كذسایی وِ فلؼفِ

ووه ثِ استمبء ٍضقیت تشی داسد وِ اّذاف فولی ٍ ًْبیی –ای ٍ هجبؿش ایي فلؼفِ ّؼتٌذ ٍ ٍاػغِ

 صًذگی ٍ حیبت آدهی ثشای سػیذى ثِ ػقبدت دًیَی ٍ اخشٍی اػت.

ّب سٍؽ تحمك چٌیي حىوتی، ثٌب ثش تلشیحبت كذسا، فملی اػت؛ الجتِ ایي حىوت دس ثشخی اص ثخؾ

تش ٍ  هؼتمیوبً هشثَط ثِ هقیـت دًیَی ٍ اًتؾبم روقی توذًی( هجبؿشتبً ّبی دًیَییقٌی ثخؾ –
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ّبی هشثَط ثِ ػقبدت ًْبیی ٍ ثخؾ –ّب مل )ًؾشی ٍ فولی( اػت  ٍ دس ثشخی ثخؾهحلَل ف

 –ثِ هقٌبیی افن اص تفمِ هشػَم  –ثشد ٍ داًؾ فمِ فمل اص ؿشیقت ثْشُ هی – 3ووبل اخشٍی اًؼبى

 هجبؿشتب دس ایي صهیٌِ، یبسیگش فمل اػت.
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