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 چکیده

ّای خَیص تِ تحلیل  اًذ ٍ ّوَارُ در کتاب فیلسَفاى اس دیزتاس تَجِ خاصی تِ هَضَع ًفس داضتِ

اس ایي رٍی تفکز در اتعاد هختلف ًفس . ّای هختلف آى پزداختِ ٍ ًظزیات گًَاگًَی اتزاس داضتِ اًذ جٌثِ

در  .یکی اس اتعاد هْن در علن الٌفس فلسفی، حزکت ٍ تکاهل ًفس است. ای تس طَالًی است ساتقِدارای 

ّا کِ رًگ ٍ تَی فلسفی ًیش تِ خَد گزفتِ ٍ تاٍرّای  عصز حاضز تا تَجِ تِ دیذگاُ افزاطی فویٌیست

هز تَدُ تلکِ اًساى را ث ّایی تی ی سى ٍ هزد رٍاج دادُ است، ًِ تٌْا چٌیي هثاحج ٍ تالش ًادرستی را درتارُ

اس ایي رٍ تالش هی ضَد کِ راتطِ هیاى جٌسیت ٍ . اش دٍر ساختِ است اس هسیز تکاهل ٍ ّذف اصلی

ی  در ایي حَسُ سَال هْن ایي است کِ تز پایِ. تکاهل را تز اساس حکوت هتعالیِ هَرد تحج قزار دّین

ٍضَع تکاهل ًفس ٍ تأحیز جٌسیت تز تکاهل ّایی در م هثاًی حکوت هتعالیِ، پیزٍاى ایي حکوت چِ دیذگاُ

ًفس دارًذ؟ تِ ایي هعٌا کِ آیا سى یا هزد تَدى در پیوَدى هزاحل تکاهل ًفس ٍ دستیاتی تِ کوال ًْایی 

اًساًی احزگذار است؟ تِ ًظز هی رسذ تزاساس ًظزیِ هالصذرا در تحج حذٍث ًفس ٍ حزکت جَّزی 

ًسیت تَدُ ٍ ّز دٍ جٌس قاتلیت استکوال ًفس را داضتِ ٍ ایي فزضیِ تایذ دًثال ضَد کِ ًفس دارای ج

تزرسی ًظزات هالصذرا ًطاى هی دّذ کِ . لیکي راُ تکاهل ٍ هظاّز تکاهل در تزخی هَارد هتفاٍت است

ًفس ًاطقِ سى ٍ هزد در سیز هزاتة خَد هتفاٍت است ٍلی آًچِ کِ هْن است جٌسیت داضتي ًفس تاعج 

ت تلکِ تزای آى است ّزکذام تا اًجام ٍظایف ٍ تکالیف هتٌاسة تا ارسش گذاری تز هزد ٍ سى ًیس

 .رٍحیات خَد تِ ًْایت کوال کِ ّذف خلقت اًساى است ًائل گزدًذ
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