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 تٝ تطضسی یىی اظ ٍ٘طش ٞای پط ٘فٛش " زض آٔسی تط ا٘ساٖ ٌطایی زض غطب "اثط حاضط تا عٙٛاٖ 

ٚ پط زأٙٝ زض تاضید فطًٞٙ ٚ تٕسٖ ٔغطب ظٔیٗ تٛیژٜ اظ زٚضٜ ض٘سا٘س تٝ ایٗ سٛ پطزاذتٝ است 

ٍ٘طضی است وٝ تالش ٔی وٙس ٞط چٝ  زض یه ٍ٘اٜ وّی اٚٔا٘یسٓ یا ا٘ساٖ ٌطایی زض فاضسی ،. 

تیطتط ا٘ساٖ ضا زض ٔطوع تأالت ذٛز لطاض زٞس ٚ اغاِت ضا لثُ اظ ٞط چیع، تٝ ضضس ٚ ضىٛفایی 

اِثتٝ تایس زا٘ست وٝ ایٗ ٍ٘طش یه جطیاٖ یىٙٛاذت ٍٕٖٚٞٛ زضطَٛ . تٛا٘ایی ٞای ا٘ساٖ تسٞس

تاضید فطًٞٙ ٚ تٕسٖ ٚ فّسفٝ ٞای غطتی ٘ثٛزٜ ٚ فطاظ ٚ فطٚزٞای تیطٕاضی ضا ٔرػٛغا اظ زٚضٜ 

 .ض٘سا٘س تٝ ایٗ سٛ اظ سط ٌصضا٘یسٜ است

 تحّیّی وٛضیسٜ است وٝ ٘رستیٗ ضیطٝ ٞا ٚ ضٌٝ ٞای ا٘ساٖ –پژٚٞص حاضط تٝ ضٚضی تٛغیفی 

ٌطایی ضا اظ زٚضٜ تاستاٖ ٚاواٚی ٕ٘ٛزٜ ٚ سپس زض یه سیط تاضیری ضٕایی اظ یه ٘ٛع ا٘ساٖ 

ٌطایی زیٙی شیُ عٙٛاٖ اٚٔا٘یسٓ ٔسیحی ضٙاسایی ٕ٘ٛزٜ ٚ ٟ٘ایتا تٝ ترص عٕسٜ ایٗ اثط یعٙی 

تطضسی اٚٔا٘یسٓ اظ زٚضٜ ض٘سا٘س تا زٚضٜ ٔعاغط تپطزاظز ٚ زض ذالَ ٔثاحث ٟٔٓ تطیٗ ِٔٛفٝ ٞای 

تسیٗ تطتیة ٘ٛضتاض پیص ضٚ ، زض ٞفت فػُ سأاٖ یافتٝ وٝ تٝ . اٚٔا٘یستی ٞط زٚضٜ ضا تاظ تاتا٘س 

 :ٔٙظٛض ضٙاذتی وّی اظ ایٗ اثط زض ظیط تٝ ٔعطفی اجٕاِی ایٗ فػَٛ ٔی پطزاظیٓ

 .زض ایٗ فػُ تٝ ٔعٙای اٚٔا٘یسٓ ٚ ٌٛ٘ٝ ٞای ٔرتّف آٖ پطزاذتٝ ضسٜ است  : کلیات- 1فػُ

تٕطوع اغّی زض ایٗ فػُ تط ضٙاسایی ضیطٝ ٞای  : اومانیسم در فلسفه های دوران باستان- 2فػُ

تاضیری ا٘سیطٝ ٞای اٚٔا٘یستی زض ذالَ تفىطات اسطٛضٜ ای ، ضه ضىاواٖ ٚ سٛفیست ٞا تٛیژٜ 

پطٚتاٌٛضاس ٚ ٟ٘ایتا زٚضاٖ طالیی یٛ٘اٖ ٚ ضْٚ تاستاٖ ٔا٘ٙس ا٘سیطٝ ٞای فّسفی سمطاط، افالطٖٛ 

ٞطچٙس تجع پطٚتاٌٛضاس ، ا٘سیطٝ ٞای اٚٔا٘یستی ایٗ زٚضٜ وٓ . ، اضسطٛ ٚ اپیىٛض تٛزٜ است 

ضً٘ است أا سعی ضسٜ تا ٚیژٌی ٞایی ٕٞچٖٛ تٛجٝ تٝ طثیعت ٚ اضائٝ تثییٗ ٞای عّٕی 

ٔتٙاسة تا زیسٌاٜ ٞای عّٕی آٖ ضٚظٌاض تا تاویس تط عٙػط ٔطاٞسٜ ٚ تجطتٝ ٚ تٛجٝ تٝ ا٘ساٖ زض 

 .ٔماْ فاعُ ضٙاسا ٚ اضائٝ ٘ظطیات ٔرتّف ٚ پطٞیع اظ تعػة تاظٕ٘ایا٘سٜ ضٛز

 



زض ایٗ فػُ تالش ضسٜ تا أىاٖ  : در اندیشه فیلسوفان قرون وسطا (مسیحی)اومانیسم دینی - 3فػُ 

زستیاتی تٝ ٘ٛعی اٚٔا٘یسٓ زیٙی اظ التالی ا٘سیطٝ ٞای فّسفی زٚ فیّسٛف تعضي ایٗ زٚضاٖ یعٙی 

اٌٛستیٗ ٚ تٛٔاس آوٛئیٙاس زض تماتُ تا ا٘سیطٝ ٞای ضس فّسفی لطٖٚ اِٚیٝ ٔسیحیت ضا ٔیسط 

زض ایٗ فػُ عٕسٜ تٛجٝ تٝ ٘ظطیات ایٗ زٚ فیّسٛف تط آضتی زازٖ آٔٛظٜ ٞای فّسفی . ٌطزا٘س 

افالطٖٛ ٚ اضسطٛ تا تعاِیٓ ٔسیح ٚ ایٕاٖ ٔسیحی ٕٞطاٜ تا تاظٕ٘ایی ٘ٛعی اٚٔا٘یسٓ زیٙی زض حس 

 .أىاٖ تٛزٜ است 

 

تطضسی زٚ جٙثص ٟٔٓ والسیسیستی ٚ اٚٔا٘یستی زض ایٗ زٚضاٖ ٔس  : اومانیسم دوره رنسانس- 4فػُ

اظ ایٗ ٔیاٖ ، جٙثص اٚٔا٘یسٓ وٝ ٟٔٓ تطیٗ ٚیژٌی ایٗ زٚضاٖ ضا ضلٓ ٔی . ٘ظط ایٗ فػُ است 

ظ٘س ِٔٛفٝ ٞای ٘ٛیٙی ضا ٞٓ زض اتعاز فّسفی ٚ ٞٓ زض تعس اغالح زیٗ پسیس ٔی آٚضز وٝ اثطات آٖ 

ٟٔٓ تطیٗ ِٔٛفٝ . تا لطٖ ٞای تعس ٚ تعضا تا تٝ أطٚظ زض تاضید ٚ تٕسٖ غطب ٔا٘سٌاض ٔی ضٛز 

تمسس ظزایی اظ زیٗ ، تٛجٝ : ٞای اٚٔا٘یستی وٝ زض ایٗ فػُ تطضسی ضسٜ ا٘س اظ لطاض ظیط است 

تٝ تحَٛ تاطٙی ٚ زضٚ٘ی ا٘ساٟ٘ا تٝ جای تاویس تطضعائط ظاٞطی ، تّفیك آٔٛظٜ ٞای اٚٔا٘یستی تا 

 .آٔٛظٜ ٞای اِٟیات ٔسیحی ، واستٗ اظ ٘مص ٔطجعیت وّیسا ، ضازٜ ساظی ٔتٗ وتاب ٔمسس

 

زض ایٗ فػُ ا٘سیطٝ ٞای فّسفی ٘رستیٗ فیّسٛفاٖ عمُ ٌطا ٚ  : اومانیسم دوره مدرن- 5فػُ

استٙتاج ا٘سیطٝ ٞای اٚٔا٘یستی . تجطتٝ ٌطا تٛیژٜ تیىٗ ، زواضت ، الن ٚ ٞیْٛ ٔطٕح ٘ظط تٛزٜ ا٘س

اظ ا٘سیطٝ ٞای زواضت زض ایٗ فػُ تا استٙاز تٝ ٘ظطتطذی ا٘سیطٕٙساٖ ٔعاغط غٛضت ٌطفتٝ وٝ 

اظ ذسا تا ا٘ساٖ ٞا ٚ  )ٔعتمس٘س زواضت تا اثثات ٔٗ ا٘سیطٙسٜ ٚ استٙتاج ا٘ٛاع ٔرتّف ٞستی ٞا 

أا استٙثاط . اظ ٔٗ ا٘سیطٙسٜ تٝ ٘ٛعی پایٝ ضیع ا٘سیطٝ ٞای فّسفی اٚٔا٘یستی تٛزٜ است  (جٟاٖ 

ا٘سیطٝ ٞای اٚٔا٘یستی اظ ذالَ ا٘سیطٝ ٞای فیّسٛفاٖ تجطتٝ ٌطا تٛیژٜ تا ضٚیىطز تجطتی ٚ حصف 

 وٝ تا ٔصاق اٚٔا٘یسٓ سىٛالض زٚضٜ ٔعاغط ساظٌاض است –عٙاغط ٔاٚضاء طثیعی اظ ٔمِٛٝ ضٙاذت 

 . زض ایٗ فػُ سُٟ تط غٛضت ٌطفتٝ است –

 



زض ایٗ فػُ تٕطوع اغّی تط ا٘سیطٝ ٞای اٚٔا٘یستی وا٘ت  : اومانیسم در عصر روشنگری- 6فػُ

 .است وٝ زض سٝ ساحت ٔعطفت ضٙاسی ، اذالق ٚ زیٗ ٚاواٚی ضسٜ است 
 

 

زض ایٗ فػُ ٟٔٓ تطیٗ فّسفٝ ٞای ٔعاغط وٝ اتعاز اٚٔا٘یستی زض آٖ : اومانیسم دوره معاصر- 7فػُ

ضاذع تٛزٜ ا٘س اظ جّٕٝ فّسفٝ ٞای پطإٌاتیسٓ ٚ اٌعیستا٘سیاِیسٓ ٚ ٔاضوسیسٓ ٔٛضز تطضسی 

اِثتٝ فّسفٝ ٔاضوسیسٓ زض شیُ اٚٔا٘یسٓ اِحازی ٕٞطاٜ تا ا٘سیطٝ ٞای فٛئطتاخ ٚ . لطاض ٌطفتٝ ا٘س 

پایاٖ ترص ایٗ فػُ زض ظیط فػُ چٟاضْ . اٌٛست وٙت زض ظیط فػُ سْٛ ٌٙجا٘سٜ ضسٜ است 

تٝ عٕسٜ جطیاٖ اٚٔا٘یسٓ زض زٚضٜ ٞای ٔعاغط یعٙی اٚٔا٘یسٓ سىٛالض اذتػاظ یافتٝ وٝ ٟٔٓ 

 وٝ غاِثا ٔٙتج اظ فّسفٝ ٞای 2002 ٚ 1973 ، 1933تطیٗ تیا٘یٝ ٞای اٚٔا٘یست ٞا زض ساِٟای 

 .پیطیٗ است فطاضٚی ذٛا٘ٙسٜ لطاض زازٜ ضسٜ است 

 


