
  

نھ اندیشھ ھا را,باید اندیشیدن را آموخت

ســــیر تــــاریـخـی فـلســــــفــھ

برای نوآموزان

فرید سیاوش

جستار اول

فـــلســفھ چیست؟

یکی از فیلسوفان یونان باستان، کھ بیش از دو ھزار سال پیش زندگی میکرد، معتقد بود کھ 
بر این باور بود کھ پرسش ھای فلسفی خود بھ خود او .فلسفھ با حیرت انسان پدید آمده است

.پدید آمده اند، زیرا حیات انسان بسیار عجیب بوده است

با این تعبیر، فلسفھ یک اشتیاق و . بھ معنای واقعی کلمھ عشق بھ خرد است" فلسفھ"عبارت 
سقراط میگوید . کنکاشگری است بھ گنجینھ ی یافتھ ھا و دانش ھای قابل انتقال بشری

. یلسوفان آنانی ھستند کھ فقط ادعای عشق بھ خرد را دارند ونھ ادعای برخورداری از آنف
  

سال  600فلسفھ در اصل، شکل جدیدی از تفکر است برای کشف حقیقت کھ در یونان حدود 
پش از فلسفھ، ادیان مختلفی بودند کھ بھ تمام پرسش ھای مردم جواب . قبل از میالد آغاز شد

. انتقال و جریان می یافت  سخھا و توضیحات دینی سینھ بھ سینھ و نسل بھ نسلاین پا.میدادند
انسان صبحدم تاریخ سعی می کند با اسطوره بھ مسئلھ زندگی، مسئلھ تقدیر، مسئلھ گذشتھ و 

  .اسخ دھدپآینده اش 

دربارۀ خدایان است و توضیح میدھد کھ چرا زندگی بھ این شکلی    اسطوره در اصل داستانی
  .و موضوع اساسی ھمھ اساطیر نبرد میان نیروھای نیک با نیروھای بد است. کھ ھستاست 

در طی ھزاران سال توضیحات اسطوره ای در تار و پود پرسش ھای فلسفی ریشھ دوانده 
فالسفھ یونانی می خواستند ثابت کنند کھ این توضیحات معتبر نیستند و انسان نمی تواند .بود

  .اشدبھ آنھا اعتماد داشتھ ب



دانشمندان اغلب اسطوره را بھ عنوان کوشش ھائی ابتدائی برای توضیح پدیده ھای طبیعت و
فیلسوفان و الھیون گرایش دارند کھ . کوتاه سخن، بھ عنوان یک دانش بدوی تلقی می کنند

مورخین و کسانی کھ نگرش تاریخی دارند . اسطوره را یک فلسفھ یا دین بدوی بدانند
ه ای را رسوباِت وقایع تاریخی نیمھ فراموش شده ای می دانند کھ بھ این داستانھای اسطور

انسان شناسان و جامعھ شناسان معتقدند کھ . صورت در ذھن یک قوم باقی مانده است
در نظر . اسطوره تغیییراتی را کھ در ساختار اجتماعی رخ داده است توصیف می کنند

صاویر ذھنی است کھ باید در ھنر و کار خود بھ ھنرمندان و شاعران، اسطوره کنجینھ ای از ت
  .کار گیرند

برای اینکھ بتوان نظریات نخستین فالسفھ را درک کرد،باید مفھوم تصور اسطوره ای از    
  .جھان دریابیم

در گذشتھ ھا باور بر این بود کھ زمین بر باالی شاخ گاو و گاو بر پشت ماھی و ماھی در آب 
  . اینست کھ گاو، زمین را از یک شاخ بھ شاخ دیگر خود می گذارد علت زمین لرزه. قرار دارد

   و  ویا درمصر عقیده برین بود کھ طوفانی شدن رودخانھ نیل ،عالمھ ی خشم خدایان است
برای فرو نشاندن خشم خدایان و بد مستی رودخانھ ،دختران زیبا و جوان را برسم قربانی در 

  .ندآغوش مست رود خانھ خروشان رھا میکرد

ویا در کشور ما تا ھنوز ھم بخصوص وقتی آفتاب گرفتگی یا مھتاب گرفتگی اتفاق می افتد، 
تحصیل نکرده ھا ما آنرا خشم خداوندگار تلقی کرده، نذر و خیرات و دعا خوانی میکنند تا این 

درحالیکھ ھر شاگرد سال ششم و ھفتم مدرسھ میداند کھ خسوف و . بالی بد بخیر بگذرد
  !؟.و چرا اتفاق می افتد کسوف چیست

حوادثی ھمچون زلزلھ و سیل و طوفان و مرگھای نابھنگام، گذشتگان را بھ ترس و وحشت 
آنان رنجھای خود را در قالب سئوال، در پیشگاه خدایان افسانوی خود مطرح . مینداخت
باران  مردم نیازمند توضیحی بودند کھ چرا زمین می جنبد و تکان می خورد و یا چرا. میکردند
آیا زمین لرزه بھ خاطر این شاخ و آن شاخ کردن زمین میباشد ؟و دلیل نھ باریدن .نمی بارد

  ! ؟»تور« و یا گم شدن گرز»تور «باران بخواب رفتن 

را خدای حاصلخیزی می » تور«در شمال اروپادرکشور ھای اسکندناوی مردم، 
اران می بارد ،این بودکھ تور گرزش دانستند،بنابرین پاسخ اسطوره ای بھ این سوال کھ چرا ب

  .را تکان داده است

برای کشاورزان مشخص نبود کھ چرا گیاھان رشد می کردند و درخت ھا میوه می دادند، ولی 
عالو بر این،مردم باور داشتند کھ .بھ ھر حال معلوم بود کھ اینموضوع ارتباطی بھ باران دارد

  .ر تور یکی از مھم ترین خدایان شمال اروپا بودباران بھ تور مربوط می شود و بھ ھمین خاط

حتی .داستان ھای اسطوره ای ، پیش از تردید و انتقاد فالسفھ در تمامی دنیا وجود داشتھ است
در یونان نیز قبل از این کھ نخستین فالسفھ ظھور کنند، تصویری اسطوره ای از جھان وجود 

این .ان از نسلی بھ نسل بعد انتقال یافتھ بوددر طول قرن ھای متمادی، داستان خدای.داشتھ است
خدایان را در یونان زئوس،آپولون،ھرا، آتنھ، دیدنوسوس، آسکلپیوس، ھرکول و ھفیستوس 

  .می نامیدند

سال پیش از میالدف ھومر و ھسیود بخش اعظم گنجینۀ اساطیری یونان را نقل  700حدود 
ستان ھای اساطیری باعث شد تا بحث در ثبت دا.این کارموقعیت جدیدی بھ وجود آورد .کردند

  .بارۀ آنھا آغاز شود

نخستین فیلسوفان یونانی، از خدایانی کھ ھومر معرفی کرده بود، انتقاد کردند، زیرا این 



واقعآ ھم آن خدایان مانند ما خود خواه و غیر قابل .خدایان بیش از حد شبیھ بھ آدمیان بودند
ریخ بشر گفتھ شد کھ شاید این اسطوره ھا چیزی جز برای اولین بار در تا.اعتماد بودند

  .تصورات آدمیان نباشد

او کھ .نمونھ ای از این گونھ انتقاد ھا نسبت بھ اساطیر را می توان در آثار کسنوفانس دید
پیش از میالد متولد شده بود معتقد بود کھ انسان خدایان خود را با الگو گرفتن  570حدود سال 

آنھا می میرند، زاده می شوند، لباس می پوشند، حرف می زنند و قیافھ :"ازخود آفریده است
حبشی ھا خدایان خود را سیاھپوست با بینی پھن تصور می کنند، ... ای شبیھ بھ آدمیان دارند

اگر گاوان، اسپان و شیران دست ...مردم تراکیا خدایانشان را چشم آبی وسرخ موی می دانند
اشی کنند و مانند مردمان کار انجام دھند،اسپان خدایانشان را می داشتند و می توانستند نق

شبیھ بھ اسپ و گاوان شبیھ گاو می کشیدند و پیکر آنان را ھمانند شکلی کھ خود دارند می 
  ."ساختند

یونانیان در این ایام حکومت ھای متعددی در یونان و مستعمرات خود در جنوب ایتالیا و 
دراین حکومت ھا کار ھای شاق بر عھدۀ برده ھا بود و بقیۀ . آسیای صغیر بھ وجود آوردند

تحت این شرایط زندگی، اندیشۀ آدمی .مردم کھ آزاد بودند بھ سیاست یا فرھنگ می پرداختند
جھشی یافت؛ بھ این معنی کھ ھر فرد می توانست برای خود این سوال را مطرح کند کھ جامعھ 

راد می توانستند بدون آن کھ بھ اسطوره ھا متوسل از این طریق، اف.چگونھ باید سازمان یابد
  شوند، سواالت فلسفی مطرح کنند

بھ ھمین خاطر ما معتقدیم کھ در آن ایام روش تفکر اساطیری بھ تفکری مبدل شد کھ بر پایۀ 
ھدف نخستین فیلسوفان یونانی این بود کھ برای آنچھ را در طبیعت .عقل و تجربھ قرار داشت

  .حی طبیعی بیابندروی می داد، توضی

  فالسفھ طبیعت گرا

تا کنون دقیقآ مشخص نشده است کھ اولین فیلسوف چھ کسی بوده است، اما بھ دلیل این کھ 
بشر وقتی با مشکالت روزمره مواجھ می شود، معماھایی برایش مطرح می شود و این 

اند بعضی از معماھا را نمی تواند جواب بدھد، برای ھمین بھ دنبال راھی می گردد کھ بتو
البتھ بشر سپیده دم تاریخ بیشتر بھ دنبال راھی بوده تا مشکالت . اسخ دھدپمعضالتش را 

این مشکالت فردی چی بوده؟ یکی خوراک کھ مھمترین . فردی خودش را در زندگی حل کند
بشر اول بھ این سھ مسئلھ فکر می کند و . ناهپوشاک و سوم سرپدوم . وسیلھ زنده ماندن است

اسخ می دھد پاما وقتی بھ نیازھای خودش در این زمینھ . ھایش درباره این مسائل استمعما
  در مرحلھ بعد دچار حیرت می شود و بھ این فکر می افتد کھ آیا چیزھای دیگری ھم ھست؟

س اگر ما کمی تخیلی نگاه کنیم، اولین فیلسوف کسی است کھ این سھ مشکل یعنی خوردن و پ
کھ این خود سر آغاز جدلی بود بین انسان و طبیعت برای . ل کرده استناه را حپوشیدن و سرپ

  . بقای حیات

می دانند، زیرا آنھا بیش ازھمھ بھ طبیعت و " طبیعت گرا"معموآل نخستین فالسفھ یونان را 
  .رویداد ھای طبیعی توجھ داشتھ اند

این تغییرات چگونھ  اما.فالسفھ بھ چشم خود می دیدند کھ تغییراتی در طبیعت صورت می پذیرد
  امکان پذیر بود؟ چگونھ می شد تبدیل ماده ای را بھ مادۀ دیگر توجیھ کرد؟

نخستین فیلسوفان یونانی ھمگی بر این اعتقاد بودند کھ باید مادۀ اولیۀ مشخصی موجب تمامی 
اینکھ آنھا چگونھ بھ این نتیجھ رسیده بودند، بھ سادگی قابل طرح .این تغییرات شده باشد

برای آنھا این تصور .ما فقط می دانیم کھ این اعتقاد بر پایۀ یک تصور قرار داشت.ستنی



  .صورت پذیرد   مطرح بود کھ ماده ای اولیھ باید وجود می داشتھ کھ بر اثر آن تغیییرات طبیعی

در این میان آنچھ برای ما از ھمھ جالب تراست پاسخ ھایی نیست کھ این فیلسوفان یافتھ اند، 
ایلی است کھ مطرح کرده اند و روشی است کھ برای پاسخگویی بھ سواالت خود بلکھ مس

  .اندییشیده اند" چھ"اندیشیده اند، نھ این کھ " چگونھ " مھم این است کھ آنھا . برگزیده اند

آنھا سعی . امروزه مشخص است کھ نخستین فیلسوفان بھ دنبال تغیرات ظاھری بوده اند
خواست آنھا این بود کھ بدون توسل بھ داستان .نۀ طبیعت دست یابندداشتند تا بھ قوانین جاودا

ھای اساطیری رویداد ھای طبیعت را دریابند و آنچھ را در طبیعت ُرخ می داد از طریق طبیعت 
روش با آنچھ رعد و برق و زمستان وبھار را نتیجۀ کار خدایان می دانست،    این.توضیح دھند

  .کامآل تفاوت داشت

بنابر این می توان .جدید، فلسفھ خود را از باور ھای مذھبی آن ایام رھا ساخت با این روش
گفت کھ فالسفۀ طبیعت گرا نخستین گام را در راه تفکر علمی برداشتند و زمینۀ مساعدی را 

  .برای تحقیق در علوم طبیعی بوجود آردند

اندیشھ ھای نخستین  آنچھ امروز از.بخش عمدۀ آثار فیلسوفان طبیعت گرا از میان رفتھ است
فیلسوفان یونان در اختیار ماست، بھ گزارش ھایی محدود می شود کھ ارسطو در نوشتھ 

. ارسطو حدود دوصد سال پس از نخستین فیلسوفان یونان می زیستھ است.ھایش آورده است
ن این نکتھ بھ آ. او در نوشتھ ھایش فقط بھ نتایج اندیشھ ھای این فیلسوفان اشاره ھایی دارد

معنی است کھ امکان دستیابی بھ روند تفکر آنان محدود است؛ اما با توجھ بھ آنچھ در اختیار 
داریم می توانیم ادعا کنیم کھ برنامھ کار نخستین فیلسوفان یونان، تفکر در بارۀ مادۀ اولیھ و 

  .چگونگی تغییرات طبیعی از طریق این ماده بوده است

  نقش ملطیھ 

ملطیھ کھ شھر کوچکی در ترکیھ میباشد . می دانند) Milet(از ملطیھ  اولین نسل فیلسوفان را
بندرگاه . بھ حساب می آمد) Ionie(در قرون ھفتم و ششم پیش از میالد مھمترین شھر ایونی 

پذیرای کشتی ھایی بود کھ پیوستھ در رفت و آمد بودند و ھرگونھ محصولی را   ھای این شھر
ھالی ملطیھ مثل ھر جای دیگری کھ کار تجارت در آن پر بھ این جھت، روح ا. حمل میکردند

رونق باشد کمی از مذھب فاصلھ گرفتھ بود و می توانست با پشتکار بیشتری فعالیتھای علمی 
  .و عقلی را دنبال کند

    

   )م.ق ۵۴۶ـ ۶٢۴(تالس 

   تالس بیشتر عمر خود را. ختھ شد، تالس نام داشتنخستین فیلسوفی کھ در شھر ملطیھ شنا  
در بارۀ وی گفتھ اند کھ او در سفری بھ مصر ارتفاع ھرمی را با اندازه گرفتن .در سفر بود

اوزمانی از روز بھ این کار دست زد کھ طول سایۀ خودش درست بھ . سایھ آن بھ دست آورد
  .وفی را نیز پیش بینی کرده بودقبل میالد وقوع کس 585تالس در سال .اندازۀ قدش بود

معتقدند وی اھمیت  ی دب اصغر را كشف كرده و گروھی نیزگروھی معتقدند كھ تالس ستاره
دھند و ی تالس را بھ وی نسبت میدر ریاضی قضیھ. این ستاره را دركشتیراني شناختھ است

ورتی مساوی دو مثلث در ص: ی مشھور اشاره کرد کھاز نظرات وی می توان بھ این قضیھ
کھ البتھ گروھی اعتقاد بھ این دارند کھ . كھ یك ضلع و دو زاویھ آنھا با ھم مساوی باشد  ھستند

كھ نظرشان مقبولیت پیدا كند بنام این این قضیھ توسط افراد دیگری مطرح شده و براي این
  .اندفیلسوف مطرح كرده

فھ بعنوان چیزی متمایز از الھیات فلس: كندبرتراند راسل دركتاب تاریخ فلسفھ خود عنوان می



ھنر تالس این بود . برویت اسناد آغازگر فلسفھ تالس بود. در قرن ششم قبل از میالد آغاز شد
تر تالس ھمچون متفكران پیشین یا دقیق. گذاشت» كھ؟«ی را بجای كلمھ» چھ؟«ی كھ كلمھ

چھ كسی ساختھ شده   یھیا بوسیل» كھ«جھان از : بگوییم ھمچون متدینان گذشتھ نپرسید كھ
ساختھ شده است؟ » چھ«جھان از : پرسید. ای مطرح كرداست، بلكھ سؤال را بشكل كامال تازه

یعنی تالس تفسیر اسطوره شناختی كھن را در باب پیدایی جھان، رھا كرد و كوشید تا با تفكر 
ھ شكل اول مطرح اگر سؤال را ب. عقلی بھ توصیف طبیعت بپردازد و پیدایی جھان را تبیین كند

اند و این جوابي است یابیم كھ جھان را آفریدهكنیم، سرانجام در پاسخ خود، خدایانی را می
اما جواب این پرسش كھ جھان از چھ ساختھ . ھای آفرینش و نھ فلسفیدینی بر بنیاد افسانھ

الس شده است؟ جوابی علمی و فلسفی است و اولین كسي كھ سؤال را بدین شكل مطرح كرد ت
  . متفكر قرن ششم قبل از میالد بود

یا عنصر اولیھ پیدایش (از مشخصات افكار او این است كھ بدنبال یك اصل نخستین بنام آرخھ 
  . ھای این جھانی استاست كھ آغاز پدیده) جھان

. ما دقیقآ نمی دانیم کھ منظور وی چھ بوده است. تالس آب را ماده اولیھ ھمھ چیز می دانست
بر این اعتقاد بوده باشد کھ ھمھ چیز از آب پدید آمده است و دوباره بھ آب مبدل می شاید او 

  .شود

اھل   کھ شھری جزیره شکل بوده و آب برای  كردهزندگی می» ملیطھ«در شھر  چون وی
بھ سر می برد، یقینآ بھ    اھمیت زیادی داشتھ است وھم زمانی کھ تاس در مصر  آن

و فرونشستن آب رودخانۀ نیل توجھ داشتھ ودیده است کھ  حاصلخیزی مزارع بعد از طغیان
عالوه بر این شاید تالس در بارۀ .چگونھ پس از ھر بار ندگی بقھ ھا و کرم ھا پیدا می شده اند

  .بھ یخ و بخار و تبدیل دوبارۀ آنھا بھ آب نیز فکر کرده باشد  تبدیل آب

نماینده» آبسو«د زیرا آنھا معتقد بودند كھ داننگروھی این تفكر وی را متأثر از تفكر بابلیان می
وی تحت تأثیر این اندیشھ منشأ . ھای شور استی آبنماینده» امتتی«ھای شیرین و ی آب

  .داندھای جھانی را آب میپیدایش پدیده

توان چنین عنوان كرد كھ چون آب شكل معین و از طرفی علل گرایش وی بھ این تفكر را می
دارد تواند بپذیرد بھ ھمین دلیل، وی را بھ تفكر در آب وا میر شكلی را میمشخصی ندارد و ھ

ی زندگی است و باز ھمین سیالن و حركتی كھ در آب است ذھن وی را بھ آب آب ماه  کھو این
  .كند و نیز ظواھر ھستی ھمھ از این خصوصیت برخوردار ھستندجلب می

میان كثرت، و دیگری روی آوردن بھ واقع  ھنری كھ تالس انجام داده یكی یافتن وحدت در
ھای دینی است كھ شاعران برای مردم در تحلیل جھان ھا و اسطورهگرایی و برانداختن افسانھ

  .نمودند و مردم نیز بھ آنھا معتقد بودندترسیم می

تالس بھ روح معتقد است اما نھ بعنوان امری مجرد، بلكھ بعنوان نیروی حركت دھنده و 
  وی روح را نیز خدا مي داند. ی اشیاجنباننده

تالس تصور می کرد کھ ".پر از خدایان است  ھمھ چیز "سر انجام تالس بھ این نتیجھ رسید کھ 
مسلمآ منظور او از خدایان نیز ھمین نیرو ھای .جھان مملو از نیرو ھای محرک نامرئی است

  .محرک بوده است و بھ خدایان سروده ھای ھومر، ارتباطی ندارد

  )م.ق ۵۴٧ـ ۶١٠(آناكسیماندروس 

آناکسیماندروس فیلسوف دیگریست کھ در شھر ملطیھ زندگی می کرده و اعتقاد داشتھ است 
کھ جھان ما تنھا یکی از جھان ھای بی شمار است و این جھان ھای بی شمار از ماده ای 

مشکل است بتوان دقیقآ منظور او را از مادۀ .آن باز می گردند جاویدان پدید آمده اند و بھ



  .جاویدان درک کرد؛ اما مسل است کھ وی بر خالف تالس بھ ماده ای مشخص اشاره ندارد

شاید منظور او این باشد کھ آنچھ بھ وجود آمده است باید متفاوت یا بھ وجود آورنده اش باشد 
پس باید بھ وجود آورنده اش جاویدان باشد تا ھمھ  و چون ھر چھ بھ وجود بیاید، فانی است

بدین ترتیب روشن است کھ ممکن نیست این مادۀ .چیز بتواند از آن پدید آید و بھ آن باز گردد
  .ائلیھ ھمین آب معمولی بوده باشد

بلھ، اولین سؤال مھم فلسفھ این است کھ این عالم از چھ بوجود آمده است؟ از چھ ساختھ شده 

  ......است؟

آناکسیماندروس برای نخستین بار در ایونیا و یونان اندیشھ ھای فلسفی خود را در کتابی 
) gnomon(اختراع ساعت آفتابی یا شاخص .بھ نثر نوشتھ است    "در باره ی طبیعت"بنام

را بھ او نسبت می دھند ھر چند گفتھ شده است کھ در میان بابلیان رواج داشتھ و 
برای اولین بار نقشھ ای جغرافیایی ترسیم کرده و در باره .وس از آنھا گرفتھ است آناکسیماندر

زمین ستونی استوانھ ای شکل است کھ ھوا آن را احاطھ کرده است و " ی زمین معتقد بود کھ
بھ طور عمودی در مرکز گیتی بدون تکیھ گاھی کھ بر آن مستقر شود شناور است، معھذا نمی 

." ( اقع شدن در مرکز ، خط سیر مرجحی ندارد کھ بھ طرف آن متمایل گرددافتد زیرا بھ علت و
لذا بر خالف آنچھ کھ براساس )  8خوابگرد ھا ، آرتور کستلر ، منوچھر روحانی ، ص 

نھ بر پایھ ای استوار قرار دارد و نھ چون درختی است سر بھ " اسطوره معتقد بودند زمین 
پایدیا ، .(ی در ژرفای بی پایان ، بلکھ در فضا معلق است ھوا برافراشتھ با ریشھ ھای نا مرئ

و گنبد مرئی آسمان نیمی از گوی کاملی است کھ زمین در ) 230ورنر یگر ، جلد یک ص 
خورشید پس از آنکھ گردش روزانھ خود را در باالی زمین بھ انجام " و. مرکز آن قرار دارد 

صبحدم دو باره بھ نقطھ ای می رسد کھ  رساند شب در زیر زمین بھ گردش ادامھ می دھد و
بنابر این کیھان نیمکره نیست بلکھ کره ای کامل است و . حرکت را از آن آغاز کرده است

و آن طوری کھ در نظام ھای کھن گفتھ ) 224ھمان ص . " ( زمین در مرکز آن قرار دارد 
کھ در حاشیھ  خورشید فقط حفره ای است" شده است خورشید لبھ جھان را دور می زند 

این حاشیھ مملو از آتش است و ھمچنانکھ این حاشیھ بھ دور . چرخی عظیم الجثھ قرار دارد 
خوابگرد ھا . " ( زمین می چرخد حفره ای ھم کھ در آن وجود دارد بھ ھمین طریق می چرخد 

حال اگر این حفره ھا بستھ شوند یا جلوی این حفره ھا بھ وسیلھ چیزی گرفتھ شود )  8ص 
پس با این تصویری کھ آناکسیمندر ارائھ می دھد زمین در . خسوف یا کسوف روی می دھد

  . مرکز قرار دارد و خورشید و دیگر سیارات بھ دور او می چرخند 

آنچھ کھ در آناکسیماندروس جالب توجھ است اینکھ . چگونھ جھان اینگونھ شکل یافتھ است؟   
وقتی اشیاء از ھم جدا شدند ، جھانی کھ ما . " ند او این چگونگی تشکیل جھان را بیان می ک

آن را می شناسیم بھ وسیلھ یک حرکت چرخنده گردبادی شکل گرفتھ است ، بھ این معنی کھ 
عناصر سنگین تر ، خاک و آب ، در مرکز گرد باد باقی ماندند ، آتش بھ سوی محیط رانده شد 

" ( ست بلکھ استوانھ کوتاھی است زمین ھمچون یک قرص نی.و ھوا در وسط باقی می ماند 
    ) 35تاریخ فلسفھ، کاپلستون، ص 

. قبل از این دنیای ما ،تعدادی نامتناھی ازدنیا ھای دیگر موجود بوده است "او معتقد بود کھ 
ظاھرا )  8خوابگرد ھا ، ص " ( کھ دوباره منحل شده و بھ صورت توده بی نظمی در آمده اند 

در آغاز تمامی عالم ھستی بی نظم " ھسیود می گفت . ھسیود دارد  این اندیشھ ریشھ در تفکر
  )71متفکران یونانی ، تئودور گمپرتس ، جلد یک ، ص ( بود ) کائوس( و درھم 

در باره منشاء حیات آناکسیماندروس معتقد بود کھ حیات از دریا ناشی شده است ، و   



اما چرا انسان از . ماھی بوده است  جانداران از رطوبت پدید آمده اند ، و انسان در آغاز
بھ نظر او چون نوزاد انسان در کودکی نمی تواند از خود .حیوانات دیگر بھ وجود آمده است 

ممکن نیست در " و . نگھداری کند و بیش از ھر حیوان دیگری بھ مواظبت احتیاج دارد 
شده است از اینکھ بھ  بھ زندگی ادامھ دھد ، او را مانع –الاقل از طریق طبیعی  –تنھایی 

  )  73متفکران یونانی ص ."( پیروی از اسطوره آدمی را بر آمده از زمین بپندارد

اما چرا نمی توان مادةالمواد جھان را آب یا ھر عنصر دیگری دانست و چرا آناکسیماندروس   
" و آناکسیماندروس مراد تالس از آب را ھمین آب متعارف.نظر استاد خود تالس را نپذیرفت 

از نظر آناکسیماندروس آب نمی    گرفتھ است" مایھ ھمھ چیز ھا" را،"اصل ھمھ اشیاء 
یعنی اگر جسم . توانست مادة الموادباشد چون خودش برای پیدایش احتیاج بھ گرما دارد 

جامدی بخواھد ذوب شود و یا مایعی بھ بخار تبدیل شود باید حرارت ببیند، پس آن دو عنصر 
از نظر او . باید از مادة المواد دیگری از طریق جدایش بھ وجود آمده باشند" گرم "و "سرد "

چون ضد ھا آشتی ناپذیر ھستند اگر یکی اصل قرار گیرد الجرم بر عناصر دیگر چیره خواھد 
ھمھ مواد و صورت ھای مادی کھ از . یعنی ھمھ جھان می بایست بھ آب تبدیل می شد . شد 

نظر آناکسیماندر بھ یک معنی ارزش مساوی دارند و ھیچ یک بر بھ . " یکدیگر پدید می آیند
. " ( دیگری مرجح نیست و از این رو الاقل ھیچ یک را نمی توان مبدأ و مولد دیگران دانست 

این عنصر مقدم بر اضداد است ، اضداد از آن بھ وجود می آیند و بھ ) 71متفکران یونانی ص 
تختھ سنگھا ، . ( خود خصوصیات اشیاء عادی را ندارد این خمیرمایھ . " آن منحل می شوند 

) خاک ، آب ، و از این قبیل ( یا حتی خصوصیات مقومات آنھا را ) رودخانھ ھا و از این قبیل 
تفکر در عھد باستان ،ترنس اروین ، محمد . " ( ، بلکھ اساس ھمۀ اینھا در آن قرار دارد 

ستین یا اصل نخستین چیست ؟از نظر او پس آن عنصر نخ) 42سعید حنایی کاشانی ، ص 
سیمپلیکوس بھ نقل . عدم تناھی  -2عدم تعین  -1مادةالمواد چیزی است کھ دو خاصیت دارد 

اصل نخستین و عنصر ھمۀ ھستنده ھا مادۀ نامحدود آپایرون . " ( از تئوفراستوس می نویسد 
دیگر ، بلکھ طبیعت نا این نھ آب است و نھ ھیچ یک از بھ اصطالح عناصر ... بوده است 

محدود دیگری است کھ از آن ، ھمۀ آسمانھا و ھمۀ جھانھایی کھ در آنند ، پدید می آیند ، آنچھ 
در آن ، بنا بر ضرورت ، از میان می   کھ چیزیھا از آن پدید می آیند ، ھمان است کھ بار دیگر

زمان ، تاوان و جریمھ می روند ، زیرا بھ یکدیگر ، بھ سبب بیدادگری خود ، مطابق با فرمان 
نخستین متفکران یونان ، . " ( دھند ؛ آ نگونھ کھ خود وی بھ این زبان شاعرانھ بیان می کند 

منظور از . آپایرون در زبان یونانی یعنی الیتناھی ، بینھایت،نامحدود، و بی حدومرز) 134ص 
اھیت ، شکل و تعین نداشتھ ھم می تواند از لحاظ کمی و مکانی باشد و ھم از لحاظ م  نامتناھی

برای .... آناکسیماندروس و ملیسوس . " او نامتناھی را بر تر از متناھی می دانست . باشد
اینکھ نامتناھی را برتر از متناھی می انگاشتند بھ شدت مورد نقد و انتقاد ارسطو قرار گرفتھ 

ھ نو افالطونی و مسیحیت برای اینکھ تا قبل از فلسف) 788بحث در مابعد الطبیعھ ص " ( اند 
و بھ خصوص فیلسوفان باستان نامتناھی را پست تر از متناھی می دانستند و خداوند بیشتر 

" پیداست کھ " آیا نا متناھی موجودی خدایی بوده است . متناھی تصور می شد تا نامتناھی 
و " رھبری کند  ھمھ چیز را" نیروئی فعال است ، تنھا خدا می تواند ) نامتناھی " ( آپیرون 

را کھ بھ طور الینقطع " نامتناھی " خبری ھم ھست حاکی از اینکھ خود آناکسیماندروس 
پایدیا ."(جھان ھایی تازه می زاید و دو باره بھ خود می گیرد ، مو جودی خدایی نا میده است 

    )232، ص 

  )م.ق ۵٢٨-۵٨۵(آناكسیمنس 

آناکسیمنس نیز عنصر . میباشد) م.ق 526-570(آناکسیمنس سومین فیلسوف مقیم شھر ملطیھ
داند، ولی برخالف ی پیدایش جھان را ھمانند آناكسیماندروس امری یگانھ و نامحدود میاولیھ

را بھ ) ھوا(امر مشخص و متعین است نھ نامشخص و نامتعین؛ وی  او معتقد بود كھ آن یك



  .نمایدی پیدایش جھان مطرح میاولیھ عنوان عنصر

اما آب چگونھ پدید آمده بود؟ .مسلمآ آناکسیمنس نظر تالس را در بارۀ آب می دانست
البتھ ما ھم امروز می بینیم کھ وقتی باران . آناکسیمنس آب را شکل غلیظ شدۀ ھوا می دانست

آب غلیظ تر شود بھ خاک این فیلسوف معتقد بود کھ اگر . می بارد، آب از ھوا فرو می ریزد
مبدل خواھدشد، شاید توجھ او در این مورد بھ خاکی جلب شده بوده است کھ پس از آب شدن 

  .یخ ھا بر روی زمین نمایان می شد

بھ این ترتیب بنا بھ .از سوی دیگر او معتقد بود کھ با رقیق شدن ھوا، آتش بھ وجود آمده است
  .وا بھ وجود آمده بودنداعتقاد آناکسیمنس خاک ، آب و آتش از ھ

در مرحلھ ای کھ تفکر فلسفی در یونان باستان در حال انعقاد بود، تمام مرجعیتھای سنتی در 
شعار این جریان این بود . مقابل تفکر منطقی متزلزل شده و اعتبار خود را از دست میدادند

دم توجیھ کنم، و بتوانم با دالیل قاطع برای خو» من«ھیچ مطلبی درست نیست مگر آنچھ : کھ
این روحیھ در تمام نوشتھ ھای . بتواند درباره اش بھ خویشتن حساب پس دھد» من«تفکر 

در تمام این . ایونیایی از مردم شناسی و جغرافیا و تاریخ گرفتھ تا کتابھای طبی حکمفرماست
 مثال! انجام میگیرد» من«یعنی از طریق » ضمیر اول شخص مفرد«کتابھا انتقاد از طریق 

چنین » علم انساب«ھکاتئوس نخستین ُمبدع جغرافیا و مردم شناسی کتاب خود را با با عنوان 
ھر مطلبی را آنگونھ کھ بھ نظرم موافق : ھکاتئوس اھل ملطیھ چنین میگوید«: آغاز میکند 

  )1(».حقیقت مینمود نوشتھ ام زیرا سخنان یونانیان گوناگون است و بھ نظر من ُمضحک

پیدایش فلسفھ در یونان باستان مخصوصا در مکتب ملطیھ، تفکر فلسفی راھی  پس در ابتدای  
بتواند با دالیل » من«البتھ بھ شرط اینکھ ھمچنانکھ اشاره رفت، این . »من«بوده برای ظھور 

مضافا اینکھ این توجیھات و . قاطع ادعاھای خود را توجیھ کند و درباره آنھا حساب پس دھد
وحتی . استوار باشد» من«، بلکھ باید بر منابع خود »من«بیرون از  دفاعیات، نھ بر مرجعی

متکی باشد، باید اعتبار و ارزش آن » من«اگر قرار باشد بر مرجعی بیرونی و خارج از 
  !تأیید شده باشد» من«مرجعھا قبال از طریق خود 

ھای یک »من«ھر انسان و ھمچنین » من«یعنی . بھ نظر می آید حتی امروزه نیز چنین باشد
جامعھ برای اینکھ بتواند امکان ُبروز بیابد و بھ فعلیت برسد، چاره ای جز این ندارد کھ 

  :چرا کھ. متوسل بھ فلسفھ شود

ھا امکان قد علم کردن در مقابل »من«حاکم میشود و » عقل«بر » نقل«در روش تفکردینی،  -
تقادات و ارزشھای دینی در حد در مقابل احکام و اع» عقل«. بنیانگذاران دینی را نمی یابند

  .تنزل پیدا میکند و امکان بیان آزادانھ پیدا نمیکند» ابزار توجیھ گر«یک 

و مفھوم » ھوا«ی آناكسیمنس، ھمانندیی است كھ میان ی قابل توجھ دیگر در فلسفھنكتھ
ی موجودات را بھ وی علت ھمھ. ، خداست»ھوا«: گویدآناكسیمنس می. وجود دارد» خدا«

ی آنھا خاموش مانده او نھ وجود خدایان را نفی كرده و نھ درباره. ای نامحدود نسبت دادهھو
ی خدایان است، بلكھ خود خدایان نیز از ھوا است، با وجود این معتقد نبود كھ ھوا ساختھ

  .اندبوجود آمده

دیني آن  در اصطالح  خدایان مطرح در یونان باستان دارای یك خدا بعنوان فرمانروا بودند كھ
  .است   »آئرا«یا ھمان » ھوا«   نامیدند، در نزد آناكسمینس این خدای فرمانروامی» زئوس«را 

از نظر آناكسیمنس زمین مسطح است و در اثر انقباض ھوا بوجود آمده و خود زمین سوار بر 
یمنس شاید آناكس. داندھوا است و تكیھ بر ھوا دارد و ھوا را یك امر متعین و دارای ھویت می

ی آسمان و زمین است، تحت تأثیر وضعیت تنفسی انسان بوده كھ ھوا نگھدارندهدر مورد این
بدن را بطور مسلطانھ احاطھ كرده و عامل حفظ ) دم یا بازدم(طوری كھ نفس یعنی ھمان. است



باشد، ھوا نیز جھان را مسلطانھ احاطھ كرده و عامل حفظ و نگھداری آن و نگھداری آن می
  .تواند عامل حیات و پیدایش موجودات باشدی ایشان چیزی بجز ھوا نمیپس بھ عقیده. است

    

جستار دوم

مسالۀ تغییر و حرکت

معتقد بودندکھ ھمھ چیز    ما در جستار گذشتھ متوجھ شدیم کھ تالس، آناکسیماندر و آناکسیمنس
اما جان مسالھ در این است کھ این مادۀ اولیھ چگونھ . بوجود آمده است   از یک ماده اولیھ

ناگھان تغییرکرده و بھ چیزی دیگری تبدیل شده است؟ 

سفھ معروف ھمین دوران پارمنیدس، ھراکلیتوس، اینجا می پردازیم بھ شگافتن عقاید فال  در 
  .امپدکلس، آناکساگوراس و دموکرایتوس، پیرامون این مسالۀ مھم

  )م.ق 480-540(   پارمنیدس

بھ مسالھ تغییر و تبدیل ماده ) م.ق 480- 540(پارمنیدس معروفترین فیلسوف الئایی حدود
پارمنیدس میتافزیک  .کرده استتوجھ داشت و نخستین کسی ست کھ درباره متافیزیک بحث 

کھ بھ شرح شھودی پرداختھ کھ درباره ھستی " درباره طبیعت"در اثرش با نام    خود را
. او معتقدبود کھ ھر چھ ھست ھمیشھ بوده است .برایش ییش آمده بود، پی ریزی کرده است

. استیونانیان از قبل معتقد بودند کھ ھرچھ در جھان وجود دارد، ھمیشھ وجود داشتھ 
پارمنیدس کھ اھل شھر الئا در جنوب ایتالیا کھ در آن ایام از مستعمرات یونان بھ شمار میرفت 
و در جمع دیگر از فیلسوفان الئایی معروفترین شان بود برین باور بود کھ ھیچ چیز نمی تواند 

  . از ھیچ بوجود آمده باشد و آنچھ ھست نمی تواند بھ ھیچ مبدل شود

ھم اکتفا نکرده بھ تجسس خود در طبیعت ادامھ داد و سر انجام بھ این باور پارمنیدس بھ این 
رسید شی ، وجود ویا ھستی پایدار بوده و تغییر و دگرگونی را در آن راه نیست، ھمچنان کھ 

یعنی کھ تغییر واقعی امکان پذیر نیست و ھیچ چیز نمی . نیستی ای برای ھستی وجود ندارد
او با این اندیشھ خود،عنصر زمان را از ھستی . نچھ ھست مبدل شودتواند بھ چیزی دیگر جز آ

  .و این یکی از اشکاالت اساسی میتافزیک پارمنیدس است. حذف میکند

    

با   او میدانست. البتھ برای پارمنیدس روشن بود کھ طبیعت ھمواره دستخوش تغییرات است
عقل بھ او حکم می کرد منسجم حواس خود تغییرات را توضیح دھد ولی نمی توانست آنچھ را 

بھ ھر حال مشخص است کھ اگر قرار می بود او میان حواس و عقل یکی را برگزیند، . سازد
  .عقل را انتخاب میکرد

ولی پارمنیدس حتی پس از اینکھ " چیزی زا قبول می کنم کھ ببینم" مقولھ ی معروفیست کھ 
بود کھ حواس تصویری نادرست از او معتقد . چیزی را بھ چشم خود می دید، نمی پذیرفت



  .جھان بھ دست می دھند و این تصویر با آنچھ عقل حکم میکند با ھم سازگار نیستند

  :با زبانی شاعرانھ چنین سروده است» درباره طبیعت« پارمنیدس در منظومھ 

  ھرگز قبول مکن کھ نباشنده ھست«

  »!روح کنجکاوت را از این اندیشھ دور نگاه دار

نیدس، این است کھ تنھا جنبھ و حوزه ای از وجود ثابت و دائمی و تغییر ناپذیر، منظور پارم
آن است و ھر چھ تغییر پذیر » ھستی« بودن آن یا » ھست« کھ قابل شناسایی و کشف است، 

  .است» ھستی«و فاقد » نیست«و قابل دگرگونی ھست، چون وجود حقیقی ندارد، پس 

دس بر این مبنا بود کھ او زمان را ھم مثل مکان و حذف زمان از ھستی در فلسفھ پارمنی
حرکت از شکل ھای ظاھری بروز ھستی و نھ ناشی از ماھیت و حقیقت آن می دانست و آن را 

ذھن حسی نگر و سطحی بین ما می شمرد و در نتیجھ برای آن حقیقتی بنیادین و    حاصل توھم
ا فارغ از جلوه ھایی چون زمان و گوھرین قائل نبود و برای ھمین ھم شناخت عمیق ھستی ر

  .حرکت می دانست

    

  )م.ق 480-540ح(ھراکلیت 

  ."توان دو بار در یک رود شنا کردنمی"

شھر افھ سوس دومین شھر (او از اھالی ِافھ سوس. ھراکلیت از ھم عصران پارمنیدس بود
در آسیای صغیر، ترکیھ کنونی بھ شمار .)قرار داشت) ملطیھ(بزرگ یونان بود نزدیك میلتوس

ھراکلیت یا ھراکلیتوس یا ھرقلیتوس از معروفترین فیلسوفان پیش سقراطی است كھ . می آمد
ی از فالسفھ بزرگ غرب مورد توجھ قرار داده اند از آن جملھ میتوان بھ فلسفھ او را بسیار

  . افالطون، ھگل، نیچھ و ھایدگر اشاره كرد

و چند صد سال را در بر می گیرد، علم و فلسفھ  2000از نیم قرن پیش از میالد تا اکنون کھ 
لسفھ متحرك و پویاي در حالیکھ او خود زیر تاثیر ف. غرب تحت تاثیر نظرات ھراكلیت قراردارد

سقراط میگفت، یك غواص دلي الزم است تا انسان كنجكاو بتواند جمالت او . شرق قرار داشت
ھگل، ھراكلیت را روشنگري عمیق نامید كھ باعث تكامل آغازین و رشد كودكي علم . را بفھمد

نظر بھ . نیچھ مینویسد كھ آثار ونظریات ھراكلیت ھیچگاه كھنھ نخواھند شد. فلسفھ شد
مورخین سیر اندیشھ بشر، افالتون، ھگل، ماركس، نیچھ و فیلسوفان كلبي تحت تاثیر نظریات 

گرچھ قانون تضاد ھراكلیت تاثیر مھمي روي ھمعصران خود گذاشت، . ھراكلیت قرار گرفتھ اند
داروینیستھا .ولي آن نظر ، بعدھا بارھا مورد سوء تفاھم نیز قرار گرفت و بھ غلط تفسیر شد

نمودند با تكیھ بر آموزش تئوري مبارزه اضداد، پایھ تئوریكي براي نظریات خود، سعي 
ھراكلیت خود نیز از موضعي غیردمكراتیك بھ انتقاد . ازجملھ تئوري تكامل و تنازع بقا، بیابند

دمكریت، فیثاغورث، ھومر و ھزوید : از بعضي از نظریات روشنفكران زمان خود مانند
  .پرداخت

او برخالف سھ . داشت) ملطیی(اوتی عمده با سھ فیلسوف طبیعی میلتوسیھراکلیتوس تف
فیلسوف قبلی كھ بدنبال ماده اولیھ طیبعت می گشتند تالش خود را روی آھنگ تغییرات طبیعت 

بنابرین شاید بتوان گفت کھ ھراکلیت بیش از . و چگونگی این تغییرات متمركز كرده بود
  .پارمنیدس بھ حواس متکی بود

  :ورین فلسفی ھراکلیت دو جنبھ داشتدوکت

ھمھ چیز در گذر است و ھیچ ". ھمھ چیز در حرکت است" ھراکلیت معتقد بود کھ            -



بھ ھمین خاطر است کھ ما ھیچ گاه نمی توانیم در یک رود خانھ دوبار . چیز ثابت نیست
روی پای ما جریان قدم بگذاریم ، زیرا ھر بار کھ پا در آن رودخانھ بنھیم آب دیگری بر 

این تغییر و تحول دایمی جھان را می توان . خواھد داشت و ما ھم ھر بار تغییر کرده ایم
  .جنبھ اول دكترین ھراكلیتوس دانست

جنبھ دوم دكترین او در باره كشمكش اضداد در جھان می باشد،ھراگلیت معتقد بود کھ            -
لیت، جھان را نھ خدایان و نھ انسان آفریده بھ نظر ھراك. جھان ھمواره محل اضداد است

اگر ما . است، بلكھ تضاد و مبارزه اضداد باعث حركت، زندگي، تغییر و تحول آن میشود
اگر ما ھیچ گاه .ھیچ گاه بیمار نشویم، ھیچ وقت ھم درک نخواھیم کرد کھ سالمتی چیست

جود نداشتھ باشد، اگر جنگی و. گرسنھ نشویم، ھرگز لذت سیر بودن را نخواھیم فھمید
  .ارزش صلح معلوم نخواھد بود و اگر زمستان نباشد، آمدن بھار ھم شکوه نخواھد داشت

ھراکلیت معتقد بود کھ خوب و بد ھردو جایگاھی ضروری در ھستی دارند و بدون وجود 
او مرگ فردی را الزمھ زندگی فرد دیگر می . اضداد در کنار یکدیگر، جھان بھ پایان میرسد

بدی و نیكی را یكی می داند كھ فقط در نظر ما متفاوتند، خوشی و بدحالی را الزم و  داند،
  .ملزوم ھم می داند

خدا ھمانا روز و شب، زمستان و تابستان، جنگ و صلح و گرسنگی " ھراکلیت باور داشت کھ
خدای او مطمئنآ خدای اساطیری نبوده ، بھ اعتقاد وی خدا و خدایی، چیزی ." و سیری است

یعنی خدا در نظر او طبیعتی است کھ دایمآ تغییر می کند و . ست کھ جھان را دربر گرفتھ استا
  .جمع اضداد میباشد

بھ معنی عقل استفاده کرده " لوگوس"یونانی    از کلمھ" خدا"ھراکلیت بیشتر بھ جای واژه 
ھی مان ھمو معتقد بود کھ حتی اگر ما انسان ھا ھمیشھ بھ یک شکل فکر نکنیم و آگا. است

وجود داشتھ باشد کھ تمامی رویداد ھای طبیعت را " آگاھی جھانی" یکسان نباشد، باید نوعی
در ھمھ یکسان است و انسان ھا باید از " قانون جھانی"یا " آگاھی جھانی" این . ھدایت کند

با وجود این، بھ اعتقاد وی بیشتر مردم از عقل فردی و شخصی خود در . آن پیروی کنند
او بھ ھمین دلیل ارزشی برای آدمیان قایل نبود و نظرات آنان را کودکانھ . بھره میگیرندزندگی 

  .میدانست

بھ این ترتیب، ھراکلیت در تمامی تغییرات و اضداد در طبیعت، نوعی وحدت یا ھستی می دید و 
  .می نامید" لوگوس"یا " خدا"آنچھ را زمینۀ تمامی این تعییرات و دگر گونی ھا بود 

انب دیگر فلسفۀ ھراکلیت اصالت تاریخی دارد و آن این است کھ قایل بھ اخالقی بودن از ج
میتوان گفت " واقعی است، حقیقی است" قضاوت تاریخ است، بھ عبارتی بر سیاق آنچھ 

چنانکھ ھراکلیت بیان میکند کھ نتیجۀ جنگ ھمیشھ ". واقعی است، اخالقی است" آنچھ
ھ معتقد بھ تغییرات مداوم است، با این مشکل مواجھ می شود ھراکلیت از آنجا ک.عادالنھ است

ھراکلیت این مشکل را با نسبی گرایی .کھ میزان و معیار عدالت نیز در تغییر و سیالن است
  :ارزشی و ھمچنین وحدت اضداد حل می کند

زندگی و مرگ ، بیداری و خواب، جوانی و پیری، اینھا ھمھ یکی ھستند زیرا کھ « 

آنکھ با خود در ستیز است ..... شود و این باز تبدیل بھ اولیبھ دیگری می یکی تبدیل

اضداد از آن یکدیگرند، بھترین ھماھنگی از ناسازی نتیجھ ... گرددبھ خود ملتزم می

-راھی کھ بھ باال می..... یابدآید و پرورش میشود و ھمھ چیز از راه ستیزه پدید میمی

راه راست ھمان راه کج است و با آن ....... آیدین میرود ھمان راھی است کھ بھ پای



در نزد خدایان ھمھ چیز زیبا و حق است؛ لیکن آدمیان برخی چیزھا را .....یکی است 

  ».خوب و بد یکی است.....دانندحق و دیگر چیزھا را ناحق می

ده اند، از بعضی لحاظ دیدگاه ھایی ھراکلیت و پارمنیدس در مقابل ھم صف آراستھ آرایی کر
یکی بھ عقل چنگ زده و دیگری بھ حس؛عقل بھ پارمنیدس حکم می کرد کھ ھیچ چیز دگرگون 
نمی شود و تغییر نمی کند، اما حس برای ھراکلیت حکم دیگری داشت و تغییر دایمی طبیعت را 

حق بھ جانب بود، ھراکلیت یا پارمنیدس؟، بھ عقل باید باور  کدام یک از آنھا .تائید می کرد
  شت و یا بھ حس اعتماد و اطمینان کرد؟ دا

  :ھر کدام از این دو فیلسوف دو تا مسالھ را پیش کشیده بودند

  :پار منیدس معتقد بودکھ

  ھیچ چیز تغییر نمی کند -الف

  حس ممکن است گمراه کننده باشد -ب

  :ودر مقابل،ھراکلیتوس بھ این باور بود کھ

  ")کت استھمھ چیز در حر(" ھمھ چیز تغییر میکند -الف

  .بھ حس می توان اعتماد کرد -ب

از آن دو    اما حق با یک.محال است بتوان چنین تضاد بزرگی را میان دیگر فیلسوفان یافت
  بود؟ 

  )م.ق 434- 494(امپدکلس

توانست سر انجام راھی برای خالصی از این ابھام بزرگ ) م.پ 434-494(امپدکلس حدود
او معتقد بود کھ پارمنیدس و ھراکلیتوس ھرکدام در یکی .برھاندبیابد و فلسفھ را از سرگردانی 

  .راه اشتباه رفتھ اند   از دو نظر خود محق بوده اند و در نظر دیگر

اختالف نظر امپدکلس با دیگر فیلسوفان در این نکتۀ مھم بود کھ آنان بھ وجود یک مادۀ اولیھ 
وجود میداشت،    ر تنھا یک مادۀ اولیھاعتقاد داشتند، در حالی کھ امپدکلس معتقد بود کھ اگ

  .ھیچ گاه نمی شد میان آنچھ عقل حکم می کند و آنچھ حس می گوید رابطھ ای برقرار کرد

این چھار منشاء . وجود دارد" منشاء" امپدکلس معتقد بود کھ در طبیعت چھار عنصر اولیھ یا 
  .عبارتند از خاک، ھوا،آتش و آب

حاصلھ در طبیعت از آمیختن این چھار عنصر با یکدیگر و جدا بھ اعتقاد او، تمامی تغییرات 
دوبارۀ آنھا از یکدیگر صورت پذیرفتھ است، زیرا ھمھ جیز از خاک، ھوا، آتش و آب    شدن

او می گفت این درست . تشکیل شده است و فقط مقدار ترکیب آنھا با یکدیگر متفاوت است
آنچھ اتفاق . دراصل ھیچ چیز تغییر نمی کند تغییر می کند، زیرا" ھمھ چیز "نیست کھ بگوییم

  .می افتد، در اصل پیوستن و دوباره گسستن این چھار عنصر است

او این دو نیرو را مھر و کین .دو نیرو در طبیعت باید وجود داشتھ باشد   امپدکلس معتقد بود کھ
. ر بودآنچھ سبب پیوستگی عناصر می شد، مھر بود و کین مسبب گسستگی عناص.نامید بود

  .این ترتیب وی میان ماده و نیرو تمایز قایل بود   بھ

اما .امپدوکلس روح را زندانی بدن می داندو این بھ خاطر گناھی است کھ او مرتکب شده است 
او معتقد است کھ انسان از .گناھی کھ او می گوید با گناه نخستین مذاھب سامی فرق دارد

کرده و شکم خود را گورستان حیوانات دیگر کرد  آنجایی کھ شروع بھ کشتار دیگر حیوانات
و راه رھایی از گناه چیزی جز تناسخ نیست یعنی آنقدر باید این روح . مرتکب گناه شده است 



گناھکار در جسمھای گوناگون حلول کند و زجر ببیند تا باالخره با تزکیھ پاک شود و بھ 
نفس و فلسفھ ی طبیعی ایونیایی بھم در فلسفھ امپدوکلس نظریھ ی ارفھ ای . " آرامش برسد

آمیختھ اند و این آمیزش نشان می دھد کھ چگونھ دوشیوه ی نگرش کامال مختلف بھ جھان ، 
نماد اتحاد این دو شیوه ی نگرش ، . توانستھ اند در ذھن شخص واحد یکدیگر راتکمیل کنند

ین تصور ، نفس در تصوری است کھ از این فیلسوف در باره ی نفس بھ ما رسیده است؛ در ا
میان گرد باد عناصر گرفتار است و ھوا وآب و خاک وآتش ، در حالی کھ ھمھ از آن بیزارند ، 

  .آن را بھ سوی یکدیگر می رانند

  ) م.ق428تا500(آناکساگوراس

  استآتشینگلولھیکخورشید

او نظر . آناکساگوراس فیلسوف دیگریست کھ نمیتوانست وجود تنھا یک مادۀ اولیھ را بپذیرد
امپیدکلس را نیز قبول نداشت و نمی توانست بپذیرد کھ خاک،ھوا،آتش یا آب بھ خون، 

  .استخوان، پست یا مو مبدل شده باشد

آتنی است کھ از    آناکساگوراس از لحاظ دیگری ھم جلب توجھ می کند، او نخستین فیلسوف
در چھل سالگی بھ آتن .ودزادگاھش در آسیای صغیر ب. زندگی اش اطالعاتی بیشتر وجود دارد

اورا از آتن تعبید کردند، زیرا مدعی بود کھ .مھاجرت کرد، ولی بھ اتھام بی دینی محاکمھ شد
  .خورشید خدا نیست، بلکھ توده ای آتشین و بزرگتر از شبھ جزیره پلویونس است

 آناکساگورانس معتقد بود کھ ھمھ چیز در طبیعت از بھ ھم پیوستن ذره ھای بسیار کوچک
ھر چیزی میتواند بھ اجزای کوچکتری .این ذره ھا بھ چشم دیده نمی شوند. بوجود آمده است

  .تقسیم شود، ولی کوچکترین این اجزا نیز ھمھ ویژگی ھای آنچیز را در خود دارد

در ھستھ سلول پوستی، تنھا اطالعات مربوط بھ پوست انبار .بدن ما ھم ھمین ویژگی را دارد 
عات مربوط بھ چشم، رنگ،مو،تعداد انگشتان و حتی شکل آنھا نیز نشده است، بلکھ اطال

  .در سلول بدن ما کلیۀ اطالعات مربوط بھ ساختمان زیستی ما محفوظ است.نھفتھ است

ھر کلیتیف از مجموعۀ اجزای ساختھ .وجود دارد" چیزی در ھمھ چیز" بنابرین در ھر سلول
  .ر داردشده است کھ ھر یک ازآنھا تمامی آن کل را در ب

" بھره"یا " بذر"آناکساگوراس این ذره ھای کوچک را کھ جزی از کل بھ شمار می روند، 
آناکساگوراس نیز بھ .ھمچنان کھ امپئکلس مھر را نیروی پیوستگی مواد می دانست. می نامد

نوعی نیرو معتقد بود و این نیرو را عامل بھ وجود آمدن انسان ھا، حیوانات، گل ھا و درختان 
  .می نامید" روح"او این نیرو را .دانستمی 

او معتقد بود کھ تمامی اجرام آسمانی از ھمان ماده .وی توجھ زیادی بھ ستاره شناسی داشت
او زمانی بھ این باور رسید کھ یکی از .ای ساختھ شده اند کھ زمین از آن بھ وجود آمده است

عتقد بود کھ در کرات دیگر نیز بھ ھمین دلیل آناکساگوراس م.سنگ ھای آسمانی را برسی کرد
  .وجود انسان قابل تصور است

آناکساگوراس کھ مدتی در شھر آتن زندگی میگرد ، بجرم اینکھ خورشید را گلولھ ای آتشین 
  .میدانست ، از آتن تعبید کردند

  )م.ق 370-460(دموکریتوس

. شدبرده داری پدیداشکال ابتدایی تفکر فلسفی برای نخستین بار در دوران باستان در جامعھ 
از فلسفھ باستان دارای مشخصات بارزی است كھ بعدھا در فلسفھ مدرن غرب بروز می كند
بھ جملھ فیلسوفان این عصر كھ تاثیر گذاری بیشتری بر فلسفھ مدرن داشتھ اند می توان

اید عقنمونھ شکل ابتدایی ماتریالیسم، سیستم. افالطون، ارسطو، سقراط و دمکریت اشاره كرد



نبوده و در دوران باستان فلسفھ بر علم متکی. دمکریت فیلسوف بزرگ یونان باستان است
ھای نارس بود زیرا کھ بر ھمان سطح رشدی کھ جامعھ بھ آن رسیده بود و بر شناسایی

 .سطحی و ابتدایی آن دوران تکیھ داشت و بنابر این نمی توانست علمی باشد
بین مکتب دمکریت و ا شاھد نبرد بین ماتریالیسم و ایده آلیسم ـدر فلسفھ قدیم یونان باستان م

  .مکتب افالطون ـ ھستیم

از آنجاییکھ بر ) م.ق 370- 460(حدود Democritus)(دموکریتوس یا دموکریت ذیمقراطیس
و آخرین فیلسوف طبیعت " فیلسوف خندان" ارزش شادمانی تاکید میکرده است، معروف بھ 

نظامی   ) دموکریت(دموکریتوس. بندر آبدرا در شمال دریای اژه بوداو از اھالی . گرا بود
آید و در این راه البتھ وی از مادی از جھان طبیعی بھ حساب میفلسفی تأسیس کرد کھ تبیینی

  . استمعلمش لئوسیپوس متأثر

دموكریتوس بعد از مرگ پدرش براى یافتن دانش و حكمت سفرھاى متعددى را آغاز كرد بھ 
, گفتھ میشود كھ او از مصر . ھ ارثیھ فراوانش صرف انجام این سفرھا شدطوریك
ھنگامى كھ دموكریتوس بھ زادگاھش آبدرا . آریانا و ھند دیدن كرده است, ) حبشھ(اتیوپى

برگشت نھ چیزى از ارثیھ پدر برایش باقىمانده بود، نھ وسیلھ امرار معاشى داشت بھ ھمین 
او باقیمانده عمرش را صرف . ینھ بھ او كمك كردسبب برادرش داموسیس در این زم

آشنایى او با پدیده ھاى طبیعى و قدرت او در پیش بینى وضع . آزمایشھایى در باره طبیعت كرد
او از این تواناییھایش براى متقاعد . ھوا موجبات شھرت دموكریتوس را فراھم آورده بود

دموكریتوس در حالى كھ بیشتر . اده مىكردساختن مردم بھ اینكھ آینده قابل پیشبینى است استف
  .از صد سال داشت در گذشت

. دموکریتوس از ساز و برگ الکترونیکی و دیجیتالی امروزی ھیچ آگاھی و اطالعی نداشت
اگز پذیرفتھ . عقل، انتخاب دیگری را برای او اجازه نمیداد. عقل او یگانھ ابزار واقعی او بود

خود نمی تواند بھ چیزی دیگری مبدل شود، ھیچ چیزی از ھیچ یاشیم کھ ھیچ چیزی بھ خودی 
بھ وجود نمی آید و ھیچ چیزی از میان نمی رود، آن وقت طبیعت باید از ذره ھای کوچکی 

  .ودوباره از یکدیگر جدا شوند.ساختھ شده باشد کھ بھ یکدیگر بپیوندند

از نظر او تنھا .تقد نبوددر تغییرات طبیعی مع" روح"یا " نیرو"دموکریتوس بھ وجود نوعی 
" ماده"چون دموکرایتوس تنھا بھ .چیزی کھ امکان وجود داشت ، اتم ھا بودند و فضایی خالی

او معتقد بود کھ حرکت اتم ھا تحت تسلط اراده ای . توجھ داشتھ است، او را ماده گرا نامیده اند
وی . فآ اتفاقی استاما این نکتھ بھ آن معنی نیست کھ حرکت آنھا صر.قرار ندارد  مشخص

وجود دارد و این دلیل درخود اشیاء نھفتھ    اعتقاد داشت کھ برای ھر رویدادی، دلیلی طبیعی
  .است

دموکریتوس را عقیده برین بود کھ حتی احساس ما از جھان بر اساس نظریۀ ذره ھای تجزیھ 
فضای خالی  اگز چیزی را حس میکنیم، بھ خاطر حرکت اتم ھا در. نا پذیر قابل توجیھ است

اگر من میتوانم مھتاب را ببینم ،بھ این خاطر است کھ اتم ھای ماه بھ چشمان من می . است
  .خورد

ادراک با اتم اعتقاد داشت کھ روح انسان از نوعی اتم ھای گرد و   دموکریتوس پیرامون رابطھ 
ی وقتی کسی می میرد اتم ھای روح او از ھر سوی جسمش خارج م. صاف تشکیل شده است

  .شوند و سپس روح دیگری بھ وجود می آورند، کھ بھ جسمی جدید تعلق میگیرد

تا ھنوز ھمدر جھان قرن بیست . این نظر بھ آن معنی است کھ روح انسان ھیچ گاه نمی میرد
ویکمی، بسیاری از مردم آن ھمانند دموکریتوس معتقدند کھ روح آدمی در پیوند با مغز اوست 

یعنی دموكریتوس روحى . رود، ممکن نیست ادارکی وجود داشتھ باشدو وقتی انسان از میان ب



جاودانھ و غیر مادى را در بشر قبول نداشت بھ نظر او روح انسان از ماده اى رقیق با 
اتمھایى صاف گرد تشكیل شده بود كھ اتمھاى این ماده ھنگام مرگ از ھم جدا و پراكنده 

  .مىشوند 

ایی یونانی را،با طرح نظریۀ ذره ھای تجزیھ ناپذیر خود دموکریتوس پایان فلسفھ طبیعت گر
است، ھم داستان " حرکت " او با ھراکلیتوس در مورد این نظریھ کھ ھمھ چیز در . اعالم کرد

دموکریتوس بر این باور بود کھ در پشت ھر آنچھ    اما. بھ نظر او ھمھ چیز در تغییر بود. بود
  .تغییر قرار دارد کھ ثابت است و اتم استدر حرکت است، شی جاودانھ و غیر قابل 

براى دموكریتوس تنھا . بھ عقیده او نیروى ماوراطبیعت یا چیزى خارج از طبیعت وجود ندارد
   وجودى قابل قبول است كھ از اتم تشكیل یافتھ باشد از این روست كھ او را فیلسوفى كامال

ر طبیعت مكانیكى و جبرى و تخلف بھ نظر او ھمھ چیز د. مىشناسیم) ماده گرا(ماتریالیست 
. چون ھمھ چیز از اتم ساختھ شده وآن ھم فقط از قوانین ذاتى خود پیروى میىكند .ناپذیر است

  .پس با كشف قوانین طبیعت بھ راحتى قادر خواھیم بود آینده را پیشبینى كنیم 

یونانى بھ معناى  اتم در زبان. ما می بینیم کھ بیشتر فلسفھ دموكریتوس در باره اتم میباشد  
دموكریتوس بھ این نتیجھ رسیده بود كھ ماده را نمى توان بھ صورت . تجزیھ ناپذیر است

نامحدود بھ ذرات ریزتر تقسیم كرد و پس از تقسیم كردن متوالى ماده بھ ذره اى تجزیھ ناپذیر 
بدى دلیل آن اتمھا در نظر دموكریتوس جاودانى بودند یعنى ازلى و ا. بھ نام اتم خواھیم رسید

از این جھت . ھم این است كھ نھ ھیچ چیز از عدم پدید مىآید نھ وجود قابل تبدیل بھ عدم است
دموكریتوس با الئاییھا موافق است ولى برخالف آنھا دموكریتوس خال و حركت و تغییر را 

تمھا نیز بھ اعتقاد او اتمھا با یكدیگر فاصلھ دارند و حركت مىكنند و فاصلھ بین ا. قبول دارد
او معتقد بود كھ اجسام از اتمھاى گوناگونى تشكیل شده اند كھ این اتمھا با ھم پیوند . خال است 
. اگر جسم تجزیھ شود این اتمھا د وباره از ھم جدا خواھند وپراكنده مىگردند, یافتھ اند 
ر باره طبیعت باعث شد كھ تئورى اتم دموكریتوس تقریبا بھ دست فراموشى د ارسطونظریات 

سپرده شود تا اینكھ باالخره قریب دو ھزار سال بعد دوباره ھمین نظریھ توسط شیمیدان 
  .انگلیسى جان دالتون دوباره مطرح شد

میآفرینش را کامل . محبوب زندگی بوددموکریت ھمیشھ آماده استقبال از چیزھای خوب و
در عھد عتیق شھرت فراوان یافتھ بود بھ آثار دموکریت کھ. دانست و پیوستھ در شکوه نبود

درباره آرامش : از آثار او را یاد کرده استدست ما نرسیده است تنھا دیوژن عنوان چند اثر
  .درباه سھ نسل، علل زمینی ھماھنگی و اعدادھا،روان، درباره طبیعت انسان، دوزخ

جستار سوم

پیدایش علوم

:تاریخ

در ھمان ایامی کھ فالسفۀ یونان سعی در توضیح طبیعی تغییرات موجود در طبیعت داشتند، 
برآن بود تا دالیل طبیعی رویداد    دراین علم سعی.رفتھ رفتھ برای تاریخ نیز دانشی بوجود آمد

وشتھ نمی از آن پس دیگر شکست در جنگ بھ پای انتقام خدایان ن. ھای تاریخی بررسی شود
 400- 460(و توسیدید) 424تا484(معروف ترین مورخان یونانی را میتوان ھرودوت. شد
  .دانست) م.ق



نوشتھ.استدر سدٔه پنجم پیش از میالد میزیستھ   نگار یونانی دورٔه باستان،ھرودوت تاریخ
ھر یك مینامند و » تاریخ در نھ كتاب«جھت آن را ھاى ھرودوت شامل نھ كتاب است و از این

بعضى از محققان . ھاى او بھ نام یكى از ارباب انواع یونان كھن نامگذاری شده استاز كتاب
دانند و معتقدند كھ تألیفات قرون بعدی مى   گذارى آثار ھرودوت راکار دیگران درتقسیم و نام

  .او در ابتدا تقسیماتى نداشتھ است

بي،توینجملھ ویل دورانت و آرنولداز فرھیختگان یوناني گرفتھ تا مورخین معاصر، از 
استاد تاریخ دانشگاه میشیگان، لوكاس،. بھ بیان ھنري اس. اندھرودوت را پدر تاریخ دانستھ

ھاي مشرق قرن بیستم از ملتي اطالعات بشري این لقب است، زیرا ھمھھرودوت شایستھ
ھا و مصریان مرھون ھا، فینیقيایتالیایيھا،ھا، یونانيھا، بابليباستان بھ ویژه، مادھا، پارس

فرانسوي نمي توانست خط ھیروگلیف را شامپلیوناگر ھرودوت نبود،. ھاي اوستكوشش
ھاي كھن در كتابش بھ یادگار گذاشتھ است، اي از ملتپراكندهبخواند زیرا ھرودوت اطالعات

شناسان سدهن و باستانشناسابرانگیختھ شدن حس كنجكاوي تاریخكھ ھمین اطالعات باعث
  .ھاي باستاني آدمي شدھاي تاریخي سدهكشف بسیاري از حقیقتھاي جدید و در نتیجھ

لین، شارن و ھكاتھ،نگاران دیگري مانند كادموس، ھالنیكوس، میتيپیش از ھرودوت تاریخ
آن  .دھا از نزدیك آشنا شوزیستند كھ ھرودوت در جواني آرزو داشتھ است كھ روزي با آنمي

خانوادهگذاري شھرھاي باستاني و شكوه و جاللي چگونگي بنیانتر دربارهنگاران بیشتاریخ
خدایان و اند و اغلب با استداللي خیالي نسب كساني را بھھاي بزرگ و اشراف سخن گفتھ

ھخوانده و از افسانميھاي آنان راھرودوت در جواني نوشتھ. اندرساندهقھرمانان باستان مي
نگاري آنان ي تاریخشیوهبرده است، اما پس چندي دریافتھ بود كھھاي خیالي آنان لذت مي

  كرده استسرایي متھم داستانپردازي وچندان درست نیست و آنان را بھ افسانھ

ھای اثر ھرودوت نخستین اثری بود کھ از تفکرات دینی و کنجکاوی گردآورندگاِن آگاھی
ھای انسانی کھ تحقیق در واقعیت. رسید" تحقیق"شناختی فراتر رفت و بھ جغرافیایی و قوم

بھ ھمین علت ھم ھرودوت . پذیر استمشخص کردن آنھا از خالل سنن ایمانی و دینی امکان
در زبان یونانی بھ معنی  historiai   .را عنوان کتاب خود قرار داده است   historiaiواژه 

نباید فراموش کرد کھ پیش از ھرودوت نویسندگانی . است تحقیق و جستجو برای کشف حقیقت
ھای اساطیری را کھ ریشھکردند کھ داستاننامیدند بھ این اکتفا میمی» گفتارنگار«کھ آنھا را 

ھا و شرح رویدادھا اقتباس نامھھای حماسی و نسبھای خدایی و انسانی داشتند از منظومھ
ھ ھرودوت نیز بیشتر از لحاظ پیروی از سبک آسان و طبیعی است ک. کنند و بھ نثر بنویسند

تر است تا از بھ گفتارنگاران نزدیکبرد گویان و نیز از لحاظ زبانی کھ بھ کار میروان داستان
  .لحاظ طرز تفکر؛ چرا کھ ھرودوت بھ لھجھ یونانی نوشتھ است

  و اما توسیدید چگونھ می اندیشید؟

گذارد، کھ برای تاریخ نویسی جنگی تفاوتی مھم میجنگ " دلیل"و " سبب"توسیدید میان 
توانیم این تفاوت گذاری را پس از او از اھمیت بسیاری برخوردار است، و بھمین گونھ ما می

دالیل متفاوتی، کھ در سده پنجم پیش از . برای توضیح جنگ آمریکا علیھ عراق بکار بندیم
ھا را برآن داشت، کھ بھ آتن اعالن جنگ میالد از سوی طرفین جنگ بکار رفتند، تا اسپارتی

بدھند، یعنی گسست قرارداد بین دوطرف از سویی و حملھ بزرگتر آتن از سوی دیگر، را 
شمرد و او بھ آنھا جنگ، یعنی دالیل بالواسطھ جنگ برمی" سبب"توسیدید تنھا بعنوان 

جامع و کامل مبتنی بر  توسیدید تاریخدان برجستھ یونانی پس از تحلیل. دھدارزش چندانی نمی
ترین دلیل این جنگ این رسد، کھ مھمھای بیشمار پیش زمینھ این جنگ، بھ این نتیجھ میداده

ھا بود، کھ آنھا در یک پیمان با آتن، یعنی آتنی کھ ھمواره روبھ گسترش و پنداشت اسپارتی
نخستین دلیل و دلیل ": کنندبینند و ضرر میتوسعھ طلبی داشت، در درازمدت تنھا زیان می



بینم، کھ ھا میشد؛ را من در افزایش قدرت آتنیاصلی؛ کھ البتھ کمتر در باره آن سخن گفتھ می
  . ..."ھا را بھ وحشت انداخت و آنان را بھ جنگ وادار کرداسپارتی

ژاکلین دو رمھ ئی معتقد است کھ تاریخ توسیدید در عین حال کھ تاریخ حوادث جنگ ھای 
. است، از ویژگی ھای خاصی برخوردار است کھ تا ان زمان نظیرش دیده نشده بود پلوبونزی

توسیدید ھمھ وقایع را با تجزیھ و تحلیل روانکاوانھ، با در نظر گرفتن انگیزه ھایی کھ موجب 
اثر او یک نوشتھ .بروز آن واقعھ شده است، بررسی می کند و سپس واقعھ را توضیح می دھد

در اثر او نھ .جوانھ ھای ھمھ علوم انسانی را در حال رشد می بینیمعلمی است کھ در آن 
تاریخ جنگ ھای پلوپونزی اثر . خرافات، نھ ھاتف غیبی معابد و نھ خدایان نقشی دارند

  جاودانھ توسیدید است

  :طب

بیماری ھای ساری، انتقامی .یونانیان آن ایام خدایان را حتی مسئول بروز بیماری ھا میدانستند
و سالمتی نیز از طرف آنان بھ ارمغان می آمد، مشروط بر آنکھ . ی خدایان تعبیر می شداز سو

  .با قربانی کردن خشنودی آنھا فراھم شده باشد

در ھمان ایامی کھ فیلسوفان یونانی در صدد بودند تا مسیری جدید در تفکر بھ وجود آورند، 
ن علم جدید سعی داشت تا برای ای. دانشی جدید نیز در یونان در زمینۀ طب شکوفا می شد

را در ) پزشکی(بنیان گذار دانش جدید طبابت. سالمت و بیماری انسان توضیحاتی طبیعی بیابد
  .در جزیرۀ کوس بھ دنیا آمد.م .ق 460او حدود سال .یونان آن زمان، بقراط دانستھ اند

تعادل در زندگی و بر اساس سنت طبابت بقراط، مھم ترین محافظ انسان در برابر بیماری ھا، 
سالمتی برا ی انسان امری طبیعی است و بروز بیماری بھ این . تطبیق با اصول صحی است

راه سالمتی .خاطر است کھ طبیعت آدمی بھ خاطر اختاللی جسمانی یا روانی بر ھم میخورد
  .انسان در تعادل، ھماھنگی و و جود روحی سالم در جسمی سالم نھفتھ است

ان پدر علم طب جدید شناختھ شده است، نخستین کسي بود کھ طبابت را از بقراط کھ بھ عنو
بقراط اعتقاد . وي کھ در جزیره یوناني توس بھ دنیا آمد پسر یک طبیب بود . خرافات جدا کرد

معاصرین خود را کھ مي گفتند بیماري توسط خدایان انتقام جو بھ وجود مي آید، رد کرد و بھ 
او گفت کھ اگر علت را بیابید، مي . بیماري، یک علت طبیعي دارد جاي آن اعالم کرد کھ ھر

  . توانید آن را درمان کنید

بقراط مي گفت با مشاھده نشانھ ھاي یک بیماري و در نظر گرفتن شدت آن، پزشک مي تواند 
بقراط بر اساس چنین اندیشھ . چشم انداز این بیماري را براي یک بیمار خاص پیش بیني کند

  .ي یک مدرسھ طبی را بنیان نھادھاي منطق

عقیده طبی دیگري کھ بقراط قبول داشت، آن بود کھ روش درماني کھ براي یک بیمار بھ کار 
وي اعالم کرد کھ آنچھ براي یک نفر . مي رود، ممکن است براي بیمار دیگر موثر نباشد

  . غذاست، ممکن است براي دیگري زھر باشد

شویق مي کرد کھ از درمان ھاي ساده مانند یک رژیم غذایي بقراط ھمچنین سایر طبیبان را ت
او مي گفت زماني کھ طبیبان نمي توانند . سالم، استراحت زیاد و محیط تمیز استفاده کنند

در بیماران رو بھ مرگ نباید از روش . بیماري را درمان کنند، طبیعت اغلب این کار را مي کند
ھاد کرد کھ بیماري ھاي بحراني، معالجھ ھاي بحراني ھاي ساده ي درمان استفاده کرد و پیشن

  .ھم مي خواھد

از دیگر توصیھ ھاي بقراط چیزي است کھ امروزه رفتار خوب بالیني نامیده مي شود، با این 
عنوان کھ بیماري زماني سخت تر است کھ ذھن مضطرب باشد و بعضي بیماران زماني کھ از 



  . ھبودي خود را باز مي یابندرفتار خوب طبیب رضایت داشتھ باشند، ب

وي معتقد بود کھ طبیبان باید خادم بیماران خود باشند و معیارھاي سلوک شرافتمندانھ را 
در زمان وي گاھي طبیبان براي از بین بردن بعضي از بیماران خود تطمیع مي . رعایت کنند

خود از سم  شدند و امکان داشت کھ یک حاکم بھ طبیبی دستور دھد کھ براي کشتن دشمن
  . طبیب در مورد بیمار مسئول است: بقراط گفت. استفاده کند

بقراط تعھد نامھ اي را کھ امروزه دانشجویان طب موقع اخذ درجھ دکتري اظھار مي کنند، تھیھ 
  . کرده است

در بخشي از این سوگند نامھ آمده است کھ من عمیقا تعھد مي کنم کھ خود را وقف خدمت بھ « 
من حرفھ خود را با وجدان و شرافت انجام خواھم داد و سالمتي بیماران . ایمانسانیت بنم

  ».نخستین وظیفھ من خواھد بود

  

    

ما در قسمت ھای گذشتھ با فلسفھ طبیعت گرا بھ مثابھ فلسفھ ای کھ تصویر اسطوره ای جھان 
از سقراط می معموآل فیلسوفان طبیعت گرا را بھ خاطر این کھ قبل . را باطل کرد ، آشنا شدیم

البتھ دموکرایتوس چند سال بعد از سقراط . زیستھ اند، فالسفۀ پیش از سقراط نیز می نامند
دیده از جھان فروبست، ولی تمامی افکار واندیشھ ھای او بھ فلسفۀ طبیعت گرای پیش از 

سقراط تنھا از نظر زمانی مبدّا تاریخی در نظر گرفتھ نمی شود؛ حضور . سقراط مربوط است
سقراط نخستین فیلسوفی است . و حتی موقعیت جرافیایی بررسی ھای فلسفی را تغییر می دھدا

کھ در آتن متولد شده است و مانند دو فیلسوف بعد از خود در ھمین شھر نیز زندگی کرده و بھ 
  . کار و کوشش پرداختھ است

    

  :ســوفیست ھا

ھ شمار می رفتند؛ آنان بھ ھمین فیلسوفان طبیعت گرا پیش از ھر چیز محقق مسایل طبیعی ب
مرکز . م.ق 450ولی در آتن کھ در حدود سال . دلیل نیز جایگاھی مھم در تاریخ علم دارند

یکی از پیش . فرھنگی یونان شده بود، بھ تدریج نوعی دموکراسی در این شھر بھ وجود آمد
این مسالھ . دفرض ھای دموکراسی در آتن، تربیت مردم برای مشارکت در چنین سیاستی بو

حتی امروز نیز مورد تائید است کھ دموکراسی در جامعھ ای می تواند تخقق یابد کھ مردم 
بیش از ھر چیز    بھ ھمین دلیل فن سخن وری برای آتنی ھا. نسبت بھ ان شناخت داشتھ باشند

  .اھمیت داشت

. ی آتن شدندپس از چندی، گروھی از معلمان و فیلسوفان دوره گرد از مستعمرات یونان راھ
صاحب معرفت و حکمت آموز    بھ معنی" سوفیست"واژۀ . آنان خود را سوفیست می نامیدند

  .سوفیست ھا در آتن از طریق آموزش مردم امرار معاش می کردند. بود

این گروه فیلسوفان دوره گرد نیز مانند فالسفۀ طبیعت گرا بھ باور ھای اساطیری معتقد 
بھ اعتقاد آنان، حتی اگر . فکرات فلسفی را نیز مردود می دانستندنبودند، ولی از سوی دیگر ت

برای مسایل فلسفی پاسخی ھم وجود می داشت، این پاسخ نمی توانست برای حل معمای 
  .این دیدگاه فلسفی را شکاکیت می نامند. طبیعت و عالم ھستی مالکی قطعی باشد

یابیم، می دانیم کھ انسان ھستیم و باید بھ ھر حال اگر ھم نتوانیم پاسخی برای معمای طبیعت ب
این دیدگاه سبب شد تا سوفیست ھا بھ انسان و . بیاموزیم کھ در کنار یکدیگر زندگی کنیم



  .جایگاه او در اجتماع توجھ داشتھ باشند

انسان مقیاس " گفتھ است کھ .) م.ق 420تا  487(یکی از سوفیست ھا بھ نام پروتاگوراس
باید بر اساس نیاز ھای انسان    و ناحق و خوب و بد و   قاد وی، حقبھ اعت. " ھمھ چیز است
او در برابر این سوال کھ آیا خدایان یونان را قبول دارد یانھ، چنین جواب داده . ارزیابی شود

چیز ھای زیادی ما را از این ...در بارۀ خدایان، ھیچ نمی دانم کھ ھستند یا نیستند: " است
خدا    کسی را کھ نسبت بھ وجود ". چیدگی مسالھ و کوتاھی عمر ما پی: شناسایی باز می دارد

  .مردد است ال دری می نامند

  .)م.ق 420تا  487(پروتاگوراس 

  . "انسان مقیاس ھمھ چیز است" 

پروتاگوراس نخستین و مھمترین نظریھ پرداز فلسفھ سوفسطایی پیش ازسقراط واستاد   
پروتاگوراس . و ھمشھری دمکریت مشھور بودسخنوری اھل آبدره درشمال یونان آنزمان 

  و ناحق و خوب و بد و   بھ اعتقاد وی، حق. " انسان مقیاس ھمھ چیز است" گفتھ است کھ 
او در برابر این سوال کھ آیا خدایان یونان را . باید بر اساس نیاز ھای انسان ارزیابی شود

ھیچ نمی دانم کھ ھستند یا  در بارۀ خدایان،: " قبول دارد یانھ، چنین جواب داده است
پیچیدگی مسالھ و کوتاھی عمر ما : چیز ھای زیادی ما را از این شناسایی باز می دارد...نیستند

."  

خدا میزان ھمھ چیزھا است : "افالتون بعدھا در یک برخورد لجاجت آمیزی با او گفتھ بود کھ   
  " . لم میزان ھمھ چیز است ع: "و پراگماتیسم ھِایی آمریکایی سالھاست کھ مینویسند ". 

بھ مرگ محکوم شده بود ! بھ اتھام کفروالحاد) پیرامون خدایان(پروتاگوراس بخاطر کتاب 
وی درکنار . ودرسن ھفتاد سالگی حین فرار ازاجرای حکم اعدام در دریا غرق شد

!. آناکساگوراس، فیدیاس، آسیازیا و سقراط ازجملھ اعدامیان سیرتاریخ اندیشھ غرب است
 - انسان(جملھ . برای اندیشمندان ایجاد دردسر مینمود!آنزمان توجھ نداشتن بھ خدایان دولتی

. روشنگری و اومانیسم نیزشد -مورد توجھ اندیشمندان دوره رنسانس  - پروتاگوراس) میزان
پیرامون اھمیت پروتاگوراس گفتھ میشود کھ نھ افالتون و نھ ارسطو فلسفھ باستان رانمایندگی 

  .لکھ پروتاگوراس و گورگیاس آغازگران فلسفھ روشنگری غرب میباشندکردند ب

سوفیست ھا اغلب در آتن بھ بحث در بارۀ آنچھ طبیعی است و آنچھ از طریق اجتماع بروز می 
  .کند، می پرداختند و زمینھ را برای نقد و تحلیل ھای اجتماعی فراھم می آوردند

پدیده ای طبیعی نیست، زیرا اگر " احساس شرم "بھ عنوان یک نمونھ، آنان نشان دادند کھ 
ممکن نیست ترس از برھنھ بودن . چنین احساسی طبیعی می بود، باید ذاتی انسان می شد

  .عاملی ذاتی باشد و فقط بھ آداب و رسوم حاکم بر اجتماع وابستھ است

یاضی، دروسی کھ سوفیست ھا ارائھ می دادند عبارت بود از فلسفھ، ادبیات، ھنر، علوم ر
ستاره شناسی، دستور زبان، علم سیاست شامل قانون اساسی و امور اداری و ھنر جنگ و 

  . خصوصا فن سخنوری

سوفسطائیان . سوفیست کھ اصال بھ معنی استاد و ھنر مند بود معنی مربی و آموزگار پیدا کرد
ند اجرت معلمانی دوره گرد بودند کھ شھر بھ شھر می گشتند و در مقابل درسی کھ می داد

سوفیست ھا اندیشھ ھای تازه ای را با خود آوردند، در باره ی اصالت .دریافت می کردند 
غایت . " ارزش ھای اخالقی تردید کردند و طرفدار پان ھلنیسم یعنی اتحاد اقوام یونانی بودند

تعلیم وتربیت سوفیستی این بود کھ شاگردان بتوانند بھ اداره ی امور خصوصی خود توانا 



ند و بھ یاری فن سخنوری در اجتماعات سیاسی مردمان را بھ درستی عقاید خود معتقد شو
  ."سازند و بدین سان در اداره ی امر کشور نقشی بازی کنند

اگر . سوفسطائیان سیاست را بھ گونھ ی سرگرم کننده ای وارد زندگی روزانھ ی مردم کردند
" می کنند مقایسھ کنیم شاید بشود گفت کھ  بخواھیم سوفسطائیان را با کسانی کھ امروز زندگی

بودند لذا ورود یک سوفیست بھ شھر حادثھ ای مھم بود " نیمھ استاد و نیمھ روزنامھ نویس 
و جوانان گرد او جمع می شدند ، کھ صحنھ ای از آن را افالطون در رسالھ ی پروتاگوراس بھ 

  .تصویر کشیده است

یک دستھ معتقد بودند کھ طبیعت .ھ تقسیم می شدند سوفسطائیان از نظر سیاسی بھ دو دست  
قانون، اختراع اقویا و برای برده ساختن انسانھا است ) مثل روسو ( خوب ولی تمدن بد است 

عدالت آن چیزی است " ترازیماخوس در جمھوری کتاب نخست در تعریف عدالت می گوید . 
ھر حکومت ھر " ات سقراط می گوید و در ادامھ در پاسخ ایراد." کھ برای قوی سودمند باشد 

قانونی را با در نظر گرفتن منافع خود وضع می کند ؛ حکومت دموکراسی منافع عموم مردم را 
در نظر می گیرد و حکومت استبدادی منافع حاکم مستبد را، حکو مت ھای دیگر نیز مطابق 

و . ند حق می نامند ھمین قاعده عمل می کنند و با وضع قانون آنچھ بھ نفع حاکم تشخیص دھ
از ھمھ ی مردمان می خواھند کھ آن را محترم بشمارند و کسی را کھ از آن سر پیچید قانون 

بنابر این معنی پاسخ من این است کھ در ھر . شکن وظالم نام می دھند و بھ کیفرمی رسانند
ی کشور حق و عدالت چیزی است کھ برای حکومت آن کشور سودمند باشد، و چون در ھمھ 

کشور ھا قدرت در دست حکومت است از این رو اگر نیک بنگری خواھی دید کھ عدالت در 
  ." چیزی کھ برای قوی سودمند باشد : "ھمھ جا یک چیز بیش نیست 

و قانون، اختراع ) مثل نیچھ ( دستھ ی دیگر معتقد بودند کھ طبیعت نھ خوب و نھ بد است   
قدرت باالترین فضیلت است و عاقالنھ ترین و  .ضعفاء است برای باز داشتن و منع اقویا

افالطون در رسالھ ی گرگیاس از زبان . طبیعی ترین حکومت ھا ، حکومت اشراف است 
کسی کھ بخواھد چون آزاد مردان روزگار بگذراند باید " کالیکلس خطاب بھ سقراط می گوید 

یرو رساند و دانش و ھوس ھا و شھوات خود را بھ جای محدود ساختن بپرورد و بھ آنھا ن
البتھ بیشتر مردمان بھ ان کار توانا . زیرکی خود را برای راضی کردن آنھا بھ کار اندازد 

نیستند و چون از ناتوانی خود شرم دارند برای پنھان ساختن آن لگام گسیختگی و نا پر ھیز 
ترند  کاری را زشت می شمارند و بدین سان می کوشند کسانی را کھ از نظر طبیعی قوی

محدود سازند ، و چون خود از ارضای ھوس ھا و رسیدن بھ آرزو ھا نا توانند خویشتن داری 
برای کسانی کھ فرمانروایی را از پدر . پس این ستایش از نا توانی است.و عدالت را می ستایند

بھ ارث برده یا بھ یاری نیروی طبیعی خود تاج و تخت بھ دست آورده اند ، چھ چیزی زشت تر 
و بد تر از خویشتن داری است ؟ اینان کھ می توانند از ھر موھبتی بر خوردار گردند بی آنکھ 
مانعی در راھشان باشد ، چگونھ چشم داری بھ دست خود فرمانروایی بر خود بتراشند و در 
برابر قانون و داد گاه و سخن ھای واھی توده ی مردم سر فرود آورند؟ کسی کھ بر کشوری 

ند اگر بھ اسارت خویشتن داری و عدالت چنان گردن نھد کھ نتواند در آن کشور فرمان می را
  " بھ دوستان خویش نصیبی بیش از دشمنان برساند، زبون و سیھ روز نیست؟ 

چرامردم یونان از سوفسطائیان انزجار داشتند ؟ افالطون در رسالھ ی پروتاگوراس از زبان 
شرم نداری کھ در نزد یونانیان بھ سوفیستی شھره شوی : " سقراط بھ ھیپوکراتس می گوید

  " ؟

کسانی کھ بھ تفکر در باره ی مسائل مربوط بھ شناسایی و حقوق و اخالق می        -1
  .جکاوی نا روا متھم می شدند اندیشیدند بھ کن

گرفتن مزد برای کار ذھنی و فکری عملی بسیار زشت بشمار می رفت و بھ منزلھ ی        -2



  بندگی داوطلبانھ تلقی می شد

کسانی کھ پول نداشتند تا بھ عنوان حق الزحمھ بھ سوفسطائیان بپردازند و نمی        -3
ر گیرند و اگر گذرشان بھ دادگاه می افتاد نمی توانستند در جرگھ ی شاگردان سوفسطائیان قرا

توانستند در برابر حریفانی کھ فن سخنوری را بلد بودند مقاومت کنند در نتیجھ در داد گاه 
  .محکوم می شدند 

رشتھ ھای مذھبی و اخالقی کھ افراد جامعھ را بھ ھم پیوند می داد یکباره پاره شد و       -4
  و معیار ھای ثابتی ارائھ دھند .جدیدی جایگزین کنند  آنھا نتوانستند قواعد اخالقی

کسانی کھ کامیابی شخصی را بر تر از ھمھ چیز می دانستند برای اندیشھ خود پشتوانھ        -5
  . ی فلسفی یافتند 

سوفسطائیانی کھ سخنوری یاد می دادند کم کم کارشان باال گرفت و بھ شاگردان خود می       -6
و شاگردان خود را بھ جدل و مناظره .حق را باطل و باطل را حق جلوه دھندآموختند کھ چگونھ 

  .تشویق می کردند 

  خدمات سوفسطائیان 

  .اندیشھ ی آدمی را از بسیاری از قیود اوھام و خرافات آزاد ساختند        -1

  .دانش ھای گوناگونی را رواج دادند        -2

مشخص ترین و " ادند بھ تعبیر ویل دورانت سواالت بزرگی را در برابر بشر قرار د    -3
     . "عمیق ترین پیشرفت فلسفھ ی یونان با سوفسطائیان شروع گردید 

جستار چھارم

ارسطو -افالطون -سقراط

سقراط فیلسوف خردگرا

اکنون وقت آن رسیده تا با بزرگ ترین فیلسوفان یونان باستان آشنا شویم؛ سقراط، افالطون و 
.از این سھ فیلسوف نقش موثری در شکوفایی تمدن اروپا داشتھ استھر یک . ارسطو

  :سقراط فیلسوف خردگرا

  »شناخت واقعی از درون انسان سرچشمھ میگیرد«

" بعد از سقراط" و" قبل از سقراط"  ی غرب سقراط یك مرجع است، زیرا در تاریخ اندیشھ"
ای شاعرانھ و بیشتر نزدیك بھ ھھای خود رابھ گونپیش از او فالسفھ نظریھ. رانندسخن می

پس از او اما، بیشترینھ مكاتب باستان خود را وارث . كردندروش پیامبران و كاھنان بیان می
ای قھرمان، پایھ گذار شود بھ فرزانھسقراط ، از آن پس مبدل می. داننداو یا متاثر از او می

كھ بھ رغم این ھمھ تاثیر،  این مرد عجیب كھ بود. پرسش فلسفی و تجسد مطالبات اخالقی
ھا و تفسیرھا، باز ی وسیع افسانھتوان او را، ورای تودهآیا ھنوز می. چیزی ننوشت



  "شناخت؟

در شھر آتن بدنیا آمد و بیشتر عمر خود را در بازار و خیابان ھای   ) م.ق 399تا  470(سقراط
داشت، کوتاه قد و چاق  سقراط ظاھری ناخوشایند و زشت. این شھر بھ صحبت با مردم گذراند

گفتھ اند، دارای باطنی دلپذیر   ولی آن گونھ کھ. بود چشمانی تنگ و بینی پھن و بزرگی داشت
عالوه بر ھمھ ای اینھا، اگر تمامی گذشتھ و حال را جستجو کنیم، محال است بتوانیم کسی . بود

  .را مانند او بیابیم

فیلسوفی کھ . تمامی تاریخ فلسفھ دانست بجاخواھد بود سقراط را اسرار آمیز ترین شخیصت
یک سطر مطلب ھم ننوشتھ است؛ ولی بیشترین تاثیر را درتفکر اروپایی و حتی بیرون اروپا 

نسبت دادن دیدگاه ھای مختلف . پس از مرگش موسس چندین دیگاه فلسفی شد. داشتھ است
  . فلسفی بھ او بیشتر بھ دلیل ھمین اسرار آمیزی شخصیتش بود

افالطون . استخراج شده است   ا در بارۀ سقراط می دانیم، بیشتر از نوشتھ ھای افالطونآنچھ م
  .شاگرد سقراط بود و خودش ھم یکی ار بزرگترین فیلسوفان تاریخ بھ شمار میرود

افالطون رسالھ ھای متعددی نوشتھ است و در بسیاری از این رسالھ ھا با گفتگوھا، سقراط در 
  .دارد بحث ھای فلسفی وی شرکت

وقتی افالطون از زبان سقراط سخن می گوید، مشخص نمی شود کھ آنچھ بازگو میشود، دیدگاه 
  .بھ ھمین دلیل تشخیص آرای سقراط از افالطون ساده نیست. افالطون است یا سقراط

آنچھ اھمیت دارد، تصویری . این نکتھ کھ سقراط واقعآ کھ بوده است، اھمیت چندانی ندارد
  .سال ھنوز باقی و جاری است 2400ن از او بھ دست می دھد و پس از است کھ افالطو

او بھ ظاھر . ھستھ اصلی مباحثات سقراط این نکتھ بود کھ او قصد آموزش کسی را نداشت
بھ این ترتیب روش تعلیم او . نشان میداد کھ میخواھد از طرف مقابل خود چیزی یاد بگیرد

  .و بھ جای درس دادن، از بحث کردن استفاده می کردا. اصآل بھ معلم ھای دیگر شباھت نداشت

وي میگفت كھ قابلھ . سقراط كھ مادرش قابلھ بود مدعي بود كھ پیشھ مادرش را دنبال میكند
بدینترتیب سقراط معتقد بود كھ . خودش نمي زاید بلكھ ھنگام زایمان بھ دیگران كمك مي كند

اندیشھ خودرا بیان كنند و از حمل آن فارغ وظیفھ اش یاري رساندن بھ دیگران است تا آرا و 
بھ اعتقاد سقراط شناخت را نمي . زیرا شناخت واقعي از درون انسان سر چشمھ میگیرد. شوند

توان بھ درون آدمي وارد كرد بلكھ باید از درون او بیرون كشید؛ تنھا شناختي كھ از درون مي 
بھ . زایمان پدیده اي طبیعي استتاكید سقراط بر این است كھ . جوشد بصیرت حقیقي است

. ھمین ترتیب انسان ھا نیز مي توانند با استفاده از عقل خود، واقعیت ھاي فلسفي را دریابند
سقراط با بھره گیري . بھره بگیرد چیزي از درون خود بھ كار برده است" عقل"اگر انسان از

او خود . خود استفاده كنند از نقش فردي كھ ھیچ نمي داند مردم را محبور مي كرد كھ از عقل
این رفتار او را استھزاي سقراطي مي . را نادان یا دست كم نادان تر از آنچھ بود نشان مي داد

  . نامند

ھدف سقراط این بود كھ باكمك پرسش ھاي دیالوگي اش، اصول اخالقي را بھ شنونده منتقل 
سقراط . كشف حقیقت میشود او میگفت، ھنر قابلھ گي دیالكتیك، در بحث باعث تولد و. كند

میكوشید با كمك تمام تكنیك ھاي سخنوري و منطق دیالكتیك، شركت كنندگان دربحث را بھ 
  .تعمق بكشاند

فیلسوفي بھ نام سیسرون چند قرن بعد از آن دوره گفتھ است كھ سقراط فلسفھ را از آسمان بھ 
ا واداشت بھ زندگى و بھ فلسفھ را بھ خانھ ھا وشھرھا برد و فلسفھ ر. زمین فرود آورد

  .اخالقیات و خیر و شر بپردازد



او مانند آنان و بر خالف دیدگاه فالسفھ طبیعت گرا بھ . سقراط ھم عصر سوفیست ھا بوده است
اما سقراط خود را سوفیست یا بھ عبارت دیگر   . مسالھ انسان و زندگي آدمي مي پرداخت

سقراط بھ معني واقعي كلمھ . نمي دانستصاحب معرفت نمي دانست، حتي خود را معلم ھم 
باشد كسي كھ » دوستدار معرفت« فیلسوف در واقع كسي است كھ . خود را فیلسوف مي نامید

اعتراف بھ جھل مبدا فلسفھ سقراط . حاضر است بھ خاطر معرفت جان خود را از دست بدھد
  .» .ھ نمي داندداناترین فرد كسي است كھ مي داند ك«کھ   بدین مفھوم . محسوب میشود 

اگر ذھن وفکر متوجھ خود نباشد و خود را نیازماید، فلسفھ .خود را بشناس:سقراط میگفت
افکار فیلسوفانی نظیر (وی معتقد بود کھ طبیعت خارجی اشیا . وافعی تحقق نخواھد یافت

خوب است اما فیلسوف موضوعی بسیار جالب و شایستھ تر از ) پارمنیدس، زنون، فیثاغورس
ختان و احجار و ستارگان داردکھ نظر دقتش را جلب کند وآن روح انسانی است انسان از در

  .چیست و چھ میتواند باشد؟

او معتقد بود كھ این بنیان در . براي سقراط مھم بود كھ بتواند، مبناي براي معرفت آدمي بیابد
ن او را خرد گرا اعتقاد راسخ سقراط بھ عقل انسان سبب میشود كھ بتوا. عقل انسان جاي دارد

سقراط بر خالف سوفسطاییان كھ بھ درك درست و مطلقى از حقیقت اعتقاد نداشتند . دانست
  .قصد داشت كھ فلسفھ خود را بر پایھ اى محكم بنا كند 

سقراط معتقد بود کسی کھ بداند چھ چیزی خوب است، خوب ھم عمل می کند و معرفت درست 
. مالش نیک باشد بھ انسان واقعی مبدل می شودکسی کھ اع. بھ عمل صحیح منجر میشود

و بھ ھمین دلیل باید ھمواره    اشتباھات ما بھ آن خاطر است کھ درست را تشخیص نمی دھیم
سقراط ھمیشھ سعی داشت مشخص کند چھ چیزی . در تالش دستیابی بھ دانش بیشتر باشیم

شخیص حق از ناحق در او بر خالف سوفیست ھا معتقد بود کھ ت. حق و چھ چیزی ناحق است
  .شعور آدمی نھفھ است و نھ در اجتماع

سقراط بھ این باور بود کھ ھمھ مردم با استفاده از شعور شان می توانند واقعیت ھای فلسفی 
او میگفت کھ یک برده نیز می تواند ھمانند یک اشراف زاده بھ کمک شعور . را درک کنند

  .زن و مرد را نیز بھ یک اندازه میدانستسقراط شعور    .خود مسایل فلسفی را حل کند

قبآل اشاره کردیم کھ سوفیست ھا و سقراط خود را از مسایل فالسفۀ طبیعت گرا جدا کرده بودند 
این درست؛ ولی سوفیست ھا و سقراط ھم از دید . و بیشتر بھ انسان و اجتماع توجھ داشتند

است، " در تغییر"    از سوی دیگرخاص بھ رابطھ میان آنچھ از یک سو جاودانھ است و آنچھ 
کھ بھ اخالق انسان و کمال و فضلیت    برای آنھا این مسالھ زمانی مطرح بود. توجھ داشتند

بھ طور کلی، سوفیست ھا معتقد بودند کھ مسالھ حق و ناحق از . اجتماع مربوط می شد
در "سالھ حق و ناحقم  بنابرین . واز نسلی بھ نسل دیگر تغییر می کند   بھ والیت دیگر  والیتی
او بھ اصول یا مالک ھایی . سقراط با این عقیده موافق نبود. است و قطعی نیست" تغیییر

او معتقد بود کھ اگر ما از شعور خود بھره بگیریم، می . جاودانھ در رفتار انسان اعتقاد داشت
در اصل جاودانھ توانیم این گونھ مالک ھای تغییر نا پذیر را تشخیص بدھیم، زیرا شعور انسان 

  .و تغیییر ناپذیر است

سقراط عقاید مبنی بر تعدد خدایان نشستھ در کوه المپ را ویران کرد، چھ ضمانت اجرای 
کھ در صورت انکار و نبودشان دیگر برای متابعت از . اخالقیات فقط ترس از این خدایان بود

وی معتقد بھ خدای یگانھ . دلذایذ و ھوای نفس مانعی در کار نبود، و فقط قانون بشری میمان
  .و امیدوار بودمرگ وی را از بین نخواھد برد.بود

نظریھ سقراطی در باره (یکی مسئلھ فضیلت .نتیجھ اینکھ سقراط دو مسئلھ را روشن کرد
بنا بر نظر سقراط معرفت و . رابطھ میان معرفت و فضیلت مشخصھ اخالق سقراطی است



عاقل،کھ می داند حق چیست، بھ آنچھ حق است  بھ این معنی کھ شخص. فضیلت یکی است
ھیچ . بھ عبارت دیگر،ھیچ کس دانستھ و از روی قصد مرتکب بدی نمی شود. عمل نیز می کند

برای جوانان آتن در . و دیگری مسئلھ حکومت بود.) کس شر را بھ عنوان شر انتخاب نمی کند
عقاید آنان را راجع بھ خدایان سوفسطائیان .آن عصر چیزی حیاتی تر از این دو مسئلھ نبود

اخالق سست شده بود زیرا عمده ضمانت اخالق ترس از این . کوه المپ بھم ریختھ بودند
ھیچ چیز مسخره تر از آن دموکراسی کھ عوام بر آن مسلط باشند : میگفت. خدایان بود

و بھ حکومت در دست مردمی بود کھ دایم در شور بودند سران لشگر بھ سرعت انتخاب .نیست
. اعضای ھیئت عالی بر اساس حروف الفبا انتخاب میشدند.ھمان سرعت عزل و اعدام میشدند

اخالق در آن جامعھ فقط با قوانینی کھ .و در میان آنھا کشاورزان و بازاریان ساده پیدا میشدند
و ترس از کیفر آن و عذاب خدایان کوه المپ قرص میشد حکومتی . اینان پایھ ریزی میکردند

اداره حکومت امری است کھ برای آن :میگفت.بر اساس عقل دانش و اعتقاد درست نبودکھ 
تنھا ھوش زیاد کافی نیست و مستلزم اندیشھ و تفکر وسیعی است کھ باھوشترین و دقیقترین 

یا گفت و شنود   عملی سقراط صورت دیالکتیک   روش.افراد باید در آن شراکت داشتھ باشند
گفتگو می شد و می کوشید تا از او افکارش را در باره موضوعی وی با کسی داخل . داشت

  .ھمین افکار جدید وی را بھ نوشیدن شوکران رساند . بیرون بکشد

ارسطو را عقیده برین بود کھ دو پیشرفت در علم ھست کھ بھ حق میتوانیم بھ سقراط نسبت 
  ".استدالالت استقرائی و تعاریف کلی"بھ کار گرفتن_دھیم

د صاحبنظرا ق     . ن تاریخ سیر اندیشھ، سقراط را روشنفكري خوشبین میدانن اد عمی ل اعتق ھ دلی ب
سقراط میگفت، دانش تجربي . اش بھ خردانساني، آنھا او را یك راسیونالیست بشمار مي آورند

  . مفید، واسطھ اي است براي طرح فلسفھ زندگي

برشت بھ زبان طنز، او . میدانستكارل پوپر اورا در خردگرایي انتقادي، یك مبلغ عالي و نمونھ 
نیچھ مي نویسد، سقراط نقطھ عطف و گردبادي است . را یك ماركسیست ماقبل تاریخ نام گذاشت

اني  . درتاریخ جھان او پیشنھاد میكند كھ در سر در ورودي تمام دانشكدھھاي علوم، پرچم و نش
دیش  . با نام او نصب گردد ج ان ذیري     نیچھ ادامھ میدھد كھ سقراط نابغھ ك ازش ناپ ي و س ناراض

الق را          . بود اعھ اخ رد و اش ي را رد ك فھ طبیع م و فلس قراط ماتریالیس ر، س ي دیگ بھ نظر گروھ
یح       . ھدف خود قرار داد ي مس ي عیس اوند روح طي او را خویش رون وس فیلسوفان مسیحي در ق

حاضرشد در میدانند كھ دانایي اش را در میدان شھر در اختیار مردم كوچھ و بازار میگذاشت و 
ود         ز ب اجرت نی رار و مھ ھ ف ادر ب ھ او ق د، گرچ اعران دوره   . راه عقیده اش جان دھ لي از ش نس

الحگر           ي و اص توه، انقالب نفكري نس ون او روش تند، چ ود میدانس م خ قراط را معل تان س باس
  .اجتماعي بود

ست كھ سقراط مي گفت، مھمترین صفت آدمي، تقواي او است و یكي ازشرایط انسان بودن این ا
. تقوا صفتي است كھ موجب استقالل و آرامش انسان در زندگي مي گردد. انسان خود رابشناسد

ت   وان آموخ ت را    . بھ نظر او تقوا یعني دانایي و شناخت و ھردو را میت تجوي حقیق قراط جس س
او وجدان دروني انسان را انگیزه حقیقت . باالترین نشان تقوا و راه رسیدن بھ سعادت میدانست

بھ نظر سقراط آگاھي و تقوا بھ تكامل انسان كمك میكنند، چون كردار . ویي او بشمار مي آوردج
اداني   و گفتار از پندار نیك ریشھ میگیرند و براي پندار و شناخت و دانایي باید بھ ضعف ھا و ن

  .ھاي خود واقف بود

  ی سقراطمحاكمھ



ی        محاكمھ اور پیش الھ، وجنگ اد س ردی ھفت ن پیرم قراط ای گ  س ونز "ن جن ین   "پلوپ و پیش ، عض
ود در آتن برپا می. م.ق399ی آتنی در سال شورای شھر و شخصیت برجستھ قراط در آن  . ش س

ی        ر م ر حاض ان و كف ردن جوان رف ك رم منح ھ ج ا ب ودج فھ    . ش ا فلس ھ ب ت ك تھم اس ی او م
  . ھا را زیر سوا ل برده و خدایانی تازه معرفی كرده استویرانگرش، سنت

میم            سقراط كھ ب تانش، تص وی دوس رار از س رح ف ا ط ت ب ا مخالف ود ب دانی ب ھ زن ھ مدت یك ھفت
  .آیداین تصمیم ھمواره بخشی از معمای سقراط بھ شمار می. گرفت كھ بھ مرگ تن در دھد

تند    ار دانس قراط را گناھک ت آرا س ا اکثری اه ب فھ دادگ ت منص ای  . ھیئ ت تقاض ی توانس قراط م س
ین     بخشش کند و اگر می پذیرفت کھ ر او چن ی اگ آتن را ترک کند، جان خود را نجات می داد ول

دگی    ر از زن می کرد، دیگر سقراط نبود نکتۀ اصلی اینجاست کھ او وجدانش و حقیقت را مھم ت
ت        . اش میدانست رده اس الش ک ورش ت افع کش ھ در راه من ود ک د ب ین     . او معتق ھ ھم ار ب ا انگ ام

د د  . خاطر نیز بھ مرگ محکوم شد اتی بع تانش      لحظ رین دوس ردم و نزدیکت وھی از م ان انب ر می
  .جام شوکران را بھ دستش دادند و سقراط آنرا مستانھ سر کشید و جاویدانھ گشت

  

  

جستار پنجم

"عالم ُمثــُـل"افالتون و 

:بحث روی فلسفھ افالطون از چند منظر بسیار مھم و قابل بازخوانی است   

منظر تاریخی

نومنظر افالطو نگرایی 

منظر روشنگری

منظر پسا مدرن

من بھ منظور یک پرش کوتاه گونھ است کھ گفتمان تاریخ فلسفھ را در نخست بھ شگرد آموزه 
یی براه انداختھ ام تا در پسا متن این رویکرد بھ مسایل جدیتر فلسفھ آمادگی و بستر مساعد 

.خلق کرده باشم

.درین بخش میپردازم بھ اندیشھ ھای فلسفی افالطون



او . بیست و نھ سالھ بود.) م.ق 427تا347(زماني كھ سقراط جام شوكران را نوشید افالطون
این موضوع كھ آتن . مدت ھا شاگرد سقراط بود و تمامي آنجھ بر سقراط آمد بھ جشم خود دید

نجیب ترین انسان آن شھر را بھ مرگ محكوم كرد نھ تنھا تاثیري فراموش نشدني در افالطون 
د بلكھ او را مصمم كرد كھ دیدگاه استاد را در زمینھ ھاي مختلف فلسفي مشخص باقي گذار

مرگ سقراط بھ افالطون ثابت كرد كھ ممكن است میان واقعیت اجتماعي و رویاي . سازد
نخستین كار افالطون بھ عنوان فیلسوف انتشار دفاعیھ . اجتماعي تضادي وجود داشتھ باشد

آنجھ در دادگاه عالي آتن بیان داشتھ بود بھ رشتھ تحریر در  افالطون در این اثر. سقراط بود
افالطون جز دفاعیھ سقراط تعدادي نامھ و چیزي بیش از سي و پنج رسالھ از خود باقي . آورد

یكي از مھم ترین دالیل محفوظ ماندن این نوشتھ ھا و جود مدرسھ اي بود كھ . گذاشتھ است
این مدرسھ فلسفھ در باغي نزدیك آتن قرار . كردافالطون خارج از شھر آتن شخصآ تاسیس 

بھ ھمین دلیل مدرسھ فلسفھ افالطون بھ نام . داشت و صاحب آن پھلواني بھ نام آكادموس بود
. از آن زمان تا كنون ھزاران آكادمي در سراتا سر دنیا تاسیس شده اند. آن پھلوان معروف شد

مورد گفتگو قرار میگرفت بھ ھمین خاطر در آكادمي افالطون فلسفھ ریاضیات و ژیمناستیك 
افالطون بھ رابطھ میان آنچھ . است كھ افالطون فلسفھ خود را بھ صورت مكالمھ نوشتھ است
. است توجھ داشت" در تغییر "از یك سو جاودانھ و تغییر ناپذیر است و آنچھ از سوي دیگر 

بیعت جاودانھ و تغییر ناپذیر یعني افالطون بھ آنچھ در ط! درست مانند فالسفھ پیش از سقراط
. بود توجھ داشت و ھم بھ آنچھ در اخالق و اجتماع جاودانھ بود اھمیت مي داد

واحد بود كھ » واقعیت« او بدنبال نوعي . این دو موضوع براي افالطون یك مسالھ واحد بود
نیم لمس یا افالطون معتقد بود ھر چیزي كھ در طبیعت مي توا. جاودانھ و تغییر نا پذیر باشد

تمامي . بنا برین عنصري وجود ندارد كھ تجزیھ ناپذیر باشد. حس كنیم تغییر مي كند
اما از سوي دیگر . محسوسات از ماده اي تشكیل شده اند كھ در طول زمان تجزیھ مي شود

پدیده جاودانھ و . ھمھ چیز از شكل یا صورتي كلي ساختھ شده كھ جاودانھ و تغییر ناپذیر است
فزیكي نیست بلكھ نمونھ ھایي ذھني و انتزاعي » عنصر اولیھ«بل تغییر در نزد افالطون غیر قا

افالطون از شباھت میان پدیده ھا در . است كھ اصل تمامي محسوسات را تشكیل مي دھند
حیرت بود و بھ ھمین دلیل نتیجھ گرفت كھ ھر چھ در اطراف ما وجود دارد در اصل با نمونھ 

. او این نمونھ ھا را ُمُثل نامید. دودي نمونھ ھاي اولیھ ساختھ شده استپذیري از مجموعھ مح
مثال « و » مثال خوك» « مثال اسب «بھ اعتقاد او در پس تمامي اسب ھا خوك ھا و آدم ھا 

. تنھا بھ وجود یك واقعیت معتقد بود» محسوسات جھان « افالطون در پس . قرار دارد » آدم
نامید و اعتقاد داشت كھ نمونھ ھاي اصلي یعني ھمان تصاویر » ُثل عالم ُم« او این واقعیت را 

این نظر . اولیھ كھ نمونھ ي تمامي پدیده ھاي موجود در طبیعیت اند در این عالم قرار دارند
افالطون عقیده داشت كھ ھیچ گاه نمي توان در باره آنچھ . مھم را نظریھ ُمُثل افالطون می نامند

ما در باره آنچھ بھ دنیاي . ست و اطمینان بخشي بھ دست آوردتغییر مي یابد درك در
. محسوسات تعلق دارد و قابل رویت و لمس است فقط مي توانیم نظري نا مطمن داشتھ باشیم

معرفت حقیقي را تنھا مي توان در باره موضوعاتي بھ دست آورد كھ از طریق عقل قابل 
اس یا تصور مي كنیم دركي نا مطمین بھ طور خالصھ ما در مورد آنچھ احس. تشخیص اند

در . داریم ولي در مورد آنچھ با عقل تشخیص مي دھیم معرفت حقیقي و اطمینان بخش داریم
درجھ خواھد بود و این ھمان ُمُثل است كھ افالطون  180ھر شرایطي مجموع زوایاي یك مثلث 

ند و روي این چھار پا مي مطرح میكند و بھ خاطر ھمین ُمُثل است كھ ھمھ اسب ھا چھار پا دار
  .ایستند حتي اگر در جھان محسوسات ھمھ اسب ھا لنگ باشند

دنیا در نظر افالطون بھ دو بخش عمده ي دنیاي محسوسات و ظواھر و دنیاي مثال و ایده ھا   



  .كھ تنھا با عقل قابل دستیابي مي باشد تقسیم بندي مي شود

بھ كمك حواس پنج گانھ ناقص و تقریبي كھ در باره آن فقط میتوان : جھان محسوسات   
است و ھیچ » در تقییر«در جھان محسوسات ھمھ چیز . شناختي ناقص و تقریبي بھ دست آورد

چیزي در جھان محسوسات ثابت نیست ھمھ چیز مي آید و مي . چیز نمي تواند پایدار بماند
  . رود

. و معرفت حقیقي بھ دست آوردكھ در باره آن میتوان بھ كمك عقل شناخت مطمئن : جھان ُمُثل 
از نظر . ُمُثل ھمواره جاودانھ و تغییر نا پذیر است. این جھان از طریق حواس قابل درك نیست
این بدن . مي كند» تغییر« داریم كھ ) جسم(ما بدني. افالطون انسان ھم موجودي دو بعدي است

حواس . بع اتفاقات استدر پیوند ناگسستني با جھان محسوسات است و مانند ھرچیز دیگر تا
ولي ما از یك روح فنا . ما ھم بھ بدنمان مربوط مي شود و بھ ھمین خاطر قابل اطمینان نیست

نا پذیر ھم بر خورداریم كھ در اصل جایگاه عقل ماست و چون روح پدیده اي مادي نیست مي 
در جسم حلول كند  افالطون معتقد است كھ روح قبل از این كھ. تواند بھ جھان ُمُثل نظر بیفكند

ولي وقتي روح در جسم حلول . وجود دارد، روح قبل از حلول در جسم در جھان ُمُثل قرار دارد
وقتي ھوس بر گشت در روح بھ جھان اصلي بیدار میشود . كند جھان ُمُثل را از یاد خواھد برد

« عي بنابرین روح نو. مي نامد كھ بھ معني عشق است) Eros(این اشتیاق را افالطون 
براي بازگشت بھ مبدا خود بروز مي دھد و از ھمان زمان است كھ بدن و » اشتیاق عاشقانھ

خواست روح این است كھ بر . تمامي آنچھ را بھ حواس مربوط است ناقص و ناپایدار مي بیند
  .بال ھاي عشق بھ پرواز در آید و بھ كاشانھ خود باز گردد و از زندان جسم رھا شود

ھر یك از این سھ . الطون بدن انسان از سھ بخش سر، سینھ و تن تشكیل میشوداز دیدگاه اف  
  .بخش ویژگي ھاي خود را دارد

  .فكر بھ سر مربوط است        �

  .اراده بھ سینھ تعلق دارد        �

  .و میل بھ تن ارتباط مي گیرد        �

  : ھریك از این اجزا فضیلتي دارد   

  . فكر باید سعي در كسب خرد داشتھ باشد        �

  اراده نشانگر شجاعت است        �

  .و میل باید تا حد اعتدال عمل کند          �

. زماني كھ این سھ جز آدمي ھماھنگ عمل كنند آن وقت انساني معتدل بھ وجود خواھد آمد   
ھم مانند انسان كھ سر، سینھ این دولت .افالطون مدینھ فاضلھ اش را ھمانند انسان ساختھ است

براي او طبقھ كاگر شامل تاجر كاسب . و بدن دارد از دولتمرد و سر باز و كاگر برخوردار است
دراینجا معلوم میشود كھ افالطون از طب یونان آن ایام بھ عنوان . و كشاورز نیز مي شود
كھ انسان سالم از اعتدال و طب یوناني در آن ایام بر این اعتقاد بود . نمونھ استفاده كرده است

تناسب برخوردار است بھ ھمین خاطر در دولت او نیز ھر فرد جاي خاص خود را دارا بوده 



  . است تا تناسبي بھ وجود آورد

تصمیم گیری .فلسفھ افالطون و حکومت فلسفی اش ھر دو از خردگرایی سر چشمھ گرفتھ است
گونھ کھ سر جسم را رھبری می کند، در دولت او بر اساس خرد صورت می پذیرد و ھمان 

  .فیلسوف ھم راھبری اجتماع را برعھده دارد

  .وظایف اجزای جسم و دولت را از نظر افالطون بھ شکل زیر میتوان ترسیم کرد

                               روح                           جسم
دولت                          قضلیت

                               فکر                              سر
  رھبر                              خرد

                             اراده                             سینھ
  سرباز                        شجاعت

                               میل                                 تن
  کارگر                          اعتدال

شاید دولت افالطون را امروز دولتی استبدادی بدانند و بھ ھمین دلیل نیز فیلسوفانی وجود 
ولی باید در نظر داشتھ باشیم کھ او در . دارند کھ این نظر افالطون را شدیدآ انتقاد می کنند

باید توجھ داشت کھ او معتقد . تفاوت فراوان دارد  مازمانی زندگی میکرده است کھ با زمانۀ 
بود زنان ھم مانند مردان می توانند رھبری حکومت را در دست داشتھ باشند، زیرا رھبری 
حکومت براساس خرد صورت می پذیرد و زنان نیز اگر ھمانند مردان آموزش ببینند و 

افالطون سعی بر آن داشت تا . بودپرورش بیابند، بھ اندازه آنان از خرد برخوردار خواھند 
بھ اعتقاد او،پرورش .مشکل خانواده و مسایل شخصی را از دوش رھبران و سربازان بردارد

پرورش کودکان در مدینۀ فاضلۀ .کودکان مھمتر از آن بود کھ بتواند بر عھده مردم قرار گیرد
کستان و مدارس شبانھ افالطون نخستین فیلسوفی بود کھ در مورد کود. او بر عھده دولت بود

  .روزی صحبت کرده است

را بھ رشتھ تحریر " نوامیس" افالطون پس از چند سال تجربھ تلخ سیاسی در کشور، مکالمھ
او در این رسالھ حکومت آرمانی دیگری را مطرح می کند و در این حکومت جدید .در آورد

  .دارایی شخصی و خانواده را نیز تایید میکند

کومت جدید افالطون آزادی زنان محدود می شود؛ با وجود این افالطون بھ این ترتیب،درح
براین نکتھ تاکید دارد کھ زنان در دولت او باید آموزش ببینند و پرورش بیابند و اگر چنین 
کاری صورت نپذیرد درست مانند آن است کھ انسان فقط بھ پرورش دست راست خود بپردازد 

  .و دست چپش را فراموش کند

زیرا نتیجھ عملیات ریاضی ھر چند بار کھ تکرار . ون عالقھ وافری بھ ریاضی داشتافالط
اما بطور کلی افالطون . نامیدمی» مطمئن ترین دانش«شود، تغییر نمیکند و از این نظر آنرا 



ھا و دستیابی انسان بھ معرفت واقعی بسیار شکاک بود و معتقد بود آنچھ ذھن درباره دانستنی
  .کند چندان مطمئن نیستآدمی درک می

مھمترین اثر وي .براي مطالعھ در زندگي افالطون بھترین روش ھمان مطالعھ ي آثار وي است
است كھ با زباني ادبي بھ نگارش در آمده است و از این راه مي توان بھ ذوق ادبي ) جمھور(

ربیت و مسائل در این اثر در باب مسائل گوناگوني از فلسفھ،اخالق،سیاست،ھنر ،ت.وي پي برد
  .مابعدالطبیعھ سخن بھ میان آمده است

فلسفھ سیاسی افالطون نھ تنھا فلسفھ ای ضد دموکراسی است بلکھ مقولھ ای ماوراء طبیعی 
را برای اولین بار افالطون )  Theologies(واژه الھیات ) . Metaphysics(نیز می باشد 

ی را پایھ گذاری نمود کھ در آن فیلسوف طرح یک نظم الھ Nomoiبزبان آورد و در کتاب 
سوال افالطون ھنوز . اجازه بیان ھیچ گونھ اختالف نظری با این جھان بینی مذھبی وجود ندارد

  .نظم منصفانھ تر است  کدام دولت بھتر و کدام  :باب روز است 

  

جستار شـــشــم

بھ شمار می رود ، بلکھ نخستین زیست شناس    بزرگ یونان  ارسطو نھ تنھا آخرین فیلسوف 
پیش از  385او در مقدونیھ در سال .ارسطو از اھالی آتن نبود.اروپا نیز محسوب می شود

سال  61سالھ بود وافالطون  17میالدبھ دنیا آمد و زمانی بھ آکادمی راه یافت کھ خود 
بود، در طرح فلسفی ” امین تاز ” کھ طبیب شخصي پادشاه مقدونیھ بنام  تاثیر حرفۀ پدر.داشت

ارسطو بعدازمرگ . طبیعت و حیات برای او اھمیت خاصی داشت.ارسطو کامآل محسوس است
قبل . اسكندربھ غرب آسیاي صغیر گریخت،چون غرض ورزان اورا متھم بھ كفر و الحاد نمودند

كھ نمیخواھد باردیگر دست آتني ھا را، مانند مورد  ازفرار بھ آسیاي صغیر ارسطو گفتھ بود
. سقراط ،بھ قتل فیلسوفي آلوده نماید

پس از فرار، او درغرب تركیھ امروزي بھ خدمت یكي از حاكمان محلي عالقمند بھ فلسفھ 
وبعد از اینكھ، بھ نقل از مورخین یونان، ھخامنشي ھا آن امیر و حاكم را بھ قتل .درآمد

پیش ازمیالد در آتن  322و درسال . باردیگر مجبور بھ بازگشت بھ آتن شد رساندند،ارسطو
  .درگذشت

غرق شده بود کھ اصآل بھ تغییرات طبیعت " ُمُثل"اگر افالطون در صورت ھای جاودانھ یا 
ارسطو، برخالف استادش بھ تغییرات یا بھ عبارت امروزی، بھ فرایند ھای .توجھ نداشت

  .طبیعی اھمیت میداد

فالطون جھان محسوسات را نادیده می گرفت و آنچھ ما در اطراف خود می بینیم، بھ اگر ا
او .ولی ارسطو درست عکس افالطون رفتار می کرد. صورت بسیار سطحی از نظر می گذراند



  .بھ طبیعت می رفت و در بارۀ موجودات طبیعی بھ تحقیق می پرداخت

در کنار عقل از  ش استفاده کرد و ارسطو بھ ھین دلیل می توان گفت کھ افالطون فقط از عقل
نوشتھ . اختالف در روش کار استاد و شاگرد بھ ھمین جا ختم نمیشود. حواس ھم بھره گرفت

ھای افالطون بیشتر جنبۀ شاعرانھ و اساطیری دارد درحالی کھ آثار ارسطو خشک و مفصل 
سی ھای دقیق طبیعت بسیاری از نوشتھ ھای ارسطو بھ برر.است، درست مثل دایره المعارف

  .می پردازد

در آثاری کھ از دوران باستان باقی مانده است بھ بیش از صد و ھفتاد نوشتھ ارسطو اشاره 
اکثر . از این مجموعھ تنھا چھل و ھفت اثر باقی مانده است کھ ھیچ کدام کامل نیست.شده است

در زمان ارسطو . بودنوشتھ ھای ارسطو یادداشتھایی است کھ او برای سخنرانی تھیھ کرده 
  .نیز فلسفھ ھنوز جنبۀ شفاھی داشتھ است

اھمیت ارسطو برای فرھنگ اروپا تنھا بھ این خاطر نبود کھ او برای نخستین بار زبانی علمی 
او .بھ وجود آرد و اصطالحاتی را ابداع کرد کھ ھنوز ھم در علوم مختلف بھ کار می رود

  .بھ وجود آمدند و نظم یافتنداساسی نھاد کھ بر مبنای آن علوم مختلف 

ما در جستار ھای قبلی اشاره کردیم کھ افالطون ھم مانند فیلسوفان قبل از خود،سعی داشت تا 
بھ ھمین خاطر ھم بھ ُمُثل متوسل شد و .در تمامی تغیییرات،عاملی جاودانھ و تغیر ناپذیر بیابد

کھ در جھان محسوسات دیده می  اعالم کرد کھ ُمُثل نمونھ ھای کامل تمامی پدیده ھای ھستند
بھ عالوه افالطون معتقد بود کھ این مثال ھا از تمامی پدیده ھای موجود در طبیعت . شوند

پدید می آید،سپس تمام اسب ھای موجود در جھان محسوسان " اسب"ابتدا مثال .واقعی ترند
خم مرغ پدید آمده قبل از مرغ و ت" مرغ"بنابرین ار نطر او مثال.از روی آن بھ وجود می آید

  .است

او مانند استادش معتقد بود کھ ھر .ارسطو معتقد بود کھ افالطون ھمھ چیز را سرچپھ دیده است
ارسطو این نظر استادش را ھم .می کند و ھیچ اسبی جاودانھ نیست"تغییر "اسب مشخص

اسب  "مثال"تایید می کرد کھ صورت اسب جاودانھ و تغیر نا پیر است؛ اما معتقد بود کھ 
بنابرین .مفھومی است کھ انسان پس از دیدن اسب ھای مختلف در ذھنش بھ وجود آورده است

از نظر .اسب قبل از شناخت اسب وجود داشتھ باشد" صورت"یا" مثال"ممکن نیست
اسب شامل ویژگی ھایی است کھ اسب دارد و این ویژگی ھا در کل،نوع " صورت"ارسطو،

اعتقاد نداشت کھ این صورت ھا در طبیعت مستقل از  ارسطو. اسب را بھ وجود می آورد
ویژگی ھای اشیاء ھستند و این ویژگی ھا در درون ھر " صورت ھا"بھ اعتقاد او.یکدیگرند

  .شیی نھفتھ است

قبل از خود مرغ پدید آمده " مرغ"ارسطو با این نظز افالطون نیز مخالف بود کھ مثال
مثآل این ویژگی .ویژگی ھای مرغ مربوط استمرغ می نامید،بھ " صورت"آنچھ ارسطو.باشد

مرغ از یکدیر قابل تفکیک نیستند؛درست "صورت"بنابرین،مرغ و .کھ مرغ تخم می گذارد
  .مثل روح و جسم

باالترین واقعیت برای . اصل مھم در این بحث توجھ بھ نوعی تغییر جھت روش تفکر است
نھا منبع دانش و واقعیت می افالطون اندیشیدن بھ کمک عقل بود و ارسطو حواس را ت

افالطون معتقد بود کھ آنچھ در طبیعت قابل رویت است،بازتابی از واقعیت ھای جھان .دانست



بھ اعتقاد .نظر ارسطو درست عکس این بود.ُمُثل است کھ در روح انسان نھفتھ اند
بھ .تارسطو،آنچھ در روح انسان وجود دارد،در اصل بازتابی از اشیاء موجود در طبیعت اس

نظر ارسطو،افالطون خود را دربند تصویری اسطوره ای از جھان ساختھ بود کھ تصورات را 
  .بھ جای واقعیت ھا نشان می داد

در مورد حتمآ .ارسطو بھ این نکتھ تاکید داشت کھ شناخت تنھا از طریق ادراک میسر است
این کھ قبآل در جھان  افالطون معتقد بود کھ ھیچ چیزی نمی تواند در طبیعت پدید بیاید مگر

از این طریق ھمھ چیز را دو برابر کرده    بھ اعتقاد ارسطو،افالطون.ُمُثل وجود داشتھ باشد
  .بود

از کجا آمده است؟ شاید اسب سومی ھم وجود دارد " مثال اسب"این پرسش بھ میان میاید کھ 
  کھ این مثال اسب از روی آن ساختھ شده باشد؟

ما در فکر و نظر خود داریم از طریق آنچھ دیده و شنیده ایم تحقق  ارسطو معتقد بود کھ آنچھ
درما این استعداد ذاتی وجود دارد کھ بتوانیم .اما انسان نوعی شعور ذاتی نیز دارد.یافتھ است

بھ ھمین ترتیب است کھ مفاھیمی .تاثیرات جسی ما را طبقھ بندی کنی و آنھا را منظم سازیم
  .بھ وجود می آید" حیوان"،"انسان"،"گیاه"،"سنگ"نظیر

بھ این ترتیب ارسطو با ذاتی بودن شعور در انسان مخالف نبود،بلکھ برعکس، او شعور را 
مھم ترین ویژگی انسان میدانست،ولی معتقد بود کھ این شعور تا زمانی کھ از طریق 

ذاتی " ُمُثل"بھ این ترتیب ممکن نیست.است" خالی"محسوسات بھ درک چیزی نایل نیاید،
  .انسان باشد

بھ اعتقاد . ارسطو بالخره بھ طرح خود پرداختھ وتکلیفش را با نظر ُمُثلی افالطون روشن کرد
و " صورت"ارسطو ،واقعیت ھا از پدیده ھای مختلفی تشکیل شده است کھ اتحادی میان

" صورت"در اصل جوھر تشکیل دھندۀ پدیده ھاست و " مــاده. "را نشان می دھند" ماده"
  .ی ویژه پدیده ھا را نشان می دھدمشخصھ ھا

ماده بالقوه می تواند صورتی .در باال اشاره شدکھ، ارسطو بھ تغیییرات طبیعت توجھ داشت
بھ این ترتیب می توان گفت کھ ماده کوشش و تالش دارد از قوه بھ فعل در آید و .داشتھ باشد

  .قوه بھ فعل استبر اساس دیدگاه ارسطو ھر نوع تغییری در اصل تبدیل یک ماده از 

  :اختالف فلسفھ سیاسی ارسطو از افالطون را چنین میتوان فورمول بندی کرد

فرھنگ موجود   فرھنگی است و ارسطو نمی خواھد با  یک انقالب  افالطون خواستار           -
    بکند قطع رابطھ

  معتقد است و ارسطو بھ ایده ھای متعدد  یک ایده  فقط بھ افالطون           -

  شھروندان را  ارسطو تمام  افالطون متخصصان را در نظر دارد و            -

اعتقاد دارد و ارسطو  )متافزیک(بھ فلسفھ ماوراء طبیعی   در امر سیاست  افالطون           -
  باور را ندارد  این



ارسطو   ادغام می کند و برای  اجتماعی را  و عمل کرد  خود  افالطون تئوری فلسفی           -
  معتبر است   )    practical philosophy (   فلسفھ عملی

  

  

ارسطو مردی در نھایت نظم و ترتیب بود کھ می خواست مفاھیم موجود در اذھان مردم را 
او از ھمین طریق علم منطق را مطرح کرد و قواعد ریاضی وار و . جمع و جور ومرتب کند

. یای منطقی را تعریف کردخشکی را برای این علم در نظر گرفت تا بھ کمک آنھا بتوان قضا
، نتیجھ )گزاره دوم"(ما ھمھ جاندار ھستیم" ، )گزاره اول"(ھمھ جانداران می میرند: " مثآل

  .در این مثال ما بصراحت رابطھ میان مفاھیم را می بینیم" . ماھم می میریم" چنین میشود کھ،

لۀ نخست بھ دو گروه ارسطو ھنگام طبقھ بندی پدیده ھای موجود در طبیعت، آنھا را در مرح
گروه اول را بی جان می نامد؛مانند سنگ و چوب و قطرۀ آب و پستی ھا و .می کند   تقسیم

در این دستھ از پدیده ھا امکان تغییر وجود ندارد و بھ اعتقاد ارسطو تنھا از .بلندی ھای زمین
م دارد کھ در گروه دوم جاندار نا.طریق عوامل خارجی می توان تغیری در آنھا بھ وجود آورد

  .درون آنھا امکان تغییر وجود دارد

بھ اعتقاد ارسطو،پدیده ھای موجود در طبیعت را می توان از نھایت بی جانی تا نھایت 
پس از طبقۀ کامآل بی جان،بھ گیاھان می رسیم کھ نسبت بھ بی جان .جانداری طبقھ بندی کرد

ارسطو جانداران را نیز در دو . نندھا،جاندار بھ حساب می آیند و نسبت بھ جانداران بی جا
  .گروه جانوران و انسان ھا طبقھ بندی می کند

ارسطو تصور می کرد کھ ھر گونھ حرکت بر روی زمین از طریق حرکت ستارگان و سیارات 
او این قوه را . اما بھ ھر حال باید چیزی ھم سبب حرکت اجرام آسمانی می شد. ھدایت می شود

از دیدگاه ارسطو، محرک اول حرکت ندارد ولی علت حرکت . محرک اول یا خداوند می دانست
  . کھ خود موجب حرکت در طبیعت می شونداجرام آسمانی است 

" روح منطقی"و " روح حیوانی"،"روح گیاھی"انسان از " صورت "ارسطو معتقد بود کھ
بھ عقیده او انسان زمانی میتواند خوشبخت شود و زندگی خوبی داشتھ باشد . برخوردار است

  .کھ از تمامی استعداد ھا و امکانات خود بھره بگیرد

او نوع اول خوشبختی را زندگی شاد و خوش می .خوشبختی معتقد بودارسطو بھ سھ نوع 
نوع دوم خوشبختی را در زندگی بھ عنوان شھروندی آزاد و مسئوول می دید و عقیده .دانست

  .داشت کھ نوع سوم خوشبختی در زندگی شامل کسی میشود کھ متفکر و فیلسوف باشد

بھ یکدیگرند، تا انسان از طریق آنھا ارسطو معتقد بود کھ این سھ نوع خوشبختی وابستھ 
   اگر.بھ این ترتیب او مخالف زندگی یک ُبعدی بود. بتواند بھ خوشبختی در زندگی دست یابد

ارسطو امروز زندگی می کرد،شاید فردی را کھ فقط بھ پرورش اندام می پردازد ھمانند فردی 
بھ اعتقاد او این افراط و  کھ فقط بھ پرورش ذھن خود توجھ دارد،یک ُبعدی می نامید؛زیرا

  .تفریط بھ یک اندازه بر خوشبختی اثر منفی می گذارد

نھ ترس .میان افراط و تفریط است"حد وسط طالیی"او در باره فصلیت معتقد است کھ فصلیت



درست است و نھ جسارت بی منطقی؛ آنچھ برای ما نھایت مطلوب بھ شمار می رود شجاعت 
نھ خست شایستھ است و . و بیشتر از آن جسارت خواھد بوداز شجاعت کمتر،ترس است .است

از سخاوت کمتر،خست است و از آن .نھ اسراف؛ آنچھ پسندیده بھ شمار می رود، سخاوت است
  .بیشتر اسراف

آنچھ .کم خوری و پرخوری ھر دو خطرناکند.این موضوع در مورد خوردن ھم صادق است
در . ند بر پایۀ طب یونان باستان استوار استافالطون و ارسطو در بارۀ اخالق مطرح می کن

دانش پزشکی آن ایام اعتقاد بر این بود کھ با اعتدال و تناسب می توان فردی خوشبخت و 
  .بود" متناسب"

او .دیدگاه ارسطو در بارۀ اجتماع نیز بر اساس مخالفت با افراط و تفریط پی ریزی شده است
قد است کھ انسان بدون اجتماع،کامل می داند و معت" موجودی سیاسی"انسان را 

براساس نظر ارسطو،خانواده و دھکده نیاز ھای اولیھ و ابتدایی مردم را نظیر .نیست
  .غذا،گرما، ھمسر و فرزند تامین می کند،اما شکل نھایی اجتماع،تنھا می تواند دولت باشد

  :ارسطو سھ نوع حکومت را طرح کرده است

. نوع حکومت،رھبری جامعھ را یک فرد در دست دارددر این : حکومت سلطنتی       -1
منجر نشود و این در " استبداد" ارسطو این حکومت را زمانی مطلوب می داند کھ بھ 

  شرایطی است کھ رھبر تنھا نفع خود را در نظر نگیرد

در حکومت اشرافی،رھبری مردم بر عھدۀ گروھی از حاکمان :حکومت اشرافی       -2
اید از خود کامگی پرھیز کند و در غیر این صورت، حکومت اشرافی ھیئت حاکمھ ب.است

  .مبدل می شود"دیکتاتوری"بھ 

این حکومت نیز ممکن است مطلوبیت خود را از دست بدھد وآن : حکومت دموکراسی       -3
  . در شرایطی است کھ بھ رھبری اوباشان منجر شود

مسلحانھ سابق میتوان گفت كھ ارسطو بھ زبان انقالبي یا با زبان مبارزه "        -4
یعني او در زندگي . درتاكتیك،فیلسوفي ماتریالیست ودراستراتژي، عالمي ایده آلیست بود

روزمره،مردجھان بود ودیالكتیكي فكر وعمل میكرد،ودر عالم سماوات ونھایي،مردخدا 
قل از بھ ن. وایده آلیست گردید، وتامرز خرافات حاكم درفرھنگ آنزمان،پیش میرفت

صاحبنظران امروزي،ارسطو اغلب درفلسفھ اش اصول ماتریالیستي وایده آلیستي را با ھم 
انگلس اورادرمیان فیلسوفان عھدباستان،مھمترین فیلسوف جھانی . مي آمیخت

گرچھ او برخالف افالطون كھ اھل پایتخت وآتن بود،فیلسوفي شھرستاني نام .میداند
فلسفھ . شت كھ ھدف فلسفھ باید شناخت باشدسال پیش نو 2400ارسطو حدود .گرفت

درزمان ارسطو علم جامعي بود كھ شامل علوم گوناگون گردید كھ ھر 
او اولین فیلسوفي .شھردار،فرماندار،ژاندارم و معلمي باید بااصول آن آشنایي مي یافت

یعني آنرابصورت یك چھارچوب فكري .است كھ فلسفھ راسیستم بندي كرد
كردن فلسفھ اوبراین اساس بود كھ اوبین تئوري وعمل درفلسفھ فرق  سیستماتیزه.درآورد
اومدعي بود كھ اشتغال بھ فلسفھ سبب . بھ نظر او حقیقت یعني تطابق فكربا واقعیت.گذاشت

بھترین نوع زندگي براي او، . شادماني،رضایت،انسانیت،شجاعت و سالمت روح میگردد
او میگفت انسان باید بكوشد تا . اني استكوشش براي شناخت بیشتر در زندگي كوتاه انس



  ."ابدي شود و مرگ نتواند اورا بھ وادي فراموشي پرتاب نماید

می " انسان ناقص"او بھ ھمین خاطر زنان را .بھ اعتقاد ارسطو ، چیزی در زنان کم است
و  ارسطو معتقد بود کھ زنان در تولید مثل منفعل وپذیرا ھستند در حالی کھ مردان فعال.دانست

ارسطو معتقد بود .مولدند؛ بھ ھمین دلیل کودک ویژگی ھای خود را فقط از پدر بھ ارث می برد
کھ تمامی خصوصیات کودک در نطفۀ مرد شکل می گیرد و زن در این میان تنھا نقش محیطی 

کودک را بھ وجود می "صورت"بھ این ترتیب،مرد.را ایفا می کند کھ نطفھ در آن رشد می کند
  .آن را می سازد" ماده"آورد و زن

این موضوع کھ اندیشمندی زیرک و دانا مانند ارسطو در مورد رابطۀ جنسی تا این اندازه 
اشتباه کند،طبعآ شگفت انگیز و تاسف آوراست؛ولی ھمین موضوع بھ دو نکتھ اشاره 

نخست این کھ ارسطو اطالعات تجربی کافی در مورد طبیعت زنان و کودکان نداشتھ است .دارد
دوم این کھ وقتی مردان تنھا خود را شایستھ فیلسوف و محقق بودن بدانند،بالخره نقصی در  و

  .کار وجود خواھد آمد

دیدگاه ارسطو در بارۀ زن متاسفانھ در تمامی دورۀ قرون اوسطی تایید شد و نظر افالطون بھ 
  .نظر ارسطو در کلیسا رواج پر دامنھ یافت.دست فراموشی سپرده شد

یكي از .جلد كتاب حدس میزنند 1000تا  400رب بھ اغراق رقم آثارش را بین محققین غ"
آثار بجا .دوستداران او حتامدعي است كھ تعداد جمالت بیان شده او بھ حدود نیم میلیون میرسد

منطق،طبیعت شناسي،متافیزیك،نویسندگي،سیاست،سخنراني،اخالق : مانده از ارسطو در زمینھ 
: تاثیر دورانسازي روي تعریف و تغییر علومي مانند  او.و جانورشناسي ھستند

ارسطو از اولین دانشمنداني بود .گیاھشناسي،جانورشناسي،منطق، ریاضیات، و سیاست گذاشت
اودركتاب سیاست ،انسان را موجودي اجتمایي .كھ بین علوم گوناگون زمان خود فرقي قایل شد

ي قایل است و از برده داري و خواجھ كردن معرفي مي نماید،گرچھ اوبین انسانھا فرقھاي طبیع
در .دركتاب متافیزیك ،او بھ بررسي رابطھ بین ماده و فرم اشیا مي پردازد.خادمین دفاع میكند

آثار ارسطو .اینجاست كھ واژه متافیزیك یا مافوق طبیعت او مارا بیاد واژه باطن اشیا مي اندازد
او روي .مدرسین یا اسكوالستیك گردید در طول سدھھاي میانھ ،نرم و اصلي براي مكتب 

سیستم .جریانھاي فلسفي ایده آلیستي و ماتریالیستي قرون وسطي تاثیري بجاي ماندني گذاشت
فكري او از قرن پنجم میالدي تاكنون در اروپا با مسیحیت درھم آمیخت وبا كمك مكتب مدرسین 

ي، طبیعت را درحال یك پروسھ ارسطو از نظر كیف. اسكوالستیك پایھ فلسفھ رسمي مسیحیت شده
تكامل مي بیند و آغاز ھر حركت را بھ دلیل نیروي الھي حدس میزند،گرچھ نیروي آغازین مورد 

متفكرین رومي و فیلسوفان . نظر او با خالق اذلي در دین مسیحیت با ھم شباھتي ندارند
سفھ كشورھاي او علم و فل. مسلمان،فلسفھ ارسطو رابھ اروپا در سدھھاي میانھ رساندند

گروه دیگر ارسطو را جاده صاف كن . مسلمان و عرب را قرنھاست كھ تحت تاثیر خودقرار داده
مارتین لوتر،اصالحگر پروتستان بھ . الھیات و ایده آلیسم مسیحي در میدان تاریخ میدانند

  ."تحقیر،ارسطو را شاعر قصھ گو و فیلسوف افكار زنگزده نامید

جستار ھفتـــــــم



ارسطو در گذشت، یونان در آن سالھا و ایام قدرتی بزرگی در ) پیش از میالد 322(سالیکھ در
دنیا بود و این قدرت بیشتر بھ خاطر لشکر کشی ھای پردامنھ و فتوحات گستردۀ اسکندر 

.بود)م.ق 323تا 356(مقدونی

مدتی ھم بھ  ارسطو ھم از اھالی مقدونیھ بھ شمار میرفت و حتی.اسکندر پادشاه مقدونیھ بود
اسکند توانست از مصر وایران گرفتھ تا آریانا یا افغانستان امروز و ھند .تعلیم اسکندر پرداخت

لشکر کرده و تمامی این سرزمین ھا را زیر سلطۀ خود در آورده و تمدن یونانی در آن ساحات 
  .گسترش و جاری سازد

بین المللی بھ وجود آمد کھ  چامعھ ای. بھ این ترتیب دورۀ جدیدی از تاریخ بشر آغاز شد
این دورۀ از تاریخ کھ حدود سھ صد .فرھنگ و زبان یونانی در آن نقش تعیین کننده ای داشت

  . سال طول کشید،معموآل دروۀ ھلنیســم نامیده میشود

منظور از ھلنیسم فرھنگ غالب یونانی است کھ بر چھار امپراطوری بزرگ ھلنی، یعنی 
  .ریانا آن زمان حاکمیت داشتمقدونی، سوریھ ، مصر و آ

از آن .قبل از میالد امپراتوری روم حاکمیت سیاسی و نظامی را در اختیار گرفت 50حدود سال 
پس،این قدرت جدید تمامی امپراتوری ھای ھلنی را زیر سلطۀ خود گرفت و زبان التین و 

ستیالی روم آغاز وبھ این ترتیب دوره ا.فرھنگ رومی از اسپانیا تا اعماق آسیا گسترش یافت
در اینجا باید بھ نکتھ ای .این ھمان دوره ای است کھ بھ دورۀ متاخر باستان معروف است. شد

توجھ داشتھ باشیم؛ قبل از این کھ رومیان جھان ھلنی را بھ زیر سلطۀ خود در آورند،روم یکی 
یات خود ادامھ از ایاالت زیر نفوذ فرھنگ و طبعآ فلسفۀ یونانی نقش مھم خود را حفظ کرد و ح

  .داد

پیش از این دوره، .ھلنیسم با ازمیان رفتن مرز ھای کشور ھا و فرھنگ ھای مختلف رشد کرد
شامل ایران و افغانستان امروزی و (یونانیان،رومیان،مصریان،بابلیان، آشوریان، آریاییان 

می  باور ھای خاص مذھبی خود را داشتند و خدایان خود را) قسمت ھای شمال دریای آمو
پرستیدند،ولی در این دوره فرھنگ ھای مختلف در ھم آمیختند و مجموعھ ای از اعتقادات 

  .دینی،فلسفی و علمی آن زمان در کنار ھم قرار گرفتند

آھستھ، آھستھ میادین . عقاید یونانی در سرتاسر منطقۀ زیر نفوذ یونانی ھا گسترش یافت
دل اموال و اجناس، تبادل افکار ھم بھ قوت در پھلوی تبا.جنگ بھ بازار ھای تجاری مبدل شد

از سوی دیگر عقاید و آرای سرزمین ھای دیگر ھم بھ مناطق مختلف دنیا راه . جریان یافت
در تمامی حوزۀ مدیترانھ خدایان شرقی نیز پرستیده می شدند و ادیانی بھ . پیدا و نفوذ کرد

کھن وام گرفتھ شده بود و بھ این وجود آمدند کھ خدایان و عقاید مذھبی شان از فرھنگ ھای 
  .ترتیب آمیزه ای از ادیان یا اختالط دینی پدید آمد

پس از فروریختن مرز .پیش از این دوره مردم خود را وابستھ بھ ملت و والیت خود میدانستند
. کشور ھا و تبادل آزادانۀ افکار،بسیاری از مردم نسبت بھ جھان بینی ھای خود مردد شدند

  .این دوره را می توان تردید ھای مذھبی،گسستگی فرھنگی و بدبینی دانستمشخصھ بارز 

دراین دورۀ ما شاھد کدام سقراط، افالطون و یا . در حقیقت فلسفھ ھلنیسم چیز تازه ای نبود



ارسطوی جدیدی نیستیم ، بلکھ دیدگاه ھای این سھ فیلسفوف بزرگ آتن، اساس، الگو و 
  .متفاوت از یکدیگر شدمنشایی برای چندین جریان فلسفی 

شھر اسکندریھ در .در دورۀ ھلنیسم علم نیز تحت تاثیر آمیزش فرھنگ ھای مختلف قرارگرفت
در حالی کھ آتن با مکاتب .مصر نقش مھمی در تبادل افکار میان شرق و غرب ایفا می کرد

فلسفی بھ جا مانده از سقراط و افالطون و ارسطو ھم چنان مرکز فلسفھ بھ شمار 
این شھر با کتابخانۀ بزرگش کانون مطالعات . ت،اسکندریھ ھم مرکز علم شدمیرف

  .ریاضی،نجوم،زیست شناسی و طب شده بود

امروز نیز ھمانند آن روزگاران آمیزه ای از دین،فلسفھ و دانش قدیم و جدید زمینھ ای برای 
  .طرح جھان بینی ھای جدید است

قدیمی اند کھ ریشھ در دورۀ ھلنیسم و قبل در اصل تفکرات » شناخت جدید« بخش بزرگ این 
وجھ . از آن داشت کھ توسط سقراط ،افالطون، ارسطو و فالسفھ قبل از آنھا مطرح شده بود

مشترک ھمھ فیلسوفان این عصر یافتن پاسخی برای این پرسش مھم بود کھ زندگی و مرگ 
دورۀ یا مھمترین  برای انسان کدام است؟ بھ ھمین خاطر اخالق مھمترین بخش فلسفھ این

پرسش اصلی این بود . موضوع مورد توجھ فیلسوفان این جامعۀ بین المللی بھ حساب می آمد
  کھ خوشبختی واقعی در چیست و چگونھ بھ دست می آید؟

برای یافتن پاسخ بھ آن دو پرسش مھم حد اقل چھار مکتب فلسفی در این دوره مشخصت و 
  .کلبیان، رواقیون، اپیکوریان و نو افالطونیان: بودند برجستھ تر از دیگران وارد معرکھ شده

  :کلبیان      -1

بدین قرار کھ روزی . در حقیقت یک کردار سقراط باعث زایش این روش فلسفی شده است
نگاه کنید،آتنی « :سقراط در مقابل دوکانی ایستاد و بھ اجناس درون آن خیره شد و سپس گفت

منظور سقراط از این بیان چھ بود؟ در واقع » !ھایی نیاز دارندھا برای زندگی شان بھ چھ چیز 
  .سقراط میخواست بھ دیگران تفھیم کند کھ او بھ این چیز ھا احتیاجی ندارد

م در .ق 400این فلسفھ در حدود سال .این بیان و رفتار سقراط مبنای فلسفۀ کلبی قرار گرفت
بود کھ از ) Antisthenes(تنس آتن بھ وجود آمد و بنیانگذارش شخصی بھ نام آنتیس

  .شاگردان سقراط بشمار میرفت

کلبیان معتقد بودند کھ خوشبختی واقعی در ظواھری فریبنده چون تجمالت،قدرت سیاسی یا 
این خوشبختی زمانی بھ دست میاید کھ انسان خود را از قید و بند تمامی .سالمت نھفتھ نیست

بختی واقعی وابستھ بھ پدیده ھای موقتی و بی چون خوش. آنچھ اتفاقی وگذرا است رھا سازد
خوشبختی واقعی وقتی بھ دست . ثبات نیست، ممکن است برای ھمھ وجود داشتھ باشد

  .بیاید،دیگر از دست نمی رود

گفتھ .او یکی از شاگردان آنتیستنس بود.نام داشت) Diogens(معروف ترین کلبی دیوجانس
ایی بھ دست می گرفت،توبره ای بر دوش داشت و اند کھ اولباس پاره ای بھ تن می کرد،عص

روزی ! بھ این ترتیب گرفتن این خوشبختی از او زیاد ھم ساده نبود. در بشکھ ای میخوابید
اسکندر مقدونی بھ سراغ او آمد و از او خواست تا آرزویی کند و چیزی از وی 

او از این . ب را نگیرددیویدجانس از اسکندر خواستھ بود کھ کنار برود و جلوی آفتا.بخواھد



طریق نشان داد کھ غنی تر و خوشبخت تر از فرمانروای بزرگ است،زیرا آنچھ را 
  .میخواست،در اختیار داشت

کلبیان معتقد بودن کھ انسان نباید نگران سالمتی اش باشد و حتی درد و مرگ ھم نباید انسان 
ین گروه از فیلسوفان را بھ ھمین ا.انسان نباید نگران رنج و درد دیگران باشد.را نگران کند

  .می گفتند،زیرا زندگی شان بیشتر بھ زندگی سگ شباھت داشت" کلبی"خاطر

  :رواقیون      -2

م در آتن پدید آمد، اھمیت بھ سزایی .ق 300کلبیان برای فلسفۀ رواقی کھ حدود سال 
 ٢۶٢میالد تاپیش از  ٣٣٣)( Zenon(بنیانگذار فلسفھ رواقی فیلسوفی بھ نام زنون.داشتند

  .از اھالی قبرس بود) پیش از میالد

او پس از سانحھ دریایی کھ بھ غرق شدن کشتی اش منجر شد، بھ آتن رفت و در آنجا سکنی 
زنون در زیر یک رواق برای شاگردانش صحبت می کرد و بھ ھمین خاطر آنان بھ .گزید

  .فراوانی یافتاین دیدگاه بعد ھا در فرھنگ رومی اھمیت . رواقیون مشھور شدند

 - از خرد  رواقیون ھم مانند ھراکلتیوس معتقد بودند کھ ھمۀ انسان ھا بھ یک اندازه
لوگوس بھ مفھوم رواقی آن، نھ تنھا خاستگاه ھمھ چیز، بلکھ بنیاد (برخوردارند  –" لوگوس"

ز ی آنھا نیدر یک قانونمندی عمومی، نھ تنھا اشیاء، بلکھ شناسنده. قانونمندی رویدادھاست
بنابراین، . اندساختارھای تفکر مفھومی و واقعیت بر ھم منطبق   بھ این ترتیب،. مستتر است

شناختی و متافیزیکی درک لوگوس بھ مثابھ اصل یک نظم کیھانی، نھ تنھا کارکرد معرفت
آورد کھ روندھای طبیعت ھم مھمی دارد، بلکھ این آموزه فراتر از آن این امکان را نیز پدید می

-ھا تاثیرگذارند، اھدافی نیز وجود دارند کھ میآنجا کھ غایت. و ھم غایتمندانھ فھم شوند عّلی
شناختی، نظمی بایست متحقق گردند و این بھ این معناست کھ طبیعت، مطابق درک غایت

ی کارکرد آن خصلت ھنجاری مفھوم رواقی طبیعت، بر شالوده. آیدھنجاری نیز بھ حساب می
  .)استوار است کھ واجد خصلتی با حق طبیعی است   ی اخالقدر فلسفھ

و " عالم کبیر"است در مقابل" عالم صغیر"بھ اعتقاد رواقیون انسان در مقابل جھان مانند
  .انعکاسی است از آن

این دیدگاه سبب شد کھ رواقیون بھ نوعی حق ھمگانی یا بھ اصطالح حق طبیعی اعتقاد 
ان و کائنات استوار است و بھ ھمین خاطر در زمان و این حق طبیعی بر پایۀ خرد انس.بیابند

بنابراین می توان گفت کھ رواقیون در کنار سقراط و در مقابل سوفیست .مکان تغییر نمی کند
  .ھا قرار می گیرند

رواقیون معتقد بودند .حق طبیعی متعلق بھ تمام انسان ھاست و حتی شامل بردگان ھم می شود
  .چیزی جز تقلید ناقص از حق طبیعی نیست کھ قوانین حاکم بر ھر کشور

از آنجاییکھ رواقیون انسان را انعکاسی از جھان میدانستند،بنابراین تفاوتی میان این دو قایل 
نیز تمایزی نمی دیدند،زیرا معتقد بودند " جسم"و " روح"آنھا بھ ھمین ترتیب،میان .نبودند

نامیده می شود تا تقابل آن با دیدگاه  این دیدگاه در فلسفھ یگانگی.کھ طبیعت فقط یکی است
  .افالطون کھ معتقد بھ دوگانگی واقعیات بود، معلوم شود



رواقیون فرزندان خلف زمانھ شان بودند،دنیا را سرمین خود می دانستند و بھ ھمین خاطر 
آنھا بھ اجتماع انسانھا توجھ می کردند، بھ سیاست .ذھنی بازتر از کلبیان ھم عصر خود داشتند

 Marcus(ھمیت می داند و حتی بعضی از آنھا از جملھ قیصر مارکو آورلیوسا
Aurelius)(121  رواقیون بھ ویژه .بھ مقام ھای باالی کشوری رسیدند.) م 180تا

خطیب، فیلسوف و سیاستمدار پیرو این مکتب، سعی داشتند تا فرھنگ و ) Cicero(سیسرون
مفھوم انسان .) م.ق43تا 106(سیسرون.ندفلسفۀ یونانی را در امپراتوری روم گسترش دھ

را بھ صورت نوعی جھان بینی مطرح کرد،کھ ھستۀ مرکزی آن ) Humanismus(مداری
در نوشتھ ھایش این .) م65م تا .ق4()(چند سال بعد،رواقی دیگری بھ نام سنکا.انسان بود

عبارت شعاری این . جملھ را آورد کھ انسان بھ خاطر وجود انسان ھاست کھ آرامش می یابد
  .شد برای مکتب انسان مداری ای کھ قرن ھا بعد بھ وجود آمد

عالوه بر این رواقیون معتقد بودند کھ تمامی فرایند ھای طبیعی مثآل بیماری و مرگ تابع 
انسان باید سرنوشت خود را بپذیرد،زیرا ھیچ رویدادی تصادفی .قوانین تغییر ناپذیر طبیعت اند

ضرورتی ُرخ می دھد و مشکل می توان فھمید کھ ضرورت ھر  ھر اتفاقی بنا بھ.نیست
انسان باید در مقابل بزرگ ترین خوشبختی ھایی کھ نصبیش می شود آرام و . رویدادی چیست

برای آنان ھم ھیچ رویدادی چھ .این دیدگاه رواقیون بی شباھت بھ نظر کلبیان نیست.متین باشد
در مورد افرادی کھ " آرامش رواقی"اصطالح حتی امروزه ھم .خوب و چھ بد اھمیتی نداشت

  .نسبت بھ ھمھ چیز بی توجھ اند، بھ کار می رود

جستار ھشـــتم

  

  :اپیکوریان

در بحث ھای گذشتھ متوجھ شدیم کھ یکی از مسایلی کھ سقراط در تالش دانستن آن بود ،فھم 
ھمچنان ما از دیدگاه ی . این مسالھ بود کھ انسان چگونھ می تواند بھ زندگی خوب دست یابد

رواقیون و کلبیان فرار انسان از تجمالت مادی را پاسخ . روافیون و کلبیان در زمینھ آگاه شدیم
  . رسش و راه رسیدن بھ زندگی خوب میدانستندآن پ

شاگرد دیگر سقراط برخالف رواقیون و کلبیان، زندگی یا زندگی ) Aristippos(آریستیپوس
درد و   بھ باور آریستیپوس نھایت بدی زندگی در. کردن خوب را در لذت ھای دنیوی می دید

فرق دیدگاه آریستیپوس . آن و لذت بردن از رنج نھفتھ است و نھایت خوبی زندگی در خوشی 
با رواقیون و کلبیان در این بودکھ رواقیون آرزو و تالش داشتند تا درد و رنج را از انسان 

اما آریستیپوس بھ دنبال روشی در زندگی بود کھ بتواند درد و رنج انسان را از . دور سازند
  . بین ببرد

. م.ق 300م خود در حدود سال مدرسۀ فلسفھ ای بھ نا.) م.ق 270تاEpikur)(341(اپیکور



او دیدگاه آریستیپوس را گسترش داده و با نظریۀ و دیدگاه اتمی . در آتن تاسیس کرد
  .دموکریتوس در ھم آمیخت

." ای غریبھ، اینجا بھ تو خوش خواھد گذشت، زیرا در اینجا خوشی واالترین نیکی ھاست" 
ن معموآل در آن اجتماع و تبادل افکار این جملھ بر سر در باغی آویختھ شده بود کھ اپیکوریا

  . می کردند

مثآل شکر با . اپیکور اعتقاد داشت کھ در کنار ھر خوشی نا خوشی و عوارضی ھم وجود دارد
  .ھمھ خوبی اش، اضافھ مصرف آن انسان را بھ مرض شکر مبتال می سازد

او می . مدتاپیکور بھ دونوع خوشی باور داشت خوشی ھای کوتاه مدت و خوشی ھای دراز 
مثآل خریدن . و دایمی مقایسھ کند  خواست خوشی ھای کوتاه مدت را با خوشی ھای دراز مدت

و خوردن شیرینی و شکالت یک خوشی کوتاه مدت است ،اگر برای یکسال تمام شکالت نخری 
بخری و یا با آن پول سفر کنی لذت ) دوچرخھ(و پول آنرا ذخیره کرده برای خود یک بایسکل 

او معتقد بود کھ انسان بر خالف حیوانات قادر بھ . شتر و خوشی آن دراز مدت تر استآن بی
  .انسان میتواند برای خوشی ھایش تصمیم بگیرد. برنامھ ریزی است

الزامآ با لذت جسمانی، مثآل خوردن شکالت " خوشی"اپیکور بر این باور تاکید داشت کھ 
دیدگاه یونان .تواند بھ خوشی منجر شوددوستی وتماشای اثر ھنری ھم می . یکسان نیست

باستان کھ عفت و اعتدال و وقار را پایۀ زندگی خوش می دانست، یکی از شرایطی بود کھ 
او معتقد بود برای بدست آوردن آرامش روحی و .اپیکور برای زندگی خوش در نظر می گرفت

  .رست داشتھ باشدغلبھ بر درد و رنج، انسان باید جلو تمایالت جسمانی و نفسانی را د

ما قبآل گفتیم کھ دموکرایتوس معتقد بود کھ زندگی پس از مرگ وجود ندارد، زیرا با مردن 
اپیکور برای مقابلھ با مذھب و خرافات از دیدگاه . انسان،اتم ھای روح از ھم گسستھ می شوند

باید ترس  او معتقد بود کھ برای دستیابی بھ زندگی خوب. اتمی دموکرایتوس استفاده می کرد
چرا باید از مرگ ھراسید؟ تا وقتی ما وجود " اپیکور می گفت کھ .از مرگ را کنار گذاشت

  ." داریم، مرگ وجود ندارد و وقتی مرگ بھ سراغمان بیاید دیگر ما وجود نخواھیم داشت

فلسفھ متافیزیک اپیکور کھ درواقع مقدمھ ای برای اثبات وجود اتم ھا و خال می باشد از دو 
  : ھ زیر شروع می شود نقط

  ما اجسام در حال حرکت را مشاھده می کنیم         )1

  .چیزی از نیستی پا بھ ھستی نمی گذارد        )2

اوست ) brain(اندامی در بدن ) mind(بھ نظر اپیکور مسئول ذھن و روان و فکر آدمی "
  .گ و نابودی ھم داردوطبیعتا امری است کامال مادی و قابل توجیھ با نظریھ اتمی کھ مسلما مر

او معتقد است کھ تمام . اپیکور در شناخت شناسی کامال تجربھ گرا و غیرشک گراست 
اطالعات و معلومات ما از طریق حواس بھ دست می آیند و در صورت استفاده درست، داده 

بھ نظر او ذھن ما در عین حالی کھ فرآیندی مادی است . ھای حسی قابل اعتماد می باشند
و پیش فرض ھایی برای استدالل و استنتاج ھم دارد کھ خود اینھا نتایج تجارب تکرار  اصول

  .شده انسان است



  :اپیکور بر ضد شک گرایی این چنین استدالل می کند

اگر شخصی کامال شک گرا باشد ھیچ تصمیمی در زندگی نمی تواند بگیرد و این           
  .چنین شخصی محکوم است بھ سکون و مرگ

اگر از کسی کھ معتقد است ھیچ چیز را نمی توان شناخت سوال کنیم کھ آیا او می           
داند ھیچ چیز را نمی توان شناخت؟ او با ھر پاسخی دچار تناقض بزرگی در گفتارش 

زیرا با پاسخ منفی روشن است کھ اعتقاد اولیھ خود را نقض کرده و . خواھد شد
این مطلب معترف شده است کھ جواب این سوال درصورتی کھ جواب او مثبت باشد بھ 

  .را می داند و شناختھ است کھ باز ھم ناقض گزاره ھیچ چیز را نمی توان شناخت است

اگر شخص شک گرا بگوید چیزی نمی تواند شناختھ شود یا واقعیت را نمی توانیم           
ر باره مفاھیمی تشخیص دھیم می توانیم بھ او چنین اعتراض کنیم کھ اطالعاتش را د

نظیر دانش و واقعیت و غیره چگونھ کسب کرده است؟ اگر کامال بھ حواس بی اعتماد 
باشیم قادر بھ کار بردن مفاھیمی کھ از طریق حواس بھ دست می آیند نیز نخواھیم 

  ."بود

    

  :اپیکور فلسفھ خود را در چھار جملھ خالصھ می کند و آنرا تعلیمات چھارگانھ می نامد

  .از خدایان نباید ترسید        

  .مرگ را نمی توان حس کرد        

  .دست آوردھرچھ را خوب است، می توان بھ         

  .آنچھ را کھ موجب ترس ماست می توان بر طرف ساخت        

" شعار اپیکور.اپیکوریان برخالف رواقیون بھ سیاست و اجتماع اھمیت چندان نمی دادند
  .بود" زندگی دور از جنجال

دم غنیمت "شعار آنان بھ . اپیکوریان پس از اپیکور، تنھا بھ لذت ھای نفسانی توجھ کردند
در عصر ما ھم بھ آندستھ از آدم ھا کھ دم را غنیمت می شمارند، . بدل شدم!" است

  . می گویند" اپیکوری"

  :نو افالطونییان

در مباحث قبلی دیدیم کھ دیدگاه ھای رواقیون، کلبیان و اپیکوریان بر بنیاد نظرات سقراط بنا   
اکلیتوس ھم مراجعھ و و حتی بھ نظریات ،باور ھا و دیدگاه ھای دموکرایتوس و ھر. یافتھ بود

ولی در این میان مھمترین جریان تفکر فلسفی با پیروی از دیدگاه ھای افالطون . پیوند داشتند
  .این جریان فلسفی را بھ ھمین دلیل نو افالطونی می نامند.بھ وجود آمد

او در اسکندریھ . مھم ترین فیلسوف نوافالطونی است.)م270تا205.ح) (Plotin(فلوطین
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قرن ھای متمادی محل تالقی و برخورد فلسفۀ یونانی و عرفان شرقی بود، بھ شھری کھ 
فلوطین دیدگاھی با خود بھ روم برد کھ بھ رقیبی . تحصیل فلسفھ پرداختھ و سپس بھ روم رفت

د؛ البتھ دیدگاه نوافالطونی بر 6جدی برای آنچھ امروزه مسیحیت نامیده می شود، مبدل ش
  .تھ استمسیجیت تاثیر فراوانی گذاش

فلسفة نو افالطون در عین اختالفات بنیادي كھ با فلسفة باستان دارد، یك سري شباھت ھائي 
ھم با آن دارد كھ از آن جملھ مي تواند بھ شباھت زیر اشاره نمود و آن این است كھ فلوطین 
فلسفة خود را بھ زبان یوناني مي نویسد و براي تشریح آن از مفاھیم و اصطالحات یوناني 
استفاده مي كند برخالف فلسفة مسیحي كھ در عین حال كھ از مفاھیم یوناني سود مي جوید، 

  .مفاھیم دیگري را نیز بھ میان مي آورد كھ ھیچگونھ شباھتي با مفاھیم فلسفي یوناني ندارد

عالوه براین، فلسفة فلوطین متكي بھ عقل و استدالل است و تعبد وایمان و معتقدات جزمي و 
در حالي كھ فلسفة مسیحي نمي تواند از آن چشم . ھ مقام مافوق عقل در آن راه ندارداستناد ب

  . بپوشد

فلوطین توانست در زماني كھ فلسفة افالطوني بخاطر ناتواني اصحاب آكادمي از راه اصلي 
خود منحرف گردید، و سیماي حقیقي آن از یادھا زدوده مي شد، با مایھ گیري از مفاھیم و 

فة افالطون، آن را دو باره در اذھان زنده كند و بھ صورت نظامي فراگیر، یكي از مقوالت فلس
مھمترین و اثر بخشترین نظام فكري جھان، در آورد و ھمة مكتب ھاي دیگر را در حاشیھ 
براند و ال اقل چھار صد سال بر آسمان علم و تمدن سایھ گستر سازد بگونھ اي كھ قرن ھا در 

  .ن شرق، نتوانند آن را از فلسفة افالطون تمیز دھندغرب و تاھنوز در جھا

نظریھ ُمُثل افالطون بھ تمایز میان جھان ُمُثل و جھان محسوسات معتقد بود و بین روح و جسم 
  . یعنی انسان موجود دو بعدی یا انسان وجود دوگانھ داشت.ھم تفاوتی قطعی قایل می شد

  جسم

  روح

د انسان را تشکیل می داد کھ از خاک ساختھ شده بود؛ جسم کھ بھ باور افالطون بخشی از وجو
و بخشی دیگر از وجود انسان را . درست مانند مابقی آنچھ بھ جھان محسوسات مربوط می شد

این دیدگاه پیش از افالطون نیز در یونان مورد قبول بسیاری از . روح فنا ناپذیر تشکیل می داد
  .دگاه کھ در آسیا متداول بود، آشنایی کامل داشتفلوطین با نظری شبیھ بھ این دی. مردم بود

او در یک قطب نور خدایی قرار   بھ باور. فلوطین بھ دو قطبی بودن جھان اعتقاد داشت
می نامد، البتھ بعضی اوقات در این مورد از اصطالح خدا ھم استفاده می " احد"او آن را .دارد
بھ اعتقاد فلوطین . بھ آن نمی تابد" احد"در قطب دیگر تاریکی مطلق چیره است و نور . کند

  . در آنجا فقط فقدان نور است و بس.یکی چیزی وجود ندارددر آن تار

بھ تاریکی می تابد،ھمان روح است، در حالی کھ ماده " احد"بھ اعتقاد فلوطین نوری کھ از 
احد "ھر صورتی در طبیعت دارای انعکاسی خفیف از نور .تاریکی است و وجود واقعی ندارد

  .است"

احساس کرده کھ روحش با خداوند در ھم    دگی اشفلوطین ادعا می کرد چند بار در طول زن



  .معموآل این دیدگاه را عرفان می نامند.آمیختھ است

  .در مبحث آینده بھ توضیح عرفان خواھیم پرداخت

    

جستار نھـم

  

  ». دیگر نیستم نحال كھ خدا ھست م   .ودم خدا نبودوقتی من ب  « 

  

فلسفھ بوجود   پیدایش دین ، جادو و علم وعرفان یک شکلی از معرفت بشری است کھ بعد از 
آوردیم کھ دین ھمان شکلی از آگاھی آدمھای غار نشین و در بحث ھای گذشتھ.آمده است 

جنگل نشین را بیان میدارد کھ از پرستش اقتدارمند اشیاء تا پرستش ارواح را دربرمیگیرد، 
.یابی استنکتۀ اصلی درین معرفت ، ایمان و پرستش بدون استدالل و سبب 

و اما فلسفھ آن شکلی از آگاھی بشر است، کھ بر اساس استدالل و سبب یابی اشیا و پدیده ھا 
استوار است و از فالسفۀ باستان تا مرز ُپست مدرن ، ھمین مسیر یعنی چگونگی معرفت طی 

  .کرده است

و فلسفھ آن شکلی از معرفت بشر است کھ بین دین ) وحدت الوجود ( عرفان یا پانتھ ایسم 
  .قرار میگیرد

رسیدن بھ حقیقت در عرفان بھ معنای رسیدن بھ ذات حق است و این رسیدن نھ از طریق 
بلکھ از پس گذار از شریعت از راه شھود و ) کھ مربوط بھ علم و فلسفھ میباشد ( استدالل 
  .و در مرحلۀ آخر با یکی شدن با ذات حق تکمیل میگردد) طریقت ( مکاشفھ 

یتوان گفت كھ عرفان در تمامی ادیان بزرگ جھان بھ درجات مختلف وجود داشتھ بھ صراحت م
آنچھ عارفان در باره عرفان خود نوشتھ اند با وجود اختالفات فرھنگی موجود شباھت . و دارد

زمانی كھ عارف سعی دارد تا عرفان خود را از طریق دین یا فلسفھ ای .ھایی را نشان می دھد
البتھ عرفان بھ خودی خود بھ . فرھنگی عرفان مشخص می شود خاص نسان دھد، زمینھ

پشت سر بگذارند تا بتوانند  معموآل عارفان باید مراحل تزكیھ را یكی بعد دریگر. وجود نمی آید
بھ خدا برسند و این مراحل تزكیھ شامل روش زندگی می شود وھم بھ جذبھ فكری مربوط 

اشتن این مراحل ناگھان بھ ھدف خود دست می یابد و فریاد عارف بس از بشت سر گذ.است
  .»!من تو ھستم« یا » من خدایم« می زند كھ 

  )بایزید بسطامی( .نیستراھی جز خود شناسی برای خداشناسی ، 

دربسیاری از ادیان بھ این .عرفان در اصل بھ معنی احساس یگانگی و وحدت با خداست
الق و مخلوق او پیوندی وجود دارد، ولی این بیوند برای موضوع اشاره شده است كھ میان خ



  .نفس عارف با طی مراحل صعود بھ خداوند متصل می شود.عارف مشھود نیست

می نامیم من » من« آنچھ در عرفان مطرح است دركل بھ این شكل قابل بیان است كھ انچھ 
بعضی از عارفان . ھ شویمما در لحظھ ای كوتا می توانیم با من بزرگتری یگان.اصلی ما نیست

وجود «یا » مبدا ھستی«، »نورمحض«این من بزرگ را خدا می نامند و برخی دیگر 
او در خدا محو می » خود را در وجود او گم می كند«عارف بھ ھنگام اتحاد با خداوند .»مطلق

  .ودشود درست مثل قطره آبی كھ وقتی در دریا بیفتد با آن بیوند می یابد و در آن گم می ش

حال كھ خدا ھست می .وقتی من بودم خدا نبود« :یك عارف ھندی در این مورد چنین گفتھ است
  ».دیگر نیستم

دارد،عارف مدعی می شود كھ   در عرفانی کھ ریشھ در ادیان یھودیت، مسیحیت و اسالم 
 خداوند را دیده است، زیرا اگر چھ خداوند در ھمھ جا و در روح انسان وجود دارد در عالمی

در عرفان شرق آسیا یعنی در آھین بودا، آیین ھندو و .باالتر ای این جھان نیز حاضر است
در چنین شرایطی است كھ . مذاھب چینی عارف مدعی می شود كھ با خدا در ھم آمیختھ است

زیرا در این مذاھب خداوند در وجود انسان جای » من خدا ھستم« عارف مدعی می شود كھ 
  .نیست دارد و بیرون از او

سوامی ویوكاناندا . قرن ھا پیش از افالطون بھ ویژه در ھندوستان عرفان وجود داشتھ است
ھمانطور كھ در بعضی از مذاھب كسی را «: كھ مبلغ آیین ھندو در غرب بود چنین گفتھ است

مشرك می نامند كھ بھ خدایی بیرون از وجود انسان اعتقاد ندارد ما ھم كسی را مشرك خطاب 
كھ بھ خود ایمان نداشتھ باشد برای ما عدم اعتقاد بھ روحی كھ در درونمان است شرك  می كیم

  ».محسوب می شود

روش و متد شناخت کھ از طریق تزکیھ و صفای قلب و تسلیم بھ دانش حاصل می گردد، 
کلمۀ مناسبتری کھ تصوف را وصف می کند عرفان می باشد کھ از .معرفت نامیده می شود

معرفت بھ معنای حصول مرتبھ ای از شناخت می باشد کھ .مشتق شده است) شناخت(معرفت
ھیچ زوایھ ای از زوایا در مورد موضوع مورد تحقیق و تجسس یعنی انسان ناشناختھ نمانده 
باشد و نھایتآ انسان با شناخت واقعیت خود بھ شناخت آفریدگار و دریافت علم مکنون و اسرار 

عارف حقیقت وجودی خویش را از .ن،عارف نامیده می شودمعلم مکتب عرفا.ھستی دست یابد
  .طریق فنا در ذات آفریدگار و ثبات در حقیقت ھستی کشف نموده است

در اساس عرفان یک نظام و یک سیستم آموزش و پرورش است کھ سفر خود شناسی را 
معبود سفری کھ انسان را بھ کشف واقعیت ثابت وجودی خود و نھایتآ واقعیت .میسر می سازد

  .رھنمون می گردد

  :معتقدندچھار سفر)دانشجوى عرفان(عرفا براى سالک

          خالقسفر از خلق بھ سوى       -1

          سفر در خود خالق       -2

یعنى در حالى کھ با خداست بھ ; ھمراه با خالق سفر از خالقھ بھ سوى خلق منتھا       -3
          سوى خلق باز مى گردد



  سفر و سیر در میان خلق است با حق       -4

 "مکتب خودشناسی" شاید بھترین تعریف برای عرفان این است کھ بگوییم کھ عرفان "
عرفان بھ دانشجویان و سالکان طریقش می آموزد، ." کشف حقیقت ذاتی فردی.... است

ات و محدودیت ھای چگونھ استعدادات و قابلیات ناشناختھ انسان را کشف کنند، تا از قید تعلق
  .فرضی وارستھ شده و قادر بھ سیر در عوالم لطیف و روحانی در درون خویش بشوند

  

جستار دھم

فکر آدمی در قُرون وسطی

  

. می شود   قرون وسطی،نام دوره ای است کھ برای تقسیم بندی تاریخ و تاریخ فلسفھ استفاده
قرن پنجم میالدی تا سقوط قسطنطنیھ معموآل قرون وسطی را از پایان امپراتوری روم در 

.در نظر می گیرند 1453در ) یا امپراتوری بیزانس(وپایان امپراتوری روم شرقی

در دوران قرون وسطی در جامعھ فیودالی، اروپا صحنھ نبرد فکری اندیشھ ھای فلسفی، 
در آن دوران .ھستندنومینالیسم و رئالیسم است کھ در واقع اشکالی از ماتریالیسم و ایده آلیسم 

فلسفھ سکوالستیک قرون وسطایی پدید شده و رویھم رفتھ عقاید مذھبی حاکم بھ زور کلیسا و 
جایی برای گسترش خالق اندیشھ ھای فلسفی باقی نمی ) دستگاه تفتیش عقاید(انگیزسیون

این عده ای می گفتند .در آن روزگار بحث اساسی فلسفی بر روی مفاھیم کلی و عام بود.گذاشت
یعنی صرفنظر از جھان ملموس و » واقعیت دارند« مفاھیم یا مقوالت در جھان معقوالت

عده . یعنی واقع گرا نامیده شدند-محسوس بھ خودی خود وجود دارند و بھ این جھت رئالیست
ای دیگر عقیده داشتند کھ این مفاھیم در جھان محسوسات واقعیت دارند و تنھا نام ھایی بیش 

رالیست ھا نمایندگان .عنوان نومینالیست ھا یا نام گرایان بر آن ھا نھاده شده استنیستند لذا 
ایده آلیسم بودند زیرا کھ برای مفاھیم کلی و عام یعنی آن چیزی کھ ساختھ ذھن بشری است و 

مثآل در باره درخت، آنچھ کھ . در جھان خارج وجود ندارد واقعیت و اصالت وجود قایل بودند
در جھان » درخت بھ طور کلی«.و عینی وجود دارد این یا آن درخت استبھ طور مشخص 

بھ معنای یک مفھوم تجریدی زائیده اندیشھ » درخت«عینی وجود ندارد و مفھوم عام و کلی 
دستھ دوم نومینالیست .بشری است و اگر کسی آن را واقعی بداند دچاره ایده آلیسم شده است

در آن دوران قرون وسطی بودند زیرا کھ برای اشیاء و  ھا، در واقع نمایندگان ماتریالیسم
و مشخص واقعیت قایل بودند و می گفتند مفاھیم کلی پس از شئی بھ وجود می » مفاھم جزیی«

  .آید و خود وجود مستقل ندارد

در حقیقت قرون وسطی عصری است کھ طی آن ھویت غرب بھ معنی آنچھ امروز می شناسیم   
تاریخ تفکر غرب است کھ در آن متفکرانی در باب دین، طبیعت ، دور ھای از . شکل گرفت

مورخان این دورۀ تاریخی را بھ عنوان عصری . ماوراء طبیعت،انسان و اجتماع سخن گفتند
رومی، کھ دوره قدیم خوانده شده است، و دوره جدید و معاصر قرار دارد، -کھ بین دوره یونانی

معموآل شروع آن را قرن .ن وسطی نامیده میشودبدین جھت این دوره قرو.معرفی می کنند



پنجم میالدی با سقوط امپراتوری روم غربی بھ دست ژرمن ھا می دانند و پایان آن را ظھور 
  .رنسانس و دوره ی جدید در قرن شانزدھم میالدی در نظر می گیرند

پایان خود قبل از میالد نقش اصلی یونانیان در تفکر غربی از ھر جھت بھ 100از حدود سال 
بھ ھمراه آتن افول کرده بودند ولی علم    فلسفھ و ھنر حدود دوصد سال پیش از علم.رسیده بود

تمام نظامات فکری از    دست یافت تا آنجاکھ   ھمچنان بھ پیشرفتھایی بخصوص در اسکندریھ
د ھرنظر بیشترین پیشرفتھا را بدست اورده بودند و دیگر جایی برای طرح اندیشھ ھای نو وجو

نداشت و بھ ھر علمی کھ نگاه میکردی جز گسترش راھھای فکری موجود کاری از دست بشر 
از اخترشناسی مبتنی بر مشاھده کاری ساختھ نبود و نورشناسان ھنوز ابزارھای .ساختھ نبود

نوری کھ در انزمان از ان بنام شیمی یادمیشد ھمان تبدیل فلزات پست بھ طال و یا تالش برای 
از طرفی بی توجھی بھ نظریات مکتب اتمی، شیمی و فیزیک را از .ر اعظم بودیافتن اکسی

                                  .شکوفایی باز داشتھ بود

این . با آنکھ علت اصلی زوال علم یونانی درونی بود اما سھ عامل مھم بیرونی ھم مؤثر بودند
  : عاملھا عبارتند از 

  امپراتوری روم .  1

  ت قرون وسطایی مسیحی.  2

  آئین حکومت ارباب کلیسا .  3

ھرچند کھ این عوامل در پیدایش این بیماری نقشی نداشتند اما اثر ان را تشدید کردند و درمان   
                                                                                            .آنرا ناممکن ساختند

ومیھا ازادی سیاسی را از بین بردند و توسعھ طلبی اقوام در ناحیھ مدیترانھ ر: امپراتوری روم
پایان دادند وبدون آنکھ بھ تمدن یونانی یورشی حساب شده ببرند غیرمستقیم صدماتی جبران 

با بھ بند کشیدن اقوام مستقر در حوزه دریای مدیترانھ ھیچیک ان . ناپذیر بھ ان وارد کردند
م یونیا بھ علم خاورمیانھ نشان داده بودن نسبت بھ علم اسکندرانی ابراز عالقھ ای را کھ مرد

فقط رومیان ازادی و توانایی انجام چنین کاری را داشتند کھ انھا نیز انقدر درگیر . نداشتند
امور حکومت داری و کشورگشایی بودند کھ کمترین توجھی بھ کسب علم و دانش از خود 

                                   ... نشان نمیدادند

تنھا غایت زندگی بشر در .اندیشھ مسیحی بھ اندازه رفتار رومیان بر علم تأثیر ناگوار داشت 
رحمت موعود کھ باالترین بشارتھا بود فقط شامل . اندیشھ مسیحی اندوختن ذخیره اخرت بود

و و توانایی پولس حملھ بھ معرفت با نیر.حال کسانی میشد کھ بی چون و چرا ایمان می اوردند
حملھ ای اگرنھ مستقیم بلکھ زیرکانھ   او در رسالھ اول خود بھ قرنتیان.رسول ھدایت شده است

این اظھار نظر انسان گرایی را کھ اساس ." پس ھیچکس در انسان فخر نکند: "کرده است 
 گسترش علم یونانی با کشمکشی. پیشرفت علوم و ھنرھا است بطورکامل لعن و ترد میکند

اولی روش رایج در حوزه ی اتن بود کھ بھ روش . میان دو روش کامًال مخالف ممتاز میشد
فلسفی معروف بود و از پیروزی ھای ریاضی الھام میگرفت و بھ استنتاج معرفت از اصول 

دومی کھ توانمند تر مینمود و در . کلی کھ برپایھ احکام اخالقی استوار بودند میپرداخت
اشت روش استقرایی بود کھ در ان ابتدا اصول کلی از مشاھده استنتاج اسکندریھ اعتبار د

اما بھ رغم اختالفی کھ میان این دو روش . میشد و سپس بھ عنوان مقدمات قضایا بکار میرفت



ھست پیروان انھا در اصول عقاید اشتراک نظر داشتند و بھ قوه ی تشخیص و عقل انسان 
  . یحی وحی را رو در روی عقل قرار میدادھرگز تردید نمیکردند ولی تعالیم مس

وحدت درونی مسیحیان با شیوه رفتاری کھ در مقابل سایر مذاھب در :حکومت ارباب کلیسا
تا قبل از انکھ .گسترش و تحکیم یافت -رفتاری کھ با تساھل و مدارا ھمراه نبود –پیش گرفتند 

ر امپراتوری روم از ازادی مسیحیان تعالیم مذھبی خود را آغاز کنند مذاھب شرک الود د
مذھبی برخوردار بودند آنھا آزادانھ در کنار یکدیگر میزیستند بی انکھ در کار ھم دخالت کنند 

اما ائین مسیحی مذاھب دیگر را باطل میدانست و معتقد بود کھ .و یا با بدگمانی بھم بنگرند
در درون امپراتوری روم با وجود آنکھ    .مؤمنان بھ ان مذاھب باید بھ کیش مسیحی در آیند

ھمھ مذاھب از ازادی برخوردار بودند اما این امر مشروط بھ اعالم وفاداری بھ امپراتور بود و 
چون مسیحیان از این امر امتناع کردند خشم امپراتور را برانگیختند وحکومت تالشھای 

میتواند گوناگونی بکار بست تا انھا را سرکوب کند ولی بزودی دریافت کھ با خشونت ن
بھ ھمین .از گسترش باز دارد   مسیحیت را حتی از درون ارتش کھ تکیھ گاه امپراتوری بود

دلیل قسطنتین کبیر در ستیز بر سر قدرت با مدعیان خود را درزی مسیحیان نشان داد چون 
   وی پایتخت خود را قسطنتنیھ نامید.میاندیشید کھ انھا میتوانند اوضاع را بسود وی تغییر دھند

                    .و مسیحیت را دین رسمی امپراتوری روم اعالم کرد

. این رویدادھا قدرت تازه ای را کھ ھمان حکومت ارباب کلیسا بود بر زندگی مردم مستولی کرد
کلیسای مستقر و برخوردار از اقتدار مدنی بھ کشیشان خود چنان امکانی از قدرت و ثروت و 

رسیدن .کلیساھای مستقل گذشتھ نظیر انرا کمتر بتوان یافت شھرت عرضھ داشت کھ در تاریخ
بھ منصب ھای عالی کلیسایی برخالف مقامھای نظامی و اداری عمومًا برای مردم طبقات 

در بین کشیشان دنیا پرست وبی اخالق جنگ پلیدی برای تصرف . فرودست امکان پذیر بود
یر کردن دارو دستھ اوباش برای از رده قدرت درگرفت تا جائیکھ انھا عواید کلیسا را صرف اج

نیروی سیاسی حکومت ارباب کلیسا در تسریع انحطاط . خارج کردن رقبای خود میکردند
کشیشان اگرچھ بر سر تصاحب منصبھای کلیسایی .علمی و فلسفھ ی دنیوی تأثیر بسیار داشت

قدرت انان .ستقل بودبا ھم میجنگیدند اما در یک چیز ھم رأی بودند و ان بیزاری از اندیشھ م
بھ ھمین دلیل رھبران کلیسا توانستند امپراتوران را .بھ چیرگیشان بر افکار مردم بستگی داشت

مجاب کنند تا برای بدست اوردن سعادت اخرت دانش یونانی را بھ عنوان دستیار مکاتب 
صادر قسطنتین بھمین طریق مجبور شد فرمان قتل سوپاتور فیلسوف را .شیطانی معرفی کنند

اما عوام الناس تنھا سالح اسقفان . بھ حکم عوام اتھام سوپاتور فضولی در کار بادھا بود. کند 
قدرت دولت چنان بھ اقتدار کلیسا مقید بود کھ امپراتوران برای بدست آوردن امنیت . نبودند 

تابخانھ در ھمان وقت بیشتر بازمانده ھای ک. مدنی ناچار بھ پیروی از فرمان ھای کلیسا بودند
کھ اخرین    این عمل و قتل ھیپاتیا. بھ دستور اسقف اعظم تئوفیلوس نابود شد   ی اسکندریھ

سوپاتور بود ضربھ ھای کاری را بر پیکره ی بیجان علم اسکندرانی وارد    بازمانده از سنت
      .کردند

  :فیلسوفان قرون وسطی

  سنت آگوستین 

آفریقا، الجزایر امروزی بدنیا آمد در  آوگوستین نخستین فیلسوف قرون وسطی ،در شمال
شانزده سالگی برای تحصیل بھ کارتاژ رفت و مدتی نیز در رم و میالن زیست و در آخرین 

او تمام عمرش مسیحی نبود و جریانات فلسفی و مذھبی .سالھای عمرش بھ مقام اسقفی رسید



ان آئین مانویت بود و آگوستین ابتدا از پیرو.موجود در جھان آن روزگار را تجربھ میکرد 
مانویان جھان را بھ روشنائی و تاریکی،خوب . تعالیم این آئین نیمی فلسفی و نیمی مذھبی بود 

و بد و روح و ماده تقسیم میکردند و بگمان آنھا انسان میتوانست با قدرت روحش از جھان 
طعی وجزم گرائی اما جدائی ق.ماده فراتر رفتھ و زمینھ را برای نجات روان خود فراھم سازد

بین سیاه و سفید و خیر و شر در آئین مانویت نتوانست ذھن او را بھ آرامش برساند و در 
آوگوستین عقیده داشت کھ . نتیجھ بدنبال منشاء بدیھا رفت تا بداند شر چگونھ پدید میاید 

کھ برای او میگفت . خداوند جھان را از ھیچ آفریده و این اعتقاد او از انجیل نشات میگرفت 
تحلیل عقالنی مسائل دینی حد و مرزی وجود دارد و بھ ھر حال در دین مسیح نیز رمز و رازی 

او آزادی در کردار انسان را مردود .الھی موجود است کھ تنھا از طریق ایمان قابل درک است 
ن آنچھ در تاریخ میگذرد نبرد میا: مینویسد " مدینھ الھی" نمی شمرد و در کتاب خود بنام 

و " مدینھ الھی یا ملکوت خدا با حاکمیت دنیوی است ، این دو برسر کسب قدرت در ستیزند 
بھ این ترتیب برای نخستین بار تاریخ را وارد فلسفھ خود نمود و کوشید تعالیم فلسفی افالطون 

  .را بھ گونھ ای مطرح کند کھ تضادی با دیدگاھھای مسیحیت نداشتھ باشد 

فلسفھ نو افالطونی بود ؛ ھمچنین این فلسفھ بود    بل از تغییر کیش،زمینھ فکری آگوستین ق
او حتی بعد از تغییر کیش اش یک افالطونی باقی ماند . وی را برای این تحول آماده ساخت  کھ

حاکی    ولی چنین تبعیتی صرفا. و برای حل مسائل اساسی بھ مفاھیم افالطونی توسل می جست
ه نیست، بلکھ تفسیر و تاویل اصول مکتب افالطونی را نیز در از یک پذیرش ساده و نا آزمود

. محدوده نیازھای اندیشھ مسیحی در بر میگیرد
درعملکرد سازگار کردن اندیشھ باستان با مسیحیت ، آگوستین بر توماس آکویناس پیشی می 

مطرح گیرد، تنھا از آن جھت کھ توماس اندیشھ ارسطو را بھ عنوان مبنای عقالنی برای دین 
  .حال آنکھ آگوستین ھمین کار را با اصول افالطون کرد   نمود؛

  .بود) ایده ھا  –نوس ( نکتھ اساسی تفکر افالطونی مشارکت نفس در عالمی فرا حسی 

آگوستین کھ در جریان شکل گیری فلسفھ اش با شک گرایی اعضاء آکادمی برخورد کرده بود، 
و دشواری وجود داشت؛ یک در رابطھ با وجود مسئلھ شناخت د   می دانست کھ در رابطھ با

شناخت کھ این حقیقت توسط اعضائ آکادمی رد میشد، و دیگری در مورد خاستگاه    موضوع
( درمورد سوال اول آگوستین بر فلسفھ شک گرایی فائق آمد و مسئلھ وجود    .خود شناخت

  .ھستممن شک می کنم، پس : شناخت را با استدالل معروف تصدیق کرد) امکان

آگوستین بھ عنوان یک افالطونی ادراک حسی    در ارتباط با مسئلھ دوم یعنی خاستگاه شناخت،
بنا بر این در مورد . ( را ناچیز می شمارد ؛ زیرا او اساس معرفت عقلی را بھ وجود نمی آورد

  .)این مسئلھ مھم وی اساسا با ارسطو و آکویناس اختالف دارد

ھمانطور کھ چشم ھا برای دیدن اشیاء . ا برمی آید؟ از راه اشراقبنابر این ادراک عقلی ازکج
محسوس نیاز بھ نور خورشید دارند، نیروی عقالنی ھم نیاز بھ نور الھی دارد تا موجودات 

  .معقول را بشناسد

  توماس آکویناس

او در الھیات تخصص . دومین و بزرگترین فیلسوف قرون وسطی توماس آکویناس است 
ند ھنوز الھیات و بسیاری علوم دیگر از فلسفھ جدا نشده بودند و خط و مرز داشت ، ھر چ



آکویناس اندیشھ ھای ارسطو را وارد . مشخصی بین الھیات و فلسفھ بوجود نیامده بود 
مسیحیت کرد ھمانگونھ کھ آوگوستین ھمین کار را با دیدگاه افالطون انجام داده بود و منظور 

ت فالسفھ بزرگ یونان را بگونھ ای تعبیر و تفسیر کنند کھ با تعالیم ھر دو نفر این بود کھ نظرا
آکویناس میگفت میان فلسفھ و تعالیم مسیحیت اختالف فاحشی . مسیحیت در تضاد قرار نگیرد 

بنابر این ما با عقل و .نیست و در بسیاری از موارد فلسفھ و دین ھر دو یک حرف را میزنند 
اگر ارسطو بھ نکتھ ای اشاره .میرسیم کھ در انجیل آمده است  شعورمان بھ ھمان واقعیتھائی

کرده باشد و ما بکمک عقلمان آنرا درست بیابیم آن نکتھ نمیتواند با تعالیم مسیحیت در تضاد 
چون ما از طریق عقل میتوانیم دریابیم کھ وجود ھر چیزی بھ : توماس میگفت .قرار گیرد

چند . فلسفھ ارسطو میتوان وجود خداوند را اثبات کرد  منشائی نیاز دارد بنابر این از طریق
فلسفھ و . سالی از مرگ توماس آکویناس نگذشتھ بود کھ در فرھنگ مسیحیت شکاف افتاد 

علوم بتدریج خود را از زیر سلطھ کلیسا بیرون کشیدند و ھمین موضوع باعث شد تا بھ دین 
وار میان علم و دین سبب شد تا نسبت بھ ھم با دیدی عقالنی نظر انداختھ شود ، فرو پاشی دی

دین ھم صمیمیتی تازه احساس شود و نھایتا اینکھ طی قرون پانزده و شانزده میالدی شاھد دو 
  . تحول مھم رنسانس و اصالح دینی ھستیم 

جستاریازدھم

بھ درقرن چھارم قبل از میالد مسیح اسکندر مقدونی بھ ظاھر با خیال گسترش فرھنگ یونانی 
ماجراجویی اسکندر برخالف بسیاری از . سرزمینھای متمدن آن روز لشکر کشید

ای در فرھنگ گیری عصر تازهی سیاسی نداشت، بلکھ موجب شکلکشورگشاییھا فقط نتیجھ
بھ سبب فروریزی مرزھای قومی و ملی و . ی غربی بھ نام عصر یونانی مآب شدنیمکره

یونانی در سرزمینھای تسخیر شده فرصت خودنمایی تشکیل حکومت واحد یونانی، عقالنیت 
ای کھ این از طرف دیگر ادیان شرقی درارتباط با این عقالنیت و جھان وطنی. پیدا کرد

امپراتوری با زبان واحد یونانی ایجاد کرده بود، در جھان آن روز گسترده شدند و بھ دینداری 
ی جریانھای فلسفی یونانی تیب عمدهبدین تر. یونانی و بعد از آن رومی رنگ شرقی دادند

رنگ دینی بھ خود گرفت و ادیان یونانی و رومی نیز روحانیت و گرایشھای عرفانی و 
.اسرارآمیز ادیان شرقی را پذیرفتند

در اواخر قرن چھارم میالدی، روم قدرت سیاسی خود را عمآل از دست داده بود ؛ ولی چندی 
بھ او لقب پاپ، .کاتولیک را بھ دست آورد -ی رومینگذشت کھ اسقف این شھر رھبری کلیسا

بھ ھمین علت در تمامی .سرانجام او نمایندۀ عیسی بر روی زمین شناختھ شد.یعنی پدر،دادند
از آن زمان بھ بعد دیگر .دورۀ قرون وسطی،روم مرکز کلیسا و پایتخت مسیحیت بھ شمار رفت

بھ تدریج قدرت ھای محلی بر نفوذ .کمتر کسی جرئت می کرد بر خالف نظر روم رفتار کند
سیاسی و نظامی خود افزودند و شاھان ووالیان توانستند حکومت ھایی ملی بھ وجود 

بھ تنھایی در مقابل کلیسا قد علم کنند    قدرت آنان بھ قدری شد کھ ھر یک می توانستند.آورند



  ...اسوری ،پادشاه ناروی بود   یکی از اینان

. ھ قرون وسطی عصری است کھ در آن تفکر غربی شکل گرفتآوردیم ک   در جستار گذشتھ
دغدغة گسترش دین و دفاع از آن مھمترین دل. فکر قرون وسطی بھ طور اساسی دینی است

دین قرون وسطی، قرائت و تفسیر پولوسی از . ھا بودمشغولی متفکران غربی در این سده
یالدی از سخنان و اعمال پولوس، یھودی یونانی مآب، در قرون نخست م. مسیحیت بود

این تفسیر از مسیحیت، . در چارچوب فکر وادیان یونانی مآب تفسیری نوین کرد) ع(عیسی
  .جھان شناسی دینی غرب را تشکیل داد و دین غالب در این قاره گردید

در اروپای غربی فرھنگی .حوزۀ فرھنگی مختلف تقسیم شد   امپراطوری روم رفتھ رفتھ بھ سھ
اروپای شرقی از فرھنگی .نی زبان بھ وجود آمد کھ پایتخت آن شھر روم بودمسیحی و التی

نام دیگر .مسیحی و یونانی زبان برخوردار بود؛پایتخت این حوزۀ فرھنگی قسطنطنیھ بود
بھ ھمین خاطر می بینیم کھ در این ایام از .بود کھ واژه ای یونانی است» بیزانس«قسطنطنیھ 

" کاتولیک-قرون وسطای رومی" و دیگری" ی بیزانسییکی قرون وسطا"دو قرون وسطی 
اما شمال افریقا و خاور . صحبت می شود تا این دو حوزۀ فرھنگی از یکدیگر متمایز شوند

این سر زمین ھا در قرون وسطی بھ حوزۀ فرھنگی .نزدیک ھم بھ امپراتوری روم تعلق داشت
یی از خاور نزدیک و شمال افریقا بعدآ خاور میانھ،بخش ھا. اسالمی و عربی زبان مبدل شدند
شھر . پس از چندی،اسپانیا ھم بھ تصرف مسلمانان در آمد.تحت استیالی اسالم قرار گرفت

از نظر تاریخ فرھنگی .ھای مقدس مسلمانان مکھ، مدینھ، اورشلیم و بغداد محسوب می شدند
ھ تصرف مسلمانان باید بدانیم کھ یکی از مھم ترین مراکز فرھنگ ھلنی یعنی اسکندریھ ھم ب

در تمامی .بھ این ترتیب مسلمانان بخش بزرگی از دانش یونانی را میراث خود ساختند.در آمد
دورۀ قرون وسطی اعراب در زمینۀ علوم مختلف از جملھ ریاضیات،شیمی،نجوم و طب حرف 

شیوۀ عدد نویسی ما از روش اعراب اقتباس شده است و بھ ھمین .اول و آخر را می زدند
بدین ترتیب فرھنگ عربی در .می نامیم" عدد ویسی عربی"است کھ نوع عدد نویسی را  خاطر

  .برخی از زمینھ ھا از فرھنگ مسیحیت پیشی گرفت

سوالی کھ برای آنان .فیلسوفان قرون وسطی،مسیحیت را واقعیتی انکار ناپذیر می دانستند"
مطرح می شد این بود کھ آیا باید فقط بھ مسیحیت ایمان داشت یا می توان از طریق عقل بھ 
درک آن نیز نایل آمد؟رابطۀ میان فلسفۀ یونان و تعالیم انجیل چیست؟آیا میان انجیل و عقل 

د دراد؟ یا می توتن میان عقل و ایمان وحدتی بھ وجود آورد؟ توجھ فلسفۀ قرون تضادی وجو
  ." وسطی تقریبآ بھ طور کامل بھ بررسی ھمین سوال آخر معطوف شده بود

بھ ھرحال در .آوگوستین نشان داد کھ برای تحلیل عقالنی مسایل دینی حد و مرزی وجود دارد
ھ تنھا از طریق ایمان قابل درک است؛ اما اگر بھ مسیحیت نیز رمز و رازی الھی وجود دارد ک

مسیحیت ایمان داشتھ باشیم،خداوند روح ما را از ظلمت بیرون خواھد آورد و در این شرایط 
آوگوستین بر این اعتقاد بود کھ .است کھ ما درکی خارق العاده نسبت بھ خداوند خواھیم یافت

روح او پس از گرویدنش بھ مسیحیت .یابد فلسفھ نمی تواند بھ ناشناختھ ھای الیتناھی دست
قلب ما نا آرام است تا وقتی در تو آرامش :"او در این باره چنین نوشتھ است.آرامش یافت

  ."یابد

این اعتقاد او از انجیل نشات می .آوگوستین معتقد بود کھ خداوندجھان را از ھیچ آفریده است
آوگوستین .جھان ھمیشھ وجود داشتھ استولی یونانیان بیشتر براین اعتقاد بودند کھ .گیرد

او بھ ُمُثل .در اندیشۀ خداوند وجود داشتھ است" ُمُثل"معتقد بود کھ پیش از آفرینش جھان،



  .جنبھ ای الھی داد و بھ این ترتیب مفری برای تصور افالطونی از ُمُثل جاودانھ بھ وجود آورد

او بر اساس .انتھا وجود دارد وی معتقد بود کھ میان خداوند و جھان ھستی ورطھ ای بی
اصول اعتقادی مسیحیت و تعلیمات فلوطین معتقد بود کھ ھمھ چیز بھ خداوند باز می گردد،ولی 

او جسمی مادی دارد .آوگوستین بھ این نکتھ نیز اشاره داشت کھ انسان موجودی معنوی است
ی تواند خداوند را کھ بھ جان مادی تعلق دارد و فانی است،ولی این انسان روحی دارد کھ م

و بھ باور آوگوستین،پیکر انسان پس از مرگ بھ خاطر گناھانی کھ مرتکب شده .دریابد
است،از بین می رود،ولی بھ خواست خداوند،برخی از انسان ھا از نابودی کامل نجات می 

  .یابند

شر  اعتقاد بھ نبرد میان خیر و.آوگوستین برای نخستین بار تاریخ را وارد فلسفھ اش کرد
آنچھ تازه بھ نظر می رسید اعتقاد وی بھ این نکتھ بود کھ این ستیز در .چیزی تازه ای نبود

در این نظر آوگوستین کمتر می توان تاثیرات افالطونی را .طی زمان بھ سر انجام خواھد رسید
ا خود ر" مدینھ الھی"دید،او در این مورد معتقد بود کھ خداوند بھ کل تاریخ نیازمند است تا 

بنابرین تاریخ از آن جھت الزم بود کھ در طی آن ، انسان ھا رشد یابند و شر وبدی را .بنا کند
  .نابود سازند

اگر آوگوستین دیگاه افالطون را وارد مسیحیت کرد،در مقابل بزرگترین و مھم ترین فیلسوف 
یان وی سعی کرد تا م. قرون وسطی توماس اکویناس دیدگاه ارسطو را وارد مسیحیت کرد

او .او توانست میان علم و ایمان پیوندی پدید آورد.بھ وجود بیاورد   مسیحیت و فلسف وحدتی
  .فلسفھ ارسطو را با انجیل ھماھنگ کرد

نیز وجود دارند کھ چھ از طریق " طبیعی -واقعات الھی"توماس معتقد بود کھ مجموعھ ای از 
یکی از این .شکل قابل درک اند بھ یک" طبیعی"تعالیم مسیحیت و چھ بھ کمک عقل ذاتی یا 

اثبات وجود خدا ھم از طریق ایمان و تعالیم دینی .واقعیات این است کھ مثآل خدا وجود دارد
با وجود این .مطمئن تر است،زیرا اگر فقط بھ عقل متوسل شویم،ممکن است اشتباه کنیم

  .ادی وجود نداردتوماس معتقد بود کھ میان تعالیم مسیحیت و دیگاه فیلسوفی چون ارسطو تض

فلسفۀ نو افالطونی در غرب،فلسفۀافالطونی در :مختصر اینکھ فلسفۀ یونانی در سھ شاخھ 
این سھ شاخھ در . شرق و فلسفۀ ارسطویی در جنوب و میان اعراب بھ حیات خود ادامھ داد

اب اعر.اواخر قرون وسطی در شما ایتالیا بھ ھم پیوستند و رود خانھ ای عظیم بھ وجود آوردند
در .فرھنگ خود را در اسپانیا اعمال کردند و فرھنگ یونانی نیز در یونان و بیزانس حاکم بود

فرھنگ باستان چھرۀ اروپا را تغییر " نوزایی"چنین ایامی رنسانس آغاز شد و عصر 
بدین ترتیب می توان گفت کھ فرھنگ عھد باستان در تمامی دروۀ طوالنی قرون وسطی بھ .داد

  .ھ دادحیات خود ادام

  

جستار یاز دھم    



!"ای موجود خدایی در جلد آدمی؛خود را بشناس" 

            

    

فلسفۀ نو افالطونی در :ما در جستار قبلی گفتیم کھ فلسفۀ یونانی در سھ شاخھ    
اعراب بھ حیات خود ادامھ غرب،فلسفۀافالطونی در شرق و فلسفۀ ارسطویی در جنوب و میان 

این سھ شاخھ در اواخر قرون وسطی در شما ایتالیا بھ ھم پیوستند و رود خانھ ای عظیم . داد
اعراب فرھنگ خود را در اسپانیا اعمال کردند و فرھنگ یونانی نیز در یونان .بھ وجود آوردند

رھنگ باستان چھرۀ ف" نوزایی"در چنین ایامی رنسانس آغاز شد و عصر .و بیزانس حاکم بود
دورۀ شکوفایی فرھنگی اروپاست " تجدید حیات"منظور از رنسانس یعنی . اروپا را تغییر داد

کھ در قرن چھاردھم در شمال ایتالیا آغاز شد و بھ سرعت در نواحی شمالی اروپا گسترش 
  .یافت

رد، یکبار پس از دوره ای طوالنی قرون وسطی کھ حیات انسان را در انوار الھی خالصھ می ک
بازگشت "در سر لوحھ این دوران .دیگر عصر آن فرارسید تا انسان در مرکز ھستی قرار گیرد

  .بود و این مبدا مھم جز انسان مداری دورۀ باستان چیزی دیگری نبود"بھ مبدا

در این دوره، . رنسانس یعنی دروانی کھ ھنر و فرھنگ دورۀ باستان تجدید حیات می یافت   
زاران مجسمھ و دست نویس ھای باستانی از زیر خروار ھا خاک، نوعی بیرون کشیدن ھ

بھ حساب می آمد،حتی فراگیری زبان یونانی نیز میان مردم متداول    ورزش یا تفریح عمومی
  .شده بود و این امر سبب شد تا بھ بررسی مجدد فرھنگ یونانی پرداختھ شود

بررسی و مطالعھ رشتھ ھای مختلف .مطالعھ انسان مداری یونانی ھدفی آموزشی نیز داشت
علوم انسانی سبب شد تا مردم نوعی پرورش کالسیک بیابند و از اینطریق مقام انسان را 

  .باالتر از موجودات دیگر بیابند

مھم ترین عوامل پدید آمدن ) قطب نما، باروت و صعنت چاپ(در حقیقت سھ اختراع عمده 
  .دعصر جدیدی است کھ آنرا رنسانس نامیده ان

اختراع قطب نما کار دریانوردی را آسان کرد و ابزار مھمی برای سفر ھای اکتشافی بھ حساب 
سالح ھای جدید این امکان را برای اروپا .ھمین موضوع برای باروت ھم مطرح بود. آمد

مساعد ساخت تا بر فرھنگ ھای آمریکایی و آسیایی و افریقایی و استرلیایی تسلط 
صنعت چاپ ھم برای .کھ باروت در داخل اروپا ھم نقش عمده ای داشتناگفتھ نماند .بیابند

صنعت چاپ باعث تا کلیسا قدرت .انتشار آرای متفکران دورۀ رنسانس اھمیت ویژه ای داشت
پس از مدتی،چند وسیلۀ دیگر ھم بھ این ابزار .انحصاری خود را برای نشر علوم از دست بدھد

ر ھا تلسکوپ بود کھ انقالبی در زمینۀ نجوم بھ وجود یکی از این ابزا.ھای اولیھ اضافھ شد
  .اورد



در پایان قرون .یکی از مھم ترین تحوالت،تبدیل اقتصاد طبیعی بھ اقتصاد مالی بود
اقتصاد برپایۀ تجارت .وسطی،دربرخی از شھر ھای اروپا صنعت رونق فراوان یافتھ بود

بھ این ترتیب مبادلۀ کاال با کاال یھ .نداستوار شده بود و حتی موسسات بانکی بھ وجود آمده بود
و ھمین امر باعث شد تا . بھ عبارت دیگر اقتصاد طبیعی جای خود را بھ مبادلۀ کاال با پول داد

اقتصاد مالی زمینھ ھای رشد .در امر اقتصاد،خالقیت،استعداد و برنامھ ریزی بھ وجود آید
  .جدیدی را برای افراد جامعھ بھ وجود آورد

کھ فیلسوفان یونان باستان توانستند خود را از اعتقادات اساطیری فرھنگ زراعتی ھمانطور ی
در دورۀ رنسانس ھم مردم سعی کردند تا از ھمین طریق خود را از زیر سلطۀ .خالص کنند

در ھمین ایام،ارتباط نزدیک با اعراب در اسپانیا . مالکان و اربابان قدرت کلیسا بیرون بکشند
  .شرق،سبب شد تا فرھنگ یونانی بار دیگر شناختھ شود وفرھنگ بیزانسی در

مھم ترین مسالھ ای کھ در رنسانس بھ چشم میخوردتصویر جدیدی بود کھ در این دوره از 
انسان مداران دورۀ رنسانس اعتقاد جدیدی نسبت بھ انسان و ارزش .انسان مطرح می شود

در قرون وسطی فقط .در تضاد بود میکردند کھ با دیگاه قرون اوسطایی شدیدآ   ھای او عنوان
بھ طبیعت گناھکار انسان توجھ می شد،ولی در دورۀ رنسانس انسان مقامی بسیار واال و 

او . یکی از مھمترین شخصیت ھای عصر رنسانس مارسیلیو فیچینو نام داشت.ارزشمند داشت
ز آنھا یکی دیگر ا!"ای موجود خدایی در جلد آدمی؛خود را بشناس" فریاد بر آورد کھ 

چنین .نوشت"در باب شوکت انسان "جووانی پیکودالمیراندوال بود کھ مدحی تحت عنوان
در قرون وسطی ھمھ چیز در خداوند خالصھ می .چیزی در قرون وسطی غیر قابل تصور بود

  .شد،ولی در دورۀ رنسانس مرکزیت ھمھ چیز انسان بود

یت داده میشود، زیرا متفکران این در دروۀ رنسانس بیش از دورۀ باستان بھ فرد گرایی اھم
این اعتقاد ممکن .عصر معتقد بودند کھ ما فقط انسان نیستیم بلکھ ھر کدام ما منحصر بھ فردیم

بود بھ نوعی خود بزرگ بینی بی در و پیکر منجر شود؛ولی حد مطلوب آن چیزی بود کھ 
انی است کھ بھ منظور از انسان عصر رنسانس،انس.عنوان انسان عصر رنسانس یافتھ است

انسان رنسانس مانند انسان عصر باستان بھ . تمام جنبھ ھای زندگی،ھنر و علم می پردازد
اناتومی و کالبد شناسی و کالبدشگافی می پراختند نھ تنھا بخاطر مسایل طبی بلکھ برای 

از نمایش بدن برھنۀ انسان در آثار ھنری متداول شد؛می بینیم کھ بعد .آفرینش ھای ھنر ی نیز
یک دروۀ طوالنی شرم و حیا مردم از بین رفتھ و انسان تالش می کند مجددآ ھمان چیزی باشد 

  .کھ ھست و از آنچھ ھست شرمنده نباشد

در . در اروپای قرون وسطی، ھنر بیشتر در خدمت کلیساھا و دربار پادشاھان ھر کشور بود
ت بسیار کمی بجای مانده واقع مردم عادی موسیقی خاص خود را داشتند کھ از آن اطالعا

در آغاز رنسانس، اروپاییان پس از پشت سر گذاشتن دوران حکومت مطلق کلیسا، . است
. نسبت بھ مذھب و زندگی پس از مرگ کم توجھ شدند و بیشتر متوجھ زندگی این جھان شدند

تا  آنھا بھ تحقیق در باره گیاھان، جانوران و ھمچنین بھ مطالعات نجوم و فیزیک پرداختند
. بتوانند ھرچھ بیشتر در باره دنیای خود بیاموزند

  
تحصیل برای عده بیشتری . در این دوران شیوه اندیشیدن انسانھا بھ خودشان ھم تغییر کرد

غیر از طبقھ ثروتمند امکان پذیر شد و تبعیض اجتماعی تا حد زیادی از بین رفت و مردمان 
واع ھنرھا بھ درجات باالتر برسند، دیگر دربار یا ثروتمند از ھنرمندان حمایت کردند تا در ان

در چنین جو ھنری، ھنرمندانی با ھر پس . کلیسا قدرت مطلق نبودند و تنھا نقش حامی داشتند



زمینھ اجتماعی قادر بودند تا فارغ از قید و بند ھای قرون وسطایی، تا ھر درجھ کھ میتوانستند 
آنھا بھ سفر . شترین احترام و توجھ را دریافت کنندرشد کنند و از طرف مردم و حامیان خود بی

. در سراسر اروپا میپرداختند و تمام شنوندگان و بینندگان خود را غرق در شگفتی میکردند
  
  

در ابتدای دوران رنسانس سبکھای غالب یکی سبک نواحی ھلند و بلژیک بود کھ بھ فلمیش 
)Flemish (کشورھای  1550در حدود سال اما . شھرت داشت و دیگری سبک فرانسوی

در این دوران انگلستان چنان درگیر . دیگر ھم در این زمینھ بھ فعالیت بیشتری پرداختند
ھیچ تحول موسیقایی در آن بھ وجود نیامد و حتا پس از  1485جنگھای داخلی بود کھ تا 

فظ رنسانس موسیقی در این کشور، آنھا تمام فوت و فنھای خود را بھ صورت یک راز ح
  .کردند

دیگر انسان فقط بھ .بالخره تصور جدید از انسان بھ نوعی شناخت جدید از زندگی منجر شد
بھ این .خواست خداوند آفریده نشده بود بلکھ خواست انسان نیز در این آفرینش مطرح بود 

این احساس آزادی سبب شد تا .ترتیب انسان می توانست از حضورش در این دنیا شادمان باشد
از این پس ھدف انسان شکستن مرز ھا و .نات نا محدودی در برابر انسان قرار گیردامکا

بنابرین ما می بینیم کھ انسان مداری عصر رنسانس .گذشتن از تمامی محدودیت ھا گذشتھ بود
یعنی انسان مداری عصر باستان بر .با انسان مداری دوره باستان تفاوت ھای فراوانی دارد

  .ار انسان تاکید داشتآرامش،اعتدال و اقتد

مسالھ مھم در رابطھ بھ رنسانس اینست کھ رنسانس بھ شناختی جدید از طبیعت منجر 
انسان آن ایام احساس کرد کھ این دنیای مادی منزلگاه اوست و زندگی او در این جھان .شد

این احساس سبب شد تا .تنھا بھ این خاطر نیست کھ خود را برای سفر بھ آخرت آماده کند
طبیعت برای انسان جنبھ ای مثبت .صویری جدید از دنیای مادی برای انسان بھ وجود آیدت

بسیاری از مردم حتی معتقد بودندکھ خداوند در میان مخلوقات خود است زیرا برای .یافتھ بود
چنین دیدگاھی . خداوند نمی توان نھایتی در نظر گرفت بھ ھمین دلیل او در ھمھ جا حاضر است

فیلسوفان قرون وسطی ھمواره بر عرصھ غیر قابل گذر میان .ھ خدایی می نامندرا آیین ھم
انسان و خداوند تاکید داشتند ولی در دوره رنسانس طبیعت پدیده ای الھی بھ شمار و حتی 

آنچھ بر .البتھ کلیسا تمامی این اندیشھ ھای نو را نمی پسندید. نامیده می شد"شکوه خداوندی"
او تنھا معتقد بود کھ خداوند .می تواند دلیل خوبی برای این ادعا باشد سر جوردانو برونو آمد

در طبیعت حاضر است بلکھ اعتقاد داشت کھ قضا بی انتھا ست او بھ ھمین خاطر بھ مجازات 
بھ . میالدی در میدان گل ھای شھر روم سوزاندند ١۶٠٠او را در سال .سختی محکوم شد

ان مداری ضد انسان مداری نیز ھنوز است و بیداد سادگی متوجھ میشویم کھ در کنار انس
  .میکند

رنسانس برای بررسی طبیعت در تالس بودند تا از حواس شان استفاده   دانشمندان عصر
مخالفت با پیروی چشم بستھ و یا کورکورانھ از   رگھ ھای حقیقت جویی و زمزمھ ھای.کنند

گذشتگان از ھمان شروع قرن چھادرھم تعالیم کلیسا و ھم فلسفۀ ارسطویی و جمعی از نظرات 
طریق تفکر   یعنی دانشمندان عصر رنسانس نتیجھ گیری از. میالدی دیده و شنیده میشد

روشی کھ در تمام در دوره دورۀ قرون وسطی مورد تائید . محض را دیگرمردود میدانستند
طبیعت .فت جای ویژه یا) روش بررسی تجربی(دورۀ رنسانس،آزمایش و تجربھ   ولی در. بود

ناگفتھ نماند کھ در قرون وسطی . باید از طریق آزمایش مورد تحقیق و بررسی قرار میگرفت
نیز از روش تجربی استفاده صورت گرفتھ است، اما غیر منظم بود،ولی در دورۀ رنسانس بھ 



  .روش ھای تجربی وآزمایش ھا نظم بخشیده شد

علمی خود را بر پایۀ ریاضیات استوار دورۀ رنسانس تالش شد تا مطالعات و تحقیقات   در
کرده و آنچھ قابل اندازه گیری بود باید بھ شکلی دقیق اندازه گیری میشد، وحتی روش ھای 

و دیگران را    عصر رنسانس در تالش آن بود تا خود  انسان. برای اندازه گیری کشف شد
ه،بلکھ این دیگر طبیعت بود یعنی انسان دیگر بخشی از طبیعت نبود.ازقید و بند طبیعت آزاد کند

  .کھ باید مورد بھره برداری و استفاده وی قرار میگرفت

گالیلوگالیلھ مھم ترین دانشمند قرن ھفدھم معتقد بود کھ کتاب طبیعت بھ زبان ریاضی نوشتھ 
  .شده است

  

  

  ستاردواز دھمج

       

جنبش فرھنگی مھمی بود کھ آغازگر دورانی از انقالب) Renaissance(نوزایی یا رنسانس  
عصر نوزایی دوران گذار بین . ھای علمی و اصالحات مذھبی و تغییرات ھنری در اروپا شد

معموال شروع دوره نوزایی را در قرن چھاردھم در شمال . ھای میانھ و دوران جدید استسده
  .پانزدھم شمال اروپا را نیز فراگرفتاین جنبش در قرن . دانندایتالیا می

این احیای . دانش و ھنر پیشرفتھای عظیمی در ایتالیای سدٔه پانزدھم و شانزدھم بوجود آوردند
دانشمندان، سرایندگان و فیلسوفانی ظھور . مشھور شده است) نوزایی(فرھنگی بھ ِرنسانس 

ھا نقاش. نگریستندتر بھ جھان میتازهکردند کھ با الھام از میراث اصیل روم و یونان با دیدگانی 
ای نقاشی میگرایانھٔه واقعبھ مطالعٔھ کالبد انسان پرداختند و اعضای بدن انسان را بھ شیو

این عقاید تازه بزودی . ھا و کارھای بزرگ ھنری را سفارش دادندفرمانروایان ساختمان. کردند
  .در سراسر اروپا گسترش یافت

  :ھ ھایی اساسی عصر رنسانس را تشکیل میدھندسھ انقالب فکری پای

  انقالب فکری کوپرنیک      -1

  انقالب فکری گالیلھ      -2

  انقالب فکری دکارت      -3

  : انقالب فکری کو پرنیک    -1  



کوپرنیک نظریھ زمین مرکزی را مردود شمرد و بجای زمین ، خورشید محوری یا خورشید   
. دیگر مرکز جھان و انسان نیز دیگر اشرف مخلوقات نبود بااین نظر زمین. مرکز را قرارداد

  .زیرا انسان موجودی بود در کیھان بیکران. این نخستین بحران وجدان انسان غربی بود

نظریھ خورشید محوری، انقالب فکری بزرگی بود زیرا ھم با اصول پذیرفتھ شده نجوم 
نوشتھ  کوپرنیک دست ١۵١۴در سال . بطلمیوسی در تعارض بود و ھم با نص کتاب مقدس

ھایش را درباره فرضیھ خورشید کوتاھی را بین دوستان خود توزیع کرد کھ در آن دیدگاه
  .مرکزی بھ اختصار بیان کرده بود

آور نوشتھ کوتاه کوپرنیک با استقبال زیادی روبرو شد و او را در جمع دانشمندان اروپایی نام
ھای بعد ا قابل عرضھ در محافل علمی نمیدانست و سالاش رگردانید اما کوپرنیک ھنوز نظریھ

  .آوری شواھد و مدارک کرد تا بھ آن اعتبار بیشتری بخشدرا صرف تحقیقات دقیق و جمع

شھرت کوپرنیک بھ جایی رسیده بود کھ آلبرت ویدمانشتات منشی پاپ کلمنت  ١۵٣٣در سال 
ھا در واتیکان ترتیب ھی از کاردینالھفتم یک رشتھ سخنرانی درباره نظریھ او برای پاپ و گرو

کھ تحقیقات کوپرنیک بھ اتمام رسید دیگر در اروپا دانشمندی نبود کھ درباره  ١۵٣۶در . داد
. نظریھ انقالبی او چیزی نشنیده باشد و بسیاری در گوشھ و کنار قاره خواستار انتشار آن بودند

ای خطاب نیکالس فون شونبرگ در نامھ او حتی در کلیسا نیز حامیان پرنفوذی داشت؛ کاردینال
ای مرد فاضل امیدوارم کھ تقاضای مرا بیجا ندانی ولی مؤکدًا از تو ... «: بھ کوپرنیک نوشت

کنم کھ کشف خود در باب کائنات را در معرض قضاوت دیگر نخبگان جھان قرار استدعا می
ا جداول و ھرچھ کھ بھ آن دھی و ضمنا در اولین فرصت ممکن شرحی از نظریھ خود را ھمراه ب

آمیز اگر چھ برای کوپرنیک بسیار این نامھ تشویق» ...مربوط است برای من ا رسال داری
  .اش متقاعد کندارزشمند بود ولی کافی نبود تا او را بھ انتشار نظریھ انقالبی

ورگ کھ با ریاضیدانی بھ نام گئ ١۵٣٩وی ھمچنان بھ تکمیل تحقیقات خود ادامھ داد تا سال 
این دو با ھم نظریھ جدید را مطالعھ . یواخیم رتیکوس آشنا گردید و او را بھ شاگردی پذیرفت

پس از دو سال رتیکوس با استفاده از اصول تئوری کوپرنیک کتاب ناراتیو پریما را . کردند
بھ نام کوپرنیک بخشی از پژوھش او در مثلثات را  ١۵۴٢درباره حرکت زمین نوشت و در 

در برابر اصرار شدید رتیکوس باالخره کوپرنیک پذیرفت کھ شرح کاملی درباره . دمنتشر کر
سرانجام کتاب . نظریھ خود فراھم کند و آن را بھ نورنبرگ بفرستد تا با نظارت او بھ چاپ رسد

  .منتشر شد ١۵۴٣در 
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را مستقل از الھیات ساخت  در عصر رنسانس دومین انقالب فکری را گالیلھ کرد کھ فزیک
گالیلھ مفھومی تازه از حقیقت یعنی طبعیت را اعالم . شاخص ترین متفکر رنسانس گالیلھ است

حقیقت طبعیت ھمواره در برابر : گالیلھ می گفت . کرد کھ بنیاد ھای تعالیم کلیسا را متزلزل کرد
اسرائیل و حضرت مسیح بنی    این حقیقت چیزی نیست کھ یک بار بھ انبیای. چشم ھای ماست
اما برای فھم این حقیقت باید . طبعیت ھمواره در برابر چشمان ماست حقیقت . وحی شده باشد

و بیضوی و مثلث و   زبان این حقیقت اشکال ھندسی یعنی دایره. با زبان ریاضی آشنا بود
یلھ علم گال. کھ در کتاب مقدس سخنی از ریاضی و ھندسھ بھ میان نیامده است.امثالھم است

تکیھ گاه علم فزیک از آن پس خرد . فزیک را سکوالر کرد و آن را از الھیات مستقل دانست



  .انسان بود

گالیلھ قانون آونگ را کشف کرده بود قانون آونگ گالیلھ امروزه ھمچنان در امور گوناگون بھ 
برای اندازه گیری حرکات ستارگان و یا مھار روند کار ساعتھا از این قانون  رود مثٌالکار می

کنند آزمایشھای او در باره آونگ آغاز فیزیک دینامیک جدید بود واکنشی کھ قوانین استفاده می
در دانشگاه  ١۵٨٨گیرد گالیلھ در سال شوند در بر میحرکت و نیروھایی را کھ باعث حرکت می

  .گرفت و در ھمانجا برای تدریس ریاضیات باقی ماند) استادی(تریپیزا مدرک دک

سالگی دومین کشف بزرگ علمی خود را بھ انجام رسانید کشفی کھ باعث  ٢۵در   گالیلئو گالیلھ
از بین رفتن یک نظریھ بھ جا مانده دو ھزار سالھ شد و دشمنان زیادی برایش افرید در دوران 

ارسطو کھ در قرن  –ھای فیلسوف بزرگ یونانی اساس فرضیھ گالیلھ بخش بسیاری از علوم بر
زیست بنا شده بود اثر او بھ عنوان مرجع و سرچشمھ تمامی علوم بھ شمار پیش از میالد می ۴

کرد انسان کامل و عاقلی بھ آمد ھر کس کھ بھ یکی از قانونھا و قواعد ارسطو شک میمی
بیان کرده بود این ادعا بود کھ اجسام سنگین تندتر از آمد یکی از قواعدی کھ ارسطو شمار نمی

گویند کرد کھ این قاعده اشتباه است بھ طوری کھ میکنند گالیلھ ادعا میاجسام سبک سقوط می
او برای اثبات این خطا از استادان ھم دانشگاھی خود دعوت بھ عمل آورد تا بھ ھمراه او بھ 

کیلو و دیگری بھ وزن  ۵گالیلھ دو گلولھ توپ یکی بھ وزن  باالترین طبقھ برج مایل پیزا بروند
نیم کیلو با خود برداشت و از فراز برج پیزا ھر دو گلولھ را بھ طور ھمزمان بھ پایین رھا کرد 

در کمال شگفتی تمام حاضران در صحنھ مشاھده کردند کھ ھر دو گلولھ بھ طور ھمزمان بھ 
سرعت سقوط اجسام بھ (قانون فیزیکی مھم را کشف کردزمین رسیدند گالیلھ بھ این ترتیب یک 

  ).وزن آنھا بستگی ندارد

معروف شد، اساس فیزیک " اصل ھم ارزی"یا " سقوط آزاد"بعدھا این اصل کھ بھ قانون 
را بر پایھ درستی ھمین " نسبیت عام"آلبرت اینشتین، تئوری معروف خود . مدرن را بنا نھاد

    . اصل نگاشتھ است

ھمچنان موفق بھ ساختن یک نوع دوربین گردید ولی این دستگاه قدرت زیادی نداشت گالیلھ    
اما مطلب مھم این بود کھ اصل اختراع کشف شده بود و ساختن دوربین قوی تر فقط کار فنی 

تقدیم شد و در کنار ناقوس سن مارک گذاشتھ شد » ونیز« این دوربین بھ رئیس حکومت. بود
د در پشت دوربین قرار گرفتند و ھمگی دچار حیرت و تعجب شدند سناتورھا و تجار ثروتمن

چون آنھا خروج مؤمنین را از کلیسای مجاور و کشتیھایی را کھ در دورترین نقاط افق در 
حرکت بودند مشاھده نمودند ولی گالیلھ فورٌا دوربین را بھ طرف آسمان متوجھ ساخت مشاھده 

ھ تماشای آن نبود شور و شعفی فراوان در گالیلھ بھ مناظری کھ تا آن زمان ھیچ چشمی قادر ب
ای صاف و صیقلی وجود آورد گالیلھ مشاھده نمود کھ ماه بر خالف گفتھ ارسطو کھ آن را کره

دانست پوشیده از کوه ھا و دره ھایی است کھ نور خورشید برجستگی ھای آنھا را مشخص می
کوچک بھ دور سیاره مشتری در حرکت  سازد بھ عالوه مالحظھ نمود کھ چھار قمرتر می

تمام این نتایج  ١۶١٠ھای خورشید را بھ چشم دید دانشمند بزرگ در سال ھستند و باالخره لکھ
آسمان انتشار داد کھ موجب تحسین و تمجید بسیار گشت »کتاب قاصد « ای بھ نامرا در جزوه

بلکھ جمعی از مردم بر او  ولی انتشار کتاب قاصد آسمان فقط تحسین و تمجید ھمراه نداشت
 ٧داند و حال آنکھ تعداد فلزات نمی ٧پرسیدند چرا تعداد سیارات را اعتراض کردند و از او می

سوراخ موجود است گالیلھ در جواب تمام  ٧شاخھ دارد ودر کلھ آدمی  ٧است و شمعدان معبد 
  .شتباه شودسؤاالت فقط گفت با چشم خود در دوربین نگاه کنید تا از شما رفع ا



ھای علمی را کھ بر مشاھدات و پژوھشھای گالیلھ او را بھ این وادی رھنمون شدند کھ فرضیھ
گشتند اساس آنھا زمین در مرکزیت عالم قرار داشت و خورشید و ستارگان بھ دور آن می

کرد نزدیک بھ نیم قرن پیش از آن کوپرنیک اثر بزرگ خود را کھ طی آن ثابت . شمردمردود می
در معرض  -گردندای ما ست و زمین و سیاره ھا بھ دور آن میخورشید در مرکز دستگاه ستاره

  . اذھان عموم قرار داده بود
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بجای کتاب مقدس و سنت    سومین انقالب فکری را دکارت براه انداخت، دکارت عقل بشر را
  .ا این کار دکارت سوژه آفریدب. پاپ و کلیسا و فرمانروا قرار داد

اندیشھ ھای روشن و « در اروپای غربی فلسفھ دکارت خرافات را از میان برداشت و عصر   
« دیگر ھمھ چیز را با محک عقل می سنجدیدند حتی محتویات کتاب مقدس . آغاز گشت» متمایز
بعیت روش روشن دکارت برای پژوھش ط. داد   را عصر ایمان جایش را بھ عصر خرد» انجیل

  .قیاسی و استنتاجی بود

پا بھ عرصھ میگذارد، قانون گالیلھ ) رصد خانھ(نیوتن منحیث وارث دستاورد ھای گالیلھ و کپلر
در خصوص سقوط آزاد اجسام و قوانین کپلر را در قانون جاذبھ عمومی یگانھ کرد، روش 

  .نیوتن روش تحلیلی و استقراری بود

در برابر مردم عادي براي فکر کردن، خرافات تحمیل شده از  در دوران دکارت، بزرگترین مانع
طرف کلیسا بود، کھ مگر آنکھ کسي ھمھ صفحات فلسفھ ھاي قرون وسطي را نیاموختھ باشد، 

در نتیجھ، مردم نیاز داشتند کھ یاد بگیرند کھ درباره    .نمیتواند برروي سؤاالت فلسفي بیاندیشد
این ھدفي است   .آنکھ تفکر فلسفي جدیدي را برپا کننداین ستونھاي جھل شک کنند، قبل از 

   Meditations of First Philosophyکتاب تأمل اندیشمندانھ درباره فلسفھ اولي   کھ
  .دکارت در برابر خود قرار داده است

شکاکیون بھ شک و تردید معروف بودند، و ھمھ میدانستند کھ تفکر و اندیشھ آنھا، نمیتوانست 
از سوي دیگر، جستجو براي یقین، مترادف . بھ بار آورد" مطمئن"براي زندگي  فلسفھ مثبتي

معھذا، دکارت،    .و فالسفھ اش یعني فالسفھ اسکوالستیک بود   با قبول اصول منظم کلیسا،
کھ براي عموم ھم گیرا بود را، ترویج میکرد، و در نتیجھ آن، مباني    ،*شک براي یقین*

  : او مینویسد.فرد عادي الئیک نیز بھ لرزه میافتاد تقسیم بندي روحاني متخصص و
نھ آنکھ من شکاکیون را تقلید کنم، کھ شک را بخاطر خود شک انجام میدھند، و ھمیشھ "

میخواھند کھ بي تصمیم باقي بمانند، بالعکس، ھدف من رسیدن بھ یقین بود، و کنار زدن زمین 
  ."تا کھ بھ تختھ سنگ یا خاک رس برسم    و شن روان،

   بنابراین، نوع شک دکارت، توان آنرا داشت کھ عمومي تر شود، در مقایسھ با شک شکاکیون،
   دکارت بسیار محتاط است،   .کھ اساسأ براي عده اي روشنفکر میتوانست جذابیت داشتھ باشد

ھمھ راھنما   .معین کند mediationsتا کھ قواعد رفتاري و اخالقي را قبل از تأمل اندیشمندانھ
   براي چنین راه پیمائي فلسفي مھم ھستند، تا کھ از سرگرداني   ي الزم براي فرد الئیک،ھا

با پیش فرض این شرایط اولیھ در کتاب بحث درباره متد است کھ وي حرکت مورد   .اجتناب شود
 Meditations of Firstتأمل اندیشمندانھ درباره فلسفھ اولي    نظرش را در کتاب

Philosophy ندتوصیف میک.  



اما حرکت مھم وي، در    .ابتدا وي درباره حواس شک میکند   در کتاب تأمل اندیشمندانھ،
Meditation  ،و حتي شک " ؟...آیا خدائي وجود دارد"دوم است، کھ شک کردن بھ خدا است

من بایستي آزمایش کنم کھ آیا خدا وجود "...میکند کھ آیا خدا فریب دھنده است، وقتي مینویسد 
  ."اگر ھست، اینکھ آیا میتواند فریبکار باشد یا نھدارد، و 

در عصري کھ دکارت در آن زندگي میکرد، این بزرگترین گناه بود کھ بھ وجود خدا شک شود،   
فرانسیس بیکن، پدر امپریسیسم و    .تا چھ رسد بھ آنکھ درباره خدا بمثابھ فریبکار فکر شود

با گفتن آنکھ فلسفھ بایستي فقط بر روي    بود،ھم دوره دکارت، کار را براي خود آسان کرده 
استدالل تکیھ کند، در صورتیکھ الھیات از طریق اعتقاد قابل شناخت است، و بھ اینصورت 

در مقایسھ، دکارت، از سوي دیگر، ھدف خود    .بیکن از رودرروئي با کلیسا اجتناب کرده بود
عني براي جامعھ، اندیشھ مستقل را را دقیقأ بر روي ممنوع ترین شک جامعھ خود میگذارد، ی

بسیاري از منقدان، بھ نتیجھ گیري خدامنشانھ   .بروشني در برابر عموم بھ نمایش میگذارد
و نیز بھ عملکرد و کوشش ھاي وي براي سازش کلیسا و علم اشاره   دکارت درباره اعتقاد،

باال در رابطھ با شک در میکنند، و این ھا را بعنوان دلیل بر نا صادق بودن دکارت در حرکت 
چھ منقدین درست گویند و چھ نھ، و صرفنظر از نتیجھ گیري خود دکارت از    .وجود خدا میدانند

است، ، این    بحثي کھ طرح کرده است، و با اینکھ درک خودش اساسأ محافظھ کارانھ بوده
ان یک واقعیت غیر قابل انکار است کھ برخورد دکارت در شک و حتي مشاھده خدا بعنو

وقتي عامھ    .فریبکار، اعتقادات مذھبي زمان خود را بطور جدي تھدید و بھ لرزه درآورده است
مردم چنین برخوردي با خدا را جائز بشمارند، عمأل این حرکت میتواند بھ کفر انجامد، صرفنظر 

کري، در واقع این طرح ف  .از آنکھ جواب ھاي مقابل بحث اولیھ ھر قدر ھم قانع کننده باشند
دقیقأ نطفھ انقالب دکارتي بود، گرچھ این تحول از طریق شاید یک محافظھ کار آغاز شد، یعني 

جرئت بھ شک درباره اعتقادات غالب در جامعھ، ھمانقدر براي تشویق ! خود شخص دکارت
  .اندیشھ مستقل الزم بود، کھ برسمیت شناختن برابري ظرفیت استدالل در انسانھا

ستارسیز دھمج

رنسانس

       

ما در بحث قبلی خاطر نشان کردیم کھ دانشمندان عصر رنسانس، طبیعت را از طریق آزمایش 
. و تجربھ مورد موشکافی و بررسی قرار میداند و این روش را بررسی تجربی نامیده اند

گیریھا ،بھ اکتشافات بزرگی دست پیدا دانشمندان توانستندبھ کمک ھمین آزمایش ھا و اندازه 
  .کنند

این روش علمی جدید زمینۀ زایش انقالب صنعتی را فراھم و ممکن ساخت،ھمین تحول 
خالصھ اینکھ در این دوره مردم . صنعتی محیط مناسبی برای تمامی اکتشافات جدید مھیا کرد

دیگر بخشی از طبیعت  یعنی انسان.کوشش داشتند تا خود را از قید وبند طبیعت آزاد کنند



فراسیس . نبود،بلکھ این طبیعت بود کھ مورد استفاده و بھ رھبرداری انسان قرار می گرفت
" دانش"منظور او از ".دانش قذرت است"بیکن،فیلسوف انگیسی بھ این باور بود کھ 
  . شناختی بود کھ از طریق تجربھ بھ دست می آمد

دور زمین نمی گردد،بلکھ زمین است کھ بھ دور ما از کوپرنیک و ادعای او کھ خورشید بھ 
این مھم ترین نظر کوپرنیک بود،اما کوپرنیک خورشید را .خورشید در حال گردش است گفتیم

مرکز عالم می دانست در حالی کھ امروز میدانیم خورشید یکی از ملیارد ھاستارۀ کھکشان 
دارد،یکی از ملیارد ھا ماست و تازه، این کھکشانی ھم کھ منظومھ شمسی در آن قرار 

عالوه بر این، کوپرنیک معتقد بود کھ زمین و دیگر سیارات در . کھکشانی است کھ وجود دارد
اما یوھانس کپلر منجم آلمانی در آغاز قرن    .مداری دایره ای شکل بھ دور خورشید می گردند

کرات بھ دور  ھفدھم میالدی پس از سالھا تحقیق و بررسی توانست ثابت کند کھ مدار گردش
کپلر باور داشت کھ با نزدیک شدن کرات بھ خورشید،سرعت .است) تخمی(خورشید بیضوی

گردش آنھا بیشتر می شود و ھرچھ در مدار خود از خورشید دور شوند،سرعت گردششان ھم 
او .در زمان کپلر بود کھ ثابت شد، زمین ھم چیزی بیش از سیارات دیگر نیست.کمتر می شود

  .ھ مجموعۀ قوانین فیزیکی مشخصی بر تمامی عالم حاکم استمعتقد بود ک

عالم بزرگ دیگر این دوره بعد از گالیلھ کھ در بحث قبلی نظریات او را بیان کردیم، اسحاق 
ما تبیین کامل منظومۀ شمسی و گردش .بود) میالدی 1727-1642(نیوتن فزیکدان انگلیسی

سیارات منظومۀ شمسی بھ    ص کرد کھ چرانیوتن نھ تنھا مشخ.سیارات را مدیون او ھستیم
او این کار را بر مبنای نظر . دور خورشید می گردند،بلکھ دلیل این گردش را ھم توضیح داد

  .گالیلھ انجام داد

نیوتن قانون جاذبۀ عمومی را مطرح کرد منظور از قانون جاذبۀ عمومی این است کھ ھر دو 
و شدت این جذب متناسب با جرم آنھا و نسبت ذرۀ ماده در جھان،یکدیگر را جذب می کنند 

  .عکس مجذور فاصلۀ آنھا است

نیوتن ثابت کرد کھ سیارات در مدار ھایی بھ شکل بیضوی بھ دور خورشید می گردند و دونوع 
یکی بھ دور خود،تحت تاثیر نیروی وارده از کرات دیگر منظومھ شمسی کھ ما بھ .حرکت دارند

ی ھم گردش بھ دور خورشید تحت تاثیر نیروی جاذبھ آن حرکت وضعی می گوییم و یک
در واقعیت نیوتن موفق شد ثابت کند کھ این قوانین . خورشید کھ آنرا حرکت انتقالی می نامیم

او از این طریق تواست تصوری .در مورد حرکت تمامی اجسام در کل کھکشان ھا صادق است
مردم معتقد بودند کھ قوانین زمینی با  در قرون وسطی.را کھ در قرون وسطی معتبر بود،رد کند

  .دیدگاه خورشید مرکزی بھ اثبات رسیده بود و قطعیت داشت.قوانین آسمانی فرق دارد

پس از جدایی فلسفھ و علم از الھیات،بھ . رنسانس تصویر جدیدی ھم از خداوند بھ دست داد
ی از انسان بھ دست رنسانس تصویر جدید.تدریج تغییراتی ھم در جھان بینی مسیحی ظاھر شد

رابطۀ ھر .داد و ھمین تصویر جدید باعث شد تا در شیوۀ عبادات مردم تغییراتی بھ وجود بیاید
  .فرد با خداوند نسبت بھ رابطھ از طریق کلیسا، اھمیت بیشتری یافت

زبان آلمانی ،شاخص گذاِر پروتستانتیسم، مترجم انجیل بھبنیان) 1546- 1483(مارتین لوتر 
ه اصالحات دینی اروپا در قرن شانزدھم، کسی است کھ توانست برای نخستین بار ترین چھر

اھمیت ایمان عمیق فردی بھ خداوند را نشان دھد و نقش مھمی در پایان گرفتن قرون وسطی 



  . داشتھ باشد

کھ خود کشیش بود از کلیسا برید چون نمی خواست برای آمرزش روحش بھ کلیسا پول    لوتر
لوتر از این .د بود کھ آنچھ در کتاب مقدس آمده است، مالک است و نھ چیز دیگراو معتق. بدھد

طریق سعی داشت تا بھ سرچشمھ مسیحیت باز گردد؛درست ھمانطور کھ انسان مداران دورۀ 
او تورات و انجیل را .رنسانس بھ دنبال سرچشمھ ھای ھنر و فرھنگ عھد باستان می گشتند

لوتر بار . کتاب مقدس را می خواند و کشیش خود میشدبھ آلمانی ترجمھ کرد تا ھرکس 
مسئولیت بزرگی را بردوش افراد جامعھ گذاشت تا رابطۀ فردی با خداوند بر قرار سازند، این 

یکی از دانشمندان گفتھ . کار لوتر در واقع با دیدگاھھای رایج دورۀ رنسانس ھمخوانی داشت
  ".لوتر مذھب را آزاد کرد نھ انسان را:"است 

تحصیل برای عده بیشتری. در این دوران شیوه اندیشیدن انسانھا بھ خودشان ھم تغییر کرد
مردمان غیر از طبقھ ثروتمند امکان پذیر شد و تبعیض اجتماعی تا حد زیادی از بین رفت و

دیگر دربار یا ثروتمند از ھنرمندان حمایت کردند تا در انواع ھنرھا بھ درجات باالتر برسند،
ھنرمندانی با ھر پس در چنین جو ھنری،. قدرت مطلق نبودند و تنھا نقش حامی داشتند کلیسا

وسطایی، تا ھر درجھ کھ میتوانستند زمینھ اجتماعی قادر بودند تا فارغ از قید و بند ھای قرون
آنھا بھ سفر . احترام و توجھ را دریافت کنندرشد کنند و از طرف مردم و حامیان خود بیشترین

  .شنوندگان و بینندگان خود را غرق در شگفتی میکردندراسر اروپا میپرداختند و تمامدر س

  رنسانس و نخستین دولت شھر  

بھ گواھی تاریخ، از درون استبداد مذھبی فرھنگی اروپا برای اولین بار جنبش 
در فلورانس ایتالیا از زیر خاکستر ھای ھزار سالھ فروزان گشت،در » عقالنیت«اومانیزم

ورانس برای نخستین بار دولت شھر فلورانس بر روی شانھ ھای طبقھ متوسط شکل گرفت، فل
سپس ایدۀ دولت و ملت باعث حرکت دانش و ھنر گردید،از متفکران آن دوره یکی لیوناردو 

ھنرمند شھیر ایتالیا بود کھ با آثارش روح تازه ای  )١۵١٩ مھ ٢ - ١۴۵٢ آوریل ١۵(داونچی
  :او چھ زیبا گفتھ است.الیا و بخصوص شھروندان فلورانس دمید بھ ملت ایت

  "معرفت زمان ھای گذشتھ و جغرافیای عقل را زینت و پرورش می دھند"

بیشتر .و بودنھایت خالق و کنجکااو بی. انددانستھ» فرد رنسانسی« الگویکھنداوینچی را 
  .است یزامونالو  شام آخرھای نقاشی نگارگریمعروفیت او بخاطر 

متفکر دیگری این دوره کسی نیست بھ جز ماکیاولی کھ با اثر ھمیشھ جاویدان اش یعنی    
وملت را بھ    کتاب شھروند،برای نخستین بار بھ صورت ھدفمند و نظام مندتیوری دولت

بشریت پیشکش نمود کھ در غایت تکامل فکری خود دولت شھر فلورانس را بھ ملت دولت 
  .فرانسھ تبدیل کرد

سپس لویاتان کھ نمادی از دولت است بوسیلھ ای فلیسوف انگیسی توماس ھابز بھ حیث 
بھ زبان انگیسی نوشتھ شد،ھابز در تیوری  1679-1588دومین اثری بود کھ در سالھای 

فلسفی سیاسی خود،دولت را لویاتان نامید،لویاتان در کتاب مقدس تورات بھ اژدھار بسیار 
ماد قدرت است،ھابز این نماد را از تورات بھ عاریت گرفت ولی خطرناک اشاره میشود کھ ن

خواست بگوید کھ باید یک قدرت واحد وجود داشتھ باشد تا قادر بھ کنترول جامعھ و ملتی باشد 



  .ملت را تداعی می کنند -کھ این ھمان مفکوره دولت

ا باید نحبگان یعنی اینکھ تا وقتیکھ ملت شکل نگرفتھ و بھ غایت تکامل خود نرسیده،ابتد
  .جامعھ پیشقدم شوند و دولت ملت ھا را بسازند

ھابز طرفدار ایجاد دولت متمرکز و قوی بود،چون بھ عقیده وی انسان ھا ذاتآ خود سر و 
انارشیست ھستند و تاریخ نشان داده کھ قوی ھمیشھ بر ضعیف حاکمیت داشتھ پس دولت 

و خود سر را با استقرار زور و انظباط، سر پایدار از نیرومندان بوجود بیاید تا رعیت ضعیف 
  .جایش بنشاند

اصل گپ این است کھ ھابز تیوی دولت متمرکز ملی و تیوری شھروند را پایھ گذاری کرد، و 
  .این تیوری ھا بودکھ در فرایند تکامل خود ملت دولتھای امروزی را بوجود آورد

جامعھ مدنی را مطرح کرد ) 1633-1704(بعد از ھابز جان الک فیلسوف انگلیسی در سالھای 
و تیوریزه ساخت، الک جامعھ مدنی را قطب دوم دولت میدانئ،الک بھ این عقیده بود کھ دولت 
ھا بدون جامعھ مدنی بھ سمت استبداد میروند و برای تامین آزادی ھای اساسی مثل آزادی 

رف از آزادی ھا خود حراست عقیده و بیان الزم است تا ملتھا بوسیلھ نھاد ھای مدنی از یکط
کنند از طرف دیگر بر اعمال دولت ھا نظارت داشتھ باشند، افکار الک اثر ژرف بر انقالب 
فرانسھ،انقالب امریکا و آلمان گذاشت وبورژوازی صنعتی رادر قاره اروپا بھ جامعھ مدنی 

دیده میشود و  تبدیل کرد،چنانچھ در اعالمیھ انقالب کبیر فرانسھ افکار جان الک بھ روشنی
  .بخش از مواد اعالمیھ را تشکیل میدھد

الک بر عکس ھابز بھ این باور بود کھ دولت باید مشروعیت خود را از ملت بگیرد و مدنی 
با عقاید .باشد و بوسیلھ ای قانون ھمھ ای شھروندان از قوی و ضعیف دارای حق برابر باشند

دولت و  -سیونالیسم مدنی میدھد،یعنی ملتالک است کھ ناسیونالیسم تاریخی جایش را بھ نا
  .شھروند آزاد

  

ستارچھار دھمج

اگر ما نظرات ارسطو را بخاطر داشتھ باشیم،او معتقد بود کھ انسان و حیوان ویژگی ھای   
فکر مشابھ متعددی دارند،ولی یک مشخصۀ مھم آنھا را از ھم متمایز می سازد و آن قوۀ ت

.است

دموکرایتوس تفاوت چندانی میان انسان و حیوان ندیده بود،زیرا معتقد بود ھمھ چیز از ذرات 
او حتی اعتقاد نداشت کھ انسان یا حیوان روح جاودانھ .کوچکی بھ نام اتم ساختھ شده است

دموکرایتوس روح را ھم مشکل از ھمین اتم ھا می دانست و معتقد بود کھ اتم .داشتھ باشند
بنابران دموکرایتوس تفکر را .ای آن پس از مرگ درجھات مختلف از ھم پاشیده می شوندھ

  .مستقل از روح نمی دانست



  . حاال ببینیم در قرن ھفدھم کھ این دوره را باروک می نامند، انسان متفکر چگونھ می اندیشد

بھ کار "نامنظم مروارید ھای "باروک در اصل شکل تحول یافتۀ واژه ای است کھ در معنی 
مشخصۀ بارز ھنر دورۀ باروک کثرت شکل ھای متوع و استفاده از تضاد در ترکیب .میرود

این تضاد ھای آشتی .است؛درست برخالف ھنر دورۀ رنسانس کھ سر تا پایش ھماھنگی است
در یک طرف ھنوز رنسانس با جھان بینی خاص خود .ناپذیر را باید ویژگی قرن ھفدھم دانست

کھ برای انسان و حیات قایل بود،قرار داشت و در طرف دیگر و درست در تضاد با و ارزشی 
ما در این دوره چھ در زمینھ ھای .آن،نفی زندگی دنیوی و ارتجاع مذھبی قرار گرفتھ بود

درھمین ایام دیر .ھنری و چھ در زندگی روزمرۀ مردم شاھد تنوع شدید جھان بینی ھا ھستیم
نی بھ آنھا راه یافتند کھ معتقد بودند باید خود را از زندگی کنار ھایی تاسیس شدند و راھبا

  .کشید

بود؛در مقابل ھم شعار " دم غنیمت است) "Carpe diem(یکی از شعار ھای دورۀ باروک 
مرگ را بھ یاد داشتھ "بھ کار میرفت،یعنی) Memento mori(دیگری بھ ھمین زبان التینی 

  ."باش

نقاش مجلس پر شوری را .ی در جھان بینی بھ چشم می خورددر نقاشی نیز ھمین دو گانگ
  .نقاشی کرده و در پایین ھمین نقاش تصویر یک اسکلت را ھم رسم می کرد

بنابرین عصر باروک را می توان از یک سو دورۀ غرور و جنون دانست و از سوی دیگر 
  .شددوره ای بھ شمار آورد کھ در آن بھ بی ثباتی و نا پایداری حیات توجھ 

در طی جنگ ھای متمادی،اروپا بھ نیمھ .عصر باروک از نظر سیاسی ھم دورۀ تضاد ھا بود
میالدی ادامھ  1648تا1618بدترین آنھا جنگ ھای سی سالھ بود کھ از.بیابانی مبدل شده بود

البتھ جنگ ھای .این جنگ تمام اروپا را در برگرفت و ھمھ جا را با خاک یکسان کرد.داشت
در این جنگ ھا آلمان بیش از ھر کشور .صل مجموعھ ای از چندین جنگ استسی سالھ در ا

این جنگ در اصل .دیگر لطمھ دید و در نتیجھ،فرانسھ بھ تدریج بھ قدرت بزرگ اروپا مبدل شد
  .میان پروتستان ھا و کاتولیک ھا بود،ولی مسالھ قدرت سیاسی ھم مطرح بود

درکنار اشرافیت فرانسوی .طبقات اجتماع است عالوه براین،قرن ھفدھم نشانگر اختالف شدید
بھ ھر حال .و مجموعۀ کاخ ھای ورسای ،فقر و بدبختی شدید گریبان گیر مردم عادی بود

برخی مدعی اند کھ شرایط سیاسی عصر باروک در ھنر .قدرت، با خود شکوه و جالل می آورد
زوایای شکستھ و متداخل بناھا عصر باروک ماالمال از .و معماری این دوره قابل رویت است

در عصر باروک تیاتر مفھومی .و سیاست آن روزگار نیز آکنده از قتل و فتنھ و دسیسھ است
تیاتر دورۀ باروک نمونھ . تیاتر شاخص ترین نماد باروک است.بیش از یک ھنر ساده داشت

کست می مردم در تیاتر می توانستند دریابند کھ مثآل غرور موجب ش.ای بود از زندگی انسان
تیاتر می توانست تصویری بی رحمانھ از ضعف و ناتوانی انسان را بھ نمایش .شود

  .چیزی کھ ما امروز در قرن بیست و یکمی سخت محتاج آنیم.بگذارد

  :فلسفھ در دوره باروک

ایده آلیسم و ماتریالیسم دو دیدگاه مخالف و متقابل فلسفی در عصر باروک نیر حضور گسترده 
در گذشتھ گفتیم کھ بعضی از .عصر نیز تضاد ھای فلسفی قد افرازی دارند دارند، در این

مکتب آنان را ایده آلیسم می .فیلسوفان معتقد بودند کھ آنچھ ھست معنوی و ساختھ ذھن است



در برابر آنھا ،گروھی از فالسفھ ھم فقط بھ جھان مادی توجھ داشتند ،آنھا پیرو مکتب .نامند
  .بودند کھ تمام چیزھای حقیقی از مواد مادی ملموس بھ دست می آیدماتریالیسم بوده ومعتقد 

در این میان شاید بتوان گفت کھ .ماتریالیسم ھم در قرن ھفدھم میالدی پیروان فراوانی داشت
دید گاه توماس ھابس،فیلسوف انگلیسی بیش از ھر فیلسوف دیگر این دوره در مکتب 

تمامی پدیده ھا،حتی انسان و حیوان از مجموعھ ای  او معتقد بود کھ.ماتریالیسم تاثیر گذارد
عناصر مادی تشکیل شده اند و حتی درک انسان از جھان خارج نیز بھ دلیل عملکرد مجموعھ 

  .ای از این عناصر در مغز است

  
ایده آلیسم و ."پس او معتقد بھ چیزی بودکھ دوھزار سال قبل دموکرایتوس مطرح کرده بود

اما کمتر اتفاق می افتد کھ مانند عصر . سر تاریخ فلسفھ مطرح بوده اندماتریالیسم در سر تا 
ماتریالیسم دایمآ از طریق علوم .باروک،این دو مکتب فکری کنار ھم حضور داشتھ باشند

نیوتن اعالم کرده بود کھ قوانین حرکت عمومی اند و صدق آنھا . طبیعی جدید تقویت می شد
ن جاذبھ و حرکت اجسام در تمامی تغییرات طبیعی معتبرند، او معتقد بود کھ قوانی.دایمی است

بنابرین آنچھ وجود دارد تابع .خواه این تغییرات در کره زمین رخ دھد،خواه در کل کائیات
بدین .قوانینی غیر قابل تغییر یا علم مکانیک است کھ می توان آن را با دقت ریاضی توضیح داد

  .یل کردترتیب نیوتن جھانبینی مکانیکی را تکم

  
اما باید توجھ داشتھ .واژه میکانیک از ریشھ یونانی گرفتھ شده است کھ بھ معنی ماشین است

باشیم کھ ھابس و نیوتن ھیچ کدام تضادی میان جھان بینی مکانیکی و ایمان بھ خداوند نمی 
. این موضوع برای بسیاری از ماتریالیست ھای قرن ھجدھم و نوزذھم نیز مطرح نبود.دیدند

 -انسان"میانھ قرن ھجدھم میالدی المتری طبیب و فیلسوف فرانسوی کتابی تحت عنوان  در
نوشت او در کتابش بھ این موضوع اشاره کرد کھ انسان ھمان طور کھ برای راه "ماشین 

مدتی بعد الپالس .ھایی ھم برای فکر کردن دارد" ماھیچھ"رفتن از ماھیچھ استفاده می کند،
او معتقد بود کھ اگر . آرای خود،دیدگاھی کامآل مکانیکی را رواج داد ریاضی دان فرانسوی با

ھوش انسان بتواند موقعیت تمامی اجزای ماده را در زمانی خاص تشخیص دھد،احتمال از 
میان میرود و آینده ھمچون گذشتھ در برابر چشمان ما قطعیت می یابد،بھ این ترتیب ھر چھ 

  .این جھان بینی را دتر مینیسم می نامیم.خواھد یود قرار است اتفاق بیفتد از پیش مشخص

  
در این شرایط ھمھ چیز محصول فرایند ھای مکانیکی خواھد بود،حتی فکر کردن و خواب 

ماتریالیست ھای آلمانی قرن نوزدھم اعتقاد داشتند کھ تولید فکر در مغز چیزی شبیھ بھ .دیدن
  .تولید ادار در کرده یا تولید صفرا در جگر است

یکی دیگرا از فیلسوفان مھم قرن ھفدھم یعنی الیبنیتس بھ این نکتھ اشاره می کند کھ تفاوت 
مھم میان آنچھ بھ ماده مربوط است و آنچھ با ذھن ارتباط دارد،دراین است کھ پدیده ھای مادی 
بھ عناصر کوچک تری قابل تقسیم اند،ولی پدیده ھای ذھنی یک کلیت را تشکیل می دھند و 

  .زیھ بھ عناصر کوچک تر نیستند و نمی توان آنھا را بریدقابل تج

  باروک، ھنر و ادبیات



سال پیش از رنسانس صنعتی و فلسفھ عصر مدرن شکل گرفت؛  200رنسانس ادبی و ھنری، 
ھای علمی و فلسفی پدید آید و اندیشمندانی ھمچون فرانسیس قبل از آن کھ دگرگونییعنی
ھای سوبژکتیویستی و راسیونالیستیوجود گذارند و اندیشھو رنھ دکارت پا بھ عرصھ بیکن

شناسی علمی و تجربھ گرایی بیکنی در جھان علم تحقق یابد، در عرصھ ھنر،دکارت و روش
تحوالت ژرف ھنری پدید آمده بود؛ بدین صورت کھ رنسانس آغازین و رنسانس پیشرفتھ در

نی مانند رافائل، مازاتچو، میکالنژ،عرصھ ھنر در تضاد با سبک گوتیک شکل گرفت و بزرگا
سازی، و افرادی چون برونلسکیتیسین، جوتو، داوینچی، دوناتلو در عرصھ نقاشی و مجسمھ

ھای متفاوتو برامانتھ در عرصھ معماری بھ ابداع و ابتکار ھنری دست یافتند و در حوزه
گذشتھ خود تفکیک  ھنری، تحوالتی چشمگیر بھ وجود آوردند؛ بھ طوری کھ تاریخ ھنر از

  .و ھنر وارد دوره رنسانس و نوزایی شدگشت

  

سازی، تحوالت ھنری در نقاشی، مجسمھ (1(کھ در قرن چھاردھم و پانزدھم پس از آن
ھای ھای ھنری چنان پیشرفتھا و سبکروشھا روی داد، درمعماری، ادبیات و دیگر عرصھ

ھای سال نھ تنھا این دگرگونی 200حدود چشمگیری رخ داد کھ پس از رنسانس پیشرفتھ، تا
نداد، بلکھ بھ گفتھ بسیاری از مورخان، سازی رخرو بھ رشد در عرصھ نقاشی و مجسمھ

توان بھ سبکشکل گرفت کھ از آن جملھ میگرایانھھنری التقاطی، بدون نوآوری و واپس
 .اشاره نمودو روکوکو) منریسم(گری ھایی ھمچون شیوه

اواخر قرن شانزدھم ھای بھ وجود آمده در تاریخ ھنر است کھ درز جملھ سبکسبک باروک ا
. در اروپا پدید آمدو روکوکو) منریسم(گری تا اواخر سده ھجدھم در میان دو سبک شیوه

نخست در ایتالیا شکل گرفت ھای ھنری،ھا و دگرگونیتحوالت باروک مانند بسیاری از جریان
ای از کشورھا ھمانند فرانسھ و پارهای اروپایی کشانده شد و درو سپس بھ بسیاری از کشورھ

گری کھ در نقاشی و سبک شیوه. ای یافتمنطقھھای محلی وانگلیس، ھلند و فنالند، ویژگی
التقاطی مبتنی بود، حد فاصل میان رنسانس و باروک معماری بر رویکرد تقلیدی، تصنعی و

نسبت بھ رشد و پیشرفتی کھ در عصر رنسانس یافتھ ای کھ برخی این سبک راشد؛ بھ گونھ
گرد نسبت بھ ھنر رنسانس دانستند کھ نوعی عقبمیبود، سبک و مکتبی منحط و ارتجاعی

قرن شانزدھم، ھنرمندانی چون کاراوادجو با رویکردی شد؛ از این رو در اواخرقلمداد می
افرادی ھمچون کاراتچی با شیوه  گری وگرایانھ شیوهتخیلگرایانھ در برابر رویکردواقع

اصول کالسیک دوره رنسانس و یا بھ تعبیر دیگر، اصول کالسیک گری و وفاداری بھکالسیک
گری، قیام کردند و آن سبک را بھ عناصر التقاطی و تصنعی شیوهروم و یونان، در برابر

  . تدریج، سبک باروک را تأسیس کردندحاشیھ راندند و بھ

  

  ستارپانزدھمج

  

    

الزم است تا این دو دانشمند وفیلسوف .مھم ترین فیلسوفان قرن ھفدھم دکارت و اسپینوزا اند



  .را دقیق تر بشناسیم

  :دکارت

ھم مانند سقراط معتقد بود کھ حقیقت را تنھا از طریق عقل و خرد می )١۶۵٠-١۵٩۶(دکارت
داشت کھ آنچھ در کتاب ھای قدیمی آمده است،قابل اعتماد نیست و حتی  او اعتقاد.توان دریافت

  .بھ آنچھ از طریق حواس درک می شود نمی توان بھ طور کامل اعتماد داشت
او ھم اعتقاد داشت کھ شناخت مطمئن یا معرفت یقینی تنھا .افالتون ھم بھ ھمین اصل معتقد بود

تقیمی سقراط،افالتون،آوگوستین و باالخره در حقیقت خطی مس.از طریق عقل قابل کسب است
آنھا عقل و .بھ ھمین دلیل است کھ ھمھ آنھا را خرد گراه می نامیم.دکارت را بھ ھم پیوند میدھد

دکارت پس از سال ھا مطالعھ .خرد را تنھا منبع مطمئن برای دستیابی بھ شناخت می دانستند
در این مورد او را .ون وسطی دلخوش باشدبھ این نتیجھ رسید کھ نمی تواند بھ اندیشھ ھای قر

او ھم معتقد بود کھ دیدگاه ھای متداول مردم کوچھ و بازار آتن .می توان با سقراط مقایسھ کرد
  .قابل اعتماد نیست

بدون ھر نوع اغراق ومبالغھ ای می . دکارت پس از مر ھم نقش عمده ای در فلسفھ ایفا کرد
پس از کشفیات بزرگی کھ در دوره .جدید بوده است توان گفت کھ دکارت بنیانگذار فلسفھ

رنسانس در باره انسان و طبیعت بھ وقوع پیوست، نیاز بھ طرح منظم تفکرات معاصر احساس 
این نظام .متفکران احساس می کردند کھ باید نظام فلسفی منسجمی بھ وجود آورند.می شد

وزا،الیبنیتس،الک،بارکلی،ھیوم و فلسفی را نخستین بار دکارت بنا کرد و بھ دنبال او اسپین
  .کانت در طرح چنین نظامی دست داشتند

زمان آن فرا رسیده بود تا فلسفھ ای جدیدی بوجود می آمد کھ بتواند برای تمامی مسایل مھم 
قرون وسطی .دردوره باستان بنیانگذاران این نظام افالتون و ارسطو بودند.فلسفی پاسخی بیابد

یناس داشت کھ می خواست پلی میان فلسفھ ارسطو و الھیات فیلسوفی چون توماس آکو
سپس نوبت بھ دوره رنسانس رسید با تمامی ھیاھویش در مورد .مسیحی برپا کند

و مجددآ در قرن ھفدھم،فلسفھ سعی کرد تا تفکرات جدید را در یک .طبیعت،علم،خدا وانسان
او را را برای نسل بعد .کارت بوداولین کسی کھ این کار را انجام داد،د.نظام منسجم شکل بدھد

اولین مسالھ ای کھ ذھن دکارت را .از خود ھموار کرد تا طرح فلسفی دوره جدید مشخص شود
بھ خود مشغول کرد،معرفت یقینی بود و دومین مسالھ بھ رابطھ میان جسم و روح مربوط می 

ای بھ طول مدت  یافتن پاسخ برای این دو مسالھ را می توان ویژگی مباحث فلسفی دوره.شد
  .یک صد و پنجاه سال داشت

رنھ دکارت یکی از موثرترین فیلسوفان و ریاضیدانان در طول تاریخ بوده است او در الھی
سالگی 8فرانسھ بھ دنیا امد او پسر اشراف زاده ای بود کھ ثروت زیادی ھم نداشت در 

س از پنج سال تحصیالتتحصیل خود را در مدرسھ شبانھ روزی یسوعی در الفلش اغاز کرد پ
یکی از باورھای . عمومی بھ مدت سھ سال در ریاضیات و نظرات جدید علمی آموزش دید

تفاوت روشھای جدید . علمی احترام زیادی بود کھ برای آزمایشگری منظور می شدجدید
این شک . آموزشھای قبلی سبب شد کھ دکارت بھ آموختھ ھای قبلی خود شک کندتجربی با

 .تردید پایھفلسفھ بعدی او بودگرایی و
بھ ارتش پرنس موریس  1616سال دکارت بھ مسافرت عالقھ مند بود و بھ ھمین دلیل در

پرداخت و در زمستانھا در شھرھایی کھ بعد از آن در تابستانھا بھ مسافرت می. ھلندی پیوست
ی دوباره در فضای باز و آزاد روشنفکربھ سبب 1629دوست داشت آقامت می کرد در سال 

 .ھلند ساکن شد



شروع  1629خود را با عنوان قواعد بھ کارگیری ذھن در سال دکارت در ھلند نخستین کتاب
بھ نوشتن کتاب دیگرش موسوم بھ جھان  1633منتشر شد در سال کرد کھ در طول زندگی او

ب را متوقف مخالفت کلیسای کاتولیک با کپرنیک با خبر شد نوشتن کتااما وقتی از, پرداخت
گفتاری در روش است کھ انتشار ان بسیار موثر بود این اثر دکارت را سومین کتاب وی. کرد

موثری در فلسفھ حدید تثبیت کرد در این اثر او در مورد ماھیت دانش و فرایند بھ عنوان وزنھ
برای نشان . اطالعات جدید بحث کرده است جملھ معروف او می اندیشم پس ھستمیادگیری

دکارت سھ مقالھ بلند در موضوع . خود در کنار وجود خداوند ابراز شده استدادن وجود
یکی از جزئیات مطالعات او . خود و بھ دنبال کتاب گفتاری در روش منشر کردمطالعات علمی

قانون اساسی بازتاب نور است کھ آن را دکارت کشف کرده است بنابر این قانون زاویھ درباره
با رودی نور با خط عمود در نقطھ فرود می سازد با زاویھ ای کھ پرتو بازتابیدهکھ پرتو فای

 .ھمین خط می سازد برابر است
زیرا . زیادی برای دانشمندان داشتسومین مقالھ ضمیمھ گفتاری در روش اھمیت بسیار
 کرده شرح داده است ھندسھ تحلیلیدکارت در این ضمیمھ ھندسھ تحلیلی را کھ خود ابداع

ھندسی را با قرار دادن آنھا بر در این رشتھ علمی شکلھای. ترکیبی ازھندسھ و جبر است
 .مورد مطالعھ قرار می دھند Yو Xمحورھای مختصات

در این دستگاه ھر نقطھ از یک شکل ھندسی را می توان با مشخص کردن فاصلھ آن از
لھای ھندسی بھ صورت اعدادمحورھای مختصات پیدا کرد این دستگاه امکان می دھد کھ شک

بیان شوند دکارت اندیشھ استفاده از حروف اخر الفبا را برای نشان دادن اعداد مجھول و
 .نماھا را برای مشخص کردن توان آنھا ابداع کرد

سالگی بود دکارت را بھ عنوان معلم  23کھ در سن ملکھ سوئد کریستینا 1649در سال 
پذیرفتن این دعوت دکارت متوجھ شد کھ ملکھ پس از .خصوصی خود بھ دربار دعوت کرد

متاسفانھ دکارت نخستین . شروع می کندصبح 5آموزش خود را طبق برنامھ از ساعت 
ورود بھ سوئد بھ دلیل سرماخوردگی و زمستان استکھلم را تاب نیاورد و چھارماه پس از

  .سینھ بغل یا سینھ پھلو درگذشت

جستار شانزدھم

تجربھ در سرای فلسفھاز خرد تا 

در قرن ھفدھم  ویژگی فلسفھ   تفکر خردگرا

ما بخاطر داریم کھ دکارت برای تفکرات فلسفی از اصطالح روش ریاضی استفاده می کرد و 
اسپینوزا ھم تابع ھمین سنت خرد .منظور او تفکری بود کھ بر پایۀ استدالل قرار گرفتھ باشد

داشت تا نشان دھد زندگی انسان تابع قوانین طبیعت  او در علم اخالق خود سعی.گرایی بود
او معتقد بود کھ ما باید خود را از بند احساسات و تصورات رھا سازیم تا بتوانیم بھ .است

  .آرامش و سعادت دست یابیم

ما دیدیم کھ دکارت معتقد بود ،واقعیت از دو جوھر کامآل متمایز از یکدیگر،یعنی نفس و جسم 
  .تشکیل شده است



   او تنھا بھ یک جوھر اعتقاد داشت و معتقد.اما اسپینوزا تمایزی میان نفس و جسم نمی دید
" جوھر"او در مباحث خود از اصطالح.بود کھ ھمھ چیز بھ ھمین یک جوھر باز می گردد

بھره می " طبیعت"یا " خدا"ولی در برخی موارد ھم بھ جای آن از واژه ھای .استفاده می کند
او از دیدگاه .یا دوگانگی نبود   یب اسپینوزا بر خالف دکارت معتقد بھ ثنویتبھ این ترت.گیرد

یعنی اعتقاد داشت کھ کل طبیعت و حیات بھ یک جوھر واحد .وحدت یا یگانگی پیروی کی کرد
  .باز می گردد

نظر اسپینوزا وقتی با دیدگاه دکارت .دکارت نیز باور داشت کھ وجود خداوند قائم بھ ذات است 
البتھ این نظر اسپینوزا با .پیدا کرد کھ خدا و طبیعت و خالق و مخلوق را یکی دانست تفاوت 

  .دیدگاه مسیحیت و دین یھود ھم مغایرت داشت

یا قوانین طبیعی را علت درونی رویداد ھا می    بھ بیان ساده تر اینکھ اسپینوزا خداوند
  .طبیعی تجسم می یابد خداوند علت بیرونی نیست،زیرا او تنھا از طریق قوانین.داند

و خرد گرا . از بحث مان بھ این نتیجھ میرسیم کھ دکارت و اسپینوزا ھردو آنھا خرد گرا بودند
کسی است کھ بر اھیمت عقل تاکید دارد یعنی خردگرا عقل را منشاء و سر چشمۀمعرفت می 

  .داند

رون وسطی ھم این مکتب فکری در ق. تفکر خرد گرا ویژگی فلسفۀ قرن ھفدھم میالدی بود
از خرد گرایی در قرن ھژدھم .رایج بود و حتی در نظریات افالطون و سقراط نیز دیده می شد

در این قرن بسیاری از فیلسوفان بر این باور بودند کھ معرفت تنھا از طریق .شدیدآ انتقاد شد
تجربھ  این دیگاه را.تجربھ کسب می شود و تا زمانی کھ تجربھ ای نباشد،معرفتی وجود ندارد

  .گرایان می نامند

در حالیکھ . ھستند   مھم ترین فیلسوفان تجربھ گرا سھ فیلسوف انگلیسی الک،بارکلی و ھیوم
  .مھم ترین خردگرایان قرن ھفدھم دکارت فرانسوی،اسپینوزای ھالندی و الیبنیتس آلمانی بودند

سش کسب می تجربھ گرا معتقد است کھ شناخت انسان از جھان اطرافش تنھا بھ کمک حوا
او معتقد بود کھ آگاھی از ھر .شکل کالسیک تجربھ گرایی را در تفکرات ارسطو می بینیم.شود

  .چیز زمانی بھ دست می آید کھ بھ کمک حواس درک شده باشد

ارسطو با این نظر خود، از دیدگاه افالطون انتقاد کرد، زیرا افالطون معتقد بود کھ انسان از 
و این دیدگاه    الک نظر ارسطو را تائید کرد.ی ُمُثل را با خود می آورددنیای ُمُثل بھ شکلی فطر

  .را در رد نظر دکارت بھ کار برد

انسان پیش از درک .باور چنین بود کھ ما ھیچ گونھ شناخت و تصور فطری از جھان نداریم
تصوری کھ از طریق تجربھ و بر اساس .واقعی ھر پدیده،نسبت بھ آن پدیده نا آگاه است

وقتی ما واژه ھایی چون .قعیات حسی،دریافت نشده باشد، تصوری غلط بھ حساب می آیدوا
را بھ کار می بریم،عقل و شعور مان در فضایی خالی دست و پا " جوھر"یا " ابدیت"، "خدا"

می " جوھر"می زند،زیرا ھیچ کس تا بھ حال پدیده ھایی مانند خدا، ابدیت یا آنچھ را فالسفھ 
درنیافتھ است؛ و بھ ھمین دلیل است کھ متفکران بھ نظریاتی پرداختھ اند کھ نامند،بھ تجربھ 

این تفکرات فلسفی شاید جذاب بھ نظر برسند،ولی فقر .معرفت جدیدی را بھ ھمراه نداشتھ است
اکنون نوبت و زمان آن فرا رسیده بود کھ میراث گذشتگان بھ زیر ذره بین .خیالبافی اند و بس

یعنی طال شویی باید .نچھ ذھنی و بھ دور از تجربھ بود،کنار گذاشتھ شودبرده شود و تمامی آ



  .تا ذرۀ کوچک طال را از میان شن و ماسھ جدا کرد.صورت گیرد

یعنی آنچھ برای تجربھ گرایان انگلیسی اھمیت داشت،بررسی تمامی تصورات انسان بود تا 
  . ستمشخص شود کدام شناخت و اندیشھ از طریق تجربی قابل تایید ا

  .الزم است تا در باره این سھ فیلسوف مھم تجربھ گرا بپردازیم

  تجربھ گرایان

  امپریسیست ھا

  !.خون تو را احساست بھ جوش می آورد نھ عقلت

    

  : 1704-1632جان الک

( متفکری از کشور انگلستان کھ علیھ حق الھی پادشاھان و جاودانھ بودن » جان الک« 
ھیچ انسانی حقی : " او می گفت. اعتراض کرد... کلیسا و مذھب و تعصبات ) حقیقت مطلق

بیشتر از دیگری ندارد؛ چراکھ مھ برابریم و ھمھ ھمان ویژگی ھا و شرایط را داریم کھ دیگری 
  ".ھمھ برابریم و حقی یکسان در لذت بردن از ثمرات طبیعت داریم. دارد

در بارۀ قوۀ فاھمھ انسانی تحقیقی    مھم ترین اثر جان الک فیلسوف تجربھ گرا انگلیسی
الک در این کتاب سعی کرد تا بھ دو سوال پاسخ .میالدی منتشر شد 1690است،کھ در سال 

نخست این کھ انسان از چھ طریق بھ تصورات و اندیشھ ھا ی خود دست می یابد و دوم .دھد
  این کھ آیا می توان بھ آنچھ از طریق حواس درک می شود، اعتماد کرد یا نھ؟

معتقد بود کھ تمامی اندیشھ ھا و ادراکات ما بازتابی از تجربیاتی است کھ از طریق حواس الک 
او باور داشت .ذھن ما پیش از کسب تجربھ،لوح سفید و نانوشتھ ای بیش نیست.کسب شده اند

کھ ما جھان اطراف خود را می بینیم، می بوییم، می چشیم،لمس می کنیم و می شنویم،این کار 
اما .از این طریق تصورات حسی بسیط پدید می آیند.کودکی شدت بیشتری دارد ما در دوران

ذھن انسان این اطالعات و تجربھ ھای خارجی را بھ صورت منفعل ذخیره یا انبار نمی 
کند،بلکھ بھ کمک فکر،اعتقاد و تردید بھ بررسی دوبارۀ آنھا می پردازد و از این طریق بھ 

الک این دستھ از تصورات را تصورات انعکاسی .می یابدمجموعھ ای دیگر از تصورات دست 
او معتقد است کھ ذھن . بھ این ترتیب،الک میان ادراک و تفکر تمایز قایل می شود.می نامد

  .انسان دریافت کنندۀ منفعلی نیست، بلکھ بھ ترکیب تجربیات می پردازد

یفیت ھای نخستین و کیفیت او این دو کیفیت را ک.الک میان دو نوع کیفیت حسی تمایز قایل شد
ھای دومین نامید و بھ این ترتیب دیدگاه خود را بھ دیدگاه فیلسوفان قبل از خود مثآل دکارت 

  .کرد  نزدیک

این کیفیت ھا مشخصھ .منظور الک از کیفیت ھای نخستین،ُبعد،وزن،شکل،حرکت و تعداد است 
مثآل ما می گوییم کھ .د داردولی کیفیت ھای دیگری ھم در اشیاء وجو.ھای واقعی اشیاءاند

الک این ویژگی ھا را کیفیت .چیزی شیرین یا ترش است،سبز یا سرخ است و گرم یا سرد است



کیفیت ھای دومین مانند رنک،بو،مزه یا صدا چیزی نیستند کھ واقعآ در .ھای دومین می دانست
اسی در ما بھ اشیاء باشند،بلکھ کیفیت ھایی ھستند کھ بھ واسطۀ کیفیت ھای نخستین،احس

  .وجود می آورند

در مورد کیفیت ھای نخستین ھیچ اختالف نظری وجود ندارد، زیرا این کیفیت ھا در خود 
اما در مورد کیفیت ھای ثانوی مثآل رنگ یا مزه از یک حیوان بھ حیوان .اشیاء وجود دارند

خاطر آنست کھ اینھا دیگر یا از یک انسان تا انسان دیگر اختالف نظر وجود دارد و این امر بھ 
در خود اشیاء وجود ندارند و از طریق حواس فردی بھ وجود می آیند؛بنابرین بھ نوع 

  .تصورات حسی افراد بستگی دارند

الک با دکارت در مورد حالت جسم ھم عقیده بود،یعنی معتقد بود کھ اجسام ویژگی ھایی دارند 
ز ادراکات ذاتی یا فطری ھم با دکارت ھم الک در مورد برخی ا..کھ از طریق عقل قابل درک اند

برای مثال او بعضی از قواعد بنیادین اخالقی را فطری انسان می دانست و در این .عقیده بود
این دیدگاه،او را بھ سمت خرد گرایی سوق می .مورد اصطالح حق طبیعی استفاده می کرد

عقیدۀ وی دیده می شود کھ  یکی دیگر از گرایش ھای آرای او بھ سمت خرد گرایی در این.داد
  .اعتقاد بھ وجود خداوند در عقل انسان نھفتھ است

او معتقد بود کھ شناخت خدا با .اما برای جان الک اعتقاد بھ وجود خداوند یک باور مذھبی نبود
  .عقل انسان مطابقت دارد

این،او بھ عالوه بر .الک بھ آزادی عقیده و بردباری در برابر آرای دیگران نیز اعتقاد داشت
تبلیغ تساوی حقوق زن و مرد می پرداخت و معتقد بود کھ قایل شدن حقی مساوی برای زن و 

  .مرد بھ اختیار انسان صورت گرفتھ است و بھ ھمین دلیل ممکن است تغییر کند

جان الک یکی از نخستین فیلسوفان دورۀ جدید است کھ بھ مسالھ تساوی زن و مرد توجھ 
مورد مطرح ساخت،الگوی مھمی برای جان استوارت میل شد،تا او نیز  آنچھ الک در این.کرد

الک پیش از عصر روشنگری فرانسھ بھ مسالھ .بھ دفاع از تساوی حقوق زن و مرد بپردازد
برای نمونھ او نخستین کسی بود کھ بر اصل تفکیک قوا در حکومت .آزادیخواھی پرداختھ بود

  .تاکید کرد

را نخستین بار یکی از ) وۀ مقننھ، قوۀ قضاییھ و قوۀ اجرایھق(تقسیم بندی سھ گانھ قدرت
الک بیشتر بھ تفکیک دوقوه .فالسفۀ عصر روشنگری فرانسھ بھ نام مونتسکیو مطرح کرد

زیرا معتقد بود کھ این تفکیک می تواند بھ از بین بردن استبداد .مجریھ و مقننھ تاکید داشت
  .ه مستبد فرانسھ زندگی میکردالک در زمان لویی چھاردھم پادشا.منجر شود

  استفاده از مفاھیم احتماالت است،) امپریسیست(جالب ترین جنبھ منطق جان الک تجربھ گرا
گرچھ الیبنیتس منطق ارسطوئي را در . کھ در عین حال علت لیبرالیسم فلسفي وي نیز ھستند

رش دارد کھ بھ ولیکن وي یک ثبات کامل منطقي در آثا   آثار نشر نشده اش رد کرده است،
جان الک تنھا اصل منطق مفھوم احتماالت بود،    منطق ریاضي تزدیک است، در عوض براي

اما منطق . کھ یک تئوري رشد یافتھ اي در آن زمان نبوده و باعث تناقض در فلسفھ الک میشد
الک باعث عدم برخورد دگماتیک وي در سیاست بود، و او رد رژیم ھاي سلطنت موروثي و 

ھاي مطلقھ و عشق بھ دموکراسي را دنبال کرد و بخاطر افکارش عاقبت از انگلستان رژیم 
    .فرار کرد شد



در تئوري شناخت، جان الک تجربھ را افضل میدانست وبا نظریات انتزاعي افالطون، دکارت، 
در واقع . و الیبنیتس مخالفت مي ورزید، و این اولین جدائي تجربھ گرایان از خردگرایان است

اما الک براي حفظ تجربھ . انسیس بیکن بھ امپریسیسم ار طریق خردگرائي رسیده بودفر
تئوري ھاي . این امر بھ خاطرخصلت مطلق منطق سنتي بود   .خردگرائي را ترک کرد   گرائي،

،  nonmonotonic logicمنطق غیر مونوتونیک   جدید منطق احتماالت در طفولیت بودند، و
ایده ھاي "و در نتیجھ رد ھرگونھ    نوز تولد نیافتھ بودند،و سیستم ھاي دیگر منطق ھ

  .شگفت آور نیست   براي تقویت تجربھ گرائي توسط الک،" انتزاعي

    

  :1753-1685جورج برکلی

  

  

    

  برکلی با خانواده اش

جورج برکلی اسقف و فیلسوف ایرلندی و یکی از پیشروان تجربھ گرایی معتقد بود کھ فلسفھ 
او بھ چشم خود می دید کھ ماده گرایی با . او جھان مسیحی را تھدید می کندو علم در زمان 

رشد روز افزون خود، در این اعتقاد مسیحی کھ خداوند طبیعت را آفریده و بھ آن حیات 
وی را عقیده برین بود کھ آنچھ در جھان وجود . بخشیده است،تردید ایجاد کرده است

  .بنامیم" ماده"یا " شی"کنیم،ولی آنھا را نمی توانیم دارد،ھمان شکلی است کھ ما تجربھ می 

بر کلی اسقف کلوین، منکر وجود جھان مادی در خارج از ذھن انسان بود و اعتقاد داشت کھ 
شھرت او بھ دلیل عرضھ .بھ واسطۀ ُمدِرک خدا، وجود ظاھری اشیای مادی ممکن می شود

  است " اصالت تصور ذھن"مکتب 

تھ بود کھ کیفیت ھای نخستین مثل وزن واقعآ بھ واقعیت ھای جھان گف   بیاد داریم کھ الک
الک .فیزیکی دارد" جوھر"پس میتوان گفت کھ واقعیت خارجی نوعی .اطراف ما تعلق دارند

  .مانند دکارت و اسپینوزا جھان فیزیکی را یک واقعیت می دانست

او . جربھ گرایی کشاندبرکلی در ھمین مورد تردید کرد و این تردید او را بھ سمت نوعی ت
آنچھ ما از .ولی درک ما مادی نیست.معتقد بود آنچھ وجود دارد،ھمانی است کھ درک می شود

  .اشیاء درک میکنیم خود شی نیست

عالوه برین ،او .بارکلی معتقد بود کھ آنچھ بر حواس ما اثر می گذارد نیروی الھی یا روح است
رج از ذھن ما دارد واین علت مادی نیست،بلکھ اعتقاد داشت کھ تمامی تصورات ما علتی خا

او معتقد بود ما می توانیم ادعا کنیم .منظور برکلی از این روح،خداوند بوده است. معنوی است
کھ درک ما از وجود خداوند بھ مراتب روشن تر از درک ما نسبت بھ وجود انسان دیگری 

  .است



معلول نیروی الھی است،زیرا خداوند درون بھ باور برکلی ھر چھ ما می بینیم یا حس می کنیم 
ھر چھ در طبیعت وجود .ذھن ما حاضر است و بر تمامی احساسات و تصورات ما اثر می گذارد

  .تنھا علت وجودی ھمھ جیز است   خداوند. دارد،از جملھ ھستی ما معلول نیروی الھی است

جود مطلق زمان و مکان نیز او حتی نسبت بھ و. فقط در بارۀ واقعیت مادی تردید نکرد   برکلی
تردید داشت،زیرا معتقد بود کھ تجربۀ ما از زمان و مکان نیز ممکن است زاییدۀ ذھن ما 

اگر زمان برای ما بھ این صورتی کھ ھست، می گذرد دلیلی وجود ندارد کھ برای خداوند .باشد
  .ھم بھ ھمین شکل بگذرد

    

  :   1776-1711دیوید ھیوم 

    

  

جان الک معتقد بود کھ انسان ھا آزادند کھ بھ شیوه ی خود در مورد خدا ما بیاد داریم کھ 
این امر مثل صاعقھ ای بود کھ بر سر ... بیندیشند، نھ طبق توصیھ ھای این و یا آن مذھب

وی سعی کرد . کشیشان مسیحی و پیش نماز شان جرج برکلی اسقف کلیسای انگلیس فرود آمد
. نشد چون فیلسوف دیگری بھ دفاع از عقاید الک قد علم کردنظریات الک را رد کند، اما موفق 

  . انگلیسی بود» دیوید ھیوم« او 

دیوید ھیوم ھمانند دو متفکر بزرگ فرانسوی ولتر و ژان زاک روسو در میانۀ عصر 
ھیوم مھم ترین اثر خود را کھ رسالھ ایست در بارۀ طبیعت انسان، . روشنگری زندگی می کرد

سالگی بھ  15سالگی نوشت وخودش مدعی است مطالب این کتاب در  در سن بیست و ھشت
  .ذھنش خطور کرده است

او معتقد بود کھ ممکن .ھیوم سعی داشت تا بھ سر چشمۀ معرفت انسان از جھان دست یابد
نیست ھیچ فلسفھ ای تجربیاتی را مطرح سازد یا قواعدی را بدست دھد کھ مغایر تجربۀ 

  .روزمره ما از زندگی است

منظور او از تاثرات،ادراکاتی . ھیوم در گام نخست میان تاثرات و تصورات تمایز قایل می شود
تصورات نیز .است کھ طور مستقیم و بدون واسطھ از واقعیت ھای جھان خارج کسب می شوند

  .بھ نوبۀ خود از تجربھ ای سر چشمھ می گیرند کھ ناشی از تاثرات است

بخورد و بسوزد،تاثیری مستقیم و بدون واسطھ خواھیم  اگر دست ما بھ بخاری داغ: مثآل
این مورد دوم از .پس از مدتی،یاد ما می آید کھ آن روز دست بھ بخاری خورد و سوخت.یافت

تفاوت میان تصورات و تاثرات ار این است کھ تصورات از لحاظ . نظر ھیوم نوعی تصور است
توان تاثرات را اصل و تصورات را  بنابرین می.نیرو و شدت بر خورد با ذھن ضعیف ترند

نسخۀ بدل آن دانست،زیرا تاثرات بھ صورت مستقیم احساس می شوند و تصورات خاطره ای 
  .از تاثراتی ھستند کھ در ذھن باقی می ماند

او معتقد بود،انسان می . ھیوم تاثر و تصور را قابل تقسیم بھ دو نوع بسیط و ترکیبی میداند



ترکیبی دست یابد کھ در واقعیت وجود ندارند؛ یعنی بر پایۀ تاثرات  تواند گاھی بھ تصوراتی
بھ این ترتیب انسان تصوری را بھ وجود می آورد کھ غلط است و . ترکیبی بھ وجود نیامده اند
ھیوم سعی داشت تا تمامی تصورات ترکیبی انسان را بررسی کند و . در طبیعت نمونھ ای ندارد

ا واقعیت جھان خارج تطبیق نداشتند، مشخص کنداو کار خود را آن دستھ از تصوراتی را کھ ب
با این سوال آغاز می کرد کھ این تصور از طریق چھ تاثر یا تاثراتی بھ وجود آمده است؟ ھیوم 

ھیوم .باید در قدم اول مشخص می کرد کھ یک مفھوم از چھ تصورات بسیطی تشکیل شده است
بتواند تصورات انسان را تحلیل کند و درست و غلط  از این طریق بھ روشی دست یافتھ بود تا

  .را از یکدیگر باز شناسد

او گفتھ .ھیوم می خواست تمامی اندیشھ ھا و تصوراتی را کھ مبنایی حسی نداشتند کنار بگذارد
بود کھ می خواھد تمامی یاوه گویی ھای نامفھومی را کھ پایھ ای جز تفکر ماوراء الطبیعی 

اما ما در زندگی روزمره ما ھم از تصورات ترکیبی خاصی استفاده می .دنداشتند،دور بینداز
  . کنیم کھ اعتبار شان برایمان مسلم نیست

ھیوم معتقد بود کھ ذھن انسان از سادگی و ھویت کامل برخوردار نیست بلکھ مجموعھ ای از 
وم از ذھن این تحلیل ھی.رشتھ ھای گوناگون و بھ ھم پیوستھ ای است کھ می آیند و می روند

سال قبل از او توسط بودا  2500انسان و انکار وجود نوعی اصالت نفس خود ثابت، حدود 
  .مطرح شده بود

بودا زندگی انسان را رشتھ ای پیوستھ از فرایند ھای مادی و معنوی می دانست کھ ھر لحظھ 
ھم ھمانی یک کودک شیر خوار با یک نوجوان ھمانند نیست و من .سبب تغییر انسان می شوند

بودا می گوید کھ نمی توانم بگویم چھ بھ من تعلق دارد و نمی توانم .نیستم کھ دیروز بودم
بودا .وجود دارد و نھ مذھب اصالت نفس تغییر ناپذیر است" من"بگویم چھ ھستم بنابراین نھ

  :قبل از مرگش بھ شاگرانش گفتھ بود

  .ھر شی ء مرکبی سرانجام تجزیھ خواھد شد

این نظر بھ .تالش برای اثبات روحی جاودانھ و وجود خدا را مردود می دانست ھیوم ھرگونھ
آن معنی نیست کھ ھیوم وجود روح یا خدا را رد می کرد،بلکھ معتقد بود اثبات باور ھای 

او تنھا واقعیتی را باور داشت کھ از طریق . مذھبی از طریق عقل نوعی جنون خرد گرا ست
  .بھ امکانات دیگر با تردید برخورد می کردنسبت . حواس تایید شده باشد

ھیوم معتقد است ،کودک جھان را ھمان طوری می بیند کھ ھست و چیزی بھ آن نمی 
. این اصل نخستین فصلیت فلسفھ است. افزاید،زیرا تابع اعتقادات از پیش تعیین شده نیست

قانون علیت می .ندھیوم پس از بحث در بارۀ قوۀ عادت در انسان،بھ قانون علیت توجھ می ک
  .گوید کھ ھر رویدادی باید علتی داشتھ باشد

خرد گرایان ادعا می .دیوید ھیوم حتی در اخالقیات ھم مخالفت خود را با خردگرایی اعالم داشت
مسالھ حق طبیعی نزد .کردند کھ تشخیص حق از ناحق و درست از نا درست فطری انسان است

اما ھیوم منکر رھبری عقل در . الک مطرح بوده است بسیاری از فالسفھ از سقراط گرفتھ تا
  .گفتار و کردار انسان بود

احساس . بھ اعتقاد ھیوم،ھمھ انسانھا نسبت بھ خوب و بد دیگران احساسی در خود دارند



  .ولی این احساس ربطی بھ عقل ندارد.ھمدردی بخشی از این احساس کلی است

م کھ عقل ما بر تمامی رفتار ھای ما حاکم ما از این بحث ھیوم بھ این نکتھ پی می بری
مسئوولیت پذیری در برابر دیگران تابع عقل نیست،بلکھ بر اساس احساس است کھ ما .نیست

ھیوم معتقد بود کھ نمی توان بھ آتش کشیدن جھان را بھ بھانۀ خراشی .نسبت بھ دیگران داریم
  .بر روی انگشت غیر عاقالنھ دانست

  !.ش می آورد نھ عقلتخون تو را احساست بھ جو

جستار ھفدھم

».روشنگری، خروج آدمیست از نابالغی بھ تقصیر خویشتن خود« 

در این عصر خرد می کوشد تاخود . تاریخ نویسان، عصر روشنگری را قرن ھژدھم می دانند  
عصر ی کھ مسئلھ معرفت شناسی بھ طور جدی مد نظر فیلسوفان . را از ھمھ قیود رھا سازد

کشف حقیقت مطلق از بین رفت و .گرفت و جھت فلسفھ از وجود بھ معرفت تغییریافتقرار 
عصر روشنگری بر آن است کھ نباید اصل ھر چیز را در بیرون از . نسبیت بھ جای آن نشست

  .آن جستجو کرد

در عصر بیداري یا دوره روشنگري ، نقش فعالیت ھاي عقالني بسیار حساس و پررنگ بوده 
از و پایان براي دوران روشنگري کاري دشوار است ولي مسامحتًا مي توان تعیین آغ. است

بھترین . سھ دھھ آخر قرن ھفدھم تا آغاز قرن نوزدھم در اروپا را متعلق بھ این دوره دانست
برخي دانشمندان . است کھ از تمام ابعاد بررسي مي شود» معرفت«مسالھ در این عصر مسالھ 

مي کنند و گروھي دیگر آنچھ را از راه حس گردآوري شده مھم بر عنصر عقلي شناخت تاکید 
علوم طبیعي و علوم اجتماعي با دیدي نو و با توجھ بھ مسائل مدرن مورد پژوھش . مي دانند

قرار مي گیرند و موضوعاتي چون تفسیر تاریخ، رشد انسان، شکل دولت، نظریھ آموزش و 
در این دوره دین از جھات .مي شوند پرورش و مخصوصًا اقتصاد بھ نحو جدي تر بررسي

  .مختلف مورد سنجش قرار مي گیرد

عصر روشنگری نوعی حرکتی از غرب بھ شرق دارد یعنی انگلستان در نیمۀ نخست قرن 
ھجدھم،مرکز فلسفی اروپا محسوب میشد؛این مرکزیت در اواسط قرن ھجدھم بھ فرانسھ تعلق 

  .را از آِن خود کردگرفت و در اواخر این قرن آلمان این مرکزیت 

فیلسوفان عصر روشنگری معتقد بودندکھ ھر کس باید برای تمامی سواالت موجود پاسخ ھای 
بنابرین می بینیم کھ فیلسوفان آن ایام فرانسھ تحت تاثیر سنت فلسفی .خاص خود را بیابد

  .چون دکارت ھم میخواست کھ ھمھ چیز را از اول بسازد. دکارت بودند

برای روشنگران،قیام علیھ خود کامگی بود کھ بیش از ھمھ شامل کلیسا،شاه و اولین مسالھ 
در فرانسۀ قرن ھژدھم بھ مراتب قدرتمند تر و مستبدتر از    کلیسا،شاه و دربار.دربار می شد



  .انقالب فرانسھ مولود ھمین طرز تفکر بود.انگلستان عمل میکرد

" روشن"باید نسبت بھ مسایل پیش کسوتان روشنگری را عقیده برین بود کھ مردم 
لزومآ بر گسترش آموزش و .زیرا در آن ایام جھل و خرافات میان مردم بیداد می کرد.شوند

اگر مدارس در قرون وسطی تاسیس شدند ولی در حقیقت آموش و پرورش .پرورش تاکید شد
  .در عصر روشنگری آغاز شد

ز جملھ سقراط و رواقیون بھ عقل فالسفھ عصر روشنگری مانند انسان گرایان دورۀ باستان ا
این اعتقاد سبب شد کھ بسیاری از مردم،عصر روشنگری .و خرد انسان اعتقاد راسخ داشتند

بررسی ھای جدیدی کھ در علوم طبیعی انجام شده بود .بنامند" عصر خرد گرایی"فرانسھ را 
لسوفان عصر در این میان،فی.ثابت می کرد کھ طبیعت بھ شکل خرد مندانھ نظم یافتھ است

روشنگری نیز بھ دنبال آن بودند تا برای اخالقیات و دین نیز بنیانی درنظر گیرند کھ بتواند با 
  .این نکتھ ما را بھ بررسی تفکرات عصر روشنگری می کشاند.خرد انسان مطابقت داشتھ باشد

اند خواھد بد روشنگري مي. كند  ھا و مفاھیم پرسش مي  بطوركلي روشنگري از ماھیت پدیده
حقیقت چیست؟ انسانیت چیست؟ آزادي چیست؟ وعدالت چیست؟ روشنگري در پرسش از 

ھاي   بنابراین، پرسش. شناسد  ماھیت چیزھا ھیچگونھ محدودیتي را بھ رسمیت نمي
ھاي فلسفي ھستند كھ بطور ھمزمان، حقایق مسلم و اصول ثابت و   روشنگري ھمھ پرسش

ھاي   ھا بھ یافتن پاسخ  بایستي كوشش. گیرند  بدیھیات و حتي خود فلسفھ را بھ چالش مي
گرایانھ و خشمگینانھ بر  ھاي نو معطوف شود، نھ اینكھ جزم  درست در برابر پرسش

  .كنید اندیشید و چرا پرسش مي پرسشگران بانگ برآورند كھ چرا مي

 امانوئل کانت،فیلسوف آلمانی قرن ھژدھم،کھ پس از ھیوم بزرگترین پدید آورندۀ نظام فلسفی
  . بھ شمار می رفت؛جامعترین تعریف را از روشنگری، بھ دست داده است

  ».روشنگری، خروج آدمیست از نابالغی بھ تقصیر خویشتن خود« 

  :کندکانت خود نابالغی را چنین معنا می

بھ تقصیر « و » .و نابالغی، ناتوانی در بھ کار گرفتن فھم خویش است بدون ھدایت دیگری« 
  : دھدچنین توضیح میرا » خویشتن خود 

  
بھ تقصیر خویشتن است این نابالغی، وقتی کھ علت آن نھ کمبود فھم بلکھ کمبود اراده و « 

  ».دلیری در بھ کار گرفتن آن باشد بدون ھدایت دیگری

آید كھ   از تعریف كانت برمي. ، اصل بنیادین روشنگري است»خوداندیشیدن«بھ اعتقاد كانت، 
تفكر مستقل و پویا، درگرو آزادي اندیشھ . داند  را اساس روشنگري مياو تفكر مستقل و پویا 

انسان، برپایھ تعریف كانت . یابد  از این رو تعریف كانت از روشنگري با آزادي معنا مي. است
تواند از   نھادن در وادي تفكر، مي  از روشنگري، موجودي است آزاد و خردمند كھ با گام

  .تنگناي نابالغي خارج شود

آنان معتقدند كھ در . شمندان روشنگري براي این مفھوم ھیچگونھ حدومرزي قائل نیستنداندی



  .چیز را مشاھده كرد وشناخت  پرتو روشنگري باید ھمھ

نامداران بزرگ روشنگریمونتسكیو، الك، نیوتن، ولتر، روسو، دیدرو، داالمبر، ھولباخ و 
ندي پرتكاپو و تأثیرگذار درآمد، كھ بھ تدریج در قرن ھجدھم میالدي بھ صورت فرای. كانت

درمیان طیف گسترده كوشندگان . بطورعمده از فرانسھ، انگلستان و آلمان سربرآوردند 
وران الھي و ھم ادیبان،   گرفتند، ھم اندیشھ  روشنگري، ھم فیلسوفان تجددگرا جاي مي

  .شاعران و خطیبان

خوداندیشي، نقادي، دانش در فرایند روشنگري، جایگاه و حقوق انسان، خرد خودبنیاد، 
تجربي بر پایھ مشاھده و آزمایش و استقالل دونھاد دین و سیاست از یكدیگر، موردتأكید 
قرارگرفت؛ اما نباید پنداشت كھ درونمایھ و آھنگ روشنگري در فرانسھ، انگلستان و آلمان 

  .است  یكسان بوده

خداوندان قدرت . بي داشتدر فرانسھ، روشنگري جانمایھ و صورتي پرجوش و خروش و انقال
در ھیأت حكومت و كلیسا، دست در دست یكدیگر، نوگرایان دیني و سیاسي را سركوب 

شود و   كردند؛ چرا كھ آنان بر این باور بودند كھ سیاست باید بھ محك نقد خردمندانھ زده  مي
نواندیشان دیني و سیاسي، برشكاكیت و . نھادھاي سیاسي برشالوده خرد استوار گردد

  .كردند  پرسشگري نقادانھ درحوزه دین و اخالق نیز تأكیدمي

درانگلستان، روشنگري بر دو بنیاد دانش تجربي الك و فیزیك نیوتني، از بالندگي، ژرفا و 
گیري  الك در راه بردن بھ گستره شناخت شناسي و اندازه. رویكردي سازنده برخوردار گردید

ت پس از وي، در تعیین حدود شناخت بشري از ھاي بلندي برداشت كھ كان  مرزھاي آن، گام
ھایي در باب حكومت مدني برپایھ رضایت مردم و در تبیین فلسفي   او رسالھ. آنھا بھره جست

ھرچند   اجتماعي ـ  ـ  ھاي سیاسي دراین دوران، انگلستان از آزادي. تساھل و مدارا نگاشت
  .ـ برخوردار بود  بطور نسبي

ھاي مدني در انگلستان، بھ  سار آزادي ان روشنگري در سایھور ھاي اندیشھ  تردید، تالش  بي
اي مجبورشد انگلستان را ترك   اگرچھ الك درھنگامھ. غنا و فربھي فرایند روشنگري افزود

ھاي خویش را درباب تساھل و مدارا بھ رشتھ تحریر درآورد،  گوید و در ھالند آرا و اندیشھ
شدند؛ اگر  الك و نیوتن در فرانسھ بودند اعدام مي اگر: صداشد و گفت  توان با ولتر ھم  اما مي

  .شدند  افتادند و اگر در لیسبون بودند سوزانده مي  در رم بودند بھ زندان مي
وران آلماني،   اندیشھ. در آلمان، روشنگري سیمایي متفاوت از فرانسھ و انگلستان داشت

ھاي انتزاعي و نظري   ندیشھھاي فلسفھ تجربي، بیشتر با آرا و ا  بدون اعتناي جدي بھ یافتھ
  .سرگرم بودند

ھایي ھمانند در   وران آلماني از آزادي آزادي اندیشھ، بیان و قلم در آلمان محدودبود و اندیشھ
نظام سیاسي حاكم بر این سرزمین، پس از درگذشت فریدریك . انگلستان، برخوردار نبودند

  .آرایي كردند  تاخانھ صفدربرابر روشنگري و كوشندگان آن، گس ١٧٨۶بزرگ در سال ،
اي خطرناك و مخالف دین   عنوان پدیده  حكومت فریدریك ویلھلم دوم، با معرفي روشنگري بھ

. ھا و نشریات پرداخت  وران ، توقیف و مصادره كتاب و دولت، نابخردانھ بھ سركوب اندیشھ
اي   نوشتھ بھ فرمان رھبر خودكامھ سرزمین پروس، كانت را مجبوركردند كھ درباره دین، ھیچ

  .منتشرنكند و ھیچ سخني نگوید



توانست بھ مثابھ گرانیگاه   ھرچند آلمان برپایھ شرایط سیاسي، اجتماعي و فرھنگي، نمي
ھاي روشنگري در فرانسھ، بویژه انقالب بزرگ   آفریني كند، اما از دگرگوني  روشنگري نقش
ن آلماني، شوق و شور و ورا  درمیان اندیشھ) 1799- 1789(انقالب فرانسھ. آن تأثیر پذیرفت

ھاي زندگي فكري، بھ جانبداري و ارزیابي   سرزندگي آفرید و كانت را در واپسین سال
  .فیلسوفانھ پدیده انقالب واداشت

روشنگري در دستان ھگل و ھاینھ و انگلس و ماركس  در قرن نوزدھم میالدي، پرچم اندیشھ
  . قرارگرفت

و ھوركھایمر بھ بازاندیشي در نظریھ روشنگري  در قرن بیستم، اندیشمنداني ھمچون آدرنو
گلوكاچ و ماركوزه نیز در شمار بازنگران نظریھ روشنگري در قرن بیستم . پرداختند

  .قراردارند

  

ھدف فلسفھ روشنگری آراستھ ساختن جھان با زیور خرد و آگاھی و از میان بردن جھل و    
ھر چیزی را کھ با عقل ھمخوانی نداشتھ  خرافات است بر خرد و علم و آگاھی مباھات میکند و

می بالد یعنی علم را    روشنگری بھ گالیلھ و نیوتن.. باشد متعلق بھ قلمرو پندار و تخیل میداند
.بر تر از اسطوره و عقل را برتر از تخیل میداند

روشنگری اشاره بھ حرکت تاریخی روشنفکرِی روشنگری کھ مدافع عقل بھ عنوان بنا نھانندٔه 
دھد کھ حقیقت شناسی معتبر، اخالق،حکومت و منطق کھ بھ فالسفھ اجازه میستم زیباییسی

  .قابل مشاھده را در جھان بدست آورند

آغاز شد،  قانون حرکت نیوتندر حقیقت روشنگری با الھام از انقالب در فیزیک کھ با 
متفکرین روشنگری استدالل داشتند کھ تفکر روشمند مشابھ آن می تواند در ھمٔھ شکلھای 

. پیوند یافتھ است انقالب علمیو عصر روشنگری بھ از اینر. فعالیتھای بشر بھ کار بستھ شود
  .علم و عقالنیت اھمیت داشتگرایی، خرد، برای ھردو حرکت تجربھ

سردستگان روشنگران باور داشتند کھ آنھا جھان را کھ سالھا در زیر سنتھای مشکوک، 
بوده است بھ پیشرفت سوق ) قرون وسطی(عصر تاریکی  استبدادنابخردی، موھوم پرستی و 

و  امریکاحرکت روشنگری بھ بوجود آمدن چھارچوب روشنفکرانھ انقالبھای . خواھند داد
ماه مھ  ٣وطھ ، قانون اساسی مشرامریکای التین، حرکت استقالل طلبانٔھ کشورھای فرانسھ
سرمایھ و  مردم ساالریکالسیک،  لیبرالیسم، کمک نمود و منجر بھ ترقی لھستان ١٧٩١

  .گردید داری

و دورٔه  موسیقیدر  عصر کالسیکو  سبک باروکزمان است با بالندگی عصر روشنگری ھم
ھای در عصر کالسیک جدید در ھنر، کھ توجھ امروزی بھ عنوان یکی از سرمشقھای جنبش

  .مدرن را می طلبید

روی داد اما بھ  اسپانیاو  آلمان، فرانسھ، بریتانیاعصر روشنگری بھ عنوان یک حرکت فقط در
سخت تحت تآثیر  امریکابسیاری از بھ وجود آورندگان . دیگر جاھا گسترش یافتزودی بھ 

  .آرمانھای دورٔه روشنگری بھ خصوص در مذھب، اقتصاد و حوزٔه دولتداری قرار داشتند



دھمججستار ھ

انسانی بر محور ھای گوناگون در قرن نزدھم و بیستم را بیان ای از تفکرات مدرنیتھ مجموعھ
ناگفتھ نماند کھ وقتی از تفکر یک دوران تاریخی صحبت می کنیم مجموعھ میراث . میکند 

پس .ھاییکھ ، در مقام ُعرف و فرھنگ عامھ مطرح می گردد، نیز جز مدرنیتھ می باشد
ی شکل گرفتھ است،ارتباط تنگاتنک را با صنعت -مدرنیتھ ھمانگونھ کھ پس از انقالبات علمی 

.اقتصادی نشان میدھد–فرایند رشد اجتماعی 

بخوبی دیده می شود کھ عصر روشنگری، عصری بود کھ لشکری از متفکرین را بوجود آورد 
واین تفکرات شبکھ یی ، بر اساس پیشرفت ھای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شکل گرفتھ 

می باشد و دھھا انقالبی )  1789(نگری انقالب کبیر فرانسھ بود کھ نمونھ آن در عصر روش
  .کھ در اروپا بھ ظھور رسید منعکس کننده تفکر در دوران مدرنیتھ است

چون روشنگری قیام .مدرنیتھ پدیده ای نیست کھ در ضدیت خود با روشنگری تعریف شود
ائره المعارف روشنگری تفکر در برابر افالطون، مسیحیت و مالکین بود کھ منجر بھ پیدایش د

  )دیدرو .( شد

میراث ھای .در مدرنیتھ نیز متفکرین در عرصھ ھای گوناگون دست بھ نقد میراث ھا زدند
و فیلسوفان بزرگ قرن نزدھم بودندکھ اساسات .مانده از روشنگری مورد نقادی قرار گرفت

  :فکری مدرنیتھ را اساس گذاشتند

  اگوست کنت،فریدریش ھگل،کارل مارکس، ھربرت اسپنسر،فرید ریش انگلس ، استوارت میل 

  ...فریدریش نیچھ ، زیگموندفروید، ادموند ھوسرل   

ھنر و ادبیات یکی از .تفکر فلسفی شالوده ھای آگاھی مدرن را در قرن نزدھم پی ریزی کرد
عر مدرن،تیاتر مدرن، رومان مدرن، ش: پایھ ھای اساسی تفکر مدرنیتھ را تشکیل میدھد مانند

  .نقاشی مدرن، پیکر تراشی مدرن و معماری مدرن

گرایش .ھنر کالسیک مربوط بھ مکتب کالسیسیم وجود داشت) مدرنیسم ( پیش از ھنر مدرن 
رومانتیک کھ منجر بھ پیدایش رومانتیسم شد و بعدآ بھ شکل ریالیسم و سمبولیسم تکامل 

  .ھنری را می سازد کھ ما امروز بنام مدرنیسم یاد می کنیمکرد،مجموعھ ای از فرایند 

کشفیات بزرگ علمی از تیوری داروین تا کشف سلول، ھمھ انقالبات را در عرصھ بیولوژی، 
  .فزیک و کیمیا بوجود آوردند کھ ذھنیت کالسیک را دچار سنت شکنی کرد

در جای خود مانند ھنر پس تحوالت بوجود آمده در علم عبارت از ظھور علوم مدرن است کھ 
  .مدرن در کنار فلسفھ بھ اعمار کاخ عظیم مدرنیتھ ملحق می گردد

در قرن نزدھم است .انقالبات فنی یا تکنالوژیک یکی از بزرگترین دستاورد ھای مدرنیتھ است
ما شاھد آن بوده ایم ) ریل یا ترن (و خط آھن ) حرکت زغال سنگی ماشین( کھ از ماشین بخار 

  .اورد ھای تکنالوژیک محصول تفکر مدرن استو این دست

ولی مدرنیتھ .عصر روشنگری دوران تصفیھ حساب با دربار و کلیسا است: نیچھ می گوید
و در عصر مدرن . چون حاال خدا مرده است) نقد ایدیولوژی ( عصر نقد نظام ھای فکریست 



  .ضروت نیست کھ مبارزه روشنگری را ادامھ بدھیم

رن را بھ مفھوم فلسفی کلمھ ھگل فیلسوف قرن نزدھم در کتاب تاریخ فلسفھ اولین بار واژه مد
در قرن پنجم  Modernحق استعمال کرده است و اما قبل از ھگل برای اولین بار اصطالح 

و این واژه در آن زمان بیانگر یک . میالدی بوسیلھ متفکرین کاتولیک استعمال شده است 
گسست از یک دوران تفکر بود،یعنی گسست از دوران تفکر دورانی از تفکر نبود بل بھ معنی 

مدرن بھ مفھوم دینی آن بکار گرفتھ شده   پس در آنزمان انگارۀ . مسیحی امپراتوری رُوم
واما مدرن بھ مفھوم ھگلی واژه سرآغاز یک دوران نوین تفکر است کھ خود را قبل از . است

  .ھمھ در فلسفھ منعکس میکند

   برخی از عزیزان   و مفھومی ژرف تر و وسیع تر از آن دارد کھ مدرن و مدرنیسم معنی
این . و نوشتارھای تک صدای خویش بکار میگیرند   سطحی نگر ما در گفتمان ھای روزمره

دقیق نیست اگر بگویم کھ این کمپیوتر مدرن تر از آن یکی است، میشود گفت این کمپیوتر 
  .بدین فھم کھ ھر نو مدرن نیست. جدید تر و مجھز تر نسبت بھ آن یکی دیگر است

متنوع و در واقع یک جریان معین فکری وتاریخی است کھ در عرصھ ھای) تجدد(مدرنیتھ
مدرنیتھ و یا تجدد. میگذاردتاثیر کامال مستقیم... مختلفی چون فلسفھ، علم، ھنر، ادبیات و

  .پسا خردگرایی در جامعھ است  فرایند گسترش 

شنگری خاتمھ می یابد و با ھگل مدرنیتھ آغاز می گردد، ھگل در رو) 1804(با مرگ کانت 
فلسفھ تاریخ و فلسفھ حقوق این اندیشھ را مطرح کرد کھ ھستی بر محور متافزیک نمی گردد، 

حلول تفکر دیالکتیکی در فلسفھ آغاز فکر . ھستی یعنی دیالکتیک و نیستی یعنی دیالکتیک
را از حرکت ایده بسوی مارپیچ تکامل طبعیت و از  ھگل فلسفھ تاریخ. مدرن را پی ریزی کرد

طبیعت بسوی حرکت حلقوی ایده مورد بررسی قرار داد و در فلسفھ تاریخ بھ این نتیجھ رسید 
ویا ساده تر ھر عقالنی مادیست و ھر مادی .ھر واقعیتی معقول است و ھر معقولی واقعیت: کھ

کت فکر و ماده را بدون داشتن اندیشھ ھیچ متافزیسین نمیتوانست کھ فرایند حر.عقالنیست
  .بیاندیشد   دیالکتیکی بھ معیار فلسفھ تاریخ ھگل

بھ تعقیب ھگل یکی از شاگردان جناح چپ ھگل یعنی کارل مارکس با استفاده از اندیشھ ھای 
مارکس دیالکتیک را از .ھگل فکر مدرن را در حوزه اقتصاد، فلسفھ و سیاست دگرگون ساخت

را ) آدم اسمیت و ریکاردو(اقتصاد انگلستان.مامی ساحات فکری تطبیق کردھگل گرفت و بر ت
را نقادی کرد، فلسفھ ) سن سیمون و فوریھ(بھ نقد کشید، سوسیالیسم تخیلی فرانسھ

  .روشنگری و پسا روشنگر ی را مورد بررسی انتقادی قرار داد

اختار شکنان عصر مارکس در عصر مدرن نظر بکار کردی کھ بر علوم تطبیق کرد یکی از س
  .مدرن بوده است

نیچھ یکی از متفکرین مدرن است کھ در پایان قرن نزدھم بر ضد مدرنیتھ برآشفت و خود را 
چون بھ این باور بود کھ تفکر از ھر جنسی کھ باشد .یکی از منتقدین مدرنیتھ می دانست

حاال چھ . است بھ دنبال دریافت حقیقت ...) فلسفی، ادبی، ھنری، علمی، سیاسی، مذھبی(
میدانیم کھ این نحلھ سر گردان بھ دنبال دروغ و یا حقیقت بوده باشد،چھ تمامی متفکرین حرف 

  .ھای خود را حقیقت گفتھ اند و از دیگران را دروغ

بھ ھمین منظور است کھ .مطلق گرایی متفکرین در باب حقیقت نشانگر گرایش بھ دروغ است
  .درن میدانندنیچھ را یکی از عناصر تفکر ُپست م

اسپنسر فیلسوفی بود کھ لیبرالیسم را تیوریزه کرد و تمام عمر گران بھای خود را در تدوین 
  .آثاری بھ مصرف رسانید کھ نتیجھ آن تیوری لیبرال دموکراسی است



سرمایھ (لیبرالیسم در تفکر بانی آن ھمان فلسفھ ایست کھ ریشھ ھای خود را از فرھنگ مدرن
تز لیبرال دموکراسی را فلسفی کرد و این تز تا امروز    نسر با درایت تماماسپ.می گیرد) داری

  .با اشکال مختلف در جامعھ بشری بھ عمر خود ادامھ میدھد

لیبرالیسم اسپنسری با دموکراسی اسپنسری ھمخوان است،چون اصطالح لیبرالیسم کھ واژه 
گرفتھ شده است و این آزادی آزادی و آزادی منشی را در خود منعکس میکند از آزادی رقابت 

رقابت فی مابین بورژوازی است کھ خود را در آزادی بازار متبلور می سازد و این آزادی 
این واژه آزادیست کھ ھم .بازار است کھ خود را بھ شکل آزادی فروش نیروی کار نشان میدھد

یبرالیسم درست و ل.سرگردان است) پرولتاریا(در میان بورژوازی ھم در بازار و ھم با مردم
  .این نکات را در عقیده اسپنسر باز تابیده است

لیبرال دموکراسی ھمانگونھ کھ فوکو یاما فیلسوف قرن بیست ویک گفتھ است پایان تاریخ   
  .یعنی لیبرال دموکراسی نھ کمونیسم

فروید ھم یکی از پایھ ھای تفکر مدرن است کھ دنیای روانکاوی را با ابداعات خود دگرگون 
با کاوش در روان انسان بھ کشف ضمیر آگاه و ناخود آگاه رسید و تمامی تفکرات انسانی .کرد

و خلص بحث وی بر این محور می . و کردار انسانی را بر مبنای فورمولھ خود بھ بحث کشید
  .چرخد کھ ھمھ ای اندیشھ ما بر مبنای غرایز جنسی شکل می گیرد

سمتی از اندیشھ ھا را تشکیل میدھد و قسمتی از و ھمچنان تفکرات ارایھ شده توسط انسان ق
و ضمیر نا خود آگاه یعنی آزادی ھا و اندیشھ ھا و . اندیشھ ھا مربوط بھ ضمیر ناخودآگاھست

خواستھ ھای سرکوب شده ایست کھ در پنھانگاه باقی می ماند کھ خود رایا بشکل نبوغ و 
کتھ در اروپا بشکل اولی آن اتفاق کھ این دون.اختراع ویا بشکل جھالت و جنون سر می کشید

  .افتاد ولی در افغانستان و پاکستان و ایران بشکل دومی آن جریان دارد

. مدرنیتھ نھ مفھومی جامعھ شناسانھ است، نھ مفھومی سیاسی و نھ مفھومی دقیقآ تاریخی"
مدرنیتھ مشخصھ ی تمدن است، مشخصھ ای کھ بھ مقابلھ با سنت، یعنی مقابلھ با ھمھ ی 

مدرنیتھ در تقابل با تنوع جغرافیایی و نمادین . رھنگ ھای سنتی یا ماقبل خود برمی خیزدف
تحمیل می کند، مشعشع از    فرھنِگ سنتی، خود را در سراسر جھان، بھ عنوان وحدتی ھمگن

با این ھمھ مفھومی مغشوش باقی می ماند کھ در بعدی جھانی، بھ طور ضمنی . جانب غرب
  ." و تغییر در جھان اندیشھ است بیانگرھرگونھ تکامل

مدرنیتھ از لحاظ موضعی خاصتآ در عرصھ فلسفھ و حوزه جامعھ شناسی اتومسفیر قرون را 
. تکان داده است بعد از کشف فروید و یونگ، علوم روانشناسی نیز تحول ژرف را پذیرا شد

لیبرال سوسیالیسم، سوسیال دموکراسی،    این فضای مدرنیتھ بود کھ در تفکر سیاسی
و در قلمرو ادبیات نوابغ بزرگ را از ھوگو تا ارنست ھمینگوی . را شکل بخشید... دموکراسی

  ....بھ بشریت تقدیم کرد

و تا آنجا . خالصھ تفکر مدرنیتھ از طریق نقد و مبارزه و آزمون ھای سترگ بھ کمال میرسید
ھ فکر دیگر بنام پسا و اینجاست ک. پیش میتازید کھ موضوعیت خود را زیر سوال قرار داد

و موضع پسا مدرن عمدتآ با مرگ مولف آغاز و با جشن چند . مدرن موضعیت پیدا میکند
  .صدایی جریان میابد

مدرنیتھ در اندیشھ آن است کھ رابطھ افراد با دیگران و جامعھ شناسان را با ارتقای سطح 
ترکیبی از جامعھ صنعتی ، بدین سان باید مدرنیتھ را . فردگرایی ارگانیکی از نو شکل بدھد

سطح باالیی از شعور فردگرایی و آستانھ باالی قدرت سیاسی و اجتماعی در پذیرش 
  .این شاخص ھای کیفی را می توان نمادی از جامعھ مدرن نامید . دموکراسی دانست 

خواننده خود بھتر میداند کھ باز کردن تفکر مدرنیتھ کھ در ملیون ھا جلد کتاب فشرده شده 



  .ت کار بازگشایی آن در یک مقالھ ممکن نیست بلکھ بھ شبکھ ای از گفتمان ھا نیاز دارداس
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:یادذاشت

  پیشرفت ھای آناکسیماندر 

ی     .....آناکسیمندر را "     -1 م طبیع دع عل ن رو مب می توان مبدع علوم طبیعی یونانی ، و از ای
ین را او نخستین کسی است کھ مسألھ پیدایش کیھان و زمین و ساکنان زم . باختر زمین شمرد 

  )  68متفکران یونانی ص . " ( بھ روش علمی مطرح کرده 

وم    "     -2 ھ مفھ ی رود و ب ر م ی فرات ر اول وان عنص ھ عن ین ب ر متع ک عنص ین ی وی از تعی
تاریخ فلسفھ کاپلستون ، ." ( نامتناھی نامتعینی ، کھ ھمۀ چیز ھا از آن پدید می آیند ، می رسد 

  )  35ص 

ت              -3 ھ اس ترش یافت ور و گس ی ظھ ر اول می کوشد بھ این سوال کھ چگونھ جھان از عنص
  پاسخ دھد 

بر اساس تصور سرنوشت است کھ . " بحث علیت را بھ صورت ابتدایی مطرح کرده است     -4
د    ت ، فھمی بھتر می توان منشأ تصور علیت را بھ نحوی کھ مورد نظر آناکسیمندروس بوده اس

د  بخصوص م وقعی کھ او این قول را بیان می دارد کھ ھر امری بر طبق سرنوشت روی می دھ
نظریھ عدالت جھانی " و در ھمین باره یگر می نویسد ) 313بحث در ما بعد الطبیعھ ، ص " ( 

وم    ) aitia(آناکسیماندر نیز این نکتھ را بھ یاد می آورد کھ مفھوم یونانی علت  ا مفھ ل ب در اص
ت       تقصیر یکی است و ھ اس ال یافت ی انتق ت فیزیک ی علی ." ( از معنی مسئولیت حقوقی ، بھ معن



  ) 234پایدیا ، ص 

ھ از     "     -5 ردد ک ی گ از م فیلسوف می گوید ھمھ چیز از میان می رود و بھ آن سرچشمھای ب
ت    تھ اس ت   . آن برخاس ان اس ان زم ن فرم وی  ( ای ز    ) . خرون ھ چی ر ھم دان ب انونی جاوی ق

نخستین . " ( گونھ کھ بر ھر شھری در یونان ، قانونھایی حاکم بوده است  ھمان. فرمانرواست 
ان ، ص  وفان یون د ) 140فیلس ی نویس ر م اس " و یگ ۀ انعک تین مرحل دالت او نخس ھ ع اندیش

  ) 234پایدیا ، ص . " ( زندگی دولتشھر در زندگی کیھانی است 

ز عناصر چھارگانۀ خاک و ھوا آناکسیماندروس می گفت ھر یک ا. " تصور نظم وترتیب     -6
و آتش وآب ،در پی تجاوز و دست اندازی بھ قلمرو دیگری است ، و ھر کدام در پی این تجاوز 

ن   . ، بتأثیر آنچھ وی آن را ضرورت مطلق خوانده است ، تنبیھ می شود  ھ ای پس نخستین بار ب
    )870طبیعھٌ  بحث در مابعدال. " ( صورت اساطیری است کھ تصور نظم بھ ذھن می آید 
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