ﻓﻠﺴﻔﻪ ار ﻤﻌﻤوﻻً ﻴﮑﯽ از ﻤظﺎﻫر ﺒﺴﻴﺎر ﻋﺎﻝﯽ ﻓرﻫﻨﮓ اﻨﺴﺎﻨﯽ ﻤﯽ ﺸﻤﺎرﻨد اﻤﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻤﺎﻨﻨد ﺼورت ﻫﺎی دﻴﮕر ﻓرﻫﻨﮓ ﻓﻘط ﻴﮏ ﭙدﻴدار ﻓرﻫﻨﮕﯽ
ﻨﻴﺴت ﺒﻠﮑﻪ ﺘﻔﮑری اﺴت ﮐﻪ ﺒﻴﻨش ﻤﺎ ار درﺒﺎرﻩ ﻓرﻫﻨﮓ اﻨﺴﺎﻨﯽ اﻓزون ﻤﯽ ﺴﺎزد.
ﻤﻌﻨﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﮐﻠﻤﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺒﻪ دو ﻤﻌﻨﯽ ﺒﻪ ﮐﺎر ﻤﯽ رود.
 -1ﺒﻪ ﻤﻌﻨﯽ ﻋﺎم ﮐﻪ آن ﺒﻴﻨﺸﯽ اﺴت درﺒﺎرﻩ ﺠﻬﺎن و زﻨدﮔﯽ و ﺴرﻨوﺸت اﻨﺴﺎن و ﻤﻘﺎم اﻨﺴﺎن در ﺠﻬﺎن و ﺘﺄﺜﻴری ﮐﻪ در آن ﻤﯽ ﺘواﻨد داﺸت .ﭙس
ﻓﻠﺴﻔﻪ از ﺘﺎرﻴﺦ ظﻬور اﻨﺴﺎن وﺠود داﺸﺘﻪ اﺴت.
 -2ﺒﻪ ﻤﻌﻨﯽ اﺨص آن ﺘﺄﻤﻠﯽ اﺴت اﻨﺘﻘﺎدی درﺒﺎرﻩ ﻤﺴﺎﺌل ﻤذﮐور و طرق ﺤل آﻨﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴن درﺒﺎرﻩ ﻓﮑر اﻨﺴﺎن از آن ﺤﻴث ﮐﻪ درﺼدد ﺤل آﻨﻬﺎ
ﺒرﻤﯽ آﻴد )اﻴن ﻨوع ﻓﻠﺴﻔﻪ در زﻤﺎن ﺠدﻴدﺘری ظﺎﻫر ﺸدﻩ اﺴت(.
ﻤوﻀوع ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭽﻴﺴت؟
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻤوﻀوع ﻤﺤدود و ﻤﻌﻴن و ﻤﺴﻠم ﻨدارد .ژول ﻻﺸﻠﻴﻪ ﻤﯽ ﮔوﻴد» .ﺤق اﻴن اﺴت ﮐﻪ ﻤوﻀوع ﻓﻠﺴﻔﻪ ار ﻨﻤﯽ داﻨم« اﻴن ﮐﻠﻤﻪ ﭙر ﻤﻌﻨﯽ »ﻨﻤﯽ
داﻨم« ﻨﺸﺎﻨﻪ آن اﺴت ﮐﻪ ﻓﻴﻠﺴوﻓﺎن ﻨﻴز ﻨﻤﯽ ﺘواﻨﻨد ﻤوﻀوﻋﯽ ﻤﺤدود و ﻤﻌﻴن ﺒرای ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻗﺎﺌل ﺒﺎﺸﻨد .در ﻫر ﻋﻠﻤﯽ ﻤوﻀوع ﻤﻌﻴﻨﯽ ﻤورد ﺒﺤث اﺴت
ﻤﺜﻼً در رﻴﺎﻀﻴﺎت ﺴﻠﺴﻠﻪ ﻤﻨظﻤﯽ از اﺤﮑﺎم و ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤوﻀوع ﺒﺤث اﺴت ﮐﻪ ﻫر ﺸﺨﺼﯽ در ﻫر ﺠﺎﻴﯽ و ﻫر زﻤﺎﻨﯽ از اﻨواع ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﮔوﻨﺎﮔون
اﻴن ﻋﻠم ﻤﯽ ﺘواﻨد ﺒﻬرﻩ ﺒﮕﻴرد ،اﻤﺎ ﻤطﺎﻝﺒﯽ ﮐﻪ ﻤوﻀوع ﺒﺤث ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺴت اﻴن ﭽﻨﻴن ﻨﻴﺴت .درﺴت اﺴت ﮐﻪ در ﻓﻠﺴﻔﻪ اﻓﮑﺎر و آراء ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺨواﻨدﻩ
ﻤﯽ ﺸود اﻤﺎ ﭙژوﻫﻨدﻩ ﻤﻠزم ﻨﻴﺴت ﮐﻪ ﺒﺎ ﺒﻌﻀﯽ از اﻴن اﻓﮑﺎر ﻤواﻓق و ﺒﺎ ﺒرﺨﯽ دﻴﮕر ﻤﺨﺎﻝف ﺒﺎﺸد .ﻫر ﻓﻴﻠﺴوﻓﯽ ﮐﻪ در ﭙﯽ ﻓﻴﻠﺴوف ﭙﻴش از ﺨود
آﻤدﻩ اﺴت ﻓﮑر ﺠدﻴدی ار ﺠﺎﻨﺸﻴن ﻓﮑر او ﺴﺎﺨﺘﻪ اﺴت و درﺤﻘﻴﻘت ﻫﻴﭻ ﻓﻴﻠﺴوﻓﯽ ﺨﺎﺘم ﻓﻴﻠﺴوﻓﺎن ﻨﻴﺴت .ﻴﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎﻨﻨد ﺸﺎﻋران ﻴﺎ ﻤوﺴﻴﻘﻴداﻨﺎن ﻴﺎ
ﻨﻘﺎﺸﺎن ﮐﻪ ﻫرﮐدام ﺒﻴﻨش وﻴژﻩ ای دارﻨد ﻫر ﻓﻴﻠﺴوف ﻫم ﺒﻴﻨش ﺨﺎﺼﯽ دارد ،اﻝﺒﺘﻪ ﻨﺒﺎﻴد از ﻤطﺎﻝب ﻓوق ﻨﺘﻴﺠﻪ ﮔرﻓت ﮐﻪ در زﻤﻴﻨﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺤﻘﺎﻴﻘﯽ
وﺠود ﻨدارد ﮐﻪ ﺒﺘوان ﺒﻪ آن دل ﺒﺴت.ﮐﺎﻨت  kantﻓﻴﻠﺴوف آﻝﻤﺎﻨﯽ ) (1804-1724ﮔﻔﺘﻪ اﺴت» :ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭽﻴزی ﻨﻴﺴت ﮐﻪ ﺒﺘوان آﻤوﺨت ﺒﻠﮑﻪ آﻨﭽﻪ
ﻤﯽ ﺘوان آﻤوﺨت ﭙرداﺨﺘن ﺒﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺴت«.
ﻓﻠﺴﻔﻪ در روزﮔﺎر ﮐﻬن
در ﻴوﻨﺎن و روم ﻗدﻴم ﻓﻴﻠﺴوف ﺒﻪ ﮐﺴﯽ اطﻼق ﻤﯽ ﺸد ﮐﻪ ﺤﮑﻴم و ﺨردﻤﻨد ﻴﺎ دوﺴﺘدار ﺨرد ﺒﺎﺸد.
ﻝﻔظ ) philosopheﻓﻴﻠﺴوف( ﻤرﮐب اﺴت از دو ﮐﻠﻤﻪ ﻴوﻨﺎﻨﯽ  philosﻴﻌﻨﯽ دوﺴﺘدار و  Sophiaﻴﻌﻨﯽ ﺤﮑﻤت و داﻨش .اﻴن ﮐﻠﻤﻪ ار ﻨﺨﺴﺘﻴن ﺒﺎر
ﻓﻴﺜﺎﻏورس در ﻗرن ﺸﺸم ﭙﻴش از ﻤﻴﻼد ﺒﻪ ﮐﺎر ﺒردﻩ اﺴت .ﭽﻪ او ﺼﻔت ﺤﮑﻴم ار ﻓﻘط در ﺸﺄن ﺨداﻴﺎن ﻤﯽ داﻨﺴت و ﺨود ار دوﺴﺘدار ﺤﮑﻤت ﻤﯽ
ﻨﺎﻤﻴد.در ﻗدﻴم ﭽﻨﻴن ﺘﺼور ﻤﯽ ﮐردﻨد ﮐﻪ ﺒرای وﺼول ﺒﻪ ﺤﮑﻤت ،اﻨﺴﺎن ﺒﺎﻴد در ﺨود ﺒﻴﻨدﻴﺸد و درﺒﺎرﻩ ﺠﻬﺎن ﺘﻔﮑر ﮐﻨد و در ذﻫن ﺨود ﺒﻪ ﺘﻤﺎم
ﺤﻘﺎﻴق ﮐﺸف ﺸدﻩ آﺸﻨﺎ ﺒﺎﺸد ﺒﻪ اﻴن ﺴﺒب ﻝﻔظ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺒر ﻤﺠﻤوع داﻨش ﻫﺎی ﻨظری و ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ اﻨﺴﺎن ﺤﺎﺼل ﮐردﻩ ﺒود اطﻼق ﻤﯽ ﺸد و ﻓﻴﻠﺴوف ار
ﺠﺎﻤﻊ ﻋﻠوم ﻤﯽ داﻨﺴﺘﻨد.
ﻓﻴﺜﺎﻏورس و ﻨﺨﺴﺘﻴن ﻓﻴﻠﺴوﻓﺎن ﻴوﻨﺎن ﻤﺎﻨﻨد طﺎﻝس )547-640 Thalesق.م( و اﻤﺒذﻗﻠس ) Empedocleﻗرن ﭙﻨﺠم ق.م( و ذﻴﻤﻘراطﻴس
) Demorriteﻗرن ﭙﻨﺠم ق.م( ازﺠﻤﻠﻪ ﻨﺨﺴﺘﻴن داﻨﺸﻤﻨدان ﻨﻴز ﺒﻪ ﺸﻤﺎر ﻤﯽ روﻨد.
 Aristotele 384ق.م( ﻓﻴزﻴﮏ ﺠزو ﻤﻬﻤﯽ از ﻓﻠﺴﻔﻪ
در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺤﮑﻤﺎی ﺒزرﮔواری ﻤﺎﻨﻨد اﻓﻼطون ) Plato 428-347ق.م( و ارﺴوط )384-322
ﺒود .در ﻗرون وﺴطﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺒﻪ ﻤﻨزﻝﻪ ﺴرﭽﺸﻤﻪ ای ﺒود ﮐﻪ ﺼﻨﺎﻋﺎت ﻫﻔﺘﮕﺎﻨﻪ آن روزﮔﺎر )ﺼرف و ﻨﺤو ،ﺒﻴﺎن ،ﻤﻨطق ،ﺤﺴﺎب ،ﻫﻨدﺴﻪ ،ﻤوﺴﻴﻘﯽ
و ﻨﺠوم( ﻤﺎﻨﻨد ﻫﻔت رودﺨﺎﻨﻪ از آن ﺴرﭽﺸﻤﻪ ﻤﯽ ﮔرﻓت.
در ﻗرن ﻫﻔدﻫم دﮐﺎرت ) (1650-1596 Descartesﻓﻴﻠﺴوف ﻓراﻨﺴوی ﻓﻠﺴﻔﻪ ار ﺘﺸﺒﻴﻪ ﺒﻪ درﺨﺘﯽ ﻤﯽ ﮐرد ﮐﻪ رﻴﺸﻪ آن ﻤﺎﺒﻌداﻝطﺒﻴﻌﻪ ﻴﺎ ﻤﺘﺎﻓﻴزﻴﮏ

) (Metaphysicﺒﻪ ﻤﻌﻨﯽ )آﮔﺎﻫﯽ ﺒﻪ ﻋﻠل ﻨﺨﺴﺘﻴن و ﻤﺒﺎدی ﺤﻘﻴﻘت( اﺴت و ﺘﻨﻪ آن ﻓﻴزﻴﮏ ﺒﻪ ﻤﻌﻨﯽ )اﻋم ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻪ ﺠﺎﻤﻊ ﻫﻤﻪ ﻋﻠوم طﺒﻴﻌت
ﺒﺎﺸد( و ﺸﺎﺨﻪ ﻫﺎی آن ﻤﮑﺎﻨﻴﮏ و طب و اﺨﻼق.
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