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 تٌام خذا

 ریشه و شاخه های فلسفه: درس دوم 

فلسفِ داسای یه تخص اصلی است وِ تِ هٌضلِ سیطِ ٍ اساس فلسفِ است ٍ تؼذادی تخص ّای فشػی است 

اتىای ضاخِ ّای دسخت تِ سیطِ ٍ تٌِ  :وِ هتىی تِ سیطِ ّستٌذ هثل ؛ًذوِ تِ هٌضلِ ضاخِ ّای فلسفِ ا

 .پس ضاخِ ّای فلسفِ اص تخص اصلی فلسفِ ًطات گشفتِ ٍ هتىی تِ آى ّستٌذ ؛آى

 بخش اصلی و ریشه ای فلسفه

پس هسائل فلسفِ ًیض پیشاهَى  ؛دس دسس لثل گفتین وِ هَضَع فلسفِ تشسسی اصل ٍ حمیمت ٍخَد است

 هٌظَس ،تذ ست آهذُ  ّای تا تا تشسسی ٍ تحلیل  خَاب چٌذ سَال هغشح هی وٌینهذاد دس هَسد  .ٍخَد است

  .فلسفِ ٍ هسائل آى اًذوی سٍضي گشدد ص هَضَعا

 خاد وٌٌذُ ٍ تَخَد آٍسًذُ ای داضتِ است؟آیا هذاد خَدش تَخَد آهذُ یا ایٌىِ ای -1

 .خَدش تَخَد ًیاهذُ است تلىِ ضی دیگشی آى سا تَخَد آٍسدُ است: خَاب

 .گَیٌذ« لهؼلَ»دس فلسفِ تِ ضی ائی وِ خَدش تَخَد ًیاهذُ تاضذ 

 آیا تَخَد آهذى هذاد حتوی ٍ لغؼی تَدُ یا هوىي؟ -2

 .چَى اگش تَخَد آٍسًذُ اش فشاّن ًثَد تَخَد ًوی آهذ ؛هوىي تَدُ تَخَد آهذى هذاد، سٍضي است وِ

هذاد »تخاعش ایي دٍ ٍیژگی  وِ هی تَاى پشسیذاوٌَى  ،دسا داس« هوىي»ٍ « هؼلَل»پس هذاد دٍ ٍیژگی 

  ؟است؟ یا ًِ «تَدى

اضیا دیگش ایي  تاضذ، هذاد تَدىًیست چَى اگش ایي دٍ ٍیژگی تخاعش  هذاد تَدىخیش ایي دٍ ٍیژگی تخاعش 

 ..... اًساى، دسخت ٍ  :هثلایي دٍ ٍیژگی سا داسًذ دس صَستی وِ اضیا دیگش ًیض ،سا ًخَاٌّذ داضتدٍ ٍیژگی 

 حال سَال ایي است ایي پس دٍ ٍیژگی تخاعش چیست؟ 

  .سا داسًذاص آى خْت وِ ٍخَد داسًذ ایي ٍیژگی ّا .....تخاعش ٍخَد داضتي یؼٌی هذاد، اًساى ٍ : خَاب

دس فلسفِ هَسد تشسسی ٍالغ هی ضًَذ وِ تِ .....  ٍ « ٍاخة ٍ هوىي»، «ػلت ٍ هؼلَل»پس لَاًیٌی هثل 

 ؛گیشًذ ستی سا دس تش هیهسائلی ّستٌذ وِ ول ُتلىِ  ،خاظ ضئخَد ّستی ٍ ٍخَد هشتَط هی ضًَذ ًِ تِ 

 .توام هَخَدات سا دس تش هی گیشد« ػلت ٍ هغلَل»تٌاتشایي اصل  .اًذ یا ػلت تَضیح ایٌىِ یا هَخَدات هؼلَل
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 ؟خاسی است یا ًِ( ّش هؼلَلی ػلتی داسد) تذاًٌذ هثال دس ّستی، لاًَى ػلیت  ،لزا فیلسَفاى تالش هی وٌٌذ

یؼٌی الصهِ ضٌاخت ٍخَد ٍ ّستی آى )فشع تش اهىاى ضٌاخت آى است  ،هؼشفت تش ٍخَدالثتِ اص آًدا وِ 

تِ ػثاست دیگش اگش ضٌاخت ٍ ػلن تِ اضیا هوىي ًثاضذ  استضٌاخت تش اًساى هوىي لثَل وٌین  است وِ 

 ًساى دس ضٌاخت ّستی ٍ ٍخَدهی خَاٌّذ تَاًایی افالسفِ  (ستهؼٌاتی تِ هَخَدات ّستی ضٌاسی ٍ ػلن 

ٍ تذاًٌذ وِ اًساى تا چِ اتضاسی هی تَاًذ اصل ٍ حمیمت ٍخَد ٍ لَاًیي حاون تش آى هثل  تشسسی وٌٌذسا 

  .دىاصل ػلیت سا تطٌاس

 :پس تخص اصلی ٍ سیطِ ای فلسفِ هَاسد صیش سا ضاهل هی ضَد

ّستی ضٌاسی یا ٍخَد ضٌاسی دستاسُ احىام ٍ لًَیي ولی ٍ حاون تش ّستی ٍ ٍخَد تحث هی وٌذ  -1

ٍ  للوشٍ آى ول ّستی است، تٌاتشایي است( ٍخَد)هَضَع فلسفِ ٍخِ هطتشن اضیاست تَضیح ایٌىِ 

لَاًیٌی است وِ توام اضیا سا اٍال تِ ّستی هشتثظ است ٍ ثاًیا وِ هسائل آى هثل اصل ػلیت هسائلی است 

 (ػلت) ستٌذًیاصهٌذ تِ ػلت ًییا ( هؼلَل) ًیاصهٌذ تِ ػلت اًذهثال هَخَدات دس ٍخَدضاى یا  .دس تشهی گیشد

  .هؼشفت ضٌاسی تَاًایی اًساى سا دس ضٌاخت اضیا هَسد تشسسی لشاس هی دّذ -2

ٍ  هؼشفت تش ٍخَد یؼٌی ّستی ضٌاسی« فشع اهىاى ضٌاخت است ،هؼشفت تِ ٍخَد» تحلیل خولِ : ًىتِ

 اهىاى ضٌاخت یؼٌی هؼشفت ضٌاسی 

 .ضٌاسی استّستی ضٌاسی فشع تش هؼشفت وِ  پس هؼٌای خولِ تاال ایي است

 شاخه های فلسفه

لَاًیي ػام ٍ ولی ّستٌذ وِ  ،ّستی دس تخص سیطِ ای ٍ اصلی فلسفِ گفتِ ضذ لَاًیي ٍ احىام حاون تش

لَاًیي تٌیادیي ٍخَدضٌاسی ٍ هؼشفت ) پس اگش عثك آى لَاًیي ولی ٍ ػام؛ ول ّستی سا ضاهل هی ضَد

ٍ  دىهَسد تشسسی ٍالغ ضَ( ضٌاخت اًساىهحذٍدُ ّای خاظ هثل ) هَخَد یا هَخَداتی خاظ (ضٌاسی

، یتشسسی ٍ ضٌاخت چٌیيتِ تشاساس آى لَاًیي تٌیادیي تیاى ضَد  ،اًساى اص ٍخَد هثل لَاًیي آى هحذٍدُ

 .ضاخِ ّای فلسفِ گفتِ هی ضَد

 .خظ تاال تَضیح دٍ خظ صیش است وِ دس هتي وتاب آهذُ است چْاس

ی فلسفی ّستٌذ وِ لَاًیي تٌیادیي ٍخَدضٌاسی ٍ هؼشفت ضاخِ ّای داًص فلسفِ، آى دستِ اص داًص ّا»

 « ضٌاسی سا تِ هحذٍدُ ّای خاظ هٌتمل هی ساصًذ ٍ لَاًیي آى هحذٍدُ اص ٍخَد سا تیاى هی وٌٌذ
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ٍد تش دٍ لسن هادی ٍ هدشد اص هادُ جٍ»تغَس هثال اگش وسی دس ٍخَدضٌاسی خَیص پزیشفتِ تاضذ وِ 

هی تَاًذ تگَیذ اًساى ًیض داسای دٍ ( یىی اص ضاخِ ّای فلسفِ) فلسفیچٌیي وسی دس اًساى ضٌاسی « است

خَد غیش هادی هَتگَیذ ٍخَد هساٍی تا هادُ است ٍ اها اگش دس ٍخَدضٌاسی خَیص  ؛تُؼذ هادی ٍ هدشد است

  .هادی است غیش دس اًساى ضٌاسی خَیص ًوی تَاًذ تگَیذ اًساى داسای تُؼذ ،ٍخَد ًذاسد یٍ هدشد

اخالق،  لدس حَصُ ّایی هث( تاهل تشاساس لَاًیي تٌیادیي ٍ ولی حاون تش ّستی)فیلسَفاًِ  پس تا تاهل

 .ضىل هی گیشد..... ضاخِ ّایی اص فلسفِ هاًٌذ فلسفِ اخالق، فلسفِ دیي، للسفِ تاسیخ ٍ .... تاسیخ ٍ دیي،

 .ساتظ تیي ػلَم ٍ فلسفِ ّستٌذ( فلسفِ ّای هضاف) ضاخِ ّای فلسفِ

ّستٌذ ٍ ػلَم ًیض هتىی تِ ضاخِ ّای ( تخص اصلی ٍ سیطِ ای فلسفِ) فلسفُِ هتىی تش ضاخِ ّای فلسف

 «فلسفِ اخالق»ٍ هثاًی  «فلسفِ اخالق»ّستٌذ تغَس هثال هثاًی ػلن اخالق دس  (فلسفِ ّای هضاف) فلسفِ

  .فلسفِ استدس 

 یچیست؟ چَى فلسفِ تشا تِ فلسفِ هضاف...... دلیل ًاهگزاسی فلسفِ اخالق، فلسفِ ٌّش، فلسفِ دیي ٍ 

هضاف الیِ ٍالغ ضذُ « فلسفِ»تشای .... ٍ «  اخالق»هضاف ٍالغ ضذُ است تِ ػثاست دیگش ..... ٍ « اخالق»

 .است

 فلسفه های مضاف

( اصَلی وِ هسائل ػلن هتىی تِ آى است هثل ستَى ساختواى) یصیشتٌاّایػلَم دس تحث لثلی سٍضي ضذ 

ّای هضاف  آًچِ دس فلسفِ ،دىتشسسی هی ضَ( فلسفِ ّای هضاف)فِ ّای فلسداسًذ  وِ دس ضاخِ ّای 

هثال آًچِ دس فلسفِ اخالق  ،دىلَم ٍالغ هی ضَع ، اساس ٍ هثٌای ًظشیات ٍ دیذگاُ ّا دسپزیشفتِ هی ضَد

 . پزیشفتِ هی ضَد هثٌای ًظشیات دس ػلن اخالق ٍالغ هی ضَد

 :ًِ صیش دلت وٌیذخْت سٍضي تش استثاط ػلَم تا فلسفِ ّای هضاف تِ ًوَ

 ؟ایي است وِ اصالت اص آى فشد است یا خاهؼِ هسائلی وِ دس فلسفِ ػلَم اختواػی هغشح است یىی اص

ٍ خاهؼِ سا هدوَػِ ای اص افشاد هی داًٌذ وِ دس وٌاس ّن  گشٍّی اص فیلسَفاى اصالت سا اص آىِ فشد هی داًٌذ

افشاد اخضای خاهؼِ ّستٌذ یؼٌی  ؛َّیت هستملی لائل ًیستٌذ ،تشای خاهؼِ خذای اص افشاد ٍ صًذگی هی وٌٌذ

 . وِ تا وٌاس گزاضتي اخضا، خاهؼِ ای تالی ًخَاّذ هاًذ
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دس  ،خاهؼِ هی داًٌذ ٍ هؼتمذًذ وِ افشاد َّیت هستملی ًذاسًذ آىِ گشٍّی دیگش اص فیلسَفاى اصالت سا اص

ٍ اص خَد اسادُ  حت تاثیش ضشایظ اختواػی آًاى استًتیدِ افىاس ٍ اًذیطِ ّا ٍ تصوین گیشی ّای آًْا واهال ت

 .ٍ اختیاسی ًذاسًذ

یؼٌی اگش  ؛تشسسی هسائل اختواػی تَسظ خاهؼِ ضٌاساى تاثیش صیادی داضتِ استًحَُ  دس تاالدیذگاُ ّای 

 است وِ خاهؼِ ضٌاسی دیذگاُ ّای اص هتفاٍتًظشیاتص  ،هثٌای ًظشیات خاهؼِ ضٌاسی اصالت فشد تاضذ

وساًی وِ اصالت فشد سا لثَل داسًذ دس تشًاهِ سیضی ّای فشٌّگی، لزا  .هثٌای ًظشیاتص اصالت خاهؼِ است

ٍ  گًَِ ای تشًاهِ سیضی هی وٌٌذ وِ هٌافغُ وٌٌذ یؼٌی ب تیطتش هٌافغ فشد سا لحاػ هی...... التصادی ٍ 

وِ تاهیي وٌٌذُ آصادی ّای  است «لیثشالیسن»تاهیي ضَد ٍ دس سیاست ًیض هؼتمذ تِ خَاستِ ّای فشد 

ایي دیذگاُ تیطتش . یؼٌی ساختاس حىَهت تِ گًَِ ای تٌظین ضذُ وِ هٌافغ فشد سا تشآٍسًذُ وٌذ فشدی است

تخاعش ّویي است وِ دس ایي وطَسّا سشهایِ داسی حاون است ٍ التصاد،  دس وطَسّای غشتی حاون است

ي وٌٌذگی سا داسًذ هثال سشهایِ داساًی ٍخَد داسًذ التصاد دٍلتی ًیست ٍ دٍلت تٌْا ًمص ًظاست ٍ ّواّي

یا آصادی ّایی وِ دس صهیٌِ . ضاى تِ تٌْایی تا دسآهذ ٍ ثشٍت تشخی اص وطَسّا تشاتشی هی وٌذ وِ ثشٍت

ّش چٌذ اوثشیت خاهؼِ هخالف ایي خَاستِ  خٌسی ٍخَد داسد هثل تِ سسویت ضٌاختي ّودٌس تاصاى

 . تاضٌذ

چٌذ وِ دس غشب ادػا هی ضَد آصادی ّای فشدی هَسد لثَل است ٍ دس هَاسد  الصم تِ یادآٍسی است ّش

هتؼذدی ًیض ایي آصادی ّای فشدی پزیشفتِ ضذُ است لىي هخالفت تا حداب ٍ پَضص ًطاى دٌّذُ آى است 

   .   وِ آصادی ّای فشدی تغَس واهل دس غشب پزیشفتِ ًطذُ است

تیطتش هٌافغ خوغ سا  .....داًٌذ دس تشًاهِ سیضی فشٌّگی، التصادی ٍ اها وساًی وِ اصالت سا اص آىِ خاهؼِ هی 

هٌافغ خوغ ٍ خاهؼِ سا  ّا عَسی صَست هی گیشد وِی یؼٌی تشًاهِ سیض .سا ًِ هٌافغ فشددس ًظش هی گیشًذ 

یؼٌی  .ّستٌذ وِ تاهیي وٌٌذُ هٌافغ خوؼی است« سَسیالیسن»دس سیاست ًیض هؼتمذ تِ  .تاهیي وٌذ

لزا اگش خَاستِ فشدی دس  ،هت تِ گًَِ ای است وِ خَاستِ ّای خوغ ٍ خاهؼِ سا تاهیي هی وٌذساختاس حىَ

 . هماتل ٍ هخالف خَاستِ ّای خوغ ٍ خاهؼِ تاضذ، هَسد تَخِ ٍالغ ًوی ضَد

ایٌاى اٍال خاهؼِ سا فمظ  .اها دیذگاُ سَهی ًیض ٍخَد داسد وِ هؼتمذ است ّن افشاد اصالت داسًذ ٍ ّن خاهؼِ

هؼتمذًذ گشد ّن آهذى افشاد ٍ صًذگی عَالًی ضاى دس وٌاس  ضذى افشاد دس وٌاس ّن ًوی داًٌذ، تلىِخوغ 

سٍحیِ ظلن ستیضی  فشاد سا تحت تاثیش لشاس دّذ هثالیىذیگش تاػث ضذُ یه سٍحیِ خوؼی ضىل تگیشد وِ ا

وساًی وِ دس لزا  ضىل گشفتِ است تِ تذسیح دس خاهؼِوِ دس تشخی خَاهغ حاون است؛ سٍحیِ ای است وِ 

افشاد سا تحت تاثیش لشاس  ،لىي ایي سٍحیِتاضٌذ سفتِ ّن  اص دًیااگشضىل گیشی چٌیي سٍحیِ ای ًمص داضتٌذ 
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چٌذیي لشى پیص تَخَد آهذُ  ّستٌذ یا هثال تشخی اص سسن ٍ سسَم ّایی وِ االى دس خاهؼِ حاونهی دّذ 

  .َّیت ًذاضتِ تاضذافشاد روش ایي هثال ّا ًطاى داد ایٌگًَِ ًیست وِ خاهؼِ تذٍى  ٍ اًذ

پس . تش افشاد تِ گًَِ ای ًیست وِ افشاد اختیاس ٍ اسادُ ای اص خَد ًذاضتِ تاضٌذ ثاًیا تاثیش ػَاهل اختواػی

لت اص آىِ خاهؼِ هی تَاى گفت چَى سٍحیِ خوؼی ٍ ضشایظ اختواػی افشاد سا تحت تاثیش لشاس هی دّذ اصا

صَست هغلك ًیست ٍ تِ گًَِ ای ًیست وِ افشاد اختیاس خَیص سا اص دست  چَى ایي تاثیشگزاسی تِاست ٍ 

 .اصالت اص آى فشد ًیض ّست ،ٍ فمظ تاتغ هغلك ضشایظ اختواػی ٍ سٍحیِ خوؼی تاضٌذدٌّذ ب

ُ ًطاى داد ن( ع)اهام حسیي لیام  ،سٍحیِ حاون تش خاهؼِ ظلن پزیشی تَد( ع)هثال دس صهاى اهام حسیي 

چشا وِ اگش ایٌگًَِ تَد هی تایست اص خاًة اهام حسیي ؛ ٍ خاهؼِ ًیست اًساى تاتغ هغلك ضشایظ اختواػی

ػالٍُ تش ایٌىِ تحت  ایطاىوِ صَستی دس  .یاساًص ًیض ضشایظ حاون سا تپزیشًذٍ اٍ  ،لیاهی ضَست ًگیشد( ع)

 .تلىِ تا لیام خَیص ضشایظ خاهؼِ سا تحت تاثیش لشاس داد ،خاهؼِ خَیص ٍالغ ًطذ تاثیش ضشایظ

ّن فشد َّیت ٍ اصالت داسد وِ هی تَاًذ اص ضشایظ ٍ سٍحیات خوؼی تاثیش تپزیشد ٍ ّن  ،عثك ایي دیذگاُ

ًیض هی تَاًذ تش خاهؼِ ٍ سٍحیات خوؼی تاثیش تگزاسد ٍّن خاهؼِ اصالت ٍَّیت داسد  هی تَاًذ تاثیش ًپزیشد ٍ

وساًی وِ ایي دیذگاُ سا لثَل داسًذ ّن هٌافغ فشد سا لحاػ هی وٌٌذ ٍ ّن  ،اًذ تش افشاد تاثیش تگزاسدوِ هی تَ

 . هٌافغ خوغ ٍ خاهؼِ سا

 هسلن غالهحسیٌی: تْیِ وٌٌذُ 

 استاى هشوضی

   




