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دس دسّط پیؾیي  ،تاسیخ فلغفَ دس اسّپا اص آغاص تا پایاى دّسٍ سًغاط  ،یعٌی تا
آخش لشى ؽاًضدُن  ،اص ًظش ؽوا گزؽت  .ایٌک تَ تثییي هکاتة فلغفی پظ
اص ایي دّسٍ هی پشداصین :
فالضفه قرى هیفذهن
ًظش تَ ضعف هکاتة فلغفی دس اّاخش لشّى ّعطی ّ اّائل دّساى سًغاًظ ،
ًْعی خأل دس صهیٌَ ًظام ُای اعتذاللی ّ فلغفی دس دّساى ًْصایی اسّپا تَ
چؾن هی خْسد.
"رًه دکارت" ( )Rene Descartesفیلغْف هعشّف فشاًغْی  ،هتْلذ عال ّ 6951
هتْفای عال  6191هیالدی  ،تالػ کشد تا یک ًظام هٌغجن فلغفی هثتٌی تش
اعتذالل

تَ ّجْد آّسد ّ ضعف هْجْد سا جثشاى ًوایذّ .ی هعتمذ تْد کَ

حمیمت  ،تش پایَ تعمل ؽخـ اص ًفظ خْیؼ لشاس داسد ّ تش ایي اعاط ،
"هي هی اًذیؾن" صیشتٌای "هي ُغتن" هی تاؽذ .تشخی اص کتة هعشّف ّی
عثاستٌذ اص" :افْل فلغفَ" ّ "تفکشات".

اًذیؾَ ُای دکاست کَ اعتذالل سا هیضاى ّهعیاس ؽٌاخت حمیمت هی داًغت،
هٌثع ادساک اًغاى اص ّالعیت سا تَ اعتذالل ّ ادساک عملی ( )Raisonهحذّد
عاخت ّ هْجة پیذایؼ هکاتة فلغفی افالت عمل ّ اعتذالل
(ساعیًْالیغن) دس اسّپا گشدیذ کَ تا لشى ُیجذُن هیالدی سّاد داؽتٌذ.
دیگش فالعفَ لشى ُیفذُن عثاست تْدًذ اص :
تىهاش هابس [ُاتظ] ( )Thomas Habbesهتْلذ عال  ّ 6911هتْفای عال
 6165هیالدیّ .ی فیلغْف عیاعی دس اًگلغتاى تْد ّ کتاب هعشّف ّی
"لِْیاحاى" (ً )Leviathanاهیذٍ هی ؽْد.
بلس پاضکال ( )Blaise Pascalهتْلذ عال  6161دس فشاًغَ  ّ ،هتْفای عال
 6116هیالدیّ .ی سیاضیذاى  ،فیضیکذاى ّ فیلغْف صهاى خْد تْد .اّ تش ایي تاّس
تْد کَ داًؼ  ،یک ؽِْد سّحی اعت ّ تذیي جِت  ،تشای هذّتی فعالیت
علوی خْیؼ سا سُا عاخت ّ تَ سیاضت ّ دیش ًؾیٌی پشداخت.
باروخ اضپیٌىزا ( )Baruch Spinozaهتْلذ عال  6116دس ُلٌذ  ّ ،هتْفای عال
 6166هیالدی .اّ تَ فلغفَ دکاست عاللَ هٌذ تْد ّ کتاتی سا دس ایي صهیٌَ
ًْؽتَ اعت .کتاتِای دیگش ّی عثاستٌذ اص " :سعالَ الِیات" " ،علن اخالق" ّ
"تِثْد عمل".
جاى الک ( )John Lockeهتْلذ عال  ّ 6116هتْفای عال  6611هیالدی .ایي
فیلغْف اًگلیغی ًیض دس آغاص  ،فلغفَ کاًت سا هْسد هطالعَ لشاس داد ّ تَ
هثحج ؽٌاخت ؽٌاعی اُتوام ّسصیذ .یکی اص ّیژگی ُای ایي فیلغْف
تجشتی لشى ُیفذُن  ،پژُّؼ دس صهیٌَ هغائل اجتواعی ّ عیاعی ّ آصادی
ّ حمْق تؾش هی تاؽذّ .ی اًذیؾَ ُای فلغفَ عیاعی خْیؼ سا دس کتاب
"دّ سعالَ دس تاسٍ حکْهت" تثییي ًوْدٍ اعت.
هالبراًش ( )Malebrancheهتْلذ عال  6111دس پاسیظ  ّ ،هتْفای عال 6669
هیالدیّ .ی ًیض تَ فلغفَ دکاست عاللَ هٌذ ؽذ ّ کتاب "پی جْیی حمیمت"
سا ًْؽت ؛ عپظ تَ اًذیؾَ ُای افالطْى گشایؼ پیذا کشد.

الیب ًیتص ( )Leibnizهتْلذ عال  6111دس آلواى  ّ ،هتْفای عال 6661
هیالدی .تحقیالت ّ تحمیمات ّی دس صهیٌَ ُای فلغفَ  ،سیاضیات ّ علن
حمْق تْدٍ اعت.

فالضفه قرى هیجذهن
دس لشى ُیجذُن  ،فیلغْفاًی هاًٌذ "ُیْم" ّ "کاًت" دس فذد تش آهذًذ تا حذّ ّ
هشص اعتذالل عملی دس فلغفَ "دکاست" سا تثییي کٌٌذ ّ هحذّدیت ُای آى سا
ًؾاى دٌُذ .ایي اهش  ،چٌاًکَ دس اداهَ ُویي دسط هالحظَ خْاُیذ فشهْد ،
هْجة تحّْلی دیگش دس هکاتة فلغفی اسّپا گشدیذ.
فالعفَ هعشّف ایي دّساى عثاستٌذ اص :
جرج برکلی ( )George Berkeleyهتْلذ عال  6119دس اًگلغتاى  ّ ،هتْفای عال
 6691هیالدیّ .ی تَ عٌْاى یک هغیحی هعتمذ دس فف کؾیؾاى کلیغا لشاس
گشفت ّ تخؾی اص عوش خْد سا تَ عیش ّ عفش گزساًذ ّ عالٍّ تش فلغفَ  ،دس
صهیٌَ ُای دیگشی هاًٌذ التقاد ّ جغشافیا تثحّش داؽت .اص ایي داًؾوٌذ ًیض ،
کتاتِای هتعذدی هاًٌذ "هثادی علن اًغاى" تَ جا هاًذٍ اعت.
ولتر ( )Voltaireهتْلذ عال  6151دس فشاًغَ  ّ ،هتْفای عال  6661هیالدیّ .ی
کَ جایضٍ آکادهی فشاًغَ سا تذعت آّسدٍ تْد  ،دس عال  ، 6669اؽعاسی سا تش
علیَ حاکن ّلت (فیلیپ دّم) عشّد ّ تَ تثعیذ اص فشاًغَ هحکْم ؽذ .اها پظ
اص هذتی هْسد عفْ لشاس گشفت ّ تَ کؾْس خْد تاصگؾت .تغیاسی اص کتة ّ
هماالت ّ ًوایؾٌاهَ ُا هاًٌذ کتاب "فشٌُگ فلغفی" اص اّ تَ جا هاًذٍ اعت.
دیىیذ هیىم ( )David Humeهتْلذ عال  6666دس اعکاتلٌذ  ّ ،هتْفای عال
 6661هیالدیّ .ی تَ عٌْاى فیلغْفی تجشتَ گشا للوذاد هی گشدد .اص اّ
کتاتِای هتعذدی هاًٌذ "سعالَ دس تاسٍ طثیعت آدهی" ّ "گفتاسُای عیاعی"
تَ جا هاًذٍ اعت.

ژاى ژاک روضى ( )Jean-Jacques Rousseauهتْلذ عال  6666دس عْئیظ ّ ،
هتْفای عال  6661هیالدیّ .ی اص پیؾگاهاى حمْق تؾش دس لاسٍ اسّپا تَ ؽواس
هی سّد .اّ دس کتاب هعشّف خْد "لشاس دادُای اجتواعی" تالػ هی کٌذ تا
هیاى آصادیِای فشدی ّ حمْق اجتواعی ُ ،واٌُگی تَ ّجْد آّسد.
اهاًىئل کاًت ( )Immanuel Kantهتْلذ عال  6661دس آلواى  ّ ،هتْفای عال
 6111هیالدی .تشخی اص آحاس ایي فیلغْف تضسگ اسّپا عثاستٌذ اص :
"ًمذ عمل هطلك" ّ "ًمذ عمل عولی".
فالضفه قرى ًىزدهن
چٌاًکَ گزؽت  ،فلغفَ اسّپایی دس لشى ُیجذُن هیالدی تحت تاحیش عویك
اًذیؾَ ُای "دکاست"  ،تَ عْی اتکاء تش اعتذالل عملی تشای ؽٌاخت
ّالعیتِا گشایؼ پیذا کشد ّ هْجة پذیذ آهذى هکاتة فلغفی "ساعیًْالیغتی"
دس آى لاسٍ گشدیذ  ،اها پژُّؼ ُای "کاًت" ّ "ُیْم"  ،داهٌَ اعتذالل عملی سا
تَ هٌظْس کؾف حمائك  ،هحذّد عاخت .آًاى هعتمذ تْدًذ کَ عمل ،دس
هحذّدٍ خافی کاسایی داسد ّ ًوی تْاًذ اص آى هحذّدٍ فشا تش سّد.
عالٍّ تش ایي هحذّدیت ُا کَ فالعفَ ایي دّسٍ سا دس هضیمَ لشاس هی داد ،
اًتضاعی تْدى ّ رٌُی ؽذى تیؼ اص حذّ فلغفَ دس لشى ُیجذُن ّ تیگاًگی
آى تا ّالعیتِای صًذگی ّ عْاطف اًغاًی ّ تجشتیات ّ احغاعاتی هاًٌذ
عؾك ،تشط ّ اهخال آى ،ؽشایظ الصم سا تشای یک تحّْل جذیذ کَ عکظ العولی
ؽذیذ دس تشاتش افشاط ساعیًْالیغت ُا للوذاد ؽذٍ اعت فشاُن عاخت.
ایي عکظ العول  ،دس لالة هکاتثی گًْاگْى هاًٌذ "ایذٍ آلیغن" " ،هاسکغین" ،
"اگضیغتاًغیالیغن" ّ "پضیتْیغن" تَ ظِْس سعیذ.
تَ هٌظْس آؽٌایی تا اًذیؾوٌذاى ایي تشَُ اص تاسیخ اسّپا  ،اعاهی هتفکشاى ّ
فالعفَ هعشّف لشى ًْصدُن سا تَ ؽشح ریل  ،اص ًظش ؽوا هی گزساًین :

یىهاى فیخته [فیؾتَ] ( ، )Fichteهتْلذ عال  6616دس آلواى  ّ ،دسگزؽتَ دس
عال  6161هیالدیّ .ی تحت تاحیش فلغفَ "کاًت" لشاس گشفت ّ دس هکتة اّ تَ
هطالعَ ّ پژُّؼ پشداخت .پظ اص "کاًت"  ،تشخی اص ؽاگشداى ّ هعافشاى ّی ،
دس فذد تش آهذًذ تا تا تعثیشاتی سهاًتیک ّ تیاى احغاعی ّ عاطفی ً ،مـ
هکاتة ساعیًْالیغتی افشاطی ّ اًتضاعی سا جثشاى کٌٌذ .تشخی اص ًماداى
فلغفَ  ،فیختَ سا ًیض  ،اص ًظشیَ پشداصاى ایي هکتة ؽوشدٍ اًذ.
ُوچٌیي  ،افکاس ّ اًذیؾَ ُای ایي داًؾوٌذ لشى ًْصدُن دس خقْؿ افالت
سّح  ،تاعج ؽذٍ کَ هکتة فلغفی اّ سا تَ عٌْاى ًْعی "ایذٍ آلیغن" للوذاد
ًوایٌذ.
هگل ( )Hegelهتْلذ عال  6661دس کؾْس آلواى  ّ ،دسگزؽتَ دس عال 6116
هیالدیّ .ی فلغفَ کاًت  ،اعپیٌْصا ّ ژاى ژاک سّعْ سا هْسد هطالعَ لشاس داد
ّ خْد ًیض  ،کتاتِایی تذیي ؽشح دس تثییي افکاس ّ اًذیؾَ ُای خْیؼ تَ سؽتَ
تحشیش دس آّسد " :دائشج الوعاسف علْم فلغفی" " ،پذیذاس ؽٌاعی سّح" ،
"هثاًی فلغفَ حمْق" ّ "علن هٌطك".
ایي فیلغْف تْاًغت ایذٍ آلیغن هطشح ؽذٍ دس اسّپا پظ اص "کاًت" سا عاهاى
تثخؾذ ّ ًظاهی هٌغجن تشای آى تذّیي ًوایذّ .ی ؽیٍْ دیالیکتیکی خْیؼ
سا تش هثٌای تضاد پایَ سیضی کشد .تٌا تش ایي ًظشیَ  ،عام تشیي ایذٍ "ُغتی"
اعت  ّ ،اص دسّى آى ضذّ اّ کَ ایذٍ "ًیغتی" اعت پذیذ هی آیذ ّ تا آى تشکیة
هی ؽْد ّ دس ًتیجَ  ،پذیذٍ ای دیگش یعٌی ایذٍ "ؽذى" تَ ّجْد هی آیذ .ایذٍ
اّل "تض" ّ ایذٍ دّم "آًتی تض" ّ پذیذٍ اخیش "عي تض" ًاهیذٍ هی ؽْد .ایي
"عي تض" ًیض تَ ًْتَ خْد دس هشحلَ تعذ دس جایگاٍ "تض" لشاس هی گیشد ّ ُواى
هشاحل اداهَ هی یاتذً .ظشیَ دیالیکتیکی هزکْس دس حمیمت  ،اًتضاعی تْد تشای
سّیذادُای تاسیخ کَ ُوْاسٍ دّ ًیشّی هتضاد دس هماتل یکذیگش لشاس هی گیشًذ.
شلیٌگ ( )Schellingهتْلذ عال  6669دس آلواى  ّ ،دسگزؽتَ دس عال 6191
هیالدی .اّ ًیض تَ عٌْاى فیلغْف ایذٍ آلیغت دس اسّپا تَ ؽواس هی سّد .تشخی
اص کتاتِای ایي داًؾوٌذ عثاستٌذ اص " :سّح جِاى" " ،فلغفَ دیي" " ،فلغفَ
اعاطیش" " ،اًذیؾَ ُای فلغفَ طثیعت" ّ "تیاى فلغفَ هي".

شىپٌهاور ( )Schopenhauerهتْلذ عال  6611دس آلواى  ّ ،هتْفای عال 6111
هیالدی .اّ اص طشفذاساى هکتة "کاًت" تْد ّ ،لی "ُگل" سا آهاد حوالت ّ
اًتمادات ؽذیذ خْد لشاس دادٍ اعتّ .ی اسادٍ سا داسای ُواى افالت ّ ًمؾی
کَ هعافشاًؼ هاًٌذ ُگل تشای سّح ّ عمل دس جِاى لائل تْدًذ هی داًغت.
ًخغتیي عثاست ؽْپٌِاّس دس کتاتؼ تَ ًام "جِاى تَ هٌضلَ اسادٍ ّ توخّل" ایي
جولَ اعت " :جِاى  ،تقْس هي اعت" .تشخی اص هْضعگیشی ُای هٌفی ّی
تاعج ؽذٍ اعت تا اّ سا تَ عٌْاى فیلغْفی تذتیي للوذاد کٌٌذ.
اگىضت کٌت (] )Auguste Comte [Conteهتْلذ عال  6651دس فشاًغَ ّ ،
هتْفای عال  6196هیالدیّ .ی سا تٌیاًگزاس جاهعَ ؽٌاعی ًْیي ًاهیذٍ اًذ .اّ
تشای هذّتی تا فیلغْف فٌعت "عي عیوْى" ُوکاسی داؽت .تشخی اص آحاس
ایي داًؾوٌذ عثاستٌذ اص "دسّط فلغفَ احثاتی" " ،هالحظات فلغفی دس تاسٍ
علْم ّ داًؾوٌذاى" ّ "سعالَ جاهعَ ؽٌاعی" .هکتة فکشی ّی "پضیتْیغن"
یا فلغفَ احثاتی ًاهیذٍ هی ؽْد کَ اعاط آى سا تغٌذٍ کشدى تَ دادٍ ُای
تذّى ّاعطَ حْاط تؾکیل هی دُذ.
فىیر باخ ( )Ludwig Feuerbachهتْلذ عال  6111دس آلواى  ّ ،دسگزؽتَ دس عال
 6166هیالدیّ .ی کَ دس اتتذا اص ؽاگشداى ُگل تْد  ،تَ هکتة افالت هادٍ ّ
افالت حظّ گشایؼ پیذا کشد ّ کتاب "هاُیّت هغیحیت" سا تَ سؽتَ تحشیش
دسآّسد.
جاى اضتىارت هیل ( )John Stuart Millهتْلذ عال  6111دس اًگلغتاى ّ هتْفای
عال  6161هیالدیّ .ی ًیض یکی اص پیؾگاهاى حمْق تؾش ّ آصادیِای عیاعی
دس اسّپا هحغْب هی ؽْد .اّ ًْیغٌذٍ ای تْاًا ّ عیاعتوذاسی هعشّف تْد ّ
پژُّؼ ُایی پیشاهْى هعشفت ؽٌاعی ّ افالت تجشتَ اًجام داد .اص ایي
ًْیغٌذٍ اًگلیغی  ،کتاتِای هتعذدی هٌتؾش گشدیذٍ کَ تشخی اص آًِا عثاستٌذ
اص " :فایذٍ گشایی" ،

"اگْعت کٌت ّ پضیتْیغن" ،

ًظام هٌطك" ّ

"اتْ تیْگشافی".
کی یر کگارد ( )Kierkegaardهتْلذ  6161دس داًواسک  ّ ،دسگزؽتَ دس عال
 6199هیالدی .اّ سا کَ کؾیؼ هزُثی تْد ّ عپظ تَ اًتماد کشدى اص افکاس
کلیغا پشداخت ،تٌیاًگزاس هکتة "اگضیغتاًغیالیغن" داًغتَ اًذّ .ی دس تشاتش

هکتة ساعیًْالیغن افشاطی  ،تَ هثاسصٍ تا فلغفَ اًتضاعی ّ هحذّد کشدى
ادساک حمیمت تَ اعتذالل عملی هحض پشداخت ّ ضشّست اُتوام تَ ّالعیت
ُای صًذگی ّ احغاط ّ عْاطف سا یاد آّس ؽذ .تشخی اص آحاس ّی عثاستٌذ اص :
"هفِْم اضطشاب" " ،تکشاس" " ّ ،تجشتَ دس هغیحیت".
کارل هارکص ( )Karl Marxهتْلذ عال  6161دس آلواى  ّ ،دسگزؽتَ دس عال
 6111هیالدیّ .ی تٌیاًگزاس هکتثی فلغفی تا اتعاد عیاعی ّ التقادی اعت
کَ تَ هکتة "هاسکغیغن" هعشّف اعت .ایي هکتة فلغفی تش هثٌای افالت
هادٍّ (هاتشیالیغن) لشاس داسد .اص دیذگاٍ هاسکظ  ،تاسیخ ُوْاسٍ تاسیخ هثاسصٍ
طثماتی تْدٍ اعت.
تشخی اص کتاتِای هعشّف اّ عثاستٌذ اص " :عشهایَ" " ،فمش فلغفَ" ّ "هاًیفغت".
ویلیام جیوس ( )William Jamesهتْلذ عال  6116دس ایاالت هتحذٍ آهشیکا ّ ،
هتْفای عال  6561هیالدیّ .ی سا تٌیاًگزاس هکتة "پشاگواتیغن" (افالت عول)
داًغتَ اًذ .تشخی اص آحاس اّ عثاستٌذ اص " :دیي ّ سّاى" ّ "جِاى کخشت گشا" .
جیوض  ،عالٍّ تش فلغفَ  ،دس صهیٌَ سّاًکاّی تجشتی ًیض  ،پژُّؼ ُای داهٌَ
داسی سا اًجام دادٍ اعت .هکتة "پشاگواتیغن" تش آى اعت کَ حمیمت عثاست
اعت اص لضیَ ای کَ فایذٍ عولی داؽتَ تاؽذ  ّ ،تَ عثاست دیگش  ،هعٌایی کَ
رُي اًغاى هی عاصد تشای ایٌکَ اص آى سُگزس تَ ًتیجَ عولی تِتش ّ هٌاعة
تشی ًائل گشدد.
ًیچه ( )Friedrich Nietzscheهتْلذ عال  6111دس آلواى  ّ ،دسگزؽتَ دس عال
 6511هیالدیّ .ی اص ًالذاى فلغفَ  ،دیي ّ فشٌُگ تْدٍ اعت .تشخی اص
کتاتِای ّی عثاستٌذ اص " :عپیذٍ دم" " ،اسادٍ هعطْف تَ لذست" " ،اًغاًی
تیؼ اص حذ اًغاًی" " ،فشاعْی ًیک ّ تذ" ّ "تثاس ؽٌاعی اخالق".
فالضفه قرى بیطتن
جٌگ جِاًی اّل ّ دّم هیاى کؾْسُای غشتی ّ کؾتاس دُِا هیلیْى اًغاى
دس فافلَ ای کْتاٍ دس لشى تیغتن  ،صهیٌَ سا تشای اص ُن گغیختگی ّ
فشّپاؽی فکشی ّ هعٌْی هشدم اسّپا ّ آهشیکا فشاُن عاخت .حْادث عِوگیي

ّ تاّس ًکشدًی هزکْس ً ،غل جذیذ هغشب صهیي سا ًغثت تَ هثاًی فکشی ّ
هزُثی ّ اسصػ ُای اسّپایی هعافش خْد تذ تیي ّ تی اعتواد عاخت .ایي
حالت تشدیذ ّ گغغتگی فکشی ًغثت تَ اسصػ ُای توذّى غشتی  ،دس
ًِضتِای عقیاًگش اجتواعی هاًٌذ "ُیپی گشی" ّ اهخال آى ظاُش هی گؾت.
حْادث دُؾتثاس لشى تیغتن ّ پیاهذُای آى  ،دس ؽکل گیشی هکاتة فکشی
دّساى یادؽذٍ ًیض  ،تاحیش گزاس تْدٍ ّ تحْالتی سا تَ دًثال داؽتَ اعت.
تَ هٌظْس آؽٌایی تیؾتش تا فالعفَ لشى تیغتن  ،اعاهی هتفکشّاى ّ
فیلغْفاى هؾِْس ایي تشَُ اص تاسیخ اسّپا سا اص ًظش ؽوا هی گزساًین :
جاى دیىیی ( )John Deweyهتْلذ عال  6195دس ایاالت هتحذٍ آهشیکا ّ ،
دسگزؽتَ دس عال  6596هیالدیّ .ی کَ دس علن ّ فلغفَ تثحش داؽتَ  ،دس
صهیٌَ فلغفَ تعلین ّ تشتیت پژُّؼ ُای گغتشدٍ ای اًجام دادٍ اعت .اّ
ُوچٌیي تالػ کشدٍ اعت تا علن  ،فلغفَ ّ دهْکشاعی سا هشتثظ تا یکذیگش
هعشفی کٌذ .تشخی اص کتاب ُای ّی

عثاستٌذ اص " :تاصعاصی دس فلغفَ"،

"فلغفَ افالت فشد" " ،دس جغتجْی یمیي" ّ "تجشتَ ّ طثیعت".
هىضرل ( )Edmund Husserlهتْلذ عال  6195دس هٌطمَ " "Moraviaکَ اهشّصٍ
دس کؾْس جوِْسی چک لشاس داسد  ّ ،هتْفای عال  6511هیالدیّ .ی سا تَ
علت ّضعیت جغشافیایی آى صهاى  ،فیلغْفی آلواًی هی ًاهٌذ کَ دس صهیٌَ
هکتة "پذیذاس ؽٌاعی" ًظشیَ پشداصی کشدٍ اعت .اّ هعتمذ تْد کَ هثاًی
افلی علْم ً ،یاصهٌذ فلغفَ ُغتٌذ  ّ ،تش ایي اعاط  ،دس جِت ُواٌُگی
علْم ّ فلغفَ هی کْؽیذ.
برتراًذ راضل ( )Bertrand Russellهتْلذ عال  6166دس اًگلغتاى  ّ ،دسگزؽتَ
دس عال  6561هیالدیّ .ی دس صهیٌَ هٌطك سیاضی ّ فلغفَ تحلیلی داسای
پژُّؼ ُای صیادی اعت .تشخی اص کتاتِای هعشّف اّ عثاستٌذ اص" :همذهَ ای
تش فلغفَ سیاضی" ّ "چشا هغیحی ًیغتن" .ساعل اص جولَ فالعفَ ای اعت
کَ دس ایي دّساى  ،تَ هخالفت تا کلیغا ّ تاّسُای هزُثی پشداختَ اعت.
ژاک هارتیي ( )Jacques Maritainهتْلذ عال  6116دس فشاًغَ  ّ ،هتْفای عال
 6561هیالدیّ .ی هشّّد هکتة فلغفَ "تْهائی جذیذ" ( )Neo Thomismتْدٍ

اعت کَ دس حکن تجذیذ هکتة "اعکْالعتیک" دس لشّى ّعطی اعت کَ
تْعظ فیلغْفاًی هاًٌذ "تْهاط آکْیٌاط" عاصهاًذُی ؽذٍ تْد .تشخی اص آحاس
علوی ّی عثاستٌذ اص " :دس آهذی تش ها تعذ الطثیعَ" " ،هثادی فلغفَ" " ،هذاسد
هعشفت" ّ "دیي ّ فشٌُگ".
اتیي ژیلطىى ( )Etienne Gilsonهتْلذ عال  6111دس فشاًغَ  ّ ،دس گزؽتَ دس
عال  6561هیالدیّ .ی ًیض اص ًظشیَ پشداصاى هکتة "تْهائی جذیذ" اعت .اّ
کوال فلغفَ هاتعذ الطثیعَ سا احثات ّجْد خذا هی داًذ ّ ّجْد حك سا تَ
عٌْاى ُغتی هحض ّ خالـ هعشفی هی کٌذ .کتاتِای هعشّف ّی عثاستٌذ اص :
"ّحذت تجشتَ فلغفی" " ،خذا ّ فلغفَ" ّ "سّح فلغفَ تْهائی".
ویتگٌشتایي ( )Ludwig Wittgensteinهتْلذ عال  6115دس اطشیؼ  ّ ،هتْفای
عال  6596هیالدیّ .ی ًیض اص پیؾگاهاى هٌطك سیاضی ّ فلغفَ تحلیلی
اعت .کتاب اّ تحت عٌْاى "سعالَ هٌطمی-فلغفی" هٌتؾش گشدیذٍ اعت.
هایذگر ( )Martin Heideggerهتْلذ عال  6115دس آلواى  ّ ،هتْفای عال 6561
هیالدی .هِوتشیي کتاتِای اّ عثاستٌذ اصّ" :جْد ّ صهاى" ّ "تعلیمات تش فلغفَ".
ّی دس صهیٌَ ّجْد ؽٌاعی  ،پژُّؼ ُای گغتشدٍ ای تعول آّسدٍ اعت.
گابریل هارضل ( )Gabriel Marcelهتْلذ عال  6115دس فشاًغَ  ّ ،هتْفای عال
 6561هیالدیّ .ی یکی اص فالعفَ هکتة "اگضیغتاًغیالیغن" للوذاد
هی ؽْد .چٌاًکَ لثال تیاى ؽذ  ،ایي هکتة کَ تش افالت حیات ّ ّجْد فشدی
تاکیذ هی کٌذ تْعظ "کی یش کگاسد" تیٌاًگزاسی ؽذ ّ پظ اص ّی تَ دّ ؽکل
هْافك هزُة ّ هخالف هزُة دس اسّپا سّاد یافت" .گاتشیل هاسعل" تعٌْاى
ًوایٌذٍ "اگضیغتاًغیالیضم هْافك هزُة" هحغْب هی ؽْد " ّ ،عاستش" ،
تعٌْاى هشّد "اگضیغتاًغیالیغن هخالف هزُة" تَ ؽواس هی سّد.
کارل پىپر (  )Karl Popperهتْلذ عال  6516دس اطشیؼ  ّ ،هتْفای عال 6551
هیالدیّ .ی دس صهیٌَ فلغفَ عیاعی  ،داسای ًظشیَ پشداصیِای هفقلی اعت
ّ تَ خاطش اُتوام اّ تَ علْم تجشتی تیؼ اص هغائل آکادهیک فلغفی  ،اّ سا

"خشد گشایی عٌجؾگش" ( )Rationalismus Kritischerداًغتَ اًذ .اّ ُوچٌیي ،
یکی اص هٌتمذاى جذّی هکاتة فلغفی تاسیخگشا تَ ؽواس هی آّسًذ.
تشخی اص کتاتِای هعشّف ّی عثاستٌذ اص " :هٌطك پژُّؼ" " ،فمش تاسیخگشایی" ،
"جاهعَ تاص ّ دؽوٌاى آى" " ،حذط ُا ّ اتطال ُا" " ،ؽٌاخت عیٌی" ّ
"فغلفَ ّ فیضیک".
ژاى پل ضارتر ( )Jean-Paul Sartreهتْلذ عال  6519دس فشاًغَ  ّ ،هتْفای
عال  6511هیالدیّ .ی ًیض  ،اص فالعفَ هکتة "اگضیغتاًغیالیغن" اعت.
تشخی اص کتاتِای "عاستش" عثاستٌذ اص " :تخیّل" ً" ،مادی عمل دیالیکتیک" ،
"کلوات" ُ" ،غتی ّ ًیغتی" ً" ،ظشیَ احغاعات" ّ "ساٍ ُای آصادی".
هیشل فىکى ( )Michael Foucaultهتْلذ عال  6561دس فشاًغَ  ّ ،دسگزؽتَ دس
عال  6511هیالدیّ .ی دس صهیٌَ سّاتظ اجتواعی ّ لذست  ،پژُّؼ ُایی
اًجام دادٍ اعت .تشخی اص آحاس اّ عثاستٌذ اص " :دیشیٌَ ؽٌاعی داًؼ" ّ
"دیْاًگی ّ توذّى".
ضیوىى دوبىار ( )Simone de Beauvoirهتْلذ عال  6511دس فشاًغَ ّ ،
دسگزؽتَ دس عال  6511هیالدی .ایي تاًْی فیلغْف ًیض  ،اص جولَ هشّجاى
هکتة "اگضیغتاًغیالیغن" دس کٌاس "ژاى پل عاستش" هی تاؽذّ .ی عالٍّ تش
آؽٌایی تا فلغفَ  ،تَ عٌْاى یک سهاى ًْیظ ّ فعال عیاعی تا گشایؼ
"فویٌیغن" ؽِشت یافتَ ّ کتاب هعشّف اّ دس ایي صهیٌَ "جٌظ دّم" ًام داسد.
هاکص وبر ( ، )Max Weberجاهعَ ؽٌاط آلواًی  ،هتْلذ عال ّ ، 6111
هتْفای عال  6561هیالدی ًیض  ،دس ایي دّسٍ هی صیغتَ ّ اًذیؾَ ُای اّ دس
ؽکل دادى تَ هکاتة جذیذ فکشی دس اسّپا  ،هؤحّش تْدٍ اعت .تشخی اص کتاتِای
اّ عثاستٌذ اص " :آهْصػ علن" ّ "اخالق پشّتغتاًی ّ سّح کاپیتالیغن".

