
 تيون ٍ ٍضَ فلسفِ

 ٍضَ وِ ًيست ضه ،«ٍضَ» فلسفِ زضثبضُ اهب ضس، ثحث وبفى اًساظُ ثِ سَم جلس زض «تيون» فلسفِ زضثبضُ

 ٍ صَضت ضستي ثْساضتى ًظط اظ ، هؼٌَى ٍ اذاللى فبيسُ ٍ ثْساضتى فبيسُ:  است ضٍضي فبيسُ زٍ زاضاى

 وطزى هسح زاضز، ثسى ًظبفت زض اى هالحظِ لبثل اثط ضٍظ، ضجبًِ زض ثبض سِ الالل يب ٍ ثبض پٌج ّن آى زستْب

 ًيع ضا اػضب ايي وِ هيطَز سجت ، است تي پَست يب هَّب ثِ آة ضسيسى آى ضطط وِ پبّب پطت ٍ سط ثط

 زض ذبصى اثط ثسى پَست ثب آة توبس وطز ذَاّين اضبضُ غسل فلسفِ زض وِ ّوبًغَض ٍ ، ثساضين پبويعُ

 .زاضز پبضاسوپبتيه ٍ سوپبتيه اػصبة تؼبزل

 چَى هرصَصب زاضز تطثيتى اثط ضَز هى اًجبم ذسا ثطاى ٍ لطثت لصس ثب چَى هؼٌَى ٍ اذاللى ًظط اظ ٍ

 ٍ اذاللى فلسفِ ايي يس هؤ زاضم هى ثط گبم تَ اعبػت ضاُ زض لسم تب فطق اظ وِ است ايي آى وٌبئى هفَْم

 . است هؼٌَى

 : هيرَاًين( ػليْوبالسالم) الطضب هَسى ثي ػلى اهبم اظ ضٍايتى زض

 ، فيوباهطُ لِ هغيؼب ، ايبُ هٌبجبتِ ػٌس الججبض، يسى ثيي لبم اشا عبّطا الؼجس يىَى الى ثِ ثسء ٍ ثبلَضَء اهط اًوب

 يسى ثيي للميبم از الفؤ تعوية ٍ الٌؼبس عطز ٍ ، الىسل شّبة هي فيِ هب هغ ، الٌجبسة ٍ االزًبس هي ًميب
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 : الججبض

 ايستٌس هى ذسا پيطگبُ زض وِ ٌّگبهى ثٌسگبى وِ است آى ثب ػجبزت آغبظ ٍ ضسُ زازُ ٍضَ زستَض ايي ثطاى»

 ػالٍُ ضًَس، وٌبض ثط ًجبستْب ٍ آلَزگيْب اظ ثٌسًس، ثىبض ضا اٍ زستَضات ٍ ثبضٌس، پبن وٌٌس هى هٌبجبت اٍ ثب ٍ

 ًَض ذسا پيطگبُ زض ليبم ثطاى للت ٍ ضَز ثطچيسُ اًسبى اظ وسبلت ٍ ذَاة آثبض وِ ضَز هى سجت ٍضَ ايي ثط

 .«يبثس صفب ٍ

 .ضَز هى ضٍضٌتط ٍضَ فلسفِ ًيع گفت ذَاّين غسل فلسفِ زضثبضُ وِ تَضيحبتى اظ

 غسل فلسفِ

 فمظ وِ حبلى زض ثطَيٌس ضا ثسى توبم ضسى جٌت ٌّگبم ثِ وِ زّس هى زستَض اسالم چطا: پطسٌس هى ثؼضى

 ضا هحل فمظ يىى زض وِ ّست تفبٍتى هٌى ضسى ذبضج ٍ وطزى ثَل هيبى آيب ٍ ضَز، هى آلَزُ هؼيٌى ػضَ

 ضا؟ ثسى توبم زيگطى زض ٍ ضست ثبيس



 : هططٍح پبسد يه ٍ زاضز اجوبلى پبسد يه ال سؤ ايي

( ظٍائس سبيط ٍ ثَل هبًٌس) ًيست هَضؼى ػول يه ، اًسبى اظ هٌى ضسى ذبضج وِ است ايي آى اجوبلى پبسد

 سستى حبلت يه زض آى ذطٍج ثسًجبل تي سلَلْبى توبم ٍ گطزز، هى آضىبض ثسى توبم زض آى اثط ايٌىِ ثسليل

 تحميمبت عجك:  ايٌىِ تَضيح است ثسى اجعاء توبم ضٍى آى تبثيط ًطبًِ ذَز ايي ٍ هيطًٍس فطٍ هرصَظ

 وٌٌس هى وٌتطل ضا ثسى فؼبليتْبى توبم وِ زاضز ٍجَز ًجبتى اػصبة سلسلِ زٍ اًسبى ثسى زض زاًطوٌساى

 توبم اعطاف زض ٍ اًسبى ثسى سطاسط زض اػصبة ضضتِ زٍ ايي «پبضاسوپبتيه اػصبة» ٍ «سوپبتيه اػصبة»

 جْبظات ٍ زستگبّْب
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 زستگبّْبى ٍازاضتي فؼبليت ثِ ٍ «وطزى تٌس» سوپبتيه اػصبة ٍظيفِ اًس، گستطزُ ذبضجى ٍ زاذلى

 ًمص يىى ٍالغ زض ، آًْبست فؼبليت «وطزى وٌس» «پبضاسوپبتيه» اػصبة ٍظيفِ ٍ ، است ثسى هرتلف

 زستگبّْبى ، ًجبتى اػصبة زستِ زٍ ايي فؼبليت تؼبزل اظ ٍ زاضز، ضا «تطهع» ًمص زيگطى ٍ اتَهجيل «گبظ»

 .وٌس هى وبض هتؼبزل ثغَض ثسى

 اٍج) «اضگبسن» هسئلِ جطيبًْب ايي جولِ اظ هيعًس، ثْن ضا تؼبزل ايي وِ هيسّس ضخ ثسى زض جطيبًْبئى گبّى

 .گيطز هى صَضت هٌى ذطٍج همبضى هؼوَال وِ است( جٌسى لصت

 پيطى( هحطن اػصبة) سوپبتيه اػصبة ثط( وٌٌسُ تطهع اػصبة) پبضاسوپبتيه اػصبة سلسلِ هَلغ ايي زض

 .ذَضز هى ثْن هٌفى ضىل ثِ تؼبزل ٍ گيطز هى

 اظ تؼبزل ٍ ٍازاضز ثىبض ضا سوپبتيه اػصبة تَاًس هى وِ اهَضى جولِ اظ وِ است ضسُ ثبثت ًيع هَضَع ايي

 ثغَض ثسى اػضبى توبم ضٍى «اضگبسن» تبثيط وِ جب آى اظ ٍ است ثسى ثب آة توبس وٌس تبهيي ضا ضفتِ زست

 است ضسُ زازُ زستَض ذَضز هى ثْن ثسى سطاسط زض اػصبة زستِ زٍ ايي تؼبزل ٍ ضَز هى زيسُ هحسَس

 تؼبزل آى ثرص حيبت اثط پطتَ زض ٍ ضَز ضستِ آة ثب ثسى توبم ، هٌى ذطٍج يب ، جٌسى آهيعش اظ پس وِ

 .گطزز ثطلطاض ثسى سطاسط زض اػصبة زستِ زٍ ايي هيبى زض وبهل

 ثبضس هى ًيع پطستص ٍ ػجبزت ًَع يه ايي ثط ػالٍُ وطزى غسل ثلىِ ًيست ايي ثِ هٌحصط غسل فبيسُ الجتِ

 فطهبى اعبػت ٍ لطثت لصس ٍ ًيت ثسٍى ضا ثسى اگط زليل ّويي ثِ ٍ ًيست اًىبض لبثل آى اذاللى اثطات وِ
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