
1 نرشیه فرهنگی دانشگاه رسام _ شامره 10_ آبان 1398

معرفتـــ
سال دوم  شماره ده  آبان 98

فلسفه ی عشق

فلسفه چیست؟

فلسفه ی زندگی



سخن سردبیر                                                       3
فلسفه چیست؟                                                               4
فلسفه ی عشق                                                                                      7
فلسفه ی زندگی                                                        9

فهرست مطالب

ــای  ــت ه ــا حمای ــت ب ــی معرف ــریه فرهنگ نش
ــت دانشــجویی _ فرهنگــی دانشــگاه رســام  معاون

ــود. ــر میش منتش

معرفتـــ

rasamuniversity.info@gmail.com

www.rasam.ac.ir

ارتباط با ما:

طراح و صفحه آرا: غزاله فرهنگ



3 نرشیه فرهنگی دانشگاه رسام _ شامره 10_ آبان 1398

بـــه لطـــف پـــروردگار و تـــاش همـــکاران عزیــز 

موجبـــات تهیــه ی شـــاره ی دهــم نشـــریه فرهنگــی 

نیـز فراهـم شـد. در ایـن شـاره سـعی مـا در بخـش 

ارائـــه محتـــوا بیشـــر بـــر ایـــن بـــود کـــه اطالعاتـــی 

کاربـــردی و مفیـد را در اختیـار شـا عزیـزان قـرار 

دهیـــم. کـــه ترجیحـــا کمتـر بـــه آن پرداختـه 

شـــده و یـــا حتـــی یـــادآوری آن هـا نیـز 

مفیـــد و مهـــم باشـد.

سـردبیـر
سـخـن
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به مناسبت روز جهانی فلسفه

بــه نــام آن کــه جــان را فکــرت آموخــت چــراغ دل بــه نــور جــان 
برافروخــت

ز فضلــش هــر دو عالــم گشــت روشــن زفیضــش خــاک آدم گشــت 
گلشن

فلســفه حــوزه ای از دانــش بشــری اســت کــه بــه پرســش و پاســخ 
ــردازد؛  ــگاه انســان در آن می پ ــی و جای ــاره مســائل بســیار کل درب
ــه طــور  ــا جهــان و ترکیــب و فرآیندهــای آن ب ــًا ایــن کــه آی مث
کامــل مــادی اســت؟ آیــا بــه وجــود آمــدن یــا بــه وجــود آوردن 
ــی  ــخ قطع ــم پاس ــا می توانی ــا م ــت؟ آی ــدف اس ــان دارای ه جه
ــهای  ــا ارزش ــتیم؟ آی ــا آزاد هس ــا م ــم؟ آی ــا را بیابی ــی چیزه بعض
ــن  ــم در ای ــا عل ــی فلســفه ی ــاوت اصل ــد؟ تف ــود دارن ــی وج مطلق
اســت کــه پاســخهای فلســفی را نمی تــوان بــا تجربــه یــا آزمایــش 

تاییــد کــرد.

ــت، در  ــر گرف ــی در نظ ــفه دو معن ــرای فلس ــوان ب ــی می ت از جهت
معنــی نخســت مــراد از فلســفه عبــارت اســت از تامــل و تحقیــق 
عقانــی و پیشــین در بــاب موضوعــات خــاص می باشــد. موضوعاتی 
از قبیــل خــدا، شــناخت، هســتی، اخــاق، انســان، ذهــن، جامعــه و 
... در ایــن معنــی از فلســفه، فلســفه بــه عنــوان دانشــی بــا موضــوع 
ــال فلســفه  ــرای مث ــر از آن نمــی رود. ب ــه فرات خــاص می باشــد ک
در نــزد ابــن ســینا و یــا ماصــدرا یعنــی علــم بــه وجــود و اوصــاف 
آن، یــا نــزد کانــت فلســفه یعنــی تامــل عقانــی در بــاب شــناخت 
و معرفــت انســان و یــا فلســفه نــزد ویتگنشــتاین یعنــی تحقیــق و 
تامــل در بــاب زبــان و ... در چنیــن تلقــی ای از فلســفه، فلســفه در 

ــه کار مــی رود و در محــدوده خاصــی محــدود  ــی محــدود ب معنای
ــا، فلســفه معنــای  ــان، انســان و در ایــن معن جهــان، شــناخت، زب
عامــی  می یابــد و حــوزه وســیعی را شــامل می گــردد بــه گونــه ای 
ــرای  کــه شــامل تمــام حوزه هــای محــدودی کــه هــر فیلســوف ب
خــود در نظــر گرفتــه اســت، می گــردد. حــال آنچــه از فلســفه در 
عنــوان »تاریــخ فلســفه« مــراد اســت، همانــا معنــی دوم از معانــی 
ــا عنــوان تاریــخ فلســفه مــورد  ســابق می باشــد چــرا کــه آنچــه ب
ــث  ــترده ای از مباح ــف گس ــود طی ــده و می ش ــع ش ــی واق بررس
ــت  ــان، انســان، اخــاق، معرف ــم از هســتی، خــدا، جه فلســفی اع

ــردد. ــامل می گ و ... را ش

ــخ  ــی تاری ــق در معن ــتلزم تحقی ــفه مس ــی فلس ــق در معن تحقی
ــت. ــفه اس فلس

فلســفه، حیــات اندیشــه اســت. فلســفه پرســش از وجــود موجــود 
ــدام و در راه  ــان موجــودات اســت. فلســفه ســیر م ــه اعی ــم ب و عل

بــودن اســت.

افاطــون وجــود موجــود را ماهیــات ثابتــه و ارســطو منشــایت اثــر 
ــق  ــه را متعل ــت مابعدالطبیع ــته و کان ــر دانس ــن متفک و دکارت م
ــایی  ــادی شناس ــده و آن را منحصــر در نق ــت بشــر خوان ــه ماهی ب
انگاشــته و هــگل فلســفه را بکلــی از معنــای یونانیــش کــه حــب 
دانایــی اســت دوره کــرده و آن را عیــن دانایــی و دانندگــی مطلــق 
دانســته اســت. فهــم ایــن معانــی بــدون انــس با آنها میســر نیســت 
و ایــن انــس هــم بــه صــرف خوانــدن و آموختــن فلســفه، یعنــی بــا 
علــم فلســفه، حاصــل نمی شــود. طــی طریــق در اندیشــه فلســفی 

فلسفـه
چیستـ؟



ــا ایــن همــه رســوخ  ــا ایــن معنــی می رســاند. ب ــه انــس ب مــا را ب
در تفکــر گذشــته و تذکــر نســبت بــه آن، شــرط هــر تفکــر تــازه 
ــرا رســد   ــزودی ف ــرا رســد و شــاید ب ــد آن زمــان ف ــا بای اســت. ام
کــه بشــر بتوانــد نــه بــا رای فضولــی بلکــه بــا خــروج از آن، یعنــی 
ــه  ــه او را ب ــی را بشــنود ک ــی، ندای ــود و خودرائ ــروج از اداره خ خ
ــی رود و  ــی م ــه معن ــوم ب ــت بشــر از مفه ــد؛ آن وق ــر می خوان تفک
ــرح  ــی مط ــی پرســش قلب ــد. وقت ــود می کن ــی از وج پرســش قلب
ــدارد  باشــد، دیگــر حتــی تفکیــک پرســش و پاســخ هــم مــورد ن
بلکــه پرســش عیــن پاســخ اســت. فاســفه تصدیــق دارنــد کــه از 
طریــق علــم حصولــی نمی تــوان بــه اعیــان و ماهیــت موجــودات و 
اشــیاء رفــت بلکــه ایــن فقــط بــا انــس و در اصــول حضــور میســر 
ــران  ــا متفک ــود و ب ــا وج ــدن ب ــان ش ــل همزب ــر اصی ــت. تفک اس
ــا هــم می آیــد. اســت. در ســیر تفکــر، پرســش و پاســخ یکبــاره ب

ــه  ــه کن ــول ب ــز وص ــزی ج ــفه چی ــد: فلس ــز می گوی ــام جیم ویلی
حقایــق اشــیاء و غــور در معانــی عمیــق آنهــا نیســت و در سلســله 
ــول اســپینوزا ذات  ــه ق ــا ب ــی ی ــدا کــردن جوهــر ذات ــات، پی واقعی
ــم متحــد  ــا ه ــق ب ــام حقای ــق تم ــن طری ــری آنهاســت؛ بدی جوه

ــند. ــات« می رس ــوق کلی ــی ماف ــه »کل ــد و ب می گردن

ــم  ــای عل ــراب بیابانه ــی در س ــود دارد؛ حت ــی وج ــفه لذت در فلس
ــن  ــی  ای ــب علم ــر طال ــت. ه ــی هس ــذب و کشش ــه ج بعدالطبیع
ــادی او را از  ــات م ــات قاطــع حی ــه ضروری ــا هنگامی ک ــی را ت معن
مقــام بلنــد اندیشــه بــه ســرزمین پســت مبــارزه اقتصــادی فــرود 
ــش  ــار عمــر خوی ــا در به ــب م ــد. اغل ــاورده اســت، درک می کن نی
روزهــای طایــی را گذرانده ایــم کــه در آن معنــی قــول افاطــون 
را کــه »فلســفه لذتــی گرامــی  اســت« درک کرده ایــم، در آن 
ــا  ــرای م ــا اشــتباه ب ــه ب ــه حقیقتــی ســاده آمیخت روزهــا عشــق ب
ــا  ــود. م ــادی ب ــای م ــمانی و آلودگیه ــذ جس ــر از لذای ــی برت خیل
همــواره در خــود نــدای مبهمــی  می شــنویم کــه مــا را بــه ســوی 
ایــن نخســتین عشــق بــه حکمــت می خوانــد. مــا مثــل براونینــگ 
ــل  ــرای تحصی ــن ب ــراب م ــام و ش ــه: »طع ــیم ک ــن می اندیش چنی
معنــی زندگــی اســت«. قســمت اعظــم زندگــی مــا بی معنــی اســت 
ــی  ــا بی نظمی های ــا ب ــی رود؛ م ــدر م ــی ه ــد و بیهودگ و در تردی
ــس  ــک ح ــع ذل ــم و م ــت می جنگی ــرون ماس ــه در درون و بی ک

می کنیــم کــه اگــر بتوانیــم روح خــود را بشــکافیم یــک امــر مهــم 
ــا در جســتجوی فهــم اشــیاء  ــم. م ــدا می کنی و پرمعنــی در آن پی
هســتیم: »معنــی زندگــی بــرای مــا ایــن اســت کــه خــود و آنچــه 
ــدل  ــش مب ــعله آت ــنی و ش ــه روش ــم ب ــه آن برمی خوری ــه ب را ک

ســازیم.« 

30 آبان )21 نوامبر(؛ روز جهانی فلسفه

ــی  ــان را روز جهان ــا 30 آب ــر ب ــر براب ــکو 21 نوامب ــازمان یونس س
ــت روز  ــم بزرگداش ــن مراس ــت. اولی ــرده اس ــذاری ک ــفه نامگ فلس
ــن  ــد. ای ــزار ش ــر 2002 برگ ــخ 21 نوامب ــفه در تاری ــی فلس جهان
ــانی،  ــاه انس ــی در رف ــش مهم ــد نق ــفه می توان ــه فلس ــور ک تص
ــته  ــح داش ــج صل ــبرد و تروی ــا و پیش ــا پیچیدگی ه ــی ب رویاروی

ــرار دارد. ــفه ق ــی فلس ــت روز جهان ــز اهمی ــد در مرک باش

َفلَسفه چیست؟
َفلَســفه )ِخــَرد دوســتی( مطالعــه مســائلی کلــی و اساســی، 
ــی، ارزش،  ــت، آگاه ــتی، واقعی ــون هس ــی همچ ــاره موضوعات درب
ــای  ــر راه ه ــا دیگ ــفه ب ــاوت فلس ــت. تف ــان اس ــن و زب ــَرد، ذه ِخ
پرداختــن بــه چنیــن مســائلی، رویکــرد نّقادانــه و معمــوالً ســازمان 
ــی  ــی و منطق ــتدالل های عقان ــر اس ــه آن ب ــفه و تکی ــه فلس یافت
ــه  ــور گســترده تر فلســفه ب ــه ط ــر غیرتخصصــی ب اســت. در تعابی
ــا گــروه  بنیادی تریــن عقایــد، مفاهیــم و رویکردهــای یــک فــرد ی

ــاره دارد. اش

ــذر دارد.  ــه معنــی ب ــی آرخــه ب واژه فلســفه ریشــه در کلمــه یونان
در واقــع فلســفه بــه دنبــال کشــف مــاده المــواد عالــم اســت کــه 
جهــان هســتی از چــه چیــز بــه وجــود آمــده اســت. همچنیــن واژه 
فلســفه بــه معنــای دوســتداری ِخــَرد نیــز هســت و ریشــه یونانــی 
)بــه یونانــی: φιλοσοφία( دارد کــه ســپس بــه عربــی و فارســی 
ــقراط واژه  ــار س ــه نخســتین ب ــه اســت. مشــهور اســت ک راه یافت
مذکــور را بــه کار بــرده اســت؛ زمانــی کــه از او پرســیدند: »آیــا تــو 
فــردی ِخَردمنــد هســتی؟« وی پاســخ داد: »نــه، امــا ِخَرددوســت 

هســتم.«.
ــه اش در  ــا ریش ــت؛ ام ــی اس ــی تخصص ــفه پژوهش ــه فلس اگرچ
نیازهــای مشــترک مردمــی اســت کــه هرچنــد فیلســوف نیســتند، 

ــن نیازهــا آگاهنــد. ــه ای ب
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منطق: منطق مطالعه اصول استدالل درست است.

ــای  ــه ویژگی ه ــک مطالع ــک: متافیزی ــا متافیزی ــه ی مابعدالطبیع
ــن و  ــن ذه ــه بی ــان، رابط ــود، زم ــد وج ــت همانن ــی واقعی عموم
بــدن، اشــیاء و خــواص آنهــا، کل و اجــزای آن، وقایــع، فرایندهــا، و 

ــول اســت. ــت و معل عل

ــا ســؤال  ــا »فلســفه اخــاق« در درجــه اول ب اخــاق: اخــاق و ی
»بهتریــن راه بــرای زندگــی« روبــرو اســت، و ثانیــاً بــا ایــن ســؤال 

ــوان پاســخ داد«. ــن ســؤال را می ت ــا ای ــه »آی ک

فلســفه سیاســی: فلســفه سیاســی بــه مطالعــه دولــت و رابطــه افراد 
)یــا خانــواده و قبیلــه( بــا جوامــع و از جملــه دولــت می پــردازد.

ــذت،  ــر، ل ــی، هن ــه زیبای ــی ب ــی شناس ــی: زیبای ــی شناس زیبای
ــه ذوق و  ــوط ب ارزش هــای حســی، عاطفــی، ادراک، و مســائل مرب

می پــردازد. احساســات 

تعاریف گوناگونی از فلسفه
تعاریف گوناگونی برای فلسفه وجود دارد از جمله:

علیــه  اســت  نبــردی  فلســفه  می گویــد:  ویتگنشــتاین   -
زبــان. توســط  ذهــن  افســون زدگی 

- ارســطو: فلســفه علــم بــه موجــودات اســت از آن ســو کــه وجــود 
رند. دا

ــه  ــم ب ــت از عل ــارت اس ــفه عب ــامی: فلس ــفه اس ــخ فلس - در تاری
موجــود بماهــو موجــود. )کــه همــان نظــر ارسطوســت- البتــه بــه 
ــت.  ــن نیس ــد ممک ــی، تقلی ــم عقل ــیم در مفاهی ــته باش ــاد داش ی
ــد،  ــت یافتن ــزی دس ــه چی ــل ب ــخص از راه عق ــر دو ش ــی اگ یعن
نمی تــوان گفــت کــه یکــی ازدیگــری تقلیــد کــرده، بلکــه هــر دو 

ــد( ــوم را درک کرده ان ــک مفه ی

حوزه های تحقیق
ــت  ــده اس ــیم ش ــی تقس ــته های فرع ــیاری از رش ــه بس ــفه ب فلس
ــاق و  ــک، اخ ــق، متافیزی ــی، منط ــوان از معرفت شناس ــه می ت ک
ــده  ــای عم ــی از حوزه ه ــرد. برخ ــام ب ــره ن ــی و غی ــی شناس زیبای

ــده اســت. ــر آم ــه در زی ــه صــورت جداگان ــه ب مطالع

دامنــه  و  ماهیــت  بــه  معرفت شناســی  معرفت شناســی:   -
ــاور و  ــت، ب ــن حقیق ــط بی ــد رواب ــود، همانن ــوط می ش ــش مرب دان

توجیــه. نظریه هــای 



ــرار  ــم اخــاق ق ــی و عل ــوزه فلســفه اجتماع فلســفه عشــق در ح
ــق،  ــت عش ــف ماهی ــرای توصی ــی ب ــرد و در آن، تاش های می گی

انجــام می شــود. 

نظریه های رایج
در توصیــف ماهیــت عشــق و وظایــف و نقش هــای آن، نظریه هــای 

گوناگونــی ارائــه شده اســت. 
ــده  ــق نش ــود عاش ــه خ ــردی ک ــرای ف ــق ب ــت عش ــف ماهی توصی
اســت یــا مــورد عشــق کســی واقــع نشــده، امــری اســت مشــکل.

ــرای چنیــن فــردی در بهتریــن حالــت، عشــق اگــر  در حقیقــت ب
ــب و غیرمعمــول  ــًا غری ــا کام ــی، ام ــًا غیرعقان ــاری کام ــه رفت ن
می نمایــد. از میــان گونه هــای شــاخصی از نظریه هــا کــه در 
ــه  ــوان ب ــد می ت صــدد توصیــف ماهیــت و هســتی عشــق برآمده ان
نظریه هــای روانشناســانه اشــاره کــرد کــه اکثریــت گســترده ای از 

ــد.  ــی کرده ان ــالم تلق ــاری س ــق را رفت ــا عش آن ه
در ایــن میــان، نظریه هــای فرگشــتی نیــز وجــود دارنــد کــه عشــق 

را جزئــی از فراینــد انتخــاب طبیعــی می داننــد. 
ــوی  ــی از س ــد موهبت ــم عشــق می توان ــی ه ــای روحان در نظریه ه
ــا  ــه در آن ه ــد ک ــز وجــود دارن ــی نی ــی شــود. نظریه های خــدا تلق
عشــق]پیوند مــرده[ همچــون یــک تجربــه عرفانــی بــه دیــده رازی 

ــود. ــگاه می ش ــر ن توصیف ناپذی

سنت های غربی
صــرف نظــر از دیــدگاه امپدوکلــس دربــاره اروس بــه عنــوان نیرویی 
کــه بــه هســتی انســجام و پیوســتگی می بخشــد، ریشــه های 
ــت  ــاله ضیاف ــه رس ــرب ب ــای غ ــق در دنی ــفه عش ــیک فلس کاس
ــان  ــه جری ــی، س ــر غن ــن اث ــر از ای ــاز می گردد.متأث ــون ب افاط
ــکل  ــدی ش ــای بع ــّی صده ه ــق ط ــفه عش ــاِب فلس ــی در ب اصل

ــت. گرف
اندیشــه وجــود دو نــوع عشــق؛ یکــی آســمانی و دیگــری زمینــی. 
ــی   ــری طبیع ــت و دیگ ــی اس ــی عقل ــن دو یک ــان ای ــه»از می ک
ــی  ــد  و دوم ــر می انگیزان ــت را ب ــفه و حقیق ــه فلس ــل ب اولی...می
تنهــا بــه برانگیختــن میــل در حالــت ســاده آن منجــر می شــود.«

ــل از دو  ــراورده ای حاص ــوان ف ــه عن ــر ب ــتوفان از بش ــور آریس تص
ــن تصــور  ــداً از ای ــز بع ــد نی ــن؛ فروی ــک ُکِل بنیادی شــّقه شــدِن ی
ــه  ــی دوگان ــر ابتدای ــن بش ــای ای ــام جنبه ه ــه »تم ــطوره ای ک اس
اســت و چهــار دســت و چهــار پــا و دو چهــره دارد« بــرای تقویــت 

ــت. ــرار«  خــود وام گرف ــه »اضطــرار بازتک نظری
نظریــه اســتعایی افاطــون در بــاِب عشــق: »صعــود رو بــه بــاال... 
ــکال  ــادل، و از اَش ــکال متع ــِی اَش ــه تمام ــه دو، و از دو ب ــک ب از ی
ــه تلقی هــای  ــه اعمــال متعــادل، و از اعمــال متعــادل ب متعــادل ب
ــه  ــا آنجــا کــه در نهایــت فــرد از تلقی هــای متعــادل ب متعــادل، ت

تلقــی زیبایــی مطلــق برســد.«
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ریشه واژه
ــدون ریشــه  عشــق. از عشــقه گرفتــه شــده اســت و آن گیاهــی ب
اســت بــه نــام لبــاب، چــون بــر درختــی پیچــد آن را بخشــکاند. 
عشــق صــوری درخــت جســم صاحبــش را، ُخشــک و زردرو 
ــق را  ــتی عاش ــت هس ــخ درخ ــوی بی ــق معن ــا عش ــد، ام می کن
خشــک ســازد و او را از خــود بمیرانــد. عشــق را در لغــت می تــوان 

ــد. ــی کرده ان ــام معن ــت ت ــتن و محب ــت داش ــراط در دوس اف

ــاد و  ــه زی ــاس عاق ــگام احس ــه هن ــت ک ــان داده اس ــه نش مطالع
عشــق،تغییر و تحــوالت چشــمگیری در بــدن اتفــاق می افتــد 
و بــدن واکنش هــای متفاوتــی را از خــود نشــان می دهــد. در 
ــی  ــی دارد؛ ول گذشــته تصــور می شــد کــه واژه عشــق ریشــه عرب
و  ســامی اند،  زبان هــای  خانــواده  از  دو  هــر  عبــری  و  عربــی 
واژه هــای ریشــه دار ســامی همــواره در هــر دو زبــان عربــی و عبــری 
ــق«  ــه واژه »عش ــت ک ــب اس ــد؛ و عجی ــان دارن ــای یکس معنی ه
ــه  ــرای عشــق ب ــری ب ــه در عب ــدارد و واژه ای ک ــری ن ــای عب همت
ــَبّ )habba( هــم  ــی َح ــا عرب ــو )ahav( اســت کــه ب کار مــی رود اََح
ــن اســت کــه  ــد پژوهشــگران ای ــدگاه جدی ــی دی خانواده اســت؛ ول
ــش  ــت، خواه ــی خواس ــه معن ــتایی ب ــق« از )iška(اوس واژه »عش
)iš( ــتایی ــا واژه اوس ــز ب ــه آن نی ــرد ک ــه می گی ــش ریش و گرای

بــه معنــی »خواســتن، گراییــدن، آرزو کــردن و جســتجو کــردن« 
پیونــد دارد. هم چنیــن، بــه گواهــی بهــرام فره وشــی، ایــن واژه در 

ــی  ــش، دارای ــه معنــی خواهــش، گرای ــه شــکِل ب ــه ب فارســی میان
ــام  ــکریت ن ــتایی و سنس ــای اوس ــود واژه ه ــت. خ ــری اس و توان گ
ــان آریائیــان(  ــاال از ریشــه هنــدی و اروپایــی )زب ــرده شــده در ب ب
ــتن  ــتن و ُجس ــل داش ــتن، می ــی خواس ــه معن ــی ب ــتین یعن نخس
ــتجو  ــش و جس ــت، گرای ــم خواس ــه چ ــکل آن ب ــه ش ــد ک می آی

اســت
ــز  ــر نی ــان دیگ ــد زب ــکریت، در چن ــتایی و سنس ــته از اوس . گذش
ــت. ــتین بازمانده اس ــی نخس ــدی و اروپای ــی از واژه هن برگرفته های

فردوســی نیــز کــه بــرای پاســداری از زبــان فارســی از بــه کار بردن 
ــی  ــه و هوشــمندانه خــودداری می کنــد ول ــی آگاهان واژه هــای عرب
واژه عشــق را بــه آســانی و باانگیــزه بــه کار می بــرد و بــا آن 
ــری را  ــه واژه دیگ ــد ک ــی می ده ــه او توانای ــرایش ب ــه آزادی س ک

ــرد. ــه کار نمی ب ــب را ب ــد، واژه ُح ــق کن ــن عش جایگزی

ــبت  ــق نس ــاس عش ــه دارای احس ــی ک ــه کس ــی ب ــان فارس در زب
بــه کســی دیگــر اســت، دلــداده یــا عاشــق و بــه کســی کــه مــورد 
ــوق  ــا معش ــا ی ــر، دلرب ــت؛ دلب ــر اس ــرف دیگ ــق ط ــاس عش احس
می گوینــد. واژه عشــق در ادبیــات فارســی بــه ویــژه ادبیــات 
غنایــی، پایــگاه و اهمیتــی ویــژه و واال دارد و بســیاری از شــاعران 
ــاره عشــق و عاشــقی، وصــف معشــوق و ســختی های  پارســی، درب

ــد. ــی واال دارن ــا ارزش ادب ــعاری ب ــقی، اش عاش
ــه  ــاره عشــق انســان ب ــن کلمــه درب ــات، ای ــن گاهــی اوق  همچنی
ــان و مذهــب می گنجــد ــه عرف ــه در مقول ــز آمده اســت ک خــدا نی



موضوع بحث
عنــوان بحــث ارتبــاط فلســفه بــا زندگــی اســت. امــا عنوانــي کــه 
گویاتــر اســت و بهتــر مي توانــد ارتبــاط فلســفه را بــا زندگــي نشــان 
دهــد، »زندگــی فلســفی و فلســفه ي زندگــی اســت«. نتیجــه ای کــه 
ــی  ــه زندگ ــت از اینک ــارت اس ــرار دارد عب ــیر آن ق ــث در مس بح
فلســفی آن زندگــی ای اســت کــه بــر اســاس یــک نــوع فلســفه ی 
ــت  ــک ذهنی ــرف ی ــه ص ــفه البت ــت و آن فلس ــتوار اس ــی اس زندگ

نیســت.

تفــاوت فیلســوف و فلســفه دان در 
ــي زندگ

ــد؛ کســانی کــه فلســفه  ــرق کســانی کــه فلســفه درس می دهن  ف
کــه  فلســفه مي خواننــد؛ کســانی  کــه  می نویســند؛ کســانی 
فلســفه امتحــان می دهنــد، بــا فیلســوف ایــن اســت کــه فیلســوف، 
فیلســوفانه زندگــی می کنــد و فلســفه همــه ي زندگــی اوســت و در 
حقیقــت فلســفه خانــه ی فکــر اوســت. بــه تعبیــری کــه کیــرکگارد 
بــه کار می بــرد، فکــر خانــه ي اوســت و بــر اســاس ایــن فکــر زندگی 
می کنــد و جانــش را هــم ممکــن اســت بــر ســر ایــن فکــر بگــذارد 
ــوان  ــری می ت ــه تعبی ــاز ب ــت. ب ــقراط اس ــارزش س ــه ي ب ــه نمون ک
ــتواری  ــم و اس ــتدالل های محک ــه اس ــر چ ــقراط اگ ــه س ــت ک گف
ــال  ــر احتم ــر س ــود را ب ــان خ ــی ج ــی آورد ول ــی نم ــر جاودانگ ب
ــن  ــی ارزشــمندتر از یقی ــن احتمــال خیل جاودانگــي می گــذارد. ای
کســاني اســت کــه براهیــن قاطــع بــر وجــود خــدا می آورنــد، ولــی 

خــدا در زندگــی آن هــا حضــور نــدارد. بــراي توضیــح و تبییــن ایــن 
ســخن الزم اســت بــه مقدماتــي توجــه کنیــم.

زیستن، طوالني زیستن، زیبازیستن
اولیــن دغدغــه، دغدغــه ي زیســتن اســت؛ دغدغــه ي اصــل زیســتن 
ــی  ــتی. دوم طوالن ــذت هس ــا ل ــول موالن ــه ق ــت، ب ــود اس و وج
ــت.  ــم اس ــا مه ــرای م ــی ب ــت زندگ ــاً کمی ــت. واقع ــتن اس زیس
طبــق نظــر بعضــی از فیلســوفان اگزیســتانس و یــا حداقــل کامــو 
ــه  ــود ک ــت می ش ــور برداش ــارش ـ اینط ــی از آث ــاس بعض ــر اس ـ ب
ــی  ــت. یعن ــم نیس ــتن مه ــی زیس ــر از طوالن ــه اي غی ــچ دغدغ هی
معنــا بــرای انســان ایــن اســت کــه بیش تــر زندگــی کنــد. کمیــت 
ــر  ــا مهــم اســت کــه بیش ت ــرای م ــاً ب زندگــي مهــم اســت و واقع
ــا  ــه م ــت ک ــن اس ــر ای ــن دو مهم ت ــی از ای ــم. ول ــی کنی زندگ
ــا  ــم، زیب ــی کنی ــوب زندگ ــم، خ ــی کنی ــر زندگ ــم بهت می خواهی
ــا ارزش زندگــی کنیــم؛ یعنــي کیفیــت زندگــی  زندگــی کنیــم، ب

ــا مهــم اســت. ــرای م ب
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