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    این پژوهش درصدد تبیین چگونگی انتقال وگذر از دوره ش��به فلسفی به دوران 
فلس��فی اس��ت. این اندیش��ه ها مجزا و بی ربط به یکدیگر و متکی به یك ش��خص 
)فیلس��وف(نبوده اند ، بلکه از زمینه های مش��ترك فکری مردم یونان در آن زمان 

نشأت گرفته و همگی دارای زمینه های مشترك هستند. 
    زمینه های مش��ترك فکری در طول زمان به دلیل افزایش خودآگاهی انس��ان و 
فالس��فه جدید به واس��طه به وج��ود آمدن زمینه های نوی��ن ظهور می یابند . در 
تحقیق حاضر، این دوره به سه خرده دوره تقسیم شده و شواهدی برای زمینه های 
مش��ترك فک��ری در هر خرده دوره که در آن ها زمین��ه های فکری جدید از درون 

اندیشه های قبلی متولد شدند، به شرح زیر ارائه شده است :
    الف - خرده دوره اول )يكس�ان ديدن طبيعت( : ایده های غالب این خرده 
دوره عبارتند از : - عدم تمایز جس���م و روح؛  - زنده انگاری طبیعت؛ - تقدیرگرایي؛ 

- همه انگاری مادی؛ - توجه به اضداد؛ - یکسانی حقیقت و واقعیت. 
    ب - خرده دوره دوم )تش�خص يافتن انس�ان( : ایده های غالب این خرده 

دوره عبارتند از : 
- جدایي انسان از طبیعت  - اهمیت یافتن درام  - جدایي نوموس  و فوزیس  - توجه 
به انس��ان به عنوان شناس��اگر طبیعت و تفکر در باب خطاهای او- توجه به تفکر و 
تعقل- جدایي انس��ان از اجتماع - اهمیت یافتن دموکراس��ی - به وجود آمدن عقل 

فردی در برابر عقل جمعی - تفکر درباره وجود ماهیت حرکت. 
    ج - خرده دوره س�وم)جدايي طبيعت از ماوراء الطبيعه( : ایده های غالب 

این خرده دوره عبارتند از : 
- جدایي جسم از روح؛  - باور به تناسخ؛  - همه خدا انگاری.    

    در این پژوهش ، خرده دوره ها لزوماً بر مبنای تاریخ ظهور فالسف��ه مطرح شده در 
آنها، تقسیم نشده اند ، بلکه این تقسیم بندی بر مبنای شباهت ها و تفاوت هاست. 

تقسیم بندی جدیدی از خرده دوره های فلسفه بر مبنای شباهت ها و تفاوت ها و احصاء 
ویژگی های هر خرده دوره فلسفه از نکات برجسته و نوآوری این پژوهش است .

- نوموس : آنچه مربوط به عقل  انسان و قوانين انسانی است .
  - فوزيس : آنچه مربوط  به تقدير الهی و جبر طبيعت است . )نظم طبيعت(
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