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 فلسفَ ّ ضِر 

 (ervbefeL irneH) اثر ُاًری لْ فْر خالصَ ترگرداى فصل دّم کتاب حق تر ضِر

 

   غطن اظ ایي ًْـتَ هؼطفی. ثطای تحلیلی اؼبؼب اًتمبزی ّ ثطای تؼوك زض ثبة هؽبلَ ـِط، فلؽفَ یمیًٌب تٌِب ًمغَ آغبظ اؼت

ثبظگفتي ثَ جبٍ ّ همبم فلؽفَ زض ثبـس ّ ایي اهط ثب   فَ هیًیؽت، ثلکَ ثؼکػ ثغالى چٌیي عطظ ثطزاـتی اظ فلػ" فلسفَ ضِر"

اظ فلؽفَ لبزض ثَ اًجبم   فؼلی  عطح ؼٌتع ّ توبهیتی اؼت کَ عطظ تلمی  زض ّالغ ُسف هؼطفی. گصـتَ ّ تبضید، اًجبم ـسٍ اؼت

ثب چفن پْـی اظ ؼٌتع . مپطزاظی  ؼپػ ثَ یبضی زاًفِبی گؽؽتَ اظ ُن ػلْم ترممی، ثَ تحلیلی لیبؼی هی. ّ ثیبى آى ًیؽت

هفِْم تْاى هؽبلَ ؼٌتع ضا، ثَ  یکسیگط هجعا ُؽتٌس، ثِتط هیثطگطفتَ اظ ػلْم ترممی کَ ّیژٍ، هْضزی ّ اظ ُبی 

. ضّـي تط زضک ذْاٌُس ـسکَ اظ پیؿ هفرك ّ تسّیي ـسٍ اًس،   ّ هؽبئلیزض ایي ضاٍ ذمأیك . آى ػٌْاى ًوْز سیاسی

ُبی  فضب) " ارزش هثادالتی"ّ ( ـِطی، ظهبى ـِطی   ـِط ّ ظًسگی) " ارزش هصرفی"ل ذمْلًب زض ایي ثیي همْلَ تمبة

.یبثٌس  ّضْح کبهلتطی هی( ُب ّ ػالئن  ُب هکبى ذطیسٍ ـسٍ ّ فطّذتَ ـسٍ، همطف هحمْالت، کبال  

 

فالعْى تب ُگل، زض توبهیت هْضْع ضا هْضز تْجَ لطاض هیسُس ّ ایي ُوبى ضّالی اؼت کَ اظ ا  ، ًظن شٌُی ًظطگبٍ فلؽفی 

ػٌْاى " سایر اضیأای هیاى   ضی" یب " هْضْػی ثاًْی " ثیؿ اظ   فلؽفَ کالؼیک ثکبض ثؽتَ هیفسٍ ُوْاضٍ ـِط هفِْهی

گطزز کَ ُط یک اظ ایي هفبُین کبهاًل هْضز تؼوك   آًگبٍ ضّـٌتط هی  ـِطی ّ تفکط فلؽفی  پیْؼتگی هیبى ظًسگی. ًوْزٍ  هی

ّ یب یک   ّف ّ فلؽفَ هجتوغ ـِطی اّلیَ ّ ـِط، تٌِب المبگط ـطایظ ػیٌی، یب یک ظهیٌَ جبهؼَ ـٌبذتیثطای فیلػ. لطاض گیطز

ضِری را تَ قالة کلوات ّ هفاُین در آّردٍ اًد   فالسفَ در ّاقغ ضِر را اًدیطیدٍ اًد ّ زًدگیًیؽت،   زازٍ ّ فطن ذبضجی

هجتوغ ـِطی اّلیَ هؼوْاًل زض تجوغ ّ ّحست چٌس ضّؼتب یب ]...[ (.ُبی یًْبًی ّ ضّهی هْضز ًظط اؼت زض ایٌجب فمظ ـِط) 

ایي ّحست اهکبى تْؼؼَ تمؽین کبض ّ ثْجْز آهسى . لْم ثب احتوبال یک هطکع حکْهتی، هؽتمط زض یک ؼطظهیي ذاللَ هیفْز

. ضا اظ ثیي ثجطز" تراکی اش"  یب ثؼجبضت زلیك تط هبلکیت  آًکَ هبلکیت جوؼی  ًوبیس، ثی  هبلکیت اهْال هٌمْل ضا تؽِیل هی

ای ًِسٍ هیفْز کَ زضّى آاى اللیتی اظ ـِطًّساى آظاز اضازٍ ذْز ضا ثط ؼبیطیي، ظًبى، کْزکبى،  ثسیي تطتیت ثٌیبى جبهؼَ

ـِطی اّلیَ آًسؼتَ اظ ػٌبلطی ضا کَ ثب ـکل هبلکیت هفتطک ؼبظگبض ُؽتٌس، ثَ هجتوغ . کٌٌس  ُب ّ ذبضجیبى، اػوبل هی ثطزٍ

ـکل ایي ؼبظگبضی ذْز هْجس ًْػی زهْکطاؼی هیگطزز کَ ثفست ؼلؽلَ هطاتجی ّ تحت ًفْش . تجظ هیؽبظزیکسیگط هط

" دهکراسی تدّى آزادی "زض ّالغ ثَ لْل هبضکػ ًْػی . ُب ّ هلعّهبت شاتی هجتوغ ـِطی اّلیَ لطاض زاضز هحسّزیت

ثسّى ایٌکَ (ثطّت، ظهیي، ثطزٍ ) الك زض عْل تبضید هجتوغ ـِطی زّضاى ثبؼتبى، هبلکیت ذمْلی ؼبزٍ ّ خ. اؼت

. اؼتْاضتط ّ هتطاکن تط هیگطززحمْق هجتوغ ـِطی اّلیَ ضا ثط کّل ؼطظهیي فؽد ًوبیس،   

 

 )ایي جسایی ثب تْظیغ ّظبیف ثط حؽت جٌػ ّ ؼي . تطیي اًْاع تمؽین کبض اؼت جسایی ـِط ّ ضّؼتب جعّ اّلیي ّ اؼبؼی

تمؽین اجتوبػی کبض . آغبظ ـس( کار   تقسین فٌی )ُب  کبض ثط حؽت اثعضُب ّ هِبضت  ثیّ ثب ؼبظهبى یب (تقسین تیْلْژیک کار 

غیط هبزی، ًتیجتًب جسایی هیبى آًچَ عجیؼی ّ آًچَ کَ غیط هیبى ـِط ّ ضّؼتب ػجبضت اؼت اظ جسایی هیبى کبض هبزی ّ کبض 

ُبی پطزاذتي  ظهیٌَی، ّ ثبالذطٍ آهبزٍ کطزى ُبی ؼیبؼی ّ ًظبم کبض فکطی، اهْض ؼبظهبًسُی، هسضیت، فؼبلیت. عجیؼی اؼت

اًفمبلِب پسیساض ـس، اًفمبل ثیي توبهیت هٌمؽن گفت ّ . ثَ ـِط تؼلك گطفت( فلؽفَ ّ ػلْم ) ثَ ـٌبذت تئْضیک 

 sisihP ( آًچَ کَ هطثْط ثَ عجیؼت اؼت ّ هٌفأ عجیؼی زاضز ) ّ sogoL (خرد " ، ذطز زض لبلت ثیبى یب ثَ تؼجیط افالعْى

کٌس،  آًچَ کَ اظ شُي اًؽبى تطاّؾ هی) siséioP هیبى تئْضی ّ پطاتیک، ّ زض حْظٍ پطاتیک ، اًفمبل هیبى  " (   ًیجِا

کَ  sixarpزاضز، اضؼغْ آًطا زض همبثل   زاًفی کَ کبضثطز ػولی) énhceT ّ ( زیگط  ٌُطی ثبـس یب ُط ثیٌؿ شٌُیآثطی چَ 

ضوي ایٌکَ ذْز ّالؼیت پطاتیک ّ ًیع ًوْزی اظ پطاتیک اؼت، تمْیطُبیی ضّؼتب (. هحسّزٍ ذبق السام اؼت ثکبض ثطزٍ 

گصاضز،   هتمبثال ـِط ًوْزُبیی اظ کْـؿ، اضازٍ، شٌُیت ّ تؼوك ضا ثَ ًوبیؿ هی. کٌس  ُن تساػی هیّ هجسأ ضا   اظ عجیؼت، ُؽتی

حمیمت ) ًوْزُبی هغبیط ُن یی اظ تمبثل ُویي ًوبزگطا. ّ هؽتمل ـسٍ ثبـٌسهٌفک   ّالؼیثسّى ایٌکَ ایي ًوْزُب اظ فؼبلیت ُبی 

ـکل گیطی ثْز ّ   ، هحْض اللی، کائٌات، رّاى آپْلًْی، ًظام تارز خردُبی یًْبًی ـِطزض . پسیساض هیگطزز( م  -ّ ّالؼیت 

ُا ّ  ، کْضص ، حفرٍ هقدش ّ هلؼْى، هکاى حطر ًیرُّای هرگ ّ زًدگیاتطّؼکی -ُبی ضّهی  ثطػکػ زض ـِط

(.م   -کائٌات ّ دًیااظ   تمبثل ثطزاـت هفِْهی)ُب ثْزًس  ـکل ثٌیبزی ـِط، تؼییي کٌٌسٍ ُریوٌیهجاُدات ا  

اجتوبع ّ ،  ثطای فیلؽْف ایٌکَ زًیب، کبئٌبت، ظًسگی. ّ دّتارٍ آًرا خلق کٌٌدفیلسْف ّ فلسفَ تراًٌد کَ تواهیت را تازیاتٌد 

.تبضید زیگط یک توبهیت ًجبـٌس، پصیطفتٌی ًیؽتثؼسا   

 

ُط چٌس کَ ذْز فلؽفَ ًیع . ُبی ـِطی اّلیَ اؼت ، ظازٍ هجتوغ، فلسفَ ُوراٍ تا تقسین کار ّ اًْاع تیطوار آاىثط ایي اؼبغ

کَ تْؼظ هطاز اؼبؼی فیلؽْف توبهیتی ]...[ تفطق ؼمْط ًکطزٍ اؼت، تب حس   ثَ ًْػی فؼبلیت ترممی تجسیل گفتَ ّلی

ّ اًسیفَ، ّحست گفتبض ّ کطزاض، ّحست عجیؼت ّ تؼوك، ّحست زًیب ّ   ت ُؽتیذلك هیفْز کَ زض ایي توبهیت ّحس  ؼیؽتوی

ُب ثیي ثْزى ّ اًسیفیسى، ثیي آًچَ کَ  ًفی تفبّت  ایي اهط ثَ هؼٌی. ـسٍ ثبـسزض ًظط گطفتَ   کبئٌبت ُوعهبى ثب ّالؼیت اًؽبًی
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ثٌب ثَ گفتَ ُأیسگط . ی غْض کطزى زض آًِب اؼتاظ عجیؼت ثطذبؼتَ ّ آًچَ کَ اظ ـِط پسیس آهسٍ ّ غیطٍ، ًیؽت ثلکَ ثَ هؼٌب

ضا " زازى، گطز آّضزى ّ غْض کطزى، ؼپػ زّثبضٍ غْض کطزى ّ ذْز هْضز غْض زّثبضٍ لطاض گطفتيؼْال لطاض هْضز " کَ 

ؼبظهبى هجتوغ ـِطی اّلیَ ثَ ّحست حیبتی هیبى ـکل ـِطی ّ هحتْای آى ُوچٌیي . ]...[ هیساًسsogoL  اظ ذمبیك 

ًیع لْگْغ کَ تْؼظ لْگْغ فضبی ؼیبؼی، همط ضزز؛ هطکعیت هوتبظ، ُؽتَ گ  هؼٌبی آى ًیع هتمل هیّ   ل فلؽفیهیبى ـک

ُبی فضب، زض  ثٌسیُوچٌیي هٌبعك ّ تمؽین . ثطذْضزاضًس" حمْق هؽبّی" ّ زض ثطاثط آى توبم ـِطًّساى اظ ـْز   ازاضٍ هی

. ]...[ثبـٌس  ثطاثط لْگْغ، ثطای لْگْغ ّ تْؼظ لْگْغ ّاجس ػمالًیتی هْجَ هی  

ُب کَ الْاهی  هجتوغ ـِطی ضّهی ّ اهپطاعْضی آى تْؼظ ژضهي :ـْز  ى ّؼغبی اضّپب اظ ضّؼتب آغبظ هیزّضاى لطّ 

ُبی جسیس حبکن زض ـِط  پی آهس ایي اًمطان، اؼتیالی گطٍّ. ّاجس تفکیالت ًظبهی، اظ ثیي ضفت  ثْزًس ّلیاثتسایی 

اظ یکؽْ ّ اظ فئْزالی هبلکیت ّ تولک ظهیي  ًظبم. ]...[ ثطلطاضی ًْع جسیسی اظ هبلکیت ّ هٌبؼجبت تْلیس ثْزّ 

ثب ّجْز ایٌکَ زض اثتسا هبلکیت اضثبثی ظهیي ثط . ُبی ـِطی پسیس آهس ُب ّ هبلکیت ؼْی زیگط ؼبظهبى لٌفی حطفَ

هبلکیت   کن اُویت ـسى تسضیجی( م  -فئْزالی ّ لٌفی ) ؼلؽلَ هطاتت هطکت   هبلکیت ـِطی ثطتطی زاـت ّلی

ُبی ػویك ّ زض ػیي حبل  ایي تحْالت ؼجت ؼبظ ثطذْضز. ُبی هٌمْل ضا ثسًجبل آّضز هیت ثطّتاضثبثی ّ ثطتطی اٍ

ایي هٌبلفبت ّ تحْالت ضوي گؽیل زازى ًیطّی کبض . ُبی اجتوبػی هتفبّت گطزیس ثیي گطٍّ  ُوکبضی ّ ُوجؽتگی

اض، کبض آهْظ،ثؼٌْاى یک ُبی هرتمط آًِب ثَ ـِطُب، ػبهل ایجبز ؼلؽلَ هطاتت اؼتبز ک غیط کفبّظ ّ اًسّذتَ

هتٌبؼت ثب . ]...[ ُب ّجْز زاـت اجتوبػی گطزیس، هفبثَ ُوبى ؼلؽلَ هطاتجی کَ زض ضّؼتب -ّاحس ّ ُؽتَ تْلیسی 

فئْزالی ظهیي زاض، ؼبظهبى لٌفی ّ ) ًَ تٌِب زّ، کَ ؼَ گًَْ ؼلؽلَ هطاتت ّ پیسایؿ تحْل پیجیسگی ؼبذت جبهؼَ 

در چٌیي ضرایطی تْد کَ فیلسْف . اثؼبزی اًتمبزی پیسا کطزؾ ، تفکط ًیع هتٌبؼجب ـبٍ ثب زؼتگبٍ حکْهتی ّ ًظبهیی

فلسفَ دیگر . را تر گسیٌٌد  ّ فلسفَ یکدیگر را تاز یافتٌد ّ دیگر جثری در کار ًثْد کَ تیي خدا ّ ضیطاى یکی

) ثب ؼؼْز ؼطهبیَ زاضی  ثب ّجْز ایٌکَ اػتالی ضاؼیًْبلیؽن .در راتطَ تا ضِر ًیافت ُرگس خْد را تایي هیساى 

ّ گؽتطؾ ـِطُب ُوعهبى اؼت، هؼصالک ضاؼیًٌْبلیؽن ثَ زّلت یب افطاز ّاثؽتَ ( ّ ؼپػ لٌؼتی   تجبضی، ثبًکی

.ثبـس  هی  

ُگل، هجتوغ ـِطی اّلیَ یًْبًی ضا، ( ، ؼیؽتوبتیک ّ اؼتْاض ثط شات ذْز  شٌُی)   زض یک پطزاظؾ ًبة فلؽفی

زض جْاهغ . ایي ّحست اضظـوٌس زض جطیبى تبضید هتالـی هیفْز. کٌس هی  تلمی" اضاًگ"کبهل ّ " چیعی"ّحست ثیي 

ُوچٌبى   ّلی. پٌساضز  ضا زض حْظٍ ؼلغَ ذْز هیاهطّظی زّلت ػٌبلط ّ ػْاهل هطثْط ثَ ذْز، اظ جولَ ـِط 

احتیبجبت، حمْق، ؼبهبًَ ای اظ  ؼیبؼی، ذْضز ؼبهبًَ  - فلؽفی  ؼبهبًَ کلیاظ ذْضز ؼبهبًَ ـِط ضا ثَ ػٌْاى یک 

. ّ غیطٍ زض ًظط گطفت  ُب ّ ظیجبئی ـٌبؼی ، ؼبهبًَ ٌُط(ـغل، لٌف ) ُب  ؼبهبًَ ذبًْازٍ ّ هْلؼیتّ ّظبیف، 

اظ اثتسا ّ یب اظ ایي پػ جسا اظ یکسیگط ( اؼت تؼییي کٌٌسٍ هٌبؼجبت هطزم کَ پطاتیک ّ ) ضا " ّالؼیت"ُگل فلؽفَ ّ 

کٌس؛ فلؽفَ ثب تحمك   اکتفب ًویضٍ ّالؼیت ّ کْـؿ زض پیْؼتي ّالؼیت ثَ آهبل ًویساًس، فلؽفَ زیگط ثَ تؼوك زض ثب

زلیل ّ ثِبًَ یی ثطای تؼوك، ـٌبذت ّ یب حس زض ّالؼیت زیگط . هؼمْلیت اؼتآهبل، هحمك هیفْز ّ ایي ُوبى 

هؼمْلیت تجسیل  ثَ ذْزًویوبًس ّ زض جطیبى تبضیری کَ یک ؼوت ّ تٌِب ُویي ؼوت ضا زاضز،   ثبلیّ ـؼْض   آگبُی

کَ زض کٌٌس ّ ُْیت ذْز ضا   ثسیي تطتیت ّالؼیت ّ هؼمْلیت ُط یک اظ جبًت ذْز ثؽْی زیگطی هیل هی. گطزز  هی

اؼت، ّالؼیت ًیع ػجبضت   ای فلؽفی هؼمْلیت اؼبؼًب فلؽفَ ّ یب ؼبهبًَ. یبثٌس  ثبظ ـٌبذتَ اًس، زض زیگطی هیایي ثیي 

  ثرفٌس، ًتیجتًب زض زّلت اهطّظی ؼبهبًَ فلؽفی  اًیي ّ زّلت ثَ آى اًؽجبم هیجبهغ اؼت کَ لْ  اظ هٌبؼجبت ػوْهی

  اظ ایي ضّ ؼبهبًَ ّاجس زّ چِطٍ فلؽفی. گطزز، زض فلؽفَ ُگل، ّالؼیت ذْز ضا ذطزهٌس هیساًس  ّالؼیت هحمك هیزض 

ح هیسُس، ثطای ُگل زًیبی ّ ُوبًغْض کَ هبضکػ تْضی یاتد  هیفلسفَ تحقق   ایٌجبؼت کَ.]...[ ثبـس  ّ ؼیبؼی هی

تبضید، اجتوبع، ؼیبؼت ) اّلیي ًتیجَ حصف گؽیرتگی ثیي فلؽفَ ّ ّالؼیت . ـْز  فلؽفَ ّ فلؽفَ زًیب تْأهب هغطح هی

ضا ُوبًٌس ُط کبضهٌس زیگط اًجبم   حصف اؼتمالل فیلؽْف اؼت ّ زلیمب یک اـتغبل ػوْهیاؼت ّ زّهیي ًتیجَ ( 

هؼتمس اّ ًیع ًَ ضز ًوْزٍ ّ ًَ آًطا پصیطفتَ اؼت،  تحقق فلسفَ زال ثطُگل ضا   ؼیهبضکػ تبکیس اؼب. ]...[ هیسُس

فلسفَ در پراتیک اجتواػی است کَ ظاُر اؼت کَ فیلؽْف زیگط زض ثطاثط پطاتیک اجتوبػی اؼتمالل ًساضز ّ 

تبضید "کٌس کَ،  ًْاى هیظًس، ع  ثب ایي ّجْز هبضکػ فلؽفَ ُگل ضا ّاپػ هی]...[ . گردد  ضْد ّ در آى ادغام هی  هی

زض ثْؼیلَ زّلت ّ ًَ هیوبًس، ظیطا فلؽفَ ًَ   ُب ًیع حل ًبـسٍ ثبلی ّ تضبزضؼس، ّحست زؼت ًیبفتَ   ثَ آذط ًوی

. ]...[ًویتْاًس تحمك یبثسزیْاى ؼبالضی آى ّ ثَ اتکأ زضّى زّلت   

. یَ اؼت ّ تب کوبل هغلْة ضاٍ ثؽیبضثب ایي زّضًوب، تبضید فلؽفَ زض ضاثغَ ثب تبضید ـِط فمظ ثمْضت عطحی اّل

عجیؼت ّ ظهیي، کفبّضظی کَ ثطّظ آًِب هطتجظ ثَ ثبظثیٌی هٌبؼجبت، ػٌبّیٌی اؼت تسّیي ایي تبضید هؽتلعم تحلیل 

ـْز ّ گبٍ زض ظهبى ّ یب هکبًی زّضتط یکسیگط ضا   آًِب جبثجب هیُبی ثطّظ  ثبـس کَ غبلجب ظهیٌَ  ّ لساؼت ظهیي هی

ای جع یک ضاثغَ پیچیسٍ ّ ًبهفِْم هیبى فلؽفَ ّ ـِط ّجْز زاضز؟ هْضْػبت  اهطّظ چَ ضاثغَ]...[    .ثبظ هییبثٌس

ُب ّ لفحبت ثب اضظـی ضا  ثطگ( dralehcaB ) ثفالض . هفِْضتطیي فیلؽْفبى هؼبلط زیگط اظ ـِط هبیَ ًویگیطز
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ّ هؼبثس یًْبى " لْگْغ " ًبًی ّ ُبیسگط زض هْضز هجتوغ ـِطی اّلیَ یْ. ترمیك زازٍ اؼت " ذبًَ" ثَ هْضْع 

هؼبلْلف اؼتؼبضاتی کَ تفکط ُبیسگط ضا هیتْاى زض آى ذاللَ ًوْز اظ ـِط ؼطچفوَ . تبهل ّ تؼوك ًوْزٍ اؼت

. ]...[ثسیغ ّ پیفیي هبیَ گطفتَ اؼت  ًویگیطز، ثلکَ اظ ًْػی ظًسگی  

تْاى   ـِط ظزٍ ثبـس، هثال ثرْثی هی ذْز ضا زض ثبضٍحطفِبای ضّـي ًیؽت کَ فلؽفَ آذطیي ثب ّجْز ایي ٌُْظ 

ػالئوی اظ ّالؼیت ـِطی ؼبذت کَ ّ یب هجوْػَ ـِطی اضائَ زاز   تْضیحی ثط اؼبغ پسیسٍ ـٌبؼی اظ ظًسگی

ثبظ ایي فیلؽْف ّ   ّلی. ؼبذتَ هطتجظ ًوبیس  ـِط اهطّظی ضا ثب آًچَ کَ لْگْغ زض هجتوغ ـِطی اّلیَ یًْبًی هی

هغطح ؼبذتي ّ ثَ . ازضاک ّ ثیٌفی جبهغکفس، یؼٌی جؽتجْی   توبهیت ضا پیؿ هی فلؽفَ اؼت کَ هجسزا هؽبلَ

ـِط یب ـِط زض فلؽفَ ًیؽت؟ زضؼت زض حؽبة آّضزى ـِط، آیب ذْز ثَ هؼٌی تساّم فلؽفَ، زذبلت زازى هجسز فلؽفَ 

ثَ   هؽبئل هفرمی ثسیي تطتیت حْظٍ. ذْاُس هبًسثبـس ثسّى هحتْی    فمظ فلؽفیاگط تواهیت اؼت کَ اگط هفِْم 

.   آیس کَ ثَ هفرمبت ـِط تملیل ًیبفتَ ثلکَ ـبهل جِبى، تبضید ّ اًؽبى هیگطزز  ّجْز هی  

 

  
 

 

 

 

 

 

 


