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 آغازین سخنِ

 در متخصص غیرِ ی خواننده برابرِ در که پرسشی نخستینِ کتاب این عنوانِ دیدنِ با

 نیازی چه اصوال" که باشد تواند  می این قوی احتمالِ به گیرد می قرار فلسفه ی رشته

 و مشکالت همه این وجودِ با که دارد ضرورتی آیا داریم؟ فلسفه دانستنِ به

 "؟آوریم دردبه  پیچیده ِ فلسفی و  علمی هایِ پرسش با را خود سرِ  گی زند هایِ سختی

 دانستنِ از منظور اگر. دارد وجود متفاوت پاسخِ دو پرسشی چنین با مواجهه در

 باشد، شدن فکرانه روشن هایِ مباحثه واردِ گاهی از هر و  زندگی ی ادامه صرفا فلسفه

 آن در که دنیایی از  منطقی شناختِ و فهم کسبِ هدف اگر اما. است  منفی پاسخ

 و انسانی ی اندیشه از آن، هایِ فرآیند و جامعه از طبیعت، از  یعنی کنیم،  می  زندگی

 ایجادِ و تغییرش برایِ آن در دخالت ضرورتِ به باور آن از تر مهم و اش، تحوالت

 .است مثبت گمان بی پاسخ صورت آن در باشد، بهتر دنیایی

 را آن  کسی چه که آن برحسبِ شمار  بی هایِ گونه به را فلسفه کنون تا چیست؟ فلسفه

 یک در اند، کرده تعریف متفاوت بسیار کند  می دنبال را هدفی چه و کند  می تعریف

 این بر انسانی هر. دنیا به کردن نگاه ی ه نحو از است عبارت "فلسفه" ساده تعریفِ

 است  کسی تر کم و است بد از خوب و نادرست از درست تمیزِ به قادر که است باور

 یا و ها رویداد با که زمانی انسان همین اما. دهد راه خود به شک مورد این در که

 ناتوان شانِ فهم از معموال شود  می مواجه ها انقالب یا و ها جنگ نظیرِ بزرگ فجایعِ

 نسبت "بشری فوقِ یِ نیرو" یک به یا و "انسان طبیعتِ" به اغلب را ها آن و است

 .دهد  می



 12چه نیازی به آموزش فلسفه داریم؟ /  

 

 ابدی، -ازلی است موجودی معلوم قرارِ از که راز و رمز از پُر "انسانی طبیعتِ" این اما

 است؟ موجودی چگونه زمین، رویِ بالیایِ تمامِ منشاءِ و ها سده طیِ در تغییر غیرِقابلِ

 است مدعی که کسی. نباشد فلسفی نگاهِ نوعی از برخوردار که ندارد وجود  انسانی

 نگاهِ فاقدِ فردی چنین واقع به. برد می سر  به اشتباه در است فلسفی نگاهِ هرگونه فاقدِ

 منطقی و پیوسته هم به منسجم، فلسفیِ گاهِ دست یک فاقدِ او بلکه نیست، فلسفی

 در که را ای جامعه در رایج تعصباتِ و باورها آرا، اجبار، رویِ از یا و ناآگاهانه و است 

 سویِ از که است آرایی و عقاید از مملو افکارش ، یعنی. کند  می بازتاب زید می آن

 بازتاب ناآگاهانه را ها آن او و شده پرداخته و  ساخته جامعه ایدئولوژیکِ نهادهایِ

 مذهبی نهادهایِ ،(مدارس) آموزشی نظامِ جمله از ایدئولوژیک، نهادهایِ این. کند  می

 هنر و (تلویزیون و رادیو جراید،)  جمعی هایِ ارتباط هایِ رسانه ،(مساجد و کلیساها) 

 معاصر ی جامعه حاکمِ طبقاتِ اخالقیاتِ و فرهنگ مجموع در( تئاتر و سینما ادبیات،)

 ترویج را( داری پیشاسرمایه) پیشین جوامعِ حدی تا و (داری سرمایه عمده طورِ به)

 .کنند می

 از نحوی به را خودش گلیمِ کند  می  سعی جامعه عادیِ اوضاعِ در عادی انسانِ یک

 به تفاوت بی انسانِ همین اما. باشد نداشته کارها این به کاری و بکشد آب از جا آن

 موتورِ گیرد،  می قرار اجتماعی هایِ بحران رودررویِ که آن مجردِ به مسائل، این

 که ساده بسیار دلیلِ این به هم آن شود،  می بیدار خواب از اش اندیشه ی خفته

 به یا زمان آن تا که دهند  می قرار ها پرسش از انبوهی برابرِ در را او جامعه هایِ بحران

 و حاضر هایی پاسخ شان برایِ باشد کرده فکر ها بدان که آن  بی یا و اندیشید  نمی ها آن

 که رسیدند می نظر به زمان آن تا که مسائلی و ها پرسش. است داشته آماده
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 دیگر. کنند می پیدا معنا و اهمیت ناگهان به اند، نداشته زندگی به ربطی ترین کوچک

 هرکس و آید نمی دیده به روزمره و معنا بی رویدادهایِ سلسله یک مثابهِ به زندگی

 امورِ از رفتن فراتر با انسان ، یعنی. پردازد  می ورزی فلسفه به و شود  می نظر صاحب

 یک مقامِ در را خود ی بالقوه توانِ و برد  می جلو به قدم یک را خود  زندگی، ی روزمره

 سرنوشتِ گرفتنِ دست به در را اش توانایی و تمایل ساخته، متحقق اندیشنده بشرِ

 .کند می نمایان خود

 و طبیعت شناختِ  "فلسفه" ی مطالعه موردِ موضوعِ بشری، تمدنِ گاهِ صبح در

 آن "فیلسوفانِ" و بود ها انسان زندگی شرایطِ بهبودِ هدفِ با بشری ی جامعه شناختِ

 چطور بعدها که دید خواهیم. بودند داده قرار خود برابرِ در را وظیفه این دوران

 خالفِ در که شوند  می مباحثی شاَ موضوعات و شده دور هدف این از تدریج به فلسفه

 غیرِ عادی مردمِ برایِ تنها نه موارد اکثرِ در و رفته پیش شاَ نخستین اهدافِ جهتِ

 هم آن. فهمند  می را دیگر هم زبانِ تر کم هم شاَ متخصصین حتا بلکه بوده، فهم قابلِ

 این بر پوشی پرده برایِ و ندارند گفتن برایِ مطلبی دیگر که خاطر بدین عمده طورِ به

 از تا کنند  می استفاده معنایی  بی و درآوردی من فهم، غیرقابلِ گُنگ، هایِ واژه از نکته

 شان مخاطبانِ اطالعیِ  بی گردنِ بر را خود گوییِ بیهوده و گیهمای  بی طریق این

 دربندِ چندان ش،اَ تاریخی ی ریشه عکسِ به فلسفه امروزه کوتاه، سخن. بیاندازند

 .نیست دانش و خِرد به عشق

 به که است فردی به "فیلسوف" لقبِ اطالقِ مواردِ از  یکی ما فرهنگِ در

 از مورد این. نیست فهم قابلِ دیگران برایِ شاَ اظهارات و شده دچار گویی پریشان

 و اندیشه به اهمیتی  بی که آن عینِ در فیلسوف ی واژه تحقیرآمیزِ و منفی کاربردِ
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 جامعه کلِ فرهنگیِ سطحِ بودنِ نازل گویایِ و دهد  می نشان را جامعه در اندیشیدن

 ای اندیشه اگر که معنا بدین .کند  می بیان هم را دیگری واقعیتِ حدودی تا اما است،

 به انتزاعی لعابِ و رنگ و باشد همگان برایِ فهم قابلِ غیرِ که شود بیان نحوی به

 ربط  بی هم چندان شاَ گوینده به "گو پریشان" اطالقِ شاید صورت آن در بگیرد خود

 .باشد تامل قابلِ و مهم اندیشه آن محتوایِ اگر حتا نباشد،

 کارِ و داده جای خود در را ممکن داناییِ ی همه بشر روحِ که بود باور این بر افالطون

 به نه را نوشتارش ترین مهم ،1دکارت. است دانایی زایاندنِ "وشنودهایش گفت"

 بدین هم آن نوشت، فرانسه زبانِ به بلکه بود، اش دوران اصِوخ زبانِ که التین زبانِ

 داشته دسترسی اش نوشته به هم زنان حتا بلکه مردان ی عامه تنها نه که خاطر

 عوام رویِ به را فلسفه ی بسته درهایِ که بود فیلسوفی نخستین او اروپا در. باشند

 دانشمندانِ و اندیشمندان ترین مهم از 3نیوتون با همراه که 2الیبنیس. گشود

 دشوار بسیار شان فهم و پیچیده بسیار که هایش اندیشه اصلیِ خطوطِ بود، اش دوران

 خوبی به را ها آن کمی مدتِ در عادی فردِ یک که داد  می توضیح چنان آن را بودند

 آنان نظرِ از که چرا بود، بدیهی امری نویسی ساده اینان برایِ. کرد می جذب و هضم

 و باشد اندیشه تواند نمی اصوال نشود فهمیده دیگران توسطِ که زمانی تا اندیشه یک

 با. شد وارونه  کامل طورِ به "فهمی همه" گرایشِ این بیستم ی سده در. ندارد ارزشی

 ی سده تا باستان دورانِ از که دانش موضوعاتِ آن فلسفه، ی حیطه از تدریجی خروجِ

                                                 
1  René Descarte -  (1۹۵۱-  1۱۹1 فیلسوف، ریاضی ، ) جدید. یگذاران فلسفه عصر رنسانس بنیان دان بزرگ فرانسوی دان و فیزیک م  

2-Gottfried Wilhelm Leibniz (1۱۶۱ - 1۱1۱  ، ) آلمانی. دان فیزیک و ریاضیدان فیلسوف، م  

3-  ) Isaac Newton 1۱۶3 - 1۱2۱  ، ) فیزیکدان و ریاضیدان بزرگ انگلیسی. م 
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 و اختصاصی علومِ به ِشان شدن تبدیل با دادند،  می تشکیل را فلسفه محتوایِ نوزدهم

 به واکنشِ که ایم بوده آن شاهد فلسفه، ی دامنه شدنِ تر تهی و تر تنگ هرچه با

 آن و ناروشن  انتزاعیِ موضوعاتِ به بردن پناه پدیده این به بعدی فیلسوفانِ اصطالح

 و دقت با فیلسوف اینک. است بوده فهم قابلِ غیرِ بیانی و زبان به توسل با هم

 و پردازد  می منفی و ناسالم فرهنگِ ضدِ یک گسترشِ به بیمارگونه ای وسوسه

 از بودن ترجمه و تفسیر قابلِ غیرِ بودن، انتقال قابلِ غیرِ نویسی، فهم غیرقابلِ

 بلکه شود،  می اش حرفه و روش تنها نه  همهاین و است اش های نوشته هایِ ویژگی

 .دهد  می تشکیل هم را اش اندیشه کلِ اصوال

 هایِ حکومت نظیرِ چراکه) است سانسورها بدترین نوعِ از که فرهنگ ضدِ این علیهِ

 و رسا صدایِ با باید( اندیشیدن هم و است ممنوع اندیشه هم ها آن در خواه تمامیت

 بسیار مشترکِ نکاتِ ها آن با است، عشق و موسیقی نظیرِ فلسفه که کرد تکرار بارها

 تاریخ بزرگِ اندیشمندانِ که مفاهیمی با آشنایی برایِ. است همگانی ی مساله و دارد

 نظایرِ و سیاست امید، مرگ، اشتباه، زیبایی، ، زندگی معنیِ لذت، خرد، نظیرِ اند گفته

 یا و التین یونانی، هایِ زبان آموختنِ فلسفه، ی مطالعه سال   ده به وجه هیچ به ها، این

 .نیست نیازی آلمانی

 کارِ اصوال فلسفه  بررسیِ و مطالعه که کرد اشاره نکته این به باید وجود، این با

 به بنا فلسفه که آن نخست. دارند قرار برابرش در چندی موانعِ و نیست  آسانی چندان

 یفاصله ها انسان ی روزمره عادیِ امورِ از که دارد کار و سر  مسائلی با اش طبیعت

 آسان چندان شوند  می برده کار به فلسفه در که هایی واژه و زبان فهمِ حتا. دارد بسیار

 ناگزیر به ای تخصصی موضوعِ هر چراکه نیست، فلسفه ی ویژه امر این البته نیست،
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 و علوم هایِ شاخه ی کلیه شاملِ امر این و دارد را خودش ی ویژه زبانِ و اصطالحات

 .شود  می فنون

 در که  کسانی برایِ. است تر جدی هم نخست مانعِ از که دارد وجود هم دومی مانعِ اما

 بایست می کهاین کردند؛ می تولید فکر فلسفه قلمرویِ در پیشین هایِ سده

 باشند داشته  آگاهی دوران آن تا فلسفی موضوعاتِ به حدودی تا شان یِ ها مخاطب

 آن وجه هیچ به فلسفه چراکه نیست، چنین این اما امروزه. بود مسلم امرِ یک

 فنون و علوم پیشرفتِ. باشد داشته تواند  نمی دیگر داشته گذشته در که را جایگاهی

 را فلسفه جایِ علوم مختلفِ هایِ شاخه که شده باعث پیشین ی سده دو طیِ در

 برایِ. کنند تر تنگ هرچه را فلسفه ی مطالعه موردِ موضوعاتِ ی گستره و بگیرند

  انسانی رازِ و رمز پُر روانِ ی مطالعه حتا شناسی روان و  شناسی زیست پیشرفتِ با نمونه

 و شناسی  هستی  تدریجیِ خروجِ با. است شده خارج فلسفه قلمروِ از هم

 به فلسفه قلمروِ امروزه که گفت توان  می جرات به فلسفه، ی حیطه از  شناسی شناخت

 .حاکم ی طبقه دستِ در سیاستی به عمده طورِ به هم آن و شده محدود سیاست

 چه هر که خاطر بدین. است بدتر هم این از اوضاع اجتماعی علومِ ی حیطه در

 که  کسانی آن مادیِ منافعِ هم میزان همان به شود  می تر بیش حوزه این در مان دانش

 با اش پیشرفت حدودی تا که علم. رود  می ضرب زیرِ تر بیش رانند  می حکم جامعه بر

 تا بود نکرده رشد میزان آن به گذشته در دارد،  مستقیم ی رابطه مولده نیروهایِ رشدِ

 عدمِ شرایطِ در. بشناسد کرد  می  زندگی آن در که را دنیایی که سازد قادر را انسان

 اطالعاتِ به یابی دست برایِ مادی ابزارهایِ نبودِ یا و  علمی اطالعاتِ نبودِ ، آگاهی

 اختیار در خود از خارج دنیایِ و خود شناختِ برایِ انسان که ابزاری تنها ، علمی



اریخ و زمینه های اجتماعیِ آنپیدایش و تکوین خرد در ت  
 

 تالشِ. کند غلبه طبیعت بر توانست  می که بود ابزار این با تنها. بود مغزش داشت،

 اش مبارزه با است مترادف تنگاتنگی طورِ به دنیا شناختِ و فهم برایِ انسان

 طبیعت، کورِ نیروهایِ بر یافتنغلبه برایِ حیوانی، سطحِ از فرارفتن برایِ

 در که است چیزی این. اش  قانونی و صوری صرفاً نه و  واقعی رهاییِ برایِ

 و شده واژگونه مسیر این اما اکنون .ایم بوده رو روبه آن با بشر تاریخِ سراسرِ

 در همگانی آموزشِ ابزارهایِ و جمعی ارتباطاتِ وسایلِ از ای عمده بخشِ

 کور نیروهایِ یِ غلبه به تر بیش چه هر که گرفته قرار مسائلی ترویجِ خدمتِ

 منجر نازل، سطحی در اش داشتن نگه و اوهام در او ترِ بیش اسارتِ و انسان بر

 .شود می

 از فلسفه، متخصصینِ برایِ  نه و است فلسفه تاریخِ یِ درباره کتابی  نه کتاب، این

 فراوانی هایِ کتاب مزبور یِ زمینه هردو در. گیرد نمی بر در را فیلسوفان ی همه رو این

 کارِ یک ی نتیجه کتاب این .شد خواهد افزوده ها آن به هم  آینده در و است موجود

 اندیشمندی هر ی درباره هایش پژوهش و مطالب که معنا بدین نیست، جمعی

 .نیست زمینه آن در متخصص گرِ پژوهش یک کارِ محصولِ

 هر شاخصِ هایِ چهره معرفیِ و اندیشه اصلیِ مکاتبِ ی ارائه کتاب این اصلیِ هدفِ

  -تاریخی هایِ زمینه پیش که است بوده این بر اصلی تاکیدِ. است مکاتب این از یک

 توضیح امکان حدِ تا را آنان دالیلِ و بکاود را نو هایِ اندیشه و آرا پیدایشِ اجتماعیِ

 به وفاداری اما. باشد همه برایِ فهم قابلِ و ساده زبانِ کتاب، زبانِ تا شده تالش .دهد

 .است بوده نویسنده اصلیِ خاطرِ   یدغدغه آرا  داریِ امانت و نظریات
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 برایِ هم و مطالب فهمِ به کمک منظورِ به هم دارد، کمکی نقشِ تصویر کتاب این در

  نه و کالبدند فاقدِ ارواحِ  نه اندیشمندان. روح  بی و خشک یِ آرا به دادن روح و  رنگ

 است، جامعه افرادِ دیگر زندگیِ از متفاوت شان زندگی  نه و روح، فاقدِ هایِ کالبد

 رابطه این در. نهاد تأکید آن بر باید  گاهی از هر و شود  می فراموش اغلب که ای نکته

 .باشد اکار ای اندازه تا تواند  می تصویر از استفاده

. برد خواهد پی آن دالیلِ به خود خواننده و است شده تنظیم جلد سه در کتاب این

 "(ها دولت-شهر دورانِ) خرد پیدایشِ تا اسطوره از" عنوانِ با نخستین جلدِ

 از پیش دومِ تا ششم هایِ سده تر دقیق بیانِ به: گیرد  می بر در را باستان یونانِ دورانِ

 اش غروب و شود  می شروع تالس با باستان یونانِ در اش طلوع که ای سده چهار میالد؛

 اسکندرِ توسطِ امپراتوری تاسیسِ با یونانی هایِ دولت –شهر فروپاشیِ با است مقارن

 .مقدونی

 کرد؟ شروع باید کجا از

 هم که ای نکته شود، رعایت زمانی ترتیبِ است شده کوشش کتاب این نگارشِ در

 اندیشه آن صاحبِ ذهنِ از صرفا ای اندیشه هیچ که چرا منطقی، هم و است طبیعی

 یِ مجموعه جامعه، در موجود اجتماعیِ مناسباتِ ، تاریخی رویدادهایِ. آید نمی بیرون

 همچنین و رسیده، ارث به نو یِ اندیشه صاحبِ به حال و گذشته از که آرایی و دانایی

 نظریه یک پیدایشِ در متفاوت درجاتِ به همگی فرد، اجتماعیِ موقعیتِ حدودی تا

 آمدنِ وجود به چراییِ فهمِ به مسلما زمانی ترتیبِ رعایتِ ترتیب، بدین. دارند سهم

 حاضر کتابِ در اما. کند  می کمک اندیشه خودِ فهمِ در طور همین و نو ی اندیشه یک
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 استقالل که است نبوده هم ناپذیر انعطاف و خشک چنان آن کلی ی قاعده این رعایتِ

 .شود آن فدایِ فصل هر کفاییِخود و

 موضوعاتِ و مطالب که باشد ای گونه به و مستقل فصل هر ی ارائه است شده سعی

 به باشد، داشته نیاز دیگر هایِ فصل خواندنِ به  الزاما که آن بدونِ آن، در شده مطرح

 تانتوانید مطلباگر نمی "ن یاین فصل را با این جمله انیشت .باشند فهم قابلِ تنهایی

به ،"یدافهم توضیح دهید، یعنی که خود آن را خوب نفهیدهساده و همه به زبانِ را

 .رسانیمپایان می
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 دین دارد عقل هرکه و ندارد عقل دارد دین هرکه"

 .”ندارد

 1مُعّری ابوالعلی

 قادر حتا که  درحالی است، ای دیوانه موجودِ انسان"

 به اما، آفریند، به خاکی کِرمِ یک نیست

 ."آفرین می خدا دوجین دوجین آسانی

 2مونتینی

 نیرویِ مددِ  به و خیال عالمِ در ها اسطوره یِ همه"

 مسلط ها آن بر  شده، پیروز طبیعت نیروهایِ بر تخیل،

 با تنها رو این از  .دهند می شکل را ها آن و شوند  می

 از ها اسطوره که است طبیعت نیروهایِ بر  واقعی تسلطِ

 ."رفت خواهند بین

 3مارکس

                                                 
 گرای عرب شک ، شاعر و فیلسوف )هجری ۶۶۵ - 3۱3 (ابوالعَالء مَعَری  -1

2 - Michel de Montaigne  (1۹33 - 1۹۵2 فیلسوف فرانسوی دوره ، ) رنسانس م 

3 - Marx, Gruدdrisse, p110 
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 گفتار نه و بود کردار ابتدا در

 به "حیوان" از "انسان" تمایزِ دلیلِ امر همین گذشته در. هستند دین فاقدِ حیوانات

 به  آگاهی از برخوردار بشر فقط که است حکم این مبینِ واقع در امر این. آمد  می حساب

 وراثت علمِ یِ زمینه در عمده طورِ به ، علمی هایِ پیشرفت. است کلمه دقیقِ معنایِ

 ای تافته حیوانات سایرِ با مقایسه در انسان که شده پذیرفته و رایج باورِ این بر ،(ژنتیک)

 بطالن خطِ  کامل طورِ به است، "مخلوقات اشرفِ" و "استثنائی ای آفریده" بافته، جدا

 حیوانات تکاملِ از انسان که نیست تردیدی گونه هیچ جایِ دیگر امروزه. است کشیده

 از بسیاری با اش عملکردهای یا و ها اندام  فیزیکی لحاظِ به تنها نه و است آماده وجود به

 دو از شامپانزه و انسان بینِ ژنتیکیِ تفاوتِ که شده ثابت بلکه است، مشترک حیوانات

 .است تر کم هم درصد

 انواعِ از که بوبینو نامِ به شامپانزه نوعی که اند داده نشان اخیر هایِ سال ِ علمی هایِ پژوهش

 یِ ساده ابزارهایِ از برخی گرفتنِ کار به یِ عهده از تنها نه است، تر نزدیک انسان به دیگر

 در و مشابه ابتدایی فکری هایِ فعالیت از برخی انجامِ به قادر حتا بلکه آید برمی موجود

 این و انسان بینِ خویشاوندیِ و نزدیکی ها پژوهش این. است هم  انسان کودکِ یک سطحِ

 در تشابه این که کرد تاکید بالفاصله باید اما جا این در. رساند  می اثبات به را شامپانزه نوع

 شامپانزه این رفته کار به هایِ تالش و تجارب یِ کلیه رغمِ علی و شود  می متوقف حد همین

 ساختنِ از و نبوده( نوعی هر از کردن برقرار ارتباط) گفتن سخن به قادر وجه هیچ به

 دو. است بوده ناتوان نخستین هایِ انسان دستِ هایِ ساخته مشابه  سنگیِ ابزارِ ترین ساده

 را حیوان و انسان بینِ ِ کیفی جهشِ واقع در انسان، و مپانزهاش بینِ ژنتیکی تفاوتِ درصد
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 کارِ نه کالن، کیفی لحاظِ به ولی جزئی،  کمّی لحاظِ به تفاوت این. کند  می گی نمایند

 طیِ در دستی کارِ ی واسطه به انسان مغزِ تکاملِ و انکشاف یِ فرآورده بلکه خداوند،

 .است بوده سال ها میلیون

 به نخستین، انسانِ دستِ ساختِ  سنگیِ ابزارِ ساختنِ نظیرِ نوعش، ترین  ساده در حتا تولید

 باالیی بسیار تجریدِ یِ قوه و تفکر قابلیتِ از برخورداری اش الزمه که دارد نیاز مهارتی

  پیشِ و ساده بسیار  عملی ما نظرِ از که دشمن سویِ به سنگ تکه  یک پرتابِ عملِ. است

 از سنگ نوعِ انتخابِ در الزم تواناییِ از برخورداری مستلزمِ امر، واقعیتِ در است  افتاده پا

 اِعمالِ در و پرتاب یِ زاویه انتخابِ در مناسب، یِ اندازه انتخابِ در رس، دست در انواعِ بینِ

 ظاهر به عملِ که یابیم  درمی اندیشه و تامل  کمی با واقع در. است نیرو از دقیقی میزانِ

 همه این. است  باالیی و پیچیده بسیار  ذهنیِ هایِ کنش برآیندِ سنگ پرتابِ ی ساده

 هم حیوانات ترینِ پیشرفته در که است  بینی پیش و ریزی برنامه از حداقلی میزانِ مستلزمِ

 وجه هیچ به ها آن از استفاده و  سنگی هایِ ابزار ساختنِ هررو، به. گرفت سراغ توان  نمی

 در نخستین انسانِ برایِ بود ضرورتی حاصلِ بلکه نبوده آگاهانه ریزیِ برنامه یِ فرآورده

 شرایطِ برعکس، درست آفرید، را انسانیت که نبود  آگاهی این. طبیعت با اش رویارویی

 تر بزرگ به که بود بقا برایِ اش تالش و ناامن و سخت  محیطی در نخستین انسانِ زیستِ

 که است فرآیند این طوالنیِ مسیرِ در. انجامید اش شدناجتماعی به و مغزش شدنِ

 .هستیم دین جمله از "فرهنگ" بعدها و "سخن" پیدایشِ شاهدِ تدریج به

 آن. بود خورده گره اش اطراف دنیایِ شناختِ به تنگاتنگی طورِ به بقا نخستین، انسانِ برایِ

 هایِ الیه به شدند موفق خود ِ سنگی ابزارهایِ با که نخستین هایِ انسان از دسته

 به هم را  چربی و پروتئین طریق این از و یابند  دست بودند کرده شکار که حیواناتی چربیِ
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. جستند برتری مدندانی نایل مهم این به که دیگرانی آن بر یند،ابیفز خود غذاییِ رژیمِ

 انسان مغز،  تکاملِ با و کرد پیشرفت هم انسان مغزِ تکنیک، پیشرفتِ با ترتیب بدین

. دهد توضیح و شناسدب بهتر داشتند، سلطه اش زندگی بر که را  طبیعی هایِ پدیده توانست

 و آزمایش طریقِ از که شدند موفق امروزی انسانِ نخستینِ نیاکانِ سال ها میلیون طیِ در

 و تجربه از دادن تعمیم  یعنی ،تجرید ترتیب بدین و دریابند را ها چیز بینِ ی رابطه خطا

 .موزندابی عقل کمکِ به را آزمایش

 به یا و هستی و اندیشه بینِ ی رابطه از بود عبارت فلسفه  اصلیِ موضوعِ ها سده  طیِ در

 که آن  بی کنند  می  زندگی گذرانِ ها انسان. بودن و اندیشیدن  بینِ ی رابطه تر دقیق بیانِ

 که آن به رسد چه باشد، کرده خطور شان مخیله به نکته این هم بار یک حتا ها آن اکثرِ برایِ

 و گویند  می سخن کنند،  می کار اندیشند،  می ها انسان. باشند نشسته اندیشه به اش درباره

 وجود، این با. شوند چنانی آن مشکلِ دچارِ که آن  بی اند مشغول  شغلی فعالیتِ به نوعی به

 ترین ابتدایی دو این "بودن" و "اندیشیدن" که رسد نمی انسان ی مخیله به گاه هیچ

 حتا. باشند ناسازگار هم با دارند، پیوند یکدیگر به سخت عمل در که ، انسانی فعالیتِ

 مستلزمِ -بگذاریم کنار را بیولوژیکی صرفا کنشِ اگر البته - انسانی کنشِ ترین ابتدایی

 برایِ حدودی تا بلکه انسان موردِ در تنها نه نکته این. است اندیشه و تفکر از حداقلی

 در کند شکار را موشی تا کرده کمین که را ای گربه نمونه برایِ: است صادق هم حیوانات

 سطحِ در مراتب به کیفی لحاظِ به انسان ریزیِ برنامه و اندیشیدن این، وجودِ با. بگیرید نظر

 .ها میمون ترینِ پیشرفته با مقایسه در حتا است، حیوانات  ذهنیِ هایِ فعالیت از تر  عالی
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 است "تجرید" در انسان قابلیتِ این. دارد انتزاعی تفکرِ با تنگاتنگی یِ رابطه واقعیت این

 محسوساتِ) انسان حواسِ توسطِ محسوس وضعیتِ از که دهد  می را آن امکانِ او به که

 گذشته فقط نه است؛ احوال و اوضاع تجسمِ به قادر انسان. رود فراتر بسیار( حسی

 از که است قادر انسان. را آینده همچنین بلکه ،(باشند  می حافظه دارایِ هم حیوانات)

  بینی پیش را آمدهایش پی کند، ریزی برنامه برایش شود، متصور را پیچیده شرایطِ پیش

 به راجع که افتد  می اتفاق کم چند هر. کند تعیین را خودش سرنوشتِ حدودی تا و کند

 پیروزیِ و آورد دست انسان برایِ  ذهنی قابلیتِ این به یابی دست اما اندیشیم، بی تجرید

 که است انسان قابلیتِ این از دقیقا. سازد  می متمایز طبیعت  مابقیِ از را او که است کالنی

 دین و فلسفه علم، ادبیات، ، موسیقی ،هنر فرهنگ، چون آوردهایش دست تمامِ و تمدن

 سال هزاران یِ فرآورده بلکه نشده نازل آسمان از شبه یک همه این البته. شوند  می زاده

 .است بوده بشر تکاملِ و انکشاف

 را اش ذهن تکاملِ انسان که گوید  می پیش سالِ 2۹11 در یونانی، فیلسوفِ آناکساگوراس،

 موجبِ دوپا انسانِ به پا و  دست چهار انسانِ تکاملِ. است اش دستان شدنِ آزاد مدیونِ

 این که یافتند تکامل کار اثرِ در ها دست. شد کار ابزارِ به شان شدن تبدیل و دستان آزادیِ

 ی نوبه به هم ابزارسازی. بسازد  سنگی ابزارهایِ بتواند انسان که شد موجب خود یِ نوبه به

 از جداناپذیر  عملی که گفتن سخن. انسان مغزِ تکاملِ در بود  مهمی بسیار عاملِ خود

 عملکردهایِ ساختنِ متحقق به نیاز  یعنی بود، جمعی تولیدِ نیازِ و فرآورده است، اندیشیدن

  ،اخیر شناسی دیرینه اکتشافاتِ. بودند میسر  جمعی کاریِ هم طریقِ از تنها که پیچیده

 در اخیرا که نمایی انسان هایِ میمون دیرینگیِ. اند رسانیده اثبات به را فوق نظریاتِ درستیِ

 پایِ به ها آن مغزِ حجمِ و بوده پیشین کشفیاتِ از تر بیش مراتب به اند شده کشف افریقا
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 که است نظریه این بر تأییدی اکتشافات این. رسد نمی هم ها شامپانزه مؤخرترین حجمِ

 آن به این. است داشته ادامه کماکان انسان مغزِ تکاملِ ها ابزار تولیدِ از بعد سال ها میلیون

 کردار ابتدا در ترتیب بدین. برعکس نه و بوده ابزار تولیدِ یِ فرآورده تکامل این که معناست

 (.انجیل) کلمه نه و( گوته) بود

 زبان تکاملِ و پیدایش از جدا توان نمی را انتزاعی تفکرِ و تجرید امرِ در انسان  تواناییِ

 مفاهیمِ حتا شود، عقاید تولیدِ به قادر انسان تا کشید طول سال ها میلیون. شد متصور

 و مشخص ی مشاهده ی فرآورده که "حیوان" یا و "گیاه" چون ای  ساده بسیار و کلی

 "گیاه" مجردِ مفهومِ آفرینشِ به موفق که هنگامی اما. بودند حیوانات و گیاهان مستقیمِ

 خود برابرِ در را مشخص گیاهِ آن یا و این که نیست آن معنیِ به لزوما دیگر شویم می

 خود ی مخیله در را است مشترک گیاهان تمامِ در که را  چیزهایی آن بلکه داریم

 که منفرد و خاص گیاهِ یک هایِ ویژگی لحظه این در. شویم  می متصور و پرورانیم  می

 و عام دائمی، که چیزهایی آن. نیستند برخوردار چندانی اهمیتِ از هستند ثبات بی

 گیاه یکعکسِ  به واقع، به. اند نهفته "گیاه" عام ی مقوله همان در هستند شمول جهان

 گیاهِ یک ی مشاهده به قادر گاه هیچ ما هستیم، اشمشاهده به قادر که مشخص و خاص

 گیاهِ یک شدنِ متصور امکانِ ما به که است انسان ذهنِ تجریدِ قدرتِ این. نیستیم مجرد

 و جوانب از پوشیدن چشم و گذاشتن کنار با یعنی عمل، این با. دهد  می را مجرد

 دست گیاه اصلیِ جوهرِ از تری ژرف و تر واقعی درکِ یک به گیاهان فرعیِ هایِ ویژگی

 .”دانش از است تر مهم تخیل": گفت انیشتین که نبود بیهوده. یابیم  می

. بود علم از دور به و ابتدایی بسیار نخستین هایِ انسان تجریدِ قدرتِ که کرد فراموش نباید

 تصوراتِ نظیرِ مرموز، طبیعتِ از رازگشایی و کنجکاوی ارضایِ برایِ بودند  هایی تالش ها آن
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 از آکنده همواره اما نادرست، موارد اغلبِ در و بودند  هایی فرضیه و حدسیات. کودک یک

 که بود کالنی موجودِ خورشید نخستین، هایِ انسان برایِ. پردازی خیال و شجاعت جسارت،

 از هر که آمد  می شمار به ای خفته غولِ زمین. سوزاند  می گاه و کرد  می گرم را ها آن گاه

 به چه چنان که یا وحشی حیوانِ همچون آتش یا و بلعید می را انسان و شد می بیدار گاهی

 .گرفت  می گازت زدی  می دست آن

 امروزه که چنان هم افتاد،  می وحشت به گمان بی برق و رعد با مواجهه در نخستین انسانِ

 ولی انسان حیوانات، عکسِ به. شود  می مردمان از ای  پاره حتا و حیوانات وحشتِ موجبِ هم

 اش، دانش نازلِ سطحِ به توجه با. برآمد پدیده این برایِ توضیحی یافتنِ تالشِ در

 موجوداتِ انواعِ به توسل) باشد توانست  می فراطبیعی توضیحِ یک فقط ناچار به اش توضیح

 نظیرِ رسند،  می نظر به لوحانه ساده بسیار امروزه توضیحات این(. خدایان و خیالی

 به  مهمی بسیار بلندِ هایِ گام ها این کرد فراموش نباید وجود این با کودک، یک توضیحاتِ

 ی پدیده یک برایِ  منطقی علتِ یک یافتنِ برایِ بودند  هایی تالش چراکه بودند، جلو

 تجربه که چه آن و کردند  می مشاهده که چه آن میانِ ها آن راه، این در و طبیعی

 .شدند  می قائل تمایز  کامل طورِ به کردند،  می

 و ساکن چیزِ هر به  یعنی گرایی جان. بود نخستین ادیانِ یِ مشخصه ترین مهم 1گرایی جان

 مشاهده کودکان نزدِ توان  می را واکنشی چنین  مشابه. دادن نسبت روح یک متحرکی یا

 دست با کند، درد احساسِ که یا شی با سرش اصابتِ پیِ در کودک یک نمونه برایِ. کرد

 یک بریدنِ از پیش که نخستینی انسانِ آن یا و کند، اش تنبیه تا کوبد  می شی آن بر

 از ای پاره نزد رفتار این هم امروزه حتا. کند  می بخشش طلبِ درخت آن روحِ از درخت
                                                 
1
 
Animisme
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 است بشر تکاملِ از دورانی آن به متعلق گرایی جان یِ ه پدید. شود می مشاهده بدوی قبایلِ

. بود نکرده جدا و متمایز طبیعت و حیوانی دنیایِ از کامل طورِ به را خود هنوز بشر نوعِ که

 با حتا که درآوردند تصویر به ها غار در را حیوانات دقتی چنان آن با نخستین هایِ انسان

 هایِ انسان نزدیکیِ که نقوش این. نیست  آسانی چندان کار هم امروزی مدرنِ ابزارهایِ

 اجدادِ ی روحیه وجهی بهترین به گذراند،  می نمایش به حیوانات با را نخستین

 این ما بهاخیرِ  شناسی مردم و  شناسی دیرینه اکتشافاتِ. دهند  می نشان را مان نخستین

 تا برآوردیم، سر و کرده عبور آن از ما که را دنیایی کلیِ خطوطِ که دهند  می را امکان

 .کنیم بازسازی حدودی

 و طبیعت میانِ ما امروزه که را تمایزی این توانست  می دشواری به نخستین  وحشیِ انسانِ

 سرنوشتِ که بودند طبیعیافر نیروهایِ این او دیدِ از. کند درک شویم،  می قائل طبیعتافر

 طبیعیِافر موجوداتِ این قدرتِ دنیا، از تصویری چنین با. کردند  می تعیین را دنیا و او

 و نیایش پرستش، مادی، هدایایِ و قربانی کردنِکش پیش. نداشت مرزی و حد هیچ دیگر

 رام موجبِ توانست  می نظرش از خدایان درگاهِ به خشم و نفرین گاهی از هر و بندگی

 خدایان این اگر. آورد ارمغان به را پُربرکتی و خوب سالِ و شده سرکش طبیعتِ شدنِ

 دیگر صورت این در کنند حلول او روحِ در و برگزیده را انسانی که داشتند را آن ی اراده

 و گرفت  می را خدایان آن جایِ خود برگزیده، انسانِ این و بود نمی خدایان به نیازی

 .گرفت  می دست به هم را ها انسان سایرِ سرنوشتِ
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 روح تا رویا از

 دورانِ در آن، از خارج و  انسانی پیکرِ از متمایز غیرمادی، موجودِ یعنی ،روح وجودِ به باور

 تاریخِ از دوره آن در پدیده این پیدایشِ عللِ و چرایی. کرد ظهور داری برده نخستینِ

 کلبدِ از روح گویی رود،  می خواب به انسان که زمانی. اند شده شناخته کامال بشری تکاملِ

 رویاهایِ برابرِ در نخستین انسانِ واکنشِ. شود  می رویاها دنیایِ واردِ و شده خارج انسان

 موقتا را روزانه  زندگیِ رود  می خواب به که وقتی انسان باشد؟ توانست  می چه شاَ شبانه

 برایش را واقعیت نقشِ هایش رویا دنیا این در. گذارد  می شبانه دنیایِ به پا و کند  می ترک

 برایش دشواری امرِ رویا از واقعیت تمیزِ. بندند  می نقش او ضمیرِ در و کنند  می پیدا

 رویایی واقعیت و نیستند رویاها جز چیزی ها واقعیت شاید که پندارد  می چنین. شود  می

 از مراقبت به که است اش تکامل از مرحله این در انسان. ندارد دسترسی بدان که است

 بدین نیست؟ فلسفیدن نوعی این آیا. پردازد  می نقاشی به غار در و پردازد  می اش گان مرده

 فرزندِ است، "حیرت" فرزندِ که اندازه همان به فلسفه که کرد ادعا بتوان شاید ترتیب

 .هست هم "رویا"

 اعتقاد این تدریج به دارد، وجود خواب و مرگ هایِ پدیده میانِ که شباهتی ی واسطه به

 زندگی به کماکان دیگری دنیایِ در بایست  می اش مرگ از پس انسان روحِ که گرفت شکل

 شان درون در که رسیدند نتیجه این به نخستین هایِ انسان که بود ترتیب بدین. دهد ادامه

 عکسِ  به که  جایی آن از اما. است شان جسمانی کالبدِ از متمایز که دارد وجود چیزی

 هایِ قدرت بود، ناشناخته شان برای و نداشتند کنترلی ترین کوچک شان روح بر کالبدشان

 غیرعادی رویاهایِ یِ پدیده. پنداشتند کالبدشان بر حاکم و داده نسبت آن به طبیعیافر
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 این بر تأییدی را است ناممکنی امرِ بیداری دنیایِ در شان تحقق که خواب هنگامِ در

 همین در دقیقا  فیزیکی مرگِ از پس روح ابدیِ سفرِ به باور منشاءِ. دیدند  می خود باورهایِ

. است سرگردان و نداشته ثابتی جایگاه روح دوران، این انسان باورِ به. است نهفته نکته

 کالبدش برایِ رو این از و دارد نیاز غذا به اش ابدی سفرِ در سرکش و سرگردان روحِ

 اش ساختن آرام به مجبور گاهی از هر اش صاحب. کند  می ایجاد دردسر و مزاحمت

 باور این تدریج به که معنی بدین است؛ مذهبی مراسمِ و مناسک منشا دقیقا این. شود می

 به را سرکش روحِ این کَرَم و لطف مراحمِ توان  می اش درگاه به نیایش طریقِ از که افتاد جا

 نخستین، دینِ تکاملِ از مرحله این دیگرِ نامِ. درآوردش خود خدمتِ به و کرد جلب خود

 نبودِ شرایطِ در. اند نشده متمایز و جدا هم از هنوز علم و هنر که دورانی است، جادوگری

 کنترلِ زیرِ را ها آن و شد مسلط زیست  محیطِ و طبیعت بر بتوان که آن برایِ الزم ابزارهایِ

 .ماند نمی باقی ساحری و جادوگری به توسل جز یی چاره انسان برایِ درآورد، خود

 و ارواح -خدایان با نخستین هایِ انسان برخوردِ که کرد فراموش نباید وجود این با

. بود شان مادی و عینی نیازهایِ یِ واسطه به و  عملی کامال رویکردی شان های بت

 مشخصی عملیِ نتایجِ به رسیدن مراسم این انجامِ از قصدشان نمازگزاران و گران نیایش

 با مواجهه در. پردازد  می( بت) ای مجسمه یا و تصویر آفرینشِ به خود دستانِ با انسان. بود

 با و زند  می زانو خود یِ ساخته دست بتِ این برابرِ در طبیعت سرکشیِ و زندگی مشکالتِ

. کند حل را اش مادی و عینی مشکلِ که خواهد می وی از ناتوانی رویِ از و زاری و ناله

 بود، آفریده خود منظورِ این برایِ که را خدا  -بت این نشود برآورده اش حاجت آینه هر

 را چه آن بلکه  تا سازد می وارد سرش بر ای ضربه سپس و کند  می سرزنش و نفرین نخست

 !آورد دست به خشونت و زور طریقِ از بود نیاورده بدست درخواست و التماس طریقِ از که
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 بدوی ذهنِ دینی،  کامل طورِ به دنیایِ یک یعنی اوهام، و رویاها ارواح، شگرفِ دنیایِ این در

 خاری و خس هر شی، هر برایش. بیند می کار در را نامرئی ارواحِ دستِ ای  پدیده هر در

 رویدادی، هر ای، پدیده هر پسِ در اوست؛ دشمن یا و دوست یا که است جانداری موجودِ

 و دانش خالءِ دینی توضیحاتِ. است نهفته روح یک بالیِ و درد اندوه، هر یا و رویایی هر

 خدایان خشمِ آمدِ پی بلکه طبیعی امرِ یک نه مرگ. کند  می پر را طبیعت قوانینِ به  آگاهی

 .ها آن به اهانت کیفرِ و است

 به صرفا و بوده پوچ و نادرست باورهایِ این از مملو اش تاریخ از  بزرگی بخشِ در بشر ذهنِ

 حتا بلکه شود نمی منحصر دهیم می نسبت نخستین انسانِ به را آن امروزه که دورانی آن

 زندگی به کماکان خرافات و باورها همان از ای پاره امروزه. شود  می هم معاصر بشرِ شاملِ

 و باورها تمدن، نازکِ یِ لفافه زیرِ در. دیگر هایِ قالب و اَشکال در البته دهند، می ادامه خود

 دور بسیار هایِ گذشته در ریشه که اند نهفته ای بدوی بسیار  غیرمنطقیِ فکرییِ گرایشاتِ

 در  آگاهی عدمِ و نادانی از  ناشی خرافاتِ و باورها آن از  کالنی بخشِ بشر امروزه. دارند

 طورِ به هنوز لیکن است، ساخته رها ها آن از را خود و گذاشته سر پشتِ را اش گذشته

 شرایطِ بر مردم یِ همه  یعنی مردان و زنان که زمانی تا و است نشده چیره ها آن بر  کامل

 خرافات و باورها این باشند نداشته کامل کنترلِ طبیعت بر و خود یِ جامعه و خود زندگی

 .شد نخواهند کن ریشه  کامل طورِ به هم

 :است دوگانه خیال این منشاءِ. است دنیا از خیالی شناختِ نوعی دین

 آن؛ از ترس و گزنده و وحشی گاه از هر طبیعتِ برابرِ در انسان ناتوانیِ(1)

 .اجتماعی روابطِ فهمِ و تحلیل در انسان ناتوانیِ و اجتماعی، روابطِ آشفتگیِ(2)
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 متحقق در سعی تخیلی تصوراتِ آفریدنِ طریقِ از که داشت آن بر را انسان نکته دو این

 هایِ آفریده گاهِ پیش در و کند موهوم موجودِ این وقفِ را ها آن کرده، نیازهایش ساختنِ

 سویِ و سمت یافتنِ برایِ انسان عملیِ نیازِ در آفرینش این یِ ریشه. بزند زانو خویش

 سازشی ،دین. است نهفته –شود می ناشی بقایش تنازعِ شرایطِ از نوبه به که–خویش

 سازش این در. بود بقا تنازعِ با آمیز موفقیت یِ مواجهه جهتِ پیرامون محیطِ با مند هدف

 پندارهایِ و خیاالت اوهام، ها، افسانه به تماما ولی دارند وجود هم موجه و سودمند قوانینِ

 و مردان این برعکس بلکه آفریدند، را انسان که نبودند خدایان این. اند آمیخته غیرواقعی

 :گوید می 1فویرباخ. آفریدند خود مشابهِ و مطابق را خدایان که بودند زنان

 دین …داشتند  می پر و الب هم شان خدایان داشتند  می دین اگر گان پرنده"

 از و کرده پیدا مستقل هستیِ انسانی عواطفِ و مفاهیم آن در که است اوهامی

 شود قایل تمیز عینیت و ذهنیت بینِ تواند نمی دینی ذهنِ. شوند می جدا انسان

 آن درکِ یِ اجازه تنها اش صاحب به ذهنی چنین. نیست کردن شک به قادر و

 وجه هیچ به ذهنی چنین صاحبِ و آفریده را ها آن خودش که دهد  می را مفاهیمی

 2.”ندارد را چارچوب این از خارج مقوالتِ و چیزها دیدنِ بصیرتِ

 :کرد بیان و درک خوبی به را نکته این 3گزنفون تر پیش سده وپنج بیست

 به را بود آور شرم و ناپسند نظرشان از که اعمالی آن تمام هزوئید و هومر"

 پُرمدعا و سیاه خودشان همچون حبشه مردمانِ خدایانِ. دهند  می نسبت خدایان

                                                 
1 - Ludwig Andreas Feuerbach (1۰1۶-1۰۱2، ) آلمانی. فیلسوف ماتریالیست م  

2 - Feuerbach, The essence of Christianity, pp. 205 – 205. 

3  -  Xénophon  (۹۱1 – ۶۰1  شاعر و فیلسوف یونانی ، ) پ.م 
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 اگر. کبودچشم و مو سرخ خودشان نظیرِ هم تراسیان قبایلِ خدایانِ و هستند

 حتم طور به خران و گاوان بودند  می کردن نقاشی به قادر انسان مثل هم حیوانات

 1.”کردند می نقاشی خودشان شبیه را شان خدایان

 از که تصویری استثنا بدونِ همگی دارد، وجود ادیان تمامِ در که دنیا آفرینشِ یِ افسانه

 در شان مشابه وبیش کم که رویدادهایی از است روایتی دهند می ارائه دنیا آفرینشِ

 تصویری خدا ها آن تمامیِ در نمونه برایِ. بودند داده رخ واقعی دنیای در دورتر ای گذشته

 توراتِ در شده نقل هایِ افسانه. سازد می کوزه شکل،  بی گِل از که گری کوزه آن از است

 .بودند گذرانده سر از کلده و سومر اقوامِ که بودند رویدادهایی شده دینی روایاتِ یهودیان

 به شدیدا آن در خودش جایگاه تعیینِ و دنیا توضیحِ برایِ انسان نخستینِ هایِ تالش

 بطنِ از را نظم مردوخ شان خدای که بودند باور  این بر بابل اهالیِ. بودند آغشته اسطوره

 به باتوجه. زمین از را آسمان و کرد جدا ها آب از را ها خشکی آورد، وجود به نظمی بی

 یافتنِ است، شده محاط فرات و دجله رودِ دو توسط النهرین بین تمدنِ مرکزِ بابل که این

 به دنیا آفرینشِ یِ افسانه. نیست دشواری چندان کارِ آسمانی اعتقاداتِ این زمینیِ دالیلِ

 به یهودیان توراتِ طریقِ از که است بابلی هایِ افسانه همان واقع به مسیحیان انجیلِ روایتِ

 انجیلِ و تورات از است ای ملغمه صرفا هم مسلمانان قرآنِ. شد منتقل مسیحیت فرهنگِ

 .عربستان یِ جزیره شبه قبایلِ اجتماعیِ شرایطِ با شده داده انطباق

 شرِ از را خود باید که آموخت انسان که شد شروع زمانی آن  علمی ی اندیشه واقعیِ تاریخِ

 طبیعت، عینیِ شناختِ و منطقی فهمِ کسبِ جهتِ در تالش  یعنی سازد، خالص اسطوره

                                                 
2 - A.R.Burn, Plican History of Greece, p. 132. 
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 که است بعد به زمان آن از. دیگری فراطبیعیِ نیرویِ هر یا و خدایان دادنِ دخالت بدونِ

 .شود می شروع( معنوی و  مادی) اسارتِ از اش رهائی برایِ بشر واقعیِ پیکارِ

 از نظرِ  صرف. نداشت وجود نخستین هایِ انسان نزدِ و است جدیدی بسیار مفهومِ هنر

 دست در دوران آن هنرِ از که آثاری تنها شده، کشف و مانده برجا هایِ اسکلت بقایایِ

 .کوچک هایِ مجسمه و غارها یِ جداره بر شده حک تصاویرِ :از عبارتند داریم

 که شده ارائه متفاوتی هایِ نظریه ماست نخستین نیاکانِ نبوغِ گویایِ که آثار این موردِ در

 نگونهاهم است این بر ها نظریه این از یکی. داد ترجیح دیگری بر را یکی توان  می سختی به

  اش دشمن کوچکِ یِ مجسمه در سوزنی کردنِ فرو با جادوگر ،جادوگری مراسمِ در که

 با که پنداشت  می هم شکارچی نخستینِ انسانِ دارد، را دشمن آن خودِ نابودیِ قصدِ

 حرکت  بی را ها آن تواند  می ها غار یِ جداره بر( فیل وحشی، گاوِ اسب،) حیوانات ترسیمِ

. اند کرده فرو بسیاری هایِ نیزه شان بدن بر که هستند حیواناتی نقوش این از بسیاری. سازد

 ،(شکار امرِ تسهیلِ) است  زندگی شرایطِ کردنِ ترمناسب خدمتِ در هنر نظریه، این در

 .۱پیشینی اقدامِ یک

 بازدارنده، اقدامی را نقوش این است پیشین یِ نظریه یِ وارونه که دیگری ی نظریه طبقِ

 جلویِ خواهد  می هنرش با شکارچی نخستینِ انسانِ که معنا بدین. داند  می ۲پسینی

  پیشِ و سهل امرِ وحشی گاوِ یک شکارِ که است بدیهی. بگیرد را شده شکار حیوانِ انتقامِ

 که بود او از تر بیش مراتب   به وحشی حیوانِ قدرتِ و نبود نخستین انسانِ برایِ ای افتاده پا

                                                 
1 - A priorie 

2 - A posteriori 
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 هنرش با او. داد  می نسبت جادوئی و طبیعی ماورایِ نیروهایِ به را آن قوی احتمالِ به

 .بگیرد را جادوئی نیرویِ صاحبِ خیالیِ موجودِ آن انتقامِ جلویِ خواست  می

 نظریه این در. دهد  می هم دینی محتوایِ آن به جادوئی، مفهومِ حفظِ با سوم ی نظریه

 جدا هم از را متفاوت  کامل طور به دنیایِ دو که  است ای پرده مثابه به غار ی جداره

 در همواره نقوش این که واقعیت این به توجه با. نامرئی دنیایِ و رویت قابلِ دنیایِ: کند  می

 این که کنند  می گیری نتیجه چنین نظریه این دارانِ طرف داشتند، جای غارها الیهِ منتهی

 فقط و بوده پرستش و نیایش برایِ مکانی بلکه نبوده عادی افرادِ  زندگیِ محلِ غار از بخش

 یِ ایده که است جا این از. داشتند را جا آن به ورود حقِ( موبدان -جادوگران) خاصی افرادِ

 نامرئی دنیایِ به ورود حقِ خاصی افرادِ فقط و گیرد  می شکل نامرئی دنیایِ و مرئی دنیایِ

 .دارند را متافیزیکی دنیایِ یا

 که نکته این. اند مشترک نکته یک در شان های تفاوت از نظر  صرفِ نظریات، این ی سه هر

 کلی طورِ به یا و نقاشی امروزه که نداشتند را هدفی و نقش همان دوران آن در نقوش این

 نوعی یعنی است، نمودی و نمادی -تجسمی یِ پدیده یک ما نزدِ هنر. دارد ما نزدِ هنر

 متفاوت  کامل طورِ به معنایِ هنر نخستین انسانِ برایِ که  حالی در. واقعیت از برداریتصویر

 نیست اخد از تصویری دیگر مجسمه یک که معنا بدین. است حضور یک داشت، دیگری

 .نهادند نام "پرستی بت" آن بر بعدها که ای پدیده. است خدا خودِ بلکه
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:فصل نیا در  

 نخستین کارِ تقسیمِ ◄   

 فکری کارِ و آزاد وقتِ یِ رابطه◄  

 نوسنگی انقالبِ ◄  
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 کار تقسیمِ

 امور فتقِ و  رتق و جامعه بقایِ ،کار تقسیمِ پیدایشِ از پیش تا نخستین ی جامعه در

 یِ همه در و باشند کاره همه ثانیا کنند، کار افراد یِ همه اوال که کرد  می ملزم را ها انسان

 هم کارها کیفیتِ نتیجه در و بود، یکدیگر ِ مشابه شان کارهای یعنی کنند، شرکت ها کار

 یعنی شود، می کار شدنِتخصصی موجبِ تدریج به کار کیفیتِ بهبودِ ضرورتِ. پایین بسیار

 در بهتری کیفیتِ با  ولی دادند می انجام مشخصی کارِ که ای  انسانی هایِ گروه ظهورِ 

 و ها فرآورده از برابر و یکسان طورِ به همه که زمانی تا البته. غیرمتخصص دیگرانِ با مقایسه

 تکِتک نتیجه در و جامعه کلِ بردند،  می بهره شدنتخصصی این مادیِغیرِ و مادی مزایایِ

 .برد می سود کار شدنِتخصصی این از هم آن اعضایِ

 یعنی هستیم، اجتماعی عملکردهایِ  درپیِ پی ِ تفکیک شاهدِ جامعه تکاملِ از مرحله این در

 کارهایِ ظهورِ شاهدِ ما کار تقسیمِ بعدیِ مراحلِ در. جامعه در کار تقسیمِ پیدایشِ شاهدِ

 که کاریِ  تقسیم یعنی دارند، کار و سر "فکر" با عمده طورِ به که هستیم فیزیکی غیرِ

 به خود با هم را دیگری نوعِ از  کامل طورِ به آمدهایِ پی و بوده دیگری نوعِ از اش سرشت

 .آورد می همراه

 ساحران کاستِ ظهورِ با دارد تنگاتنگی یِ رابطه فکری کارِ و دستی کارِ به کار تقسیمِ این

 پیِ در که است ای حرفه ترین قدیمی شفابخشی -ساحری. نخستین جوامعِ در کاهنان و

 اند شده شناسایی تاکنون که ای وحشی قبایلِ تمامِ در. آمد وجود به کار شدنِتخصصی
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 بومیانِ جمله از  جوامع، این ترینِ نامتمدن در. است داشته وجود جادوگری ی پدیده

 .دادند می تشکیل را ای حرفه گروهیک  که هستند اجتماعی گروهِ تنها جادوگرانِ استرالیا،

 پندار و ماده از ایده کالبد، از روح جدائیِ شاهدِ جامعه انکشافِ از مشخص ی مرحله این در

 را آن و آورد وارد دوران آن یِ جامعه به شدیدی تکانِ گیهدوگان این ظهورِ. شدیم کردار از

 طبقات پیدایشِ پایِ پابه که ای پدیده ،کار تقسیمِ روندِ با همچنین. برد جلو به بلند گامی

 برای. جامعه انکشافِ و تکامل روندِ در بود  کالنی پیشرفت پیوست، وقوع به جامعه در

 معاش امرارِ برایِ کردن کار اجبارِ از جامعه افرادِ از اندکی تعدادِ بشر تاریخ در بار نخستین

 تا داد می اجازه آنان به کاال، ترین پُربها این ،"آزاد وقتِ" به رسیدست. یافتند خالصی

 .ابتدایی بسیار محتوایی با و شکل در چند هر کنند، پژوهش و مطالعه صرفِ را شان  زندگی

 و گرفتگی ماه یا و روز، و  شب نظیرِ اش شگرف هایِ پدیده با شمارش، بی ستارگانِ با آسمان

 نخستین که گر افسون و انگیز شگفت موجودی همچون تنهانه خورشیدگرفتگی،

 هنوز که انسان اینک. داد قرار انسان رسِ دست در رایگان به طبیعت که شد آزمایشگاهی

 کمکِ به تنهانه که است موهبتی برایش آسمان نیست، برخوردار علمی و فنی ابزارِ هیچ از

 منظمِ و متوالی تکرارِ یِ واسطه به که آن تر مهم بلکه پردازد می اَش شناختن به ذهن

 فرضیاتِ و ها اندیشه صحتِ تواند  می خطا و آزمون روندِ و تجربه طریقِ از اش، های پدیده

 .شود تر نزدیک واقعیت به و زمایدیاب را خود

 زندگی ی عرصه به پا نظری علمِ نخستین یِ مثابه به 1شناسی کیهان که است ترتیب بدین

 برایِ گربه. گیرند می قرار ستارگان نورِ تاثیرِ تحتِ انسان نظیرِ هم حیوانات. نهاد

                                                 
1- 

Cosmologi
e 
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 مکان تغییرِ آفتابی مکانِ به سایه از خورشید، جاییِ جابه با آفتاب، گرمیِ از گرفتن بهره

 ابتدائی و ساده بسیار  فیزیکیِ سطحِ همین در خورشید نورِ با گربه ی رابطه اما. دهد می

 فیزیکیِ گیریِ بهره این از اش رابطه که است انسان تنها جانداران بینِ در. شود  می متوقف

 پیشرفتِ و مغز رشدِ ی واسطه  به که است انسان این تنها چراکه رود، می فراتر ساده

 آسمان به است،  انسانی شعورِ یِ ویژه کنجکاویِ از  ناشی که شوری و شوق با اش ذهن

 امکانِ او به صرفا انسان چشمانِ. کند می دنبال را ستارگان مسیرِ و شود می خیره

 قدرتِ کمکِ به و کند نمی بسنده این به او اما دهد، می را آسمانی اجرامِ یِ مشاهده

 و مطالعه با و پردازد می گذار و  گشت به ها آسمان در و گفته ترک را زمین اش تخیل

 نخستین، ی فالسفه ترتیب بدین. دارد دنیا شناختِ در  سعی ستارگان رفتارِ بررسیِ

 .بودند هم شناسان کیهان نخستین

 عمده طورِ به است، دین و خرافات به آغشته علم که چند هر بشر تکاملِ از مرحله این در

 ارسطو. داریم قرار بشری تمدنِ تولدِ یِ آستانه در معهذا ،کاهنان قشرِ منافعِ و نیازها تابعِ

 :گوید می رابطه این در تر پیش  سده وپنج بیست در

 از انسان که شدند می مشاهده مناطقی در نظری هنرهایِ این که آن افزون"

 بود، مصر ریاضیات زادگاهِ مثال برایِ: بود برخوردار ای مالحظه قابلِ فراغتِ اوقاتِ

 برخوردار امر این به پرداختن برایِ الزم فراغتِ اوقاتِ از کاهنان کاستِ که جایی

 1."بودند

                                                 
1 - Metaphysics, P. 53. 
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 شمارِ انحصارِ در حکومت و علم ،هنر که ای جامعه در اما. است قدرت ی سرچشمه دانش

 نتیجه در و استفاده خودش نفعِ به قدرت این از اقلیت این باشند، جامعه افرادِ از اندکی

 هایِ فرآورده برداشتِ میزانِ به جامعه بقایِ و زندگی باستان مصرِ در. کند می سوءاستفاده

 رودِ طغیانِ. بود وابسته شدند، می یاری آب نیل رودِ توسطِ که هایی سرزمین در شده کشت

 برترِ قدرتِ و پیشرفت بقایِ رو همین از. داشت ای کننده تعیین اهمیتِ  آبی کم یا و نیل

 جوی شرایطِ گوییِ پیش در کاهنان قدرتِ مدیونِ باستان اقوامِ سایرِ با مقایسه در مصریان

 نزدِ کاهنان ی برجسته و ممتاز موقعیتِ امر همین. بود نجومی مشاهداتِ بنیادِ بر اقلیمی و

 و نگارش هنرِ رازِ. دهد می توضیح را دوره آن مصرِ در نجوم رشدِ همچنین و مصریان

 شد می محافظت سومری کاهنانِ توسطِ شدت  به بشر، اختراعِ مندترین قدرت این کتابت،

 زمانِ در توان می را آینده که بودند باور این بر آنان. دارند نگاه خود برایِ را آن انحصارِ تا

 .دانستند می قدرت به یابی دست کلیدِ را امر این و درآورد نگارش به حال

 مشغول فکری کارِ به که فکری روشن اقلیتِ بینِ شکافِ ،کار تقسیمِ ی توسعه و تکوین با

 رسید ای مرحله به سرانجام و شده تر ژرف هم باز ،دستی کارِ به محکوم که اکثریتی و بود

 باستان دورانِ بابلیِ کاهنِ چه فکر، روشن یک. شد ناپذیر بازگشت و پُرکردن غیرقابلِ که

 برایش و شناسد می رسمیت به را کار نوع یک تنها کنونی دورانِ دانِ فیزیک چه و باشد

 فکری کارِ: است قائل ارج

 تنها نه "زمخت" دستیِ کارِ بر "ظریف" فکریِ کارِ برتریِ و دستیافر سال هزاران طیِ در

 است شده هم تعصبات انواعِ بروزِ موجبِ بلکه دوانیده، ریشه بشر اذهانِ در عمیقا

  خوبی به توان می دورانی هر فرهنگ کلِ و اصطالحات ها، واژه در را آن بازتابِ که طوری به
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 آنان و رآمدد جامعه نخبگانِ و ممتاز یِ الیه انحصارِ به فرهنگ ترتیب بدین. کرد مشاهده

 به تا داشتند می نگاه مخفی خود برایِ را آن رازهایِ و رمز طبقاتی نفعِ و حسادت رویِ از

 و استفاده خود شخصی منافعِ جهتِ در ها آن از خود اجتماعیِ برترِ موقعیتِ کمکِ

 .کنند سوءاستفاده

 مخفی را  فیزیکی کارِ شمردنِ خوار گاه هیچ فکری روشن اشرافیت باستان، دورانِ در

 هزار دو نزدیکِ که است مصری متنِ یک از بخشی آیند می زیر در که سطوری. کرد نمی

 هدفِ با فرزندش به است پدری یِ اندرزنامه متن این. شد نگاشته میالد از پیش سال

 :گری منشی یِ حرفه آموختنِ و رفتن مدرسه به پسر تشویقِ

 تا کنی جزم را عزمت باید. ام بوده دیگران خوردنِ شالق شاهدِ خود من"

 این برایِ. ام آموخته را مالیات پرداختِ از فرار فنِ و  فوت. شوی میرزابنویس

 .نیست گری منشی از بهتر ای حرفه هیچ منظور

 

 دیدم، چشم به خود را بود مشغول کار به آتش یِ کوره کنارِ در که را گری آهن

 تر متعفن هم گندیده ِ ماهی از بودند، سوسمار قوارگیِ  بی و زمختی به انگشتانش

 .بود

 

 از تر کثیف خودش شخصِ. بود پوشیده لجن و گل از شسراپای ساختمان بنایِ

 .الی و  گل از آکنده شیها لباس و کرد  می شان لگدمال که بود کثافاتی
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 ها بیابان به سنگ جویِ و  جست در که سازی تیروکمان آن بارِ فالکت وضعیتِ از

 از تر بیش دهد می خرش به که ای علوفه ارزشِ. نگویم سخنی است بهتر رود، می

 .است کارش یِ فرآورده

 

 .بود سوسمار از پُر که شست می ای رودخانه در را هایش رخت مفلوک شویِ رخت

 

. گری  منشی جز نباشد سرت باالیِ رئیسی که نیست ای حرفه هیچ بشنو، من از

 .است خودش اربابِ و رئیس  منشی،

 

 یا و نگیرد بهره سلطنتی کاخِ هایِ خوراک از که نیست کاتبی هیچ بشنو، من از

 …نباشد مند بهره سعادت و سالمتی از  زندگی در

 

 هم فرزندانت به و کن تاگوش یآویزه بشنو، من از را نصایح این فرزند ای

 1.”موزابی

 مشاهده هم باستان یونانیانِ نزدِ را دستی کارِ و فکری کارِ به برخورد نوع همین مشابهِ

 شد می شمرده خوار اندازه آن به دستی کارِ باستان یونانِ هایِ شهر از برخی در. کنیم می

 غیر و بردگان تنها و داشت قانونی ممنوعیتِ اش شهروندان برایِ ها آن به اشتغال که

                                                 
1 - Donaldson, Children’s minds, P.84 
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 تشدیدِ موجبِ دستی کارِ از فکری کارِ نهاییِ جداییِ. بودند ها آن انجام به مجاز یونانیان

 .دارند مستقلی هستیِ کلمات و عقاید گویا که شد توهم این

 فلسفه مبداءِ

 برمبنایِ فلسفه است، ها اثبات غیرقابلِ و باورها عجایب، فضایِ و قلمرو که اسطوره عکسِبر

 برطبقِ .ترغیب و تشویق نه و است عقلی اقناعِ مبنایِ بر یعنی است انتقاد و تحلیل

 این پایانِ در و کند  می شروع اسطوره با انسان دارد، تاریخ در پیشرفت به باور که دیدگاهی

 .رسد  می "منطقی شناختِ" به درازش و دور سفرِ

 1کاسیرر ارنست. هستیم اندیشتی سیستمِ یک و اندیشه وجودِ شاهدِ ما هم اسطوره در

 مادرش که داند  می نخستینی انبوهِ یِتوده آن ،2نخستین خائوس آن یِ مثابه به را اسطوره

 این. دین و اخالق پزشکی، علم، ،هنر ،جادوگری زبان، فرزندانش و است انسان بازتولیدِ

 .نیست فیزیک در 3بزرگ انفجارِ ی نظریه به شباهت بی نظریه

 فهمیدنِ برایِ جمعی، شکارِ دهیِ سازمان برایِ جمعی،  زندگیِ برایِ نخستین انسانِ آیا

 آیا نداشت؟ نیاز خرد از حداقلی به دیگران به خود منظورِ فهماندنِ یا و دیگران منظورِ

 به شکی ترین کم جایِ انسان توسطِ پیش سالِ هزار بیست در دار سوراخ سوزنِ اختراعِ

 گذارد؟  می  باقی نخستین هایِ انسان در اندیشه نوعی وجودِ

                                                 
1 - Ernst Cassirer  (1۰۱۶ –1۵۶۹، ) غرب . ینگار فلسفه تاریخ و فیلسوف آلمانی م  

2-Chaos
 

3 - Big Bang 
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 است، شده پذیرفته شناسی مردم متخصصینِ یِ کلیه توسطِ تقریبا که ای نظریه برطبقِ

 خود یِ نوبه   به هم مغز تکاملِ و بوده، انسان مغزِ تکاملِ یِ فرآورده اندیشیدن و گفتن سخن

 حیوانِ تنها انسان. است بوده چهارپا انسانِ نخستین اجدادِ ایستادنِ دوپا رویِ بر از  ناشی

 دوپا و سازد آزاد رفتن راه عملِ از را هایش دست شد موفق که بوده  چهارپایی دارِ پستان

 که آن تا شد انسان اندامِ ساختارِ در  فیزیکی مهمِ هایِ دگرگونی موجبِ خود امر این. شود

 .شود  می هوش صاحبِ و سخنگو حیوانی تنها به تبدیل سرانجام

 در اش پراکندن و حنجره توسطِ معنا از تهی و گوناگون هایِ صدا تولیدِ صرفا گفتن سخن

 از است عبارت بلکه -هستند آن انجامِ به قادر هم حیوانات دیگر که فعالیتی -نیست فضا

 یک معرفِ یک هر که هایی واژه شد،   ها واژه اختراعِ به منجر که صداها معنادارِ ترکیبِ

 جمالت ساختنِ به ها واژه  ترکیبِ با انسان بعدی یِ مرحله در. هستند طبیعت در چیز

 را منظوری جمله یک که چرا است، ها واژه تولیدِ از تری پیشرفته یِ مرحله که پردازد  می

 قالبِ در را تری پیچده و تر بیش مفاهیمِ جمالت دارِ معنی ترکیبِ با سپس. کند  می بیان

 .گیرد  می شکل فلسفه که است انسانی تکاملِ این یِ ادامه در. کند  می بیان گفتار

 هم را مغزش بلکه شود،  می هایش دست آزادیِ موجبِ تنها  نه انسان ایستادنِ دوپا رویِ بر

 از خاطر بدین انسان گفت  می سقراطی -پیشا یِ فالسفه از یکی آناکساگوراس. سازد  می آزاد

 بود فیلسوفی که ارسطو که درحالی است، دست دو دارایِ که است باشعورتر حیوانات دیگر

 مخالفِ نظری داد،  می توضیح اش بودن مفید یِ زاویه از را ای پدیده هر همواره و گرا غایت

 که شدند آزاد جهت این از انسان هایِ دست که بود باور براین و داشت آناکساگوراس نظرِ

 هم "هوش" است، بوده نادرست ارسطو نظرِ که شده اثبات امروزه. بود شعور صاحبِ انسان
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 روندِ و ست نسبی ی پدیده هر مثل الجرم تکوین، تاریخِ دارایِ دیگر یِ پدیده هر مثلِ

 .پیموده را خودش تکاملیِ

 دستِ شستِ انگشتِ ویژگیِ. است فن و کار نمادِ که است عضوی دست مغز، عکسِبر

 و کنند تکیه آن بر تنهائی به هرکدام توانند  می دیگر انگشتِ چهار که است این انسان

 برایِ ها، آن شکستنِ برایِ اشیا، حملِ برایِ باشد ابزاری انبر، یک همچون ترتیب بدین

 این از اما است شست انگشتِ دارایِ هم ها میمون دستِ) دیگر اعمالِ برایِ و کردن، پرتاب

 (.نیست برخوردار ویژگی

 که هایی کار همین که بودند ابزارهایی واقع در ساخت  می انسان که نخستینی ابزارهایِ

 قدرتِ با و تر بیش دقتِ با بخشیدند،  می تکامل را داد  می انجام دست انگشتانِ توسطِ

  یعنی است، دیالکتیکی یِ رابطه یک انسان  فیزیکیِ "کارِ" با انسان "مغزِ" یِ رابطه. تر بیش

 آن یِ درباره پیش از که آن بدونِ "کاری" هیچ. دیگری بر یک هر متقابلِ تاثیرِ با و دوسویه

 "فکر" هم نتیجه در بشری، فعالیتِ ترین ساده حتا پذیرد، نمی تحقق باشد، شده "فکر"

 ."فکر" یِ برانگیزنده "کار" هم و است  "کار" محرکِ

 در نخستین انسانِ شگفتیِ. است شگفتی فرزندِ فلسفه ارسطو، و افالطون ،سقراط نظرِ از

 انگشتِ این …،مرگ و تولد برابرِ در روز، و شب گردشِ برابرِ در سوزاند،  می که آتشی برابرِ

 راه به را اندیشه موتورِ که است طبیعی هایِ پدیده برابرِ در گرفتن دهان به حیرت

 .اندازد  می
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 آن فهمِ و مرگ با اش شدن مواجه انسان، انسانیتِ هایِ نشانه ترین کهن و ترین مهم از  یکی

 و شود  می مشاهده ها انسان میانِ در صرفا مرگ یِ پدیده برابرِ در اضطراب و شگفتی. بود

 نوعی که اند داده نشان اخیر هایِ سال هایِ پژوهش. شود نمی دیده حیوانات سایرِ بینِ در

 نشان حساسیت اش فرزندان مرگِ از پس روز چند تا مرگ یِ پدیده به نسبت شمپانزه

 به منحصر است ها آن از مراقبت و مردگان به پرداختن معنایِ به که گورستان. دهد می

 آن، از ترس نظیرِ انسان یک جانِ بی پیکرِ برابرِ در متفاوت احساساتِ بروزِ. است انسان

 از چرا و چون بی مرده، یک یِ بدرقه یا و سوگواری مراسمِ برگزاریِ جسد، به احترام ادایِ

 موجودی تنها انسان جانداران، دیگرِ عکسِبر .گرفتند  می سرچشمه متافیزیکی باورهایِ

 هم آینده و گذشته در او کند، نمی اش راضی بودن حال زمانِ و مکان در صرفا که است

 .زید  می

 نوسنگی انقالبِ

 با گذشته هایِ سده در که  هایی انقالب معموال واژه این. داریم آشنایی انقالب ی واژه با

 اما. اجتماعی و سیاسی صنعتی، هایِ انقالب: آورد می ما یادِ به را ایم بوده مواجه ها آن

 موجبِ اخیر هایِ سده اجتماعیِ  سیاسی هایِ انقالب از بیش مراتب به نوسنگی انقالبِ

 هایِ انقالب تمامِ پدرِ و تمدن مادرِ را آن توان  می که طوری به شد نخستین انسانِ دگرگونیِ

 .دانست بعدی

 کلماتی نخستین با ساخت، که ابزارهایی نخستین با آتش، کشفِ با انسان که است بدیهی

 نقوشی نخستین با یا و سپرد، خاک به که ای مرده نخستین با شد، شان بیان به قادر که
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 دگرگونیِ یک مبینِ خود سهمِ به یک هر که اقداماتی کرد، ترسیم غاری ی جداره بر که

 یِ مرحله گذاشتنِ سر  پشتِ طوالنیِ روندِ در بودند بلند  گامی یک هر و بودند،  اساسی

 فرهنگ که را چه آن که بود نوسنگی انقالبِ اما. طبیعت به اش وابستگی کاهشِ و حیوانی

 .نهاد پایه را نامندش  می تمدن و

 که بود هوا شدنِ گرم و زمین یِ کره هایِ یخ آخرین شدنِذوب با پیش، سالِ هزار ده حدودِ

 زندگی ، پدیده دو این هایِ آمد پی. شود  می کشاورزی و پروری دام به موفق تدریج  به انسان

 پدیدار شهرها آن دنبالِ به و یافت اسکان ، گر کوچ انسانِ. کردند دگرگون کامال را انسان

 ها جنگ و ثروت گیریِ شکل هایِ زمینه فلزات از استفاده و گری سفال کشاورزی، با. شدند

 ویژه به تحوالت، این فرزندِ بلکه نبود رویا و شگفتی فرزندِ فقط فیلسوف. آمد فراهم هم

 .بود هم آوردند همراه  به خود با که هایی خشونت

 

 (فلسفه) اندیشنده خردِ پیدایشِ منابعِ و  ها انگیزه: ۲ تصویرِ



 چهارم فصلِ

 فلسفه تولدِ هایِ زمینه پیش و باستان یونانِ

 

:فصل نیا در  

 اساطیری دورانِ یونانِ ◄

 یونانی هایِ دولت -شهر در اجتماعی مناسباتِ ◄

 فلسفیدن و دموکراسی با داری برده ی رابطه ◄
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 بخشی به را مادی دستیِ کارهایِ انجامِ یِ وظیفه که باستان یونانِ در کار اجتماعیِ تقسیمِ

 شهروندانِ) دیگر بخشِ به را رانی حکم و فرماندهی فکری، هایِ کار و( بردگان) جامعه از

. بود فلسفه پیدایشِ برایِ الزم شرطِپیش بودنش، انسانی غیرِ تمامِ با کند،  می محول( آزاد

 که چرا آزادی، فرزندِ هم و است بردگی فرزندِ هم فیلسوف که گفت توان  می زاویه این از

 و دستی کارِ به نیاز بدونِ که دیگر بخشِ آن برایِ آزادی جامعه، از بخشی بردگیِ بدونِ

 چیزها به و بپردازد فکری کارِ به خاطر فراغتِ با بتواند معیشت یِ الزمه هایِ دردسر از فارغ

 و است خصوصی و فردی امری فلسفیدن. باشد داشته وجود توانست نمی کند، "فکر"

 از سنتی جوامعِ. دین در  نه و است جامعه هایِ سنت در  نه فیلسوف عقایدِ و آرا منشا

 ها آن در  نواندیشی و  آزاداندیشی که برخوردارند محکمی انسجامِ و آهنین نِیانوق چنان آن

 .است دشوار و ممنوع

 هم دیگری  دانشِ هیچ اصوال که طور همان نیست، ممکن فلسفه نگارشِ و خط وجودِ بدونِ

 زاده وگو گفت از ظاهر در اگرچه فلسفه. نیست ممکن کلمات بر متکی صرفا و آن بدونِ

 ایراد نظر این بر شاید. دارد نیاز نگارش به اش تداوم و شروع چرا و  چون بی ولی شود  می

 ایراد این اما ننوشت، هم سطر یک حتا فلسفه پدرِ سقراط که شوند مدعی و گیرند

 افالطون شاگردش عمدتا و دیگران هایِ نوشته طریقِ از سقراط آراءِ چراکه است نادرست

 .اند رسیده ما دستِ به

 هم و است کلمات زندانیِ هم اندیشه که ساده دلیلِ این به دارد؟ نیاز خط به چرا فلسفه

 به گفتار توسطِ هم توان  می را کلمات. کند بیان را خود تواند  می کلمات طریقِ از تنها

 نقیصه دو از حافظه طریقِ از یعنی  شفاهی، انتقالِ اما. نگارش با هم و کرد منتقل دیگران
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 خوشِ دست اغلب طرفین روِ در رو گوی و  گفت یک در که آن نخست. برد  می رنج

 در که آن دوم. شود  می کاسته بحث دقتِ میزانِ از ناخواسته و شوند  می واقع احساسات

 یا و خواسته  اصلی محتوایِ که این احتمالِ گان آینده و دیگران به شفاهی انتقالِ روندِ

 عینیت اندیشه به که است کتبی ثبتِ تنها. است زیاد بسیار شود مخدوش ناخواسته

 خطاپذیریِ به باتوجه) سازد  می ممکن را آن یِ خدشه بدونِ انتقالِ قابلیتِ و بخشد  می

 .(دوران آن در گفتار ضبطِ امکانِ عدمِ و حافظه

 منسجمی و منظم ساختارِ آن یِ اندیشه به توان می که است نگارش با اصوال دیگر سویِ از

 وجود تواند  می ضدسیستمی یِ فلسفه چند هر. شود فلسفه یِ اندیشه محتوایِ که داد را

 تواند نمی سیستم از خارج فلسفه یک اما( گرایی تجربه یا و گرایی شک نظیرِ) باشد داشته

 .باشد داشته وجود

 فلسفه بلوغِ و رشد تولد، شاهدِ که است باستان دورانِ در کار تقسیمِ اوجِ ی مرحله در

  ناشی ی جرقه و سازد  می وارد شوک انسان ذهنِ بر سیاسی و اجتماعی هایِ رویداد. هستیم

 یِ مجموعه یک "اندیشه" این که زمانی آن. شود  می "اندیشه" پیدایشِ موجبِ آن از

 انسانی یِ معجزه این. راند سخن "فلسفه" از توان  می دهد تشکیل را هماهنگی و منسجم

 چین هند، متفاوتِ هایِ فرهنگ با اما متمدن دنیایِ از بخش سه در زمان هم طورِ به تقریبا

 وجود باستان یونانِ دورانِ از پیش اندیشیدن و تامل که است بدیهی. داد رخ یونان و

 هیچ در و کجا هیچ در اما. چین در و النهرین بین در مصریان، نزدِ عمده طورِ به داشته،

 شود،  می نامیده "یونان کالسیکِ ی فلسفه" که چه آن با تا نکرد رشد مرحله بدان زمانی

 چه آن. بود دیگر یِ منطقه دو آن از متفاوت یونان در اما آن تکاملِ روندِ. باشد مقایسه قابلِ
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 در. بود "منطقی ی اندیشه" بلکه نبود "اندیشه" صرفا بودیم اش پیدایش شاهدِ یونان در

 و "فلسفه" با یونان در که  درحالی ایم مواجه "حکیم" و "حکمت" با هند و چین

 ی اندیشه" رسیدنِافر با که آن تا کشید درازا به سده  هشت حدودِ دوران این. "فیلسوف"

 در انسانی ی اندیشه و رسد  می پایان به یکتا خدایِ به "ایمان" یا باور  یعنی "غیرمنطقی

 .رود  می بیراهه به دیگری مسیرِ

 فکری اشتغالِ نوع یک  یعنی است، شده معروف "فلسفه" به که چه آن واقع به

 نامیده یونان امروزه که سرزمینی در میالد از پیش هفتم ی سده اواخرِ در فکرانه، روشن

 ی فلسفه قوی احتمالِ به و نداد رخ   شبه یک امر این که است مسلم. آمد وجود به شود می

 هم ترها پیش حتا. ه بودگرفت بسیار سومریان از عمده طورِ به و خاورمیانه از باستان یونانِ

 پذیرفته تاثیر آن از کالسیک ی فلسفه که داشته وجود ای فکری جریانِ یونان خودِ در

 .است

 همانندِ. است  انسانی ی اندیشه در اصیل و واقعی انقالبِ یک مبینِ فلسفه گیریِ شکل

 از تر پیش اگرچه. هستم باستان یونانیانِ دارِ وام را آن ما مدرن، تمدنِ اجزاءِ از بسیاری

 بسیار میزانِ به دیرتر ها سده و بابلیان ها،  چینی هندیان، توسطِ هم  هایی پیشرفت یونانیان

 که بودند یونانیان این چرا و  چون بی معهذا شد، انجام اسالمی نوپایِ تمدنِ توسطِ تری کم

 به میالدی شانزدهم و پانزدهم هایِ سده در نوزایی ی دوره تا کمِ دست را علم و فلسفه

 اش، تکامل و پیدایش سده چهار طیِ در یونانی یِ اندیشه تاریخِ. دادند ارتقا ها قله ترین باال

 بشری تمدنِ تاریخِ صفحاتِ ترین تابناک شود،  می شروع میالد از پیش هفتمِ یِ سده از که

 .شود می شامل را
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 دارانِ طالیه یگانه که ایم مواجه همتایی  بی اندیشمندانِ از فوجی با دوران این طیِ در

 کشف را زمین بودنِ کروی بار  نخستین برایِ که بودند ها یونانی این. بودند اندیشه تکاملِ

 را گرفتگی خورشید وقوعِ و کردند محاسبه را خورشید و ماه از زمین یِ فاصله کردند،

 در خصوص  به ،ریاضیات یِ زمینه در آنان کشفیاتِ. کردند بینی پیش نظیری بی بادقتِ

 پانصد و هزار طیِ در گفت توان می جرات به که بود پیشرفته حدی به هندسه یِ حوزه

 این به ها آن ،داروین از پیش سال دوهزار. نشد افزوده آن به چیزی تقریبا بعدی سالِ

 پایه را مکانیک علمِ آنان  .است آمده وجود به ماهیان تکاملِ از بشر که بودند رسیده نتیجه

 .رفتند پیش بخار ماشینِ اختراعِ ی مرحله تا حتا و ریختند

 

 

 کهن دورانِ ناعقالنیِ باورهایِ: 3 تصویرِ
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 ، بینی جهان در دوران این سرتاسرِ در که این است انگیزتر شگفت همه از که ای نکته اما

. کنیم نمی مشاهده طبیعیافر نیروهایِ یا و دین از نشانی ترین کم یونانیان علمِ و فلسفه

 که بابلیان، یا و مصریان بوارون طبیعی هایِ پدیده تبیینِ و توضیح در یونانی اندیشمندانِ

 بشر بار نخستین برایِ. نشدند متوسل خدایان به وجه هیچ به بودند، آموخته بسیار ها آن از

 توضیح طبیعت زبانِ با صرفا را آن از گیری بهره و طبیعت خودش، که بود آن تالشِ در

 نخستین: بشری یِ اندیشه تکاملِ مسیرِ در بود مهمی بسیار عطفِ یِ نقطه امر این. دهد

  "فلسفه" دوران آن در که) واقعی معنایِ به "علم" که بود ترتیب بدین. اندیشتی انقالبِ

 .گذاشت زندگی عرصه به پا( داشت نام

 در ها دولت -شهر نخستین پیدایشِ با باستان رومیِ -یونانی یِ دوره به معروف دورانِ

 با و شد آغاز میالد از پیش ششمِ تا هشتم هایِ سده یِ فاصله در اژه دریایِ سواحلِ

 دوران این. رسید پایان به عمرش میالدی پنجمِ ی سده در غربی  رمِ امپراطوریِ فروپاشیِ

 شهرهایِ. دارد فلسفه ویژه به و  انسانی یِ اندیشه تکاملِ و پیدایش در مهمی بسیار نقشِ

 معنایِ به "سیاست" علمِ بلکه بودند "فلسفه" و تمدن یِ گاهواره تنها نه باستان یونانِ

 بالفاصله اما. کردند ابداع هم را "شهروند" یِ مقوله حتا و ریختند پی هم را کلمه دقیقِ

 یِ دوره در شهروند معنایِ همان باستان یونانِ در شهروند یِ مقوله که کرد تأکید  باید

 بودند شده ادغام درهم سیاست و دین باستان یونانِ یِ جامعه در چراکه نداشت، را کنونی

 بنا سیاست از دین کاملِ جداییِ بنیادِ بر سیاست کنونی مدرنِ یِ جامعه در که  درحالی

 باستان یونانِ که آن تر مهم یِ نکته(. جا همه در نه و  عمل در  نه اصل، در البته) است شده

. ایم مواجه داری سرمایه با جا همه در امروزه که درحالی داری برده بر متکی بود ای  جامعه

 برایِ معاصر  مدرنِ ی جامعه که ای حقوقی و فلسفی فردگراییِ از باستان دنیایِ در واقع به
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 ظاهری تشابهاتِ سلسله یک وجودِ رغمِ به. شود نمی دیده اثری هیچ است قائل فرد یک

 بود خواهد بزرگی اشتباهِ جامعه، دو این در موجود سیاسیِ و حقوقی فلسفی، مقوالتِ بینِ

 یک پدیده دو این بینِ  غیرعلمی و انگارانه سهل نظریِ تعمیماتِ و ها کردن ساده با آینه هر

 .سازیم برقرار منطقی یا و تاریخی تداومِ

 کارِ  این با و کردند اختراع را "عقلی استداللِ" بار نخستین برایِ که بودند یونانیان این

 شش از تر کم زمانی طیِ در. کشیدند زیر به خودکامگی و قدرت یِ اریکه از را خدایان خود

 متکی داناییِ دنیایِ هایِ  دروازه و رهانید اساطیر یِ سلطه از را خود یونانیِ ی اندیشه سده

 اش هدف و موضوع که-فلسفه اختراعِ با یونانیان. گشود انسان رویِ بر را خرد بر

 با و -بود منطقی استدالالتِ و عینی مشاهداتِ کمکِ به انسان و طبیعت شناختِ

 شکلِ در چند هر را علم قلمرو، این از اساطیری قهرمانانِ و خدایان راندنِ بیرون به

 .کردند اساطیری و دینی خرافاتِ جایگزینِ اش، جنینی

 اصوال چراکه کند، نمی بسنده فلسفی موضوعاتِ و مقوالت به صرفا فلسفه ،مرحله این در

 مقوالتِ بلکه برد می بین ذره زیرِ به را انسان و طبیعت تنهانه. نیست این اش هدف

 حق؛ آزادی؛ برابری؛ شهروندی؛ چون مفاهیمی کند، می ابداع هم سیاسی -اجتماعی

 سلطنتی،) ها حکومت انواعِ سیاسی؛ نیروهایِ توازنِ اجتماعی؛ هایِ مشارکت قانون؛ عدالت؛

 را ها ایده این از ای پاره ها رومی بعد سده چندین(. …لیگارشیاُ ،دموکراسی اریستوکراسی،

 .دادند قرار خود اجتماعیِ-سیاسی نهادهایِ الگویِ
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 با و شود می ژرفی دگرگونیِ خوشِ دست یونانی یِ جامعه کلِ ،عقلی استداللِ و خرد تولدِ با

 فعالیتِ هایِ حوزه ی کلیه تدریج به اما، بود، فلسفه عملکردش قلمرو امر بدوِ در که این

 .گیرد دربرمی را دینی و سیاسی فرهنگی، اجتماعی،  زندگیِ  یعنی بشری،

  سنی  می تمدنِ: یونانی یِ میانه هایِ سده

 هایِ سرزمین به دانوب رودِ هایِ کرانه اروپاییِ و هند اقوامِ میالد از پیش دومِ یِ هزاره در

 به که جدید ساکنانِ این. گزینند  می سکنی اژه دریایِ جزایرِ در و کنند  می کوچ جنوب

 تمدنِ به که کنند  می ایجاد پیشرفته بسیار تمدنی شدند، موسوم هلنی اقوامِ  

 فنِ به تسلط با ها آن میالد از پیش پانزدهم ی سده آغازِ از. شد معروف نی سی  می

 جنگِ. شوند  می مستقر( امروزی یِ ترکیه) صغیر آسیایِ سواحلِ در تدریج به دریانوردی

 از حماسی و شاعرانه بیانِ واقع در پردازد  می اش روایت به ایلیاد در هومر که اترو معروفِ

 و صغیر آسیایِ و یونان هایِ سرزمین به دوریان اقوامِ هجومِ و کشورگشایی از مرحله این

 از شده رانده و جنگ در خورده شکست هلنی اقوامِ. است  سنی  می تمدنِ نابودیِ

 .کنند  می کوچ اژه دریایِ جزایرِ به شان، های سرزمین

 کل در جامعه. نامیدند می 2آناکس را اش فرمانرویان و بود 1سن می شهرِ تمدن این مرکزِ

 از که آن  بی و داشت مستقیم دخالتِ امور یِ کلیه در فرمانروا و بود کشاورزی ی جامعه یک

 در رایج دینِ. شد می محسوب هم دینی شخصِ نخستین باشد برخوردار آسمانی تقدسِ

                                                 
1- Mycen . شهری در یونان باستان 

 

2 -  Anax 
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 و جزم شریعت، از نه و بود خبری مقدس کتابِ از نه. نبود خدایی تک نوعِ از دوران این

 از بود  ترکیبی عمده طورِ به دین. امروزی یِ شده شناخته ادیانِ نوعِ از دینی مراجعِ

. ها انسان نیمه  -خدایان نیمه و اساطیری قهرمانانانِ یِ درباره  هایی کنایه و استعارات

 از هم گفتند می سخن ها انسان نیمه  -خدایان نیمه این سرنوشتِ از هم شان های اسطوره

 به ها اسطوره این. نامیم می 1"دینی شناسیِ تکوین" که را چه آن دنیا، آفرینشِ گونگیِ چه

 عجیب حماسیِ هایِ رویداد از پُر غیرواقعیِ و تخیلی دنیایِ یک یِ شاعرانه و ادبی بازگوییِ

 ساختارِ یک یِ پایه بر قدرت تخیلی، دنیایِ این در. پرداختند می ناممکن و ممکن غریب، و

 قدرت یِ اریکه بر اش راس در آناکس که بود شده بنا منضبطی و دقیق بسیار هرمیِ

 و موقعیت که داشتند قرار قهرمانان -خدایان نیمه از یک هر تر پایین مراتبِ در و نشسته

 2ادیسه و ایلیاد هایِ حماسه. بودند سهمگین نبردی در شان پیروزی مدیونِ را شان  جایگاه

 یِ سده در ۶هزوید اثرِ تئوژنی یِ منظومه و میالد از پیش نهم یِ سده در 3هومر یِ نوشته

 و زیبا تصویرِ یی وجه بهترین به شوند، می محسوب دنیا ادبیِ هایِ کار شاه از که هشتم

 ترسیم را است "یونان یِ میانه هایِ سده" به موسوم که دوران این در دین از دقیقی

 .کنند می

                                                 
1-  - Théogonie هزیود. مشهورترین نوشتهنام  تکوین شناسی دینی ای تئوگونیا 

2-  Oddyssi   و Illyad- در باره اساطیر یونان. حماسی نوشته هومر -دو منظومه اساطیری 

3-  Homer - .شاعر و داستان سرای یونانی، سده نهم پیش از میالد 

۶- Hézoide  - . شاعر نامدار یونانی در سده هشتم پیش از میالد 
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 آرکائیک دورانِ:  سنی  می تمدنِ فروپاشیِ

 مهمِ شهرهایِ. آورد بار به آوری فاجعه  فرهنگیِ و اقتصادی هایِ آمد  پی دوریان اقوامِ تهاجمِ

 رفتند، ازبین شهرسازی فنِ و سرامیک هنرِ نگارش، خط، و شدند نابود  نی سی  می تمدنِ

 در کانون هزار از بیش که نی سی  می تمدنِ کالم یک در. شدند ناپدید دریانوردی و تجارت

 هستند  سامی اقوامِ بعد به این از. رفت ازبین کلی به بود، آورده وجود   به اژه دریایِ سواحلِ

 آسیایِ هایِ سرزمین حال زمین، یِ کره از بخش این در. کند  می پُر را ها یونانی جایِ که

 .فینیقی و  آرامی بابلی، آشوری، هایِ فرهنگ با سامی دنیایِ درخشند،  می که صغیرند

 آن از که گیرد  می شکل یونان در  جدیدی فکریِ و اجتماعی نظامِ بعدی هایِ سده طیِ در

 دوران این در(. میالد از پیش ششم تا هشتم هایِ سده) برند می نام 1آرکائیک تمدنِ نامِ  به

 حکومتی نظامِ اما کرده، حفظ را کشاورزی در اش سیادت باالدست یِ طبقه که درحالی

 تفکیک مختلف هایِ بخش به سابق مطلقِ روایِنفرما قدرتِ. است رفته ازبین "آناکس"

 به حال پیشین فرمانروایِ قدرتِ از بخش هر. گیرد می را آناکس جایِ فرمانده سه و شده

 مقامات تصدیِ و قوا تقسیمِ: باشد داشته باید می را اش صالحیت که شود می منتقل فردی

 ی قوه سه به حقوقی  مذهبی و نظامی  سیاسی، هایِ قلمرو در صالحیت داشتنِ ی واسطه به

 نظامِ که چند هر میالد از پیش  تمهش یِ سده یِ آستانه در. مستقل دیگریک از حدودی تا

 شود می اداره نفوذ صاحبِ و ثروتمند هایِ خاندان توسطِ و بوده اریستوکراسی هنوز جامعه

 .گیرد می را "اسطوره" جایِ "خرد" تدریج به که هستیم آن شاهدِ معهذا
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 ها دولت -شهر ِ پیدایش

 رشدِ و پیدایش با. داشتند باستان یونانِ گریِ روشن تاریخِ در مهمی بسیار نقشِ ها شهر

 گیری چشم رشدِ یونانی شهرهایِ مدیترانه سواحلِ به آن گسترشِ و دریایی تجارتِ

 گذشته در چون چند هر که آمدند وجود به نوینی جوامعِ اژه دریایِ سواحلِ در. داشتند

 از متفاوت  کامل طورِ به جوامع این ماهیتِ اما داشتند سلطه ها آن بر ثروتمند اقلیتِ یک

 متمایز شانسیاسی نظامِ و نبود خبری دیگر فرمانروا از جوامع این در. بود پیشین جوامعِ

 (.کردند می اطالق یونانی غیرِ اقوامِ به یونانیان که بود ای واژه بربرها) بود بربرها نظامِ از

 این. بودند شهرها این ترینِ  مهم از مگارا و میلت آرگوس، کورنیت، تب، اسپارت، آتن،

 طورِ به نظامی و سیاسی لحاظِ به اما، داشتند، مشترکی فرهنگِ و زبان که هرچند شهرها

 با آتن مثال برایِ. متفاوت اجتماعی نظامِ لحاظِ به و بودند مستقل یکدیگر از  کامل

 و منضبط بسیار نظامی دارایِ که داشت قرار اسپارت مقابلِ یِ نقطه در اش دموکراسی

 .بود قوی بسیار شهرها این بینِ فرهنگیِ هایِ پیوند و تجاری مبادالتِ. بود نظامی

 نظامِ یِ گذشته هایِ سده طیِ که درحالی. بود شان سیاسی نظامِ شهرها این  اصلیِ ویژگیِ

 اریستوکراسی نظامِ بعدها و( فرمانروا یا شاه) بود فرد یک قدرتِ بر مبتنی حکومتی

 جامعه جمعیِ ی اداره بنیادِ بر حکومت ساختارِ دوران این در اما ،(چندخانواده حکومتِ)

 یابی دست طریقِ از بود، جامعه افرادِ سعادتِ و بختی نیک تضمینِ جمع این ی وظیفه. بود

 .شهروندان ی کلیه بر شان یکسانِ اِعمالِ و اجتماعی  اخالقی اصولِ یِ مجموعه یک به 
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. بود شهرها این اجتماعیِ زندگیِ مهمِ هایِ ویژگی از یکی اخالقی -منطقی مباحثِ طرحِ

 و تولید خدمتِ در صرفا سخن قلمروِ کلی طورِ به و سخنوری هشتم ی سده تا که درحالی

 اساطیر و خرافات بندِ از را خود تدریج به بعد به این از لیکن بود، اسطوره و دین تولیدِباز

 و عقاید درستیِ اثباتِ ی وسیله به سخن. آید می در جامعه ی اداره خدمتِ به و کرده آزاد

 اساطیر بر مبتنی نظامِ بازتولیدِ جهتِ در نه سیاست شرایطی چنین در. شود می تبدیل آرا

 استداللِ قدرتِ و آزاد برهانِ بر که شود می ی"هنر" به تبدیل بلکه گذشته، در همچون

 شهر میدانِ که شود می نمایشی هنرِ یک هم وریسخن گونه همین به. است استوار برتر

 نبردِ یک در حریف شکستِ بازیگر هدفِ و شود می اش هنرمندان هنرنماییِ یِ صحنه

 این در سالح تنها و شود می نبرد یک واقعیِ گاهِ جوالن جامعه سیاسیِ زندگی. است کالمی

 آن بر واالئی بسیار  اخالقیِ -اجتماعی هایِ ارزش. هستند منطقی استدالالتِ و کلمات نبرد

 اش تارک بر نبرد این در  فیزیکی قدرتِ به توسل از کامل اجتنابِ و است حاکم

 خود باورهایِ به اکثریت یا عامه ساختنِ متقاعد گرویِ در فقط پیروزی. درخشد می

 .است شهروندان یِ همه سعادتِ و خیر به  یابی دست نهایی هدفِ که آن تر مهم و است

 آتن در مالکیت و دموکراسی

 این در. گذاشت زندگی ی عرصه به پا آتن در فلسفه که بود میالد از پیش پنجمِ ی سده در

 جوامعی تر دقیق بیانِ به. داشتند قرار ای ویژه تاریخیِ شرایطِ در یونانی جوامعِ روزگار

 یونان سنیِ می تمدنِ سقوطِ با تر پیش ها سده .گذار حالِ در جوامعی بودند، انتقالی

 یونانی بربریتِ یا و "میانه هایِ سده" ی دوره به که کرد طی را قهقرایی سیرِ چنان
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 آن شدند مجبور بعدها و رفتند بین از داشت وجود تر پیش که نگارش و خط. شد معروف

 بازسازیِ(. کنند می ترسیم را دوران این دقیقا هومر هایِ حماسه) کنند اختراع نو از را

 -شهر قالبِ در جدید تمدنِ و داد رخ میالد از پیش نهم یِ سده هایِ نزدیکی در تمدن

 نه واقع به ها دولت  -شهر این که کرد اشاره باید جا این در. گرفت شکل مستقل هایِ دولت

. بود ها آن در نشانی امروزین هایِ دولت از نه و داشتند امروزین هایِ شهر به شباهتی

 طورِ به اش شهروندان و بود ها آن تمدنِ شکوفاییِ اوجِ پنجم ی سده هایِ نزدیکی

 .کردند می اداره را شهری ی جامعه جمعی و دموکراتیک

 از "گان نماینده" انتخابِ صرفا معنایِ به( مردم بر  مردم حکومتِ) دموکراسی یونانیان نزدِ

 به آنان نزدِ دموکراسی. نبود آن ی اداره و جامعه بر حکومت برایِ کنندگان انتخاب سویِ

 با هایی آیی گردهم. بود شهروندان یِ همه توسطِ جامعه مستقیمِ یِ اداره معنایِ

 و موضوعات تمامِ سرِ بر و شد می تشکیل 1شهر میدانِ در شهروندان ی همه شرکتِ

 و اصلی مسائلِ موردِ در و گرفتند می تصمیم نشستند،  می جدل و  بحث به جامعه مسائلِ

 برگزار هفته در بار یک که ها گردهمایی این در. کردند می وضع قانون و دادند می رای مهم

 نظر اظهارِ و بپردازد  سخنرانی به دید می  الزم که قدر هرچه توانست می هرکس شد، می

. شوند اش سخنرانی ی ادامه مانعِ توانستند می که بودند گردهمایی در حاضرین فقط. کند

 دست  به اسلحه باید  کسی چه که دانستند می همه دقیقا دادند می رای جنگی به که زمانی

 و بودند سرباز شهروندان یِ همه. چه برای و جنگید باید  کسی چه با رود، جنگ به و گیرد

 بر نظارت مسئولیتِ که قضایی محاکمِ قضاتِ. کردند می انتخاب خود را شان هان فرماند

 انتخاب قرعه با یا و مستقیم رایِ با و مردم خودِ هم را بود شان  برعهده قوانین اجرایِ

                                                 
1 -Agora 
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 در حتا ما؛ دورانِ دموکراسیِ و دموکراسی نوع این میان است کالنی تفاوتِ چه. کردند می

 !است آسمان تا زمین از تفاوت گردون، ماهِ تا من ماهِ میانِ. شان ترین پیشرفته با مقایسه

 است این کرد کوتاهی ی اشاره بدان باید جا این در و است اهمیت حائزِ بسیار که ای نکته

 شدند؟ می محسوب شهروند کسانی چه و بود چه دوران این یونانِ در شهروندی معنایِ که

 که شد می اطالق  کسی به شهروند باستان یونانِ در که شد می پنداشته چنین اواخر این تا

 یونانی شهروندِ از تعریفی چنین که داده نشان اخیر هایِ سال هایِ پژوهش اما. کرد نمی کار

 عادی ورانِ پیشه و کشاورزان را شهروندان اکثرِ واقع به. ندارد مطابقتی چندان واقعیت با

 مجبور ها دادگاه یا و عام هایِ نشست در شرکت برایِ که  کسانی  یعنی. دادند می تشکیل

 پولی داده دست از کارِ زمانِ ازایِ  به البته و کنند ترک را کارشان مدتی برایِ بودند

 .کردند می دریافت

 با امروزه که شکلی به حکومت از یونان در روزگار آن در دهند می نشان ها پژوهش آخرین

 که داشت وجود شهروندان یِ همه منتخبِ 1شورایِ یک. نبود خبری داریم، کار و سر آن

. داشت عهده بر را شهروندان یِ همه 2عامِ گردهماییِ برگزاریِ برایِ تدارکاتی کارهایِ

 عبارتِ به. 3بود منتخبی شورایِ یک یِ برعهده هم دادرسی امرِ و قوانین اجرایِ بر نظارت

 از سیاسی نهادهایِ جداییِ  یعنی آن، امروزیِ معنایِ به سیاست همچون چیزی دیگر 

 امورِ مدیریتِ معنایِ به ۶اقتصاد علمِ جامعه این در. نداشت وجود اجتماعی  زندگیِ

 و خوب هم جامعه برایِ بود مفید و خوب خانواده برایِ چه هرآن معنا  این در و بود خانواده

                                                 
1  - Boulé 

2 -  Ecclésia 

3 -  Héliée 

4 -  Economy 
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 فرد بینِ تقابلِ و دیدند نمی تفاوتی اجتماع منافعِ و فرد منافعِ بینِ. آمد  می حساب به مفید

 هم از قضاوت و اقتصاد سیاست، ،(فردگرائی نبودِ) یامده بودن وجودبه  هنوز جامعه و

 .بودند نشده تفکیک

 باید را آن منفیِ نکاتِ و ساخت آرمانی یِ جامعه یک جامعه این از نباید وجه هیچ به معهذا،

 لحاظِ به که بود افرادی محدودِ و تنگ بسیار ی گستره نکات این ترینِ مهم. شد متذکر

 بندی دسته رده  سه به افراد جامعه این در. شد می شان شامل شهروندی حقوقِ قانونی

 حساب به ناشهروند و نبودند برخوردار حقوق این از جامعه، از نیمی یعنی زنان،. شدند می

( نبودند شهر همان متولدِ اما بودند یونانی که مردانی یعنی) خارجی مردانِ. آمدند می

 اجتماعیِ حقوقِ از عادی شهروندانِ با مقایسه در و شدند  می محسوب دوم ی رده شهروندِ

 آتن در و بود شده متولد مقدونیه در که ارسطو نمونه برایِ. بودند برخودار تری کم بسیار

 از دادند می تشکیل را جامعه اکثریتِ که بردگان. شد نمی محسوب شهروند یک زیست می

 یک را باستان یونانِ ی جامعه که است این بر رسم. بودند محروم شهروندی حقوقِ یِ کلیه

 ماهیتِ که کرد اشاره مهم بسیار ی نکته این به باید اما. کنند معرفی داری برده ی جامعه

 زارهایِ کشت در داری برده با یا و باستان رومِ در داری برده با باستان یونانِ در داری برده

 طورِ به بردگان باستان یونانِ در. بود متفاوت نوزدهم ی سده در آمریکا یِ متحده ایاالتِ

 خدمات و خانگی کارهایِ به ثروتمندان منازلِ در که بودند جنگی اسیرانِ عمده

 در زارها کشت در امریکا در و معادن در باستان رومِ در بردگان که  درحالی پرداختند، می

 روانی و جسمانی ناتوانانِ و کودکان افزودنِ با. بودند مجبور بیگاری به شرایط دشوارترین
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 افرادِ درصدِ  بیست از تر کم ها، ارزیابی ترین بینانه خوش برطبقِ ناشهروندان، فهرستِ به 

 .1شدند می محسوب شهروند جامعه

 غارتِ و فتح که طوری به بود کشورگشایی یونانی هایِ دولت –شهر هایِ ویژگی از دیگر یکی

 توسیدیس،. بود آفرین افتخار ها جنگ در شرکت و شهری غرورِ موجبِ دیگر هایِ سرزمین

 در. دهد می نشان  خوبی به را نکته این کتابش در ملوس، و آتن میانِ جنگِ راویِ و مورخ

 :است آمده چنین محاصره تحتِ شهرِ اهالیِ به آتنی یک ی خطابه در کتاب این

 و داد خواهید نجات مرگ از را خود هم شوید تسلیم هرآینه ملوس، اهالیِ ای"

 شناختِ. برد خواهیم سود تان گرفتن بیگاری به با و شما خونِ نریختنِ با ما هم

 بر و کنیم فتح توانیم می که را سرزمینی هر که کند  می حکم ما به خدایان از ما

 2"!طبیعت قانونِ است این. کنیم فرمانروایی اش مردمان

 خود به تاکنون طبقاتی جوامعِ تاریخِ که یا دموکراسی ترین پیشرفته این حتا رو، هر به

 با و خودی یِ جامعه در اجتماعی هایِ نابرابری با و زنان سرکوبِ با داری، برده با است، دیده

 .است بوده همراه غیرخودی اقوامِ اسارتِ و غارت

 که آثار این. شدند آفریده میالد از پیش پنجمِ یِ سده در باستان یونانِ  ادبیِ آثارِ ترین بیش

 و  بیست گذشتِ از پس امروزه و هستند بشری فرهنگِ یِ گنجینه از ارزنده و مهم بخشی

 در و فرآورده عمده طورِ به اند، کرده حفظ را خود اصالتِ و نویی جذابیت، کماکان سده پنج

 پیِ در ها نامه نمایش این از بسیاری. هستند دوران آن دموکراتیکِ هایِ سنت ستایشِ

                                                 
 .۹نگاه کنید به پیوست  – 1

2 -Thucydides, History of Peloponnesian war, Book five.
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. آمدند وجود به میالد از پیش ۶۰1-۶۵1 هایِ سال طیِ در مهاجم ایرانیانِ دادنِ شکست

 شکوفاییِ دورانِ مدیترانه، و اژه دریاهایِ از پارسیان مهاجمِ دریاییِ نیرویِ شدنِ رانده پس با

 و فرهنگی شکوفاییِ خود یِ نوبه به امر این و شود می آغاز هم یونانی شهرهایِ اقتصادیِ

 اسپارتِ از دموکراتیک آتنِ شکستِ با ها بعد. آورد همراه به را یونانی گریِ روشن یِ دوره

 هایِ آرامی نا کامِ در آتن و آید می سر به هم آتن در دموکراسی زندگیِ نظامی، -مستبد

 .رود می فرو جامعه طبقاتیِ هایِ تضاد از  ناشی اجتماعیِ سیاسی

 موجودِ شناختِ برایِ الزم اجتماعیِ ی زمینه که بود تاریخی هایِ رویداد این بسترِ بر

 رونق دورانِ دولت -شهر که  زمانی. آمد فراهم بود، سرآمده عمرش نقد به که ای اجتماعی

 ناحق از را حق است قادر تنهایی به خود عادی شهروندِ یک گذراند  می ازسر را آرامش و

. است مراد  وفقِ بر چیز همه چراکه بیند نمی امری چنین به نیازی اصوال و دهد تشخیص

 مختل را روزمره ِ زندگی موزونیتِ و نظم این اجتماعی -اقتصادی هایِ تضاد که زمانی اما

 این نقشِ. آورد می وجود به هم را ها آن و دارد نیاز "اندیشمندان" به جامعه سازند،

 تفاسیر. فروپاشی درحالِ یِ جامعه معضالتِ با رابطه در است هایی پرسش طرحِ اندیشمندان

 و است پذیر امکان نه هم گذشته به بازگشت و کنند نمی متقاعد را آنان دیگر موجود نقدِ به

 بر گذشته همچون شود نمی دیگر که است تالطم در چنان آن جامعه. گشا مشکل نه

. داد توضیح باید را قدرت در و مالکیت در موجود نابرابریِ. گذاشت سرپوش اش تضادهای

 تر پیش که گونهناهم. گذارد می زندگی یِ عرصه به پا سیاسی ی فلسفه ترتیب بدین

 و داشت تری وسیع بسیار معنایِ امروزه با مقایسه در سیاست روزها آن در شد اشاره

 .گرفت  دربرمی را اجتماعی و فردیِ  زندگی امورِ ی کلیه
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 اش جامعه اقتصادیِ -اجتماعی -سیاسی معضالتِ ما، "اندیشمند" شروعِ ی نقطه هرچند

 است، اندیشه ی حیطه در عمده طورِ به که اش فعالیت ویژگی و نوع ی واسطه به اما است،

 طبیعتِ به و خود به و گفته ترک را نخستین تنگِ قفسِ کنجکاوش فکرِ بلندپروازِ ی پرنده

 ترتیب بدین. کند می نگاه  عادی انسانِ یک از فراتر کنجکاویِ با خودش از خارج

 شناختِ یعنی اش، کلیت در دنیا شناختِ. شود می تبدیل "فیلسوف" یک به ما اندیشمند

 آن بر که انسان از خارج دنیایِ و طبیعت شناختِ و  انسانی ی جامعه شناختِ انسان،

 .شود می اش فکری مشغولیتِ اند، نهاده نام "فلسفه"

 خرد تولدِ و اندیشتی انقالبِ نخستین

 آسمانِ در نامیدندش، می فلسفه باستان دورانِ در که را چه آن البته فلسفه، خورشیدِ

 میالد از پیش هفتمِ و هشتم هایِ سده طیِ در .سربرآورد اژه دریایِ الجوردینِ هایِ کرانه

 ساکنینِ. بودند گیر چشم بسیار اقتصادیِ رشدِ دوران یک شاهدِ مدیترانه خاوریِ هایِ کرانه

. بودند مشغول لیدی و بابل ،مصر با پُررونقی بسیار بازرگانیِ به اژه دریایِ یونانیِ جزایرِ

 به بودند کرده اختراع تر پیش ها لیدیایی که را پول تجاری، مبادالتِ این طریقِ از یونانیان

 ترِ بیش هرچه شکوفاییِ و رونق موجبِ ستدها و داد در پول از استفاده. آوردند ارمغان اروپا

 برایِ و آورد همراه به رفاه و ثروت ها بعضی برایِ خود ی نوبه به هم این. شد بازرگانی

 .بردگی و ورشکستگی بدهی، دیگران

 شده جدیدی اجتماعیِ هایِ تضاد پیدایشِ موجبِ که پول ورودِ از برآمده اقتصادیِ انقالبِ

 با ثروتمندان رودرروییِ به و شده کهن ِ پدرشاهی ی جامعه فروپاشیِ به منجر بود
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 از و بود مواجه ها توده  نارضایتیِ با سویی از کهن اشرافیتِ ی جامعه. انجامید دستان تهی

 که ،"گان خودکامه" حکومتِ با. داشت قرار ۱گان خودکامه حکومتِ رودررویِ دیگر سویِ

 گرفتند، می دست به را پاخاسته به هایِ توده رهبریِ که بودند  یاناراضی نجبایِ از غالبا خود

 که است احوال و  اوضاع این تحتِ دقیقا. شد شروع سیاسی -اجتماعی ثباتیِ  بی دورانِ یک

 را دوران این در یونانی ی جامعه سیمایِ. رود می سوال عالمتِ زیرِ کهن اعتقاداتِ و باورها

 :اند کرده توصیف چنین

 گانِ سایهمه از گرفتن وام به ناگزیر دهقانان بود بد برداشت که  هایی سال در"

 رفعِ برایِ آنان نبود خبری پول از هنوز که گذشته در. بودند ثروتمند

 پیدایشِ با اما،. گرفتند می قرض گندم کیسه یک سایهمه از مثال شان نیازهای

 معادلِ باید نخست گندم، کیسه یک خریدِ برایِ. بود شده عوض دیگر اوضاع پول

 در که دیگر محصوالتِ با بایست می یا اش ازای به و گرفتی می وام پول اش قیمت

 یِ بهره که آن یا و کردی می مبادله بود، تر پایین بسیار شان قیمتِ هنگام این

 .”پرداختی می اش برای سنگینی

 

 گرسنگی از فقرا آتن در که درحالی میالد از پیش ۱11 هایِ سال وحوشِ حول"

 صادر آژینا و کورنیت شهرهایِ به را خود محصوالتِ ثروتمندان مردند  می

 هایِ وام بازپرداختِ در  توانایی عدمِ علتِ به بسیاری خاطر  همین به. کردند می

 بلکه ها زمین تنهانه آنان. دادند دست از بود گرو در که را شان های زمین خود،

 موردِ در کاران طلب اقدامِ آخرین چراکه دادند، دست از هم را خود آزادیِ

                                                 
1  - Tyran 
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 و کاران بده گرفتنِ بردگی به نبودند، خود هایِ وام پرداختِ به قادر که کسانی

 1.”بود ثروتمندان قانونِ قانون، این. بود رحم بی قانون. بود شان های خانواده

 و سخت بسیار قوانینِ ،(دوران آن یونانِ حاکمانِ از یکی) دراکون فرمانرواییِ دورانِ در

 صفتِ التین هایِ  زبان در امروزه. شدند وضع داری برده یِ جامعه تنظیمِ جهتِ  یا غیرانسانی

 .دارد دوره این قوانینِ به اشاره است، خشن بسیار رحمیِ بی و شدت معرفِ که "دراکونی"

 هایِ آشفتگی شاهدِ میالد از پیش ششمِ یِ سده طیِ در  صغیر آسیایِ و یونانی شهرهایِ

 و بردگان بین فقرا، و ثروتمندان بینِ حادِ بسیار طبقاتیِ مبارزاتِ و ها بحران اجتماعی،

 :بود شان اربابان

 فرزندانِ و زنان و شدند پیروز مردم ابتدا ، صغیر آسیایِ در میلتوس شهرِ در"

 به زنده زنده را شان مخالفان یِ کلیه و کردند غلبه اشراف سپس کشتند، را اشراف

 نورانی سوختنِ حالِ در   انسانی هایِ مشعل نورِ با را شهر سرتاسرِ و افکندند آتش

 2.”کردند

 مشابهی احوالِ و اوضاع شاهدِ همگی دوران این در صغیر آسیایِ و یونانی شهرهایِ دیگر

 فیلسوفان. شدند ظاهر یونان در فالسفه نخستین که بود احوالی و اوضاع چنین در. بودند

. ندارند بعدی دورانِ نشینِ  عاج برجِ در و متکبر فیلسوفانِ با مشترکی چیزِ هیچ دوران این

 نه و کردند، می هم کار بلکه نبودند اندیشمند صرفا خود، یِ دوره "حکیمان" این آنان،

 ،تالس نمونه برایِ. داشتند اشتغال دستی کارِ به بلکه پردازی نظریه و فکری کارِ صرفا

                                                 
1   - A.R. Burn,  the Pelican History of Greece, P. 119.

 

2  - Bertrand Russell, History of Western Philosophy, P. 44.
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 اوآخرِ در که است شده مسلم اما نیست، دردست اش درباره زیادی اطالعاتِ که هرچند

 او هایِ فعالیت ازجمله نجوم و هندسه مهندسی، تجارت،. آورد روی فلسفه به زندگی

 .بودند

 برایِ بود تالشی بود، فلسفه پیدایشِ سرآغازِ واقع در که مرحله این در یونانی ی فلسفه

 انسان بار  نخستین برایِ. خدایان از رهایی و ها، اسطوره و خرافات اسارتِ و قیود از رهایی

 پیدایش، مراحلِ فلسفه نویسانِ تاریخ. گیرد قرار طبیعت رودررویِ تنها و  تک خود توانست

 :کنند  می بندی رده دوره چهار به معموال را باستان یونانِ کالسیکِ ی فلسفه زوالِ و تکامل

 دربر را میالد از پیش ششمِ تا دهم یِ سده از که: فلسفی -پیشا هایِ اسطوره دورانِ-1

 دورانِ. نداریم سروکار شود  می نامیده فلسفه که چه آن با هنوز دوران این در. گیرد  می

 و ایلیاد) هومر حماسیِ آثارِ. هلنی  -پیشا و بابلی هایِ افسانه از  ترکیبی است، ها افسانه

 خدایان تکوینِ و  گیتی آفرینشِ ی افسانه بیانِ به که هزویید حماسیِ اشعارِ ،(ادیسه

 .باشند  می دوران این  گرِنبیا همگی پردازند،  می

 و ها گاه پرستش با  مذهبی  شبه/جادوگری هایِ نیایش مراسمِ که است دوران این در

 آپولون پرستشِ و دلفی هایِ گاه پرستش شان ترین پرآوازه. گیرند  می شکل شان های قربانی

 این سردرِ یِ کتیبه رویِ بر. کردند  می حاجت طلبِ غیبی سروشِ از مردم جا آن در که بود

 که بود جمله همین دقیقا. بود شده حک "شناسی؟  می را خود تو آیا" ی جمله گاه پرستش

 .داد می تشکیل را سقراط فلسفیِ ی برنامه کالمِ لُبِ بعدها
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 واقع در که داشتند وجود هم سّری و خصوصی محافلِ همگانی، مراسمِ این موازات به

 مسائلِ که شدند  می متعهد ها آن اعضایِ. بودند آتی عرفانیِ و مذهبی شبه هایِ فرقه نیاکانِ

. داشتند را خود خدایانِ یک هر اینان. نکنند منتقل خارج به را خود هایِ آموخته و درونی

 و کشت ی الهه) 3دِمِتر ،(مستی و شراب خدایِ) 2دیونیسوس ،(خدایان خدایِ) 1زئوس

 .(اسرار ی الهه) ۶اورفه و( برداشت

 در. یابد  می گسترش اش پرستش و اورفه آیینِ میالد از پیش ششمِ و هفتم هایِ سده در

 مقدس و معنوی عنصری روح. جاودانی روحِ و فانی جسمِ از است  ترکیبی انسان آئین این

 را اش آزادی که است انسان مرگِ با تنها و است زندانی انسان جسمانیِ کالبدِ در که است

 که این. شود  می وارد دیگری موجودِ کالبدِ در دوباره مرگ از پس انسان روحِ. یابد  می باز

 یِ کارنامه به بستگی شود،  می وارد موجودی چه کالبدِ در اش مرگ از پس انسان یک روحِ

 مرگ از پس بدکار انسانِ یک روحِ نمونه برایِ. دارد اش پیشین ِ زندگی دورانِ در فرد آن

 خواهد ادامه روح تجسدِ یِ چرخه این. شود  می وارد زن یک یا و خاکی کِرمِ یک جسمِ در

 چنین در و شود کامل انسانِ یک به تبدیل روند این طیِ در فرد این که آن تا داشت

 جا آن در همیشه برایِ و رود  می ها آسمان به اش روح مرگ از پس که است ای مرحله

  تحتِ شدیدا افالطون و فیثاغورس(. شد  می دیده هم هندیان نزدِ که باوری) ماند  می باقی

 .بودند باور این تاثیرِ

                                                 
1  -  Zéos

 

2  -  Dioinysos
 

3  -  Démeétr
 

4  - Orphée
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. گیرد  می بر در را میالد از پیش پنجمِ و ششم هایِ سده که :سقراطی -پیشا ی دوره -2

 پایان آتن شهرِ در سقراط کارِ آغازِ با و شود  می شروع میلیت شهرِ در تالس با دوران این

 ایلیایی مکتبِ یان،فیثاغورس ،(آناکسیمنس و آناکسیماندر تالس،) میلیت مکتبِ. یابد  می

( دموکریت آناکساگوراس، آمپدوکلس، ،هراکلیت) منفرد فیلسوفانِ( …،زنون ،پارمیندس)

 -پیشا فیلسوفان. بودند دوره  این فیلسوفانِ ترین سرشناس از سوفسطاییان آخر دستِ و

 فقط نه آنان. شدند  می  محسوب فیلسوف ی کلمه کالسیکِ معنایِ به سقراطی

می هم شناسی هستی حتا و فیزیک ،ریاضیات اخالق، به بلکه بودند، شناس کیهان

 .پرداختند

 این. یابد  می پایان ارسطو مرگِ با و شود  می شروع سقراط با که :کالسیک دورانِ -3

 هایِ سال با است مصادف دقیقا است یونان در فلسفه و علم شکوفاییِ شاهدِ که دوران

 هایِ جنگ. درخشید  می یونانی هایِ شهر دیگر تارکِ بر زمان آن تا که شهری آتن، سقوطِ

 بر سختی یِ ضربه( اسپارت رهبریِ به یونانی هایِ شهر دیگر آتنیِ ضدِ ائتالفِ) 1پلوپونزی

 فرمانروائیِ به و فروپاشید دموکراسی حکومتِ آتن، شکستِ با و کرد وارد آتن دموکراسیِ

 آتن میالد از پیش 33۰ سالِ در(. م. پ ۶1۶-۶13شد منتهی "خودکامه  سی" به موسوم

 .شود  می مقدونی فیلیپ مغلوبِ و گیرد  می قرار تهاجم موردِ مقدونیه سویِ از

 مرگ به سقراط. گذارد  می مستقیم تاثیرِ آتنی اندیشمندانِ بر رویدادها این یِ مجموعه

 استقرارِ و "خودکامه سی" حکومتِ سقوطِ از پس زاده اشراف افالطونِ. شود  می محکوم

 او. شود  می آتن ترکِ به مجبور "گان خودکامه" با پیوندش یِ واسطه به ،دموکراسی مجددِ

                                                 
1- Pelopnosi  3، نگاه کنید به پیوست .
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 و شود  می آشنا زمین خاور اشراقیِ ی فلسفه و یانفیثاغورس نظریاتِ با اش سفرهای طیِ در

 مربیِ و مقدونیه اهالیِ از که افالطون شاگردِ ،ارسطو. پذیرد  می الهام ها آن از شدیدا

 توسطِ آتن تسخیرِ از پس شد، نمی محسوب آتن شهروندِ ولیکن بود مقدونی اسکندر

 و کند  می جدا افالطون از را خود راهِ شود،  می برخوردار فاتحان حمایتِ از مقدونی، فیلیپ

 .نهد می بنیان را خود یِ مدرسه او آکادمیِ برابرِ در

 در کشورگشایی سال    ده از پس مقدونی اسکندر :امپراتوری –هلنیستی دورانِ -۶

 یِ سده در. کند  می ترک را دنیا بعد سال یک هم ارسطو و میرد  می میالد از پیش 333

 از بعد. شوند  می ظاهر کوتاهی مدتِ برایِ اپیکوری و رواقی مکتبِ دو میالد از پیش سومِ

 هایِ دولت -شهر دورانِ معهذا یابد،  می باز را خود استقاللِ آتن هرچند اسکندر مرگِ

 در بود عطفی یِ نقطه اسکندر هایِ کشورگشایی. بود آمده سر به نقد به مستقل و کوچک

 اش های دولت -شهر با هلنی به موسوم دورانِ. زمین یِ کره از بخش این در تمدن انکشافِ

. است اسکندریه شهرِ مرکزش که دهد  می امپراتوری -هلنیستی دورانِ به را خود جایِ

 سال    ده طیِ در اما نماند زنده سال سه و   سی از بیش که آن با مقدونی اسکندر

 چین هایِ مرز تا و کرد تسخیر را دوران آن متمدنِ دنیایِ از کالنی بخشِ اش فرمانروایی

 معرفی  گر تخریب را او و دهند  می نسبت او به که نادرستی شهرتِ عکسِبر. رفت پیش

 بیست از بیش. پرداخت  می ها شهر ساختنِ به کرد  می فتح که کشوری هر در کنند،  می

 .است ها آن از  یکی مصر در اسکندریه یِ پرآوازه شهرِ که کرد بنا دنیا اکنافِ در شهر

 مصر در اسکندریه شهرِ تدریج به پاشد، می  فرو امپراطوری سرعت به اسکندر مرگِ از پس

 هلنیستی-یونانی تمدنِ مرکزِ سده هفت مدتِ به و گیرد  می را آتن جایِ فرهنگی لحاظِ به
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 مشعلِ و شود  می تسخیر رومیان توسطِ هلنیستی دنیایِ اسکندر از پس سده دو. شود  می

 در. گذارد  می خاموشی به رو  تدریج به آتی یِ سده  شش طیِ در یونانی یِ فلسفه و علم

 نهادهایِ بقایایِ اش شدن مسیحی از پس روم امپراطورِ سرانجام میالدی ۹2۵ سالِ

 مرگِ فرمانِ مسیحیت و بندد  می رسما "مشرکین مدارسِ" اتهامِ به را یونانی فرهنگیِ

 و گیرد می رسما را فلسفه و علم جایِ خرافات و نادانی. کند می اعالم رسما را "فلسفه"

 .یابد می ادامه دیگر سالِ هزار مدتِ به بود شده شروع نقد  به که  تاریکی شبِ

 

 

 

 باستان دورانِ فیلسوفانِ مکانیِ -زمانی نمودارِ: 5  تصویرِ
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 پنجم فصلِ

 نخستین ماتریالیزمِ:  طبیعت کشفِ

 

:فصل نیا در  

 سقراطی –پیشا یِ فالسفه ◄

 آمده؟ وجود به چه از مادی طبیعتِ ◄

 تعمیم و تجرید ◄
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 نوعی کماکان اختراعات و کشفیات یِ همه رغمِ علی تاریخ، -پیشا طوالنیِ هایِ سده اگر

 سقراط به و شد   شروع تالس با که ای سده دو شدند،  می محسوب طوالنی تاریکِ شبِ

 .دانست طوالنی شبِ آن پسِ آفتاب طلوعِ توان  می را انجامید  

 دیدگاهی …خطا حقیقت، افتخار، آزادی، ،مرگ زندگی، به  راجع و اندیشد  می انسانی هر

 شرایطِ باید بگیرند خود به فلسفه یک شکلِ اش پراکنده هایِ اندیشه که این برایِ اما دارد،

 احساسات از ای پاره گیریِ شکل محصولِ هنر که طور همان. باشند آمده فراهم نقد به ای ویژه

 خط وجودِ. است ها اندیشه انسجامِ و گیری شکل محصولِ هم فلسفه است،  انسانی تخیلِ و

 .بودند فلسفه پیدایشِ برایِ الزم هایِ شرط پیش اجتماعی کارِ تقسیم و

 دریایِ شرقیِ هایِ کرانه در و یونان سرزمینِ هایِ نزدیکی در سقراطی -پیشا ی فالسفه

 مکتوبِ آثارِ یِ کلیه. زیستند  می میالد از پیش چهارمِ تا ششم ی سده ی فاصله در مدیترانه

 آنان یِ درباره ما اطالعاتِ منبعِ تنها رفت، بین از اسکندریه یِ کتابخانه سوزیِ آتش در آنان

 .اند رسیده ما به دیگران از که است  هایی روایت

 در که چرا. خردمند حکیمِ هم و بودند دانشمند هم شاعر، هم بودند فیلسوف هم افراد، این

 تمایزِ و بودند نشده جدا هم از هنوز ادبیات و فرهنگ ،هنر علم، هایِ قلمرو دوران آن

 شعری کتابِ فردی که این تصورِ امروزه. بود نگرفته شکل هنوز ها حوزه این بینِ امروزیِ

 بسیار دینیِ یِ فرقه یک که آن عینِ در فردی یا و بنویسد، ارتباطات یِ نظریه یِ درباره

 و شگرف انیمبرا بسیار دهد، ارائه هم ریاضیات یِ درباره نظریه آخرین نهد می بنا خرافاتی

 کلماتِ و شعر قالبِ در عمدتا شان های نوشته. بودند حریف فن همه آنان. است نامحتمل

 سهولت و زیبایی که است برخوردار مزایائی چند یک از نثر با مقایسه در شعر. بود قصار
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 جای انسان ی حافظه در نثر از تر دقیق و تر سریع مراتب به شعر. اند جمله آن از فراگیری

 هایِ کتاب اکثرِ که نیست جهت بی. شود  می زدوده حافظه از هم دیرتر و گیرد  می

 یِ فالسفه بلکه دینی هایِ کتاب مؤلفانِ فقط نه. نثر به تا اند شده نوشته نظم به "آسمانی"

 .بودند برده پی مهم بسیار یِ نکته این به هم سقراطی -پیشا

 به کردن پشت با آنان. بودند ماتریالیست  معنا یک به همگی یونانی نخستینِ یِ فالسفه

 و طبیعت کارکردِ یِ درباره ۱کلی اصلِ یک به که بودند آن تالشِ در ها افسانه و ها اسطوره

 بعدی فیلسوفانِ. یابند دست آن، به اتکا با و طبیعت خودِ یِ مشاهده طریقِ از تنها هم آن

 چنین. داشتند باور ماده بودنِ زنده به که کسانی  یعنی دادند، 2هیلوژویست لقبِ آنان به

 که مدرن بسیار است بینشی است، قائل ذاتی و درونی تحرکِ شیبرا که ماده، از بینشی

 بیستم ی سده فیزیکِ با و داشته برتری هیجدهم ی سده مکانیکیِ فیزیکِ دیدگاهِ بر حتا

 .دارد تری بیش نزدیکیِ

 نظریاتِ ،زمان آن در  علمی دانشِ و فنون نازلِ سطحِ به باتوجه که داشت نظر در باید البته

 و درستی تعیینِ که باشند داشته توانست می  ذهنی حدسیاتی ی صبغه صرفا فیلسوفان این

 فهمِ با شان نظریات از برخی شباهتِ که است خاطر همین به. بود ناممکن  شان نادرستی یا

 آناکسیماندر نمونه برایِ. نمایند می انگیز شگفت بسیار مانیبرا طبیعت کارکردِ از ما امروزیِ

 ماهیانی تکاملِ از حیوانات ی کلیه که رسد می نظر این به میالد از پیش ششمِ یِ سده در

 .بودند نهاده پا خشکی به و گفته ترک را آب که اند آمده وجود به

                                                 
1  - Arche

 

2 -  Hylozozism  .نظریه جاندار بودن ماده
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 ترین کوچک دین باستان یونانِ ی فلسفه در که کرد اشاره مهم بسیار یِ نکته این به باید

 آسمان داشتند، باور مرگ از پس دنیایِ وجودِ به همگی نخستین ادیانِ. شتندا  جایگاهی

 ی فالسفه اما،. فانی انسانِ جایگاه را زمین و پنداشتند می ابدی -ازلی خدایانِ جایگاه را

 مصریان و بابلیان کشفیاتِ از بسیاری از آنان که چند هر. بودند بریده باورها این از یونان

 به متعلق غیرطبیعی و خرافاتی اجزای و عناصر ولیکن گرفتند بهره نجوم یِ زمینه در

 دور به را ندارد نجوم علمِ با ربطی ترین کم که  بینی طالع و شناسی ستاره یِ گستره

 1.افکندند

 و طبیعت شناختِ جهتِ در تالش سقراط از پیش تا یونان در فلسفه اصلیِ گرایشِ

 طبیعت این پسِ در فیلسوفان این دیدِ از. بود آن بر حاکم "کلیِ اصلِ" به  یابی دست

 نهفته ابدی -ازلی  بنیادیِ اصلِ یک باید اش چندگانگی پسِ در و متغیر، و متنوع بسیار

 فیزیکِ ی واژه با یا و المواد مادة) یعنی طبیعت، بنیادیِ عنصرِ آن چیست؟ اصل این. باشد

 برابر در یونانی نخستین یفالسفه که بود چالشی این( چیست؟ " بنیادی یِ ذره" آن مدرنِ

 به آنان هایِ پاسخ البته. بودند پرسش این به گویی پاسخ صددِ در و بودند داده قرار خود

 .ابتدایی بسیار و بود متفاوت  بنیادین پرسشِ این

 یک که کرد اشاره نکته این به باید سقراطی -پیشا فیلسوفانِ هایِ آموزه بررسیِ از پیش

 مدرن دورانِ فیلسوفِ یک از متفاوت  کامل طورِ به میالد از پیش ششمِ یِ سده در فیلسوف

 از پیش باستان یونانِ دورانِ فیلسوفانِ فکریِ یِ دغدغه. بود هگل یا و کانت ،دکارت نظیرِ

                                                 
، که به معنای هیأت  ویا طالع بیبی astrology، که به معنای نجوم یا ستاره شناسی است، یعنی مطالعه علمی اجرام آسمانی و واژه astronomyاز همین جا تفاوت بین واژه  -1

  شود. از طریق رصد ستارگان است، ظاهر می
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 جوهرِ  یعنی شده، ساخته چیزی چه از دنیا 1طبیعتِ بداند که بود این دیگری هرچیز

 عنوانِ که نیست جهت بی چیست؟ مادی طبیعتِ بنیادیِ یِ ماده دیگر بیانِ به نخستین

 .بود ۲"طبیعت ی درباره" آنان آثارِ از بسیاری

 و ،"خاک و آب هوا، آتش،" آمپدوکلس برای است، "آب" بنیادی یِ ماده این تالس برایِ

 تا داشتند نظر "طبیعت" به تر بیش سقراطیان -پیشا کوتاه سخن. "اتم" دموکریت برایِ

 با. کردند ابداع جالبی شناسیِ کیهان هایِ سیستم و الگوها رو همین از و "انسان" به

 جدیِ هایِ انتقاد ظهورِ شاهدِ بود بعد به دوم نسلِ فیلسوفانِ از ،هراکلیت و پارمیندس

 سوم نسلِ با. نداشتند موفقیتی چندان امر این در اما آنان. هستیم "علم" به رویکرد بدین

 فکرانه روشن هایِ ترفند و سفسطه و( زنون) انتقاد ،(پروتاگوراس) گرایی شک با که است

 .هستیم رو روبه( ها سوفیست)

                                                 
1   - Phusis

 

2 - peri phuseos
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 "عقالنی استداللِ" تولدِ : تالس

 دنیا به یونان هایِ دولت -شهر نخستین از یکی ،2میلتوس در( م.پ ۱21-۹۶۱) 1تالس

 یِ سده" دورانِ نوعِ از تاریکی و افول از نوعی در فرورفته یونانی، دنیایِ بینِ شهر این. آمد

 شرقیِ سواحلِ در واقع لیدی، شهرهایِ. داشت قرار لیدی سرزمینِ سامی، دنیایِ و ،"میانه

 میانِ میانجیِ بودند، برخوردار ای افسانه هایِ ثروت از شان فرمانروایان که اژه، دریایِ

. بود شهرها این از یکی میلتوس. بودند نوپا یونانیِ فرهنگِ و زمین خاور کهنِ فرهنگِ

. بود سازی کشتی صنایعِ مرکزِ و صغیر آسیایِ تمامِ در دریایی تجارتِ بندرِ ترین مهم

 مناسباتِ دارایِ بابل و آشور مصر، نظیرِ دنیا از بخش آن هایِ سرزمین ترین مهم با میلتوس

 از پیش ۱11 سالِ هایِ نزدیکی در تالس که است شهر این در. بود فرهنگی و تجاری

 .نهاد    بنا مدرسه یک بشر تاریخِ در بار نخستین برایِ میالد

. بود آزادی شهرِ میلتوس کردند،  می فرمانروایی شاهان جا  همه بر دوران آن در که درحالی

 احتمالِ به و کرد بسیار سفرهایِ او. شد می محسوب یونان 3"حکیمِ" هفت از یکی تالس

 او. کرد پیدا آشنایی هندسه و ریاضیات با مصر و بابل به اش سفرهای طیِ در قوی

 سر اعداد با بود، دان ریاضی تالس. کرد گیری اندازه را زمان گذشتِ که بود  کسی نخستین

 زمان آن تا شده شناخته هندسیِ اشکالِ تر بیش اش فکری مشغولیتِ و داشت کار و

                                                 
1 - Thalés

 

2  - Miletus
 

پیش از  ی سیاسی، اجتماعی و ادبی خود در دورهHفلسفی، Hهای مهمِ  هفت خردمندِ یونان عنوانی بود که یونانیانِ باستان به تعدادی از شخصیت یونان یا  ی گانه فرزانگان هفت  - 3

داده بودند. سقراط
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 موجودِ یک یِ مثابه به را زاویه بار نخستین برایِ که بود او. بود مثلث و دایره خط، یعنی

 .کرد مطرح هندسی

 را داد انجام ها آن با تالس چه آن ولی بودند شده شناخته تر پیش هایِ زمان از دایره و خط

 برایِ او. اندیشتی انقالبِ یک دانست،  انسانی فکرِ در انقالب نخستین یِ مثابه به توان  می

 تقسیم برابر یِ نیمه دو به را آن بگذرد دایره مرکزِ از که خطی که کرد مطرح بار  نخستین

 مهم بسیار کمّی لحاظِ به هرچند تالس حکمِ این. نامید دایره قطرِ را خط پاره آن و کند می

 علمِ تولدِ یعنی: بود تر اهمیت با و تر ژرف مراتب به چیزی مبینِ ولی است جالب و

 که است حکمی بلکه ندارد مدنظر را خاص یِ دایره یک صرفا تالس حکمِ .ریاضیات

 .کند می بیان را "کلی اصلِ" یک واقع به و شود می شامل را ها دایره ی همه

 گیریِ اندازه یک صرفا گرید این. پردازد می "کلی اصلِ" یک ابرازِ به بشر بار نخستین برایِ

 است،  انسانی یِ اندیشه در فکرانه روشن بلندپروازیِ یک مؤیدِ بلکه نیست، هندسی -کمّی

 داشت وجود دنیا در که دوایری تمامیِ موردِ در را اش اصل درستیِ تالس. مطلق اصلِ یک

 دوایرِ تمامیِ معرفِ که انگارد می را "کامل یِ دایره" یک شنذه در او بلکه. بود نیازموده

 دوایر تمامیِ به بلکه نیست جالب اش برای خاص یِ دایره یک دیگر. است دنیا در موجود

 کشف را عام شیِ این موردِ در حقایق کند می سعی و اندیشد می "عام یِ دایره" به یعنی

 "سازی اصل" و "تعمیم" ،"تجرید" یِ پدیده با بار  نخستین برایِ جا این در ما. کند

 اجسامِ گیریِ اندازه و مشاهده از اما داشته وجود همواره گیری اندازه و مشاهده. ایم مواجه

 هرگونه فاقدِ و عام یِ دایره یک یِ ایده به رسیدن تا ذهن از خارج در و طبیعت در گِرد

 اصلِ" یک به رسیدن  یعنی کردن، صادر آن یِ درباره کلی حکمِ یک و ذهن در صفتی
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 محسوب هم ریاضیات در انقالبی بلکه بود اندیشه در انقالب یک فقط نه این و ،"کلی

 .شود می متحول "علم" به "گیری اندازه ابزارِ" از ریاضیات بعد به زمان این از شد می

 قطع را دایره و بگذرد دایره مرکزِ از که خطی هر که داند می دبستانی کودکِ هر امروزه

 رسیدن تر پیش سده شش و  بیست در اما کند، می تقسیم مساوی ی پاره دو به را آن کند

 رویِ به هم را جدیدی هایِ دروازه که بود "اندیشیدن در انقالب" یک معرفِ نکته این به

 .گشود  عملی یِ گستره هم و( فلسفی -عقلی ) علمی دنیایِ

 ی مقوله که است  کسی نخستین او. دانست یونانی ی فلسفه آغازگرِ توان می را تالس

 باور این بر او. پندارد می  اصلی عنصرِ را "آب" و کند می مطرح را "اختالف در یگانگی"

 هر. غیره و ستارگان چوب، سنگ، انسان،: است شده تشکیل آب از چیزها یِ همه که بود

 واقعیتِ یک مشتقاتِ همگی اما دیگرند،یک از متفاوت چیزها این ی همه که چند

 نخسین، یِ ماده یک وجودِ طرحِ  یعنی باوری، چنین. هستند بنیادی، یِ ماده یک نخستین،

 نادقیق و گرا ساده بسیار پاسخی ،"آب" شاپاسخ هرچند. بود  شجاعانه بسیار و نو پنداری

 دهد،  می ارائه تالس که است پاسخی درستیِ در  نه مساله اهمیتِ اما، است، نادرست و

 واقع در پاسخ و پرسش یِ مجموعه چراکه. است پرسشی چنین طرحِ در اصوال بلکه

 یِ مطالعه و بررسی متافیزیک که رو این از. دارند خود در را متافیزیک و فیزیک یِ نطفه

 که چیزی: دهد  می قرار نظر مطمحِ را دارد وجود چیزها یِ همه در که یکتایی واقعیتِ

 برایِ نامند،  می "نخستین نامتحرکِ محرکِ" ارسطو و "ها ایده دنیایِ" را آن افالطون

 "مطلق" هگل و "نومن" را آن کانت. "موناد" البنیس نظرِ از و است "ذات" دکارت

 بیافرینند، "هستی" تبیینِ در علمی تا کردند تالش ها آن از یک هر. نامندش  می

 .نامند  می "شناسی هستی" را آن فلسفی زبانِ در که  چه آن یعنی
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 از بیش گذشتِ از پس امروزه.  غیرانسانی مادیِ طبیعتِ بررسیِ  یعنی فیزیک، درموردِ اما

 ذراتِ اندکی تعدادِ از طبیعت که ایم رسیده این به تالس زمانِ از سده شش و  بیست

( …و جرم، الکتریک، بارِ)  مشخصه از اندک و معین تعدادِ دارایِ که شده تشکیل بنیادی

 مدرن فیزیکِ زبانِ به که است چیزی ها آن یِ همه مشترکِ و نخستین جوهرِ که هستند

 تشکیل چه از طبیعت" که پرسش این تالس که زمانی. شود  می نامیده "انرژی  -جرم"

 فیزیکِ بداند خود که آن  بی واقع در ،"آب" دهد می پاسخ و کند  می طرح را "است؟ شده

 زیر به در بلکه آن دقتِ در  نه شاپاسخ اهمیتِ و کند می گذاری پایه را متافیزیک و مدرن

 دقیقا. بود شده داده ارائه ادیان توسطِ زمان آن تا که دنیا از است تصویری آن بردنِ سوال

 بعد کمی. گذارد  می زندگی یِ عرصه به پا فلسفه که است زمان از دوره این در

 آتشین یِ کره یک را آن و کشد  می زیر به خدایان جایگاه از را خورشید آناکساگوراس

 .داند  می

 و نو  بسی ای اندیشه دوران آن برایِ اما کند، نمی  راضی را  کسی تالس پاسخِ امروزه البته

 در مهمی بسیار گامِ این .باشد داشته وجود تواند نمی  زندگی آب بدونِ چراکه بود، علمی

 بیان را نظریه همین تالس از تر پیش ها مدت بابلیان. بود بشری یِ اندیشه تکاملِ روندِ

 و یهود دینِ برایِ شد الگوئی بعدها که ها، آن نزد دنیا آفرینش ی افسانه در. بودند کرده

. کرد جدا آب از را خشکی مردوخ شانخدایِ که آن تا بود آب فقط ابتدا در ،تورات کتابِ

 و  بنیادی تفاوتِ یک اما، دارد، شباهت بسیار بابلیان روایتِ با ظاهر در یونانیان روایتِ این

 یونانیان روایتِ در که است این در عمده طورِ به تفاوت این. دارد وجود دو این بینِ ماهوی

 .نیست اثری ترین کم فراطبیعی و آسمانی نیرویِ این ،خدا وجودِ از
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 انسان. ندارد وجود آن از خارج چیزی و است طبیعت بطنِ در چیز همه یونانیان روایتِ در

 توضیح طبیعت خودِ قالبِ در یعنی مادی، مفاهیمِ توسطِ را طبیعت بار  نخستین برایِ

 این بر بلکه بود گرفته فرا آب را زمین یِ کره سطحِ چهارمِ سه تنها نه آنان نظرِ از. دهد می

 آب که بود باور این بر تنها نه تالس. است ناممکن زندگی آب وجودِ بدونِ که بودند باور

 به. دید می گوناگون اشکالِ در را آن بلکه دهد، می تشکیل را انسان بدنِ از بزرگی بخشِ

 گرمایِ اثرِ در دریاها آبِ تصعیدِ و انجماد تبخیر، هایِ پدیده یِ مشاهده با وی قوی احتمالِ

 ذوب و( جامد) یخ یا و تگرگ به ابرها تبدیلِ ،(گاز) ابرها به آن تبدیلِ یعنی خورشید،

 هایِ پدیده از بسیاری نیز و گرما یِ واسطه به( مایع) آب به شان شدن تبدیل و ها  یخ شدنِ

 به آب تبدیلِ از همچنین او. بود رسیده نتیجه این به …و حیوانات بدنِ جمله از دیگر

 دارایِ چه آن انسان، دانشِ تکاملِ از مرحله این در هرحال به. گوید می سخن هم خاک

 دنیا نهاییِ طبیعتِ" که باشد می این طرحِ در اش توانائی همانا است اساسی اهمیتِ

 .دهد می آن به که پاسخی در نه و ،"؟چیست

 

 تالس دنیایِ: 4  تصویرِ
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 طبیعت که بگوید خواهد می واقع در او "است روح از پر چیز همه" :گوید  می تالس وقتی

 به روح آنان برایِ. دارد ادیان نزدِ که نداشت را معنایی آن "روح" یونانیان نزدِ. است زنده

 همین از. بود زندگی اصلِ معنایِ به واقع به بلکه نبود، منفرد انسانِ یک فردیِ روحِ معنایِ

 .اند حرکت در آسمان در که چرا اند، خدایان ستارگان که پنداشتند  می یونانیان رو

 گیریِ اندازه بدونِ اهرام، ارتفاعِ یِ محاسبه با مصر به سفرش در تالس که است مشهور

 ،(خودش به منتسب ی قضیه کمک با البته) دستی چوب یک کمکِ با تنها و مستقیم

 بودند ای برجسته دانانِ ریاضی مصریان. شود  می مصری دانانِ ریاضی شگفتیِ موجبِ سخت

 ی حیطه در ویژه به عملی هایِ گیری اندازه کارِ در که بودند کرده ابداع ای پیچیده جداولِ و

 ریاضیاتِ از اما و داشتند تبحر عملی ی زمینه در تنها آنان. بردند می کار به کشاورزی

 .بودند بهره  بی نظری

 

 اهرام بلندیِ ی محاسبه: 3  تصویرِ
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 گرفتگی، ماه هنگامِ در ماه سطحِ رویِ بر زمین یِ سایه بودنِ دایروی ی مشاهده با تالس

 باشد مسطح زمین اگر که بود این هم اش استدالل. کرد استنتاج را زمین بودنِ کروی

 به هم را زمان گذشتِ گیری اندازه. دایره نه باشد بیضی باید  می ماه رویِ بر اش سایه شکلِ

. دانند می او کشفیاتِ از را طبیعت در مواد از برخی رباییِ آهن خاصیتِ. اند داده نسبت او

 خاصیتِ همچنین. نام همین با یونان در است ایالتی نامِ در "مغناطیس" یِ واژه یِ ریشه

 یک او که است مشهور .شود می نامیده 1الکترون یونانی زبانِ در که کهربا، یِ جاذبه

 از پیش ۹۰۹ سالِ خورشیدگرفتگی قوی احتمالِ به کرد، بینی پیش را خورشیدگرفتگی

 .را میالد

 اندیشمندی  هر که بود این باستان یونانِ در فلسفی ِ زندگی ممتازِ بسیار هایِ ویژگی از یکی

 طورِ به کند، منتقل دیگران به را هایش آموزه و باورهایش هایش، اندیشه تا کرد  می تالش

  که طوری به آنان آموزشِ جهتِ ثابت محلی ایجادِ و شاگردان پذیرفتنِ طریقِ از عمده

 هایِ نسل به دانایی انتقالِ و گرفته را استاد جایِ خود یِ نوبه به بعدها هم شان شاگردان

 آکادمیِ. نوشت تالس پایِ به توان  می را ارزش با یِ شیوه این ابتکارِ. بخشند   تداوم را بعدی

 ها سده و داشتند را امروزی مدرنِ هایِ دانشگاه مشابه نقشی که ارسطو لوکئومِ و افالطون

 یِ مراوده به نیاز و دانستن ولعِ. آمدند وجود به تالس ابتکارِ همین پیِ در آوردند دوام

 انکشافِ و برد پیش حفظ، امرِ در مهم یِ پدیده این تر، جوان نسلِ به دانش انتقالِ و جمعی

 .هستیم تالس مدیونِ را  انسانی ی اندیشه

                                                 
1
 - 

Eléctrum
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 اش چاه و تالس

 غرق و نگریست  می آسمان به که درحالیاو  که است شده نقل تالس ی درباره داستان این

 که درحالی و بوده ماجرا شاهدِ کاری خدمت. کند  می سقوط چاهی درونِ به بود افکارش در

 در که نیستی متوجه حتا که تو فیلسوف ای ": گوید  می طعنه با تالس به دهد  می سر قهقهه

 "بشناسی؟ را شنستارگا و آسمان خواهی  می چطور پس گذاری  می قدم کجا زمین رویِ

 اند کرده نقل متفاوت هایِ گونه به گذشته سده شش و  بیست طیِ در که را داستان این

 غرق مهمی یِ مساله یِ واسطه به انسان که زمان آن که کند بیان را واقعیت این خواهد  می

 طورکه همین. بیند  نمی را ها آن و پردازد نمی جزئیات به شذهن دیگر است، افکارش در

 نه و است دقت معرفِ هم پرتی حواس ندارد، وجود سایه نور بدونِ و است نور معرفِ سایه

 سخت را کار خدمت این برخوردِ بود آمده خشم به داستان این از سخت که هگل. دقتی بی

 واقع در چراکه بخندد واقعه آن به نداشت حق وجه هیچ به او گوید  می و گیرد  می سخره به

 یک این .نادانان یِ همه نظیرِ بود، چاه  تهِ در عمرش تمامِ بداند خود که آن بی کار خدمت آن

 سقوط جسم کند  می پرواز روح که  حالیهمان  در که معنا بدین است، نمادین سقوطِ

 .یابد  می را واقعیت چاه اعماقِ در بلکه کند نمی سقوط چاه در تالس کند،  می

 خورد؟  می درد چه به علم

  نتیجه در و  سالی خشک یک  بینیِ پیش با او که اند گفته تالس یِ درباره هم را حکایت این

 و کند  می کشی روغن هایِ دستگاه تمامِ خریدِ به اقدام بد، برداشتِ از ناشی زیتون، یابیِکم

 سودِ او اما. برد  می هنگفتی سودِ بعد سالِ زیتون روغنِ تولیدِ انحصارِ داشتنِ دست در با



اریخ و زمینه های اجتماعیِ آنپیدایش و تکوین خرد در ت  
 

 بلکه نبود سود کسبِ من هدف گوید  می دیگران شگفتیِ برابرِ در و دهد  می پس را مازاد

 داده عملی پاسخی خورد،  می درد چه به علم پرسند  می من از که کسانی به خواستم  می

 .باشم

 هم و است "سوداگری" معنایِ به هم specule یِ واژه التینی هایِ زبان در

 آینه  معنایِ به که است speculum یونانی زبانِ در واژه این یِ ریشه ."ورزی اندیشه"

 نور بازتابِ نظیرِ است، انسان یِ اندیشه در واقعیت بازتابِ معنایِ به ورزی اندیشه. باشد  می

 هم و است "اندیشیدن"  معنیِ به هم réfléchir ی واژه همچنین. آینه توسطِ

 برخوردار  سالی خشک  بینیِ پیش برایِ ابزاری هیچ از تالس که است واضح. "بازتابیدن"

 خواهد  می داستان این. بود تصادفی زیادی حدودِ تا اش  بینی پیش درآمدنِ درست و نبود

 .دهد نشان را واقعیت با رابطه در ورزی اندیشه قدرتِ
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 مداوم تغییراتِ: آناکسیماندر

 او. بود تالس دستیارانِ از و زیست می سالوس شهرِ در( م.پ ۱11-۹۶۱) 1اناکسیماندر

 تالس مانندِ هم او. اند رسیده ما دستِ به نوشتارهایش که است یونانی فیلسوفِ نخستین

 موردِ خرافات و خدایان فراطبیعی، هایِ قدرت به توسل بدونِ و مادی یِ زاویه از را طبیعت

 باور المواد مادة یک یعنی  بنیادی عنصرِ یک وجودِ  به تالس وارونِ به او اما . داد قرار مطالعه

 اصلِ به او. هستند تغییر و شدن حال در چیزها یِ همه که بود باور این بر بلکه نداشت

 .دانست می گذرا و موقتی را وضعیتی هر و داشت باور "مداوم تغییرات"

 یا این به را خود که آن جایِ به او. آورد وجود به  انسانی تفکرِ در مهم انقالبی آناکسیماندر

 طورِ به ماده یِ مقوله به سازد محدود( آتش یا و زمین آب، هوا،) ماده از مشخص شکلِ آن

 حالِ در همواره و ابدی عام، ذاتِ و جوهر ماده، یِ مقوله او برایِ. رسید( مجرد یِ ماده) عام

 از که موجودات، یِ بسیارگونه اشکالِ یِ کلیه او نظرِ از. بود موجودات یِ همه تکامل و تغییر

 یعنی، اصلی، جوهرِ همان تظاهرِ و تجلی همگی آوریم، می در ادراک به  مان حواس طریقِ

 و دشوار بسیار وی هایِ ای دوره هم برایِ عام و مجرد یِ ماده تصورِ. هستند عام یِ ماده

 .بود فهم غیرقابلِ

 باعث و داد قرار  علمی مبنایِ و اصل یک بر را دنیا یِ مطالعه بار نخستین برایِ بینش این

 اقوامِ سایرِ با درمقایسه که آیند نایل مهمی اکتشافاتِ و اختراعات به یونانیان که شد

 یا و بابل اهالیِ  یعنی پیشرفته، اقوامِ دیگر نزدِ زمان آن تا. بودند جلوتر شان زمانه از ها سده

 این از و شد می خالصه ها داده آوریِ جمع و ستارگان یِ مشاهده بر صرفا نجوم مصریان
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 و ها داده بررسیِ با سپس و ستارگان یِ مشاهده با آناکسیماندر اما. رفت نمی جلوتر مرحله

 نوینی کامال نتایجِ به و رفت جلوتر دیگران از مراتب به عقلی استداللِ و تخیل کمکِ به

 برچیزی زمین که شد مدعی بلکه کرد کشف را زمین بودنِ کروی تنها نه او. یافت دست

 .برداشت طبیعت از شناخت در مهمی قدمِ خود کشفیاتِ این با او. ندارد اتکا

 مرکزی حولِ سیارات دیگر همراه زمین شد مدعی که بود کسی نخستین آناکسیماندر

 نشان را ها خشکی و دریاها جایگاه که کرد ترسیم زمین یِ کره از ای نقشه او چرخد، می

 هایِ پدیده. پنداشت  می کران بی را دنیا و کرد ترسیم آسمان از ای نقشه همچنین داد، می

 تکاملِ یِ نتیجه را انسان و داد توضیح را لرزه زمین همچنین و  گرفتگی ماه و خورشید

 نسبت او به هم را آفتابی ساعتِ و تقویم اختراعِ فصل، چهار کشفِ. دانست می ماهیان

 .دهند می

 

 کیهان ی نقشه :۰  تصویرِ
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 کمّی تا کیفی از: آناکسیمنس

 نخستینِ هایِ ماتریالیست ی گانه سه گروهِ از فرد آخرین( م. پ ۹۰۹-۹2۰) 1آناکسیمنس

 دنیا به آناکسیمنس بود شهرت اوجِ در تالس که زمانی در شود می گفته. بود باستان یونانِ

 اما آناکسیماندر بوارونِ او. بود رسیده افکارش اوجِ به او درگذشت تالس که زمانی و آمد

 که نهاد نام 2"آئر" نام آن بر و دانست می  بنیادی عنصرِ را عنصر یک تالس، همچون

 برابرش در را "هوا" یِ واژه نادرستی به که تاریکی حتا و مه، بخار، از است  ترکیبی

 .اند نهاده

 آناکسیمنس ی نظریه آناکسماندر، عقایدِ با مقایسه در که رسد می نظر به چنین امر بدوِ در

 در آناکسیمنس. نیست چنین این واقع به اما. است تالس به بازگشت و عقب به  گامی

 چطور خاک و آب ابر، آتش، هوا، چون ماده گوناگونِ اشکالِ که دهد نشان تا بود آن تالشِ

 چنین واقع به. شوند می تبدیل یکدیگر به ترقیق تبخیر، تصعید، هایِ فرآیند طریقِ از

 از فرارفتن برایِ بود تالشی چراکه بود فلسفه بردِ پیش در مهمی گامِ روزگار آن در بینشی

 از کمّی ی حوزه به نهادن گام و کیفی یحوزه به متعلق عامِ یِ ماده مجردِ یِ مقوله

 .ترقیق یا و انجماد تبخیر، تصعید، شدهایِافر طریقِ

 شد می پنداشته خدایان، آورِ پیام ی الهه ،ایریس بالِ دوران آن در که کمان رنگین ی پدیده

 دوران آن در فن و  علم پائینِ سطحِ به باتوجه. شد داده علمی توضیحِ آناکسیمنس توسطِ

 آنان هایِ دیدگاه بودنِ نادرست اثباتِ و بود ناممکنی امرِ طبیعی هایِ پدیده تر بیش تدقیق
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 معیارهایِ با آنان نظریاتِ نادرستیِ یا و درستی ی مساله اهمیتِ اما. است آسانی امرِ امروزه

 دوران آن در فیلسوفان این که است این در  بنیادی ی نکته بلکه نیست، ما امروزیِ علمیِ

 تا که عاداتی و رسوم یِ کلیه و اسطوره ،دین خرافات، با بشر تاریخِ در بار  نخستین برایِ

 بنایِ سنگ و پرداختند مقابله به بود، داشته نگاه اسارت در خود چنگالِ در را بشر زمان آن

 و آوردند وجود به را بشری ذهنِ در انقالب نخستین آنان. ریختند پی را فرهنگ و علم

 .نهادند پایه را علم و عقلی استداللِ

 تا عقلی استداللِ قدرتِ کمکِ به طبیعت کارکردِ توضیحِ در یونانی ی فالسفه نخستین این

 تجارب، به بایست می مرحله این از فرارفتن برایِ اما. رفتند پیش بود ممکن که جا آن

 دیگر و ارسطو توسطِ مهم این بعد سده دو. زدند می دست تری دقیق هایِ تحلیل و تجزیه

 طی بایست می دیگری مهمِ ی مرحله اما ،آن به رسیدن تا. یافت ادامه یونانی فیلسوفانِ

 ی مرحله و بودند کیفی ی حوزه در عمده طورِ به ها بررسی ی همه زمان این تا. شد می

 .بود می باید کمّی دنیایِ به ورود  چرا و  چون بی بعدی

 

 آناکسیمنس دنیایِ: ۰  تصویرِ
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 بسیار و بدیع نو، مفاهیمی شان، های کاستی و ها ضعف تمامِ با نظریات و باورها این

 بسیار شان  زمانه در تنها نه که دادند دست به دنیا و طبیعت شناختِ از ای گستاخانه

 رایج خرافاتِ به آکنده سراپا و غیرعلمی عقایدِ با وجه هیچ به بلکه بودند جسورانه و انقالبی

 اندیشیِ تاریک و سیاه دورانِ سال پانصد و هزار از بیش طیِ در که میانه، هایِ سده در

 سنخیت و شباهت ترین کم بودند، افکنده سایه انسان یِ اندیشه بر غرب و شرق در دینی

 بر بلکه نبودند صِرف هایِ پردازی نظریه و حدسیات نظریات این که آن تر مهم. نداشتند

 از پیش سالِ دوهزاروپانصد. بودند استوار ذهنی بررسیِ و کندوکاو تجربه، عینی، مشاهداتِ

 اصلِ یا و شناسی زیست در تکامل یِ نظریه گذارِ پایه آناکسیماندر ،هگل و داروین

 .بود شناسی شناخت در "مداوم تغییراتِ"

 اما. بود برداشته را نخستین هایِ قدم بنقد طبیعت در کیفی تغییراتِ بیانِ با آناکسیمنس

 ایونی مکتبِ ی گانه سه فیلسوفانِ ضعفِ نقطه. بود رسیده خود مسیرِ انتهایِ به روش این

 در و نادقیق کلی، همواره داشت، که مثبتی نکاتِ تمامیِ سوایِ شان  فلسفه که بود این در

 به ورود بعدی گامِ. برد نمی  جایی به راه خود  خودیِ به دیدگاه این. بود کیفی کالم یک

 به معروف ی فالسفه. فلسفه به عدد کردنِ وارد  یعنی باشد، بایست  می کمّی دنیایِ

 .کردند ایفا امر این در مهمی نقشِ یانفیثاغورس
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 زیرِ و اجتماعی ژرفِ هایِ بحران با بود همراه باستان یونانِ ی فلسفه یِیشکوفا دورانِ

 نکاریاِخدا گرایشاتِ به دینی باورهایِ در بحران. دین جمله از کهن باورهایِ رفتنِ پرسش

 اما. انجامید خام و نخستین هرچند ماتریالیزم بر مبتنی  علمی بینیِ جهان یک پیدایشِ و

 و متضاد مسیری در بلکه نواخت یک و هموار ای گونه به نه شدافر این همیشه، همچون

 مخالف، هایِ پدیده شاهدِ علمی، و منطقی گرایشاتِ پایِ پابه. رفت پیش به ناهمگون

 رومِ ی جامعه که زمانی بعد ها سده. هستیم هم عرفانی و منطقی خالفِ گرایشاتِ رشدِ یعنی

 هایِ پدیده با هم جا آن در دیگر بارِ شود، می رو روبه مشابهی اجتماعیِ هایِ بحران با باستان

 ادیانِ رشدِ شاهدِ روم جمهوریِ هایِ سال واپسین در ویژه به شویم، می مواجه مشابهی

 .هستیم میتراگرایی و مسیحیت ازجمله شرقی،

 المپ خدایانِ برایِ  جایی بردگان و دهقان هایِ توده نزدِ اجتماعی هایِ بحران دورانِ در

 در بهتر  زندگیِ نویدِ. آمدند می مرفه و حاکم طبقاتِ کارِ به خدایان این. ماند نمی  باقی

 ادیانِ .بکاهد دنیا این عذابِ و درد از توانست نمی دیگر مرگ از پس خیالیِ دنیایِ

 همگی و) داشتند یونانی هایِ تراژدی در ریشه که جدیدترشان مذهبیِ مناسکِ با تر، پسین

 برایِ چندانی جذابیتِ دیگر هم( دادند می ندا را مرگ از پس رستگاریِ و پاداش نویدِ

 .نداشتند ها توده

 که است خرافاتی هایِ مناسک و ها آیین انواعِ پیدایشِ شاهدِ یونان روزها نآ در

 با که بود "اورفه" پرستش کیشِ ها آن ترینِ مهم. بودند مصر و صغیر آسیایِ از هایی ارمغان

 و انسان دوگانگی بر  نخستین یانِفیثاغورس. داشت بسیاری مشترکِ نکاتِ یانفیثاغورس
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 طورِب بخشِ دو از که پنداشتند می دوگانه موجودی را انسان آنان. داشتند باور روح تناسخِ

 خاکی انسان جسمانی یِ پاره آنان باورِ به. بود شده تشکیل جسم و روح مجزایِ  کامل

 اصرار نفس پاالیشِ بر آنان. جاویدان و آسمانی اش روحانی دیگرِ یِ پاره و فانی، و بود

 با یانفیثاغورس. ها قربانی مراسمِ در حتا ورزیدند، می اجتناب گوشت خوردنِ از و داشتند

 ماتریالیستِ یِ فلسفه یونان، یِ فلسفه به اورفه آیینِ یِ رازگونه عناصرِ و خرافات کردنِ وارد

 آلوده عرفان و خرافات به شدیدا و ساخته منحرف نخستین مسیرِ از را نوپا طبیعیِ

 به را فلسفه که رفت پیش جا بدان تا یانفیثاغورس از پیروی با هم افالطون بعدها. ساختند

 .کرد تبدیل دین نوعی

. رسد می خود اوجِ به جامعه در دستی کارِ و فکری کارِ بینِ جداییِ داری، برده رشدِ با

 با "آزاد" کارگرِ معاصر، داریِ سرمایه نظامِ در. است انسان ازخودبیگانگی اوجِ داری برده

 نیرویِ یک به تبدیل اش برای سرمایه چراکه ،شود می انهگبی خود کارِ نیرویِ محصولِ

 گانهبی اش هستی با برده یک اما، داری، برده در. شود می خودش از جدا و دشمن

 اصوال و است هیچ او. دهد می دست از را انسان یک یِ مثابه به اش هستی چراکه ،شود می

 جسمش، کارش، محصولِ. است سخنگو ابزارِ یک صرفا بلکه شود، نمی محسوب انسان یک

 اش بیگانگی نهایتِ این. دارد تعلق دیگری به وجودش تمامِ کالم یک در ،شروح فکرش،

 وجود به پوچی احساسِ او در که است اش بیرونی یِ دنیا به نسبت و خودش به نسبت

 چیزِ شیبرا مادی دنیایِ. است آن در که چیزی هر و دنیا به زدن پا پشت یعنی، آورد،  می

 نشانی ترین کوچک خوشبختی از است عذاب و رنج ماوایِ که دنیا این در. شود می پلیدی

 .شود زمین رویِ در عذاب و رنج از اش رهایی موجبِ تواند می مرگ تنها. نیست
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 باید یا: ندارد وجود انسان پایِ پیشِ تر بیش راه دو برد، می سر به بحران در جامعه که زمانی

 تغییرش تا جنگد به برخیزد، آن با رودررویی به یا و دهد وفق آن با را خود و بسازد آن با

 یا آلیزم ایده: انجامند می هم متفاوت یِ فلسفه دو به متفاوت اندازِ چشم دو این. دهد

 برایِ و بشناسد، را آن باید نخست دهد تغییر را دنیا خواهد می که آن. ماتریالیزم

 هایِ ماتریالیست ِ بینی خوش. نهد میدان در پا و شود رودررو ها واقعیت با باید اش شناخت

 و کهن یِ جامعه فروپاشیِ. کرد تغییر چیز همه بعدها. بود نوع این از یونانی نخستینِ

 بدیلِ یک نبودِ در. شد فرورفتن درخود و بدبینی نوعی به منجر امنیت عدمِ احساسِ

 جهتِ در تالش و ها واقعیت به کردن پشت در کلی گرایشِ شفاف، و روشن اجتماعیِ

 .فلسفی فردگرایی و عرفان گیِ چیر و رشد برایِ شود می مناسبی یِ زمینه فردی، رستگاریِ

 هایِ آیین به فرودست طبقاتِ یونان در روزها آن در که بود شرایطی چنین تحتِ دقیقا

 اسرار، ی الهه -اورفه و شراب، خدایِ -دیونیسوس کشاورزی، خدایِ -دِمِتر به و رازگونه

 شهرهای. نماندند امان در دوران این مشکالتِ از هم دستافر  طبقاتِ اما،. آوردند روی

 را خود جان یا آزادش شهروندهایِ و شدند می تبدیل خرابه به شبه یک ثروتمند و پُررونق

 .رفتنند می فروش به بازارها در برده عنوانِ به یا و دادند می ازدست
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 عدد کشفِ: فیثاغورس

 و بازرگانان کمکِ به "خودکامه پولیکراتِ" بود، مهمی بندرِ که ساموس یِ جزیره در

 بر او یونانی، نگارِ تاریخ هرودت، استنادِ به. کرد سرنگون را دار زمین اشرافِ حکومتِ تجار،

 ی خانواده افرادِ ترین نزدیک اموالِ حتا کرد، تصاحب را همه اموالِ و نکرد رحم کس هیچ

 .خودش

 داشت قرار ساموس ی جزیره در که ،(م.پ ۹۱1-۶۵۹) 1فیثاغورس زادگاهِ ،سیارسیس شهرِ

 شهرِ ثروتِ ی درباره. آمد می حساب به کروتن شهرِ رقیبِ که بود مهمی بسیار تجاریِ مرکزِ

 دستِ در ثروت انباشتِ. اند گفته بسیار هایِ افسانه آن ساکنانِ پرستیِ تجمل و سیارسیس

 ترِ بیش هرچه تشدیدِ باعثِ تهیدست  کالن اکثریتِ پیدایشِ و آن ساکنینِ از اقلیتی

 هم شهر باروهایِ و برج حتا که بود شدید چنان آن طبقاتی اختالفِ. شد داری برده

 لیس ته نامِ به "ای خودکامه". دهند نجات فرودستان قیامِ برابرِ در را ثروتمندان نتوانستند

 این. رسد می قدرت به ها توده رهبریِ گرفتنِ دست به با بود ناراضی ثروتمندانِ از خود که

 هایِ کشمکش ی واسطه به که کروتن شهرِ حاکمانِ برایِ شود می آویزی دست انقالب

 روز هفتاد دنبالِ به. دهند جنگ اعالمِ سیارسیس به تا بودند، شده تضعیف بسیار داخلی

 که بود حاد بسیار طبقاتیِ مبارزاتِ این بسترِ در. کند می سقوط سیارسیس شهرِ جنگ

 .گیرد می شکل یانفیثاغورس مکتبِ

                                                 
1
 - 

Pythagore
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 برجا او از چندانی نوشتارِ چراکه نیست، ای ساده چندان کارِ فیثاغورس موردِ در بحث

 به. دارد وجود تردید و شک هم نام این به فردی وجودِ موردِ در اصوال و نمانده

 .گوئیم سخن فیثاغورس مکتبِ پیروانِ از که است تر مناسب خاطر همین

 اند گفته. بود( "حکمت دوستارِ" معنایِ به) 1سوفوس فیلو اش حرفه جوانی در فیثاغورس

 حکما به یونان در او از پیش تا. کرد اختراع فیثاغورس را "فیلسوف" ی واژه که

 مختصِ را لقب این فیثاغورس اما. بود "خردمند" معنایِ به که گفتند می 2"سوفوس"

 یک تنها را خود رو این از داند، نمی آن یِ شایسته را انسان و داند  می خدایان

 مصر و فینیقی به سفرهایش طیِ در او .دانست  می "خرد دوستارِ" یعنی  "فیلوسوفوس"

 سالِ در. آموخت هندسه که بود آنان از قوی احتمالِ به و شد آشنا دیار آن کاهنانِ با

 کروتن شهرِ به جنگ از گریز برایِ یونان، به ایرانیان لشکرکشیِ پیِ در میالد از پیش ۹31

 .گزیند می سکنی جا آن در و کند می کوچ

 سو یک از متعصب بسیار مذهبیِ ی فرقه یک خرافاتِ از بود ای ملغمه یانفیثاغورس نظریاتِ

 باور مذهبی مناسکِ به شدیدا آنان. دیگر سویِ از ریاضی در کشفیات و ها پژوهش و

 افتاده زمین به درخت از یِ میوه و لوبیا گوشت، خوردنِ از. بودند خرافاتی بسیار و داشتند

 توسط آتش زدنِ هم به از و خوابیدند نمی خواب تخت رویِ بر. کردند می امتناع سخت

 و سعادت و دادند می ترویج را کشی ریاضت و پارسایی. کردند  می پرهیز فلزی یِ میله

 آنان نظرِ از چراکه دیدند، می ریاضیات دنیایِ در شدن غرق در را دنیوی خوشبختیِ

                                                 
1
 - 

Philosophos
 

2
 - 

Sophos
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 تناسخِ به مصریان تاثیرِ تحتِ همچنین آنان. بود برخودار مرموزی کیفیتِ یک از ریاضیات

 .داشتند باور روح

 هایِ نطفه با یانفیثاغورس نزدِ پیشین، ی فالسفه بانشاطِ و شاد ماتریالیزمِ بوارونِ درست

 تکوین افالطون توسطِ بعد کمی که ایم مواجه گیر دل و خموده فلسفیِ آلیزمِ ایده  نخستینِ

 مانعِ سال دوهزار مدتِ به که مکتبی شد، مسیحیت دینِ فلسفیِ بنیادِ بعدها و یافت

 :گوید می فیثاغورس. شد علمی ی روحیه و اندیشه پژوهش، راهِ برسرِ اصلی

. است مان روح گورِ و زندان کالبدمان که نیستیم بیش گانی گانهبی ما دنیا این در"

 ما که چرا سازیم، رها را خود خودکشی با که نداریم را حق این وجه هیچ به ما

 مجاز ما او ی اجازه و فرمان بدونِ. ما چوپانِ او و خداوندیم ی گّله گوسفندانِ

 هر از و دارد وجود انسان دسته سه دنیا این در. سازیم خالص را خود که نیستیم

 حقیرترینِ. کنند می سفر المپ کوهِ به المپیک مسابقاتِ در حضور برایِ گروه سه

 بعدی یِ مرتبه در. آیند می فروش و خرید برایِ که هستند کسانی آنان

 باشند،  می شان برترین که سوم، گروهِ اما. دارند قرار مسابقات در گان کننده شرکت

 و ترین  منزه ترتیب بدین. آیند  می مسابقات تماشایِ برایِ صرفا که هستند کسانی

 ای جاذبه شان برای دنیا این چیزِ هیچ که هستند کسانی ها انسان ترینِ  زیبنده

 1.”کنند می فلسفه وقفِ سراسر را خود و ندارد

 مذاقِ به پارساگرایانه، بسیار هم و  است گرایانه نخبه بسیار هم که ای  بینی جهان چنین

 به دستبرد از را دستان تهی چراکه آمد، می خوش بسیار کروتن شهرِ ثروتمند طبقاتِ

                                                 
1 - B. Russell, History of Western Philosophy, P. 52.
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 سعادتِ جسم، از روح کاملِ جداییِ بر فلسفه این در. کرد می منع شان طبقاتی امتیازاتِ

 مرگ از پس دنیایِ در تنها را انسان رستگاریِ و بود بسیار تاکیدِ دنیوی سعادتِ از معنوی

 از و پیشاتاریخ انسانِ باورهایِ و مفاهیم به بود بازگشتی سو یک از نگرش این. داد می نوید

 .آتی مسیحیتِ دینِ دارِ طلیعه دیگر سوئی

 روح وغمِ هَم و است جسمش خدمتِ در شروح است بیداری در انسان که زمانی"

 دست از را خود استقاللِ نتیجه در است،  اش گانه پنج حواسِ به کردن خدمت

 در حرکت به روح برد می سر به خواب در انسان که زمانی وارون به. دهد  می

 هنگامِ به. کند  می کنترل را آن هایِ فعالیت و شود می حاکم جسم بر آید، می

 سخن. جنبد می و خورد می بوید، می شنود، می بیند، می که است روح این خواب

 این از. شود می منتقل روح به جسم کارکردِ و وظایف تمامِ خواب هنگامِ کوتاه،

 عقلِ و حکمت از کند تعبیر را آن و شناسد به را روح بتواند که هرکس رو

 1.”شد خواهد برخودار سترگی

 کردند، پشت خرافات و ها اسطوره ،دین به آگاهانه که نخستین هایِ ماتریالیست برعکسِ

 طریقِ از تنها انسان که بود باور براین او. کرد احیا دوباره را روح پرستشِ کیشِ فیثاغورس

 زندانِ روح که زمانی تنها و سازد آزاد را خود روحِ تواند می که است 2"خلسه"

 دنیا این در  زندگی او نظرِ از. یابد می دست اش واقعی طبیعتِ به کند ترک را اش جسمانی

 .واقعی  زندگی سرآغازِ جسمانی مرگِ و است مرگ

                                                 
های هیپوکرات از رساله در یکی -1

 

2- Estasy است. در سال های اخیر یک ماده مخدر بسیار قوی هم به همین نام تولید کرده اند به معنای خلسه
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 شدنِ وارونه بیانِ ،دین همزادش، با همراه آلیزم ایده ی فلسفه که بینیم می ترتیب بدین

 داشته ادامه امروز به تا گوناگون اشکالِ به شدن وارونه این. است هستی با اندیشه جایگاه

 نخستینِ ی فالسفه  اصلیِ گرایشِ. است آورده همراه به بشر برایِ را آمدها پی بارترین زیان و

 در تجربه طریقِ از سازی کلی اصولِ و دادن  تعمیم جهتِ در تالش از بود عبارت یونانی

 .برگزیدند دگر راهی طبیعت شناختِ برایِ پیروانش و فیثاغورس. مادی و  واقعی دنیایِ

 از) اما را فلسفه شان، خرافات تمامِ رغمِ علی یان،فیثاغورس که داشت اذعان باید معهذا

 برجا تاریخ در آنان از  نامی صورت این غیر در بردند، جلو به مهمی گامِ( دیگری ی زاویه

 در که دانست باید اما. آید نظر به شگرف کمی شاید ادعا این نخست ی وهله در. ماند نمی

 پی را غیرعلمی و غیرمنطقی اهدافِ که دورانی در حتا بشری، ی اندیشه انکشافِ سیرِ

 نمونه برایِ  .بردند جلو به  گامی را  علمی فرآشدِ که خوریم  برمی مواردی به گرفت، می 

 به را سنگ یا و فلزات تا کردند  می تالش ها سده طیِ در که بگیرید نظر در را کیمیاگران

 سنگِ شان، نتیجه  بی هایِ تالش همین اما. نبردند  جایی به راه ولیکن کنند، تبدیل طال

 .شد مدرن  شیمیِ علمِ بنایِ 

 از تجرید در انسان قدرتِ با دارد مستقیمی و تنگاتنگ ی رابطه  انسانی ی اندیشه تکاملِ

 از کلی استنتاجاتِ استخراجِ در انسان تواناییِ  یعنی محسوس، و عینی هایِ واقعیت

 به واقعیت که دارد وجود امکان این است گونه چند واقعیت جاکه آن از. جزیی  یندهاییافر

 تاریخِ. کنند بازگو را واقعیت از جزیی تعابیر، این از یک هر و شده تعبیر متفاوت اشکالِ

 بزرگ دانشمندانِ و اندیشمندان که  معنا بدین. است بوده امر این شاهدِ بارها علم و فلسفه

 یِ مثابه به را جزئی یِ جنبه این آنان اما کنند، می بیان را واقعیت از ای جنبه یک هر که

 جدیدترشان نظریاتِ و تعابیر با بعدی نسلِ که آن تا پندارند، می مطلق و نهایی حقیقتِ کلِ
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 به بعدها هم آنان خودِ یِ نظریه و اندازند می اعتبار از را نظریه آن از جوانبی یا و همه

 بازتولیدِ و تولید شاهدِ ما علم و اندیشه تکاملِ روندِ در. شد خواهد دچار سرنوشت همان

 طریقِ از که هستیم نظریات پیدایشِ -سقوط -ابطال -تکامل -پیدایش یِ چرخه

 .کنند می طی را "درپی پی تقریباتِ" فرآیندِ "خطا و  آزمون" محکِ

 و دنیا که بود باور این بر فیثاغورس. بود عددی و  کمّی عمده طورِ به یانفیثاغورس رویکرد

 نظریه این که این رغمِ علی. داد توضیح اعداد کمکِ به توان  می را گذرد  می آن در که هرچه

 از مرحله آن در معهذا داشت، عرفان نوعی از حکایت و بود آلوده رمز و راز به شدیدا

. بود جلو به بلندی گامِ هندسه، ویژه به و ریاضیات برایِ یعنی مجرد، یِ اندیشه تکاملِ

 و بودند نر فرد اعدادِ آنان باورِ به. بود ها آن ابتکاراتِ از فرد و زوج به اعداد بندیِ دسته

 بسته، زنان رویِ به هایش در و بود مردانه شان محفل که  جایی آن از و. ماده زوج اعدادِ

 معرفِ را اعداد آنان. فانی و خاکی زوج اعدادِ و بودند آسمانی و مقدس فرد اعدادِ بالطبع

 دادند  می نسبت جادوئی هایِ ویژگی اعداد از شماری به و دانستند می دنیا محتوایِ و شکل

 نقش هم ادیان از بسیاری در که خرافات این(. ۶1 ،12 ،۱ ،۹ ،3 ،2 ،1 اعدادِ نظیرِ)

 یا و شر -خیر دوگانگی: 2 ؛خدا یکتایی: 1) اند آورده دوام کماکان امروز به تا اند داشته

 سفرهایِ: ۹ ؛اسالم در دین یِ گانه سه اصولِ ،مسیحیت در گانگی سه: 3 شیطان؛ –خدا

: 12 عبا؛  آلِ تنِ  هفت آسمان،  هفت: ۱ اسالم؛ در دین فروعِ یهود، توراتِ در گانه پنج

 مسیحی یهود، ادیانِ در چهلم مراسمِ: ۶1 شیعه؛ در امام دوازده یا مسیح، حواریونِ دوازده

 (…و اسالم و

 شوند می متوسل ریاضیات پرستشِ نوعی به مدرن علمِ هایِ شاخه از ای پاره در هم امروزه

. اند پذیرفته مطلق حقیقتِ همچون را آن ای نظریه هوادارانِ که مواردی است نبوده کم و
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 و بوده مربوطه هایِ پرسش تمامِ گویِ پاسخ که رسد می نظر به امروزه که ای نظریه آن حتا

 و تکنولوژی تکاملِ از بعدی یِ مرحله در است، گرفته قرار اش حوزه متخصصینِ قبولِ موردِ

 این از تنها. شود می آشکار اش بودن نادرست حتا و ها کاستی ها، محدودیت که است علم

 سیرِ بودنِ دیالکتیکی همان دقیقا فرآشد این. کند پیشرفت تواند می علم که است طریق

 .ایم بوده شاهدش تاریخ طولِ در که است علم تکاملِ

 

 

 

 فیثاغورس دنیایِ :4 تصویرِ
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  موسیقی

 با هم و دارد رابطه زیبایی با هم که است ای غنی بسیار مفاهیمِ از یکی 1هماهنگی مفهومِ

 ابداع هم را 2"کیهان" مفهومِ بلکه نکرد اختراع را فلسفه یِ واژه فقط فیثاغورس. ریاضیات

 طیِ در و ،"نظم" هم و است "زیبایی" معنایِ به هم باستان یونانِ زبانِ در واژه این. کرد

 عمل ریاضی قواعدِ اساسِ بر که است  گیتی بر حاکم موزونِ نظمِ معنایِ به واژه این ها سده

 یِ واژه هم و شناسی کیهان معنایِ به Cosmologie یِ واژه هم. کند  می

Cosmétique دارند یونانی یِ واژه همان در ریشه زیبایی و آرایش لوازمِ معنایِ به. 

 ضرباتِ از برخاسته متفاوتِ صداهایِ شنیدنِ با فیثاغورس که است شده حکایت

 ی اندازه و ها صدا فرکانسِ مستقیمِ ی رابطه ِ متوجه آهنگری سندانِ بر متفاوت هایِ چکش

 و دهد  می انجام متفاوت هایِ طول با های ریسمان با را آزمایش همین او. شود  می چکش

 نامِ به موسیقی در ها بعد که کند  می کشف را تار طولِ با شده تولید صوتِ فرکانسِ ی رابطه

 .شدند معروف یفیثاغورس هایِ گام

 ی روزمره ِ زندگی در شان بودنِ مفید خاطرِ به نه مهم کشفیاتِ ارزشِ یانفیثاغورس نظرِ از

 آنان خاطر همین به. بود فکرانه روشن هایِ بوالهوسی و ها کنجکاوی ارضایِ در بلکه بشر

 مجرد ی هندسه بلکه کاربردی-تجربی ی هندسه نه هم آن و نهادند می ارج را هندسه تنها

 توسطِ فهم قابلِ ،3گرایانه درون موضوعِ یک ی مثابه به ریاضیات که این به باور. را ناب و

 از نادرست کامال باورِ این. است داشته ادامه هم امروز  به تا نیست، عادی و فانی انسانِ

                                                 
1 - Harmonie

 
2 - Cosmos

 
3 - Esotérique
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 نوشته اش خانه سرِ بر افالطون. شد تبلیغ و تقویت افالطون آلیستیِ ایده ی فلسفه طریقِ

 "!ندارد را خانه این به ورود حقِ ندارد بهره هندسه از که  کس آن": بود

 اهمیتِ دارایِ ها پدیده کمّیِ بررسیِ طبیعت، شناختِ تکاملِ روندِ در که است بدیهی

 از درنیاید کمیت به و شود بیان کیفیات قالبِ در صرفا اگر علمی هیچ. است بسیاری

 ی موارد شاهدِ ما تاریخ در اما  .کرد نخواهد پیشرفتی و نرفته فراتر صِرف کلیاتِ ی مرحله

 تمایزش که رسد  می آمیزی اغراق ی مرحله چنان به درآوردن کمیت به فرآیندِ که ایم بوده

 هایِ پدیده توضیحِ که دارد وجود امکان این امر واقعیتِ در. شود می مشکلی امرِ خرافات از

 ترین پیشرفته حتا معهذا. کرد بیان ریاضی هایِ فرمول و اَشکال قالبِ در بتوان را طبیعی

 خود که هگل. دهند توضیح توانند  می تقریب از ای درجه تا تنها را واقعیت ریاضی الگوهایِ

 از بایست می و برجسته، دانِ ریاضی یک هم و بود عیار تمام آلیستِ ایده یک هم

 کمّیِ صرفا رویکرد بودنِ ناقص به برعکس باشد، آموخته نکاتی هم یانفیثاغورس

 داد، توضیح کمّی روابطِ با صرفا توان می را دنیا که بینش این و داشته اذعان یانفیثاغورس

 .گیرد  می سخره به سخت

 اهمیتِ با رابطه در انگیزی شگفت و آمیز اغراق ادعاهایِ امروز به تا فیثاغورس زمانِ از

 ی همه های قفل ی گشاینده گویا که اند دانسته کلیدی شاه را آن و شده اظهار ریاضیات

 دوری با دانان ریاضی از دسته این. است انسان روی بر شناخت دنیای ی بسته های در

 دنیایِ این در و ساخته خود برایِ عاجی برجِ خود خلوتِ در دشوار، واقعیِ دنیایِ از جستن

 یکی ،1پوانکاره هانری نمونه برایِ. دهند می اختصاص خود به را خدایان جایگاهِ شان خیالی

 قوانینِ شود  می مدعی که رود می پیش جا آن تا گذشته ی سده یِ پُرآوازه دانانِ ریاضی از

                                                 
1- Henri Poincaré ، ) 1۰۹۶ – 1۵12 فرانسوی ریاضیدان )م  
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 ای  درآوردی من و خواهدلب هایِ قرارداد بلکه نداشته واقعی دنیایِ با ارتباطی هیچ  علمی

 "مفیدتر" و تر مناسب هرچه ها آن کمکِ به تا کرده شان اختراع  انسان که هستند

 آنند  مدعیِ صراحت با دانان فیزیک از ای پاره هم امروزه. دهد توضیح را طبیعی هایِ پدیده

 تعیین را شان نظریات اعتبارِ و درستی که نیستند تجارب و ها  گیری اندازه ها، آزمون این که

 کسب شانِ برای حقانیت و اعتبار شان معادالت و ها بندی فرمول زیبائیِ بلکه کنند، می

 .کنند می

 منشا دیگر سویی از و اند شده  علمی کالنِ هایِ پیشرفت باعثِ سویی از ریاضی نظریاتِ

 بسیاری منفیِ پیامدهایِ به که نادرستی مفاهیمِ و ها بدآموزی و فاحش هایِ خطا

 کمّیِ هایِ فرمول قالبِ در را طبیعی هایِ پدیده متضادِ و پیچیده پویا، کارکردِ. اند انجامیده

 ،ریاضیات در. است ریاضی از دیدگاه این کاستیِ و خطا ترین عمده درآوردن ایستا و ساده

 بُعدی؛ تک خطِ بُعد؛  بی ی نقطه: شود می ظاهر هندسی -صوری ای شیوه به طبیعت

 ی اندیشه ی مثابه به ناب ریاضیاتِ اول نگاهِ در …و بُعدی سه جسمِ دوبُعدی؛  یِ صفحه

 به واقعیت اما،. شود می آلوده مادی اشیای با تماس ی واسطه به که کند می جلوه مجرد

 .است دیگری ی گونه

 این انتخابِ. بگیریم نظر در را حساب در شمارش در اعشاری سیستمِ اختراعِ نمونه برایِ

 دانِ ریاضی یک "آزادِ ی اراده" یا و "منطقی استنتاجِ" محصولِ وجه هیچ به سیستم

 ده دارایِ انسان دستانِ که است طبیعی و ساده واقعیتِ این علتش تنها بلکه نبوده نابغه

 استفاده هایش دست انگشتانِ از شمارش هنگامِ دبستانی کودکِ هر. باشند می انگشت 

 ترین ساده به بتواند که باشد داشته را آن ذهنیِ تواناییِ که آن از پیش ها مدت حتا کند، می
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 شمارشِ در نخستین انسانِ که را ای گونه نادانسته او. دهد پاسخ مجرد ریاضیِ ی مساله

 .کند  می تکرار برد،  می کار به اشیا

 شمارش نخستین انسانِ نزدِ. بود انسان مادیِ نیازهایِ محصولِ ریاضی انکشافِ و پیشرفت

 چینی میوه و شکار بر شان ساده بسیار  زندگیِ که ها انسان این. کرد نمی تجاوز "ده" از

 عددهایِ به هم نیازی نبود، نشانی آن در خصوصی مالکیتِ یا و پول از و بود استوار 

 عدد ده همان کمکِ به آمد می پیش که هم نادری مواردِ در و نداشتند ده از تر بزرگ

 یا) گویش دنیا رایجِ هایِ زبان اکثرِ در تقریبا هم امروزه. کردند می بیان را خود مقاصدِ

 بر مازاد عددِ گویشِ و ده عددِ گویشِ از است  ترکیبی ده، از تر بزرگ اعدادِ معرفِ( کلمات

 ترکیبی شود می تلفظ "هفده" که 1۱ عددِ مبینِ گویشِ  فارسی زبانِ در برای مثال. ده

 با اش روزمرهِ  زندگی جریانِ در که بعدها انسان. "ده" گویشِ و "هفت" گویشِ از است 

 اختراعِ به مجبور نظرش موردِ رقمِ بیانِ در سهولت برایِ کرد، پیدا سروکار تر بزرگ کمیاتِ

 .شد ارقام  آن از یک هر برایِ هاییگویش و …و "میلیون" ،"هزار" ،"صد" مفاهیمِ

 بر نه هم شمارش سیستمِ مبنایِ حتم  طورِ به داشت  می انگشت شش انسان دستانِ اگر

 بسیار برتریِ کنونی اعشاریِ سیستمِ بر که بود می "دوازده" یِ پایه بر بلکه "ده" یِ پایه

 مایا اقوامِ. است انگشتان توسطِ اعداد نمایشِ همان دقیقا رومی ارقامِ مصورِ نمایشِ. دارد

 شان شمارش نداشتند، زمین ی کره نقاطِ ی بقیه با تماسی هیچ که مرکزی آمریکایِ ساکنِ

 معادلِ. گرفتند می نظر در هم را پا انگشتانِ قوی احتمالِ به آنان. رسید می "بیست" تا

 یا ، "ریزه سنگ" معنایِ که است calculus ی واژه التینی هایِ زبان در "حساب" یِ واژه

 اختراعِ با. شود می استفاده واژه همین از کلیهِ  سنگ برایِ پزشکی در. دهد می را "ریگ"
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 همین شده ساخته ریزه سنگ از که آن هایِ مهره بر حساب،  ماشینِ نخستین این چرتکه،

 .نهادند را نام

. گرفت شکل گیری اندازه ِ سیستم روزمره ِ زندگی تجاربِ طیِ در که بود منوال همین بر

 در شان شدنِ استانداردیزه از پیش تا البته جوامع، ی کلیه در گیری اندازه واحدهایِ تمامِ

 واحدِ "ارزن" و "نخود" فارسی زبانِ در  .اند بوده طبیعی هایِ پدیده معرفِ گذشته، یِ سده

 بر هم دیگر هایِ زبان سایرِ در. اند بوده طول گیریِ اندازه واحدِ "وجب" و وزن، گیریِ اندازه

 به pouce فرانسه زبانِ در و "پا" معنایِ به foot  انگلیسی زبانِ در. بود روال همین

 .بودند طول گیریِ اندازه واحدهایِ شست انگشتِ معنایِ

. نبود دانان ریاضی اختراعِ وجه هیچ به شوند می برده کار به ریاضیات در که هایی نشانه اکثر

 توسطِ که آن از تر پیش ها مدت ،"-" تفریق، و ،"+" جمع، هایِ نشانه نمونه برایِ

 مازاد بیانِ برایِ میانه هایِ سده بازرگانانِ توسطِ شود گرفته قرار استفاده موردِ دانان ریاضی

 .شدند می برده کار به انبارها در کاال کسریِ یا و

 او دشوار و سرسخت طبیعتِ از خود حفاظتِ برایِ سرپناهی ساختنِ در نخستین بشرِ نیازِ

 ابزارهایِ ساختنِ و چوب بریدنِ برایِ تریاکار و تر مناسب  علمیِ هایِ روش تا واداشت را

 نظیرِ هندسی رسمِ ابزارهایِ اختراعِ به راه این در هایش تالش. بیابد سازی، خانه برایِ الزم

 مبنایِ بر "مثلث" هندسیِ یِ مقوله. انجامید ها آن نظایرِ و پرگار گونیا، کش، خط

 الساقین متساوی مثلثِ شکلِ به ابزاری مصریان. آمد وجود به مصریان سازیِ ساختمان

 در بعدها ابزار همین. شدند می متصل هم به طنابی یِ وسیله به شاَ رئوس که بودند ساخته

 به نسبت "کاربردی ریاضیِ" یِ زمینه در مصر کاهنانِ. داشت مهمی نقشِ اهرام ساختمانِ
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 طبیعی نیازهایِ دلیلِ به عمده طورِ به این و بودند تر پیشرفته بسیار شان دوره هم اقوامِ سایرِ

 جهتِ الزم محاسباتِ و نیل رودِ هایِ طغیان مهارِ. بود شان جغرافیایی و اقلیمی شرایطِ و

 یِ هندسه" پیشرفت محرکِ ترین مهم نیل رودِ یِ دره هایِ زمین از بهینه یِ استفاده

 .بود مصر در "کاربردی

 و "سنجی زمین" معنایِ به است، géometrie التینی هایِ زبان به که "هندسه" یِ واژه

 نقشِ. گوید می سخن آن کاربردیِ منشا و ماهیت از خود که است "برداری نقشه" یا

 بیانِ کاربردی، یِ هندسه این به که بود این عمده طورِب فیثاغورس از پیش تا یونانیان

 با اما، یان،فیثاغورس. ریختند پی را ریاضی علمِ نخستین هایِ پایه و دادند می نظری

 خود گمراهیِ موجبِ عقلی، نابِ منطقیِ استنتاجِ محصوالتِ ی مثابه به ریاضیات دادنِ جلوه

 مثلثِ یک در": گوید می که فیثاغورس معروفِ یِ قضیه حتا. شدند بعدی هایِ نسل و

 از پیش ها سده ،"دیگر ضلعِ دو مربعاتِ مجموعِ با است برابر وتر مربعِ الزاویه، قائم

 آن صرفا فیثاغورس. بستند می کار به عملی تجاربِ در و بود شده کشف مصر در فیثاغورس

 .کرد اثباتش و بیان قضیه یک قالبِ در را

 ی آفریده وجه هیچ به ریاضیات که دهند می نشان دیگر یِ نمونه صدها و نمونه این

 روندِ طیِ در بشری جوامعِ تکاملِ طوالنیِ بسیار فرآیندِ ی فرآورده بلکه نبوده ناب یِ اندیشه

 ی مجموعه شکلِ تدریجهب که بوده شماری  بی خطاهایِ و آزمون تجربیات، مشاهدات،

 .دارند انتزاعی کامال خصلتِ ظاهر در که گیرند می خود به مستقلی

 تا بودند کرده تالش که یونانی نخستینِ هایِ ماتریالیست سنتِ از گسست با یانفیثاغورس

 که شدند مدعی یابند، دست کلی تعمیماتِ به واقعی دنیایِ در عملی تجاربِ ی پایه بر
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 ی فرآورده آنان بلکه کرد، استخراج حسی تجاربِ از توان نمی را ریاضی ترِ عالی حقایقِ

 اصولِ این و بوده نخستین اصولِ از شماری انگشت تعدادِ بر متکی نابِ خردِ استنتاجِ قدرتِ

 این فیلسوف کارِ آنان گمانِ به. پذیرفت چرا و  چون بی حقایقِ ی مثابه به باید را نخستین

 مراحلِ از سلسله یک کمکِ به و همه قبولِ موردِ نخستینِ اصولِ این از شروع با که است

 آزاد شناختِ یعنی ،"پیشینی" را روش این. برسد جدید استنتاجاتِ به  درپی پی منطقیِ

 متکی شناختِ یعنی ،" پسینی" روشِ مقابلِ یِ نقطه در که نامند می تجربه از مستقل و

 .دارد قرار تجربه بر

 ارائه ای شناسی گیتی ،"پیشینی استداللِ" یا استنتاج روشِ گرفتنِ کار به با یانفیثاغورس

 قدرتِ یک یِ اراده از برآمده کاملِ اَشکالِ از متشکل موزن بسیار نظامِ یک بر  مبتنی دادند

 هستند کاملی کُرات آسمانی اجرامِ ی کلیه که بودند باور این بر آنان نمونه برایِ. فراطبیعی

 نو بسیار باورها این دوران آن در. چرخند می دنیا مرکزِ گردِ به کامل دایرویِ مداراتِ در که

ِ  علمی و  فنی جزئیاتِ نادرستیِ. نبودند درست نظرات این از یک هیچ اما، بودند، انقالبی و

 همانا بود مخرب و ساز مساله چه آن اما. نیست ایرادی آن بر و است فهم قابل نظریات این

 از پُر و ناموزون طبیعتِ بر موزون و کامل اَشکالِ تحمیلِ  یعنی بود، آنان فکریِ مکتبِ

 غولِ تَنِ بر را کودکی نازکِ ی جامه. اش درونی تضادهایِ از رهایی منظورِ به تضاد

 ای  نتیجه ش،اَ ایستاندن باز ازحرکت منظورِ به هم آن کردن، تحرکی پُر و زنده ی الجثه عظیم

 تخیلی و تحمیلی نظامِ هر درونیِ تضادهایِ. باشد داشته تواند نمی جامه شدنِپاره جز

 ظاهر به ریاضیِ سیستمِ یک قالبِ در اگر حتا کند، می بحران دچارِ را نظام آن سرانجامِ

 .باشد زیبایی و کامل
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 میانِ نسبتِ ها چندضلعی در که کرد کشف بعد کمی بود یانفیثاغورس از یکی که 1هیپاس

( موزون عددِ یک  یعنی) کامل عددِ یک توسطِ توان نمی را قطر یک طولِ و ضلع یک طولِ

 باشد 2 عددِ برابرِ مربعش که کاملی عددِ که کرد ثابت او ،کشف این دنبالِ به. کرد بیان

 یا و "غیرمنطقی اعدادِ" ریاضی زبانِ در امروزه که رسید چیزی آن به او. ندارد وجود

 .نامند می "گنگ اعدادِ"

 

 

 یانفیثاغورس کرویِ و موزون دنیایِ: ۱۱  تصویر

 و اندازد  می دریا به را خود یانفیثاغورس از  یکی کشف این از پس که است آمده تاریخ در

 کشفِ کند، نمی چندانی فرقِ اعدام چه و خودکشی چه. اندازندش  می دریا به روایتی به یا

 مکتب این و انداخت راه به فیثاغورس پیروانِ میانِ در عجیبی یِ وَلوَله ناگویا و گنگ اعدادِ

                                                 
1
 - 

Hippius
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 بودنِ موزون یِ نظریه بود، ریاضیات در انقالبی که کشف این .شد شدیدی بحرانِ دچارِ

 و شود می بحران دچارِ شدیدا فیثاغورس مکتبِ بعد به این از. ریخت هم بر را دنیا

 به و دهند می ادامه را استاد راهِ سماجت با گروهی. رفتند متفاوت راهِ دو به نش هوادارا

 ابداعِ با دیگر بخشِ. پرداختند ریاضیات در ارزشی  بی و پوچ سراسر نظریاتِ یِ ارائه

 .بردند پیش به را علم و کردند غلبه تضادها بر نو هایِ روش

 فیثاغورس مکتبِ بود، برخوردار ها توده بینِ در بسیاری نفوذِ از که اورفه مکتبِ وارونِ  به

 و گرایانه درون شدیدا ماهیتِ. کند جلب خود به را ها توده ِ توجه نتوانست وجه هیچ به

 سویِ از خرافاتش با توأم شدیدا کشیِ ریاضت و پارساگرایی و سو یک از شاَ گرایانه نخبه

 شنناشد گیر توده ی عمده عواملِ از آیند، می حاکم طبقاتِ کارِ به سخت دو هر که دیگر،

 .بودند

 



 هفتم فصلِ

 نخستین دانانِ دیالکتیک

 

 

:فصل نیا در  

 شدن◄

 درونی تضادِ◄

 است دگرگونی حالِ در چیز همه◄
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 مدتی طیِ در طبیعیافر موجودِ یک که اند مدعی دینی و اساطیری هایِ افسانه تمامیِ

 چه آن هر و دنیا اند، کرده بیان روز هفت حداکثر تا لحظه یک از را زمانش که کوتاه، بسیار

 امروز به تا زمان آن از و آفرید شان امروزی کنونیِ شکلِ همین در را هست آن در

 .است نیامده وجود به آن در تکاملی و تغییر ترین کوچک

 واقعیت این ،1داروین توسطِ "انواع تنازعِ و تکامل یِ نظریه" کشفِ از پس سده یک اما

 از بَری و دانش  با فرهیخته، هایِ انسان ی کلیه جانبِ از است تغییر حالِ در چیز همه که

 قلمرویِ در ها پژوهش و کشفیات. است شده پذیرفته بیش و  کم دینی خرافاتِ

 درستیِ تاییدِ در تری بیش علمیِ دالیلِ و شواهد روز هر اخیر هایِ سال در شناسی  مردم

 .دهند  می ارائه نظریه این

 و علم ازجمله بشر زندگی جوانبِ تمامِ بر ادیان و اساطیر که پیش سده چند همین تا

 و مخلوقات اشرفِ را انسان و پنداشتند  می دنیا مرکزِ را زمین داشتند، سلطه اش اندیشه

                                                 
1 -Charles Robert Darwin    (1۰1۵ – 1۰۰2  شناختی زیست نظریه تکامل و واضع بریتانیایی شناس ، زیست )م 
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 جرمِ به و کردند می مجازاتش شدت به پذیرفت نمی را نادرست باورِ این که هرکس

 .شد می افکنده آتش سوزانِ هایِ شعله به جادوگری

 برخورد جانبه یک و سطحی دیدی با غالبا دگرگونی و تغییر یِ ایده به اغلب هم امروزه

 و جهش هرگونه از دور به و موزون کُند، تدریجی، تغییراتِ قالبِ در صرفا تکامل. شود می

 که هم زمانی آن و پندارند می تضاد از تهی را طببیعت. شود می دانسته ناگهانی خیزهایِ

 طبیعت. دهند می نسبت  ذهنی خطایِ به را آن شود ظاهر انسان ی اندیشه در تضاد

 ها سده. است آن  درونیِ تضادِ تغییر این محرکِ و بنیاد و است تغییر حالِ در همواره

 اشاره تضاد به یانگ -یین ی فلسفه در و بودیسم یِ اندیشه در  چینی اندیشمندانِ تر پیش

 شد، شاَ فلسفه مبنایِ و کرد شاَ بیان دقت به بار  نخستین برایِ که  کسی اما بودند، کرده

 .بود هراکلیت
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 شدن سخنگوی: هراکلیت

 

 

 چنان آن تاریخ خواهیمب آینه هر"

 هایش بهترین که شود شناخته منصفانه

 مانند، به باقی و یادگار به آیندگان برایِ

 از چه آن هر که گویم به باید کم دست

 را آن ارزشِ داریم دست در هراکلیت

 .”مانندب محفوظ که دارند

 هگل

 و ذهن یگانگیِ شناختِ فلسفه، آغازِ که بود باور این بر هفدهم ی سده فیلسوفِ 1اسپینوزا

 به حد چه تا اسپینوزا نظریاتِ که دید خواهیم بعدی صفحاتِ در. است طبیعت کلِ

. است نزدیک آناکسیمنس یا و تالس نظیرِ یونانی نخستینِ ماتریالیستِ فیلسوفانِ نظریاتِ

 با هراکلیت ی اندازه  به که یافت توان نمی را  کسی سقراط، از پیش ی فالسفه میانِ در اما

 .باشد نزدیک اسپینوزا نظرِ این

                                                 
1- Baruch Spinoza   ) 1۱32 – 1۱۱۱  هلندی مشهور ، فیلسوف )م 
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. زیست  می 2سوس افه شهرِ در میالد از پیش پنجمِ ی سده در( م.پ ۹۹1-۶۰1) 1هراکلیت

 ی کلیه و گذراند می سر از را مهمی اجتماعیِ هایِ ناآرامی شهر این نرادو این در

 :گوید می او . دارند داللت نکته این بر هراکلیت از مانده برجا هایِ نوشته

 یِ آفریننده هم جنگ. ها آن پادشاهِ هم و است چیزها همه پدرِ هم جنگ"

 و اند بَرده شان برخی که  هائی انسان ی همه یِ آفریننده هم و  است خدایان ی همه

 ."آزاد برخی

. نیست جامعه افرادِ بینِ جنگِ یعنی آن رایجِ معنایِ به جنگ همانا "جنگ" از او منظورِ اما

 طبیعت در جمله از موجودات سطوحِ ی همه در موجود ذاتیِ تضادِ جنگ، از او مقصودِ

 :گوید می او. است

 و ستیز. است جنگ است، مشترک چیزها یِ همه در که چه آن دانست باید"

 زندگی ی عرصه به پا ستیز طریقِ از چیزها ی همه و است حقی بر خیرِ کشمکشِ

 ."گذرند درمی هم طریق همان به و نهند می

 پیروانِ. گفت سخن "اضداد وحدتِ" یِ ایده از بار  نخستین برایِ که بود هراکلیت

 :از بودند عبارت که بودند کرده اشاره "برابرنهاد /برنهاد" ده بر فیثاغورس

  

 

کراندار / بیکران زوجفرد /   گانه / چندگانهی   نر / ماده چپ / راست 

وجهیچندمربع/  خیر / شر روشنائی /  تاریکی راست / کج سکون / حرکت  

  

                                                 
1 - Heraclite

 
2 - Ephesus
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 و ندادند بسط را ها آن یانفیثاغورس ولیکن باشند، می مهم گیههم مقوالت این هرچند

 هر بینِ ای میانه یافتنِ جوی و  جست در واقع به آنان. کردند بسنده شان ردنِبرشم به صرفا

 به اما،. داشتند جفت هر عضوِ دو میانِ تضادِ بردنِ بین از و حل در  سعی و بودند جفت

 حذف و دارد وجود چیزها ی همه بطنِ در تضاد چراکه است ناممکن امر این هراکلیت نظرِ

 .است چیز همه مرگِ با مترادف و زندگی پایانِ معنایِ به تضاد نابودیِ و

 تناقض در اول نگاهِ در است، ارزشی با و ژرف بسیار ی نظریه که هراکلیت تضادِ ی نظریه

 چیزی چطور. است دشوار "سلیم عقلِ" برایِ فهمش و گیرد می قرار روزمره تجاربِ با

 و باشد داشته جان هم تواند می چیزی چطور خودش؟ غیرِ هم و باشد خودش هم تواند می

 فهمِ دشواریِ بر هم هراکلیت نگارشِ سبکِ موضوع، گیِهپیچید بر  عالوه باشد؟ جان بی هم

 در. نوشت می ایهام و ابهام از سرشار ظاهرِ در و قصار کلماتِ قالبِ در او. افزاید می مطالبش

 :گوید می ۶1 ی قطعه

 است عاقل قدر آن او بشنوید، لوگوس از بلکه ندهید، فرا گوش من سخنانِ به "

 و. است ناتوان آن درکِ از انسان وجود، این با …است یکی چیز همه بپذیرد که

 ."شنود می بار  نخستین برایِ که آن از پس حتا بلکه آن شنیدنِ از پیش فقط نه

 یونانیِ یِ واژه معادلِ فارسی، زبانِ در. رسد می نظر  به نامفهوم عبارت این امر بدوِ در

 را آن دقیقِ معنیِ ی ترجمه این ولیکن اند، داده قرار "سخن" یِ واژه 1"لوگوس"

 عبارتِ اولِ بخشِ در. باشد می هم "منطق" ی واژه ی ریشه "لوگوس" چراکه. رساند نمی

 بگوید خواهد می و. باشیم منطقی گرایِ عینی که خواهد می ما از واقع در هراکلیت فوق،

                                                 
1- Logos-  قانونواژه، گفتار، استدالل، منطق معنایبه ، 
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 من که طبیعت عینیِ قوانینِ به بلکه نکنید، بسنده من سخنانِ به دادنگوش به صرفا که

 و باشد داشته تواند می لوگوس با ای رابطه چه انسان. دهید فرا گوش کنم، می شان بیانِ

 او بر تجربه که چه آن با لوگوس که حالی در کند، پیدا دسترسی آن به تواند می چگونه

 توان نمی رودخانه یک در": گوید می دیگری ی قطعه در دارد؟ قرار تضاد در شود می آشکار

 هراکلیت شناسیِ گیتی ی نظریه. "دارند جریان آن هایِ آب چراکه نهاد، قدم دوم بارِ برایِ

. شود می هم لوگوس خودِ شاملِ حکم این او نظرِ از. است استوار چیز همه بودنِ جاری بر

 هماهنگیِ" آن بر هراکلیت که است "اضداد دیالکتیکِ" همان لوگوس بر  محاک نظمِ

 تمامیِ یگانگی، از و خیزد برمی یگانگی ها، کثرت تمامیِ درونِ از": نهد می نام "تضاد

 مغایرت، از و آورد می هماهنگی تضاد": گوید می دیگری جایِ در. "شوند می ناشی ها کثرت

 ."شود  می ایجاد ها هماهنگی بهترین

 پذیریِ ادراک روشنِ بسیار مفهومِ واقع در کلمات این مهملِ و متناقض ظاهر به پسِ در

 از یعنی دنیا، از بشر تجاربِ یِ همه و دنیا هراکلیت نظرِ  به  بنا. دارد قرار متضاد چیزهایِ

 اما،. اند شده جمع لوگوس نامِ به پذیری ادراک و معقول نظامِ یک در جامعه از و خودش

 لوگوس آن طیِ در که روندی در چراکه نیست، ثابت چیزِ یک یا و اصل یک خود لوگوس

 لوگوس، به یابی دست برایِ. کند می بازی انسان را اصلی نقشِ شود،  می موزون و هماهنگ

 که دارد نیاز  آگاهی از مفهومی به هراکلیت است، تغییر و دگرگونی حالِ در خود که

 ی نظریه آن، بر او. طلبد می را لوگوس حرکتِ با مناسب و صحیح همگام، حرکتِ

 پیدا دسترسی لوگوس به  صورتی در انسان نظریه این به بنا. نهد می نام "هماهنگی"

 خود ش،بودن تفاوت بی تماشاگرِ جایِ به یا و برابرش در ورزیدن مقاومت جایِ به که کند می
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 در اما دارد تنگاتنگی ارتباطِ لوگوس با انسان اگرچه": سازد درگیر و سهیم آن در را

 ."کند می مقاومت برابرش

 در یا. است بوده بشر توسطِ واقعیت تبیینِ و تفسیر گونه دو شاهدِ همواره فلسفه تاریخِ

 ،(ثنویت) ۲گرایی دوگانه قالبِ در یا و یگانه، جوهرِ یک وجودِ  به باور و ۱گرایی یگانه قالبِ

 نخستینِ ی فالسفه. ذهن و عین ؛روح و ماده: متضاد  اصلیِ جوهرِ دو وجودِ به باور  یعنی

 شهواداران و فیثاغورس ها بعد. مونیست -ماتریالیست یعنی بودند، نخست گروهِ جزوِ یونانی

 از جسم یا ذهن از عین کاملِ جداییِ بنیادِ بر را خود ی فلسفه و گرفتند پیش را دوم راهِ

 ریشه واقع در دوم دیدگاهِ شد اشاره هم پیشین صفحاتِ در که گونههمان. کردند بنا روح

 .دارد بدوی هایِ انسان خرافاتیِ هایِ باور در

 در را "گرایی یگانه" مکتبِ و پردازد می یانفیثاغورس با جدل به هایش نوشته در هراکلیت

 باور این بر و نهد می تاکید طبیعت کلِ گیِهیگان بر. دهد  می قرار "گرایی دوگانه" برابرِ

 مداوم تغییراتِ خوشدست همواره و داشته وجود همیشه فریده،انی  کسی را دنیا که است

 علتِ خود معلول، همین بعدی ی مرحله در که است قائل علتی ای پدیده هر برایِ. باشد می

 عاملِ را ها آن و بیند می نهفته ای پدیده هر بطنِ در را تضاد. شود می دیگری ی پدیده

 سعی و رفته فراتر ظواهر از باید حقیقت به رسیدن برایِ او نظرِ از. داند  می حرکت و تغییر

 توان می که است طریق این از تنها چراکه داشت، پدیده هر درونیِ تضادهایِ شناختِ در

 .شناخت را آن درونیِ ی محرکه نیروهایِ
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 و کند می بسنده ها پدیده ظواهرِ ی مشاهده به عادی فردِ یک شعورِ و "سلیم عقلِ"

 چند و  چون بدونِ را آمده دست به آسان حسیِ ادراکاتِ هایِ داده از منتج واقعیتِ

 "همگانیِ باورِ". باشد خطا منشا تواند می محدود بسیار نخستینِ درکِ این اما. پذیرد می

 به آسمانی اجرامِ دیگر و خورشید گردشِ یا و زمین بودنِ مسطح به "سلیم عقلِ" از ناشی

 دارد دوست طبیعت": گوید می هراکلیت. اند بوده دست این از ها سده طیِ در زمین دورِ

 ادراکاتِ هایِ داده چطور بدانیم باید حقیقت به یابی دست برایِ. "دارد نگاه پنهان را خود

 مواجهه انتظارِ اگر": گوید می که است رابطه همین در و کنیم تبیین و تفسیر را حسی

 .”شد نخواهیم هم رو روبه آن با اصوال باشیم، نداشته را غیرمترقبه با شدن

 درست دهد، می ارائه هم آن شناختِ ی شیوه از بلکه دنیا از تنها نه پویا دیدگاهی هراکلیت

 روشِ ی ادامه در او. یانفیثاغورس آلیستیِ ایده و ایستا دیدگاهِ مقابلِ ی نقطه

  ،"آتش" نخستین، ی ماده و اصل جویِ و  جست در تالس چون نخستین هایِ ماتریالیست

 .کند می انتخاب را  ها آن فرّارترینِ و متغییرترین ترین، کننده خیره این

 تغییرِ حالِ در چیز همه که ایده این و است، کار محافظه بسیار انسان ی اندیشه کلی طورِ به

 بسیار غریزیِ امرِ استحکام و ثبات به میل. نیست هضم قابلِ عادی انسانِ برایِ است دائمی

 بودنِ جاودان و مرگ از پس دنیایِ ی ایده. دارد بقا اصلِ در ریشه که است مندی قدرت

 سپس و زید  می شود، می متولد انسان که دارد واقعیت این نپذیرفتنِ در ریشه انسان روحِ

 رسیدن برایِ شاَ تالش در انسان. است ها انسان ی همه گریزناپذیرِ سرنوشتِ مرگ. میرد می

 سلسله یک آن، با وارش کیشوت دون نبردِ در و پرداخت طبیعت قوانینِ انکارِ به ،آزادی به

 از است عبارت حقیقت اما. داد نسبت خود به تخیلی و غیرواقعی هایِ برتری و امتیازات
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 که بود این در هراکلیت اهمیتِ. کردن عمل ها آن با متناسب و قوانین این صحیحِ شناختِ

 ارائه انسان توسطِ آن شناختِ ی گونه از و طبیعت از دیالکتیکی تصویری بار  نخستین برایِ

 .بود 1پراکسیسم -دیالکتیک علمیِ شناختِ روشِ گذارِ پایه او. داد

 دشمنیِ و ناباوری با همواره امروز به تا بلکه خودش ی دوره در فقط نه هراکلیت ی فلسفه

 بلکه طلبید، مبارزه به را ها سنت و دینی باورهایِ فقط نه او. است شده مواجه سرسخت

. برد سؤال عالمتِ زیرِ به ببیند تواند نمی را دماغ نوکِ از فراتر غالبا که هم را "سلیم عقلِ"

 را او فلسفیِ هایِ بنیان تا اند کرده تالش همواره تاکنون زمان آن از که نیست جهت  بی

 .دهند جلوه اعتبار بی

 

 کند می تغییر چیز همه: ۱۱  تصویرِ
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 هشتم فصلِ

 الیایی مکتبِ

 

: فصل نیا در  

 ناهستی و هستی◄

 حرکت و سکون◄

 خِرَد اصالتِ ◄

 

 

 



اریخ و زمینه های اجتماعیِ آنپیدایش و تکوین خرد در ت  
 

 

 

 

 نه و بوده موزون نه وجه  هیچ به خاص طورِ به فلسفه و عام طورِ به  انسانی ی اندیشه انکشافِ

 توام همواره تضادها با مواجهه ی واسطه به اش تاریخی سفرِ در و یکنواخت و خطی مسیرش

 برایِ نهد می زندگی ی عرصه به پا که جدیدی معتبرِ ی نظریه هر. است بوده خیز و  افت با

 هایِ پیشرفت اثرِ در بعدها که آن تا زند می را حرف آخرین عملکردش ی حوزه در مدتی

 ی نظریه و شود می مشاهده آن در هایی نارسایی است شده شاَ موجب خودش که تکنیکی

 خود هم جدید ی نظریه این. طلبد می مبارزه به را آن و گیرد می شکل دیگری متفاوتِ

 به دارد نخستین ی نظریه با ظاهری شباهتِ که دیگری جدیدِ ی نظریه توسطِ بعدها

 ایم، بازگشته نخست ی نقطه به که رسد می نظر به  چنین امر بدوِ در. شود می کشیده چالش

 آن معنایِ به وجه هیچ به و است ظاهری بازگشتی پیشین نظریاتِ به بازگشت این اما

 شده باطلی تسلسلِ دورِ دچارِ و کرده طی را ای بسته ی دایره اندیشه تکوینِ که نیست

 همچون را خود گاه هیچ جدید ی مرحله آن در که دیالکتیکی است روندی مسیر این. است

 مداومِ بازنگریِ با  علمی ی مجادله یک جریانِ در چراکه کند، نمی تکرار پیشین ی مرحله

 موردِ موضوعِ از ما دانشِ و شناخت عملی، تجاربِ و مشاهدات بر متکی مواضع، و نظریات

 .است برده جلوتر حقیقت از شناختِ در گام یک را ما و شده تر دقیق و تر ژرف مطالعه
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 وجود به هراکلیت با مخالفت و واکنش در که بود مکتبی واقع به ها، الیایی به موسوم مکتبِ

 حالِ در چیز همه" که هراکلیت حکمِ این بودنِ نادرست اثباتِ مکتب این پیروانِ. آمد

 تنها نه که بودند باور براین آنان. بودند داده قرار خود همتِ ی وجهه را "است تغییر

 نامیم  می حرکت که را چه آن و ندارد وجود هم حرکت اصوال بلکه کند نمی تغییر چیز هیچ

 .است گانی دیده خطایِ از  ناشی و نبوده بیش وهمی

 ۹۶1 سال در یونان به ایرانیان تهاجمِ پیِ در. ایتالیا جنوبِ در نشین یونانی بود شهری 1الیا

 مکتبِ گذارِ پایه 2گزنفون. بودند کرده مهاجرت شهر این به بسیاری یونانیانِ میالد، از پیش

 را مکتب این که هستند فیلسوفی دو زنون و پارمیندس اما بود، الیایی به موسوم

 .کنند می نمایندگی

 

                                                 
1
  - 

Eléa
 

2
  - 

Xenophanes
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 (هستی کشفِ) بودن سخنگویِ: پارمیندس

 آن کمیتِ تنها و بودند نهاده کنار را ماده کیفیِ های ویژگی ی همه یانفیثاغورس

 را ها آن راهِ و رفته فراتر هم این از الیایی مکتبِ هوادارانِ اما. کردند حفظ را "عدد" یعنی

 مفهومِ تنها و نهاده کنار به را ماده های ویژگی ی کلیه که معنی بدین. پیمودند آخر به تا

 و دارد وجود "ناهستی" و "هستی" تنها ها آن باورِ به. داشتند نگاه را "هستی" مجردِ

 ناب، "هستیِ" را ها آن ی فلسفه جوهرِ. ندارد وجود "باشد شدن حالِ در" که چیزی هیچ

 ،هراکلیت "شدنِ" ی فلسفه برابرِ در. داد می تشکیل چهره، فاقدِ و تغییرناپذیر کران، بی

 .دادند قرار را "بودن" ی فلسفه آنان

 سقراطی -پیشا ی فلسفه متضادِ قطبِ دو 1(م.پ ۹۶1-۶۱1) پارمیندس و هراکلیت

 شدن حالِ در چیز همه آن در که تغییر و تحرک دنیایِ گویِسخن  نخستین. باشند می

 ادراک و آمده وجود به آن ی وسیله به چیزها ی همه که لوگوسی ،لوگوس حتا است

 ثباتِ سخنگویِ دومی اما. کند اطمینان خود حواسِ به تواند می آدمی نتیجه در شوند، می

 خِرَدی مفهومِ به رو این از و داند می توهم را حسی ی تجربه است، مطلق یگانگیِ و ابدی

 بینِ تمایزِ بر پارمیندس. شود می متوسل نهد، می نام دقیق منطقِ و عقل آن بر که

 چه آن با ما منطقیِ تعقلِ نتایجِ اگر که گوید می و ورزد می اصرار 2"گمان" و "حقیقت"

 حسیِ ی تجربه باید چرا و  چون بی گیرد قرار تعارض در نمایاند می ما به گانه پنج حواسِ
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 1عقل اصالتِ مکتبِ گذارِ پایه توان می را پارمیندس ترتیب بدین. بدانیم توهم را خود

 منطقیِ هایِ استنتاج و تعقل نتایجِ به باید انسان فلسفی، مکتبِ این استنادِ به. دانست

 اختیارِ در مان حواسِ که باشد شواهدی با مغایرت معنایِ به این اگر حتا کند، اعتماد خود

 .گذارد می ما

 

 پارمیندس و هراکلیت یِ مقایسه: ۱۲ تصویرِ
                                                 
1
 - 

Rationalisme
 



اریخ و زمینه های اجتماعیِ آنپیدایش و تکوین خرد در ت  
 

 نابود سپس و آیند می وجود  به  یعنی کنند، می تغییر چیزها که این پارمیندس البته

 آن طریقِ از که پذیری ادراک اصلِ که بود باور این بر او بلکه. کرد نمی انکار را شوند می

 ، یعنی. است ابدی -ازلی و تغییرناپذیر، ثابت، خود آیند  می در شناسایی موردِ چیزها و دنیا

 که نیست جهت  بی. مکانند و زمان از مستقل و بوده خنثی و ایستا انسانی ذاتِ و حقایق

 ."است من فلسفیِ پدرِ پارمیندس": گفت می افالطون
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 اش معماهای و زنون

 سایرِ آثارِ همانندِ آثارش ی کلیه. بود پارمیندس شاگردانِ از 1(م.پ ۶۵1-۶31) زنون

 2معماهایی طرحِ مدیونِ را ششهرت اند، رفته بین از تقریبا سقراط از پیش اندیشمندانِ

 استادش نظریاتِ اثباتِ در عمده طورِ به آنان. اند شده ثبت خودش نامِ به تاریخ در که است

 .بودند کثرت و حرکت ردِ در یعنی ،هراکلیت مکتبِ علیهِ و

 و هستند زمان و گیهچندگان حرکت، مباحثِ با رابطه در عمده طورِ به را زنون معماهایِ

 معمایِ ترین معروف "تیزپا آشیلِ" معمایِ. اند داده ارائه هم گوناگونی تفاسیرِ هرکدام برایِ

 باید کند طی را معینی مسافتِ که آن برایِ جسم یک گوید  می زنون معما این در. است او

 را راه ی نیمه که آن از پیش اما. باشد کرده طی را مسافت همان نصفِ نخست ی مرحله در

 این طیِ در ترتیب بدین. باشد پیموده را مسافت چهارمِ یک  یعنی آن ی نیمه باید کند طی

 مسافت کلِ شویم نمی موفق گاه چهی پس داریم، کار و سر ها نیمه نهایت بی با ما تقسیمات

 .کنیم طی را

 پشت الک و آشیل

 که استداللی بنابر. است زمین رویِ یِ دونده ترین تند که یونانی، اساطیریِ قهرمانِ 3آشیل

 که پشت الک یک از ویید ی مسابقه طیِ در نیست قادر است آمده معما این در

                                                 
1
 - 

Zeno
 

2 - Paradoxe  .که در زبان فارسی واژه های باطل نما، تناقض نما و معما در برابرش قرار داده اند
 

3 -  Achilus .قهرمان افسانه ای یونانیان
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 آشیل و پشت الک مسابقه این در که کنید فرض. گیرد سبقت است، حیوانات کندروترین

 سویِ به خودش سرعتِ با پشت الک ابتدا. کنند طی را متر 2111 مسافت یک هر باید

 متر 1111 طیِ از پس  یعنی رسید راه ی نیمه به که آن از پس و افتد می راه به هدف

 را متر 1111 آشیل که زمانی طیِ در. کند می دویدن به شروع سرعت حداکثرِ با آشیل

 پشت الک است، آشیل سرعتِ دهمِ یک پشت الک سرعتِ که کنیم فرض اگر و پیماید می

 کرده طی پشت الک که مسافتی کلِ نتیجه در. کند می طی را متر 111 معادلِ مسافتی

 آشیل اگر بعدی ی مرحله در. است جلوتر آشیل از متر 111 یعنی است متر 1111 برابرِ

 جلوتر آشیل از اندازه همین به و پیموده را متر 11 پشت الک کند، طی را متر 111

 زمان همان طیِ در کند طی که را مسافتی هر آشیل استدالل، همین با. بود خواهد

 بود خواهد آشیل از جلوتر اندازه همین به و کند می طی را مسافت آن دهمِ یک پشت الک

 نتیجه چنین زنون استدالل این با. رسید  نخواهد پشت الک به گاه هیچ آشیل نتیجه در و

 .ندارد وجود حرکت اصوال که گیرد می

 

 پشت الک و آشیل: ۱3 تصویرِ
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 عقلِ یک نظرِ از و است مسلمی امرِ زند می جلو پشت الک از آشیل که این امر واقعیتِ در

 برایِ زنون ی دوره هم مسلکِ صوفی فیلسوفِ 1دیوژن. است معنی بی استدالل این سلیم

 رفتن راه به زنون، استداللِ ابطالِ و حرکت وجودِ عدمِ ی نظریه بودنِ نادرست دادنِ نشان

 حرکت انکارِ قصدِ معما این طرحِ با زنون که بود باور این بر هگل. پرداخت زنون مقابلِ در

 در موجود تضادِ دادنِ نشان هدفش بلکه( کند می را ادعا همین هم ارسطو) نداشت را

 به الیایی مکتبِ هوادارانِ واقع در. بود  انسانی یِ اندیشه در آن بازتابِ ی گونه و حرکت

 :نویسد می ها آن از دفاع در هگل. بودند دان دیالکتیک ناداسته یا و ناخواسته ای گونه

 لحاظِ به دارد وجود حرکت که این. ندارد وجود حرکت که نیست این مساله"

 زاویه این از. فیل یک وجودِ همچون است، مسلمی و چرا و  چون بی امرِ حسی

 اما داشت باور حرکت وجودِ  به او. شود می حرکت وجودِ منکرِ زنون که نبود

. دید می را تضاد حرکت ی مقوله بطنِ در چراکه دانست، می حقیقیغیرِ را حرکت

 بینی پیش را واقعی  هستیِ هیچ توان نمی حرکت در که بود این زنون منظورِ

 2.”کرد

 آشیل ناتوانیِ بر است برهانی نه و کند می ثابت را حرکت بودنِ واقعی غیرِ نه آشیل معمایِ

 هایِ محدودیت و نارسایی ظریفی و زیبا بسیار وجهِ  به بلکه. پشت الک از گرفتن سبقت در

 حذفِ جهتِ در تالش. دهد می نشان را است "صوری منطقِ" بر متکی که استداللی آن

 .انجامد  می عقلی تناقضاتِ گونه این به ناپذیری اجتناب طورِ به واقعیت، از تضاد

                                                 
1
 - 

Diogen
 

2 - Hegel, History of Philosophy, Vol. 1, P.266.
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 هایِ خط پاره از محدودی و معین تعدادِ از متشکل خطِ که را نظریه این یانفیثاغورس

 ی نقطه نهایت  بی از خط یک که پذیرفتند عوض در و افکندند دور به را است تر کوچک

 را آشیل معمای که بود یانفیثاغورس ادعایِ این ردِ در زنون. است شده تشکیل بُعد  بدونِ

 منطقِ" چارچوبِ در آمده عمل  به هایِ تالش تمامِ امروز به تا زمان آن از. کرد ابداع

 معماهایِ به گیههم زنون معماهایِ دیگر و آشیل معمایِ از گشایی گره برایِ "صوری

 در راسل حتا و کانتور ،ددکیند چون دانانی ریاضی هایِ کوشش که اند شده منتهی جدیدی

 و هفدهم هایِ سده در مشکل این ِ گره. نرسیدند  جایی به هم ها آن حلِ در بیستم ی سده

 از پرهیز با آنان. شد گشوده ۹البنیتس و ۶نیوتن ،3والیس ،2پاسکال ،1کپلر توسطِ هجدهم

 وجود به ریاضیات در انقالبی ،ریاضیات در ها نهایت بی مفهومِ کردنِ وارد با و صوری منطقِ

 .است تصور قابلِ غیرِ مدرن فیزیکِ آن بدونِ که آوردند

 "حال زمانِ" و "حرکت" مفهومِ

 جسمِ یک  توسطِ شده طی مسیرِ از است عبارت کند می مطرح زنون که دیگری معمایِ

 بر که ای لحظه تا کند می ترک را کمان ی چله که ای لحظه از تیر یک مسیرِ مثال متحرک،

 طبقِ بر و پندارند  می ساکن را تیر مسیر، از نقطه هر در ،صوری منطقِ در. نشیند می زمین

 نقطه آن در تیر لحظه هر در که شده تشکیل نقاطی ی مجموعه از مسیر این تعریف،

                                                 
1 -  Johannes Kepler ) 1۹۱1 – 1۱31شناس لهستانی که انقالبی در ستاره شناسی به وجود آورد.-م ( ، ستاره

 

2 - Blaise Pascal  ) 1۱23 – 1۱۱2 م ( ، ریاضی دان و فیلسوف فرانسوی
 

3 -  Valiss ریاضی دان و فیلسوف فرانسوی
 

۶ -  Isaac Newton  ) 1۱۶3 – 1۱2۱ م ( ،  فیزیکدان و ریاضی دان انگلیسی
 

۹ -  Gottfried Wilhelm Leibniz  (1۱۶۱ – 1۱1۱  ریاضی دان و فیلسوف آلمانی   )م ،
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 شود می مدعی زنون آن، از منتج استداللِ و منطق، این به توسل با. شود می فرض ساکن 

 نتیجه آن از را حرکت بودنِ خیالی و واقعی غیرِ سپس و بوده ساکن همواره تیر که

 .گیرد می

 یک در. بگیرید نظر در را متحرک جسمِ یک. است تضاد ی برگیرنده در "حرکت" مفهومِ

 در. بعدی ی نقطه در هم و است مشخص ی نقطه یک در هم جسم آن مشخص ی لحظه

 که ای لحظه در. بگیریم نظر در را A یِ نقطه مانند ای نقطه متحرک جسمِ حرکتِ مسیرِ

 B بعدی ی نقطه به هنوز اما نیست A ی نقطه در دیگر جسم این گذرد می نقطه این از تیر

 بینِ C ی نقطه مانندِ ای نقطه در بگوید  کسی شاید است؟ کجا در پس. است نرسیده هم

 A ی نقطه به نسبت است بعدی ی نقطه یک خود هم C ی نقطه این اما. B و A ی نقطه دو

 بدین. است صادق هم نقطه این موردِ در شد B ی نقطه موردِ در که استداللی همان و

 پیوستگیِ به اگر ولی. رسیم نمی  جایی به استدالل گونه این با که کنیم می مشاهده ترتیب

 بودنِ متحرک صورت آن در چراکه شد، خواهد حل مشکل باشیم داشته باور مکان و زمان

 در هم متحرک جسمِ معین ی لحظه یک در که باشد تواند می این معنایِ به جسم یک

. برد  پی مساله این به حدودی تا ارسطو. بعدی ی نقطه در هم و است مشخص ی نقطه یک

 :گوید می او

 امرِ همه را زمان در `حال` یِ لحظه وجودِ که شود می  ناشی جا آن از مشکل …"

 آن نشود فرض مسلم امر این اگر اما. پندارند می مفروض ای دانسته و مسلم

 .”آید نمی دنبالش به هم استدالل
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 است، نقطه این در "حال" زمانِ در تیر گوییم می وقتی چیست؟ "حال" ی لحظه اما

 .است شده تبدیل "گذشته" به و است گذشته در نقد  به "حال" ی لحظه

 تا رویم راه اتاق طولِ در دیوژن همچون نیست  کافی زنون استداللِ اعتباریِ بی اثباتِ برایِ

 زنون، خودِ مقدماتِ از شروع با باید بلکه کنیم، اثبات را "حرکت" وجودِ طریق این از

 خالفِ نتایجی به که جا آن تا  یعنی  دهیم، ادامه آخر به تا را حرکت از تحلیل و تجزیه

 با توان می که است دیالکتیکی استداللِ یعنی روش، این با تنها. یابیم دست زنون استداللِ

 به توسل با یا و تمسخر به رسد  چه مخالفت، ابرازِ با صرفا نه و پرداخت مقابله به آن

 با توان نمی که برخوردارند منطقی یک از زنون معماهایِ واقع به. غیرمنطقی هایِ روش

 را مشکل ِ گره توان می دیالکتیک منطقِ با تنها. گشود را رازشان صوری منطقِ به توسل

 .گشود

 امرِ اما. است انگیز بحث معماهایش، همچون او، از پس اندیشمندانِ رویِ بر زنون تأثیرِ

 منطقِ" به که چه آن گذاریِ بنیان در ارسطو بر ای کننده تعیین تاثیرِ او که است مسلمی

 آغشته ی کننده گمراه نظریاتِ ارسطو زمانِ آتنِ در. است داشته است، معروف "ارسطوئی

 که دیدند می را فیلسوفی معماهایش و زنون در گران سفسطه. بودند رایج بسیار سفسطه به

 سامان ارسطو کنند، هدایت بودند، مایل که سو هر به را مباحث توانستند می کمکش به

 را اصولی و ضوابط رشته یک و دهد می قرار خود همتِ وجههِ را آشفته اوضاعِ این به دادن

 چرا و  چون بی. داد تمیز نادرست از را درست نظراتِ بتوان ها آن کمکِ به تا کرد تدوین

 از آن بنابر که ،1"محال به تعلیق" موردِ در ارسطو ی نظریه تبیینِ در که گفت توان می

                                                 
1 - Reductio ad absurdum

 



 272مکتب الیایی /  

 

 ی گزاره مقدماتِ که شود می مستفاد متناقض یا و نادرست ی نتیجه زمانی ی گزاره یک

 .است داشته نقش بسیار زنون باشند، نادرست

 هم سقراط رویِ بر زنون ی مجادله روشِ که شود می استنباط چنین افالطون های نوشته از

 طرفِ مفروضاتِ با را بحث مخاطبین با مجادالتش در سقراط. بود گذاشته مستقیم تاثیرِ

 نظریاتِ نادرستیِ تدریج به پاسخ و  پرسش رشته یک طرحِ با و کند می شروع گفتگو مقابلِ

 1سقراطی دیالکتیکِ که استدالل و مباحثه روشِ این. دهد می نشان او به را مخاطب

 و ریاضیات قلمروهایِ. بود شده ابداع زنون توسطِ ارسطو هایِ گفته برطبقِ شود می نامیده

 .اند نبوده زنون معماهایِ از تاثیر بی هم فلسفه

                                                 
1
 - 

Epagogé
 





 نهم فصلِ

 چندگرا یِ فالسفه

 

:فصل نیا در  

 چهارگانه عناصرِ◄

 نفرت و عشق قوایِ◄

 شوند می تبدیل یکدیگر به چیزها چگونه◄
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 پیدا  دیگری مکتبِ الیایی مکتبِ برابرِ در میالد از پیش پنجمِ یِ سده ومِد یِ نیمه در

 .پردازد  می چندگرا نظریاتِ بسطِ به که شود  می

 .بودند مکتب این ی برجسته ی چهره دو آناکساگوراس و امپدوکلس
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 خالء کشفِ: امپدوکلس

 گذارِ پایه را او ارسطو. داشت دست سیاست و پزشکی در 1(م.پ ۶۵2-۶32) امپدوکلس

 از و بود موافق پارمیندس هستیِ ی نظریه با سویی از امپدوکلس. داند  می سخنوری هنرِ

 سازش طبیعت از جنبه دو این بینِ تا کرد تالش او. داشت قبول هم را تغییر دیگر سویِ

 عنصرِ چهار نخستین ی ماده یک جایِ به پیشینیان ارونِوهب او منظور بدین. کند برقرار

 دیگر هایِ چیز که معنا بدین پنداشت،  می نخستین عناصرِ را "آتش و هوا خاک، آب،"

 و یکدیگر به تبدیل قابلِ غیرِ را عنصر چهار این و شده تشکیل ها آن از همگی طبیعت در

 .دانست  می جاودانی

 در 2الوازیه زمانِ تا  یعنی سده،  بیست مدتِ به آمپدوکلس ی چهارگانه عناصرِ ی نظریه

 و پذیرد  می را فوق ی نظریه هم ارسطو. بود همگان پذیرشِ موردِ میالدی هجدهمِ ی سده

 خاک مرتبه ترین پایین در شود،  می قائل عنصر چهار از یک هر برایِ خاصی ترتیبِ

 ی کره رویِ دریاهایِ) آب ،سنگینی ترتیبِ به سپس هاست، آن ترینِ سنگین که( زمین)

. کند  می صعود باال    به و است ترین سبک که آتش سرانجام و( آسمان) هوا گاه آن ،(زمین

 بر عمدتا کیمیاگری بعدها. کند  می اتخاذ هم دنیا ِ فیزیکی ساختارِ برایِ را ترتیب همین او

 .بود شده بنا چهارگانه عناصرِ همین مبنایِ

                                                 
1
 - 

Empédocle
 

2
 

- ) Antoine-Laurent de Lavoisier1۱۵۶-1۱۶3 نینوی میش گذار انیبن وی فرانسو دانشمند ،(  م
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 او باورِ به. دید  می "نفرت" و "عشق" ی قوه دو از  ناشی را دگرگونی و تغییر امپدوکلس

 جدا یکدیگر از آن عناصرِ "نفرت" ی قوه توسطِ که بوده واحدی ی مجموعه امر بدوِ در دنیا

 یگانگی تدریج به و گرداند  بازمی را شده دور عناصرِ "عشقِ" ی قوه که آن تا شوند  می

 تناوب ی چرخه این و رسد  می "نفرت" ی قوه نوبتِ سپس. شود  می برقرار دوباره نخستین

 ی مشاهده با آمپدوکلس زیاد احتمالِ به .دارد ادامه دائما "نفرت" و "عشق" قوایِ نقشِ

 نظر این به داشتند، آشنایی آن با یونانیان که ربا، آهن هایِ قطب یدافعه و جاذبه نیروهایِ

 نباید آن انسانیِ و فردی احساساتِ معنایِ در صرفا را نفرت و عشق ی قوه دو. رسد  می

 و گیهیگان: دید طبیعت در موجود متضادِ گرایشِ دو هایِ نماد ی مثابه به باید بلکه دید،

 .گیهریخت هم به و گیهیافت سامان نظمی، بی و نظم جدایی،

 که (مرگ ی غریزه و  جنسی یِ غریزه) اصلی ی غریزه دو رویِ بر عمرش اواخرِ در 1فروید

 با او زیاد احتمالِ به. کند می اشاره کنند،  می اشغال را  انسانی روانیِ فضایِ او نظرِ به

 .کند  می اشاره امر این به 2رایش ویلهلم دیگر بارِ بعدها. بود آشنا آمپدوکلس ی نظریه

 و امپدوکلس .بود درخشانی و متهورانه بسیار گامِ فلسفه و علم در "خالء" ی مقوله ابداعِ

 هر از تهی و خالی فضایی  یعنی ،"خالء" ی مقوله تببینِ و تعریف با دموکریت سپس

 که کردند انسانی ی اندیشه ی گنجینه واردِ غنی العاده فوق و درخشان ای مقوله ای، مشخصه

. است داشته مشغول خود به را  علمی و فلسفی ی اندیشه همواره امروز به تا زمان آن از

 حتا بلکه ،اپیکور و ارسطو ،افالطون نظیرِ باستان دورانِ ی فالسفه فقط  نه "خالء" ی مقوله

                                                 
1 - Sigismund Schlomo Freud (1۰۹۱- 1۵3۵عصب ، ) کاوی روان گذار  شناس اتریشی و پایه م

 

2 - ) Wilhelm Reich1۰۵۱ - 1۵۹۱ اتریشی کاو روان و پزشک م  ( ، روان 
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 امروز؛ به تا هفدهم ی سده از فیزیکدانان یا و الیبنیس چون مدرن دورانِ فیلسوفانِ

 .بود ساخته مشغول خود به را ماکسول و فرنل ،دکارت

 

 

 چهارگانه عناصرِ: ۱5  تصویرِ
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 عقل کشفِ: آناکساگوراس

 کالزومنه، در مادها، و یونانیان بینِ هایِ جنگ دورانِ در( م.پ ۹11-۶2۰) 1آناکساگوراس

 ی دوره هم و کرد مهاجرت آتن به جوانی در. آمد دنیا به صغیر  آسیای شهرهایِ از یکی

 که بود اصیل اندیشمندی وی. بود ۶پریکلس مربیِ او. بود دیوژن و 3آریستوفن ،2سوفوکل

 میانِ در هوشیاری" ی مثابه به را او ارسطو. گذاشت برجا فلسفه بر مهمی بسیار تاثیراتِ

 در فلسفی هایِ سنت ترین ارزش با رویِ دنباله آناکساگوراس. کند می توصیف "مستان

 .داشت باور تجربه و مشاهده روشِ به و بود باستان یونانِ

 مذاب ی توده را خورشید. اند شده ثبت آناکساگوراس نامِ به مهمی علمیِ اکتشافاتِ

 ی واسطه به که بود باور این بر و داشت را نظر همین هم ستارگان موردِ در و دانست می

 از که دید می ای سیاره را ماه. نداَ غیرمحسوس زمین سطحِ در ها آن گرمایِ مسافت دوریِ

 آن خورشید با مقایسه در و اند داده تشکیل را زمین ی کره که شده تشکیل موادی همان

 خورشید نورِ بازتابِ نورش که بود باور این بر و دانست می زمین به تر نزدیک مراتب به را

 آناکساگوراس. داد توضیح درستی به را گرفتگی ماه و گرفتگی خورشید هایِ پدیده او. است

 قرار کار محافظه آتنِ خشمِ دچارِ شد، متهم بدآموزی و دینی  بی به نظریاتش خاطرِ به

 .کردند محکوم مرگ به خدایان به اهانت اتهامِ به را او و گرفت

                                                 
1 - Anaxagoras

 
2 -  Sophoklus )۶1۱-۶۵۱باستانونان ی نویسان پ م ( ، یکی از تراژدی

 

3 -   Aristophan )3۰۱-۶۹۱ ونان باستانینویسان  پ م ( ، از کمدی
 

۶ -   Périclès ) ۶۵۹- ۶2۵  بود  آتنی که دوران حکومتش مقارن باعظمت آتن و دموکراسی یمدار برجسته ، سیاست) پ م 
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 و هراکلیت که معضلی به گویی پاسخ در بود تالشی آناکساگوراس فلسفیِ هایِ اندیشه

. دهند  پاسخ بدان بودند کرده سعی مخالف قطبِ دو از اما او از تر پیش پارمینداس

 هریک تبدیلِ و دانست نمی درست را آمپدوکلس ی چهارگانه عناصرِ ی نظریه آناکساگوراس

 واقعی دنیایِ در که بود نظر این بر هراکلیت .نداشت قبول را دیگری به عناصر این از

 شوند، می متولد چیزها ی همه یعنی باشند، می تغییر حالِ در و چندگانه چیزها ی همه

 باید "arche" نخستین اصلِ هر او باورِ به رو این از. شوند می نابود سرانجام و زیند می

 این بر پارمینداس او، مقابلِ قطبِ در اما. کند تبیین و داده توضیح را  بنیادی ی نکته این

 خود هستی که جایی آن از و داد قرار نخستین اصلِ عنوانِ به را هستی باید که بود باور

 .هستند واقعی غیرِ و توجیه قابلِ غیرِ تغییر و گیهچندگان است جاویدان و تغیرناپذیر

 قطعه چگونه" که کند می خود از را پرسش این معضل، این با مواجهه در آناکساگوراس

 شاَپاسخ "شود؟ می تبدیل خون و پوست گوشت، به شود می خورده انسان توسطِ که نانی

 الزم عناصرِ تمامِ باید گندم ذراتِ که باشد تواند می این ممکن توضیحِ تنها که بود این

 ها آن به بتواند غذا هضمِ شدِافر در تا باشد داشته خود بطنِ در را  انسانی اندامِ تولیدِ جهتِ

 .شود تبدیل

هچندگان و تغییر فلسفی بیانِ به یا ،"رفتن بین از" و "آمدن وجود به" موردِ در او توضیحِ

 گندم که -گوشت آمدنِ وجود  به نمونه برایِ) "آمدن وجود  به" این که است این گی

 نهان طورِ  به چیز همه در که است چیزها آشکارشدگیِ واقع در ،(گندم از -نیست

 شد می گرفته ایراد او به. دارد وجود ها چیز ی همه از مقداری چیز هر در  یعنی موجودند،

 چرا پس دارد وجود -ناچیز میزانِ به  هرچند - ها چیز همه از مشخص چیزِ یک در اگر که
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 تفاوتِ دلیلِ به صرفا تنوع این که گوید می پاسخ در او دارند، وجود متفاوت چیزهایِ

 آناکساگوراس ی نظریه این. است چیز آن یمتشکله هایِ مؤلفه از یک هر سهمِ در نسبی

 باور این بر و نهد می "ذره" نامِ متشکله ی مؤلفه بر او. است مشهور "ها نسبت" ی نظریه به

 تا ظاهر در او ایِ ذره ی نظریه. یکدیگرند از متفاوت کامال متفاوت اجسامِ ذراتِ که است

 .دارد مدرن  شیمیِ در ملکولی ینظریه به شباهت حدودی

 این و شده تشکیل نخستینِ عنصرِ نهایت بی از چیزی هر که بود باور این بر آناکساگوراس

 و بوده تر سبک اجسام یِ همه از که بود باور براین و نامید، 1"نوس" یونانی به را عنصر

 را ها چیز ی همه در نفوذ قابلیتِ و بوده تقسیم غیرقابلِ نوس ند،اَ مرکب که ها آن وارونِ هب

 توسطِ محسوس قابلِ غیرِ و کوچک بسیار ی ذره نهایت بی تعدادِ از ماده که ایده این. دارد

 رسیدن کل به جز از و تجزیه تعمیم، گرِ بیان است، شده تشکیل انسان ی گانه پنج حواسِ

 با تنها. شد تبیین دموکریت و لوسیپ توسطِ نظریه این بعد کمی. است اتمی ی نظریه در

 این ی اندیشه ارزشِ به توان می که است دوران در آن فنِ و دانش سطحِ گرفتنِ نظر در

 خشمِ با هم فالسفه این که داد رخ روزگاری در همه این که آن تر مهم برد،  پی فالسفه

 همچون آنان نظریاتِ و عقاید. ها آلیست ایده سرزنشِ با هم و بودند رو هروب داراندین

 میانه هایِ سده دینیِ درازِ شبِ زایِ خفقان سیاهیِ در دوران آن باارزشِ نظراتِ از بسیاری

 شرایطِ در و رنسانس ی دوره در بعد سده بیست تنها. شدند سپرده فراموشی ی ورطه به

 یک پیدایشِ برایِ مهمی بسیار محرکِ و گشا راه نظریات این بازسازیِ که بود تری مناسب

 .شدند  علمی اندازِ چشم

                                                 
1
 - 

Nous
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 با تضاد در و نافی "ذرات" ی نظریه و "ها نسبت" ی نظریه که رسد نظر به چنین شاید

 همواره نامتجانس، موادِ یِکمّ ترکیبِ قالبِ در کیفی تجانسِ  یعنی معضل، این. یکدیگرند

 را آناکساگوراس ذراتِ مطلب، فهمِ برایِ. بود سقراط از پیش اندیشمندانِ فکریِ ی مشغله

 ها، الکترون معادلِ کرد، مقایسه بیستم ی سده مدرنِ فیزیکِ علمِ بنیادیِ ذراتِ با توان می

 به اند، متجانس و متشابه کیفی لحاظِ به که ذراتی. ها کوارک یا و ها نوترون ها، پروتون

 حاصل متفاوت عناصرِ ها، آن متفاوتِ کمّیِ ترکیبِ با یکدیگر، از متفاوت کامال کمّی لحاظِ

 .شوند می

 

 هست چیز هر در چیز همه از: ۱4  تصویرِ

 "nous" ی مقوله دو ابداعِ با او. اند اهمیت حائزِ جنبه دو از آناکساگوراس هایِ اندیشه

 پیشرفتِ برایِ هم بزرگی گامِ( مرکب ی ماده) "homéomère" و( عقل -نفس -روان)

 بینِ  هایی شباهت  علمی لحاظِ به ."فلسفه" انکشافِ برایِ هم و دارد برمی "علم"
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 هاست اتم از متشکل که مدرن علمِ در ملکول مفهومِ و "homéomère " ی مقوله

 نکته این بیانِ با و ها آن بینِ شدنِ قایل تمایز و مقوله دو این کردنِ وارد با او. شود  می دیده

 نخستینِ سنگِ ،"homéomère" نه و است "nous" شناختِ و دانایی دهِسامان که

 نظراتِ از بخش این .سازد  می هموار افالطون برایِ را جاده و نهد  می بنا را متافیزیک

 .گذارد می بسیار تاثیرِ دموکریت و لوسیپ بر آناکساگوراس

 پردازد،  می پیشین ایلیاییِ مکتبِ شناسیِ هستی گرایشاتِ ترکیبِ به واقع در آناکساگوراس

 ی ایده خواهد  می حالِ  عین در دهد توضیح را تغییرات کند می تالش که درحالی  یعنی

 :کند حفظ هم را گیهیگان

 ارسطو. است یافته تشکیل نخستین، سوپِ نوعی کران،  بی یِ ماده نوعی از گیتی(1

 نهد؛  می  "homéomère" نامِ آن بر بعدها

 شود؛  می گوناگون و متفاوت چیزهایِ پیدایشِ موجبِ ذرات این جدائیِ و ترکیب(2

 اشکالِ در و کنند  می تغییر تنها شوند،  می زاده نه و روند  می ازبین نه چیزها این(3

 ؛("هست هرچیز در چیز همه از") شوند  می ظاهر جدیدی

 جدایی و ترکیب موجبِ که دارد وجود( روان -فکر -عقل) نخستینی ی قوه یک(۶

 توسطِ آید  می در نظم به "عقل" توسطِ که " ماده" ترتیب بدین .شود  می ها آن

 .است شناخت و فهم قابلِ هم  انسانی عقلِ
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 برایِ که است مهم اصلِ این است اهمیت حائزِ آناکساگوراس ی نظریه در که  چه آن

 اندیشمندان از ای پاره تر پیش. کرد توجه کمّی شرایطِ به باید کیفی هایِ تفاوت شناختِ

 سویِ به آن دادنِسوق و روش این بسطِ بر آناکساگوراس اما بودند کرده اشاره نکته براین

 امکانِ فانی انسانِ برایِ که بود باور این بر او. داشت سزایی به سهمِ دانش تحلیلِ و تجزیه

 قائل مهمی بسیار نقشِ انسان "عقلِ" برایِ خاطر همین به و دارد وجود دنیا شناختِ

 دنیا تغییرِ و تحرک موجبِ هم که است ای  اصلی عاملِ آن هم "عقل" او باورِ به. شود می

 این. شود می ممکن آن شناختِ و دنیا پذیریِ ادراک که است آن توسطِ هم و شود می

 را خودش پیروانِ هریک بعدها که است متفاوتی فعالیتِ نوع دو تجلیِ عقل گیِهدوسوی

 .داشت

 یا و "نخستین نامتحرکِ محرکِ" آن بر ارسطو که است چیزی مبینِ نخستین بینشِ

 اصلِ ی مثابه به و نبوده شخصی و فردی که عقلی  یعنی نهادند، نام "جهانی عقلِ" هگل

 دنیا که است آن میانجیِ به و کند  می حلول افراد فردیتِ در "آگاهی و زندگی" نخستین

 در دنیا  اصلیِ علتِ ی مثابه به عقل، دومِ نوعِ فعالیتِ اما. شود می پذیر ادراک فرد یک برایِ

 هم عقل معنا این در. آورد می وجود به را پذیری ادراک و اندیشه ، زندگی که است این

 ی دهنده تکامل و طرفدار توان می را ارسطو. غایی علتِ هم و است دنیا نخستینِ علتِ

 پروپاقرصِ مخالفینِ از و گرفت پیش در را دوم دیدگاهِ افالطون و دانست نخست بینشِ

 کل در. بود افالطون نظرِ وارونِ هب مورد این در آناکساگوراس نظرِ. شد نخستین بینشِ

 دیده غایی عللِ به ای نشانه و گرایش ترین کم عقل، ی درباره آناکساگوراس هایِ آموزش

 ناب، تعمقِ و تفکر یافتنِ دنبالِبه عقل در که جایی آن از( سقراط و) افالطون. شود نمی
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 ،(باشد هست، که چنان آن دنیا است بهتر چرا که این) گشت  می غایی علتِ یک  یعنی

 ناامید او از شدت به بیند نمی ها آن از ای نشانه ترین کم آناکساگوراس هایِ آموزش در ولیکن

. بود شفضیلت واقع به دانست  می خطایش آناکساگوراس نزدِ افالطون که چه آن. شود می

 شاملِ باید هرچیزی اصوال و تفکر که بودند باور این بر ارسطو تری کم حدودِ تا و افالطون

 و  انسانی ی اندیشه تکاملِ که شد باعث بینش این باشد، آن غاییِ عللِ تفسیرِ و تبیین

 .ایستد باز حرکت از ها سده  علمی ی اندیشه خصوصا

 

 ؟آمدی دنیا به چه برایِ آناکساگوراس، 

 
 .پردازمب دنیا شناختِ و مطالعه به که آن برایِ

 
 نداری؟ عالقه ات وطن به چرا

 

 فکر درحالِ عمر تمامِ من ،(کند  می اشاره آسمان به که درحالی)

 .هستم آن به کردن

 



 دهم فصلِ

 نخستین هایِ اتمیست

 

:فصل نیا در  

 خالء یِ مقوله ◄

 بینی نهان اتم بشکافی را ای ذره هر دل◄

 ترسید نباید مرگ از چرا◄
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 پارمیندوس و هراکلیت جانبِ از مطروحه متافیزیکیِ مسائلِ به چندگرایان که هایی پاسخ

 گرائی اتم ی فلسفه که بود رابطه این در. کرد نمی قانع را گرایان پرسش دادند  می ارائه

 این به که شود  می اطالق اندیشتی سیستمی آن به اتمی ی فلسفه یا گرائی اتم. آمد وجود به

 خالء و( ِتقسیم قابل غیرِ اجسامِ) اتم از است آن در چه هرآن و طبیعت که دارد باور

 ها بعد که بودند دموکریت و لوسیپ ی نظریه این اولیه گذرارانِ بنیان. اند شده تشکیل

 .بخشیدند تکامل را دو آن نظریاتِ لوکرس و اپیکور

 Ex nihilio) "آید نمی وجود به هیچ از چیز هیچ": که بود باور این اینان شروعِ ی نقطه

fit nihil)، اصلِ هر یا و "جوهر" ازنه  و "روح" از نه چیز هیچ و است ماده چیز همه 

 .آید نمی وجود به دیگری غیرمادیِ

 ماده، گیِهناپیوست به باور یکم،. آورد وجود به انقالبی  جنبه دو از کم دستِ اتمی ی نظریه

 هر(.  نیستی) خالء وجودِ  به باور دوم، تقسیم، قابلِ غیرِ کوچکِ ی ذره ی مثابه به اتم  یعنی

 برانگیخت را باوران دین و آلیستی ایده مکاتبِ ی کلیه مخالفتِ سخت باورها این دویِ

 به را بود متکی دموکریت اتمیِ ی نظریه بر عمدتا اش نظریه که آناگوراس که طوری به

 آتن از فرار به ناگزیر شاَجان نجاتِ برایِاو  و ندکرد شاَ محکوم اعدام به و متهم دینی بی

 .شد
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 نظریه این میانه هایِ سده در چه و ادیان ی سلطه دورانِ در چه آتی ی سده پانزده طیِ در

 و رنسانس دورانِ ماتریالیستِ ی فالسفه که آن تا شد سپرده فراموشی دستِ به و سرکوب 

 بعد کمی. پرداختند آن احیایِ به گاسندی هولباخ، المتر، رو، دیده هابز، نظیرِ روشنگری

 خود نظریاتِ مبنایِ را نظریه این  شیمی در بویل و فیزیک در نیوتن چون دانشمندانی

 .است دانان فیزیک اصلیِ موضوعِ کماکان امروز به تا و دادند قرار

 ذهنی کامال نظریه این باستان یونانِ گرایانِ اتم نزدِ که درحالی کرد اشاره نکته این به باید

 گرایانِ اتم نزدِ اما نداشت، وجود شاننظریاتِ آزمودنِ و کردن تجربه امکانِ چراکه بود،

 در  تصدیقات و مشاهدات تجربه، براساسِ که است عینی کامال ی نظریه یک مدرن

 .است استوار آزمایشگاه
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 اتم کشفِ: دموکریت

 برجا او از چندانی اطالعاتِ که بود 2لوسیپ شاگردانِ از( م.پ ۶۱1-3۱1) 1دموکریت

 و بدیع بسیار ی نظریه مبتکرِ و داد تکامل را پیشین هایِ اتومیست ی نظریه او. است نمانده

 به ها اتم و شده تشکیل "خالء" و "اتم" عنصرِ دو از دنیا آن طبقِ بر که است درخشانی

 هر ،پروتاگوراس نظرِ به بنا. هستند هم مشابه کیفی لحاظِ به متفاوت بسیار کمّی لحاظِ

 برایِ چیزی اگر رو این از و است حقیقتی کند می حس را آن که فردی برایِ  احساسی

 اما. باشد تلخ حقیقی طورِ به دتوان می دیگری فردِ برایِ باشد شیرین حقیقی طورِ به فردی

 که  ها اتم بلکه نیستند راستین واقعیاتِ ما حواسِ محسوساتِ ،دموکریت ی نظریه برطبقِ

 ما حواسِ دموکریت نظرِ از. باشند  می واقعی اند، مشاهده قابلِ غیرِ ما حواسِ توسطِ

 که را چه آن چراکه باشد، هستی از ما  آگاهیِ برایِ اعتماد قابلِ ی سرچشمه توانند نمی

 خوشِدست دارند قرار شی آن و ما بینِ در که اشیائی هایِ اتم توسطِ بشناسیم خواهیم می

 .شوند می دگرگون و شده تغییرات

 محسوساتِ. کاذب شناختِ و حقیقی شناختِ. داشت باور شناخت نوع دو به دموکریت

  ی حوزه در را حقیقی شناختِ و دانست می کاذب شناختِ ی حوزه در را گانه پنج حواسِ

 سایرِ نظیرِ هم او. دید نمی اندیشه و حس بینِ مطلقی جداییِ هیچ و دید می دیگری

 از و بود قائل رویدادها برایِ شرطی و قید بدونِ و دقیق معلولی و علت ی رابطه ها اتمیست

 روحِ یا و خدایان  نظیرِ بشری فوقِ  موجوداتِ برایِ  جایگاهی هیچ هایش آموزه در رو این

                                                 
1
 - 

Démocrite
 

2
 - 

Leucippus
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 و حکمت یک مبنایِ بر نه که دانست می ها اتم از متشکل را دنیا او. ندارد وجود  جهانی

 به "ضرورت و جبر" یِ واسطه به صرفا بلکه ارزشی، هایِ مقوله یِ پایه بر یا و غائی علتِ

 .اند آمده وجود 

 فقط آن برطبقِ که را پارمیندس هستیِ یِ نظریه اش "اتمی" ی نظریه بیانِ با دموکریت

 تغییر و حرکت به او اما. پذیرد می دیگری، چیزِ نه و باشد داشته وجود تواند  می "هستی"

. بخشد تکامل را پیشینیان اتمیِ ی نظریه شود می مجبور آن توضیحِ برایِ و داشت باور هم

 داشته وجود کرانی بی "تهیِ فضایِ" یک باید آورد وجود  به حرکت که این برایِ گوید می او

 بتوانند هستند حرکت و تغییر درحالِ جاودانه که هایی اتم کران، بی فضایِ آن در تا باشد

 به و نامد  می "خالء" را تهی فضایِ این دموکریت. بخشند تحقق را حرکت و تغییر روندِ

 و برابرِ در را( خالء) "ناهستی" او ترتیب بدین. دارد وجود حقیقتا "خالء" او باورِ

 و نداشته تقدم دیگری بر یک هیچ او نظرِ از و دهد می قرار( ها اتم) "هستی" نگسهمِ

 ضروری ی جنبه یک عنوانِ به را( خالء) هستی -نا هستیِ او. دارند قرار سطح یک در هردو

 .کند می مطرح دنیا شناختِ جهتِ

 ها اتم که است باور براین و بیند می ها اتم درونِ در را چیزها تحولِ و تغییر علتِ دموکریت

 آرایش را خود جدیدی اَشکالِ در کرده، برخورد یکدیگر با خالء در شان حرکتِ هنگامِ در

 شوند، می متولد چیزها": است ها اتم ترکیباتِ این از ناشی دنیا دائمیِ تغییراتِ و داده

 نه و است آفریدگاری ی آفریده نه که تغییری درحالِ دنیایِ ،"میرند می و زیند می

 از که است ضرورتی چیزها زوالِ و پیدایش. طبیعیافر نیرویِ یک ی اراده بر بنا تغییراتش

 ی پایه بر عمده طورِ به چیزها این به شناخت و  آگاهی. شوند می ناشی طبیعت قوانینِ
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 که است طبیعت از "کِدِر" شناختی صرفا حسی ادراکاتِ این اما است، ما حسیِ ادراکاتِ

 و ها اتم شناختِ همانا اشیا جوهرِ شناختِ. شوند برین و "شفاف" انسانی خردِ توسطِ باید

 .است خالء

 او. است ندارزشم بسیار که اوست اخالقِ ی نظریه دموکریت ی فلسفه دیگرِ ی جنبه

 چیز بهترین" گوید؛ می او. دید می  زندگی از بردن لذت و شادی در را ها انسان بختیِ نیک

 حقیقی شناختِ او برایِ طورکه همان اما. "است کمینه رنجِ و بیشینه لذتِ آدمی برایِ

 اصلِ به او. نیست حسی لذتِ با مساوی هم حقیقی لذتِ نیست، حسی شناختِ با مترادف

 یکی متفاوت افرادِ در لذت و خوشی منشا او دیدِ از جاکه آن از و داشت باور لذت در نیکی

 گراییِ نسبیت. دانند می گرایی نسبیت یِ فلسفه گذارِ پایه را او است نسبی امری و نبوده

 تکامل را آن سوفسطائیان بعدها که است او اتمیِ ی فلسفه نتایجِ از خود دموکریت

 .بخشیدند

: است انسان هایِ گیری پی و ها نیاز ی فرآورده بشری تمدنِ که بود باور این بر دموکریت

 عنکبوت از را گی بافند و ریسندگی کند، می تقلید طبیعت از را هنرها و صنایع انسان"

 "…گان پرند از را آوازخوانی و پرستوها از را سازی خانه آموزد، می

 درموردِ نوشت، بسیار مطالبِ خود از پیش اندیشمندانِ تمامِ ی درباره که افالطون

 ی کلیه تا بود داده دستور که شده روایت حتا. گیرد می پیش در موذیانه سکوتی دموکریت

 سخیفانه، تعصباتِ. زنند آتش و کرده خریداری را دموکریت هایِ کتاب هایِ نسخه

 یا و دینان  بی علیهِ دین شارحانِ عملیِ و فکری ی مشغله تنها سوزی کتاب و نظری کوته

 هم افالطون چون  نامی صاحبِ فیلسوفِ شاملِ و نبوده خواهان آزادی علیهِ مستبدین
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 ی فلسفه در چیزی چه پس قدرت، نه و بود ثروت نه اختالف موردِ ی مساله! شود می

 بود؟ برانگیخته افالطون در را تنفری چنین که داشت وجود دموکریت

 بود قبول قابلِ نه افالطون برایِ وجه هیچ به آن فلسفیِ نتایجِ و دموکریت میسمِات ی نظریه

 خصلتِ نخست. کرد اشاره توان می نکته دو به کم دستِ رابطه این در. تحمل قابلِ نه و

 در. دموکریت ی فلسفه در خصوص به و ها اتمیست فلسفیِ نظریاتِ ییِگرا غایت ضدِ

 عبارتِ به یا ،"نیکی" ی برپایه افالطون یِ فلسفه بنیادِ که دید خواهیم آتی صفحاتِ

 بر است مبرمی اصرارِ و تأکید اش شناسی هستی و است شده بنا "ارزش" فلسفه ترِ صحیح

  کامل طورِ به دموکریت میِات ی نظریه که صورتی در ،"ارزش" ی مساله مطلقِ اصالتِ

 .است "ارزش" از مستقل

. بود دموکریت نزدِ لذت ی فلسفه درواقع یا و گرایی نسبیت ی مساله دوم یِ نکته

 مواضعِ و گرایی نسبیت از نادرست تفسیرِ و فهم عدمِ با همراه افالطون افراطیِ ییِگرا غایت

 اسقفِ 1هیپولیت. کشانید دموکریت با ای دشمنی چنین به را افالطون دموکریت،  اخالقیِ

 افالطون نظرِ ِ مشابه نظری هم یازدهم قرنِ در مسیحیت شارعانِ از یکی و فیلسوف

 سخره  به را چیز همه مرد این": گوید می اعتراض با و دارد می ابراز دموکریت ی درباره

 .”اند بوده بیهوده و یاوه سراسر بشری آمالِ و عالیق گویی تو. است گرفته

 بیان را "کافی علتِ" اصلِ و "علیت" قانونِ بار  نخستین برایِ که است  کسی دموکریت

. داشتند باور علیت به شدیدا و بودند جبرگرا بسیار یونانی هایِ میستات درمجموع. کرد

. بودند ناپذیر انعطاف بسیار لحاظ این از و دیدند می را علتی ای  پدیده هر پسِ در ها آن

                                                 
1
 - 

Hipolit
 



اریخ و زمینه های اجتماعیِ آنپیدایش و تکوین خرد در ت  
 

 با اپیکور بعدها. بود هجدهم ی سده در 1الپالس مکانیکیِ گراییِ علیت شبیه آنان مواضعِ

 .بکاهد ها آن افراطیِ جبرگراییِ از کرد  سعی حدودی تا "حادثه" عنصرِ کردنِوارد

 هم کنارِ در را خوان ناهم فیلسوفِ دو سیمایِ باستانی، رسمِ یک بر بنا کالسیک دورانِ در

 و است دموکریت ما خندانِ فیلسوفِ. گریان دیگری و خندان  یکی. کردند  می ترسیم

 و خندد  می  یکی چرا. گرفت جدی باید را چهره دو تقابلِ این. هراکلیت گریان فیلسوفِ

 دانست؟ پدیده یک از متفاوت فلسفیِ برداشتِ دو نمادِ را آن باید آیا گرید؟  می دیگری

  نه و گریست، باید  نه": که است باور این بر و گیرد نمی را کدام هیچ جانبِ 2اسپینوزا

 ."فهمید باید بلکه خندید،

 

 روبنس اثرِ هراکلیت و دموکریت: ۱3 تصویرِ

                                                 
1
 

- Simone Laplace  (1۱۶۵ – 1۰2۱فیزیک دان و ریاضی دان، از پیروان سرسخت علیت  ، ) گرایی م
 

2 -   Benedictus de Spinoza(1۱32 – 1۱۱۱  ، )کی از فیلسوفان بزرگ خردگراییم
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 تضاد و شدن است، تراژیک فیلسوفِ یک او که است علت این به گرید  می هراکلیت اگر

 شدنِ جاری موجبِ دودش و سوزاند  می را چشمانش آتش شاید. است اش فکری ی مشغله

 و اتمی بمبِ به و است آمده خشم به دموکریت کشفِ از هم شاید. شود  می شاَ اشک

 وجهِ دو باید همواره گوید  می او به دیالکتیک چراکه اندیشد،  می احتمالی هیروشیمایِ

 چندان امرِ هم دانستنکمیک فیلسوفی را اتم کاشفِ دیگر سویِ از !داشت نظر در را ماجرا

 بعدها که باشد اش کشف از خوشحالی از  ناشی شاید دموکریت ی خنده. نیست قبولی قابلِ

 خواهد نجات مرگ از را بسیاری هایِ انسان و رفت خواهد کار به ها بیماری ی معالجه در

 .داد

 در را (microcosme) خُرد دنیایِ ی واژه بار  نخستین برایِ که است  کسی دموکریت

. برد  می کار  به گیتی کلِ یا (macrocosme) کالن یِ دنیا ی واژه مقابلِ در انسان، موردِ

 او. دهد  می قرار آن مقابلِ در نه و تر بزرگ دنیایِ از بخشی صرفا را انسان او ترتیب این به

 بس ای ایده: دهند  می تشکیل را دنیا مابقیِ که داند  می عناصری همان از متشکل را انسان

 این است تر مدرن و نوتر هم این از حتا دموکریت ی اندیشه در چه آن.  علمی و شجاعانه

 در باور این با او. است( ذهن در فقط نه و عینی) واقعی دنیایِ در انسان جایگاهِ که است

 را  اخالقی مسائلِ پیدایشِ ی زمینه اما کشد،  می خدایان وجودِ بر بطالن خطِ که  آن عینِ

 خود  به را جوان مارکسِ توجهِ که بود دموکریت نزدِ نکته این دقیقا .کند  می فراهم هم

 بودنِ عینی  یعنی دهد،  می اختصاص آن   به را خود 1دکترایِ ی نامه پایان و کند  می جلب

 نزدِ که دیگری ی نکته .ندارند آن در  جایگاهی خدایان که اخالقی به پرداختن و واقعیت

 امری است، قائل آموزش برای که است اهمیتی کند  می جلب خود  به را ما نظرِ دموکریت

                                                 
1 - Différence de la philosophie de la nature chez Démocrite et Épicure (1841, Karl Marx) 
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 تاکیدِ آن به هم مارکس بعد کمی و هجدهم ی سده در ماتریالیست ی فالسفه بعدها که

 .دارند بسیار

 لقب "ای دانشنامه" هایِ انسان ها آن به شانِ دانش وسعتِ ی واسطه به که  کسانی تاریخ در

 محسوب شان ترینِ مهم از هگل و الیبنیتس با همراه دموکریت. بودند اندک بسیار اند داده

 .شوند می
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 زیستیشاد کشفِ: اپیکور

 را دموکریت یِ فلسفه و زیست می دموکریت از پس سده دو( م.پ 3۶1-2۱1) 1اپیکور

 خدایان برایِ کامل باصراحتِ استادش مانندِ نیز اپیکور. بخشید تری بیش غنایِ و بسط

 ی ماده بودنِ جاودانی بر تماما شاَ فلسفه و نبود قائل دنیا امورِ در نقشی ترین کوچک

 .است شده بنا متحرک

 ارسطو نظرِ برخالفِ( پذیرد  می را اتم بودنِ تقسیم قابلِ غیرِ ی نظریه دموکریت از اپیکور

 جبرگراییِ بینشِ او وجود این با(. است تقسیم قابلِ نهایت بی تا ماده که بود معتقد که

 کرد تبیین را "ها اتم خودیِ خودبه انحرافِ" ی نظریه و نپذیرفت را دموکریت مکانیکیِ

 خود انحراف این. دهد توضیح را خالء در ها اتم برخوردِ امکانِ بتواند طریق آن از تا

 را جبرگرایی شکستنِ و فروپاشی که آورد  می وجود به زنجیری ی گونه به را بعدی انحرافاتِ

 .شوند می موجب

 وارونِ هب. بود فیزیک در آزادی ی کننده تضمین ها اتم ی اولیه انحرافِ این اپیکور برایِ

 اپیکور داشتند، باور الهی  مشیتِ و تقدیر به سخت که شانهایِ ای دوره هم و رواقیون

 به تنها  و تنها بلکه الهی،  مشیتِ برایِ  نه و بود قائل سرنوشت برایِ  نه نقشی ترین کوچک

 .داشت باور "حادثه" و "ضرورت"

 و "ضرورت" بینِ دیالکتیکی ی رابطه طرحِ به که است فیلسوفی نخستین اپیکور

 علیت با رابطه در دموکریت افراطیِ مکانیکیِ بینشِ با مقایسه در که پردازد، می "حادثه"
                                                 
1
 - 

Epicure
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 از حادثه و ضرورت بینِ ی رابطه به نوزدهم ی سده در بعدها. بود جلو به مهمی بسیار گامِ

 دانان فیزیک اذهانِ نظری لحاظِ به بیستم ی سده در حتا و شد خاصی توجهِ فلسفی ی زاویه

 .کرد مشغول خود به بسیار هم را

 ولیکن بوده محدود بسیار ها اتم انواعِ تعدادِ که پذیرد می را ارسطو ی نظریه این اما اپیکور

 که الفبا  حروفِ نظیرِ شوند،  می متنوعی بسیار هایِ آرایش پیدایشِ موجبِ ها آن ترکیباتِ

 .کرد ایجاد توان  می کلمه نهایت بی شان ترکیبِ از ولیکن است محدود ها آن تعدادِ هرچند

 از خود روح اپیکور برایِ اما داشت، ماده از مستقل و غیرمادی واقعیتی روح افالطون برایِ

 مرگِ از پس که جسمانی ی ماده از تر رقیق و تر سبک بسیار ای ماده اما شده، تشکیل ماده

 است روح شدنِناپدید ی واسطه به دقیقا و شود،  می حل مرده فردِ جسمانیِ کالبدِ در انسان

 .دهد راه خود  به ترس مرگ از نباید انسان که

به و باشند می انسان در ترس و نادانی ی کنندهتغذیه و منبع دین و خرافات اپیکور نظرِ از

 اخالقِ ی فلسفه. زدند دست ها آن علیهِ جانبه همه نبردی به پیروانش و او خاطرهمین

 ها ترس انواعِ از را انسان تا کند می تالش وی. است  انسانی کمالِ رفیعِ قللِ از یکی اپیکور

 خود از او. دهد نشان را آن در انسان جایگاهِ و بشناسد انسان به را طبیعت سازد، رها

 به انسان  آگاهیِ" پاسخش چیست؟ در انسان نزدِ ترس عاملِ و منشا که پرسد می

 .بود "مرگش

 مرگ از ام زنده که زمانی تا: کند می استدالل چنین "مرگ از ترس" با مبارزه برایِ او

 از پس  یعنی هم، آن از پس و دانم، نمی شاَ درباره هم چیزی نتیجه در و نیست خبری
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 مرگ از بعد ی درباره چیزی من چراکه داشت، نخواهد مفهومی برایم مرگ دیگر مردن،

 آن به کند، فراموش را "مرگ" که کند می توصیه انسان به ترس از رهایی برایِ. دانم نمی

 منافعِ که هستند کسانی گفت می او. گیرد را بهره ترین بیش  زندگی از و نیندیشد

 واقعیِ امورِ و مشکالت از ها انسان حواسِ و  هوش که کند می ایجاب دنیا این در شان مادی

 از پس دنیایِ متوجهِ را ها  انسان افکارِ و  ذهن آنان منظور این برایِ و گردد منحرف دنیوی

 و موهبات به شان کردنِ پشت میزانِ ازایِ به که دهند می نوید آنان به و کنند می مرگ

 پاداشی تخیلی دنیایِ یک در شان مرگ از پس گذرا، و فانی دنیایِ این در هایِ خوشی

 .بود خواهد خاطیان انتظارِ در هم ناکهول مجازاتی البته. کرد خواهند دریافت متناسب

 قرار دشنام و تکفیر موردِ تنها نه تاریخ طولِ در همواره اپیکور انسانیِ و شاد زیبا،  ی فلسفه

 کامال نظریاتِ موارد از بسیاری در و شده واقع هم تحریف خوشِتدس شدیدا بلکه گفت،

 زشتی و سخیفانه بس کارزارِ ها سده طیِ در. دادند نسبت او به را عقایدش مقابلِ ی نقطه

 اند جمله آن از شد، واقع نادرستی و زشت اتهاماتِ معرضِ در او و درگرفت اپیکور علیهِ

 گرایشاتِ مبیینِ نادرست اتهاماتِ این واقع در. طلبی لذت و گویی درشت اتهاماتِ

 و سرزنده شاد، هایِ فلسفه از ادیان ی همه کلی طورِ به و اپیکور از کلیسا ی جویانه انتقام

 پردازانِ نظریه دستِ در دست ادیان ی کلیه شارحانِ تاریخ طولِ در. باشد می امیدبخش

 نادرست اتهاماتِ ها خروار زیرِ را خود فلسفیِ مخالفینِ اند کوشیده همواره حاکم طبقاتِ

 از بردن لذت و شادزیستن با مترادف را  نیکی ،1اسپینوزا همچون اپیکور. سازند خفه و بدنام

 بر آن در ها انسان مناسباتِ که دید می عذاب و رنج از رها ِ زندگی یک در  یعنی ، زندگی

 .باشد شده بنا صمیمیت و دوستی  یعنی بودن،یکدیگر حالِ به مفید اصلِ ی پایه

                                                 
1
 

-   Benedictus de Spinoza(1۱32 – 1۱۱۱   ، )کی از فیلسوفان بزرگ خردگراییم
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 برگزار ایوان در رواقیون و مدرسه در ارسطو آکادمی، در افالطون درسِ هایِ کالس

 هم گزینش این. برگزید منظور این برایِ را شهر از خارج در  باغی اپیکور اما شدند،  می

 .باغ آرامشِ به بردن پناه و شهر هیاهویِ از جستن دوری: بود کوریاپ ی فلسفه مبینِ خود

 که کند، می توصیه(را دنیا از گیری گوشه) اجتماعی تالطماتِ و ها ناآرامی دورانِ در اپیکور

 ارزشِ نوع هر از عاری و اسفناک کریه، ی چهره آن با روشنی به البته و است تخیلی دیدی

 هم که  درحالی. ندارد شباهتی ترین کوچک کنند، می ترسیم او از شاَ مخالفان که اخالقی

 انتخاب ثروتمند هایِ خانواده شهروندِ مردانِ بینِ از را شانِ شاگردان ارسطو هم و افالطون

 حتا و( فروشانتن جمله از) زنان بود، باز همه رویِ بر شاَباغ درِ اپیکور اما کردند،  می

 انقالبی بلکه استثنائی فقط نه اقدامی این دوران آن در. بودند شاگردانش بینِ در گان برد

 .بود

 او. است گانه پنج حواسِ طریقِ از اطالعات کسبِ به متکی تماما اپیکور شناختِ ی نظریه

 تفسیر ماَ حواس مجرایِ از را دنیا من و اندَ حقیقت منادیِ ما حواسِ ی کلیه": گوید  می

 را حسی ادراکاتِ که ندارد وجود چیزی کنیم شروع درست فرضیاتِ از چه چنان. کنم  می

. است عقب به  گامی دموکریت شناختِ ی نظریه با مقایسه در اپیکور بیانِ این. "کند ابطال

 نیست  کافی تنهایی به این اما باشند، می ها  آگاهی ی همه مبنایِ شک بدونِ حسی ادراکاتِ

: گوید می هراکلیت که بود خاطر بدین دقیقا. کنیم تفسیر درستی  به را ها آن بتوانیم باید و

 بدی بسیار شواهدِ هستند بربر روحِ صاحبِ که ها انسان برایِ ها گوش و ها چشم"

 رابطه همین در. انجامد می خطا  به اجبارا آمپریک ی جانبه یک و تنگ رویکردِ. "باشند می
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 که درحالی است، بزرگ اندازه بی خورشید که آموزد  می ما به دموکریت گوید می 1سیسرون

 .است تر کم هم متر  یک از خورشید قطرِ که است باور این بر اپیکور

 که صمغ و زفت پیه، موم، عنصرِ چهار از بود ترکیبی که بود رایج پمادی باستان یونانِ در

 روان سالمتِ برایِ هم اپیکور. دادند می نسبت تن سالمتِ برایِ آسایی معجزه خواصِ آن به

 :کند می پیشنهاد را خود اکسیرِ چهار

 

 ؟چیست در خوشبختی رمزِ 

 

 ؛"نترس خدا از"

 ؛"مده راه دل به هراس مرگ از"

 ؛"آید دست  به آسان است خوب چه آن "

 ."است تحمل قابلِ است بد چه آن "

 

 صرفِ اجسام، ی کلیه که کرد ثابت عقلی استداللِ کمکِ به که بود  کسی نخستین اپیکور

 از پس بعد، ها سده. هستند برابری هایِ سرعت دارایِ آزاد سقوطِ طیِ در شان، وزنِ از نظر 

                                                 
1 -  Marcus Tullius Cicero (۶3 – 11۱ ، )خطیب، سیاست مدار و نویسنده رومی  م 
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 هایِ اتمیست پدرِ ،1گاسندی رسید، اثبات به گالیله توسطِ یتجرب طورِ به نظریه این که آن

 و بوده کران  بی دنیا که بود باور این بر اپیکور. پردازد  می اپیکور از ستایش به سخت مدرن،

 اصلِ همان باور این. آید درمی دیگر شکلِ به شکلی از تنها و است ناشدنینابود هم ماده

 نه را انرژی آن برطبقِ که رسید اثبات به نوزدهم ی سده اواسطِ در که است انرژی بقایِ

 .کرد تبدیل دیگر نوعِ به نوعی از را آن توان می تنها بلکه کرد، نابود نه و آفرید توان می

 

 زیستی شاد اندیشمند چهار انیشتن و مارکس ،اپیکور ،ارسطو: ۱۰ تصویرِ

 همین و بود مادی سراسر یونانی هایِ میستات بینیِ جهان که گفت توان می مجموع در

 دشمنیِ هم و آورد ارمغان به شان برایِ را ها آلیست ایده دشمنیِ هم شان بودنِماتریالیست

 نوزایی دورانِ تا باستان دورانِ باارزشِ نظراتِ از بسیاری همچون آنان عقایدِ. را دین اهلِ

 آن توانست نمی دوران آن داریِ برده تولیدِ ِ وجه چراکه. شد سپرده فراموشی ی ورطه به
                                                 
1- Pierre Gassendi, 1592-1655 
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 استفاده و مناسب کاربردِ جهتِ در چه و آنان نظریاتِ تاییدِ منظورِ  به چه را الزم تکنولوژیِ

 برایِ. آورد وجود به ها انسان رفاهِ و  زندگی شرایطِ بهبودِ هدفِ با روزمره زندگی در ها آن از

 برایِ بازی اسباب تولیدِ سطحِ از آن کاربردِ اما کردند کشف را بخار نیرویِ آنان نمونه

 .نرفت جلوتر ثروتمندان سرگرمیِ

 یکی ،1فاینمن ریچارد امروزی، علمِ در جایگاهش و اتمی ی نظریه اهمیتِ به بردن پی برایِ

 :نویسد می چنین بیستم ی سده دانانِ فیزیک ترین برجسته از

 فقط و شود نابود بشری علمِ و دانش ی کلیه ای فاجعه ی واسطه به باشد قرار اگر "

 هایِ نسل به جمله یک در فقط را بشری دانشِ ی گنجینه کلِ که باشیم مجاز

. باشد تواند می اتمی ی نظریه تردیدی ترین کوچک بدونِ دهیم، انتقال بعدی

 کوچک نهایت بی ذراتِ این و شده تشکیل اتم از چیز همه که واقعیت این ، یعنی

 و کنند می جذب را یکدیگر کم فواصلِ در حرکتند، در دائما معینی مسیرهایِ در

 کوتاه ی جمله همین در. کنند  می دفع را همدیگر چسبند می هم  به که وقتی

 البته. است نهفته دنیا ی باره در مهمی العاده فوق و زیاد نهایت بی  علمیِ اطالعاتِ

 ."باشیم برخوردار تحلیل و تفکر قدرتِ ای کمینه یک از که آن شرطِ به

 اختصاص اتمی ی نظریه به تماما شد، نقل آن از باال  جمالتِ که کتابی نخستین فصلِ

 هایِ حوزه بلکه است مدرن فیزیکِ مسائلِ از بسیاری گویِ پاسخ تنها نه نظریه این. دارد

 .گیرد می بر در هم را  علوم سایرِ و ژنتیک و بیولوژی ، شیمی

                                                 
1 - Richard Feynman, Lectures on Physics, Vol. 1, P. 1-3.

 





 یازدهم فصلِ

 سوفیزم: گرا ذهنی آلیزمِ ایده تولدِ

 

:فصل نیا در   

 زند می انسان را آخر حرفِ◄

 فرهنگ دارانِ طلیعه◄

 ورزی سفسطه◄
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 ی واژه از مشتق خود است "dialektik" آن یونانیِ ی ریشه که دیالکتیک ی  واژه

"dialegomai" ،تدریج به  که بود "مباحثه" یا و "وگو گفت" معنایِ به که است 

 ،"سقراطی شنودهایِ و گفت" در را آن اوجِ و شد متحول "مباحثه هنرِ" معنای به

 بلکه نبوده، تصادفی وجه هیچ به هنر این پیدایشِ. کرد مشاهده توان می افالطون ی نوشته

 در ریوَسخن و مجادله مباحثه، هنرِ که بود آتنی دموکراسیِ ماهیتِ ی فرآورده

 شاَ سیاسی –اجتماعی دموکراسیِ شرایطِ در آتن در. طلبید  می را همگانی هایِ گردِهمایی

 ی عرصه به پا ای حرفه رانِوَ سخن از متنوعی بسیار و سرشناس هایِ چهره از نسلی که بود

 و نترس فیلسوفانی و اندیشمندان از رنگارنگی و گسترده بسیار طیفِ: نهادند اجتماع

 .اصول ترین کم فاقدِ ایِ حرفه شیادانِ و مایه بی فریبانِ عوام تا گرفته شجاع

 بدی شهرتِ از امروزه( گران مغلطه) "سوفسطایان" یا و "سوفیست" هایِ واژه

 و نغز جمالتِ قالبِ در گویی دروغ و فکرانه روشن شیادیِ مغلطه، عمده طورِ به و برخوردارند

 که sophos یِ واژه. بود این ی وارونه ابتدا در اما. کنند  می متبادر ذهن به را شیرین

 یونانِ در. است "فرزانه حکیمِ" یا و "خردمند" معنایِ به است sophiste ی واژه ی ریشه

 برده کار به ها آن ی درباره هم سوفیست لفظِ که بردند  می نام گانه هفت حکمایِ از باستان

 زمانِ دانشِ و حکمت استادِ که شد  می اطالق  کسی به "سوفیست" دوران آن در. شد می
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 ی واژه. شد   اطالق "فیلسوف" ی واژه به بعدها که داشت را معنائی همان واقع به. بود خود

 و پرمدعا فردِ یک درموردِ و شده ابداع فیثاغورس مکتبِ هوادارانِ توسطِ "فیلسوف"

 یعنی بود، بهره بی آن از که بود ای دانایی و حکمت ِ مدعی که شد  می برده کار به متظاهری

 ها، سوفیست به افالطون و سقراط شدیدِ حمالتِ با بعدها اما. داشت منفی بارِ واژه این 

 پیدا تحقیرآمیزی و منفی بارِ "سوفیست" لقبِ که ترتیب  بدین کرد، تغییر واژه این معنایِ

 .گرفت را حکیم و خردمند "سوفیست" اَرجِ پُر ی واژه جایِ "فیلسوف" ی واژه و کرد

 و جزم هر مقابلِ در که بودند فردگرایانی و آزاداندیشان نخستین، هایِ سوفیست

 بر آنان. "کرد شک باید هرچیز در"  بود این ها آن کالمِ تکیه. ایستادند  می ای کیشی راست

 که است واضح. برد انتقادها شدیدترین ضربِ زیرِ باید  می را ای ایده هر که بودند باور این

 چنین با. دارد خود در را دیالکتیکی و انقالبی یِ هسته یک شک  بی دیدگاهی چنین

 دیالکتیکِ توسطِ و کردند تجربه را سوبژکتیویزم قدرتِ ها سوفیست بینشی

 شده مفروض ای شده پذیرفته و مسلم امرِ ابژکتیو لحاظِ به که جزمی هر شان سوبژکتیوی

 .کوبیدند  می شدت به را بود
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 انسان کشفِ: پروتاگوراس

  .نامد می سوفیست را خود که است کسی نخستین( م.پ ۶۵1-۶21) 1پروتاگوراس

 دیدی سیاسی لحاظِ به که بودند اصیلی فیلسوفانِ تبارِ از نخستین، هایِ سوفیست

 آنان. دادند  می ارائه طبیعت از ماتریالیستی  شناختی فلسفی لحاظِ به و داشتند دموکراتیک

 میالدی هجدهم ی سده در شان فرانسوی همتاهایِ نظیرِ. دانش دارِدوست و بودند خردگرا

 و تکاملی روندِ و ایستادند  می تعصبی و جزم هر مقابلِ در گو، بذله هم و بودند هوشمند هم

 جانبه همه هایِ توانایی و الزم هایِ قابلیت آنان. داشتند آنان مشابهِ بیش و کم سرنوشتی

 یک در. داشتند آشنایی مختلف فنونِ و علوم با و داشته را معضالت و امور به برخورد برایِ

 و روَسخن گورگیاس بود، اخالق آموزگارِ پروتاگوراس. بودند حریف فن همه آنان کالم

 دانشمندی 3هیپیاس و زبان استادِ و ادیب 2پرودیکوس دست، چیره مداری سیاست

 انحطاط به رو سرعت به آنان مکتبِ اما زمان گذشتِ با. مختلف هایِ زمینه در برجسته

 ترِ بیش دستمزدِ کسبِ برایِ ثروتمند اربابِ یک وجویِ جست در سرگردان "حکیمِ". نهاد

 .گشت تمسخر و خفت نمادِ که شد متحول شخصیتی به او

 با ها آن انطباقِ به دارد بستگی ها ه اید اعتبارِ که این  یعنی – فلسفی ابژکتیویزیمِ

 تا فلسفی مکاتبِ تمامِ مشترکِ ویژگی -ما ذهنِ از خارج دنیایِ  یعنی عینی، هایِ واقعیت

 عوض در و گسستند دید این از بار  نخستین برایِ اما، ها، سوفیست. بود زمانی آن

 ": گوید  می که پروتاگوراس معروفِ ی جمله. کشیدند پیش به را فلسفی سوبژکتیویزمِ

                                                 
1
 - 

Protagoras
 

2
 - 

Prodicos
 

3
 - 

Prodicos
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 نیستی معیارِ و هستند که است  هایی چیز ِ هستی معیارِ. است چیز همه معیارِ انسان

 هرچند. کند  می بیان را دیدگاه این شکلی موجزترین و بهترین به ،"نیستند که  هایی چیز

 را "انسان" ی مقوله مثال برایِ کرد، دریافت متفاوتی هایِ برداشت توان  می جمله این از که

 موجود اشیاءِ صرفا نه "چیزها" از منظور یا و کرد تعبیر جمعی انسانِ بلکه منفرد انسانِ نه

 هم را ها ارزش قلمروِ همچنین بلکه نداَ محسوس حسی ادراکاتِ طریقِ از که طبیعت در

 .گیرند  می دربر

 

 است چیز همه معیارِ انسان،: ۱۰  تصویرِ

 تمامِ که دید  می را گرائی نسبی یک حکم این در افالطون. "است چیز همه معیارِ انسان،"

 مسئله دلیل چند به جمله این اما. کند  می فدا را …و حقیقت عدالت، خیر، نظیرِ ها ارزش
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 چه به و چیست "چیز" آن دوم ست؟کی "انسان" که آن یکی. کند  می رها نامعلوم را

 ِ کلی مفهومِ به یا و ،...(و او، تو، من،) است نوعی انسانِ آیا "انسان" از منظور است؟ معنایی

 چارچوبِ در چراکه نداشت، اهمیتی ترین  کوچک تمایز این افالطون نظرِ از. است آن

 افالطون، نظرِ وارونِ به اما. چیزها در  نه و است موجود خود  خودیِ به "حقیقت" شاَ فلسفه

 بگوییم که است این از متفاوت است نسبی خاص فردِ هر برایِ هرچیز که این گفتنِ

 وقتی فیزیک در نسبیت ی نظریه در نمونه برایِ. است نسبی عام انسانِ برایِ چیز همه

 به حکم این ،" گر مشاهده" از است تابعی و است نسبی زمان ِ گیریِ اندازه گوییم  می

  پروتاگوراس. دارد را خودش ِ گیری اندازه معیارِ فردی هر که نیست معنا این به وجه هیچ

 .است چیز همه معیارِ که است عام انسان او نظرِ از. نبود گرا ذهنی یک وجه هیچ به

 که است مجرد فقط افالطون نظرِ از است؟ معنایی چه به پروتاگوراس نزدِ "چیز  همه" اما

 یونانی زبانِ در که برد  می کار به ای واژه "چیزهمه" برایِ پروتاگوراس. دارد واقعیت

 "چیزها" جزوِ دیگر خورشید گاه آن تفسیر این با. است  انسانی فعالیتِ و کُنش ِ معنای به

 از یکی برابرِ در ما جا این در. است چیز یک "رفتن جنگ به تصمیمِ اتخاذِ" اما نیست،

 حساب به که است  انسانی عملِ قلمروِ و انسان تنها ": هستیم ها سوفیست  اساسیِ نظراتِ

 دهد  می انجام انسان که چه آن داورِ یگانه. آسمانی قلمروِ یا و طبیعت قلمروِ  نه و آیند  می

 ."است انسان خودِ

 زبانِ از را پرومته ی افسانه "ها سوفیست" عنوانِ با ششنودهای و گفت از  یکی در افالطون

( ها تیتان) خدایان نیمه از یکی پرومته باستان یونانِ اساطیرِ در .گوید  می باز پروتاگوراس

 ، انسان آفرینشِ هنگامِ به زئوس .داشت خدایان خدایِ زئوس، نزدِ ای ویژه جایگاهِ و بود
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 مظهرِ که آتش جز بدهد انسان به را چیز همه تا برگزید بود اعتمادش موردِ که را پرومته

 نادانیِ گرویِ در را شتقدر دیگری خدایِ هر نظیرِ هم، زئوس. بود امید و آگاهی

 .بیند می پرستندگانش

 

 پاریس لوور، یِ موزه آدام، سباستیان نیکوالس اثرِ ،زنجیر در پرومته: ۱4  تصویرِ

 اما. کرد حل را آدمیان مشکالتِ از بسیاری و داد انجام خوبی به را وظیفه این پرومته

 به که پرومته. بود بسیار سختیِ و رنج متحملِ طبیعت با رویارویی در نادان و آگاه نا انسانِ

 آسمان از را آتش زئوس چشمِ از دور ها، سختی از انسان ییِ رها برای ورزید می عشق  انسان

 در و کشید بند به را او و آمد خشم به او کارِ این از زئوس. داد هدیه آدمیان به و ربود
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 به پوزش و نشد پشیمان خود ی کرده از اما پرومته. کرد زندانی قفقاز کوهِ در ای قلعه

 و خورد می را او جگرِ و آمد می عقابی هرروز زئوس فرمانِ به. نبرد مطلق قادرِ درگاهِ

 اما شود می متحمل را ابدی عذابِ و رنج این پرومته. رویید می نو از جگر هنگام شب

 کشد می را عقاب گذرد، می وادی آن از هرکول روزی که آن تا دهد نمی دست از را امیدش

  .کند می آزاد را پرومته و

 برایِ ها انسان راسخِ ی اراده نمادِ که شود می قهرمانی پرومته بشر فرهنگِ و تمدن تاریخِ در

 ها انسان داشتنِ نگاهنادان در را ها انسان بر شان قدرتِ که است پرقدرتی خدایانِ با رقابت

 شگرفی جایِ دهد  می قرار پروتاگوراس دهانِ در را داستان این افالطون که این. بینند  می

 گراییِ انسان علیهِ خودش خاصِ روشِ با ترتیب بدین گرا انسان ضدِ افالطونِ. نیست

 را تاریخ سرتاسرِ گرایِ انسان ترین بزرگ این پرومته، و کند  می طغیان ها سوفیست

 .داند  می ابدی عذابی و رنج ی شایسته

 از  یکی. کرد  می دریافت تدریس حقِ شاَ شاگردان از تدریس ازایِ در پروتاگوراس

 خواهد  می استاد از نبود تدریس حقِ پرداختِ به قادر  مالی فقرِ ی واسطه به که شاَ شاگردان

 به را معوقه تدریسِ حقِ شد، برنده وکیل نقشِ در که ای محاکمه نخستین از پس که

 به که پروتاگوراس. آموخت  می حقوق استادش نزدِ شاگرد این معلوم قرارِ از. بپردازد استاد

 دادگاه در که را متهمی هر وکالتِ شاگردش که بود مطمئن و نازید  می شاَ تدریس  قدرتِ

 با را شرط این کرد، خواهد دریافت را شاَ طلب و شد خواهد برنده چرا و  چون  بی بپذیرد،

 شاگرد این که دانست نمی پروتاگوراس اما. پرداختاو  تدریسِ به و پذیرفت خاطر اطمینانِ

 هیچ چراکه ندارد، را تدریس حقِ پرداختِ قصدِ وجه هیچبه و است تر زرنگ استادش از
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 او به و برد  می شکایت دادگاه به شاگردش از ناچار به پروتاگوراس. نپذیرفت را وکالتی

 :گوید  می

 

 پرداختِ به ملزم تو باشد هرچه دادگاه رایِ من، شاگردِ ای

 دادگاه اگر. بازنده خواه شوی برنده خواه شد، خواهی تاَ بدهی

 هم با که قراری طبقِ و شوی  می برنده تو کند حکم تو نفعِ به

 محکوم دادگاه در اگر و بپردازی، من به را تاَ بدهی باید داشتیم

 بپردازی؟ را تاَ بدهی که کند  می مجبور را تو دادرس شوی،

 

 

 هرچه دادگاه حکمِ و نیست طور این وجه هیچ به من، استادِ نه

 به دادرس اگر چراکه پرداخت، نخواهم تو به چیزی من باشد

 و پردازم،ب تو به نباید چیزی او حکمِ برطبقِ دهد رای من نفعِ

 و ام بازنده من صورت آن در باشد من ضررِ به دادگاه حکمِ اگر

 .پردازم نمی تو به چیزی داشتیم هم با که قراری برطبقِ

 .دهد  می نشان را ها سوفیست سخنِ ضعفِ و قدرت فوق یِ نمونه
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 "نیستی" سخنگویِ: گورگیاس

 که نوشت کتابی باستان، یونانِ هایِ سوفیست از یکی( م.پ ۶۰۱-3۰1) 1گورگیاس

 و کتاب محتوایِ از خود کتاب، عنوانِ. بود "ناموجود طبیعتِ یِ درباره" شاَ عنوان

 :است شده بنا اصل سه بر گورگیاس ی فلسفه. کند  می حکایت شاَ نویسنده ی فلسفه

 

 ندارد؛ وجود ای باشنده هیچ-۱

 آمدن در اندیشه به قابلِ باشد داشته وجود ای باشنده اگر  -۲

 نیست؛

 .نیست پذیر تبیین  ،درآید اندیشه به اگر و -3

 فلسفه تاریخِ طولِ در وجود، این با رسند،  می نظر به معنی بی و پوچ کامال عقایدی چنین

 ی سده در. معاصر دورانِ در حتا ایم، بوده مختلف اشکالِ در آنان پیدایشِ شاهدِ بارها

 زیراتمی دنیایِ شناختِ به قادر انسان که بودند باور این بر سرشناسی دانانِ فیزیک بیستم

 فیزیکی مادیتِ  زمانی تنها ها الکترون و ها فتون آنان باورِ به. نیست بنیادی ذراتِ و

 از گر مشاهده  یعنی آورند، در تجربه به آزمایشات طیِ در را ها آن گریِ تجربه که یابند  می

 دیگر بینشی چنین با. پردازد  می ذرات این یِ ماد آفرینشِ به کردن مشاهده عملِ طریقِ

 بلکه ایم نهاده قدم گرا ذهنی آلیزمِ ایده ی ورطه در و کرده ترک را عینی دنیایِ تنها نه

 .ایم گذارده سر پشتِ هم را مذهبی عرفانِ

                                                 
1
 - 

Gorgias
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 و دهد  می قرار خودش از خارج عینیِ دنیایِ با تقابل در را خود انسان ها، سوفیست دیدِ از

 ی اندیشه این یعنی آورد،  درمی خودش ی سلطه زیرِ به را طبیعت شاَ اندیشه در کم دستِ

 چه یشِ این که نیست مهم این. باشد چگونه یشِ یک گیرد  می تصمیم که است انسان

 نخستینِ اصلِ واقع در بینش این. بینم  می چگونه را آن من که است آن مهم بلکه هست

 ، 1برکلی تا گرفته پروتاگوراس از است،( گرا ذهنی) سوبژکتیو آلیزمِ ایده مکاتبِ ی کلیه

 .3هایزنبرگ یا و 2کانت

 

 

 گورگیاس اصلِ سه: 21 تصویرِ

                                                 
1
 - George Berkeley (1۱۰۹- 1۱۹3 فیلسوف و کشیش ایرلندی، بانی نظریه  ، ) ایده آلیزم مدرن یم

 

2 -Emmanuel Kant  (1۱2۶- 1۰1۶ فیلسوف ایده آلیست آلمانی  ، ) م
 

3 - Werner Karl Heisenberg (1۵11- 1۵۱۱  فیزیک دان ، ) برجسته آلمانیم
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 به توان نمی. است شناخت غیرِقابلِ دنیا گرا  ذهنی آلیزمِ ایده مکتبِ استنادِ به خالصه طورِ به

. رسید توان  می ذهنی معیارهایِ به متکی باورهایِ سلسله یک به تنها یافت، دست حقیقت

 گرایشِ که این در. کند  می انکار را ذهن از خارج دنیایِ شناختِ امکانِ گرا ذهنی آلیزمِ ایده

 اما،. نیست شکی گونه هیچ جایِ بود، افراطی سوبژکتیویزمِ ها سوفیست ی عمده و  بنیادی

 بینِ پلوپونزی هایِ جنگ دورانِ در آتن ی جامعه واقع به ها سوفیست فکریِ هایِ فعالیت

. عمل اهلِ هم و بودند اندیشه اهلِ هم ها سوفیست. کرد  می بازتاب را آتن و اسپارت

 ی گفته به. کردند  می دریافت تدریس حقِ آموزش ازایِ به که بودند کسانی نخستین

 ی جامعه مناسباتِ بر که بود اصولی همان ی کننده بازگو ها سوفیست ی فلسفه افالطون

 امر همین از دقیقا هم آنان به نسبت سیاست مردانِ خشمِ و تنفر و بود افکنده سایه آتنی

 هرکس و بوده  ذهنی مفاهیمی حقیقت و اخالق که بودند باور این بر آنان. گرفت  می نشات

 .بپردازد ها آن تعیینِ و تعریف به خود منافعِ برطبقِ تواند  می

 کینِ و خشم جامعه، در رایج تعصباتِ و باورها به شانِ امان  بی حمالتِ با ها سوفیست

 چشمِ به ها آن به که طوری به کردند خود متوجهِ را کار محافظه محافلِ و قدرت صاحبانِ

 اخراج شهر از دینی  بی اتهامِ به را پروتاگوراس نمونه برایِ. شد  می نگریسته مخرب عناصرِ

 در ها سوفیست. زدند آتش داشت "خدایان ی درباره" عنوانِ که را کتابی و کردند

 امروزه. کردند نمی بیان بود، مستقر جامعه در نقد به که را چه آن جز چیزی امر واقعیتِ

 در حاکم اخالقیِ موازینِ که آید نمی خوش وجه هیچ به را ای حرفه مدارانسیاست هم

 .سازیم خاطرنشان آنان به را قدرت راهروهایِ
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 و فردی امیالِ ی صحنه اجتماعی زندگیِ آتن در 1پلوپونزی جنگِ دورانِ در

 خفه و سرکوب را اخالقیات طبقاتی، و حزبی ستیزهایِ. بود شده نفسانی هایِ خودخواهی

 قرار جامعه کلِ منافعِ ورایِ را آن و بوده خود یِ فرد منافعِ فکرِ به فقط ها انسان و بود کرده

 به بود، داده دست از را اعتبارش داشت قرار آن بر جامعه نظمِ که چه آن هر. بود داده

 شد،  می نگریسته درآوردی من پاگیرِ و دست قیودِ ی دیده به سیاسی تنظیماتِ و مقررات

 پرهیزکاری و بود کرده پیدا تنزل گرایانه حساب سیاسیِ هایِ آموزه سطحِ تا  اخالقی اصولِ

 که دارد هم حق نتیجه در و کرده وضع بشر که دانستند  می فرایضی و قواعد را پارسایی و

 بود شده جامعه آحادِ تکِتک منشِ عادت این. دهد شان تغییر ترغیب و اقناع هنرِ طریقِ از

. بود یافته "است چیز همه معیارِ انسان، " معروف ی جمله این در را خود فلسفیِ بیانِ و

 فسادِ ها، گیری تصمیم در نفوذشان و عام مجامعِ در ریوَسخن هنرِ و کالم قدرتِ

 و سیاسی هایِ بازی دسیسه اندوزی، مال ، خودستایی رهبران، و ها توده بینِ در یافته تعمیم

 .بودند سوفسطایی ی فلسفه پیدایشِ هایِ زمینه پیش گیهپیش خیانت رواجِ

 تعییناتِ مقتضییاتِ صرفا سطحِ به خِرد و طبیعت شمولیِ جهان و ضرورت فروکاستنِ

 و  آگاهی با ها سوفیست اشتراکِ وجهِ و تماس ی نقطه تنها شاید و ترین عمده بشری،

 و داشت سهمی چه تئوری که این تعیینِ. بود شان دورانِ ی فرهیخته طبقاتِ عامِ وجدانِ

 در را عملی  زندگیِ ها سوفیست که این. است ناممکنی امرِ بود، اندازه چه پراتیک سهمِ

 نفوذِ ی فرآورده عمده طور به اجتماعی فشارهایِ که این یا و جستند  می تئوریک هایِ فرمول

 .است ناممکنی امرِ بود، شان معاصرینِ عمومیِ افکارِ بر ها سوفیست عقایدِ مخربِ

                                                 
1 -  Peloponesi  ۶، مراجعه کنید به پیوست
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 را خود -ها تخریب و ها ناآرامی ها، جنگ دائمی، تغییراتِ - متالطم و آشوب از پر یِ دوره

 وجوش، پرجنب و ناآرام هایِ اندیشه این. کرد  می بازتاب دیالکتیکی تضادهایِ ناآرامِ روحِ در

 این بطنِ در. تابیدند  می باز را دوران آن آتنِ احوالِ و اوضاع دقیقا منقلب هایِ ایده این

 قضایی، هایِ دادگاه سیاسی، مجامعِ نهادها، مساعدِ نظرِ جلبِ ضرورتِ ناآرام، ی جامعه

 هایِ زمینه ماهرانه، هایِ وریسخن و کالمی استدالالتِ به توسل با شان حمایتِ کسبِ

 وجود این با. بود دان دیالکتیک یا و ای حرفه ورانِسخن از نسلی پیدایشِ برایِ الزم مادیِ

 و فردی مالحظاتِ توسطِ صرفا نخستین سوفیزمِ که نیست معنا این به وجه هیچ به این

 و پویش غالب، اجتماعیِ شرایطِ به توجه با حال هر به اما،. شد  می تعیین مادی منافعِ

 .بود شده تعیین پیش از آن آتیِ تکوینِ

 ،هراکلیت حتا. ندارند تعلق فرهنگ قلمروِ به گرایی، جزم ش،اَ فلسفی زادِهم و دینی بینشِ

 دشوار همواره دانایی و علم پیشرفت مسیرِ. نبود گرایی جزم از رها هم بزرگ فیلسوفِ این

 سوفیزم، خاطر همین به. پیمود باید را هایش خم و پیچ ناچار به پس است ناهموار بسیار و

 به ها آن ی تجزیه با و شده پذیرفته هایِ جزم شکافتنِ با ش،اَ نخستین مراحلِ در کم دستِ

 داشت هم منفی ی جنبه اما. کرد بازی مثبت و پیشرفته نقشِ متضادش، و متشکله اجزاءِ

 گرفتنِ نظر در بدونِ کل، یک ی  متشکله عناصرِ منفردِ و مجزا طرحِ: از بود عبارت که

 ها سوفیست به که است ایرادی ترین عمده نکته این.  تاریخی احوالی و اوضاع و شرایط

 ها سوفیست واقع به. بودند گرایی مغلطه به متهم آنان خاطر همین به و شود  می گرفته

 باره  این در هگل. شود  می نامیده "فرهنگ" ما ی دوره در که بودند چیزی آن دارانِ طلیعه

 :گوید می
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 وریسخن هنرِ است، تر گیر چشم همه از فرهنگ با انسانِ در چه آن درواقع"

 موردِ را آن مختلف زوایایِ از و دادن برگ و شاخ را موضوع دیگر بیانِ به. است

 که دارد سروکار مخاطبی با که هنگامی فرهنگ بی انسانِ. دادن قرار بررسی

 قرار حالجی موردِ مختلف جوانبِ از را بحث موردِ موضوعِ و کند  می بحث خوب

 خوبی سخنرانانِ فرانسویان لحاظ این از. کند نمی یراحت احساسِ دهد،  می

 ."نیستند بیش کودکانی ها آن با مقایسه در ها آلمانی که درحالی هستند

 

 شان  فرهنگِ باالیِ سطحِ مهم بلکه نیست شان گفتنِ سخن خوب صرفا مهم اما

 کافی تنهایی به وریسخن هنرِ. سازد  می ماهر ورِسخن یک آنان از که است

 فرانسه زبانِ باید. بود توان نمی هم خوب رانِسخن خوب، فرهنگِ بدونِ نیست، 

 آن طریقِ از بلکه گوییم سخن فرانسه به بتوانیم که این خاطرِ به صرفا نه آموخت،

 باید ها سوفیست از که را چه آن بنابرین. بیاموزیم را فرانسویان فرهنگِ بتوانیم

 غنا ، یعنی ذهن، در چندگانه نظراتِ نقطه ثبتِ تواناییِ از است عبارت آموخت

 آمد الزم چه چنان بعدها بتوانیم طریق این از تا ذهن، در مقوالت بخشیدنِ

 .”دهیم قرار مالحظه و بررسی موردِ جوانبِ ی کلیه از ها آن کمکِ به را موضوعات

 از بدنامی با اغلب و نبوده برخوردار خوبی شهرتِ از ها سوفیست امروزه که آن رغمِ  علی

 هایِ دیپلمات و دادگستری وکالیِ مداران، سیاست نیاکانِ آنان اما، شود،  می یاد ها آن

 و آوری مالل سماجتِ چه با سیاستمداران که آنیم شاهدِ همگی امروزه. هستند ما دورانِ

 از شدت همان با روز نآ فردایِ و پردازند  می مواضعی از دفاع به روزی راسخی عزمِ چه با

 .کنند می دفاع است شانِ  پیشین نظریاتِ خالفِ  کامل طورِ به که دیگری مواضعِ
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 یک. کرد مشاهده قضایی هایِ دادگاه در دادرسی ی صحنه در توان  می را وضع همین دقیقا

 جلوه گناه بی را مجرمی شاَ سخنوری قدرتِ کمکِ به تواند  می کارکشته دادگستریِ وکیلِ

هب شدنموفق در اشتهارش ی درجه و بنشاند مجرم یک جایگاهِ در را گناهی بی یا و دهد

 پُر چنان دنیا سطحِ در دیپلماسی ی صحنه. است مجرم ی تبرئه و حقایق دادنِ نشان وارونه

 سیاستِ مردانِ این. نیست نمونه ی ارائه به نیازی که است ها ریاکاری و مانورها این از

 شان  فضایلِ از یک هیچ از اما دارند را یونان هایِ سوفیست معایبِ تمامِ که درحالی ما دورانِ

 قدرتِ یمنِ به یونان هایِ سوفیست که دارد واقعیت. نیست ای نشانه ترین کم ها آن در

 وکالیِ نظیرِ - کردند  می زندگی گذرانِ موضعی، هر علیهِ یا و له شان زیرکانه استدالالتِ

 برخوردار فضیلتی از خود امروزیِ معاصرینِ با مقایسه در آنان اما، -ما دورانِ دادگستریِ

 زیرِپا گاه هیچ را شان فلسفیِ اصولِ آنان هستند، بهره بی آن از شان معاصرینِ که بودند

 .گذاشتند نمی

 که ای نکته است، چندگانه حقیقت که بود متکی اصل این بر سوفسطائیان ی فلسفه بنیادِ

. است کلیدی دیالکتیکی روشِ در و است اهمیت حائزِ بسیار حقیقت به شدننزدیک برایِ

 اما. دهد قرار بررسی موردِ جوانب تمامِ از را پدیده یک که دارد این بر سعی روش این

 کل با تقابل در را کل از جنبه یک صرفا و بود  ذهنی دیالکتیکِ یک ها سوفیست دیالکتیکِ

 تنهایی به خود که کل، از جنبه یک بر تایید با یعنی روش این کمکِ به. داد  می قرار

 است قانونی شارالتانِ یک روشِ واقع به این. کرد انکار را کل توان  می باشد، درست تواند  می

 سلسله یک به خاص، هایِ ویژگی ی پایه بر و "سلیم عقلِ" به استناد با حدودی تا که

 .زند  می دست عام یِ درآورد من فرضیاتِ
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 ی گونه به را هراکلیت و زنون استدالالتِ خود هایِ دیدگاه توجیهِ برایِ ها سوفیست

 بتوان است غیرِممکن بود گفته هراکلیت نمونه، برایِ. بردند  می کار به وارونه و جانبه یک

 و رود می فراتر هم این از هوادارش هایِ سوفیست از یکی. نهاد قدم ای رودخانه در دوبار

 ادعایِ هرچند. گذاشت رودخانه به پا توان نمی هم بار  یک اصوال که شود  می مدعی

 در چیزها تمامِ هراکلیت برایِ. است نادرست اخیر ادعایِ اما، است، درست هراکلیت

 در که نیست ای گونه آن درحال چیز هیچ رو این از دایمی، تغییرِ درحال و نداَ حرکت

 ارائه بحث کلِ ی مثابه به را هراکلیت استداللِ از بخشی صرفا دوم دیدگاهِ اما. بود گذشته

 بشری ی اندیشه کودکیِ دورانِ خطاهایِ پایِ به توان می را ها سوفیست نظریاتِ. دهد  می

 .است نابخشودنی ما دورانِ "دانشمندانِ" سویِ از نظریاتی چنین بیانِ اما نوشت،

 از  عقالنی توضیحِ و تبیین یک به  یابی دست برایِ اندیشمند بشرِ نخستینِ هایِ تالش

 و ذهن توسطِ صرفا ها آن گسترشِ و بسط که بود رسیده ای مرحله به طبیعی شدهایِافر

 درخشان تعمیماتِ سلسله یک به دوره آن اندیشمندانِ. بود شده ناممکن ورزی اندیشه

 تجربه محکِ با بتوان را ها آن که آن برایِ اما بودند، یافته دست دنیا و طبیعت ی درباره

 اجزاءِ به گرفتند،  می قرار دقیق بررسیِ موردِ بایست  می داد، توسعه تر بیش هم باز و آزمود

 نقشِ. گرفت  می قرار تحلیل و تجزیه موردِ تنهایی به جز هر و شدند  می تجزیه شان متشکله

 تا ساختند هموار را راه و برداشتند را نخستین هایِ قدم که بود این در ها سوفیست مثبتِ

 عام و کلی تعمیماتِ دورانِ معموال. بپردازد ها آن ترِ دقیق کاوِ و کند به ارسطو بعد کمی

 هایِ داده ثبتِ و انباشت کُند، گردآوریِ آور مالل و طوالنی دورانِ به را خود جایِ تدریج به 

 نادرستیِ یا و درستی که است طریق این از تنها. دهد  می مشاهدات، و تجربیات ی فرآورده

 .شوند  می معلوم اتفرضی
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 بندی رده سقراطیان پیشا جزوِ را سوفسطائیان به موسوم ی فالسفه فلسفه، تاریخِ در

 موضوعِ که شان، پیشینیانِ ی فالسفه از هم سوفسطائیان ی فلسفه که هرچند. کنند  می

 طبیعت از  کامل طورِ به که ،سقراط ی فلسفه از هم و بود، طبیعت عمدتا شان مطالعه موردِ

 .بود متفاوت پردازد،  می انسان به صرفا و گذرد  درمی

 گذشتِ با هم امروزه و بودند خواری و  خفت از نمادی ها سوفیست افالطون برایِ

 سوفیست یونانی زبانِ در. دارد منفی بارِ کماکان سوفیست ی واژه سده وپنج بیست

 نادرستِ استداللِ و تحریف معنایِ به سوفیزم امروزه اما بود، خردمند حکیمِ معنایِ به

 یا و ها نوشته با که است گر مغلطه و شارالتان یک مترادفِ سوفیست و است آگاهانه

 از چطور. فردی نفعِ کسبِ هدفِ با عمدتا دارد، واقعیت تحریفِ در سعی گفتارش

  حقِ در عدالتی بی این شک  بی. رسیدیم متقلب سوفیستِ به حکیم سوفیستِ

 تنفرِ. نوشت افالطون بدسیرتیِ و  توزی کینه پایِ به باید را آنان ی تخطئه و سوفسطائیان

 هایی فعالیت پندار و گفتار سوفسطائیان برایِ. نداشت پایانی ها سوفیست از افالطون

 اما. ورزشی هایِ فعالیت همچون یابند، ارتقا توان  می تمرین با که شدند  می محسوب 

 از او نظرِ از و داشت دنیا از عرفانی  کامل طورِ به دیدی که بود ای زاده اشراف افالطون

 قابلِ غیرِ بود عملی کردن دریافت مزد شاَ تدریس بابتِ از و ساختن ای حرفه  فلسفه

 .  انسانی نفسِ و اندیشه علیهِ و فلسفه حقِ در بود جنایتی ش،بخش

 سیاسی، لحاظِ به ها سوفیست. داشت هم دیگری دلیلِ سوفسطائیان از افالطون نفرتِ اما

 صادقانه سوفسطائیان .بود دموکراسی سرسختِ مخالفِ افالطون که درحالی بودند دموکرات

 به که دارند را آن شایستگیِ سیاسی لحاظِ به هم جامعه  شهروندانِ  تکِ تک که داشتند باور
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 هر که دارند را آن تواناییِ ذهنی لحاظِ به هم و کنند پیدا دسترسی حکومتی مقاماتِ تمامِ

. داشتند قرار افالطون نظراتِ مقابلِ ی نقطه درست نظرات این دویِ هر. بیاموزند را دانشی

 و گرایانه نخبه بسیار افالطون دیدگاهِ شناخت قلمروِ در هم و سیاسی ی زمینه در هم

 فقط حکومت و بوده فریب عوام یک اجبارا دموکرات یک او برایِ. بود مراتبی سلسله

 .فیلسوفان ی شایسته

 دیوارِ کند،  می خود سخنگویِ به تبدیل را سقراط "شنودهایش و گفت" در که افالطون

 قالبِ در را آنان ی چهره و کند،  می  بنا مایه بی هایِ سوفیست و نابغه سقراطِ بینِ  چینی

 . کند می ترسیم( هیپیاس) زن الف نادانانِ و( پروتاگوراس) تمسخرآمیز  هایی شخصیت

 

 چیست؟ طبیعت: ها پیشاسقراطی فکریِ مشغولیتِ : ۲۱ تصویرِ





 دوازدهم فصلِ

 فلسفه به دیگر نگاهی: سقراط

 

 

: فصل نیا در   

 انسان کشفِ◄

 دیالکتیکی یِ مجادله◄

 چیست؟ فضیلت◄
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 فلسفه پدرِ که کسی. دارد ای ویژه جایگاهِ فلسفه تاریخِ در( م.پ ۶۱۵-3۵۵) 1سقراط

 است  کسی کنند،  می بندی رده او از پس و از پیش به را فلسفه تاریخِ که کسی نامندش،  می

 است، دیگران زبانِ از دانیم  می او ی درباره چه آن و است ننوشته هم خط یک حتا که

 فیلسوفی نخستین او دارد؟ فلسفه در را نقشی چنین سقراط چرا. افالطون عمده طورِ به

 و دنیا کلِ به سقراط از پیش تا فلسفه. است انسان تنها و تنها شاَ تأمالت موضوعِ که است

 و کند  می تغییر کلی به فلسفه موضوعِ سقراط با. انسان به درتنهب و پرداخت  می طبیعت

 که بود متفکری نخستین سقراط باستان یونانِ عهدِ در. شود  می تنگ بسیار فلسفه قلمروِ

 شاَ فکری ی مشغله  2شناسی کیهان و نپرداخت جهان کلِ و طبیعت شناختِ موضوعِ به

 در ۶هرودوت یا و دارد پزشکی در 3بقراط که دارد را  جایگاهی  همان فلسفه در او. نبود

 .شناسند  می فلسفه  پدرِ  را سقراط یعنی تاریخ،

 قانونِ هرگونه و دادند  می قرار انسان ی اندیشه و ذهنیت تابعِ را عینی دنیایِ ها سوفیست

 را علیت و خردگرایی نظم، هرگونه منشاءِ آنان. کردند  می انکار را ضرورت وجودِ و ذاتی

 آنان نمونه برایِ. داشتند اعالم را چیز همه بودنِنسبی و دیدند  می  ذهنی ادراکاتِ در صرفا

 فردی رفاهِ و آسایش ملزوماتِ توسطِ تنها اجتماعی کردارِ و اخالق که بودند باور این بر

                                                 
1  - Socrate

 
2  - Cosmologie

 
3  -   hipocrate(۶۱1 – 3۱۹  حکیم  ، )ونانی و پایه گذار علم پزشگییپ م

 

۶  -  Hérodote (۶۰۶ - ۶2۹ تاریخ ، ) نگاری نگار یونانی و پایه گذار تاریخ پ م
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 که رود  می جلو جا آن به تا پسین هایِ سوفیست از یکی ، 1مآخوس تراسی. شوند  می تعیین

 و ها مفیدترین ها، بهترین قدرت صاحبانِ برایِ که است برحق چیزی آن ": گوید  می

 ."باشد ها سودآورترین

 ضدِ و انقالب ها، جنگ شاهدِ داران، برده برایِ دموکراسی ی صدساله دورانِ یک از پس آتن،

 توسطِ شدت به بعد سال یک که داد رخ انقالبی میالد از پیش ۶11 سالِ در. بود انقالب

 و شود  می تضعیف رقبایش برابرِ در آتن رویداد این پیِ در. شد سرکوب انقالب ضدِ یک

 با. انجامد  می آتن شکستِ به که گیرد درمی آتن و اسپارت بینِ پلوپونزی هایِ جنگ

 حکومتِ به موسوم دیکتاتوری و کرده سقوط هم دموکراسی حکومتِ آتن، نظامیِ شکستِ

 موجبِ حاکم اشرافیتِ شمارِ بی جنایاتِ و کشتار. گرفت را شجای "خودکامه سی"

 چندی اتهاماتِ به را سقراط. شد میالد از پیش 3۵۵ سالِ در "گانهخودکام" سرنگونیِ

 ترویجِ و دینی مناسکِ نیاوردنِ جا به قوانین؛ نکردنِ رعایت جمله آن از کردند، متهم

 آن بر چشم و گرفت  می نادیده را فردی دینیِ  بی تاحدودی دموکرات آتنِ .دینی  بی

 که نبود باری نخستین این. تابید برنمی وجه هیچ به را عام مالءِ در آن ترویجِ اما بست،  می

 چون دیگری فیلسوفانِ سقراط از پیش. کردند  می متهم جرمی چنین به را فیلسوفی

 آتنِ گرایانِ سنت امر واقعیتِ در. بودند شده محکوم و متهم پروتاگوراس و آناکساگوراس

 که  کسی توانستند نمی تاریخ، سرتاسرِ در گرایان سنت ی همه همچون دموکرات،

 .نکنند محکوم را برد  می پرسش زیرِ را شان هایِ سنت

                                                 
1
 - 

Thrasymaque
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 به بودند، شاگردانش ی زمره در خودکامه حاکمانِ از چند تنی که این ی بهانه به را سقراط

 به و کشانیده محاکمه میزِ پایِ به جوانان ساختنِگمراه و خدایان به احترامی بی اتهامِ

 پیشوازِ به شوکران زهرِ جامِ نوشیدنِ با و فرار از خودداری با او. کردند محکومش مرگ

 جماعتِ - ناهمرنگِ نخستین سقراط. شود می ثبت فلسفه تاریخِ در نامش و رود می مرگ

 .بود مرگ آتن هایِ دموکرات -شبهِ برابرِ در شاَ ناسازگاری سزایِ و است تاریخ سرشناسِ

 از میالد از پیش پنجم ی سده در آناکساگوراس. نیست خطر از  خالی ای مشغله فلسفیدن

 از خورشید که بودند باور این بر یونانیان چراکه ،باشد بوده برخوردار باید عظیم شجاعتی

 مجازاتِ از فرار برایِ او. دانست  می مذابی آتشینِ ی کره را آن او اما است، خدایان جنسِ

 ترویجِ مردمان، نادانیِ دادنِ نشان خاطرِ به نیز سقراط. شود  می یونان ترکِ به مجبور مرگ

 مرگ پیشوازِ به داوطلبانه رایج، خدایانِ برابرِ در نکردن خم سر و جوانان بینِ در دانایی

 جوردانو برونو و فرستادند تبعید به و کردند تکفیر را مسلمان فیلسوفِ رشد ابن .رود  می

 به بار چندین و شد لعن و تکفیر اسپینوزا سوزاندند، آتش در زنده را مسیحی فیلسوفِ

 .کردند قصد سوءِ جانش

 فیلسوف یک اما کند،  می بسنده کردن باور به مجموع در عادی فردِ یک که درحالی

 سرانجام و کرد غربال و پرداخت تحلیل به سنجید، باید دانستن برایِ اما. بداند خواهد  می

 و دین که امری انداخت، کار به را ذهن باید کالم یک در. کرد نقد و نشست داوری به

 و باورها اغلبِ رو این از. است عقل کارِ فلسفیدن. آید نمی خوش وجه هیچ به را ایدئولوژی

 نتیجه در و کشد  می نقده ب دهد،  می قرار پرسش موردِ را مردم ی عامه قبولِ موردِ فرضیاتِ

 میانِ  بار  نخستین برایِ که بودند سقراطی -پیشا ی فالسفه این. کند  می بحران دچارِ
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 فیلسوف، یک. شدند قائل تمایز 3"معرفت" و 2"گمان" میانِ ،"حقیقت" و 1"اسطوره"

 و دهد  می قرار خود همتِ ِ وجه را استدالل طریقِ از ارائه یک انسجامِ وجویِ جست

 تر بیش باستان یونانیانِ نزدِ عقل. کند  می خود هدفِ را ها پدیده در نظم یک وجویِ جست

 .فردی  عقالنیِ توانِ تا بود ها پدیده در ردگیری قابلِ عینیِ نظمِ یک

 :شوند  می مطرح یکدیگر با تقابل در غالبا و دوگانه هایِ قالب در معموال فلسفی هایِ پرسش

 معموال فلسفی مکاتبِ ؟ نه یا و دارد واقعیت آیا حرکت غیرِمادی؟ یا است مادی آیا واقعیت

 تر دقیق بیانِ   به. دارد مقابل در هم را خود مخالفِ مکتبِ مکتبی، هر  یعنی ند،دوقلواَ

 با مخالف ی اندیشه که نیست ای اندیشه هیچ کند،  می عمل دیالکتیکی ی گونه  به اندیشه

 به که هرچند بود، سوفیست یک هایش دوره هم دیدِ از سقراط .نیاورد همراه به را خودش

 با داشت، یونان ی فلسفه تکاملِ بر بسیاری تاثیرِ او. کرد نمی دریافت اجرت آموزش ازایِ

 طریقِ از عمده طورِ به عقایدش و آرا و نگذاشت برجا خود از ای نوشته هیچ وجود این

 نکاتِ در توان  می را سقراط هایِ آموزه. اند رسیده ما دستِ به ارسطو و افالطون هایِ نوشته

 :کرد خالصه زیر

 موضوعِ "انسان" بلکه نیستند، فلسفه موضوعاتِ ستارگان و آسمان مادی، طبیعتِ -1

 فلسفه موضوعِ زمین رویِ در "انسان رستگاریِ" برایِ تالش تر دقیق سخنِ به. است فلسفه

 بشناسد؛ را "خیر" که آن مگر یابد نمی دست مهم این به انسان و است،

                                                 
1 - Mythe 

2  - Doxa
 

3 - Epistémè
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 خود فضیلت چراکه است، دانایی کسبِ برایِ نادانان هدایتِ فلیسوف یک ی وظیفه اما -2

 توسط نوزاد زایاندنِ عملِ نظیرِ ،(شعور -عقل) نفس زایاندنِ یعنی این و. است علم یک

 .(فیلسوف) ماما یک

 موقتی و مناسب فرصتِ یک از بیش چیزی عقل زایاندنِ روندِ در فیلسوف نقشِ -3

 آیا ": یابد  می دست زیستن هنرِ و حقیقت به که است خویش ژرفنایِ در فرد یک. نیست

  "شناسی؟  می را خودت تویِ

. اند کرده ترجمه "است معرفت ،فضیلت" را آن فارسی به که دارد معروفی ی جمله سقراط

 این شود  می مستفاد "معرفت" و "فضیلت" هایِ واژه از امروزه که معنایی به باتوجه

. رساند نمی را داشت را شاَ گفتن قصد زمان آن در سقراط که چه آن وجه هیچ به برگردان

 و قابلیت" کنند،  می ترجمه "فضیلت" را آن امروزه که ،"آرته " ی واژه باستان یونانِ در

 ای حرفه و کار به هرکس جامعه در گفت  می سقراط. داد  می  معنی را "کار انجامِ مهارتِ

 را آن که آن برایِ و دهد  می قرار خود پیشِ در را هدفی کارش انجامِ با و است مشغول

 سقراط رو این از. باشد داشته دانایی دهد  می انجام که کاری هدفِ به باید دهد انجام نیک

 هریک با و رفت  می شهر گرانِ صنعت و وران پیشه میانِ به دانایی و معرفت به رسیدن برایِ

 طیِ در او. پرداخت  می شنود و گفت به آن، انجامِ از شان هدفِ و حرفه با رابطه در ها آن از

 را آن و بودند بلد را کاری فنِ و فوت یک هر که ش،اَ مخاطبین با شنودها و گفت این

 بفهماند ها آن به تدریج هب  تا کرد می هدایت چنان را بحث مسیرِ پنداشتند،  می "فضیلتی"

 جریانِ در او. آورد نمی دوام عقالنی ِ بررسی یک برابرِ در و است ظاهری شان دانایی که
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 پاسخ بی پرسشِ) "Aporétique" به که کرد ابداع را روشی شنودها و گفت این انکشافِ

 . شد معروف( مانده

 تفکر به را مردم شنودهایش و گفت با بود حقیقت به یافتن دست ی تشنه که سقراط

 ادعاهایِ و ها خودنمایی شاَ رحمانه  بی هایِ پاسخ با او. داشت می وا عام اصولِ ی درباره

 و مشخص موضوعِ یک از. بود یکسان همیشه کارش روشِ. ساخت  می برمال را ها سوفیست

مخاطب زندگی در معضل یک از و مشخص ی تجربه یک از معموال کرد،  می شروع ساده

 ی مسئله ِ درونی تضادِ بر استدالل، کارِ پر و زحمت پر فراشدِ با قدم به  قدم گاه آن ش،اَ

 پاسخی آغازین پرسشِ به که آن بی و دهد، نشان را هایش محدودیت تا افکند  می پرتو  اصلی

 ارتقا تری عالی سطحِ به را بحث طریق این از او. کرد  می مطرح دیگری پرسشِ باشد، داده

 .شد  می مطرح دیگری ی قضیه یا و گزاره بحث، از مرحله این در که طوری به داد  می

 امر بدوِ در روش این در. است آن کالسیکِ شکلِ در دیالکتیکی ی مجادله واقع به روش این

 اما مخالف و مغایر بحثِ یک کمکِ به سپس شود،  می طرح( برنهاد -1تز) آغازین بحثِ یک

 و بررسی یک از پس سرانجام و( نهاد برابرِ -2تز آنتی) شود  می داده پاسخ آن به منطقی،

 در که رسد  می استنتاج یک به آن درونیِ تناقضاتِ دادنِ نشان با مسئله، ی جانبه همه غورِ

 که نیست آن معنایِ به این البته(. نهاد هم -3سنتز) باشد  می شروع ی نقطه از باالتری سطحِ

 تکاملیِ سیرِ این طیِ از پس وجود، این با رسند،  می توافق به همواره مباحثه طرفینِ

                                                 
1  - Thése

 
2 - Anti thése

 
3 - Synthése
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 سطحِ به بحث و گیرد  می تر بیش ژرفایِ وشنود گفت طرفِ هردو فهمِ و شناخت مباحثه،

 .یابد می ارتقا باالتری

 

 سقراطی یِ مجادله روشِ: ۲۲  تصویرِ

. کرد مشاهده اندیشه و علم تکاملِ سیرِ در توان  می را متضاد تکاملِ دیالکتیکیِ روندِ همین

 شده پرورده و پخته دیالکتیکِ یک با سقراطی شنودهایِ و گفت در که است طبیعی بسیار

 دیالکتیک کاربستِ از ارزشی با هایِ نمونه با عمل در وجود، این با. نباشیم رو روبه

 گزنده هایِ زبان نیش یا و ساده تمسخراتِ صرفا سقراطی طنزهایِ مثال برایِ. ایم مواجه

 خود شمخاطب که است این سقراط هدفِ چراکه است، دیالکتیک بازتابِ خود بلکه نبوده
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 را بحث  او. کند پیدا آگاهی تعصباتش در و ش عقاید در ش،باورهای در موجود تناقضاتِ به

 بیان نخستین ی گزاره که را چه آن مقابلِ ی نقطه شمخاطب که برد  می پیش به چنان آن

 چنان در را آنان مخالفانش، باورهایِ به مستقیم ی حمله جایِ به او. کند استنتاج کرد،  می

 استنتاج آن از را خودشان باورهایِ مغایرِ نتایجِ آنان خودِ که داد می قرار موقعیتی

 .رسد  می خود اوجِ به سقراط با دیالکتیکی ی مجادله هنرِ. کردند می

 طبقاتیِ  آگاهیِ که نیست این مارکسیست مبارزینِ نقشِ منوال همین به دقیقا

 تصور بسیاری که گونه آن ببرند، کارگر ی طبقه درونِ به "طبقه خارجِ" از را سوسیالیستی

 تالشِ و کار با و بوده طبقه موجودِ نقدِه ب طبقاتی آگاهیِ باید شروع ی نقطه بلکه کنند،  می

 آن با آنان که مشکالتی حلِ  راهِ و چاره که داد نشان کارگران به گام به گام و صبورانه

 موجود ی جامعه مناسباتِ و ها ساختار یِ  ا ریشه دگرگونیِ طریقِ از تنها هستند رو به رو

 سوسیالیستی هایِ سخنرانی و موعظه با توان نمی وجه هیچ به را مهم این. است پذیر امکان

 آگاهِ نا آرزوهایِ و آمال باید بلکه ساخت، متحقق آنان هایِ فعالیت ی حیطه از خارج از

 طریقِ از تنها. کرد  طبقاتی آگاهیِ به تبدیل را جامعه دگرگونیِ جهتِ در کشان زحمت

. رسید توان  می هدف این به که است طبقه خودِ مبارزاتِ و  عملی هایِ فعالیت در شرکت

 آگاهیِ نا از  ناشی تعصباتِ زنجیرهایِ گسستنِ همانا هدف و سقراط روشِ همان روش

 نبوده ها انسان اذهانِ ی فرآورده فقط موجود تضادهایِ که این دادنِ نشان با. است ها توده

 ها توده تا کنیم تالش و دارند وجود کنیم  می  زندگی آن در که ای واقعی دنیایِ در بلکه

 متصور خود اذهانِ در که گونه آن نه و ببینند دارد وجود واقع به  که چنان آن را دنیا

 .شوند  می
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 و داشته کار و سر آن با روزمره ِ  زندگی در که مسلم و ساده بسیار هایِ داده از سقراط

 دیگر هایِ داده با تقابل در را ها آن سپس. کند  می شروع کند،  می درک را ها آن ما حواسِ

 نمایش به را جزئیات تکِتک طریق این از تا پردازد  می ها آن ی مقایسه به و دهد  می قرار

 را ما و کند  می حذف را تصادفی و فرعی جوانبِ تمامِ تدریج به  روش این با و بگذارد

 استنتاجِ به موسوم که روش این. دهد  می قرار نخستین پرسشِ ِ  اصلی جوهرِ رویِ  در رو

 تکاملِ در روش ترین مهم رسد،  می عام به تدریج به  و کرده شروع خاص از است استقرائی

 که منطقی، تعاریفِ و استقرائی استنتاجِ اختراعِ افتخارِ روشنی به ارسطو. است دانش

 .دهد  می نسبت سقراط به را دارند پیوند آن با تنگاتنگی طورِ به

 ی اندیشه تکاملِ جوانبِ ترین مهم از ها" خاص" اندرونِ در نهان "عامِ" یافتنِ برایِ تالش

 ثبتِ و حسی ادراکاتِ ترین ابتدایی از شروع با امر بدوِ در بشر ذهنِ. است بوده بشری

 ظهور ی منصه به را خود ها داده این آن تحتِ که شرایطی با و شده ادراک هایِ داده

 کنار به را اهمیت  بی جزئیاتِ و شده تجرید ی مرحله واردِ دشواری با و تدریج به  رسانند،  می

 که هرچند. رسد  می انتزاعی بیش و کم تعمیماتِ سلسله یک به سرانجام که این تا نهد  می

 ملموس و مشخص های"خاص" از مجزایی و مستقل وجودِ خود مجرد هایِ"عام" این

 بیان را "خاص" از تری ژرف حقیقتِ یک و هستند چیزها جوهرِ مبینِ وجود این با ندارند،

 قدرتِ با است وابسته تنگاتنگی ی گونه به  انسانی ی اندیشه پیشرفتِ کلی طورِ به. کنند  می

 و مطابقت واقعیت ماهیتِ با که مجردی هایِ ایده به رسیدن و تجربه بر مبتنی ِ دهی تعمیم

 .باشند داشته خوانایی
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 کمکِ به ها "عام" از و برسد "عام" به ها "خاص" از شروع با که بود این سقراط هدفِ

 او، از پیش ی فالسفه وارونِهب و او، دیدِ از. یابد دست فراگیر "کلِ" به منطقی استداللِ

 خودِ بررسی، موضوعِ بلکه نبود، آن قوانینِ به یابی دست و طبیعت شناخت، موضوعِ دیگر

 بلکه طبیعت، ی فلسفه نه سقراط ی فلسفه. کردارش و اندیشه ، انسانی طبیعتِ: بود انسان

 .بود اخالق ی فلسفه عمده طورِ به و جامعه ی فلسفه

 اهمیت حائزِ سقراطی "وشنودهایِ گفت" در چه آن که داشت توجه نکته این به باید

 این در. شان موضوعاتِ و محتوا نه و است مباحثات بردِپیش ی نحوه و روش است

 و "logoi" هایِ واژه باستان یونانیِ زبانِ در. هستیم "منطق" تولدِ شاهدِ ما وگوها گفت

"dialictic" طریقِ از "حقیقت به  یابی دست فنِ" معنایِ به و بودند هم مترادفِ دو هر 

 و کردن تجزیه شاَ متشکله اجزاءِ به را چیزی یعنی دیالکتیکی، روشِ. باشند  می مجادله

 رسیدن برایِ ها آن مجددِ بازسازیِ آخر در و شان درونی اجزاءِ تضادهایِ دادنِ نشان سپس

 انجامد،  می منتظره غیرِ نتایجِ به که است پویایی شدِافر روش این. شان درونی حقیقتِ به

 هر در که باورهایی در بنیادی هایِ تضاد کشفِ با رودررویی در واکنش نخستین چراکه

 . بود خواهد انگیز حیرت اند، شده پذیرفته  کامل طورِ به ای دوره

 است آن معنای به مقوله این دیالکتیک در. بگیرید نظر در را "حرکت" ی مقوله مثال برایِ

 در هم و است مشخص مکانِ یک در هم مشخص ی لحظه یک در متحرک شیِ یک که

 اما. است قبول قابلِ غیرِ و انگیز شگفت ها آدم اغلبِ برایِ حکم این بیانِ. نیست مکان همان

 نظر به ناپذیر خدشه و چرا  و  چون بی شان  درستی که رایج باورهایِ آن تمامِ دیالکتیک

 "سلیم عقلِ" و عام عرفِ هایِ محدودیت واقع به روش این. طلبد  می مبارزه به را رسند  می
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 از رفتن فرا شدِافر. دهد می نشان را شوند  می "خام حسیِ هایِ داده" به متوسل که

 منتقل ما به مان حواسِ مجرایِ از که اطالعاتی کردنِ تکه تکه و شکافتن ،"خاص"

 ی اندیشه رشدِ و انکشاف در ریشه انتزاعی، و مجرد تعمیمِ یک به رسیدن و شوند  می

 .دارد  انسانی

 

 دیالکتیکی سقراطی نمونه یک گفت و شنودِ: ۲3  تصویرِ
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 بردنِ پرسش زیرِ با و شان گرایی نسبت با که بودند گرایانی انسان نخستین هایِ سوفیست

 جامعه در شکاکیت بذرِ آنان، داشتنِ آسمانی منشاءِ ردِ و جامعه بر حاکم قوانینِ اعتبارِ

 رسوم قوانین، با آشنایی و دیگر جوامعِ و ها سرزمین با یونانیان تماسِ افزایشِ. پروراندند  می

 پسین، هایِ سوفیست دیدِ از. بودند جدید باورهایِ این پیدایشِ ِ اصلی عاملِ ها آن عاداتِ و

 چون مقوالتی دانستند،  می اجتماعی روابطِ در معیار تنها را فردی سودِ و مصلحت که

 اِعراب از محلی آنان نزدِ اخالق و نبودند بیش محتوائی  بی هایِ واژه حکمت و نیکی عدالت،

 .نداشت

 از را او آتن ِ اهالی که درحالی. شود می نمایان سقراط که بود احوالی و اوضاع چنین در

 برایِ تا کرد آنان آرایِ با مبارزه صرفِ را خود زندگی تمامِ او اما دانستند، می ها سوفیست

 خود که گفت  می همواره او. بیابد پاسخی "عدالت" و " نیکی" ،"فضیلت" مقوالتِ چیستیِ

 نادانیِ به  که  دیگران از که است خودش ِ نادانی به  آگاهی دلیل به تنها و داند نمی چیزی

  اخالقی هایِ پرسش طرحِ به عمرش تمامِ در او. است داناتر نیستند، واقف خودشان

 به را امر این و نداد پاسخی کرد  می مطرح خود که هایی پرسش به گاه هیچ اما پرداخت

 .کرد واگذار افالطون شاگردش ی عهده

 کار، محافظه بسیار آتنِ ی جامعه در انتقاد ترویجِ با ش،اَ افروزی شک با ش،اَ اندیشه با سقراط

 خود برایِ هم دشمنانی اما کرد جلب خود به را بسیاری دوستانِ جوانان بینِ در هرچند

 که ای اجتماعی -سیاسی ژرفِ بحرانِ در آتن میالد از پیش پنجم ی سده اواخرِ در. تراشید

 انداخته نفس از را آتن کامال اسپارت با جنگ. رود  می فرو بود، ندیده خود به زمان آن تا

 توسطِ کردند، شاَ متهم فساد و یونان شکستِ به نادرستی به که حاکم دموکراتِ حزبِ. بود
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 شاگردانی و دوستان جدید فرمانروایانِ میانِ در سقراط. شود  می سرنگون ها اریستوکرات

 قربانیِ سقراط شود  می سرنگون هم ها آریستوکرات حکومتِ که زمانی از بعد کمی و داشت

 سه. کشانند می دادگاه به را او و زنند می اتهام او بر. شود  می سیاسی هایِ حساب تسویه

 برایِ تالش( 2) خدایان؛ نشناختنِ رسمیت به( 1): از بودند عبارت شاَ علیه اصلیِ اتهامِ

 .جوانان ساختنِ گمراه( 3) جدید؛ خدایانِ ایجادِ

 و بودند سیاسی وچرا چون بدونِ اتهاماتِ این ماهیتِ امروزی، دانِ تاریخ یک ی دیده به

 ی ادعانامه در که درحالی پرداخت،   را مخالف سیاسیِ حزبِ از حمایت تاوانِ فیلسوف

 ریشه جوانان کردنِ گمراه اتهامِ. داشتند دینی و  اخالقی ی جنبه صرفا اتهامات دادستان

 کارِ محافظه بسیار ی جامعه در رایج  هایِ ارزش تحقیرِ در جوانان، بیدارساختنِ در داشت

 ی پایه بر هم جدید آئینِ تبلیغِ و رایج دینِ به توهین اتهامِ اما. نو هایِ ارزش ترویجِ و آتن

 را کردارش و گفتار که شنود می صداهایی شدرون از که کرد می ادعا سقراط که بود این

 را است افراد کنشِ محرکِ که غیبی سروشِ این اوانکروان امروزه .کردند  می هدایت

 وجدانِ به هنوز زمان آن تا بشریت. نامند  می  sur moi / super egoخودافر

 و اندیشه درونیِ حرکتِ آنان. نداشتند آشنایی آن با هم یونانیان و بود نیافته دست اخالقی

 منحصر نکته این) دادند  می نسبت خدایان به عمدتا   خارجی نیروهایِ به را انسان ی اراده

 رو  همین از(. شود  می سنتی جوامعِ ی همه شاملِ بلکه نبود باستان یونانِ ی جامعه به

 به توهین و کفرآمیز یونانیان برایِ بود شنیدنش مدعیِ سقراط که ای غیبی سروشِ

 .شد  می محسوب خدایان
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 کند،  می بیان شورانگیز نثری با را سقراط ِ  زندگی لحظاتِ آخرین فیدون کتابِ در افالطون

 خود از دادگاه در که کند می ترسیم خردمند چندان  نه اما قهرمان ای نابغه را او یِ چهره

 به شبرای را مرگ مجازاتِ دادگاه دادرسانِ با شاََ متکبرانه برخوردِ و کند نمی چندانی دفاعِ

 فراهم را او فرارِ شرایطِ دوستانش که آن با مرگش از پیش هایِ روز در. آورد می ارمغان

 تا شود متحمل را عدالتی  بی است بهتر انسان" که جمله این بیانِ با او اما بودند کرده

 فرارش با شود نمی راضی و پذیرد  می را مرگ حکمِ عدالتیِ  بی ،"دارد روا را آن خود که آن

 استقبالِ به شوکران جامِ نوشیدنِ با او. شود "قانون گذاشتنِ پا زیرِ" عدالتیِ  بی مرتکبِ

ِ  معنی هم شوکران نوشیدنِ و یافت را شاَ قربانی نخستین فلسفه کار این با. رود می مرگ

 بازِ جان یک همچون سقراط از اسالم در حتا و مسیحیت در ها بعد. را شاَ اخالقی –فلسفی

 .کنند  می یاد الئیک مقدسِ

 

 داوید اثرِ ،سقراط مرگِ ی صحنه: ۲5 تصویرِ



اریخ و زمینه های اجتماعیِ آنپیدایش و تکوین خرد در ت  
 

 سقراط ی نامه وصیت

 این. کند  می ادا سقراط که بود سخنی آخرین این. "مدیونیم اسکوالپ به خروسی ما"

 از متفاوت بسیار 1نیچه تفسیرِ اما. اند کرده تفسیر متفاوتی بسیار هایِ گونه به را جمله

 جایگاهِ در فلسفه در "اخالق" گذاشتنِ پایه خاطرِ به را سقراط که نیچه. است دیگران

 سقراط مخاطبِ که کند  می تفسیر چنین را داستان این نشاند،  می تاریخ کار بزه ترین بزرگ

. داشت را نام همین یونان اساطیرِ در که بود پزشکی خدایِ بلکه اسکوالپ نامِ به فردی  نه

 ارزش  بی مادیات و دنیا این در زندگی گرا اخالق سقراطِ برایِ که جایی آن از نیچه استنادِ به

 مرگ و بود برایش بیماری یک همچون زندگی پس شمرد می خوار بسیار را آن و بوده

 را پزشکی خدایِ اسکوالپ، مرگ ی لحظه در او رو این از سالمتی، بازیافتِ با مترادف

  ارزانیِ خاطرِ به را او به خود وام خواهد  می او، به خروسی پیشکشِ با و گوید  می سپاس

 اخالقیِ ی فلسفه با گرا ضدِاخالق و منش اشراف ی نیچه ی بیمارگونه ضدیتِ. کند ادا مرگ

 .ندارد مرزی و حد ها سقراطی–پسا
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 ی ارائه هنوز سده پنج و بیست گذشتِ از پس که است معمایی( م.پ ۶2۶-32۱) 1افالطون

 شفاف و ادیبانه زیبا، بسیار  سبکی به او. است نرسیده پایان به او آثارِ از متفاوت تفاسیرِ

 هایِ نوشته در که کرد وجو جست باید سقراط در را افالطون ِ واقعی شخصیتِ. نوشت  می

 در افالطون درواقع. دارد را اصلی نقشِ باشند، می شنود و گفت قالبِ در که افالطون

 از که افالطون هایِ نوشته. آورد نمی زبان به سخنی خودش از گاه هیچ هایش نوشته

 مخالفینِ تمسخرِ از آکنده حال درعینِ شوند  می محسوب دنیا  ِ ادبی هایِ شاهکار

 در معموال تدریس باستان یونانِ در. است آنان فرهنگیِ سرکوبِ حتا و تحقیر ش،اَ فلسفی

 صرفا که "داخل درسِ" و بود وسیع طیفِ برایِ که "خارج درسِ". شد  می برگزار سطح دو

 روشِ این  اسالمی و مسیحی ی علمیه هایِ حوزه معلوم قرارِ از. متخصصین و خواص برایِ

 تدریس و بوده "خارج درسِ" برایِ افالطون هایِ نوشته. اند برگرفته یونانیان از را تدریس

 .است نمانده برجا ردی ها آن از و شده  می انجام شفاهی روشِ به خواص برایِ

 یونانِ در که  ای پیشه شود، "نویس درام" بود قرار جوانی در و بود زاده اشراف یک افالطون

 شاَ نامه نمایش نخستین نوشتنِ از پس اما او. شد  می محسوب آفرین افتخار بسیار دوارن آن

 ضدِ و ادبیات ضدِ شدیدا که هرچند. آورد  می روی فلسفه سویِ به و دهد  می عقیده تغییرِ

 با افرادی بینِ است  هایی وگو گفت قالبِ در هایش نوشته ی کلیه اما شود  می شاعری

 جین دو یک از بیش و( لوده) هیپیاس ،(نابغه) سقراط نظیرِ تئاتری بسیار  هایِ شخصیت
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 اما شود  می رانده بیرون آگاهش ضمیرِ از هرچند تئاتر به عشق گویی. دیگر های شخصیت

 .شود می بازگردانده آگاهش ناخود ضمیرِ به دیگر درِ از

 سرگذرانده از زمان آن تا یونان که حادی بسیار ِ اجتماعی –سیاسی رویدادهایِ بر  عالوه

 ای اده ز نجیب او. نبود تأثیر  بی شاَ اندیشه گیریِ شکل بر هم افالطون خصوصیِ ِ زندگی بود،

 عواملِ اما. بود یافته پرورش شدنسیاستمدار برایِ اش طبقه افرادِ سایرِ همانندِ که بود

 از آتن درپیِ  پی هایِ شکست. راندند عملی سیاستِ ی حوزه از سرانجام را او چندی

 و حکومتی، اَشکالِ درپیِ پی تغییرِ و خونین ِ طبقاتی مبارزاتِ اسپارت، از و سیسیل

 ِ تمامی. بودند عوامل این ی ازجمله سقراط، مرادش و استاد مرگِ به محکومیت سرانجام

 . اند شده گزارش آثارش در خودش توسطِ نکات این

 اندیشیدن مجالِ دیگر خودش ی گفته به که را آشفته آتنِ سقراط، مرگِ از پس افالطون

 کند  می سفر مصر و فنیقیه به ابتدا. پردازد  می وگذار گشت به و کند  می ترک داد، نمی او به

 با همه از تر مهم شود،  می آشنا زمین خاورِ عقایدِ و آرا با که است جا آن در محتمال و

 با قوی احتمالِ به و شد، نمی دیده اثری آن از یونان در زمان آن تا که شرقی گراییِ دوگانه

 را خود یِ "دنیا دو" ی نظریه که است زردتشت آئینِ گراییِ دوگانه عمدتا و آنان از الهام

 جا آن در و شود آشنا یانفیثاغورس با تا رود  می ایتالیا جنوبِ به سپس. کندمی تدوین

 و گردد  بازمی آتن به دوباره سال ده از پس. گیرد  می قرار آنان عرفانِ تاثیرِ تحتِ شدیدا

 ، آکادمی. گذراند می جا آن در را عمرش تمامِ و نهد می بنیاد را "آکادمی" خود ی مدرسه

 .کشور سیاستمدارانِ پرورشِ و آموزش برایِ بود ای مدرسه
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 پایانش بی ِ طبقاتی پیکارهایِ و درونی تناقضاتِ دلیلِ به یونانی هایِ دولت -شهر نظامِ عمرِ

 این و بود کرده درک خوبی به را خطر این افالطون .شد  می نزدیک شاَ پایانی روزهایِ به

ِ  زندگی در آتن در دوران آن در. گذاشت تاثیر بسیار شاَ اندیشه و  بینی جهان بر نکته

 نظامِ حفظِ برایِ و بودند داده دست از را خود اقتدارِ و اعتبار قوانین، سیاسی –اجتماعی

 هومری اساطیریِ کهنِ ِ خدایان به بازگشت. شد  می اندیشه ای چاره باید یونانی دولتِ -شهر

 از اقتدارِ تا شد  می آنان جایگزینِ چیزی باید وجود این با پذیرفتنی، نه و بود ممکن نه

 .شد  می برپا دوباره رفته  دست 

. بودند شده واقع انتقاد معرضِ در سخت سو سه از کهن و سنتی اصولِ اندیشه، قلمروِ در

 هایِ سوفیست سویِ از( 2) ش،اَ غیردینی و الئیک ی فلسفه با طبیعی ی فلسفه سویِ از( 1)

 از سرانجام و( 3) شان، پذیری فسخ به باور و بشری قوانینِ از شان زدایی تقدس با گرا نسبی

 امری آنان دینِ اما بود دینی آنان هایِ آموزش که هرچند یان،فیثاغورس عرفانِ سویِ

 .نداشت جامعه ی اداره و حکومت در نقشی و بود خصوصی

 کامل طورِ به راه دو عمدتا متعهد و اندیشمند انسانِ یک برابرِ در شرایطی چنین در

 پیدایشِ موجبِ که تناقضاتی شناختِ و جامعه ِ  علمی ِ بررسی با یا. دارد قرار متفاوت

 ای جامعه بنایِ جهتِ در را خود هایِ تالش و نگرد می آینده به شده، آن فروپاشیِ شرایطِ

  که آن یا. جدید دینِ یک یا و نوین  بینیِ جهان یک غالبِ در دارد، می معطوف برتر و نوین

 نافرجام تالشی گذشته به  نگاهی نیم با و چسبد می فروپاشی درحالِ موجودِ نظمِ به سخت

. است آمده سر به شاَ زندگی نقدِه ب که کند می موجودی بازسازیِ و ترمیم در ودهبیه و

 به درانداخت، جانبه همه طرحی العاده خارق نبوغی با و گرفت پیش در را دوم راهِ افالطون
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 ی همه با یونانی شهرِ -دولت ِ اجتماعی سازمانِ بتواند شاید طریق آن از که این امیدِ

 و آل ایده کامل، شکلی بدان بلکه دهد نجات سقوط از تنها نه را اش طبقاتی تضادهایِ

 سقوطِ از نتوانست البته غیرِتاریخی -غیرِواقعی اصالحیِ طرحِ این. بخشد جاویدان

 مختلفِ زوایایِ از آتی ی سده بیست طیِ در اما کند، جلوگیری یونانی تمدنِ ناپذیرِ اجتناب

 طبقاتِ خدمتِ در بود الگویی تاحدودی و بود مطرح همواره سیاسی -اجتماعی -فلسفی

 .ارتجاع و حاکم

 خبرگانِ کارِ فلسفه که بود باور این بر و بود گرا نخبه بسیار فیثاغورس همچون افالطون

 ،"فیلسوف" نه را ها آن که ها، سوفیست با حدش از بیش و امان  بی مخالفتِ. است جامعه 

 بلکه اندیشه، یا و فلسفی دالیلِ به  نه نامید،  می( "ستیز دانش" معنایِ به) "فوبوسوف" بلکه

 حکومتِ دموکراسی افالطون دیدِ از و بودند دموکرات ها سوفیست. بود سیاسی دالیلِ به

 ،"پادشاه-فیلسوف" طرحِ تحققِ رویایِ در فیلسوف ی زاده اشراف. بود عوام و ناآگاهان

 ی جامعه و بسازد فیلسوف یک او از تا پذیرد  می را سیراکوز مستبد، حکمرانِ مشاورِ مقامِ

 را او و پردازد  می را شاَ پاداش شده فیلسوف شاهِ چندی از پس. سازد متحقق را شاَ  آرمانی

 برحسبِ. کنند  می وادارش کشتی بررویِ زدن پارو به و فروشد  می برده یک عنوانِ به

 وجود این با. شود  می شاَ آزادی موجبِ و شناسد  می را فیلسوف سواد  بی ی برده یک تصادف

 شدیدا ِ فلسفی نظریاتِ بر تاثیری ترین کوچک افالطون  زندگیِ در مهم ی حادثه این

 .گذارد نمی شاَ اشرافی
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 کند  می خیانت استادش به  خوب شاگردِ یک همیشه

 شناسی، انسان شناسی،  هستی شناسی، شناخت هایِ حوزه در افالطون هایِ نوشته

 این. هستند مرتبطی و وابسته هم به  کامل طورِ به ی مجموعه سیاست و شناسی جامعه

 سیستمِ یک در را باستان یونانِ ی اندیشه -اجتماعی  سیاسی تاریخِ کلِ سو یک از ها نوشته

 که طبقاتی -اجتماعی منازعاتِ ی مشاهده با دیگر یِ سو از و دهد،  می جای منطقی

 یک ی ارائه در است تالشی شدند، یونانی تمدنِ کاملِ ِ فروپاشی به منجر بعد کمی سرانجام

 اجتماعی، امورِ سیاست، هایِ حیطه یونان در دوران آن در که جایی آن از. آرمانی سیستمِ

 و باشند شده جدا هم از که بودند نرفته پیش حد آن به هنوز دین و شناسی شناخت

 که کرد  می برپا ای فلسفی نظامِ بایست  می او لذا داشتند، جای "فلسفه" عنوانِ زیرِ همگی

 که معنا بدین. شد موفق کار این در تاحدودی و گرفت  می بر در را فوق هایِ حوزه تمامیِ

 در را انسان و جامعه طبیعت، مسائلِ گوناگونِ جوانبِ تا کوشید که است  کسی نخستین او

 تخیلی، سیستمی هرچند دهد، جای هم به      مرتبط و منسجم کامل، ِ فلسفی سیستمِ یک

 مدتِ  به توانست فلسفی سیستمِ این که نیست جهت  بی. ارتجاعی سراسر و  علمی غیرِ

 قابلِ بسیار منفی تاثیرِ شرق از بخشی و غرب دنیایِ ی اندیشه کلِ بر سده بیست

 .باشد داشته ای مالحظه

. نبود نظر هم استادش با ای زمینه هیچ در اما دانست،  می سقراط شاگردِ را خود افالطون

 عمدتا و انسان فقط و بود پیشینیان ِ طبیعی ی فلسفه از گسست سقراط ِ ویژگی که درحالی
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 و سیاست ،متافیزیک بر افالطون ی فلسفه بود، شاَ فکری ی مشغله "ملموس" امرِ و اخالق

 .است شده بنا "مجرد" بر کالم یک در ،شناسی کیهان
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 شناخت یِ نظریه

 به که او شناختِ یِ نظریه در. داشت باور روح تناسخِ به فیثاغورس همچون افالطون

 یعنی آسمان در اش فیزیکی تولدِ از پیش تا انسان روحِ است، معروف 1"تذکر یِ نظریه"

 نیست، پوشیده او بر چیزی و دارد شناخت چیز همه بر و دارد مکان معقوالت دنیایِ در

 یک  فیزیکیِ تولدِ افالطون. برد  می یاد از را ها آن ی همه که است اش فیزیکی تولدِ با اما

 و پندارد می روح زندانِ هم را انسان کالبدِ چراکه داند،  می روحش مرگِ با برابر را انسان

 هایِ دانایی آن که است این علم ی وظیفه که است باور این بر او رو این از. آن گورِ هم

 مهم امرِ این او نظرِ از و بازگرداند انسان ی حافظه به دوباره را تولدش اثرِ در  شده فراموش

 دنیایِ شاَ فیزیکی مرگِ با انسان روحِ او نظرِ از .آید برمی فیلسوف یک ی عهده از فقط

 .است شاَ دوباره تولدِ معادلِ که نهد  می گام معقوالت دنیایِ به و گفته ترک را محسوسات

 رسیده او به سقراط از که ای نکته دارد، قرار "خیر" ی مقوله افالطون ی فلسفه کانونِ در

 و تر وسیع مراتب به افالطون ی فلسفه در "خیر" ی مقوله سقراط با مقایسه در اما. بود

 را ها حوزه ی کلیه ایده این. شود نمی محدود اخالق ی حوزه به صرفا و بوده تر شمول جهان

 طوری به است "خیر" ی ایده براساسِ دنیا ِ هستی غایتِ و شروع او نزدِ چراکه گیرد میدربر

 قرار ها آن تارکِ بر بلکه دارد وجود دیگر های ایده یِ کلیه در تنها نه "خیر" یِ ایده که

 .است نداشته وجود چیزی آن از پیش و است "خیر" چیز همه آغازگاهِ. دارد
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 اما یابد،  می دست شناخت به انسان که است "خیر" نورِ پرتوِ در تنها که گوید  می افالطون

 همان دارد، وجود اندیشه در فقط بلکه نیست  فیزیکی کردارِ یا امر یک "خیر" او نظرِ از

 را شان بودن مرئی قابلیتِ فقط نه مرئی اشیاءِ به خورشید: دارد را خورشید نقشِ

 به کنید نگاه) شود  می هم ها آن ی تغذیه و تکثیر تکوین، موجبِ همچنین بلکه بخشد،  می

 (.بعد صفحاتِ در "غار تمثیلِ"

 بر فیثاغورس تاحدودی و پارمیندس ،هراکلیت همه از بیش پیشین ِ یونانی ی فالسفه از

 تا موجود هایِ فلسفه متضاد قطبِ دو پارمیندس و هراکلیت. بودند گذاشته تأثیر افالطون

 سَیَالن در و جهان امورِ ثباتِ انکارِ با هراکلیت سو یک از. کردند  می نمایندگی را زمان آن

 و اجتماعی نهادهایِ عمدتا) دارد وجود زمانی -مکانی جهانِ در که چه آن هر دانستنِ

 دیگر سویِ از و. بود واقعیت بودنِ متغییر و صیرورت گویِسخن( حکومتی هایِ نظام

 قابلِ انسان ذهنِ فعالیتِ توسطِ تنها که تغییرناپذیری و ثابت واقعیتِ وجودِ به پارمیندس

 برایِ چراکه انسان، حواسِ از مستقل سراسر واقعیتی یعنی. داشت باور است، فهم

 که درحالی دارند کار و سر پذیر زوال و متحرک هایِ چیز با ما محسوساتِ پارمیندس

 .باشد مکان و زمان از مستقل و تغییر هرگونه از رها و جاویدان ثابت، باید شناخت موضوعِ

 ؛(سقراط میراثِ) اخالقی هایِ ارزش( 1: )داشت باور دل تهِ از نکته دو به اما خود افالطون

 سخت باورها این هردویِ زیست  می او که دورانی در اما.  علمی شناختِ بودنِ ممکن( 2)

. دهد می قرار خود همتِ ی وجهه را ها آن بازسازیِ او. بودند شده واقع تهاجم خوشِ دست

 آمدنی دست به( 1: )شود می قائل ویژگی سه ایجابی لحاظِ به شناخت برایِ او رو این از

 ِ حقیقی شناختِ. باشد واقعی امرِ ی درباره باید( 3) باشد؛ باید ناپذیر خطا( 2) است؛
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 این از حسی ادراکاتِ نه که است معتقد او اما. باشد داشته باید را ها ویژگی این ی هرسه

 از سو یک از(. ظن) "گمان" یعنی انسان درستِ باورِ نه و برخوردارند خصایص

 و بودن کلی ولیکن پذیرد،  می را حسی ادراکات و حواس بودنِ نسبی به باور پروتاگوراس

 گرا نسبی که  سوفسطائیان نظرِ وارونِهب پذیرد، نمی را بودن نسبی این بودنِ شمول جهان

 از دیگر سویِ از. نیست پایداری و ثابت متعلقِ دارایِ شناخت که بودند معتقد و بودند

 هستند شدن و تغییر درحالِ همواره حسی ادراکِ متعلقاتِ که پذیرد  می را این هراکلیت

 ادراکاتِ او نظرِ از خاطر بدین. باشند حقیقی شناختِ متعلقاتِ توانند نمی اینان ینابنابر

 بود خاطر همین به تغییرند خوشِدست دائم شان قوانینِ که هستند جزئی شناختِ حسی

 . ندارد وجود حقیقی معرفتِ که بودند رسیده نتیجه این به سوفسطائیان که

 که است رابطه این در و است "کلی" شناختِ یافتنِ درصددِ سقراط از پیروی به افالطون

 به افالطون نزدِ رو این از. پردازد  می آن متعلقاتِ ِ بررسی و انسان روانِ و ذهن ی مطالعه به

 یا و شناسی هستی ی نظریه از را شاَ شناسی شناخت ی نظریه توان نمی وجه هیچ

 .کرد جدا شاَ شناسی روان

 درواقع نداشت، جایگاهی "ناهستی" و داشت وجود "هستی" فقط پارمیندس در

 برایِ عوض در. نیست بیش توهمی و نداشته واقعیت حرکت که بود این منظورش

 با مواجهه در که جایی آن از افالطون. ندارد وجود دیگری چیزِ حرکت جز هراکلیت

 از یکی جانبِ توانست نمی هراکلیت پویایِ ی فلسفه و پارمیندس ایستایِ "شناسیِ هستی"

 دو به را واقعیت و زند  می بدیعی ابتکارِ به دست فوق معضلِ حلِ برایِ بگیرد را دو آن

. دربرگیرد ای گونه به را ها آن هردویِ بتواند شاَ نظریه طریق آن از تا کند  می تقسیم بخش
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 افالطون شناختِ ی نظریه در. است مشهور افالطون ی"دنیا دو ی نظریه" به نظریه این

 تر اطمینان قابلِ و تر باارزش هم آن شناختِ باشد، تر ژرف و باالتر شناخت سطحِ هرچه

 .حواس در تا کرد وجو جست ذهن در را آن تر بیش باید و است،



اریخ و زمینه های اجتماعیِ آنپیدایش و تکوین خرد در ت  
 

 "ها  مُثُل" ی نظریه: دنیا دو ی نظریه

 بر است، سقراط ی نظریه از متفاوت ارسطو ادعایِ به که ،افالطون نزدِ شناخت ی نظریه

 در که جایی  آن از و. باشد جاودانه و ثابت باید شناخت موردِ موضوعِ که دارد قرار مبنا این

 ورایِ در باید را پایدار و ثابت شناختِ نیست،  دائمی و نامتغیر چیز هیچ مادی دنیایِ این

 .کرد جستجو پست و فانی مادیِ دنیایِ این

 یک ملموس مادیِ دنیایِ موازاتِ به ش،اَ معضل حلِ و بست بن این از خروج برایِ افالطون

 : کند می تشریح چنین این را دنیایش دو او. دارد می مفروض را دیگری خیالیِ دنیایِ

 انسان، حواسِ توسطِ محسوس مادیِ اشیاءِ از متشکل دنیایی: محسوسات دنیایِ - 1

 خوشِدست همواره که دنیایی کنیم،  می  زندگی آن در ها انسان ما که دنیایی همین  یعنی

 است؛ فانی و پست دنیایی رو این از و است تغییرات

 غیرِمحسوس دنیایی است، محسوسات دنیایِ جوهرِ درواقع که دنیایی: ها مُثل دنیایِ - 2

 دنیایِ: است شناخت قابلِ فیلسوف "عقلِ" توسطِ تنها و عادی انسانِ حواسِ توسطِ

 .جاویدان و نامتغیر هایِ " مُثُل"

 وجودش و داشته قرار ها  مُثُل معقولِ دنیایِ منقادِ و تابع محسوسات دنیایِ افالطون نظرِ از

 است ها  مُثُل دنیایِ الشعاعِ تحت و وابسته شناسی هستی لحاظِ به هم و  اخالقی لحاظِ به هم

 .اصل یک از است بدلی ی  نسخه درواقع و
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 افالطون دنیایِ دو: ۲4 تصویرِ
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 از اعظمی بخشِ که شود  می موفق تنها نه یش"ها  مُثُل" و دنیا دو ی نظریه با افالطون

 بلکه دهد جای فلسفی سیستمِ یک در را سقراطی -پیشا ناپذیرِ آشتی و متضاد هایِ فلسفه

 1وایتهد که طوری به گذارد می تأثیر فلسفه تکاملِ بر چنان بعدی ی سده بیست طیِ در

 بر  هایی یادداشت غرب ی فلسفه کلِ که شود  می مدعی بیستم ی   سده ی فالسفه از  یکی

 .نیستند بیش افالطون آثارِ

 فرضیِ نامرئیِ دنیایِ یک وجودِ به باور از است عبارت افالطون نزدِ "ها مُثُل" ی نظریه

... و مینو ایده، مُثُل، را آن فارسی به)تغییرناپذیر و جاودانی غیرِمادیِ گوهرهایِ از متشکل

 دنیایِ اشیایِ هایِ سرنمونه و الگوها را "ها ایده" یا و "ها مُثُل" این افالطون(. نامند می

 دارند، خارجی وجودِ عینی طورِ به بلکه نبوده اذهان در صرفاً که داند می مرئی مادیِ

 قابلیتِ یا و نحوه از مستقل هم و نداَ شناسائی عاملِ از مستقل هم که ای عینی موجوداتِ

 ذهنیِ کنشِ منتجِ نه "ها  مُثُل" دنیایِ این درنتیجه. عامل این توسطِ  شناسائی عملِ

 کلیاتِ" افالطون نزدِ. دارد عینی واقعیتِ بلکه آن، محصولِ نه و است انسانی ی اندیشه 

 افالطون برایِ مثال برایِ. کنند  می پیدا خاص اشیاءِ از جدا و مستقل ای هستی " ذهنی

  گِرد مادیِ اجسامِ ی کلیه از تنها نه ،"دایره ی ایده" یعنی ذهن، در دایره یک تجسمِ

 همین به. دارد وجود واقعاً ذهن از خارج در "ایده" این خودِ اصوالً بلکه است مستقل

 .نامند  می "عینی آلیزمِ ایده" را او ی فلسفه خاطر

                                                 
1 - Alfred North Whitehead (1861-1947) 
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 دورانِ یک  طیِ در  گِرد اجسامِ ی مشاهده ی واسطه به اندیشه، در "دایره ی ایده" انسان نزدِ

 برایِ و ندارد باور چیزی چنین به افالطون اما. گیرد  می شکل که است تاریخی و طوالنی

 جسمِ هر او دیدِ از چراکه. است قائل ی گِرد جسمِ هر از مستقل واقعیتِ "دایره ی ایده"

 که است کاملی ی دایره یک ناکاملِ مادیِ ی نسخه مدور، بشقابِ یک مثلِ  گِردی مادیِ

 داشته وجود مادی دنیایِ پیدایشِ از پیش درنتیجه و  گِرد اجسام ی کلیه پیدایشِ از پیش

 است جاویدان "دایره" فقط کهدرحالی فناپذیرند همگی گِرد اجسامِ افالطون برایِ. است

 وجود ای زنده موجودِ یا و باشد نداشته وجود ای مادی موجودِ هیچ که زمانی آن حتا

 بلکه است جسمی هر از تر برین و برتر تنها  نه "ایده". بیندیشد دایره به که باشد نداشته

 که دلیل این   به  نه افالطون برایِ دیگر بیانِ به. کند  می تعیین هم را "اندیشه" اصوالً

 است "ایده" وجودِ ی واسطه به وارونهب بلکه دارد وجود "ایده" که است اندیشیم  می

 .اندیشد  می انسان که
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 غار ی افسانه

 بیان را است "غار تمثیلِ" به موسوم که  زیر داستانِ جمهوری دهمِ کتابِ در افالطون

 .است اش یدنیا دو ی نظریه فهماندنِ و توضیح  هدفش و کند  می

 آن رویِ بر که دیواری به رو اند، شده زنجیر همدیگر به که درحالی انسان تعدادی غاری در

 و اند بوده دیوار به رو همیشه دربند هایِ انسان این. اند نشسته دارد، قرار سفیدی ی پرده

 در و است روشن آتشی افراد این پشتِ در. اند نکرده نگاه را خود سرِ پشتِ گاه هیچ

 رویِ به شان سایه کهطوری به دارند قرار متحرکی اجسامِ آتش این و ها انسان بینِ ی فاصله

 و شود می گسسته زندانیان این از یکی پایِ از زنجیر ناگهان میان، این در. افتد می دیوار

 تحریک آتش نورِ ی مشاهده با او. بیند می را خود پشتِ و گردد برمی عقب به شخص آن

 متوجه تازه و افتد می خورشید به شاَ چشم غار از خارج در. رود می بیرون غار از و شود می

 دنیا حقایقِ و داشت قرار غار داخلِ در که است چیزی آن جز واقعی دنیایِ که شود می

 !است دیگری چیزِ

 خبرِ این از را پیشین هایِ بند هم تا گردد  بازمی غار به خود کشفِ ی باده از سرمست مرد

 هم با بپذیرند، را جدید خبرِ که آن جایِ به غار نادانِ زندانیانِ اما. سازد مطلع نویدبخش

 و نیست تحمل قابلِ شان برای وجه هیچ به خبر این چراکه کشند،  می را او و شده متحد

 یک چراکه گویند  می تمثیل معموال افسانه این به .ندبه پذیر توانند نمی را شان نادانی

 زیرین نمادین هایِ عنصر غار ی افسانه در. است شده تشکیل نمادین عنصرِ چند از تمثیل

 :کرد شناسایی روشنی به توان  می را
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 ؛محسوسات دنیایِ نمادِ: غار

 ؛معقوالت دنیایِ نمادِ غار خارجِ در:  روشنایی

 رایج؛ عقایدِ و باورها بندِ در ، عادی هایِ انسان نمادِ غار درونِ :زندانیان

 شود؛  می کشته دشرَخِ یِ واسطه به که سقراط ویژه به فیلسوف، نمادِ: رسته بند از زندانیِ

 دنیایِ از( روح) نفس رفتنِافر نمادِ: دشوار سرباالییِ از رسته بند از زندانی برکشیدنِ

 واقعی؛ دنیایِ به رسیدن و ظاهری

 ؛محسوسات دنیایِ ی فریبنده ظاهرِ نمادِ: غار دیوارِ بر ها سایه و تصاویر

 ؛"ها ایده" نمادِ: غار از خارج در اشیایِ و موجودات

 ."ایده" برترین و ترین مهم ،"خیر ی ایده" نمادِ:  خورشید

 

 افالطون غارِ: ۲3 تصویرِ
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 که است  مالی صاحب و مرفه فکرانِروشن از بخش آن  بینیِ جهان دقیقاً تفکر، طرزِ این

 که ندارد تعجبی جایِ هیچ و( فکری کارِ) است ها واژه و افکار با داشتن سروکار شان حرفه

 به تأکید اینان نزدِ. باشند قدرت و زندگی صاحبِ ها واژه و افکار جامعه از بخش این برایِ

 که رود  می پیش حد آن تا ها آن دقیقِ معنایِ تعیینِ و کلمات با بازی لفظی، مباحثاتِ

 هستیِ و واقعیت "ها واژه" باورشان به که شود  می پیدا ای فکری گرایشِ یک تدریج به 

 ها آن به ها واژه این که ای عملی هایِ کنش از مستقل و ها آن به وابسته اشیاءِ از مستقل

 "زیبایی" ی واژه "زیبایی ی مقوله" برایِ که جایی آن از. کنند  می پیدا شوند،  می داده ارجاع

 جسمِ" هر از بلکه باشد داشته وجود باید  می تنها نه هم "زیبایی" خودِ پس دارد، وجود

  خواه و باشد زیبا خواه - "زیبایی جسمِ" هیچ آنان دیدِ از باشد، تر واقعی باید هم "زیبایی

 و گر مشاهده شخصِ ی سلیقه و  ذوق تابعِ و نسبی است امری زیبایی چراکه زشت،

 ناکاملی اشیاءِ تمامِ از مستقل که - "زیبایی" ی مقوله از - جامعه هر در رایج هایِ ارزش

 این هوادارانِ. نیست زیباتر - دارد تعلق تغییر درحالِ همیشه مادی جهانِ این به که

 با شاَ مقایسه و دیگر مشخصِ ی ایده و مقوله هر درموردِ را استدالل ی نحوه همین نظریه

 .برند می کار به شاَ ناکامل مادیِ ازایِ به ما

 پیگیرانه شد گفته اختصار طورِ به باال در که را چه آن "فیدون" کتابِ در افالطون

 سرانجام باشد  می چه چیز یک علتِ که بپرسیم خود از اگر گوید  می او. دهد  می گسترش

 "eidos" برد  می کار به جوهر برایِ که ای یونانی یِ واژه – رسیم  می چیز آن جوهرِ به

(. صورت یا و  مُثُل) "شکل" هم و است "ایده" معنای به هم یونانی زبانِ در که است

 زبانِ به یا و باشد  می آن شدنِ گِرد موجبِ چیزی چه.  گِرد بشقابِ مثالِ به برگردیم
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 این پرسش این به آدمی هر پاسخِ ترینِ ساده چیست؟ آن بودنِ دایروی علتِ افالطونی

 اما. گری کوزه چرخِ حولِ گر کوزه دستانِ توسطِ خام ی ماده چرخشِ که باشد تواند  می

 وتجلی  جز  نیست چیزی دیگر  گِرد مادیِ اشیاءِ تمامِ نظیرِ  گِرد بشقابِ این افالطون برایِ

 .کامل ی "دایره ی ایده " از ناکاملی تجسمِ یا

 را "بشقاب" او که این بیانِ با را او   مُثُل ی نظریه افالطون ی دوره هم فیلسوفِ یک دیوژن

 علتِ گوید  می او به پاسخ در افالطون. گرفت سخره به بیند نمی را "بشقابیت" اما بیند  می

 را "بشقابیت" دیدنِ "عقلِ" ولی داری را "بشقاب" دیدنِ "چشمِ" تو که است این امر این

 به صرفاً که شناختی چراکه است،  درستی حرفِ جنبه یک از افالطون پاسخِ این. نداری

 در افالطون اساسیِ خطایِ و ایراد اما،. نیست کاملی شناختِ باشد، محدود حسی ادراکاتِ

 یعنی باشد، آن با تقابل در یا و مادی دنیایِ از جدا که ای عقلی تعمیماتِ که است این

 و خودبسنده توانند نمی اند، گرفته نشأت ها آن از ادراکات این که هایی چیز آن از مستقل 

 .باشند  کافی

 جایِ به رابطه این و شود می وارونه اندیشه و  هستی بینِ ی رابطه آلیستی، ایده ی فلسفه در

 که آن برایِ آلیست ایده یک. دارد قرار سر رویِ بر باشد داشته قرار پا بررویِ که آن

 شود می آمیزی سفسطه و کننده گمراه شدِافر واردِ ناچاری سرِ از و همواره باشد آلیست ایده

 - سازد  می مبدل نمودها دنیایِ به را خودش از خارج مادیِ دنیایِ نخست او که معنا بدین

 این که شود  می مدعی سپس -شاَ ذهن ی پرداخته و ساخته صرفاً تخیلیِ ادعایِ یک

 رود  می پیش جا آن به تا آخر دستِ و داشته عینی واقعیتِ ذهنش مخلوقِ تخیلیِ دنیایِ
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 اشیاءِ و بوده خیالی موجوداتِ این انحصارِ در تنها واقعی  هستیِ که شود  می مدعی که

 !ندارند ها آن بر تأثیری گونه هیچ مادی دنیایِ مادیِ

 تنها بگوییم باشد بهتر شاید و  اصلی ی مسئله "کل" وجویِ جست افالطون هایِ نوشته در

 فراموشی دستِ به دیگر نکاتِ که یابد  می اهمیتی چنان آن و است، او فکریِ ی دغدغه

 ترین ژرف از سو یک از است ای ملغمه او هایِ نوشته خاطر همین به. شوند  می سپرده

 دیگر سویِ از و دیالکتیکی، هایِ جدل نظیرترین  بی و استدالالت ترین  عالی ها، اندیشه

 کرده تولید تاکنون بشری ی اندیشه که ای رازگونه آلیزمِ ایده ترین خشن و ترین زمخت

 .است

 خواب تختِ نوع سه

 چه آن از الگویی حتماً کار به شروع از پیش سازد،  می خواب تختِ یک نجار یک که زمانی

 از "ایده" یک ذهنی یِ الگو این. است شده متصور خود ذهنِ در بسازد خواهد  می که را

 را نجار ی ساخته مادیِ خواب تختِ و نامیم  می( 1) خواب تختِ را آن ما و است خواب تختِ

 (.2) خواب تختِ

 الگویی بقِطبر را آن معموالً کند نقاشی را خوابی تختِ خواهد  می  نقاش یک که زمانی

 شده بسته نقش ذهنش در پیش از نجار توسطِ شده ساخته خوابِ تختِ یک از که کشد  می

 با (2) نجار خوابِ تختِ بینِ ی رابطه. نامیم  می( 3) خواب تختِ را شده نقاشی خوابِ تختِ و

 کارِ خوابِ تختِ با (1) خواب تختِ ی "ایده" که است ای رابطه همان (3) نقاش خوابِ تختِ
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. خواب تختِ ی "ایده" در نه و خوابید توان  می خواب تختِ "تصویرِ" در  نه .داشت (2) نجار

 .خوابید توان  می نجار ی ساخته مادیِ خوابِ تختِ در فقط

 شئ در  نه و است "الگو" در و "ایده" در "حقیقت" درواقع یا "واقعیت" افالطون نظرِ از

 نامند  می "باور" یا و "گمان" ،"واقعیت" مردم که را چه آن افالطون برایِ. محسوس  

 راه که نیست اسبی آن واقعی اسبِ یک. نیست بیش توهمی و دروغ ظاهر، جز چیزی

 .است اسب ی "ایده" بلکه دهد،  می سواری و خورد  می رود،  می

 

 خواب تختِ نوع سه: ۲۰  تصویرِ
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 متافیزیک: انسان شناسیِ روان

 نزدِ که است معتقد او .جسم و روح: است دوگانگی به معتقد افالطون هم حوزه این در

 و باشد  می جسم از مستقل و متفاوت مجزا، کامالً روح انسان، ازجمله جاندار موجوداتِ

 و داشته وجود تولدش از پیش در زنده موجودِ یک روح. است چیره جسم بر که است روح

 و شود  می روح گورِ درواقع جسمانی کالبدِ شود، می زندانی آن کالبدِ در زنده موجودِ تولدِ با

 ترتیب بدین. شود  می آزاد جسمانی زندانِ این از روح که است زنده موجودِ مرگِ با تنها

 چنین را روح مشخصاتِ افالطون. پذیرد  می جا یک را فیثاغورس باورهایِ تمامِ افالطون

 :شمارد  برمی

 آن؛ با مقایسه قابلِ و " مُثُل" مشابهِ  است تغییری قابلِ غیرِ و ثابت همگون، ذاتِ روح، -1

  مُثُل" شناختِ به قادر پس است " مُثُل" یعنی ناب موجودِ جنسِ از که جایی آن از روح - 2

 باشد؛ می "ها

 است؛ متحرک و داشته شدن جا به جا قابلیتِ روح -3

 جاویدان و میرد نمی گاه هیچ است، بخشی   زندگی ،روح ویژگی که جایی آن از سرانجام و - ۶

 حالتِ به روح بازگشتِ از است عبارت زمین رویِ در زندگی از غایت و هدف رو این از. است

 .شاَ روح آزادیِ جهتِ زنده موجودِ مرگِ یعنی است، شاَ اصلی
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 دوگانگی، ی فلسفه حفظِ با البته)  داند می جزء سه از متشکل را انسان روانِ افالطون

 (.محسوس و معقول دنیایِ دو وجودِ به باور  یعنی

 بخش این. معقوالت دنیایِ با است متناظر که غیرِمحسوس و برین بخشِ "عقل" -1

 بشر روحِ بخشِ ترین  عالی درنتیجه و شود  می جانداران سایرِ از انسان تمایزِ باعثِ که است

  خداگونه؛ و است ابدی شده، محسوب

 "اراده – همت" شده تشکیل جزء دو از خود که محسوسات دنیایِ با متناظر بخشِ -2

 پستِ و زیرین بخشِ که "شهوت - خودخواهی" و است آن ارزشمندِ و باالیی بخشِ که

 . فناپذیرند هردو و است آن

 مشابهِ. داند  می شکم و سینه سر، در ترتیب به را بدن در نفس ی گانه سه اجزایِ جایگاهِ

 مشاهده توان  می هم افالطون شناسیِ شناخت ی نظریه در را گانه سه بندیِ دسته همین

 .کرد

 با و کرده برخورد عدالت ی درباره رایج نظریاتِ با "جمهوری" کتابِ ابتدایِ در افالطون

 :شدند  می تقسیم دسته سه به نظرات این. پردازد  می ها آن ردِ به جدلی روشِ

  ؛"دادن دار حق به را حق"معنای به عدالت(1

 -اجتماعی مفاهیمِ دیگر همچون عدالت بودند معتقد که سوفسطاییان ی  نظریه(2

  جامعه؛ در حاکم ی طبقه متغیرِ از  تابعی و است نسبی امری  اخالقی
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 او. دید  می جامعه در جمعی توافقِ و "اجماع" نوعی را عدالت که دیگری ی نظریه و(3

 در منظور این برایِ و پردازد  می عدالت تعریفِ به خود نظریات این ی سه هر ردِ از پس

 .پردازد  می آدمی( نفس) روانِ تشریحِ به ابتدا

 توسطِ بالداری ی ارابه آن در که کند  می استفاده تمثیلی از نظرش توضیحِ برایِ افالطون 

  یکی. شود  می کشانده اسب دو توسطِ ارابه این. شود  می رانده است "عقل" نمادِ که  انسانی

. چموش و بدسگال دیگری آن و ران ارابه بردارِ فرمان طبعا و دارد نیک سرشتی اسبان از

 گویی. اماره نفسِ و "مادی امیالِ" نمادِ دومی و انسان "داریِ خویشتن" معرفِ  نخستین

 ی مشاهده به و بوده حرکت در ها " مُثُل" ملکوتیِ عالمِ پیرامونِ در ارابه این ترها پیش

 آسمانی ملکوتِ از را ارابه "بد اسبِ" ی چموشانه حرکتِ ولیکن مشغول ابدی -ازلی حقایقِ

 این بینِ ای باورنکردنی شباهتِ چه. کشد می پایین به مادی دنیایِ و خاکی زمینِ به

 !چموش حوایِ بوالهوسیِ ی واسطه به بهشت از آدم سقوطِ دینیِ یِ افسانه و تمثیل

 که ،"انظباط و شجاعت حکمت، عدالت،" ی چهارگانه فضایلِ به افالطون دیگر  جایی در

 به را آخر فضیلتِ سه از هریک او. پردازد  می نهادند،  می ارج ها آن به باستان دورانِ یونانیانِ

 آنِ از را "حکمت". دهد  می نسبت اش فاضله ی مدینه در اجتماعی طبقاتِ از یکی

 "داری خویشتن" و انظباط سرانجام و پاسداران ی ویژه را "شجاعت" داند،  می فرمانروایان

 داند  می فضیلتی آن را "عدالت" او اما،. دهد  می نسبت سازنده و کننده تولید هایِ توده به را

 با حاکم که آن یعنی "عدالت" .بپردازند خود وظایفِ به باید گانه سه طبقاتِ آن پرتوِ در که

 بر حاکم مناسباتِ از پاسداری به شان"شجاعتِ" با پاسداران کند، فرمانروایی شاَ"عقل"

 تضمین را کننده تولید هایِ توده توسطِ آن دقیقِ و چرا و چون  بی اجرایِ و بپردازند جامعه
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 و عفت" با و بپردازند خود وظایفِ به کامل "انظباطِ" با مولد هایِ توده سرانجام و کنند،

 .نهند لگام خود ی اماره نفسِ و شهوانی امیالِ بر "داری خویشتن

 

 

 افالطون نزدِ اصلی، فضایلِ و روانی ی نظریه بینِ ی رابطه: ۲۰ تصویرِ
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 شهر آرمان: سیاسی یِ نظریه

 مرگِ. بود دموکراسی  ضدِ و کارانه محافظه بسیار افالطون ی اندیشه سیاسی لحاظِ به

  عادی مردمِ از انتخابیش اعضایِ ی همه که کرد صادر دادگاهی را حکمش که سقراط

 "شعوری  بی حیواناتِ" عادی مردمِ که کرد ثابت وجهی بهترین به افالطون نظرِ از بودند،

 .ندارند را سیاسی امورِ در دخالت شایستگیِ و صالحیت وجه هیچ به و نبوده بیش

 در آتن که مشکالتی تمامِ او. است ای شده شناخته بسیار امرِ دموکراسی از افالطون تنفرِ

 "جمهوری" کتابِ. بیند  می آتن سیاسیِ دموکراسیِ چشمِ از را بود رو روبه آن با دوران آن

 سفالوس، از سقراط آن طیِ که شود  می شروع گویی و گفت با پردازد  می مسئله این به که

 موجبِ شاَ هنگفت ثروتِ پیری دورانِ در آیا که پرسد  می ثروتمند، بسیار سازِ اسلحه یک

 اما،. دهد  می شخصی و عاقالنه پاسخی ثروتمند مردِ نه؟ یا شد   خواهد خاطرش آسودگیِ

 قانع است ابدی حقیقتِ یک ِ وجوی جست در که را( افالطون واقع به) سقراط پاسخ این

 در و برد  می جلو به را وگو گفت چیست؟ "عدالت" که پرسش این طرحِ با او. سازد نمی

 .رسد  می کردن حکومت ی مسئله به مطلب ی ادامه

 و تجسس این از افالطون هدفِ که شود  می معلوم تر بیش رود می جلوتر وگو گفت هرچند

 به  دستیابی برایِ راه ساختنِ هموار و (doxa) "گمان" و "باور" از خالصی پژوهش

 متغیر و نسبی شناختی که – "گمان" وارونِ به چراکه. است (épistème) "معرفت"

 ی همه رو این از و بوده نامتغیر و شمول جهان داناییِ و شناخت "معرفت" – است

 که عدالتی این. آن تحققِ به متعهد و دید خواهند آن پذیرشِ به ناچار را خود شهروندان
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 نهادِ یک یا و عادل فردِ یک ی عادالنه کردارِ یک در است یافتنش درصددِ سقراط

 عدالتِ ورویِ رنگ  بی بازتابِ جز چیزی مشخص مواردِ این تمامِ ندارد، جای گستر عدالت

 ابدی و عام چراکه است حقیقی عدالتِ واقعا که است "عدالت  مُثُلِ" فقط. نیستند واقعی

 چنین به رسیدن درکِ و فهم اما. باشند می میرا که خاص هایِ عدالت نه و است

 را شاَ همراهان سقراط که ای فلسفی سفرِ آن  یعنی دارد، بسیار دقتِ به نیاز  هایی واقعیت

 .کند  می هدایت

 اختصاص فوق نکاتِ اثباتِ به دقیقاً افالطون  "جمهوری" کتابِ دهمِ و نهم هایِ بخش

( خودش پیشنهادیِ ی جامعه با مقایسه در) فروتر حکومتِ نوع چهار بررسیِ به وی. دارد

 بود شده رو روبه ها آن با گذشته ی سده دو طیِ در آتن که هایی حکومت انواعِ و پردازد  می

 یک بود گذشته آتن بر سیاسی لحاظِ به که چه آن از درواقع او. دهد می قرار بررسی موردِ را

 امری که است 1اشراف با حکومت ابتدا در که گوید  می او. سازد  می سیاسی ی فلسفه

 اموالِ بر انداختن چنگ برایِ جامعه فرادست ی طبقه دو مدتی از پس. است طبیعی

 2متفاخران حکومتِ به را جایش اشراف حکومتِ و شده متحد یکدیگر با فرودست ی طبقه

 هم حکومت نوع این سپس. است "اراده و همت" عنصرِ ی سلطه مؤیدِ که دهد  می

 متحول 3توانگران و متنفذین حکومتِ به شاَ حاکمان اندوزیِ ثروت و طمع ی واسطه به

. است وابسته ثروت و مالی وضعیتِ به مستقیم طورِ به سیاسی قدرتِ آن در که شود  می

 را رانگَتوان کرده، طغیان نوایانبی حکومت، این از ناشی درماندگیِ و فقر اثرِ در گاه آن

                                                 
1 -Aristocratie       

 

2 - Timocratie
 

3 - Oligarchie 
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 ها حکومت نوعِ بدترین که شهروندان، حاکمیتِ یا 1ساالری مردم حکومتِ و کرده سرنگون

 که است ها حکومت شریرترینِ این برایِ ساالری مردم حکومتِ و. آید  می وجود به است

 حدِ از بیش آزارِ و اذیت به برابری، و آزادی به فرودست هایِ توده فرِاو ی عالقه و عشق

 فریبی عوام قهرمانانِ ها توده میانِ از که شود می آن باعثِ و انجامد  می ثروت صاحبانِ

 را 2گانهخودکام حکومتِ و کرده سرنگون را دموکراسی کودتا نوعی با که سربرآورند

 ترتیب بدین. انجامد  می اشراف حکومتِ به خود ی نوبه به هم حکومت این. آورند  می وجود به

 رو این از. شوند می تکرار و کرده طی را ای بسته دایرویِ سیرِ یک ها حکومت این تغییرِ

 .باشند می فاسد ها آن همگی

 و ها نظام این از یک هر  سقوط که است نظریه این اثباتِ برایِ افالطون تالشِ ی همه

 هایِ حکومت ها آن ی همه چراکه است ناپذیر اجتناب امری شانِ شدن یکدیگر جایگزینِ

 را خود مخاطبِ سقراط زبانِ از افالطون. باشند  نمی علمی موازینِ برطبقِ و بوده پستی

 آموخت، را آن باید طلبد،  می را خاصی مهارتِ یک کردن حکومت که سازد  می متقاعد

 ی پایه بر ِآرمانی حکومت یک طرحِ او رو ازاین. موسیقی آلتِ یک نواختنِ یا و طبابت نظیرِ

 .ریزد  می را "ها  مُثُل" دنیایِ

 شهرِ) شهر آرمان یک اختراعِ به دست ابتدا در او( تخیل در) فکری آزمایشِ یک ی مثابه به

 که شهری. است "شهر نیک" معنیِ به که نامد می 3"پلیس کالی" را آن و زند  می( آل ایده

 و اشیاء تولیدِ به آرامش و صلح کمالِ در برخوردارند، مختلف هایِ مهارت از شهروندانش

                                                 
1 - Démocratie 

2
 - 

Tyranie
 

3 - Kallipolis 
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 با را ها آن و پردازند  می دارد، نیاز ها آن به زندگی ی ادامه برایِ جامعه که مختلفی چیزهایِ

 از و است اجتماعی موجودی انسان که کند  می استدالل او. کنند  می مبادله یکدیگر

 بلکه باشد داشته وجود کار تقسیمِ باید تنها نه نیست خودبسنده تنهایی به که جایی آن

 .باشد آگاهانه باید موجود اجتماعیِ یابیِ سازمان و کار تقسیمِ اصوالً

 ساختاری با منضبط شدت به است ای جامعه افالطون  پیشنهادیِ شهرِ آرمان خالصه طورِ به

 هرم این رأسِ در. طبقه سه از متشکل طبقاتیِ دقیقِ هایِ گزینش اساسِ بر هرمی

 آموخته فلسفه "پاسداران" ی طبقه آن از پس بالفاصله. دارد قرار "فیلسوف - پادشاه"

 و کننده تولید هایِ توده(. شد  می دریافته آن از دوارن آن که معنایی به فلسفه) دارند قرار

 است چیزهایی آن تولیدِ شان وظیفه تنها و دارند قرار نظام این سطحِ ترین پایین در سازنده

 تشکیل را جامعه اکثریتِ که این رغمِ علی هم بردگان. هستند الزم جامعه تداومِ جهتِ که

 .ندارند جایی بندی طبقه این در انسانی مادونِ موجوداتِ ی مثابه به وجود این با دهند می

 شاَ وظیفه که دارد وجود "فیلسوف - پادشاه" یک و نیست ای نشانه قوانین از نظام این در

 فرامین دقیقِ اجرایِ بر نظارت هم پاسداران ی وظیفه. است فرامین صدورِ با کردنحکومت

 "نظام پاسدارانِ" را آنان او  که سربازان شهر این در. است تولیدکننده هایِ توده توسطِ

 مهمی بخشِ. دهند می تشکیل را حاکم ی طبقه و برخوردارند ای برجسته جایگاهِ از نامد  می

 هیئتِ که دهد می توضیح دارد اختصاص پاسداران آموزشِ و پرورش به کتاب این از

 .آیند  می بیرون پاسداران این بطنِ از چگونه "پادشاه - فیلسوف" و حاکمه
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 که جایی آن از که کند  می استدالل چنین این را باشد فیلسوف یک باید پادشاه چرا که این

 تنها که جایی آن از و مادی، جهانِ این نه و است واقعی دنیایِ "ها  مُثُل" دنیایِ تنها

. باشد فیلسوف یک باید پادشاه پس باشند،  می "ها مُثُل" شناختِ به قادر فیلسوفان

 : گوید می درجایی افالطون

 و استعداد از پاسداران چراکه ند،اَ جنس یک از پاسداران و فرمانروایان...  "

 .”برخوردارند فرمانروایی و سروری برایِ ذاتی سرشتِ

 : گوید می رابطه همین در

 و سیم از پاسداران باشد، زر از حاکمان سرشتِ که بوده خداوند ی اراده...  "

 خداوندی ی سپرده که جایی آن از سرشت این. مس و آهن از مردم هایِ توده

 .”باشد می تغییر غیرِقابلِ است

 ی مثابه به آنان چراکه ندارند جایگاهی بردگان افالطون توسطِ جامعه بندیِ طبقه این در

 توجیهِ برایِ ضرورتی وجه هیچ به افالطون. شوند می محسوب شان اربابان اموالِ جزوِ اشیاء،

 صرفاً بلکه بیند نمی جامعه در بردگان و حاکم ی طبقه وجودِ و اجتماعی هایِ نابرابری

 شاَ آرمانی ی جامعه الگویِ و پذیرد  می دربست داشت وجود باستان یونانِ در که را چه آن

. داند  می عدالت اجرایِ را پاسداران و حاکمان نقشِ او شد گفته که گونه همان. دهد می قرار

 چیست؟ افالطون نظرِ از عدالت ببینیم اما

 انجام خوبی به را شده محول او به که ای وظیفه هرکسی که این یعنی عدالت... "

 انظباط و شجاعت ،فضیلت درایت، با که باشد باید این پاسداران ی وظیفه... دهد

 .”سازند متحقق را عدالت این
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 فرودست مردمِ اکثریتِ امیالِ بر زدن لگام و کردن مهار از است عبارت عدالت... "

 .”برتر اقلیتِ درایتِ کمکِ به

 از غیر به جامعه افرادِ ی کلیه: هستند کسانی چه فرودست اکثریتِ این اما افالطون نظرِ از

 اکثریتِ و بردگان زنان، کودکان، کننده، تولید مردانِ ی کلیه یعنی ،پاسداران و فیلسوفان

 .شهروندی حقوقِ فاقدِ آزادِ مردانِ از ای مالحظه قابلِ

 که این برایِ ها آن. ببینند آموزش شدنفیلسوف برایِ توانند  می که هستند پاسداران تنها

 حقیقت به تا بیاموزند فلسفه باید منظور این برایِ و بیاموزند را عدالت باید باشند عادل

 :گوید  می رابطه همین در. یابند دست

... است ها انسان حالِ به مفید نه و ید  آ می خوش خدایان نه را گویی دروغ...  "

 عادی هایِ انسان کارِ فلسفه آموختنِ ترتیب بدین... بگوید دروغ نباید کس هیچ

 خیر برایِ توانند  می که هستند فرمانروایان فقط اما... است فرمانروا حقِ و نیست

 !(اسالم در تقییه.)”..بگویند دروغ دشمنان و شهروندان به کشور مصلحتِ و

 شناخت "ها  مُثُل" بر که هستند آنان تنها که است این پاسداران ی خصیصه ترین مهم

 تربیتِ هم شهر آرمان غایتِ و هدف تنها. مُثُل ترین برین این ،خدا به ویژه به دارند،

 . بشناسند را "ها  مُثُل" بتوانند ها آن که آن برایِ هم آن است پاسداران

 آنان برایِ را سختی و خاص مقرراتِ او. است شان اجتماعیِ وضعیتِ پاسداران دیگرِِ  ویژگی

 به دارند؛ تعلق پاسداران ی همه به پاسداران فرزندانِ و زنان مثال برایِ. کند  می تعیین

 فقط را خصوصی مالکیتِ و ورزند اجتناب اندوزی ثروت از که کند  می توصیه پاسداران



اریخ و زمینه های اجتماعیِ آنپیدایش و تکوین خرد در ت  
 

 به باتوجه که است این افالطون استداللِ. داند  می مجاز جامعه فرودستِ ی طبقه برایِ

 نفسانی امیالِ دربرابرِ قادرند ها آن تنها ند ا دیده که تربیتی و تعلیم نیز و پاسداران سرشتِ

 پوشی چشم خصوصی مالکیتِ از و داده نشان خود از داریخویشتن مختلف شهواتِ و

 دهند می انجام خاطر رضایتِ با و "گانههم خیرِ" خاطرِ به صرفاً را فداکاری این آنان. کنند

 بر و خودخواهانه امیالِ بر نیستند قادر شان ذاتیِ سرشتِ ی واسطه به فرودستان چراکه

 .کنند غلبه شان اماره نفسِ

 

    حکومتی نظامِ ی چرخه: ۲4  تصویرِ                      

 افالطون آرمانیِ ی جامعه در پاسداران پرورشِ و آموزش: 3۱  تصویرِ    
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 و ،"شجاع" پاسداران و باشد "عاقل" فرمانروا که است آن گرویِ در همه این تحققِ اما

 آموزش امرِ رو این از.  هایی نقش چنین برایِ افراد تربیتِ و آموزش با مگر است ناممکن این

 تا شود ایجاد باید آهنینی آموزشیِ نظامِ. دارد ای ویژه اهمیتِ افالطون نظامِ در پرورش و

 در و بپردازد آتی پاسداران پرورشِ و تربیت به طوالنی هایِ سال طیِ نخست ی مرحله در

 مدتِ به را اند گذرانده سر  پشتِ را امتحانات موفقیت با که پاسدارانی نخبگانِ بعدی گامِ

. آیند بیرون آنان میانِ از آتی فرمانروایانِ تا دهند نظری و عملی آموزشِ دیگر سالِ  بیست

 است حکومت وظایفِ از آهنین باانظباطیِ و طوالنی آموزشِ یعنی امور این تمامِ و

 شهری آرمان خاکی، افرادِ بینِ موجود طبقاتیِ هایِ تضاد با مواجهه در ،افالطون ترتیب بدین

 ها آسمان در جایگاهش که دهد  می قرار را "عمومی خیرِ" مرکزش در و نهد می پیش را

 تر دقیق بیانِ به یا و یونان داریِ برده نظامِ. نیست دسترسی آن به را عادی انسانِ و است

 ی همه به خوبی به و بود آتن رقیبِ که اسپارت پادگانیِ ی  جامعه دهیِ سازمان شکلِ

 .دارد آن کردنِجاودانه در تالش و دهد  می ملکوتی جالئی را بود واقف شاَ مشکالت

 مواجه آن با همواره فلسفه تاریخِ سرتاسرِ در که هستیم رو روبه ای مسئله با جا این در ما

 یک تر دقیق بیانِ به یا و  زندگی ی نحوه از نوع یک که داد نشان بتوان اگر  یعنی: ایم بوده

 تغییری هرگونه صورت آن در است، ممکن نوعِ بهترین کار اجتماعیِ دهیِ سازمان نوع

 .شود  می انحطاط با مترادف

 تالشی به مورد دو در حتا. کرد تأسیس هدف همین با دقیقاً را خود آکادمیِ افالطون

 را خود "پادشاه - فیلسوف" طرحِ و کند پیاده عمل در را خود ی نظریه تا زد دست ناموفق

 یک ایجادِ به تا شد موجب شاَ ناکامی. درآورد اجرا ی مرحله به سیسیل ی جزیره در
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 عمرِ و عقل که رسد  می نتیجه این به زندگی خرِااو در حتا کند بسنده نظری آکادمیِ

 :گوید می چنین و کند نمی کفایت شاَ پیشنهادی شهرِ آرمان تحققِ برایِ انسان

 که جایی در باشد، باید ها آسمان در جایگاهش ام انداخته که طرحی شاید...  "

 و بوده برخوردار الزم شوقِ و ذوق از شان هایِ قلب که باشند داشته وجود  کسانی

 چنین یک اصوالً که این اما. باشند داشته را آن فهمِ و آموختن تواناییِ شانِ عقل

 حائزِ وجه هیچ به آید، وجود به تواند  می آینده در که این یا و دارد وجود حکومتی

 در توانم  می من که است حکومتی نوعِ تنها این هرحال به. نیست اهمیت

 . ”کنم شرکت هایش گذاری سیاست

 

 و تحقق در شدن ناامید از پس است شاَ نوشته آخرین که "قانون" کتابِ در افالطون

 و کشد  می دست شهرش آرمان از  ،"فیلسوف - پادشاه" حکومتی طرح کردنِپیاده

 .گوید  می سخن مدون قانونِ وجودِ ضرورتِ از تاحدودی
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 افالطونی سیستمِ

 پیش به  گامی ترین  کوچک آلیستی ایده روشِ انسان، فهمِ و آن ارتقایِ در شناخت، امرِ در

 شناختِ توان  می که است مادی دنیایِ  یعنی عینی، واقعیتِ ی مطالعه با تنها. است نبرده

 اشیایِ از گرفتنفاصله با ها آلیست ایده. برد جلو به آن در انسان جایگاه و طبیعت از را ما

 انکشافِ در مخربی نقشِ ها سده ،"ناب" تجریدِ و انتزاع سویِ به رفتن و "زمخت" مادیِ

 .کردند بازی جامعه بردِپیش و علم

 ی نقطه طبیعت و بودند ماتریالیست مجموعِ در که یونان نخستینِ فیلسوفان وارونِهب

 یابی دست آغازگاهِ او برایِ. کرد پشت محسوسات دنیایِ به آگاهانه افالطون بود، شانِ شروع

 سرِ بر افالطون. بود عقلی استنتاجِ و ریاضی بلکه مشاهده و تجربه نه حقیقت، به

. "ندارد ورود حقِ داند نمی هندسه که کسی ": بود کرده حک را جمله این شاَ آکادمی

 از و بود نظری یعنی فکری صرفاً ی تجربه یک  هندسه ویژه به و ریاضیات افالطون برایِ

 به او .بود ممنوع شاَ آکادمی در گونیا یا و کش خط نظیرِ ابزاری هرگونه وجودِ رو همین

 باشند، باید  که چنان آن بلکه هستند  که چنان آن نه را ستارگان که آموخت  می شاگردانش

 . دهند قرار مطالعه موردِ

 مداراتِ در  خورشیدی ی منظومه که شد مدعی فیثاغورس روشِ از پیروی به افالطون 

 درنتیجه و جهان موزونیِ تجلیِ کامل دوایرِ این و حرکتند در ثابتی و کامل دایرویِ

 و ارسطو هایِ دیدگاه با همراه) بینش این. باشند  می یکتا آفریدگارِ قدرتِ از ای نشانه
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 و شد نجوم پیشرفت جدیِ مانعِ سده بیست مدتِ به (شناسی کیهان یِ درباره 1بطلمیوس

 تنزل درآوردی من هایِ پیشگویی و خرافات سطحِ به علم سطحِ از را ستارگان ی مطالعه

 این با هم آن شدند،   تبلیغ و تقویت حمایت، ادیان تمامیِ سویِ از قویاً خرافات این. داد

 سال دوهزار حدودِ! آفریند نمی ناکامل ی آفریده گاه هیچ متعال آفریدگارِ که پوچ استداللِ

 ستارگان سایرِ همراهِ خود بلکه نبوده دنیا مرکزِ زمین که داد نشان 2کپرنیک بعدِ

 ثابت علمی روشِ به 3کپلر بعد کمی چرخد، می خورشید گردِ به  خورشیدی ی منظومه

 این که داد نشان نیوتن بعدها و بوده، بیضوی بلکه دایروی نه سیارات این مدارِ که کرد

 .باشند نمی هم ثابت و کامل بیضیِ حتا مدارات

 طریقِ از دنیا توضیحِ و شناخت درجهتِ تالش یونان ی فلسفه ویژگیِ بعد به تالس زمانِ از

 هر یا و خدایان به ارجاع و توسل از دوران آن ی فالسفه نزدِ. بود مادی طبیعتِ ی مطالعه

 در که افالطون "تیمائوسِ" کتابِ. شود نمی مشاهده اثری کمترین طبیعیافر ی پدیده

 اثرِ یک وجه هیچ به گذارد برجا فلسفه تکاملِ و تکوین بر را تأثیر ترین بیش ها سده طیِ

 مجددِ رواجِ شاهدِ آن در. دارد شباهت دینی نوشتارِ یک به تر بیش بلکه نبوده فلسفی

 به را جهان قدرت ردَقَ آفریدگارِ هستیم، جهان آفرینشِ ی افسانه ازجمله کهن پوچِ باورهایِ

 مسخره دلیلِ این به هم آن اند، شده ساخته ها گوشه سه از ماده. آفریند  می هیچ از بارهیک

 هندسیِ شکلِ ترین ساده گوش سه یا و اند، شده محدود صفحات توسطِ جامد اجسامِ که

 دایره و کره چراکه کند،  می حرکت دایروی مدارِ یک در و است کروی دنیا! است مسطحه

                                                 
1 - Claude Ptolémée ( 1۱۰ – ۵1 ،)مرکزی -زمین اخترشناس یونان وپایه گذار کیهان شناسی م  

2 - Nikołaj Kopernik  (1۹۶3 – 1۶۱3 اخترشناسان لهستانی وپایه گذار کیهان شناسی ،)مرکزی -خورشید م
 

3  - Johannes Kepler  (1۱31 – 1۹۱1 اخترشناسان لهستانی وپایه گذار علم ستاره ،)شناسی م
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 توان  می فراوان اباطیل و خرافات این از کتاب این در. هستند هندسی اشکالِ ترین کامل

 .یافت

 کارانه محافظه بسیار درمجموع ش،اَ دیالکتیکی روشِ از نظر صرفِ ،افالطون ی فلسفه جوهرِ

 بازتاب را زوال حالِ در داریِ برده دورانِ یونانِ اشرافیتِ و نخبگان قشرِ  بینیِ جهان و است

 شان پیرامونِ دنیایِ که کردند  می احساس درستی به دوارن آن در اشراف این. کرد  می

 و تغییرات، انکارِ ، انسانی حواسِ انکارِ واقعیات، به کردنپشت. است فروپاشی درحالِ

 که است ای فلسفه آن دقیقاً فروپاشی درحالِ دورانِ بطنِ در قالبی ثباتِ نوعی به چسبیدن

 .بود منطبق دوران آن یونانِ ی جامعه از قشر این اخالقیِ  روانی هایِ نیاز با

 به دنیا فلسفیِ مکتبِ این در. است فلسفی آلیزمِ ایده مکاتبِ تمامِ اصلیِ الگویِ افالطونیزم

 ظواهر دنیایِ و است واقعی که( حقایق) ها هستی دنیایِ: شود  می تقسیم نابرابر بخشِ دو

 "دایره". است هم حقیقی است واقعی چه آن افالطونیان نزدِ. دروغ و  توهم که( ها نمود)

 ما ی محاوره زبانِ. توهم و غیرِواقعی "گرد ِ  شئ" که درحالی حقیقی، هم و است واقعی هم

 زمانی. شود نمی قائل حقیقت و واقعیت بینِ تمایزی چراکه است، افالطونی تاحدودی هم

 آنان درواقع کنند،  می مخفی را "حقیقت" خبرنگاران یا و سیاستمداران گوییم  می که

 .را "حقیقت" نه و کنند  می مخفی را "واقعیت"

 دارد، وجود خود خودیِ به "واقعیت" برایش که است ای فلسفه لیزمارئ آلیزم، ایده وارونِهب

 آمریکا ی قاره رئالیست، یک برای. است( سوژه) شناساییِ عاملِ از مستقل وجودش  یعنی

 بیستم ی سده در کشفش از پیش اکتیویته رادیو ،کلمب کریستف توسطِ کشفش از پیش

 وجود گیههم دانشمندان توسطِ شان بندیِ فرمول از پیش تا علوم قوانینِ یا و بکرل توسطِ
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 ندارد، وجود آن مُدرِکِ از مستقل "واقعیت" فلسفی، آلیستِ ایده یک برایِ اما. اند داشته

 1۰۶۱ سالِ در گال جاناتان توسطِ کشفش از پیش نپتون ی سیاره او نظرِ از نمونه برایِ

 بر حاکم قوانینِ و مناسبات یا و مادی ی پدیده هیچ برایش اصوالً و است نداشته وجود

 آلیستِ ایده یک نزدِ کلی طورِ به. اند نداشته وجود بشر توسطِ شان کشفِ از پیش تا طبیعت

 گنج یک آلیست ایده یک. گیرد  می را "اکتشاف" مفهومِ  جایِ "اختراع" مفهومِ فلسفی

 سخنرانیِ سالنِ از خروجش بایا  و کند،  می اختراع ذهنش  در را آن بلکه کند نمی کشف را

 تا ندارد وجود ذهنی و فردی دیگر چراکه شوند  می ناپدید هم ها آن صندلی، و میز از پر

 .دارند قرار هم مقابلِ ی نقطه در  کامل طورِ به آلیزم ایده و رئالیزم. کند ادراک را ها آن

 معنایی "رئالیزم" و  "آلیزم ایده" روزمره ی ه محاور زبانِ در که کرد اشاره نکته این به باید

 عملی و اخالقی ی جنبه متوجهِ تر بیش  و دارند خود فلسفیِ معنایِ از متفاوت سراسر

 عادیِ هایِ چیز و روزمره  زندگیِ به که شود  می اطالق فردی به( گرا واقع) رئالیست. است

 یک اما. ها آن نظایرِ و طلبی آسایش و پول شخصی، امیالِ فردی، نفعِ: اندیشد  می  زندگی

 به و است گرا آرمان او. است فردی چنین مقابلِ ی نقطه سراسر( خواه آرمان) آلیست ایده

 .اجتماعی عدالتِ و آزادی به اندیشد،  می بزرگ هایِ ارزش

 یک که "خیر" او برایِ  و است آلیست ایده فیلسوفِ یک افالطون دوم تعریفِ ی زاویه از

 که است نخست تعریفِ ی زاویه از تنها. دارد وجود ،(حقیقت) توهم یک  نه و است واقعیت

 چراکه - نداَ جاودان هم ها"مُثُل" او برایِ. دانست فلسفی لیستِئار یک توان  می را او

 وجودِ  انسانی هایِ ایده و اندیشه از مستقل چراکه -عینی هم و شوند، نمی زمان مشمولِ

 لیزمِ رئا اما. نداَمحسوس طبیعت از فراتر چراکه ند،اَ متعالی حال عینِ در و -دارند  خارجی
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 هایش "مُثُل" برایِ چراکه ،رئالیزم و آلیزم ایده از است  خاصی ترکیبِ افالطون فلسفیِ

 توصیفِ در بدفهمی از اجتناب منظورِ به رو این از. است قایل ذهن از خارج عینیِ واقعیتِ

   .دارد برتری آلیزم ایده یا و  لیزم رئا به "عینی آلیزمِ ایده" ی واژه او فلسفه

 رمِ در چه و یونان در چه فلسفه بعدیِ تکاملِ بر اندکی بسیار نفوذِ تقریبا افالطون آرایِ

 - شهر دورانِ مقدونی اسکندرِ کشورگشاییِ با که ساده دلیلِ این به هم آن داشتند باستان

 - شهر ملزوماتِ با وجه هیچ به بزرگ امپراطوریِ یک ملزوماتِ و رسد  می پایان به ها دولت

 .ها آن با متناظر ی فلسفه هم منوال همین به و نیستند یکسان کوچک هایِ دولت

. گذاشت بسیار تأثیرِ اسالم و مسیحیت یعنی بعدی دینِ دو خداشناسیِ بر افالطون اما

 را شده مسیحی رمِ امپراطوریِ کلیسایِ بر بعد ی سده هشت طیِ در افالطون آرایِ نفوذِ

 از مسیحیت که زمانی میالدی پنجمِ ی سده اوایلِ از  یعنی کرد، مشاهده خوبی به توان  می

 که زمانی تا. شود  می تبدیل آن ی حاکمه طبقاتِ و امپراطوری دینِ به فرودستان دینِ

 علیهِ مبارزه برایِ آنان دستِ در است ابزاری و گیرد  می را فرودست هایِ توده جانبِ دینی

 مسیرِ در که زمانی از اما. ندارد شاَ حقانیت اثباتِ به نیازی طبقاتی، -اجتماعی ستمِ

 حال. کند  می فرق  کامل طورِ به اوضاع دیگر شود  می دولتی و حاکم طبقاتِ دینِ شاَ تحول

 یکی "فلسفه" به توسل و دارد نظری توجیهِ و حقانیت اثباتِ به نیاز استثمار و ستم اِعمالِ

 .است ابزارها این از
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 الهام با است، مسیحیت در خداشناسی گذارانِ پایه از که( م ۶31-3۶۹) 1قدیس اگوستینِ

 "شهرِ نیک" از تقلید به را "خدا شهرِ" نامِ به خود مشهورِ کتابِ افالطون ی فلسفه از

 و خداشناسی چرایِ و چون  بی مرجعِ سده هشت مدتِ به کتاب این. نویسد  می افالطون

 .بود  مسیحیان میانِ در دینی مباحثِ

. هستیم اسالمی ی فلسفه بر افالطون ی مالحظه قابلِ تأثیراتِ شاهدِ هم اسالم در بعدها

 به میالدی دهمِ ی سده در متوکل ی خلیفه زمانِ در افالطون آثارِ از ای مالحظه قابلِ بخشِ

 ۰۱3 -۵۹۹) مسلمان فیلسوفِ نخستین ،الکندی اسحق هایِ نوشته. شد برگردانیده عربی

 کمترین که کند می ترسیم را ای فاضله ی مدینه او. است افالطون آرایِ از ملهم شدیدا( م

 ارزیابی آن به نزدیک را راشدین خلفایِ حکومتِ و ندارد افالطون "شهرِ نیک" با تفاوتی

 مرگ از پس رستاخیزِ و روح بقایِ به فیثاغورس و افالطون از پیروی به الکندی. کند می

 هم پزشکی مباحثِ در حتا که طوری به داند می دانش و فلسفه کلیدِ را ریاضیات دارد، باور

 . شود می متوسل ریاضیات به

 معلمِ" به که فارابی. داشت( م ۰۱1-۵۹1) فارابی ابونصرِ بر را تأثیر ترین بیش اما افالطون

 اکثرِ بلکه پذیرد  می را ها آن از بسیاری تنها نه و بود افالطون آرایِ شارحِ شد ملقب "دوم

 را افالطون "شهرِ نیک". گیرد  می وام افالطون از دقیقاً را خود سیاسیِ و فلسفی اصالحاتِ

 بر "فاضله ی مدینه" ی واژه بار نخستین برایِ و دهد می قرار خود آرمانیِ ی جامعه الگویِ

 با است افالطون "شهرِ نیک" اسالمیِ ی نسخه همان فارابی ی فاضله ی مدینه. نهد  می آن

 فارابی اصلیِ کارِ. باشد باید هم پیامبر بلکه است فیلسوف فقط نه حاکم که تفاوت این

                                                 
1 - Saint Augustine 
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 با اسالم دینِ  آشتیِ یعنی است، اسالم با آن انطباقِ و ارسطو و افالطون ی فلسفه ادغامِ

 .باستان یونانِ فلسفیِ آلیزمِ ایده

 سینا ابوعلی از باید بود پذیرفته تأثیر بسیار افالطون از که مسلمانی فیلسوفانِ دیگر از

 را صفاتی همان پردازد  می سیاست به که آثارش از  یکی در وی. برد نام( م 11۶1 -11۵1)

 موردِ. سازد  می منتسب فیلسوف - پادشاه به افالطون که دهد  می نسبت اسالم پیامبرِ به

 و افالطون که محتوایی همان و گانه سه بندیِ طبقه همان دقیقاً سینا ابوعلی که این دیگر

 در لیکن. کند  می تکرار را( اقتصاد و سیاست اخالق،) برند  می کار به علوم درموردِ ارسطو

 ،(م 112۱-11۵۰)رشد ابنِ که است تفسیری همه از تر مهم اسالمی ی فالسفه آثارِ بینِ

 به توسل با تا کوشید طریق آن از و نوشت افالطون آثارِ بر اسالمی، فیلسوفِ ترین مهم این

 .کند ایجاد فلسفی زیربنایِ یک اسالمی آئینِ برایِ افالطون
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 :افالطون نظراتِ از ای گزیده

 گی برد

 را شان کودکانِ و داند می خویش خداوندگارِ داراییِ جز را برده افالطون

 با رابطه در آتن غیرِانسانیِ نقدِ به قوانین بر او. کنیز مالکِ اموالِ جزوِ

 هایِ گیری سخت و بوده مالیم حد از بیش که گیرد می ایراد بردگان

 .کند می پیشنهاد را تری بیش

  

 جنگ

 تر بیش محصولِ و باشیم داشته تر بیش هایِ چراگاه است قرار اگر 

 از زور به را گانههمسای هایِ زمین و اموال باید  می کنیم برداشت

 .رفت آنان جنگِ به باید درنتیجه   ... درآوریم شان چنگِ

  

 و دین

 اخالق

 دوم بارِ. است حبس سال پنج آزار بی ملحدِ و اخالقی مرتدِ یک مجازاتِ

 مرگ غیرِاخالقی هایِ فرقه گذارانِ پایه مجازاتِ. است مرگ محکومیتش

 باید شان خانواده افرادِ با. بسپارند نباید گور به را شاناجسادِ و بوده

 .شود رفتار گانهدیوان همچون

  

 زن
 شکلِ به شدنتنبیه برایِ شانمجددِ زندگی در مرگ از پس بدکار مردانِ

 .آیند  می دنیا به زن

  

 سفر

 مردانِ برایِ هم آن باشد، حکومتی مقاماتِ ی اجازه با باید خارج به سفر

 بدآموزی و نوآوری موجبِ خارجیان با تماس چراکه سال، چهل باالیِ

 !(فرهنگی تهاجمِ)شود می
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 افالطونی سیستمِ

 

 افالطونی سیستمِ: 3۱ تصویرِ
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 افالطونی عشقِ

 جنسی روابطِ آن در که شود می اتالق عشقی آن به "افالطونی عشقِ" ها فرهنگ اکثرِ در

 .ورزند می عشق یکدیگر به جنسی هایِ جاذبه لحاظِ بدونِ فرد دو یعنی ندارد وجود

 به شاَ"تذکر" ی نظریه چارچوبِ در فایدروس و مهمانی وگویِ گفت دو در افالطون

 ایایده آیا. برسد امر ترینعالی به خواهدمی عشق او نظرِ از. پردازد می "عشق" ی مسئله

 آن عشق افالطون برایِ است؟ کدام ها ایده مشترکِ گوهرِ ها؟ایده یایده دارد؟ وجود غایی

 دنیایِ به نفس ورودِ اما سازد، می نزدیک برین کمالِ به را شناسنده نفسِ که است محرکی

 لحظه آن در تنها. شود  آزاد شاَجسم از مرگ اثرِ در که شود می میسر زمانی تنها ها مُثُل

 خود اوجِ ى نقطه به و گیرد مى آرام رسد، مى پایان به عشق حسرتِ و شور که است

 !بود دیگری چیزِ نظرش افالطون زنِ اما. رسد مى
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 زنش با افالطون ی رابطه: 3۲ تصویرِ

 





 چهاردهم فصلِ

 یونان کالسیکِ ی فلسفه پایانِ و اوج: ارسطو

 

:فصل نیا در   

 علمی روشِ◄

 منطق◄

  شناسی هستی◄

 

 

 

 



اریخ و زمینه های اجتماعیِ آنپیدایش و تکوین خرد در ت  
 

 چیز هیچ گاه آن شود، گرفته جدی فلسفه اگر "

 رانده سخن ارسطو ی درباره که نیست این از تر شایسته

 .”شود

 هگل

 

 از وی. آید  می شمار به باستان یونانِ فیلسوفِ ترین مهم( م.پ 3۰2 -322) 1ارسطو

 ناامید استادش ی فلسفه از اما آموخت، او از سال بیست طیِ در و بود افالطون شاگردانِ

 .نهاد پایه را 2مدرسه و گرفت پیش در را خود راهِ گسست، افالطون آکادمیِ از شد،

. درنوردید را خود زمانِ هایِ دانش تمامیِ قلمروِ که بود حریف فن همه اندیشمندی ارسطو

 که چه آن) متافیزیک و فیزیک شناسی، زیست تجربی، علومِ اخالق؛ علمِ وری،سخن ،منطق

 ی عرصه( ها فرض پیش و نخستین اصولِ ی مطالعه – آید  می طبیعی علومِ از بعد

 حتا و اخالق ی نظریه طبیعی، تاریخِ منطق، گذارِ پایه توان  می را او. بودند هایش فعالیت

 .دانست اقتصاد علمِ

 مواردی در و است افالطون ی فلسفه از کامل گسستِ موارد بسیاری در ارسطو ی فلسفه

 به که افالطون، آلیستیِ ایده روشِ وارونِبه. دارد قرار آن مقابلِ ی نقطه درست حتا

 از اما ارسطو آورد،  می روی ها مُثُل خیالیِ دنیایِ به و کند  می پشت عینی هایِ واقعیت

                                                 
1  - Aristote

 
2 - Lúkeion 
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 کمکِ به سپس و کند  می شروع حسی ادراکاتِ از  ناشی مشخصِ هایِ داده و ها واقعیت

  یعنی است، استقراء روشِ ارسطو روشِ. رسد  می عام مبانیِ و اصول به عقلی تعمیماتِ

 بندی طبقه را خام انبوهِ هایِ داده این سپس پردازد، می اطالعات آوریِ جمع به درابتدا

 ها آن از سرانجام و پردازد  می ها پدیده و ها داده این دقیقِ ی مطالعه و بررسی به و کند می

 .کند  می استنتاج کلی نتایجِ

 رو همین از و دانست  می غیرِمفید و بیهوده امری را دانش ی جانبه همه کسبِ افالطون

 داشت،  آگاهی شاَ زمان دانشِ تمامِ به که بود این به معروف که را، سوفیست هیپیاسِ

 تنها و تنها بود، اهمیت فاقدِ "کل" افالطون برایِ. دهد  می قرار تمسخر موردِ سخت

 در او برایِ. نبود نظر هم استادش با هم زمینه این در اما ارسطو .بود اهمیت حائزِ "مجرد"

 که نبود دانشی قلمروِ. آموخت باید دیگران به هم و آموخت باید خود هم ها زمینه ی همه

 که نگاشت اثر پانصد از بیش که شود  می گفته. باشد نکرده کار زمینه آن در ارسطو

 و نامد  می استادان تمامِ پدرِ را او 1دانته. است رسیده ما دستِ به کتاب چهل تنها متأسفانه

 .است "اول معلمِ" مسلمان فیلسوفانِ برایِ

 شاَ کتابخانه در. است خصوصی ی کتابخانه ایجادِ مبتکرِ که است متفکری نخستین ارسطو

 کرده گردآوری را ها نقشه و جداول ها، نوشته دست ها، کتاب از باارزشی بسیار ی مجموعه

 زمین به آسمان از سازد،  می وارونه سراسر را افالطون دانشِ کسبِ و پژوهش روشِ او. بود

 را 2"گرائی تجربه و مشاهده" او کالم یک در. دهد  می قرار هایش پا بررویِ و کشد  می

                                                 
1  -   Dante Alighieri(1321- 12۱۹شاعر م ، ) کمدی الهی"نویسنده کتاب  ایتالیایی و"  

2
 - 

Empirisme
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 و موزه 2دیمتریوس نامِ به پیروانش از یکی ها بعد. کند  می 1"ناب ورزیِ اندیشه" جانشینِ

 فرهنگ و علم مرکزِ سده هشت از بیش برایِ که کند  می  بنا را اسکندریهی  کتابخانه

 گستردگیِ و عظمت ی واسطه به توان  می را الیبنس و هگل تنها فلسفه تاریخِ در. شود  می

 .کرد مقایسه ارسطو با شانِ های کار

 اسطوره و خردمند ی اندیشه بینِ همه ،افالطون تا گرفته تالس از پیشین، ی فالسفه

 اسطوره از کامل طورِ به و بودند کرده برقرار رابطه نوعی بیش و کم غیرِعقالنی باورِ یعنی

. برد  می اسطوره از  کامل طورِ به که است فیلسوفی نخستین ارسطو اما. بودند نبریده

 شان،ِ  زندگی و عادی هایِ انسان ی درباره هستند مشاهداتی گیههم افالطون هایِ نوشته

 مردمِ کارِ فلسفیدن ارسطو نظرِ از. ها آن برایِ و عادی هایِ انسان همین زبانِ به  هایی نوشته

 .ها آن برایِ ضرورتی و نیاز یک اصوالً بود، عادی

 در و کشید  می معرفت و( گمان) مردم باورهایِ بینِ چین دیوارِ یک که افالطون وارونِ به

 را فیلسوف ضدِ یا و باور طرفدارِ معنایِ به "فیلودوکس" ی واژه "فیلسوف" ی واژه برابرِ

 مردمِ باورهایِ شروعش ی نقطه و بود متفاوت  کامل طورِ به ارسطو رویکردِ اما برد،  می کار به

 .بود عادی مردمِ زبانِ در رایج هایِ واژه و عادی

 او. پردازد  می افالطون نفرتِ موردِ هایِ سوفیست از حیثیت ی اعاده به تاحدودی ارسطو

 و( زبان نظمِ) زبان دستورِ بینِ ی رابطه درواقع و شود  می قایل ارزش ریوَسخن برایِ

 .کند  می کشف را( اندیشه نظمِ) منطق

                                                 
1 - Spéculation

 
2  - Demetrius of Phalerum
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 در و بود گرا یگانه یک سقراطی - پیشا ی فالسفه نظیرِ هم افالطون که درحالی

  دنیایِ در بلکه محسوسات دنیایِ و طبیعت در  نه ولی بود، نخستین اصلِ  وجویِ جست

 و هستی او نظرِ از. داشت باور چندگرایی به ها سوفیست همچون ارسطو اما ،معقوالت

 علوم گیهیگان و است چندگانه هم دانش رو این از و هستند چندگانه و گوناگون موجودات،

 .نداشت قبول وجه هیچ به را داشت باور بدان سخت افالطون که

 و تجربه به وافرش شوقِ و کلی رویکردِ مبینِ جانورشناسی و فیزیک به ارسطو ی عالقه

 علمی روشِ دارِ طلیعه توان  می را او حق به. است دانایی اصلیِ منبعِ ی مثابه به مشاهده

 هایی نمونه سرزمینی هر فتحِ پیِ در  بود، شاگردانش ازجمله که مقدونی اسکندر. دانست 

 به او تا فرستاد  می ارسطو برایِ را شد  می یافت کشور آن در که گیاهانی و حیوانات از 

 و تنظیم مشاهده، آوری، جمع صرفِ را زیادی هایِ سال ارسطو. بپردازد  علمی یِ ها پژوهش

 گر پژوهش و گر مشاهده ارسطویِ این بینِ است کالنی تفاوتِ. کرد ها داده کردنِبندی طبقه

 را آن ارزشِ ذهن از خارج مادیِ دنیایِ نظرش از که افالطونی آن و کلمه دقیقِ  معنایِ به

 .بپردازد شاَ  مطالعه به انسان ذهنِ که نداشت

 که اطالعات این براساسِ بلکه کند نمی بسنده اطالعات و ها داده ِ آوری جمع به ارسطو

 که اثرش ترین مهم در. کند می کلی تعمیماتِ به شروع بود، عینی مادیِ دنیایِ از ناشی

 نوشته این در. دهد  می قرار مدِنظر را کلی مقوالتِ او نهادند، برآن را متافیزیک نامِ بعدها

 را او توان  می رو این از و پردازد  می ها آن از انتقاد و پیشین ی فالسفه بندیِ جمع به او

 که ساخت خاطرنشان باید. ساخت مدون را فلسفه تاریخِ که دانست  کسی نخستین

 این به بعدها که تعاریفی آن به ندارد ربطی وجه هیچ به ارسطو نزدِ "متافیزیک" ی مقوله
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 نظرانه تنگ اندازِ چشم آن با رابطه در چه و میانه هایِ سده طیِ در چه شد، داده نسبت واژه

 .هجدهم هایِ سده مکانیکی -ماتریالیستی ی فلسفه غیرِدیالکتیکیِ و

 پردازِ نظریه ارسطو داشت، شمول جهان   سیستمی تبیینِ در  سعی که افالطون وارونِبه

 مکتبِ بانیِ و علوم گذارِ پایه توان  می را او معنا یک به .بود علوم در گرایی کثرت

. داد نشان خود از گیریچشم کنجکاویِ دانش هایِ زمینه ی همه در او. دانست گرایی تجربه

 تا گرفته ادبی هایِ تراژدی از انسان، جنینِ ی مطالعه تا گرفته پول نقشِ بررسیِ از

 و  انسانی مغزِ کارکردیِ مکانیزمِ تا گرفته حکومتی هایِ نظام از کمان، رنگین ی مطالعه

 جا آن در هم او بود آموختن برایِ چیزی که هرکجا کالم یک در. منطق اصولِ تبیینِ

 .داشت حضور

 اما آموختن، برایِ شاَ نشدنی باسیر تشنگی و مطالعه موردِ موضوعاتِ گستردگیِ رغمِ  علی

 و بود خاطرش ی دغدغه گیهیگان امرِ همواره دانش مختلفِ هایِ شاخه به رویکردش در

 مختلف هایِ شاخه در هایش پژوهش نتایجِ میانِ سازگاری وجودِ و یگانگی به نسبت

 کردنِفرموله به پیشینیان، نظریاتِ بررسیِ از پس او. داد  می نشان خود از حساسیت

 بر است متکی پژوهش امرِ به رویکرد ی نحوه این. پردازد  می ها آن اثباتِ و تعریف مسئله،

 یا و نخستین ی فلسفه در درواقع ارسطو. اند اندیشه هایِ ساختار نهایت در که هایی ساختار

...  و بالفعل و بالقوه ماده، و شکل کلّ، و جزء نظیرِ مقوالتی طرحِ با شاَ دیالکتیک در

 .دارد ها ساختار این تدقیق و سازیروشن ترسیم، در سعی
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 با( سوژه) انسان که ای رابطه مبنایِ بر است متکی علوم کلیِ بندیِ دسته ارسطو برایِ

 تقسیم دسته سه به را علوم که است زاویه همین از و دارد خودش معلوماتِ و دانش

 :کند می

 که است کارهایی آفرینشِ و تولید هدف که( poétiques) آفرینشی علومِ -1

 و هنرمندان کارِ محصولِ: است( ذهن از خارج) انسان از خارج در هایش فرآورده

 ؛صنعتگران

 کنشی و عمل یک هدایتِ ها آن از هدف که( pratiques) کاربردی علومِ -2

 ؛سیاست و اخالق: است( سوژه) انسان خودِ در( پراکسیس)

 هایِ پژوهش است، ناب دانشِ بررسیِ آن هدفِ که( théoriques) نظری علومِ -3

 .واقعی نظریِ

 :شوند  می تقسیم شاخه سه به خود نظری علومِ ارسطو نظرِ از

 موردِ موضوعِ که "متحرک مادیِ اجسامِ" یِ مطالعه دانشِ(: فیزیک) طبیعی ی فلسفه  -ا

 است؛ شان درونیِ اصولِ و قوانین به یابیدست و مادی طبیعتِ شاَ مطالعه

 اش مطالعه موردِ موضوعِ که "نامتحرک مادیِ اجسامِ" یِ مطالعه دانشِ: ریاضیات – ب

 و جدا متحرک شئِ از  کامل طورِ به که حرکتی  یعنی است، مجرد حرکتِ و اَشکال اعداد،

 .است شده منفک
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 که "نامتحرک غیرِمادیِ اجسامِ" یِ مطالعه دانشِ(: متافیزیک)  نخستین ی فلسفه – ج

 است؛ منقوالت کلِ از منفک و جدا باشنده، یک ی مثابه به باشنده شاَ مطالعه موردِ موضوعِ

 بپردازد فوق علومِ این از یکی ی مطالعه به که آن از پیش فرد یک که بود معتقد ارسطو

 بتواند علوم ی مطالعه روندِ در تا باشد مجهز پابرجایی و منسجم روشِ یک به باید شذهن

( دانشگاهی پیش) مقدماتی آموزشِ این. کند استفاده( organon) افزار عنوانِ به آن از

 همان شود، نمی محسوب دانش یک که علوم، ی همه آموختنِ برایِ الزم شرطِ پیش

 ارسطو ی مدرسه در رو این از .دارد تنگاتنگی ارتباط ریوَسخن فنِ با که است "منطق"

 و فیزیک ،ریاضیات به ترتیببه سپس و شد   می شروع منطق آموزشِ با آموزشی ی دوره

 .پرداختند  می متافیزیک

. نبود برخوردار ویژه جایگاهِ از ریاضیات ارسطو ی مدرسه در افالطون، آکادمیِ برخالفِ

 دیالکتیک ارسطو نظرِ از. شد   می تدریس هم استدالل، هنرِ یعنی دیالکتیک منطق، پایِ به پا

 را ما که هایی گزاره ،(مسلّم نه و) محتمل هایِ گزاره از شروع با استدالل هنرِ از بود عبارت

 طرفِ نادانیِ دادنِنشان در کارساز روشی اما فکری، بندبازیِ نوعی رسانند، نمی حقیقت به

 و مضامین ارسطو و افالطون ،زنون نزدِ دیالکتیک که ساخت خاطرنشان باید. است مقابل

 .بودند متفاوتی  کامل طورِ به هایِ روش

 بیانِ فنِ  یعنی منطق، نخست سالِ در. بود سال چهار ارسطو یِ مدرسه در آموزشی ی دوره

 سالِ در. شد   می تدریس( قیاسی منطقِ) عقلی استداللِ طریقِ از آنان ترکیبِ و ها گزاره

. آنان خواصِ ی مطالعه و هندسی اَشکالِ احکام، تعاریف، آموختند،  می ریاضیات دوم

 یعنی ،(فیزیک) طبیعی ی فلسفه از بودند عبارت شد می تدریس سوم سالِ در که مطالبی
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 امتداد، مسیر، ،خالء مکان، ،زمان: آنان پیرامونیِ محیطِ و مادی اجسامِ بررسیِ و مطالعه 

: نخستین نامتحرکِ محرکِ متحرک؛ اجسامِ حرکتِ عللِ ها؛ آن عللِ و ها حرکت انواعِ

 تر صحیح بیانِ به یا و هستی ی مطالعه به داشت اختصاص چهارم سالِ. طبیعت العلل علت

 و مستقل بلکه  ریاضی موضوعِ یا وذ فیزیکی موجودِ یک ی مثابه  به نه اما باشنده، بررسیِ

 ورایِ چه آن ی مطالعه: باشنده ی مثابه به باشنده ی مطالعه یعنی تعیینات، کلِ از منتزع

 .الطبیعهاءماور یا نخستین ی فلسفه یعنی است، مادی طبیعتِ

 هایِ آموزه از سازی جزم و تحریف کاری،دست با خداشناسان بعدی هایِ سده طیِ در

 خشک و روح بی سیستمِ این. شد  مشهور ارسطویی نظامِ به که کردند بنا چارچوبی ارسطو

 بر سدی و اسالم ،(اسکوالستیزم) مسیحیت فلسفیِ دستگاهِ ی پایه میانه هایِ سده طیِ در

 اهدافِ و ها اندیشه ضدِ درست همه این و شد  انسانی ی اندیشه و دانش  پیشرفت راهِ سرِ

 لحاظِ به که نیست ممکن وجه هیچ به که دهد  می نشان متافیزیک در او. بود ارسطو خودِ

 بودنِناممکن بر خود ارسطو ترتیب بدین و رسید، هستی گیِهیگان به بتوان فلسفی

  نشان را سیستمی هر هایِ محدودیت و فشارد  می پای آشکارا دنیا کلِ از سازی سیستم

  یک قالبِ در  انسانی تفکرِ( ناپذیری کاهش) ناپذیریِ تحویل بر همچنین او. دهد می

 .نهد  می تأکید هستند، آن موضوعِ خود که چیزهایی آن تکنیکیِ و  علمی تنظیماتِ

 یک به( صفت مسند،)محمول یک آیا که است پرسش این طرحِ ارسطو شروعِ ی نقطه

 برایِ نه؟ یا دارد تعلق "B" به "A" آیا نه؟ یا دارد تعلق( موصوف مسندالیه،) موضوع

 دو آن از یکی تنها و تنها و باشد داشته وجود تواند نمی تر بیش پاسخ دو فقط ارسطو

 `À "( 2) ؛"دارد تعلق `B̀ به `À "( 1: )از اند عبارت پاسخ دو این. باشد درست تواند  می
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 ها گزاره در بعد به میانه هایِ سده از. اند نهاده نام گزاره ها داده این بر. "ندارد تعلق `B̀ به

 و ،"است `A`، B̀"` یعنی کنند،  می استفاده "بودن" فعلِ از "داشتن تعلق" فعلِ جایِ به

 .“نیست `A`، B̀"` یا

 نیستند زبانی هایِ واژه صرفا  "B" و "A"  ،"است  `À` ، B̀"  گزاره در ارسطو نظرِ از

 بندی طبقه "مقوالت" در را شانِ محتوای گوناگونیِ توان  می که نداَ اندیشه موضوعاتِ بلکه

 در که درحالی است کیفیت یک "سفیدی" ،"است سفید اسب این" ی گزاره در. کرد

 .است وضعیت یک مبینِ "خفته" ،"است خفته اسب این" ی گزاره

 یا و است نوع آیا "مسند" که دانست باید باشد نامبهم و روشن گزاره یک که این برایِ

 از یک کدام به سرانجام و عَرَضی؟ یا و  است خاص ، است تفصیلی آیا همچنین. جنس

 امری رسیم، نمی حقیقت به طریق این از تنها که این البته. دارد تعلق گانه   ده مقوالتِ

 نیاز هم دیگر هایِ چیز به منطق بر  عالوه حقیقت به رسیدن برایِ چراکه) است بدیهی

 اختیار در را خردانهبِ و منطقی ی مباحثه یک برایِ الزم ابزارهایِ کمدستِ اما ،(است

 باید چگونه( 1: )است مطرح مسئله دو ها گزاره با رابطه در ارسطو نظرِ از .داشت خواهیم

 در او است؟ چگونه دیگر ی گزاره به گزاره یک از فرارفتن( 2) کرد؟ بیان را گزاره یک

 تدوینِ به وّمد پرسشِ با رابطه در و کند  می ابداع را"مقوالت" نخست پرسشِ به پاسخ

 . پردازد  می "قیاسی منطقِ"
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 (ارزشی دو تقسیمِ) ارسطویی بندیِ طبقه: 33 تصویرِ
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 شناسی هستی

 ی مسئله( 1: )کنیم شروع مسئله دو طرحِ با است بهتر ارسطو ی فلسفه فهمیدنِ برایِ

 در که است این دگرگونی یِ مسئله. همانی این یا و هویت یِ مسئله( 2) دگرگونی؛ و تغییر

 تغییر درحالِ چیزهایِ به همیشه شود، می حاصل ما برایِ زندگی در که هایی تجربه

. بگیریم نظر در را انسان و درخت برگِ مانند متفاوتی موجودِ دو نمونه برایِ. خوریم می بر

 به کودک. خشکد می سرانجام و شود می پژمرده و زرد بعد است، سبز و شود می باز برگ

 ی همه. میرد می آخردستِ و شود می پیر رسد، می گیهپخت به کند، می رشد آید، می دنیا 

 غیرِقابلِ چیزی تغییر درحالِ همواره برگِ در وجود این با. تغییرند خوشِ دست چیزها این

 معرفِ تغییرش درحالِ دائماً زندگی طولِ در که باشد داشته وجود باید باثباتی و تغییر

 صدق موجودات ی همه کلی طورِ به و انسان برایِ هم نکته همین. باشد آن ماندنِباقیبرگ

 . کند می

 چیزِ آن که پرسد می ارسطو. دارد نیاز ثبات به تغییر که است این متناقضِ ظاهر به قضیه

 آن یعنی چیست؟ است، تغییر ی درباره ما هایِ حرف ی همه مبنایِ که پایداری و باثبات

 پرسشِ ؟کنند می تغییر هایش خصوصیت که درحالی است پایدار خودش که چیزی

 کدام شئ هر یِ ها ویژگی میانِ از که کرد بندی صورت گونه این توان می را نخست

 آن را شیء که معنا این به دارند، ضروری و ناپوشیدنی چشم بنیادی، ی جنبه یک

 هست؟ که کنندمی چیزی
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 ی درباره پرسش خودش، قولِ به که است ارسطو دومِ ی مسئله همانیِ این یا هویت

 و بنیادین ی جنبه شئ یک برایِ ها ویژگی کدام. است "چیستی؟" یا "؟بودی چه"

 بنا را شئ هویتِ دیگر عبارتِ به هست؟ که کنند می چیزی آن را شئ یعنی دارند، ضروری

 میانِ از که است آن منظورمان چیست؟ حقیقتا میز پرسیم می وقتی نمونه، برایِ نهد؟ می

 اگر که طوری به ترند؛ اساسی همه از یک کدام دارد، میزیک  که زیادی صفاتِ و ها ویژگی

 از یکی رنگ نمونه، عنوانِ به .بود نخواهد میز دیگر بدهد، دست از را ویژگی آن میز

 اگر کهدرصورتی. بود خواهد میز هم باز میز کند، تغییر اگر ولی است، میز هایِ ویژگی

 کدام که این به  رسیم می بنابراین .گوییم نمی میز آن به دیگر د،ننباش میز هایِ پایه

 را شئ یک بودیِ چه دیگر، عبارتِ به و دارند، بنیادی بسیار نقشِ عناصر، یا ها بخش

 در یک کدام ئش هر یِ ها ویژگی میانِ از که است این دوم پرسشِ کنند؟ می تعیین

 کند، می تغییر که این با ئش که نحوی به مانند، می پایدار ها دگرگونی ی همه طولِ

  ماند؟ می باقی ئش همان اما

 را دو ازآن یکی فقط و کردند نمی مطرح هم با را پرسش دو این ارسطو از پیش ی فالسفه

 از دسته آن. دادند می دیگری به شگفت و ربط بی هایِ پاسخ درنتیجه و داشتند نظر مدِ

 گفتند می واقع به پنداشتند می چیزها پایدارترین را ماده که طبیعی ی فالسفه نخستین

 ی خمیره یک از جانور و بچه و درخت که دیدند می چون. است ماده از عبارت چیز همه

  نتیجه ماند، می باقی مادی ی خمیره یک باز میرند می هم وقتی و آیند می دنیا به مادی

 در چیز همه که رسیدند می نتیجه این به باز و است تغییر اساسیِ مبداِ ماده که گرفتند می

 پرسشِ به اندیشیده نا اما ها آن. بود نخست پرسشِ به درست پاسخی این. است ماده اساسِ
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 از برخی در که بود هم دیگری توضیحِ دیگر سویِ از. دادند می را پاسخ همین هم دوم

 همانی این ی مسئله یعنی دوم پرسشِ متوجهِ تر بیش که شد می دیده افالطونی هایِ نظریه

 چیزهایی افالطونی، هایِ مُثُل یا صُوَر. "صُوَر دنیایِ" ی نظریه عمده طورِ به بود، هویت یا

 ی وسیله  به باید که هستند جزئیاتی و افراد از جدا وجودشان که مجرد و کلی هستند

 . بشوند تبیین ها آن

 باید کنیم بحث افالطون پیروِ شخصِ یک با خواهیم می ما وقتی که است این ارسطو نظرِ

 که صفاتی دیگری و دارید شما که صفاتی یکی: دهیم تمیز هم از را صفت نوع دو نخست

 با رنگ این و اید، پوشیده ای قهوه لباسِ که صفت این. شماست یِ «بودی چه» مقومِ

 از آسانی به توانید می که است اِعراض از یکی دیگر، عبارتِ به. نیست شما خودِ شماست،

 چیزی ،نیست طور این بودنانسان صفتِ اما. نباشید خودتان دیگر که آنبی دهید دست

 و بشوید بوزینه به تبدیل توانید نمی شما. باشید خودتان باز دهید دست از اگر که نیست

 "در" فقط  که آن یکی: دهد می تمیز خاصیت سمِقِ دو ارسطو رو این از. باشید خودتان باز

 .کند می نمایان را موضوع "بودی چه" یا ذات او، قولِ  به ، که آن دیگری و است موضوع

 چه آن .نامند می  1جوهر را آن او که است چیزی شده، یاد پرسشِ دو هر به ارسطو پاسخِ

 چیزِ این به و ماند می پایدار تغییرات طولِ در که است همان سازد، می را شئ اصلیِ هویتِ

 وابسته دیگری چیزِ هیچ به شد، گفته که طور همان چیز این .گوید می جوهر بنیادین،

 .است خود به قائم فقط و نیست

                                                 
1 - Substanc (Ousia) 
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 مقوالت

 که است چیزی جوهر .است جوهر مقابلِ در مفهومی ۱عَرَض ارسطو ی فلسفه در

 هستی برایِ که است چیزی عَرَض ولی نیست، محتاج دیگری چیزِ به و است ذات به قائم

 سفیدی، مانندِ. باشد آن به قائم تا است غیر به نیاز بلکه نیست، خود به قائم داشتن،

 خود خودیِ به که هستند ای گونه به امور این از هریک .نزدیکی دوری، شجاعت، سیاهی،

 تا نمونه برایِ .یابند می تحقق دیگری موجودِ در همیشه بلکه باشند، موجود نیست ممکن

 بنابراین،. داشت نخواهد وجود سفیدی هرگز یابد، تحقق آن در سفیدی که نباشد جسمی

 مگر باشد، داشته وجود تواندنمی زیرا است، عَرَض رنگ اما است، ذات به قائم جوهرِ جسم،

 جسم توصیفِ برایِ وصف یک صورتِ به همیشه سفیدی. باشد جسمی به قائم که این

 داشته موجودی یعنی باشد؛ موجود مستقل طورِ به سفیدی نیست ممکن هرگز و باشد می

 .سفید شیئِ یک نه و باشد سفیدی فقط و فقط که باشیم

 به دست ای سرسختانه اندیشمندیِ و وصف غیرِقابلِ شکیباییِ با متافیزیک در ارسطو

 گذارِ پایه ارسطو که جایی آن از. زند  می دیالکتیک اصلیِ "مقوالتِ" برخی ی ارائه و تدوین

 و اند داده بها کم دیالکتیک تکاملِ در او سهمِ از جنبه این به معموالً است صوری منطقِ

 کتابِ در واقع به. گیرند  می قرار یکدیگر با تناقض در دو این افراد برخی نظرِ از حتا

 از. افالطون نزدِ دیالکتیک که دارند را  جایگاهی  همان کلی مقوالتِ ارسطو متافیزیکِ

. هستند انسانی ی اندیشه باارزشِ و معتبر هایِ شیوه دو هر منطق و دیالکتیک ارسطو، نظرِ

                                                 
1
 - 

Accident
 



اریخ و زمینه های اجتماعیِ آنپیدایش و تکوین خرد در ت  
 

 در بلکه نیست صوری منطقِ متناقضِ تنها نه دیالکتیکی تفکرِ عام، و رایج تصورِ برخالفِ

 ی محدوده صوری منطقِ قوانینِ که ساده بسیار دلیلِ این به هم آن. است آن مکمل اصل

 اصلِ خصوص به  دهند،  می دست از را خود اعتبارِ آن از خارج در و دارند را خود خاصِ

 است تضاد ی برگیرنده در که را حرکت تواند نمی و است سکون به مبتنی که همانی این

 .دهد توضیح

 سوی به نَفس از صعود و مسلم حقایقِ منطقِ از است عبارت دیالکتیک افالطون نزدِ

 صعودی  نه حرکت این ارسطو برایِ که درحالی. عرفانی -روحانی عروجِ یک ،"ها مُثُل"

 در نمونه برایِ دارد، مختلفی مفاهیمِ "بودن" فعلِ محاوره زبانِ در .است نزولی بلکه

 ،"است گران اسب این" یا  و "است خوابیده اسب این" ،"است سفید اسب این" جمالتِ

 را صفتی و کند  می بیان را دیگری از متمایز  معنیِ فوق جمالتِ از هریک در "است" فعلِ

 . دهد می نسبت متفاوت موصوفی به

 این در و باشد می هم "داشتن هستی" یا بودش معنایِ در "بودن" فعلِ دیگر سوی از

 اهمیتِ به توجه  با. کند  می بازی  اساسی نقشِ شناسی هستی در شاَ"داشتن هستی" معنا

 پاسخی واقع در مقوالت این از هریک. کند  می  مقوله    ده تعریفِ به اقدام ارسطو نکته، این

. نمود طرح توان  می "بودن"فعلِ با که نخستینی هایِ پرسش از  یکی به است

 از" ،"که با" ،"وقت چه" ،"کجا"،"چطور" ،"چه" استفهامیِ کلماتِ با که هایی پرسش

 .شوند  می ساخته "چه با" و ،"چه
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 تالشی بود، شده انجام پیشینیان توسطِ زمان آن تا چه آن با مقایسه در ارسطویی مقوالتِ

. شدند داده بسط هگل توسطِ بعدها مقوالت این از بسیاری. شود  می محسوب سترگ

 مقوالتِ را ها آن جوهر همراهِ و کند می بندی تقسیم دسته ۵ در را عَرَض انواعِ ارسطو

 وضعیت، مکان، زمان، ،یتکیف کمیت،: از عبارتند مقوالت این .خواند می گانه ده

 .جوهر و تملک انفعال، عمل، نسبت،

 

 

 ارسطویی مقوالتِ: 35  تصویرِ
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 چهارگانه هایِ علت

 شئ( فرم) صورت همان یا و درونی ساختِ یا نظم نوعی حقیقت در جوهر ارسطو برایِ

 برگ یا بودنانسان. است کرده پیدا سازمان و شکل نحو چه به شئ که این یعنی. است

 سپس. اند کرده پیدا ساخت و نظم نحوی  به که است قوا و ها توانایی از ای مجموعه بودن،

 دارای موجودی هر دیگری ی زاویه از. کند می مطرح را ۲صورت و ۱ماده مفهومِ دو ارسطو

 و مصالح موجود، هر ی ماده. صورت و ماده از عبارتند که هست هم از متمایز ی جنبه دو

 و ساخت هرچیز، صورتِ و است شده ساخته ها آن از چیز آن که است ای خمیره و مواد

 شکل و است ماده میخ و چوب چوبی، میزِ یک درموردِ نمونه برایِ .است چیز آن سازمانِ

 و میخ و چوب آمیختنِدرهم گیِهچگون میز، صورتِ درواقع،. آن صورتِ میز، قالبِ و

  .است میز شدنِساخته

 به سازد، می مرتبط صورت و ماده به را 5فعل و 3قوه مفهومِ دو ارسطو مطلب ی ادامه در

 دیگر، عبارتِ به یا و موجود فعلیتِ صورت، و است بالقوه وجودِ همان ماده :که صورت این

 برایِ. است آن صورتِ هرچیز، حقیقتِ و است ماده فعلیتِ صورت،. است بالفعل وجود

 باور این بر ارسطو. اوست صورتِ ی منزله به نفس و ماده ی منزله به جسم انسان در نمونه

 شدن درحالِ جان،  بی چه و جاندار چه معنوی، خواه و مادی خواه هستی، کلِ که بود

 این کلِ و شود  می بالفعل که دارد وجود ای بالقوه ویژگیِ ها آن در که معنی بدین. هستند

                                                 
1  - Matière (hyle)

 
2 - Forme (eidos/morphé)

 
3  - puissance (dynamis/potentia)

 
4 - réalité (énergéia)
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 ماده یا و بالفعل و بالقوه وجودِ موجودی هر در یعنی .است هدفی تحققِ خاطرِ به هم روند

 در هرچیزی کمالِ است، موجود حقیقتِ و فعلیت صورت، چون و دارد وجود صورت و

  .آن ی ماده در نه است آن صورتِ

 صورتی در شدنش پدیدار و ماده از صورتی رفتنِ بین از یعنی تولد و مرگ ،ارسطو نظرِ در

 با دلیل همین به و. شوند می عوض که هستند ها صورت و است جاودان ماده .دیگر

 و صورت بی هنوز که رسید نخستین ی ماده به و رفت عقب توان می عقالنی نگری ژرف

 نخست هیوالیِ ندارد، تعینی هیچ که محض ی قوه و ماده این. است محض( قوه) ی ماده

 هیوالیِ شود، نمی جدا صورت از گاه هیچ ماده که آن دلیلِ به داشت توجه باید اما. دارد نام

 .ماست ذهنِ فرضِ فقط و باشد داشته خارجی وجودِ تواند نمی صورت بی ماده یا نخست

 تکامل را هراکلیت "شدنِ" ی ایده درواقع بالفعل به بالقوه تحویلِ ی ایده تبیینِ با ارسطو

 .بخشید

 گوید می ارسطو کنند می پیدا جریان گونه این به امور چرا که پرسش این به پاسخ در

 هایِ گونه به را چراها این که نشدند متوجه چون اند کرده اندیشی ساده پیشین ی فالسفه

 و فیزیک در او. داد پاسخ ها آن به هم مختلفی هایِ گونه به و کرد مطرح توان می مختلفی

 یابی سبب یا تبیین سمقِ یک فقط که نیست طور این که گوید می تأکید به متافیزیک

 یابیِ سبب نوع چهار از کمدستِ او. است نامحدود ها تبیین فهرستِ بسا چه و باشد سودمند

 چهار حقیقت در که چیزی است، معروف "علتِ چهار" همان البته این و کند می یاد مهم

 علتِ" از عبارتند ها این. "چرا" پرسشِ به پاسخ قسمِ چهار یعنی .است تبیین قسم
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 "صوری"و "مادی" علتِ دو. "غایی علتِ" و "فاعلی علتِ" ،"صوری علتِ" ،"مادی

 .باشنده -بیرون عللِ را "غایی"و "فاعلی " علتِ دو و داند می باشنده -درون عللِ را

 

 ارسطویی ی چهارگانه های علت: 34 تصویرِ

 به( مادی علتِ) مادی تبیینِ "؟روید می ترتیب این به درخت چرا": بپرسیم کنید  فرض

 بسیار تبیین شکل این البته. شده درست مواد فالن از درخت که این علتِ به گوید می ما

 فهرستی هیچ چون نیست کافی تنهایی به این ارسطو برایِ ولی است، توجه جالبِ و مفید

 چیست کنیم، تبیین را نمودش خواهیم می که چیزی گوید نمی ما به خود به خود مواد از

 . آورند می وجود  به ساختی چه مواد این و
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 تبیینِ که داریم الزم هم دیگر تبیینِ قسم یک منظور، این برایِ که است معتقد ارسطو

 به تا درویَ می ترتیبی به درخت گوید می ما به صوری تبیینِ(. صوری علتِ) است صوری

 آن با بینیم می ای رابطه جا این در پس. گیرد خود به درخت شکلِ شاَ صوری علتِ 

 درخت گوید می که است( فاعلی علتِ) فاعلی نوعِ از تبیین سومین. پیشین هایِ استدالل

 واردش که موادی مثلِ ـ محیط به مربوط مختلفِ چیزهایِ که درویَ می علت این به

 آخرین. کنند می وارد فشار آن به معینی طرزِ به خارج از...  و کود خاک، نظیرِ شوند می

 که این برایِ گویند، می شناسی غایت برمبنایِ تبیین آن به که است غایی علتِ تبیین شکلِ

 ما به تبیین این .دهد می سوق سو آن به را نظر موردِ ئِش که است غایی مقصدِ یک بر دال

. بشود درختی طور فالن شد، کامل رشدش که گاه آن درویَ می ترتیبی به درخت گوید می

 شاَ بلوغ ی دوره ی شکوفنده وضعِ سمتِ به همواره طبیعت در هرچیز دیگر، عبارتِ به

 .کندمی حرکت
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 منطق

 قیاسی استنتاجِ

 بررسی موردِ را ها، گزاره بینِ ی رابطه یعنی ، ها گزاره درموردِ ارسطو ی مسئله دومین حال

 در  پرسش "؟نه یا دارد تعلق `B̀ به `À آیا" ی  گزاره در که است واضح. دهیم  می قرار

( فرم) صورت ی مسئله به صرفاً و بوده مستقل گزاره محتوایِ از  کامل طورِ به ها گزاره موردِ

 .نامند  می)ایستا(  1صوری منطقِ را ارسطویی منطقِ که است رو همین از. پردازد  می

 :بگیریم  درنظر را زیر ی گزاره سه 

 ؛ 2(مقدمه)   است  "A" ، "B" هر - 1

 ؛ 3(مقدمه)     است "B" ، "C" هر  -2

 ۶(نتیجه)   است "A" ، "C" هر  پس - 3

 استنتاج و ۹استنباط را 3 ی گزاره منطقی لحاظِ به ،2 و 1 ی گزاره دو از باال ی نمونه در

 قیاس این. نامند  می ۱قیاسی استنتاجِ یا منطقی استنباطِ را استدالل نوع این. کنیم می

                                                 
1 - Logique formelle       

2 - Prémisse majeure
 

3  - Prémisse mineure
 

4 - Conclusion
 

5  - Inférence
 

6 - Syllogisme 



 139ارسطو : اوج و پایان فلسفه کالسیک یونان / 

 

 این غیرِ در. باشند شده رعایت ها گزاره درموردِ قواعد از برخی که است درست  زمانی

 دیگر بیانی به .نامند  می( مغلطه) 1غیرِمنطقی قیاسِ را آن و بوده نادرست استدالل صورت

 مسلم هرگاه که( دو کم دستِ) قضیه یا گزاره چند از مرکب است گفتاری از عبارت قیاس

 این باید ناچار و شود می استنباط ها آن از( بالضروره) دیگری ی گزاره شوند، فرض صحیح و

 خواهیم تناقض گرفتارِ صورت، این غیرِ در زیرا ؛پذیریمب است، ها آن ی نتیجه که را گزاره

 .شد

 : گوییم می وقتی نمونه برایِ

 (نخست ی گزاره)     است، فلز آهن

  (دوم ی گزاره) است، رسانا فلزی هر

 ی گزاره دو این از و است گزاره دو این از مرکب گفتار، این زیرا ایم؛ برده کار به قیاس یک

  :که است این گزاره آن و کرد استنباط توان می را دیگری ی گزاره درست،

  (نتیجه)  .است رسانا آهن

 و است 2"ذهنی"  پدیده یک  یعنی  عقالنی مفهومِ یک منطقیِ استنتاجِ یا و "استنباط"

 استنتاج یک. گرفت اشتباه است ۶"عینی" ی پدیده یک که 3"علت" با را آن نباید

                                                 
1 - Paralogisme 

2 - Subjective  
 

3 - Cause
 

4
 - 

Objective
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  این شدنِ روشن برایِ. شود می حاصل ای زنجیره استدالالتِ سلسله یک  پیِ در معموال

 :گوییم  می باز کند،  می نقل باره این در دکارت که را داستانی نکته

 در. شود  می خارج اش النه از شکار برایِ روباهی زمستانی سردِ شبِ یک در"

 آن از باید ششکارگاه به رسیدن برایِ که رسد  می ای رودخانه به راهش مسیر

 رود از و شود  می منصرف شکار از آید  می زیر در که استداللی از پس او. کند عبور

 سروصدا رودخانه این: کند  می استدالل چنین خود با روباه. کند نمی عبور خانه

 تواند نمی است متحرک چه آن. باشد متحرک باید کند صدا و سر که چه آن دارد،

 این درنتیجه. شود نمی متحمل را وزن باشد نبسته یخ که آبی. باشد بسته یخ

 ."کند تحمل تواند نمی را من وزنِ رودخانه

 تحلیلِ به آن در وی چراکه ند ا نهاده نام تحلیلی یا صوری منطقِ نامِ ارسطوئی منطقِ بر

 واقعیتِ با ارتباطی هیچ که ای  انسانی نابِ ی اندیشه آن صرفاً او اما،. پردازد  می اندیشه صُوَرِ

 یک ی  نتیجه که است معتقد او بلکه. ندارد نظر  مدِ را باشد نداشته ذهن از خارج عینیِ

 خارج عینیِ واقعیتِ در بلکه نبوده انسانی ی اندیشه ی فرآورده یک صرفاً  منطقی استداللِ

 یک کسبِ به باید  علمی برهانِ یک ی نتیجه ارسطو برایِ. شود متحقق باید هم ذهن از

 است، میرنده انسانی هر": صوری قیاسِ در نمونه برایِ. بیانجامد واقعیت ی درباره معرفت

 خالصه این در صرفاً مسئله ارسطو نظرِ از ،"است میرنده سقراط پس است، انسان سقراط

 اصوال بلکه شود،  می استنتاج درست نتیجه یک صوری منطقِ قوانینِ برطبقِ که شود نمی

 متحقق هم ذهن از خارج عینیِ واقعیتِ در  (سقراط مردنِ) ذهنی استداللِ این ی نتیجه

 .شود می
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 ای اندیشه آن تنها اما است، اندیشه صُوَرِ تحلیلِ هرچند منطق ارسطو نظرِ از ترتیب بدین 

. دارد اشاره ذهن از خارج عینیِ واقعیتِ یک به که شود واقع تحلیل موردِ باید ذهن در

 خوبی به را نکته این کند می بحث مقوالت درموردِ متافیزیک کتابِ در ارسطو که زمانی

 .کرد مشاهده توان  می

 کهطوری به نهاد، بنا را منطقی استداللِ ی پایه درواقع شاَ قیاسی منطقِ ی نظریه با ارسطو

 نادرستیِ یا و درستی توان می آن محتوایِ از مستقل و گزاره یک شکلِ بررسیِ و مطالعه با

 العاده فوق  پیشرفت گام این استدالل فنِ در. کرد تعیین منطقی استداللِ لحاظِ به را آن

 باید. اند برده سود آن از دانان ریاضی همه از بیش که بود کالنی بسیار دستاوردِ و مهم

 ی گزاره یک نادرستیِ یا و درستی تعیینِ به صرفاً ارسطوئی صوریِ منطقِ که شد یادآور

 به  یعنی پردازد،  می باشد، می نتیجه ی گزاره به گزاره چند از رفتنافر پیامدِ خود که نتیجه

 هم نتیجه ی گزاره گاه آن باشند درست( مقدمات) نخستین هایِ گزاره اگر که گوید  می ما

 نادرستیِ یا و درستی تعیینِ جهتِ ابزاری وجه هیچبه منطق این اما. بود خواهد درست

 بوده پیشینی قیاسیِ استدالالتِ نتایجِ خود ها آن که آن مگر نیست، نخستین هایِ گزاره

 .باشند

 بخواهیم ما وقتی گفتند می کنند، انکار را استدالل و دانایی که این برایِ سوفسطائیان

 که آن حال. شویم متوسل قیاس  مقدماتِ به باید ناچار کنیم، اثبات را ای نادانسته مطلبِ

 این و برسند؛ اثبات به باید دیگری مقدماتِ توسطِ و دارند نیاز اثبات به خود مقدمات،

 شدنی اثبات چیز هیچ بنابراین. کشد می تسلسل به کار و یابد می ادامه چنان هم رشته
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 امرِ آن و کنیم اثبات است، آن بر مقدم که را چه آن باید هرچیز، اثباتِ برایِ یعنی .نیست

 . یابد می ادامه نهایت بی تا مقدمات اثباتِ امرِ ترتیب همین به و دارد مقدماتی نیز مقدم

 سیرِ روندِ در که چرا ندارند اثبات به نیاز ها گزاره ی همه که بود این ها آن به ارسطو پاسخِ

 نخستین هایِ گزاره که رسیم  می  جایی به سرانجام پیشین قیاسیِ استنتاجاتِ قهقرائی

 غیرِاستنتاجی هایِ گزاره  یعنی باشند، نمی پیشینی قیاسیِ استداللِ هیچ ی نتیجه دیگر

 سخن. نداَ قبولقابلِ هرکس برایِ و بدیهی ،روشن معلوم، خود به خود که هایی گزاره هستند،

 نامد  می 1"نخستین اصولِ" را ها آن ارسطو. نیستند اثبات قابلِ معلومات ی همه کوتاه،

 . رسیم می ها آن به که نیست منطقی استداللِ طریقِ از او باورِ به چراکه

 :شوند  می حاصل زیر هایِ روش از  یکی از( بدیهیات) "نخستین اصولِ" ارسطو برایِ

 برایِ. نامد می 3فرضیه یا و ۲موضوعه اصولِ را ها آن او که ،"دنیا ی اراده " طریقِ از یا  -

 ؛"است تر بزرگ خود جزءِ از کل ": نمونه

 پیِ در کلی قانونِ یک استخراجِ یعنی ،۶"استقرائی روشِ" کمکِ به ،تجربه طریقِ از یا  -

 ؛"است میرنده انسان ": نمونه برایِ. بسیار یِ ها آزمون سلسله یک

 به مقرون دانشِ " دیالکتیک از ارسطو منظورِ جا این در) "دیالکتیک" طریقِ از یا و  -

 (.است "حقیقت

                                                 
1 - Princips premiers

 
2 - Axiomes

 
3 - Hypothèses

 
4 - Induction
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 در :کنید توجه "است تر بزرگ خود جزءِ از کل " ی گزاره به مطلب، شدنِتر روشن برایِ

 گزاره این 1محمولِ معنایِ و ؛(کل) گزاره این موضوعِ معنایِ شخص، گاه هر گزاره این

  درنگ بی بداند، را( تر بزرگ) گزاره این ی حکمیه نسبتِ معنایِ همچنین و( جزء)

 .”است تربزرگ خود جزءِ از کل " که کرد خواهد تصدیق

 امتناعِ اصلِ" همه، از تر اصیل و همه بر مقدم نخستین، اصولِ بینِ در ارسطو برایِ

 مکتسبِ دانشِ ی همه تنها نه و دانسته اولیات ترین اولی را اصل این. باشد می "تناقص

 شود، گرفته بشر از اصل این اگر و نداَ اصل این بر متکی همه دیگر اولیاتِ حتا بلکه عقلی؛

 .ریزند می فرو ها دانش و عقلی استدالالتِ تمامیِ

 و صریح هایِ گزاره سلسله یک آمدنِهمدرپیِ از است عبارت منطق ارسطو نزدِ سان بدین

 درست باید درموردشان زیرین منطقیِ اصلِ سه هرلحظه در که ابهامی ترین کوچک فاقدِ

 :باشند

 ؛ است خودش با مساوی همواره هرچیز ،"A" است مساوی "A": ۲همانی این اصلِ  - 1

 از متفاوت همواره هرچیز است؛ "A -غیرِ" از متفاوت "A": 3تناقض امتناعِ اصلِ  - 2

 ؛ است خودش -غیرِ

                                                 
1 - Prédicat

 
2 - Principe d'identité

 
3 - Principe de non-contradiction
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 نه و باشد "A" نه تواند نمی چیز هیچ ؛"A -غیرِ" یا و "A" یا:  ۱ثالث شقِ نفیِ اصلِ  - 3

 ."A -غیرِ"

 اشاره هم قیاسی استداللِ دیگر نوعِ دو به ارسطو قیاسی، استداللِ نوع این موازاتِ به

 باید همواره علم هدفِ ارسطو باورِ به .کنیم  می نظر صرفِ ها آن بیانِ از ما که کند  می

 قیاسی حکمِ یک  آن اثباتِ رو این از و باشد، علت یک از شروع با قیاسی هایِ استنتاج

 .است

. دارند مفیدی نقشِ و کند  می کفایت روزمره امورِ از بسیاری در تقریباً صوری منطقِ قواعدِ

 هایِ حیطه در را آن با متناظر تفکرِ ی نحوه و قوانین این که شود کوشش که زمانی اما

 و شده مشکل دچارِ بندیم کار به دارند، قرار ظاهری واقعیتِ با تضاد در که ای پیچیده

 و شناخت به کمکی تنها نه دیگر قوانین این موارد این در. شود  می آشکار آنان اعتباریِ  بی

 ناپذیر پایان اشتباهاتِ ی سرچشمه خود بلکه کنند، نمی انسان و طبیعت کارکردِ از فهم

 .شوند  می دانش پیشرفتِ راهِ سرِ بر سدی و شده

 در که طوری به بودند منطق کلِ بنایِ سنگِ فوق اصلِ سه سال دوهزار از بیش مدتِ به

 طورِ به امروز به تا ارسطو زمانِ از منطق": گوید  می کانت امانوئل هجدهم ی سده اواخرِ

 و تحوالت تمامِ رغمِ علی. ”عقب به نه و است برداشته جلو به گامی نه زده، درجا  کامل

 پایه ارسطو که اصولی آن از اما منطق دیدند خود به علوم سده بیست طیِ در که تغییراتی

 به ادیان توسطِ خصوصاً میانه، هایِ سده بر حاکم تفکراتِ توسطِ بعدها و بود گذارده

 .نرفت فراتر گامی شدند، تبدیل ابدی جزمیاتِ

                                                 
1 - Principe du tiers exclu
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  پیروانش که دارد ارسطوئی منطقِ درموردِ ای نظریه ،1شناس زبان "ونیست بن امیل"

 و تحولی ترین کم بدونِ سده بیست از بیش ارسطوئی منطقِ که این گوید می او. بسیارند

 این که بوده این علتش است، بوده همگان پذیرشِ موردِ شمول جهان و عام قانونی عنوانِ به

+ فعل+ فاعل) یونانی زبانِ دستورِ ساختارِ از برگردانی عکس و تصویر درواقع منطق

 اروپایی و هند غیرِ اقوامِ. است هم اروپایی هندو هایِ زبان ی کلیه ساختارِ که است( مفعول

 ارسطویی منطقِ و است دیگری نوعِ از هم شانِ منطق است، متفاوت شان زبانِ دستورِ که

 اندیشند می ای گونه آن ها انسان که گوید  می او دیگر بیانِ به. ندارد کاربردی شان برایِ هم

 اندیشه هایِ ساختار که هستند زبان هایِ ساختار یعنی ، برعکس  نه و گویند  می سخن که

 جاودانِ هایِ اندیشه حاملِ که موجودی آن یونانی فیلسوفِ ترتیب بدین. کنند  می تعیین را

 .است یونانی زبانِ فرزندِ بلکه نیست باشد، آسمان از شده نازل

 خود است متکی آن بر ارسطو قیاسیِ منطقِ کلِ که ای شالوده که گفت باید وجود این با

 چیزی درواقع فوق اصلِ سه هر که معنا بدین. دارد قرار نادرستی یِ زمینه یک ی پایه بر

 درواقع سوم و دوم هایِ اصل. نیستند همانی این اصلِ  یعنی نخست، اصلِ همان از بیش

 .ند ا شده بیان دیگری زبانِ با و قالب در که هستند نخست اصلِ همان

 امتناعِ اصلِ"طور همین رسد،  می نظر به بدیهی امری "همانی این اصلِ" نخست، نگاهِ در

 ظاهراً و شده بیان آن منفیِ شکلِ در که است نخست اصلِ همان درواقع که "تناقض

 و مطالب معموالً که ارسطو که است توجه جالبِ. شود نمی متحمل را تخالفی هیچ

 امتناعِ اصلِ" درموردِ اما رساند، می اثبات به دقیق و برا استدالالتِ با را خود ادعاهایِ

                                                 
1  - Emile Benveniste (1902 – 1976)
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 کند،   می بیان گونه جزم بسیار را آن و بیند نمی اثباتش به ضرورتی ترین کوچک "تناقض

 .پذیرفت را آن چرا و چون  بی باید که سلیم عقلِ ی زاییده بدیهی موضوعی ی مثابه به صرفاً

 از ای پاره نظریاتِ به باتوجه نباشد، آسانی چندان امرِ اصل این پذیرشِ که است بدیهی

 چندانی تالشِ اصل این اثباتِ در ارسطو اصوالً. هراکلیت ویژه به ،ارسطو از پیش ی فالسفه

 در او. پذیرفت "بدیهی اصلِ" یک ی مثابه به باید را آن که است مدعی او. دهد نمی خرج به

 بر بنا استدالل است؟ منوالی چه به قضیه یک برهانِ ببینیم. بود محق تاحدودی ادعا این

 به و  ِپیشینی های دانسته براساسِ که سازد  می قادر را ما که چیزی از است عبارت تعریف

 جدیدی ی نتیجه یک به عقلی استنتاجِ طریقِ از استداللی، روندِ یک مقدماتِ کمکِ

 دیگری ترِ ای پایه اصولِ ی پایه بر اثباتش  "تناقص امتناعِ اصلِ" درموردِ اما. برسیم

 وجود باشد، پیشینی اصلِ "تناقص امتناعِ اصلِ" برایِ که اصلی چراکه نیست، ممکن

 بلکه مستقیم اثباتِ  نه گزیند، برمی ناچاری سرِ از ارسطو که حلی راهِ رو این از. ندارد

 .است "خلف برهانِ"

 هم سادگی بدین مسئله دهیم قرار بررسی موردِ تری بیش دقتِ با را موضوع اگر اما، 

 گذشتِ با چراکه نیست، برابر و یکسان خودش با همواره چیز یک واقعی  زندگیِِ در. نیست

 در. بگیرید درنظر را زنده موجودِ یک. شود می واقع تغییرات خوشِ دست دائم طورِ به زمان

 و گیرند  می جدیدتری هایِ سلول را ها آن جایِ و میرند  می آن سلولِ ها میلیون لحظه هر

 در انسان یک ترتیب بدین. باشند  می زندگی منشاءِ که است دائمی تغییراتِ همین دقیقاً

 توان  می  زندگی عادیِ جریانِ در. است تر پیش ی لحظه در خودش از متفاوت ی لحظه هر

 پایانی ی لحظه در "A" با کماکان نظر موردِ امرِ روندِ شروعِ ی لحظه در "A" که پذیرفت
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 نظر موردِ تغییراتِ چراکه دیگری، کسِ نه و است خودش فرد یک  یعنی است، برابر

 طیِ در اما. پوشید چشم ها آن از توان  می جاری امورِ برایِ که هستند جزئی و کم چنان آن

 پوشی چشم قابلِ دیگر تغییرات این سال، چندین طیِ نمونه برایِ تر، طوالنی دورانِ یک

 و اجتماعی هایِ پدیده درموردِ بلکه شود نمی زنده موجوداتِ به منحصر نکته این. نیستند

 .کند می صدق هم تاریخی

 اصوالً بلکه پذیرفت توان  می تنها نه را "همانی این اصلِ" واقع به روزمره  زندگی در

 ویژه شرایطِ در یا و تر دقیق محاسباتِ برایِ اما. است هم ناپذیر اجتناب شاَ پذیرفتن

 بسیار دماهایِ یا و نور سرعتِ به نزدیک هایِ سرعت نظیرِ طبیعی، هایِ پدیده درموردِ

 نابسنده اصل این که است شده ثابت بحرانی، و حدی شرایطِ در کلمه یک در پایین،

 صوری منطقِ دیگر که رسیم  می ای مرحله به جزئی تغییراتِ انباشتِ روندِ در. است

 ی مسئله به برخورد در شاَ ناتوانایی منطق این  اساسیِ ضعفِ نقطه. نیست مسائل پاسخگویِ

 .زندگی چه و متحرک اشیاءِ چه است، حرکت

 هم باشد "B" تواندنمی "A" که است مدعی که "ثالث شقِ نفیِ" اصلِ درموردِ نکته این

 در تواند نمی اما مرده، یا است زنده یا سیاه، یا است سفید یا "A" مثال برایِ. است صادق

 مسائلِ در هم نکته این. مرده هم و باشد زنده هم یا سیاه، هم و باشد سفید هم حال عینِ

زندگی  منسجم و روشن فرضی چنین یک بدونِ واقع به. است درستی امرِ  زندگی جاریِ

 به توسل با که بود شده این بر رسم سوفیسم انحطاطِ دورانِ در. بود خواهد ناممکن

 ارسطو. دهند جلوه درست را نادرستی هرچند باورِ هر درآوردی من ای گونه به و دیالکتیک
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 بر شاَ پافشاری و داد قرار خود همتِ ی وجهه را ها سوفیست  ذهنیِ دیالکتیکِ این با مبارزه

 .گیرد  می سرچشمه امر همین از دقیقا منطق نخستینِ هایِ گزاره

 هایِ شدافر با رویم   فراتر  زندگی ی روزمره تجاربِ و  زندگی ی حیطه از کهزمانی اما

ی ایستا قمنط صوری منطقِ قوانینِ به توسل با صرفاً دیگر که شویم می مواجه ای پیچیده

 پافشاریِ. شد ها پرسش پاسخگویِ و رفت ها  دشواری روییِ در رو به توان نمی ،است

 .انجامد  می متافیزیکی تفکرِ به  دقیقاً ها تضاد مصنوعیِ حذفِ برایِ گونه جزم

 جوانبِ. شدند تبدیل خشک هایِ جزم به ارسطو درخشانِ و بکر ی اندیشه بعدها متأسفانه

 برایِ تجربه و مشاهده بر شاَ پافشاری خصوصاً ارسطو، دیالکتیکیِ روشِ و پذیر انعطاف

 آمد در دین انحصارِ به دانش که بعدها. شدند سپرده فراموشی دستِ به طوالنی های  سده

 برایِ ایدئولوژیک ی شالوده یک ایجادِ فلسفه از استفاده در ادیان خاطرِ ی دغدغه تنها و

 گذارش پایه یا و گام پیش ارسطو که دانایی  هایِ حوزه تمام شد، دینی هایِ  جزم و ها آموزه

 و فرمالیستی بسیار شکلِ به را آن و چسبیدند او منطقِ به تنها و افکندند دور به را بود

 مجموعه یک ترتیب بدین. گرفتند کار به خود ی گرایانه واپس اهدافِ خدمتِ در ای گونه جزم

 به شد  می گرفته کار به بشری دانشِ و فهم گسترشِ خدمتِ در بایست  می که چارچوبی و

 و اندیشه بر زنجیری هم و دانش پیشرفت راهِ در شد سدی هم شد، تبدیل خود ی وارونه

 هم از زنجیر این شد، مشهور 1نوزایی به که انقالبی طیِ در بعد سال دوهزار. انسانی خردِ

 .شد گسسته

                                                 
1  - Rennaissance
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 ستقراءا

. اند نهاده نام 1"استقراء" آن بر که گوید  می سخن هم استدالل دیگری نوعِ از ارسطو

 ی مشاهده از عام حکمِ یک استنتاجِ یعنی ، عقالنی امرِ یک تعمیمِ از است عبارت استقراء

 برایِ ها "خاص" از حرکت از است عبارت استدالل نوع این در روش. خاص هایِ تجربه

 که است کسی نجار بهترین که است درست اگر نمونه برایِ. "عام" حکمِ  یک به رسیدن

 بهترین همچنین ،(هایش آزمون از آموخته ی تجربه بنابر) کند  می نجاری بهتر سایرین از

 فرد بهترین که شد مدعی توان  می پس دوزد،  می کفش بهتر سایرین از است  کسی کفاش

 .بداند را حرفه آن بهتر سایرین از است  کسی آن ای حرفه هر در

 آزمون به را ممکن جوانبِ و حاالت تمامِ او زند، می دست تجاربی به  دانیفیزیک وقتی

 آزمون چند به صرفاً او. دارد وجود متفاوت امکاناتِ و حاالت نهایت  بی چراکه آورد، نمی در

 شده، انجام درستی به آزمایشات که باشد این شاَ ارزیابی کهزمانی. کند  می بسنده

 دست آزمایش تکرارِ از ،باشند  می درست و دقیق نتایج و اند شده انجام دقت با  مشاهدات

 در را شاَ نتایج و زند  می دست داده نتایجِ تعمیمِ به که است مراحل این از پس او. کشد می

 2گالیله. باشند  می استقراء محصولِ قوانین تجربی علومِ در. کند  می بیان قانون یک قالبِ

 که را قانونی تا سازد رها دار شیب سطحِ از را شاَ چوبی ی گلوله بار هزار نداشت نیازی

                                                 
1 - Induction

 
2 -Galileo Galilei   ٔ (1۹۱۶- 1۱۶2دانشمند و مخترع سرشناس ، ) گذاران تحول علمی و گذار به دوران دانش نوین و یکی از پایه ایتالیائی 
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 آزمایش چند تکرارِ. کند استنتاج کند،  می بیان را زمان و سرعت مسافت، بین ی رابطه

 .بود بسنده

 عقلی استنتاجِ مسیرِ از تنها دانایی انکشافِ که بود باور براین که افالطون برخالفِ

 بینِ ی رابطه یعنی گذرد،  می هم استقراء مسیرِ از انکشاف این اما ارسطو برایِ گذرد،  می

 نظرِ از خالصه طورِ به. حواس طرقِ از تجربی مشاهداتِ و شده کسب نقد به معلومات

 استنتاجِ طریقِ از دانایی کسبِ و شناخت مسیرِ که است  بدیهی امرِ یک این ارسطو

 وجود این با شمول، جهان علتِ یک مجرایِ از و گذرد  می خاص به عام از  یعنی ،قیاسی

 قیاسِ در نمونه برایِ .است میسر استقراء مجرایِ از فقط و فقط شمول جهان این کشفِ

 ما داناییِ منبعِ ،"است میرنده سقراط پس است، انسان سقراط است، میرنده انسانی هر"

 و( استقراء) هاست انسان مرگِ ی پدیده درموردِ ما مشاهداتِ تکرارِ از انسان بودنِ میرنده از

 .عقلی استداللِ از نه

 از. است مشترک جنسی یا نوع هر در که است چیزی آن یافتنِ وجویِ جست در استقراء

 بینِ ی رابطه قیاسِ در .یابیم دست تعاریف به ما که دهد  می امکان "طبقه" ی مقوله رو این

 که چه آن. کند  می عمل استقراء ی وارونه به درست پسینی شناختِ و پیشینی شناختِ

 ی سلسله در چراکه نیست، اثبات قابلِ که است "اصل" است دیگر چیزِ هر از تر پیشین

  او نظرِ از. نیست ممکن دیگر  یابی علت که رسیم  می  جایی به ها علت به  یابی دست روندِ

 .است "تناقض امتناعِ اصلِ" همان اصل این



 134ارسطو : اوج و پایان فلسفه کالسیک یونان / 

 

 

 دو آن بینِ ی رابطه و قیاس و استقراء کارکردِ: 33ِ  تصویر
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 ریاضیات

 ناممکن ریاضیات به پرداختن بدونِ واقعیت ساختارِ ی مطالعه و بررسی افالطون نظرِ از

 معنایی چه به ریاضیات ببینیم اما. دارد کلیدی نقشِ ریاضیات شناختِ امرِ در و بوده

 است( فهم) شناخت از شکلی ریاضیات که رسد  می نظر به چنین نخست ی وهله در است؟

 ناروشن ای گونه به حال عینِ در اما است، نامتغیر و ثابت اشیایِ قلمروِ ی درباره هرچند که

 که رسند  می نظر به اعداد و مربع دایره،. دارد کار هم متغیر مادیِ دنیایِ به معمایی و

 شوند، نمی یافت شانِ واقعی معادلِ طبیعت در که هستند تغییری قابلِ غیرِ نابِ موجوداتِ

 کار به تجاری مبادالتِ و معامالت در و ها گیری اندازه در سازی، ساختمان در وجود این با

 اما شوند، درگیر محاسباتی هایِ فعالیت در که است دانان ریاضی ی وظیفه. شوند  می گرفته

 .است فیلسوف ی برعهده پذیرند، امکان چگونه ها فعالیت این که پرسش این به پاسخ

 دنیایِ به ریاضیات عناصرِ و اجزا. بود مختصر و کوتاه بسیار فوق پرسشِ به افالطون پاسخِ

 و مطالعه از بود عبارت هم ریاضیات و - "ها ایده دنیایِ" - دارند تعلق دیگری آلِ ایده

. شود  می مطرح پرسش دو پاسخ این برابرِ در. غیرِمادی آلِ ایده دنیایِ آن عناصرِ بررسیِ

 ریاضیِ دنیایِ این به طریقی چه از  ذهنی لحاظِ به مادی هایِ انسان ما که این نخست

 مادی غیرِ دنیایِ علمِ که ریاضیات که آن دوم کنیم،  می پیدا  آگاهی و دسترسی غیرِمادی

 مکتبِ پیروِ یک پاسخِ. باشد داشته تواند  می کاربرد ما مادیِ دنیایِ برایِ چگونه است

 بیناییِ شبهِ ی قوه یک از انسان ذهنِ که باشد تواند  می این قوی احتمالِ به افالطون

 .بپردازد غیرِمادی دنیایِ این ی مشاهده به آن کمکِ به تواند  می که است برخوردار ای ویژه
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 دنیایِ اشیایِ ی درباره مستقیماً ریاضیات که بود باور این بر او. رفت دیگری راهِ اما ارسطو

 وجود باشد، هندسی اشکالِ و ریاضی قلمروِ که دیگری ی جداگانه دنیایِ و است مادی

 با افالطون که پرسشی دو شرِ از را خود گریبانِ واقع به  ارسطو نگرشی چنین با. ندارد

 وجود ریاضی یِ ویژه دنیایِ اگر. ساخت رها بدهد، پاسخ نتوانست و بود رو به رو ها آن

 پیدا دسترسی تواند می ویژه دنیایِ این به چطور ذهن که پرسش این دیگر باشد نداشته

 .بود نخواهد مطرح هم کند  

 مادی طبیعتِ  ی درباره مستقیماً ریاضیات اگر. دارد وجود طبیعی قلمروِ فقط ارسطو برایِ

 ی کلیه تقریباً .است مادی طبیعتِ همین با رابطه در هم کاربردش درنتیجه است

 : خیزند برمی نکته چند همین از ریاضیات ی درباره ارسطو ی نظریه هایِ ویژگی

 هستند؛ حجم و سطح طول، دارایِ  مادی اجسامِ که این(1

 مادی اجسامِ به وابسته مادیِ موجوداتِ همین ی مطالعه ریاضیات موضوعِ که این(2

  است؛

  انجام مادی جسمِ یک ی مثابه به هندسی، موجوادتِ این یِ مطالعه یعنی امر این اما،(3

  بلکه؛ گیرد نمی

 مادیِ اجسامِ از هندسی موجوداتِ این کردنِ جدا با اش اندیشه در دان ریاضی یک( 1

 در افالطون به ارسطو ایرادِ .است ها آن بررسیِ و مطالعه به قادر طبیعت، در متناظرشان

 را  ذهنی کنشِ و فعالیت این افالطون ارسطو، نظرِ به که بود این دقیقاً نکته این با رابطه

 واقع به. گرفت  می عوضی مادی دنیایِ از جدا و مستقل هایِ ایده دنیایِ یک از دریافت با
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 ولی دادند، نمی انجام ذهن در اجسام تجسّمِ در شدن درگیر جز کاری هم افالطونیان

 جدا شاَ مادی جسم از ریاضی موجودِ که آن از پس. نبودند آگاه امر این به خود ها آن

 رو به رو آن با متناظرش مادیِ جسمِ که تغییراتی آن دیگر گرفت جای ذهن در و شده

  شود؛  می تبدیل نامتغیر و ثابت جسمِ به و شود نمی شاَ شامل هست

 قلبِ هیچ موجبِ ذهن در تجرید و جداسازی این ارسطو باورِ به که این آخر ی نکته و(1

 .شود نمی واقعیتی

 طورِ به جداسازی این اما،. زند  می دست جداسازی نوع یک به هم ارسطو که است واضح

 ذهن در جداسازی ارسطو نزدِ که درحالی. است افالطون جداسازیِ نوعِ از متفاوت  کامل

 وجودِ به و دهد  می رخ ذهن از خارج در جداسازی این افالطون نزدِ شود  می انجام( تجرید)

 .دارد باور ها  مُثُل دنیایِ و مادی دنیایِ دو

 را آن تأثیرِ و شد گیرد می پیش در ارسطو که راهی کاملِ جدائیِ باعثِ درواقع تفاوت این

 ارسطو، نزدِ درواقع. کرد مشاهده توان  می پرداخت ها بدان ارسطو که هایی زمینه تمامِ در

 علمِ ریاضیات افالطون برایِ. گیرد  می را افالطون هایِ ایده تخیلیِ دنیایِ جایِ علمی تجریدِ

 از بود عبارت ریاضیات ارسطو برایِ که درحالی بود، ها ایده دنیایِ اجسامِ ی مطالعه

 .شان زمانی -مکانی هایِ ویژگی از مستقل فیزیکیِ اجسامِ  ی مطالعه

 اگرچه. شوند  می متوسل تخیلی و غیرِمادی دنیایِ یک به دو هر ارسطو هم و افالطون هم

 اما، است، مضری و غیرِعلمی تخیلیِ دنیایِ یک( ها مُثُل دنیایِ) افالطون تخیلیِ دنیایِ

 تالش هردو. است مفید و  علمی  تخیلیِ دنیایِ یک( ذهن در تجرید) ارسطو تخیلیِ دنیایِ
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 نخست پاسخِ. دهند پاسخ هایش کنجکاوی به و شوند چیره انسان نادانیِ بر تا کنند  می

 ها آن بر ناخواسته  علمی غیرِ هایی پاسخ ی ارائه با بلکه کند، نمی حل را معضلی تنها  نه 

 گیرد  می قرار گران توان و مرتجعین خدمتِ در آتی هایِ سده در ت افالطوننظریا. افزاید  می

 فرشته شیطان، و خدا اختراعِ با و کنند توجیه را تعصبات و خرافات انواعِ ها آن کمکِ به تا

 را طبقاتی ی جامعه سفیه، و فقیه فانی،ِ  زندگی و ابدی  زندگیِ جهنم، و بهشت دیو، و

 که نگوییم اگر. آورد زمین به آسمان از را چیز همه و رفت دیگری راهِ دومی .کنند توجیه

 طوری به افکند  پی را  علمی روشِ کمدستِ نیست، گزافی سخنِ هرچند نهاد، پایه راه علم

 .آمدند نایل آوری شگفت علمیِ کشفیاتِ به شاَمکتب پیروانِ بعد  کمی که

 بلکه دانست، نمی مستقل و ناب علمِ یک ی مثابه به را ریاضیات ارسطو ،افالطون برعکسِ

 چیزهایِ دنیایِ به او .دید  می مادی دنیایِ واقعیتِ کلیِ ساختارِ ی مطالعه از بخشی را آن

  بلکه نداشت، باور تخیلی اجسامِ دنیایِ به کالم یک در مادی، اجسامِ از مستقل و مجرد

 زیبایی، و داد قرار مطالعه موردِ انتزاعِ در توان  می را واقعی مادیِ دنیایِ این که بود معتقد

 دایره، یک نمونه برایِ ذهن، در هندسی موجودِ یک انتزاعیِ ی اندیشه تواناییِ و  ابهت

 در را دیگری ی مسئله باور این اما .بفریبد و کشانده ها دایره دنیایِ وجودِ به را ما نباید

 چطور  یعنی برسد، انتزاعی ی اندیشه به تواند  می انسان چگونه که این. دهد  می قرار ما برابرِ

 پاسخ به تالش با و پرسش این طرحِ با درواقع اندیشید؟ دنیا به انتزاعی طورِ به توان  می

 آن بر ها بعد که گذارد پایه را اندیشیدن از یویقلمر ارسطو که است آن به دادن

 .نهادند نام "متافیزیک"
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 ارسطو نزدِ تجرید: 3۰ تصویرِ



 922ارسطو : اوج و پایان فلسفه کالسیک یونان / 

 

 متافیزیک

 ارسطو .شد   می تدریس ریاضیات دوم سالِ در ارسطو ی مدرسه در که شد  گفته تر پیش

 سالِ در. پرداختیم شاَ نظریات به اجمالی طورِ به و نبود قائل ریاضیات برایِ چندانی اهمیتِ

 که جا آن از اما. بود بسیار اهمیتِ شایانِ ارسطو برایِ که شد   می تدریس فیزیک سوم

 او متافیزیکِ به نخست دارد، خود در را شاَ متافیزیکی مفروضات بسیاری ارسطو فیزیکِ

 .کنیم درک بهتر را شاَ فیزیک بعداً تا پردازیم می شد می تدریس آخر سالِ در که

 در ارسطو که است جمله این با ؛"بدانند خواهند  می بالطبع ها انسان ی همه" 

 " نخست ی فلسفه" است، آن یِ تشنه انسان او باورِ به که را، دانایی "متافیزیک"

 ی فایده گونه هیچ که اجسامی ،"نامتحرک و نامادی اجسام" ی مطالعه یعنی:  نامد  می

 را ارسطو شناسیِ شناخت  بینیِ خوش اوجِ بیانِ فوق ی جمله. ندارند انسان برایِ بالفصلی

 .دهد  می نشان

. دهد  می سوق دانش کسبِ سویِ به را او که است نیرویی و میل انسان در "کنجکاوی"

 اوقاتِ از برخورداری ارسطو دیدِ از. نیست یکسان همه در میل این تحققِ میزانِ البته

 ی نکته تحقق، این لذتِ از برخورداری برایِ همچنین و میل این تحققِ برایِ فراغت

 از که کاهنان قشرِ وجودِ دلیلِ به مصر در گوید  می که است رو همین از. است ای کلیدی

 .یافت تکامل و رشد هندسه علمِ بودند، برخوردار بسیاری فراغتِ اوقاتِ

 شرایطِ اما. آید  می دنیا  به آن کسبِ استعدادِ و توان با بلکه شود، نمی زاده دانش با انسان

 که است آن در افراد جایگاه و جامعه را ذاتی استعدادِ این درآمدنِ فعل به قوه از و تحقق
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 یکدیگر از را ادراکی هایِ پدیده که دارد را آن قابلیتِ انسان که معنا بدین .کنند  می تعیین

 ی  واسطه  به را ها پدیده انسان. است مشترک  حیوانات سایرِ با که قابلیتی دهد، تمیز

 نام "تجربه" پدیده این کلِ به ارسطو. کند  می ثبت خود ذهنِ در طبیعت در تکرارشان

 هایِ پدیده دریافتِ تکرارِ از. "ایستد  می باز حرکت از عام کلِ ذهن در" گوید؛  می و نهد  می

 خاصِ بطنِ در ناملموس عامِ. آفریند  می را "عام" شاَ ذهن در انسان( خاص) منفرد

 به است قادر انسان منفرد هایِ خاص از تجربه کسبِ با  ترتیب بدین. دارد قرار ملموس

. شوند می نامیده  2دانش یا و  1هنر که یابد دست شناخت از تری انتزاعی  اشکالِ و مفاهیم

 مراحل این کمکِ به. است تر پیش ی مرحله ی پایه بر مرحله هر شناخت، انکشافِ روندِ در

 و عشق. سازد خارج پله به پله افالطون نادانیِ غارِ از را خود تواند  می انسان که است

 با انسان که گوید  می ارسطو وقتی شد زده شگفت نباید ترتیب بدین! آموختن به اشتیاق

 توانِ از فلسفه  ارسطو برایِ. دهد  می ادامه آن به کماکان هم امروزه و کرد آغاز فلسفیدن

 .آمد وجود به شاَ کنجکاوی حسِ ارضایِ در انسان ذاتیِ

. شود  می رو به رو مشکالت و ها دشواری با همواره انسان هایش پرسش به  یابی پاسخ تالشِ در

 و  یابی پاسخ برای تالش با تنها .باشند  می فلسفه شروعِ ی نقطه مشکالت این ارسطو دیدِ از

 .کند  می  پیشرفت فلسفی خردِ و فلسفه ارسطو باورِ به که است ها دشواری این حلِ

 را آن علتِ شود،  می شروع انسان نزدِ ها چیستان و ها پرسش طرحِ با فلسفه ارسطو برایِ

 را دنیا که است شاَ سرشت این خاطرِ به هم و داند می دانایی کسبِ به شاَ اشتیاق در هم

 دیدِ به بلکه است، رازگونه و معمایی که نیست دنیا این ارسطو برایِ. بیند  می معمایی
                                                 
1 - Technat 

2 - Epistemat 
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 دنیا ی درباره هایی پرسش طرحِ با یعنی فلسفیدن، با. نمایاند  می رازگونه دنیا که است انسان

 شناخت قابلِ این. کرد پذیر شناخت را آن توان  می ها آن به هایی پاسخ یافتنِ برایِ تالش با و

 تماس ی واسطه به انسان باورهایِ ی همه. است فلسفیدن همان ارسطو دیدِ از دنیا ساختنِ

 ندارد امکان که بود نظر این بر افالطون برعکسِ درست ارسطو. است دنیا با هایش کنش و

 محصولِ انسان دانشِ فقط نه. باشد نداشته وجود حقیقت از ای ذره انسانی باورهایِ در که

 از هر هم نادرست باورهایِ حتا بلکه است، گران پژوهش و اندیشمندان هایِ تالش انباشتِ

 .اند گرفته شکل معقوالنه  گاهی چند

 که زمانی نمونه، برایِ. دارد  تجرید قابلیتِ ذهنش که است داریجان موجودِ تنها انسان

 خواصِ و ها ویژگی تمامِ شاَ ذهن در واقع به او گوید،  می سخن دایره از دان ریاضی یک

 هایی ویژگی ی همه یعنی کند؛  می جدا ها آن از را طبیعت در موجود گِرد اجسامِ تمامِ مادیِ

 تنها و...  ماده، جنس، وزن، رنگ، نظیرِ باشد، داشته تواند  می گِردی جسمِ هر که

 موجودِ این و سازد می متجسم ذهن در را است مشترک شان همه در که  هایی ویژگی

 .نامد  می "دایره"  را انتزاعی

( گی هستند) "باشندگی" به که جایی تا دهد  می بسط را تجرید عملِ همین ارسطو

 ی مطالعه به که دارد وجود علمی": گوید  می او. رسد  می( ها هستنده) "ها باشنده"

 وجود علوم از مختلفی هایِ شاخه او نظرِ از. "پردازد  می `باشنده` ی مثابه به `ها باشنده`

 زنده موجوداتِ اندامِ ی مطالعه علمِ ،(شناسی ستاره) آسمانی اجرامِ شناختِ علمِ: داشت

 و چه" امرِ به تنها زمانی آن تا علوم تمامِ که بود باور این بر او(. شناسی زیست)

 به و رود  می تر پیش هم باز موجودات شناختِ  تالشِ در انسان اما اند، پرداخته "چگونگی
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 "چرایی" به یعنی ،"واقعیت" کنکاشِ  یعنی. رسد  می "شناخت" خودِ بررسیِ و مطالعه

 "چرایی" قلمروِ به "چگونگی و چه" ی حیطه از شاَ شناخت ارتقایِ همانا این و رسد می

 .است

 در که  هرچند است، برخودار مشخصی نخستینِ ساختارِ یک از " واقعیت" ارسطو دیدِ از

 "نخستین اصلِ" یا ،"شروع ی نقطه" از او. رسد نمی نظر به چنین این نخست ی وهله

 "واقعیت از ما شناختِ" و "واقعیت" بینِ او شناخت از مرحله این در. گوید  می سخن

 و هستند جوهر ای پاره درنتیجه. شود نمی قائل تمایزی است واقعیت از بخشی فقط که

 با است مترادف واقعیت ی درباره کنکاش و بررسی رو این از. جوهر خواصِ دیگران

 .چیزها جوهرِ ی مطالعه

 هم دیگری فلسفیِ دلیلِ توان  می اما. نهاد نام " نخستین ی فلسفه" بررسی این بر ارسطو

( 1. )بود داده قرار بررسی موردِ را قلمرو دو ارسطو مرحله این تا .یافت گذاری نام این برایِ

 متمایز  کامل طورِ به قلمروِ دو. شناسایی عاملِ: ذهن( 2) شناخت؛ موردِ موضوعِ: طبیعت

 . ذهنی دنیایِ و عینی دنیایِ هم، از

 بین از دنیا دو بینِ جداییِ و رسند  می هم به دو  این صحنه، به متافیزیک ورودِ با حال

 به لحظه این از". شود  می دگرگون هم شناخت نگرشِ ی شیوه آمیزی درهم این با. رود  می

 واقعیت ساختنِ متحول و  ایجاد در خود بلکه نیست، واقعیت از بخشی فقط شناخت بعد

 .”دارد مهمی ی سازنده نقشِ
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 یعنی است، هم انسان خودِ ی مطالعه حال درعینِ ذهن از خارج دنیا بررسیِ  ترتیب بدین

 روندِ) نیست شناخت از پیش فردِ آن دیگر( هستی شناختِ) خود شناختِ از پس انسان 

 و فهمیدن" برایِ انسان میلِ ی انگیزه و محرکه است این ارسطو برایِ(. "شدن"

 از  انسانی جوهرِ و طبیعت جوهرِ ساختارِ بینِ تقابل که است مرحله این در  ."شناخت

 در انسان. است طبیعت و انسان زمانِ هم بررسیِ درواقع متافیزیکی بررسیِ. رود  می میان

 انسانی. شود  می برین  یعنی رود،  می فراتر صرف انسانِ یک از ،"فهمیدن" برایِ شاَ تالش

 .کند  می پیدا ارتقا باره  یک به بود، "سیاسی حیوانِ" یک ی مثابه به زمان آن تا که

 حل قابلِ غیرِ تناقضِ یک افالطون آلیستیِ ایده ی فلسفه در تیزبین ارسطویِ  ی اندیشه

 از یعنی - ها"مُثُل" از متشکل دنیایِ یک است مدعی افالطون که چنان آن اگر. یافت

 مادیِ دنیایِ است قادر دنیایی چنین چطور دارد، وجود - ابدی و نامتغیر ساکن، اَشکالی

 ساکن دنیایِ بطنِ از. بیافریند را داریم خود برابرِ در ما که متحرکی و تغییر درحالِ همواره

 ابدی مطلقِ سکونِ جز هستند، جوشی و جنب و حرکت هرگونه فاقدِ که ها مُثُل جانِ  بی و

 شاَبیرون در یا و درون در محرکه نیرویِ یک  که آن مگر شود نمی زاییده دیگری چیزِ

 از اما. برند  می سر به مطلق سکونِ در همگی افالطون کاملِ هایِ "مُثُل". باشد داشته وجود

 و حرکت درحالِ چیز همه کنیم  می زیست آن در ما که  ای واقعی دنیایِ در که جایی آن

 اصوالً که است این آن. برند  می رنج کالن ناکاملیِ یک از کامل هایِ  مُثُل این است، تغییر

 دنیایِ" ی نظریه استدالل این با ارسطو. فالسفه اذهانِ در جز ندارند، خارجی وجودِ

 .افکند دور به  کامل طورِ به را افالطون "ها مُثُل
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 بینِ ماهوی تفاوتِ یک اما، داشت، باور( فرم شکل،) "صورت" به افالطون همچون ارسطو

( ها ایده جهان در) محسوس مادیِ اشیایِ از جدا  نه صُوَر ارسطو برایِ. داشت وجود دو آن

 است متمایز جسم قالبِ از "صورت" ارسطو نظرِ از. دارند جای ماده خودِ ساختارِ در بلکه

 تعیین بخشِ واقع به "صورت" دارجان موجوداتِ نزدِ و است اشیاء جوهرِ با رابطه در و

 یک مثالً مصنوعات، برایِ. کند  می تضمین را آن کارکردِ که است "روح" همان و کننده

 را بودن سرپناه یعنی خودش، کارکردِ بتواند خانه که است ای گونه به خانه صورتِ خانه،

 .سازد متحقق

 هایِ علت ی همه بودند نشده موفق او از پیش فلسفیِ جریاناتِ که بود باور این بر ارسطو

 شمردند برمی را مادی علتِ وجودِ ها ماتریالیست او گمانِ به. کنند تبیین را گوناگون

 اما (.امپدوکلس نظرِ از تنفر و عشق) حرکت علتِ طور همین و( نخستین عنصرِ چهار)

 خاصی شکلِ از موجودات چگونه و چرا که نبودند پرسش این توضیحِ به قادر علت دو این

 بدن هایِ اندام و دارد را خودش خاصِ شکلِ حیوان نوع یک چرا نمونه برایِ برخوردارند،

 به ارسطو ی نکته این از. هستند یکسان و شکل یک بیش و کم نژادِ یک اعضایِ همه

 و فیثاغوریان. غایی  علتِ و صوری علتِ: برد  می  پی دیگر علت دو وجودِ ضرورتِ

 برایِ و بود "عدد" فیثاغوریان  برایِ علت این و بودند برده  پی صوری علتِ به هم افالطون

 دگرگونی و حرکت توضیحِ به قادر یک هیچ "صُوَر" نه و "عدد" نه اما. "صُوَر" افالطون

 بیافزاید، ها آن به را "غایی" و "صوری" علتِ دو تا واداشت را ارسطو  کاستی این. نبودند

 و نامد  می اولیه یا نخستین ی فلسفه را خودش هایِ علت ی نظریه امر این دنبالِ به و

 . ثانویه یا دومین ی فلسفه را پیشین هایِ ماتریالیست نظریاتِ
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 ی پدیده یا و موجود یک وچرا چون بی ای تجربه هر و ای اندیشه هر که گوید  می ارسطو

 آناکساگوراس، نظیرِ افالطون از پیش دانانِ فیزیک. سازد  می متبادر اندیشه در را مشخصی

 قواعد تعیینِ و موجودات ی متشکله عناصرِ تعیینِ تالشِ در همگی دموکریت و امپدوکلس

 برابرِ در نوین دانانِ فیزیک که ای وظیفه همان بیش و  کم) بودند آنان بر حاکم قوانینِ و

 مشخص، چیزهایِ توضیحِ و تبیین به فقط آنان  اهدافی چنین با(. اند داده قرار خود

 و موجودات. پرداختند  می شوند،  می واقع حرکت و تغییر خوشِ دست که چیزهایی

 افالطون برتریِ. نداشتند جای  شان شناختِ ی حیطه در عدد و دایره نظیرِ مجرد چیزهایِ

 از دسته یک اعضایِ در مشترک هایِ خصلت به تا کرد تالش او که بود این در آنان بر

 اسب یک آنان  تکِ  تک که دارد وجود اسبان یِ همه در چیزی چه.  یابد دست موجودات

 نتوانست او اما کرد مطرح درستی به را پرسش افالطون آری گوید  می ارسطو شوند؟  می

 یک اختراعِ به مجبور خودش پرسشِ به گویی پاسخ از فرار برایِ و بدهد آن به پاسخی

 دنیایِ" ،"محسوس دنیایِ" موازاتِ به یش"دنیا دو" ی نظریه با و شود  می دیگری دنیایِ

 گمانِ به که تغییری غیرِقابلِ و ثابت "صُوَرهایِ" از متشکل دنیایی آفریند،  می را "معقول

 صُوَرِ" به دادن جوهر نسبتِ همین دقیقاً و. باشند  می مادی دنیایِ جوهرِ درواقع افالطون

 .شود  می افالطون راهِ  از ارسطو راهِ جداییِ موجبِ که است "خیالی

 مکاتبِ ی کلیه ی ویژه بیماریِ این هستی، و اندیشه بینِ کامل جداییِ ی نظریه پیروانِ

 هوادارانِ از اگر نمونه برایِ. رسند  می بست بن به فلسفی مباحثِ ترین ساده در آلیستی، ایده

 مادی دنیایِ این فرازِ بر شاَ جایگاه که مطلق ی ایده شما ادعایِ به که بپرسیم نظریه این
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 تأثیر آن بر تواند  می طریق چه از و چگونه ندارد، آن با تماسی و دارد قرار پست و زمخت

 .ندارند پرسش این برایِ پاسخی ها آن بگذارد،

 نیستند موقعیتی در منطقاً ها آلیست ایده یِ همه کلی طورِ به و "مُثُل" یِ نظریه هوادارانِ

 خودِ. هستند تعریف غیرِقابلِ ها آن هایِ"مُثُل" چراکه کنند، تعیین را "مُثُل" بتوانند که

 کامل اَشکالِ و ها  مُثُل. کرد رها مطلق ابهامِ در را "ها مُثُل" و اشیاء بینِ یِ رابطه افالطون

 "هایِ مُثُل" از چطور که این. دارند شباهت شاعرانه توخالیِ استعاراتِ به تر بیش واقع به

 نیست افالطون ی مسئله وجه هیچ به آیند  می وجود به ناکامل مادیِ اجسامِ مادی، غیرِ کاملِ

 بینِ متقابل ی رابطه اصوالً. یابیم نمی باره این در توضیحی ترین کم هایش نوشته در و

 .است ناروشن و فهم قابلِ غیرِ وی هایِ نوشته در " مُثُل" و "ماده"

 و نهاد تأکید کلی هایِ ایده یافتنِ نیاز بر ها، سوفیست گراییِ  ذهنی علیهِ پیکارش در سقراط

 انطباق مطروحه موضوعاتِ و مسائل با واقع به که یافت دست درستی تعاریفِ و مقوالت به

 ای مالحظه قابلِ پیشرفت این ها سوفیست آوردیِ در من هایِ روش با مقایسه در. داشتند

 اما،. است ناممکن معرفت و دانش کسبِ ،"کلیاتی" چنین یک بدونِ واقع به. بود

 به قائم و مستقل هایِ هستی به مقوالت و مفاهیم این تبدیلِ برایِ افالطون هایِ کوشش

 مادی جسمِ از مستقل تواند  می( صُوَر) چیزی که اعتقاد این. بود دینی عرفانِ ی نطفه ،خود

 در ارسطو. است معنا  بی و پوچ چرا و چون بی باشد، داشته وجود طبیعت در آن با متناظر

 :کند  می رد را نظریه این کامل روشنیِ به و درستی به متافیزیک کتابِ

 ترین یاوه اما است مواجه پرشماری مشکالتِ با "ها مُثُل"  ی نظریه که درحالی"

 که اشیائی و اجزاء از جدا و مستقل صُوَر که است ادعا این ها آن ترینِ  معنی  بی و



 923ارسطو : اوج و پایان فلسفه کالسیک یونان / 

 

 و فناناپذیر صُوَر که دارند، وجود هستند، ها آن با متناظر محسوسات دنیایِ در

 ای نظریه چنین مدعیانِ. میرا و فناپذیر مادی اشیایِ که درحالی بوده، ابدی

 وجود مطلق میزِ یک یا و مطلق اسبِ یک ،مطلق انسانِ یک که گویند  می درواقع

 دارند وجود خدایان که اند مدعی که زنند  می را کسانی هایِ حرف دقیقاً آنان. دارد

 جاویدان هایِ انسان همان درواقع خدایان این چراکه ، انسانی َاشکالِ در اما

. "بسازند جاویدان مدرکاتِ صُوَر این از که است این فقط ها انسان نقشِ و هستند

 (متافیزیک)

 

 ارسطویی متافیزیکِ: 3۰ تصویرِ

 به ما که دهد  می ارائه را بسیاری استدالالتِ افالطون ی "دنیا دو" ی نظریه ردِ در ارسطو

 دنیایِ" در انسانی کنیم فرض گوید  می ارسطو. کنیم می بسنده ها آن از یکی بیانِ
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 "ها ایده دنیایِ" در اش"ایده" شبیهِ  نظری هر از که باشد داشته وجود " محسوسات

 جوهرِ دیگرند یک شبیهِ جوانب یِ همه در هردو که جایی آن از صورت این در باشد،

 موجودِ باید "انسانی ذاتِ" برایِ درنتیجه باشد "انسان  ذاتِ" معرفِ تواند نمی کدام هیچ

 دنیا نهایت  بی با بلکه دنیا دو  با نه استدالل روشِ همین گرفتنِ پی با. شویم قائل سومی

 اگر و باشد، تواند نمی شناخت قابلِ ،است جوهر "ایده" اگر  که آن خالصه. هستیم رو روبه

 و است نسبی چیزی که ،(گیرد قرار علم موضوعِ یعنی) باشد شناخت قابلِ "ایده"

 تعریف "دوپا حیوانِ" را "انسان" اگر نمونه برایِ. باشد تواند نمی جوهر دیگر چندگانه،

 یگانه دیگر که "دوپایی" جوهرِ هم و است "حیوانی" جوهر دارایِ هم انسانی جوهرِ کنیم

 - صورت" خالصه طورِ به. باشد "جوهر" تواند نمی دیگر بنابراین دوگانه، بلکه نیست

 تواند نمی هم "شناخت  موضوع - ایده" و باشد شناخت و علم موضوعِ تواند نمی "جوهر 

 .باشد جوهر

 یِ اندیشه از بخش این ،افالطون( شناسی شناخت) متافیزیکِ از ارسطو ایِ پایه انتقادِ این با

 علمِ شود  می متافیزیک. گیرد  می خود به  جدیدی  سراسر معنایِ و شده دگرگون بشری

 که متافیزیک از جدیدی بیانِ کنند،  می "باشنده" یک را "باشنده" یک که چیزهایی آن

 .شد جوهر ارسطوییِ ی نظریه به منجر
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 فیزیک

  کلِ که است ای مجموعه فیزیک در شده مطرح موضوعاتِ گوناگونیِ و وسعت ی دامنه

 حرکتِ از که منسجمی و پیوسته هم به توضیحیِ سیستمِ یک. گیرد  می دربر را کیهان

 ارسطو معنا یک به. گیرد  می دربر را ها آن هایِ اندام حتا و حیوانات تا گرفته آسمانی اجرامِ

 نظرِ از. پردازد  می دارد جای آن در چه آن هر و طبیعت به فیزیک یا طبیعی ی فلسفه در

 امر این بلکه پردازد  می هستی خودِ به که نیست ای فلسفه آن طبیعی ی فلسفه ارسطو

 .است متافیزیک  یعنی  نخستین ی فلسفه موضوعِ

 مادی، طبیعتِ ی مطالعه :دهد  می قرار خود برابرِ در ای نامه دانش و آسا غول ای وظیفه او

 ارسطو .عَرَضی رویدادهایِ  نه و مادی طبیعتِ همیشگیِ اصولِ و قوانین به  یابی دست یعنی

 او. هستند مادی دنیاهایِ ارسطو دنیایِ دو هر اما داشت، باور دنیا دو به افالطون نظیرِ هم

 دورِ به ماه گردشِ مدارِ را دنیا دو این جداییِ مرزِ و کند  می تقسیم بخش دو به را  گیتی

 این آسمانیِ اجرامِ تمامِ و نامد  می ماه -فرا دنیایی را مدار این ماورایِ. کند  می تعیین زمین

 دورِ به تکراری و منظم گردشِ درحالِ کامل دایرویِ مداراتی در که کامل اجسامی را دنیا

 زمان مشمولِ که است بودن کامل و ابدیت نمادِ ماه-فرا دنیایِ او نظرِ از. پندارد  می زمین

 را زمین دورِ به ماه گردشِ که است مداری آن یِ کرانه که دنیا دیگرِ بخشِ آن. شود نمی

 را آن مداراتِ و نامد  می ماه -زیر دنیایِ را شود  می زمین و ماه کراتِ شاملِ و گیرد می دربر

 .شود  می زمان مشمولِ که داند  می فسادی درحالِ دنیایِ و ناکامل
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 در هرچیز و صورت و ماده از است متشکل طبیعت ارسطو برایِ شد گفته که طور همان

 قوانین برطبقِ چیز همه. ندارد دخالت آن در تصادفی چیزِ هیچ و است هدفی دارایِ آن

 1جبرگرا یک امروزی زبانِ به توان  می را ارسطو رویکردی چنین این با. کند  می عمل

 .منطقی  نه بود علّی نوعِ از دید  می او که ضرورتی و جبر البته. دانست

 افالطون ی فلسفه و  ارسطو ی فلسفه بینِ اساسی تفاوتِ یک شاهدِ هم باز جا این در

 ارسطو ی فلسفه در افالطون، حرکتِ  بی و مرده ساکن، صُورَهای دنیایِ وارونِ به. هستیم

 بوده آن ذاتیِ گرایشِ انکشاف و تحول حرکت، که داریم خود برابرِ در ای مادی دنیایِ یک

 .کند  می گذر بالفعل حالتِ به بالقوه حالتِ از دائمی طورِ به و

 کران  بی را زمان اما. دید  می بسته و دار کرانه را فضا یعنی پنداشت، می باکران را دنیا ارسطو

 ارسطو نزدِ "زمان" ی مقوله .داشت خواهد پایانی نه و داشته شروعی نه که دانست می باز و

 ای گونه به "زمان آغازِ " از که معاصر دانشمندانِ از بسیاری از بلکه افالطون از تنها نه

 "حرکت" همچون "زمان" که بود معتقد او. است تر پیشرفته هم گویند  می سخن رازآمیز

 او برایِ. است پوچی و  معنی  بی امرِ "زمان" آغازِ از سخن درنتیجه و داشته وجود همواره

 متافیزیک در. داشت خواهد پایانی نه و داشته آغازی نه  یعنی است، ابدی - ازلی زمان

 : گوید می

 همواره حرکت. کرد نابود نه و آورد وجود به توان می نه را حرکت رو هره ب "

 از. گردد ساکن تواند  می نه و آید وجود به هیچ از تواند  می نه است، داشته وجود

                                                 
1 - Déterministe 
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 وجود تواند  می باشد نداشته وجود زمان که ای لحظه آن از `پیش` نه رو این

 ."است متصل و پیوسته حرکت. آن از `پس` نه و باشد داشته

 ی درباره است ژرفی بسیار دیالکتیکیِ ی اندیشه مبینِ دوران آن در ای نظریه چنین بیانِ

 که بود ناخوشایندی و ناممکن امرِ نهایت  بی یونانیان نزدِ ، وحرکت و مکان ،زمان

 فیلسوفِ یک او. شد  می هم ارسطو شاملِ باور این. باشد داشته واقعیت توانست نمی

. پنداشت  می دار کرانه را زیباشناسی حتا شناسی، زیست فیزیک، هایِ حیطه و بود گرا نهایت

 به برخورد و تعریف در "بالفعل" و "بالقوه" مفاهیمِ کشیدنِ پیش به با ارسطو اما

 و "بالقوه نهایتِ  بی" بینِ او که معنی بدین. برداشت مهمی گامِ "نهایت  بی" ی مقوله

 است واقعی مفهومی بالقوه نهایتِ  بی ارسطو برایِ. شود  می قائل تمایز "بالفعل نهایتِ  بی"

 بزرگی چقدر هر عددِ هر به نمونه برایِ. است ریاضی عملِ یک محصولِ تعریف این چراکه

 دو بر توان  می همواره را کوچکی چقدر هر عددِ هر یا و افزود دیگری عددِ توان  می همواره

 ارسطو کردند،  می متوقف اتم سطحِ در را ماده تقسیمِ که ها اتمیست برخالفِ. کرد تقسیم

 که بود معتقد تر، کوچک خطِ پاره دو به خط پاره یک تقسیمِ امکانِ و هندسه با مقایسه با

 یک  امر این که افزاید می حال  عینِ در منتها کرد، تقسیم توان  می نهایت  بی تا هم را ماده

 .بالفعل نه است بالقوه نهایتِ بی

 به که اسکوالستیک دورانِ مسیحیِ خداشناسانِ هم و مسلمان فیلسوفانِ هم بعد ها سده

 نهایتِ  بی مفهومِ در کاری دست با و نادرست برداشتی با پرداختند، ارسطو آثارِ ی ترجمه

 آن و داده ارائه مخدوش و نادرست  کامل طورِ به تفسیری او ی بالقوه نهایتِ  بی مفهومِ از او،

 تعریف دار کرانه نهایتِ به را نامتعین نهایتِ  بی  یعنی. کردند تبدیل بالفعل نهایتِ  بی به را
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 برایِ فلسفی ای زمینه ارسطو به استناد با طریق این از و خود، در متضاد تعریفی کردند،

 .کردند پا و دست خدا وجودِ اثباتِ

 که هرچند شود،  می نزدیک بسیار ماتریالیزم به عینی آلیزمِ ایده موضعِ یک از آغاز با ارسطو

 و آلیزم ایده بینِ همواره او. کند کامل برشِ آلیزم ایده از که شود نمی موفق گاه هیچ

 تاریخی ماتریالیزمِ مفاهیمِ از  هایی جوانه با ما ارسطو آثارِ در. بود نوسان در ماتریالیسم

 : گوید  می او. هستیم رو روبه

 حافظه و بالواسطه حسیِ ادراکاتِ توسط حیوانات ی کلیه اَعمالِ که درحالی...  "

 بینِ در اما...(  شنوند،  می را صداها و بینند  می را چیزها ها آن) شوند  می مشخص

  - هنری تجاربِ و اَعمال توسطِ شاَ زندگی که است انسان تنها جانداران

 که درحالی است  معنی بدین این. شود  می متعین مشترک و جمعی فرهنگیِ

 به این اما است حسی ادراکاتِ و تجربه دانشی و شناخت نوع هر شروعِ ی نقطه

 .نیست  کافی خود خودیِ

 

 است درست. نیست یکسان و مترادف حسی ادراکاتِ با صرفاً حکمت و خرد... "

 توانند نمی ها آن اما هستند، فردی هر دانشِ نخستینِ منبعِ حسی ادراکاتِ که

 ما به تنها نمونه برایِ(. را آن چرائی) است چنین این چرا که دهند توضیح

 "چرا؟ گوید نمی اما است سوزان آتش که فهماند  می
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 مادیِ پدیدارهایِ و ها داده همانا ها انسان نزدِ شناخت شروعِ ی نقطه ارسطو دیدگاهِ از

 به انسان گاه آن و شوند  می منتقل انسان به حواس طریقِ از که هستند طبیعت در موجود

 :رسد  می کل به جزء از عقلی تحلیلِ و اندیشه کمکِ

 فهم قابلِ مانِ برای تر بیش که چه آن از باشد عبارت باید مان شروع ی نقطه بنابراین...   "

 سمتِ به رفتن پیش و( موردِشناسایی موضوعاتِ و مرکب هایِ واقعیت ، یعنی) است

 کلیِ و ساده اصولِ به رسیدن ، یعنی) است فهم قابلِ آن طبیعتِ و ذات که چه آن فهمیدنِ

 ."( عملی شناخت
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 اخالق

 خواهانِ  انسانی هر که این آن و است استوار اصل یک بر ارسطو سیاسیِ و  اخالقی ی فلسفه

 آن به رسیدن ی نحوه و خوشبختی ها انسان برایِ اما کند  می اضافه او. است خوشبختی

 این به دیگری ی عده که درحالی کنند، شرکت شهری امورِ در نداَ مایل برخی. است متفاوت

 که درحالی بینند  می زندگی از یابی کام در را خوشبختی برخی. ندارند چندانی ی عالقه امر

 .دارند مخالف نظری دیگری بخشِ

 ی اندیشه از ای رگه ترین کم افالطون برعکسِ و است 1گرا واقع فیلسوفی ارسطو درمجموع

 شمول جهان را خوشبختی که است گرائی واقع او. شود نمی دیده او در واقعی غیرِ و عرفانی

 نه و تقدس بر  نه است، استوار قهرمانی بر  نه ارسطو اخالقِ ی فلسفه ترتیب بدین. داند  می

 هرگونه از که دارد قرار ای منصفانه و عادالنه خوشبختیِ ی مقوله بر بلکه ،عرفان بر 

 هر در و است "گرا میانه" یک ارسطو کالم یک در. است دور به روی کم یا و روی زیاده

 واقع به داند،  می "فضیلت" یک را "میانه "او. کند  می اتخاذ را میانه حدِ همواره موردی

 در است " عالی" معنایِ به که ای  واژه یونانی زبانِ در چراکه داند،  می " عالی"

 .اند کرده ترجمه "فضیلت" فارسی

 

 

                                                 
1
 - 

Réaliste
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 ییگرا میانه فضیلتِ: 34 تصویرِ
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 ! شود نمی بهار گًل یک با

 انجامِ که بگوید خواست  می ارسطو. دهند  می نسبت ارسطو به را المثل ضرب این اختراعِ

 که افالطون برعکسِ. سازد نمی نیکوکار یک او از ،فردیک  توسطِ نیک عملِ یک صرفاً

 ارسطویِ برایِ داشت، وجود خود -برایِ و  خود -در نیکی و فضیلت برایش و بود گرا اصول

 بخواهیم اگر. کند می تعیین را آن بودنِ شر یا نیک که است عمل یک پایانیِ هدفِ گرا غایت

 ی نحوه لحاظِ به موافق،کل  در یا مخالفند کل در اتم با اصوالً که کسانی امروزه بزنیم مثال

 نوعِ و آمد پی به منوط را اتم دانستنِ مضر یا مفید که کسانی و افالطونند شبیهِ نگاه

 .اندیشند  می ارسطویی دانند،  می آن کاربردِ
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 سیاست

 به افالطون برعکسِ و گرفت  می را میانه حدِ بود، گرا میانه یک هم عرصه این در ارسطو

 آن تا هایِ حکومت انواعِ ی مطالعه به او. نداشت باور  آرمانی و کامل سیاسیِ نظامِ یک

 مطلوب حکومتِ نوع  سه را جمهوری و اشرافی سلطنتی،  هایِ حکومت و پردازد  می زمانی

 نویسِ تاریخ "لوسیپ" بعد هایِ سده. شمارد  می بر را هریک منفیِ و مثبت نکاتِ و داند  می

 و بیند  می را ارسطو ی نظریه ردِپایِ باستان، رومِ امپراتوریِ ارزیابیِ در یونانی سرشناسِ

 هایِ دادگاه و اشرافیت معرفِ روم سنایِ سلطنت، معرفِ روم قیصرِ که شود  می مدعی

 .بودند دموکراسی معرفِ روم مردمیِ

 برابرِ در عام منافعِ از حمایت و حفظ از بود عبارت اجتماعی عدالتِ معیارِ ارسطو برایِ

 برابرِ در عام منافعِ خدمتِ در و حامی که است مطلوب حکومتی آن درنتیجه. خاص منافعِ

  سه از یکی شاهدِ کند غلبه عام منافعِ بر خاص منافعِ اگر گوید  می او. باشد خاص منافعِ

 ساالری مردم یا و( گران توان) اولیگارشی ،(خودکامگی) تیرانی  فاسدِ و منحرف حکومتِ

 مطلوبِ حکومتِ  سه از  یکی با شود حاکم عام منافعِ اگر و. بود خواهیم( دموکراسی)

 نظر این از دموکراسی ارسطو نظرِ از. بود خواهیم رو روبه جمهوری و اشرافی سلطنتی،

 کلِ منافعِ علیهِ ولی جامعه، اکثریتِ هرچند خاص، حکومتِ مبینِ که است فاسد حکومتی

 فرمِ دهد،  می نشان را بودنش فرمالیست وجهی بهترین به ارسطو جا این در. است جامعه

 .کل یک از بخشی  نه و است کل یک



اریخ و زمینه های اجتماعیِ آنپیدایش و تکوین خرد در ت  
 

 مناسباتِ به گاه هیچ و بود  معنا تمام به کارِ محافظه یک ارسطو اجتماعی مسائلِ قلمروِ در

 داری برده ی جامعه درموردِ شتوجیحات. نکرد شک جامعه در رایج هایِ باور و اجتماعی

 طبیعی و عادی امرِ را باستان یونانِ در داری برده و طبقات وجودِ است، شده شناخته بسیار

 .قبول غیرِقابلِ و ناممکن امری را داری برده الغایِ و دانست  می

 و ضرورت و پردازد  می بحث به پول و اقتصاد ی درباره که است فیلسوفی نخستین ارسطو

 او افالطون برعکسِ. دهد  می توضیح را اقتصادی میانجیِ یک ی مثابه به پول مفیدیِ

 است، شر و رذالت موجب فقر او باورِ به. کند  می توجیه  اخالقی ی جنبه از را اندوزی ثروت

 ی مثابه به یکی برد،  می نام پول نوع دو از او. شد ثروتمند باید آن از احتراز برایِ پس

 اندوزی ثروت برایِ ابزاری دیگری و است مفید که جامعه  اقتصادِ گردشِ امرِ در ای وسیله

 .بیند  می ناسالم و مضر را آن که

 

 اجتماعی طبقاتِ نقشُ و ها حکومت انواعِ ی رابطه: 5۱ تصویرِ
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 "نفس پاالیشِ" یِ نظریه

 تقلید چراکه شمرد،  می فاسد را تقلیدی نوع هر و داشت هنر با شدیدی دشمنیِ افالطون

 اخراجِ خواهانِ که بود ای درجه به هنر با افالطون دشمنیِ. است بازنمایی بلکه واقعیت  نه

 و نمایش هر کلی طورِ به و هنر و داشت متفاوتی نظرِ اما ارسطو. شود  می شهر از شاعران

  ی مشاهده با که بود باور این بر او. دانست  می انسان برایِ مفیدی امرِ را ای بازنمایی

 موجبِ و شود  می تر نزدیک خودش به انسان( تئاتر در بازی هنرِ عمدتاً) ها بازسازی

 . شود  می شاَ شناسایی خود

 شان دیدنِ از که بریم  می لذت  هایی صحنه ی مشاهده از تئاتر در که است چطور گوید  می او

 آورد،  می یادمان به را 1اودیپ داستانِ او. افتیم  می وحشت به سخت روزمره زندگیِ در

 شدنِ برمال از پس و کند  می خوابگی هم شاَ ناشناخته مادرِ با کشد،  می را پدرش که مردی

 . آورد  درمی حدقه از را خود چشمانِ که شود  می متنفر خود از چنان آن حقیقت

 با توانیم  می تئاتر در را فجیح و خراش دل هایِ صحنه این تمامِ ما چطور پرسد  می ارسطو

 آرامشِ از ما نامه نمایش پایانِ در که است این شاَ پاسخ کنیم؟ مشاهده خاطر آرامشِ

. نامد  می 2"نفس پاالیشِ" را روند این او. شود  می تر سبک مان روحِ و برخورداریم تری بیش

 بازی مهمی نقشِ تئاتر هنرِ پیشرفت در نظریه همین اروپا کالسیکِ دورانِ در بعدها

                                                 
1 - Œdipe 

2 - Catharsis 
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 آورد،  می صحنه رویِ را کارهایش نظریه همین به باور با مدرن تئاترِ پدرِ یریمول. کند  می

 .بود مخالف نظریه این با  کامل طورِ به 1روسو ژاک ژان که درحالی

 

 

 نفس پاالیشِ ی نظریه و درام: 5۱ تصویرِ

                                                 
3- Jean-Jacques Rousseau (1۱۱۰-1۱12متفکر سوئیسی ، ) 
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 ارسطو خدایِ

 شدیداً را سقراطی -پیشا خداشناسیِ و  اساطیری خدایانِ و نداشت باور خدایان به ارسطو

 گفته که طور همان. است ناروشن خداشناسی درموردِ ارسطو موضعِ. گیرد  می انتقاد بادِ به

 را کلی اصولِ که علمی و کند  می بندی دسته هم از متمایز  بخشِ سه به را علوم ارسطو شد 

 بررسیِ علمِ" را علم این او. دهد می جای نظری علومِ بخشِ در دهد  می قرار بررسی موردِ

. پردازد  می آن( محمول(موضوعِ وجویِ جست به سپس و نامد  می "باشنده ی مثابه به باشنده

 مشخصه  سه که گوید  می سخن واحد خدای نوعی از متافیزیک در االند کتابِ در او

 . است ناب کنشِ( 3) و است اندیشه ی اندیشه( 2) است؛ نامتحرک محرکِ( 1: )دارد

 واحدی خدایِ به یهودیان نظیرِ  نه و بود، پرستخدا چند یونانیان اکثرِ همچون  نه ارسطو

 قدرت،  نه و است شخصیت دارایِ  نه که گوید  می سخن واحد خدای نوعی از او. داشت باور

 .ندارد هم آفرینش قدرتِ و سیاسی عدِبُ  نه و دارد  اخالقی عدِبُ  نه

 علتی هر. دارد علتی هم حرکتی هر و است حرکت درحالِ چیز همه دنیا در ارسطو نظرِ از

 نهایت  بی تا تواند نمی ها علت ی زنجیره این که جا آن از و باشد داشته علتی باید خود هم

 وجود  به را نخستین حرکتِ آن که باشد داشته وجود باید عاملی پس باشد داشته ادامه

 چیزی آن از پیش که جا آن از و نامد  می نخستین محرکِ را عامل آن ارسطو. باشد آورده

 محرکِ یک رو این از است، نامتحرک خود پس درآورد حرکت به را آن که نداشته وجود

 باید پس است پیکر  بی و باشد مادی تواند نمی نخستین نامتحرکِ محرکِ این. نامتحرک

 به که باشد ای اندیشه باید است، ها اندیشه ترینِ بر که جا آن از اما. باشد اندیشه جنسِ از
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 تواند نمی پس باشد کامل باید موجود این. است اندیشه ی اندیشه یعنی اندیشد،  می اندیشه

 کامل با رابطه در ارسطو. است ناب کنشِ یعنی است، بالفعل رو این از باشد شدن درحالِ

 این که گوید نمی ما به او. کند  می پیروی افالطون و پارمیندس نظریاتِ از موجودش بودنِ

 و است مقدسی چیزِ گوید  می بلکه است، "خدا" همان غیرِمادی و جدا غیرمتحرک، چیزِ

 .است نهفته شاَ درون در تقدس تر درست بیانِ به یا

 ادیانِ "خدایِ" با ارتباطی هیچ که داریم کار و سر "خدا" از مفهومی با جا این در ما

. ایمانی خدایِ یک نه و است ِفلسفی خدای یک ارسطو "خدایِ". ندارد یکتاپرست

 بوده خداشناسان علیهِ نبردشان در خردگرایان اصلیِ ی اسلحه همواره متافیزیکی "خدایِ"

 در ها متافیزیسین خدایِ است قَدَرقدرت و زنده همواره دین اهلِ خدایِ که درحالی. است

 خودش ی آفریده مادیِ دنیایِ بر نقشی هیچ که است خدایی. میرد  می تولدش بدوِ همان

 کارش به کاری و کند  می رها خود حالِ به را آن دنیا، آفرینشِ از پس خدا این .ندارد

 به فرقی نبودش یا و بود که خاصیت بی  معنی تمام به موجودِ یک. دارد وجود صرفاً ندارد،

 آن آفرینشِ با و است جهان آفرینشِ نقشش تنها واقع  به. ندارد شاَ آفریده دنیایِ حالِ

 موجوداتش، تمامِ با  دنیا کلِ سرنوشتِ ادیان، خدایِ که درحالی. میرد  می هم خودش

 و متعال قادرِ زنده، همیشه است خدایی دارد، دست در را مرده و زنده جاندار، و جان  بی

 .دانست متافیزیکی خدایِ نخستین ی آفریننده توان می را ارسطو .حاضر جا  همه در

 آورد می وارد خدشه ارسطو افکارِ ی مجموعه انسجامِ بر که نکاتی ترین مهم از یکی

 نقشی خدا برایِ او که معنا بدین است، آن به دادن امتیاز و دین برابرِ در شاَ نشینی عقب
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 نکته همین دیگر بارِ ارسطو از بعد سال هزار دو. شود  می قائل  ۱نخستین علتِ  عنوانِ به

 .کنیم  می مشاهده هم نیوتن  یعنی تاریخ، نوابغِ از یکی نزدِ را

 که جا آن از و شود حرکت موجبِ که باشد باید چیزی که کند  می استدالل چنین ارسطو

 حرکت نخستین محرکِ بنابراین رود  می بین از نه و ید  آ می وجود به نه گاه هیچ حرکت

 حرکت نخستینِ محرکِ نامتحرکِ این ارسطو نظرِ از .باشد ساکن و نامتحرک خود باید  می

 نزدِ 2"بخش طبع طبیعتِ" ی مقوله همان شبیهِ باشد، داشته جاویدان فعلیتی و ذات باید

 افالطون "مُثُلِ" ی نظریه به ارسطو که ایراداتی همان. ناروشن و گنگ مفهومی ،اسپینوزا

. کرد بیان هم ارسطو نخستینِ نامتحرکِ محرکِ ی نظریه علیهِ توان  می را گرفت  می

 درونِ در چیزی پس ساکن، آن در چیز همه و بود  می ساکن ابتدا در دنیا اگر که  معنا بدین

 نیرویی یک توسطِ بایست  می  وچرا چون بی درآورد، حرکت به را آن که داشت نمی وجود آن

 خارجیِ "نخستین نامتحرکِ محرکِ" این اگر اما  .آمد  درمی حرکت به آن از خارج در

 دنیایِ یک توانست  می چگونه صورت آن در بود، نمی ماده جنسِ از  یعنی بود،  می نامادی

 درآورد؟ حرکت به را مادی

 پاسخ ها پرسش از یک هیچ به تنها نه و برند نمی جایی به راه استدالالت نوع این هرحال به

. آفرینند می هم دیگری مسائلِ و ها پرسش بلکه کنند نمی حل را ای مسئله و دهند نمی

 پاسخ پرسش این به باید باز بپذیریم هم را "نخستین نامتحرکِ محرکِ" ی نظریه اگر حتا

 سردرگمی کالفِ در ترتیب بدین شد؟ "نخستین محرکِ" پیدایشِ باعثِ چیز چه که داد

                                                 
1- Cause première 

2 - Natura naturans 
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. نیست ممکن آن از خالصی و چرخیم  می خود دورِ به آن در دائماً که آییم  می گرفتار

 که گیرد  می نشأت واقعیت این از و است آشکار و بدیهی بسیار ارسطو استداللِ ضعفِ

 خودِ مقوالتِ با تخالف در) است "نخستین علتِ" یافتنِ در تالش ارسطو فکریِ یِ دغدغه

 (.نهاد نام "موثر و صُوَر عواملِ" را ها آن که ارسطو

 "نخستین علتِ" به توانیم نمی گاه هیچ ما که است نهفته نکته این در مسئله کلیدِ واقع به

 معلولی هر برایِ چراکه. ها پدیده ترین افتاده پا پیشِ و ترین ساده درموردِ حتا یابیم، دست

 علتی که است پدیده معلولِ تر پیش ی مرحله در خود علت همین اما یافت، علتی توان  می

 گاه هیچ که رسیم  می ها معلول و علت ی سلسله یک به گیریم پی را روند همین اگر. دارد

 در علت یک معلولِ خود علتی هر چراکه داشت نخواهند آغازی درواقع یا و پایانی،

 .است تری پیش ی مرحله

 در را ها معلول و علت این گیریِ پی روندِ معموالً زندگی ی روزمره عملیِ تجاربِ در

 ترین ساده در حتا اما،. نداریم آن ترِ بیش ی ادامه به نیازی و سازیم  می متوقف ای مرحله

 هرگز و داد ادامه نهایت بی تا را یابی معلول و علت سلسله این ردیابیِ توان  می هم موارد

 ، علمی غیرِ است ای مقوله "نخستین علتِ" ی مقوله رو این از. نیافت را "نخستین علتِ"

 .کرد پرهیز آن از باید همواره که رازگونه و عرفانی

 آتی توحیدیِ ادیانِ جزمیاتِ تمامِ بنایِ سنگِ بعدها ارسطو نزدِ ضعف نقطه همین دقیقاً

 نهاده بنا "نخستین علتِ" ی مقوله یپایه بر دقیقاً یکتاپرست ادیانِ کلی طورِ به. شد

 دورانِ فقط نه هایِ کنجکاوی و ها پرسش به نادانی رویِ از است پاسخی مقوله این. ند ا شده

 .معاصر دورانِ نادانِ بشرِ بلکه بشریت نادانیِ
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 باشد، نمی ارتباط بی شد گفته باال در چه آن با که ،ارسطو نزدِ نادرست مفاهیمِ از دیگر یکی

 طبیعت بودنِ مند هدف به یعنی بود، انگار غایت یک او. است 1انگاری غایت به باورش

 : داشت باور سخت

 را  نیکی و خیر رو این از. است چیزی متوجهِ عملی هر و پژوهش هر فن، هر"

 ."است امور ی همه غایتِ خیر و  نیکی: کرد تعریف چنین توان  می

 آن نهایی هدفِ یک و است مند هدف انسانِ ازجمله طبیعی ی پدیده هر باور این استنادِ به

 نیست چیزی هیچ تبیینِ و توضیح به قادر تنها نه نادرست بینشِ این. کند  می تعیین را

  پیشرفت راهِ سرِ بر بزرگی مانعِ و کرده بازی بشر تکاملِ تاریخِ در ای منفی بسیار نقشِ بلکه

 دینی باورهایِ به چرا و چون بی اعتقادی چنین که آن افزون. است بوده بشری دانشِ

 هدف و غایت این ی سرچشمه که داد پاسخ پرسش این به بایست  می چراکه انجامد  می

 این که است این داد آن به توان  می که پاسخی تنها اما. شود  می  ناشی چه از و کجاست

 تنها واقع در و است خیر ترین مهم خیر این چراکه. کند  می تعیین خداوند سراسر را اهداف

 قرار خود همتِ ی وجهه را نهایی خیرِ این کشفِ ی وظیفه ارسطو. است راستین خیرِ

 وجود غایتی باید غایات بینِ در چراکه. بیابد را آن با مترادف علمِ کند  می سعی و دهد  می

 به مستقیماً خود ارسطو هرچند. دارند قرار آن الشعاع تحت غایات دیگر که باشد داشته

 بعدها تا کرد هموار را جاده زمینه این در او مباحثِ ولیکن نرسید نتایجی چنین

 ی زمینه در وی هایِ پژوهش قوی احتمالِ به. کنند استنتاج آن از دینی هایِ برداشت

 .بود ساخته متقاعد باوری چنین به را او شناسی زیست

                                                 
1 - Téléologie 
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 مختلف حیواناتِ از نوع پانصد از بیش به شناسی زیست ی درباره هایش نوشته در ارسطو

 دقیقِ ی مشاهده با او. پردازد  می بحث به نوع پنجاه کم دستِ ی درباره که کند  می اشاره

 بعدها. دهند می انطباق زیستمحیطِ با را خود حیوانات که رسد  می نتیجه این به حیوانات

 انطباقِ و "انواع تکاملِ" ی نظریه به خود مشاهداتِ از ای مشابه روشِ با 1داروین چارلز

. کرد استنتاج را دیگری متفاوتِ نتایجِ ارسطو اما. رسید خود زیستِ محیطِ با حیوانات

 این و بیند می ای  شده تنظیم پیش از ی برنامه یک ی پایه بر را حیوانات پیدایشِ ارسطو

 انسان رفتنِ راه پا دو بررویِ نمونه برایِ. دهد  می نسبت بشری فوقِ قدرتِ یک به را برنامه

 ارسطو نظرِ از. دهد می نسبت طرح همین به هم را شاَ شدن اندیشمند و شعور دارایِ و

 انسان یعنی است، آمده وجود به الهی طرحِ یک مطابقِ و بوده مخلوقات اشرفِ انسان

 عقل از نه ایستاد  می پا دو بررویِ نه انسان بود نمی خداوند ی اراده اگر و بوده انسان همواره

 این و کاهش، شاَ بدنی فعالیتِ و یافت  می افزایش وزنش چراکه شد، می برخوردار شعور و

 با شد  می مجبور و شده زمین سویِ به ترش بیش هرچه خمیدگیِ موجبِ خود یِ نوبه به دو

 .رود راه اش های پا و ها دست

 و جوهر چراکه دارد قرار پا دو رویِ که است انسان تنها حیوانات بینِ در...  "

 موهبتِ ترین مهم هوشمندی و اندیشیدن. است مقدس و ملکوتی انسان ذاتِ

 فوقانی قسمتِ در توانست نمی انسان وزنِ ی عمده بخش وجه هیچ به. است الهی

 ادراک و اندیشیدن قدرتِ کاهشِ موجبِ وزن افزایشِ چراکه باشد، داشته قرار

 کشیده زمین سمتِ به شبدن یابد افزایش انسان وزنِ اگر مشابهاً. شود  می

                                                 
2 - Charles Robert Darwin  (1۰1۵-1۰۰2زیست ، ) نظریه تکامل و واضع بریتانیایی شناس 
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. ”شود  می تبدیل چهارپا به دوپا انسانِ تعادل حفظِ و ایمنی لحاظِ به و شود  می

 (حیوانات ی باره در)

 آزاد به رفتنش، راه دوپا رویِ  یعنی دوپا، انسانِ وضعیتِ که بود معتقد آناکساگوراس

 که شد آن موجبِ خود ی نوبه به هایش دست رهاییِ این و انجامید هایش دست ساختنِ

 موجبِ هایش دست آزادیِ کالم یک در شود، تر باهوش حیوانات سایرِ از و کند رشد مغزش

 آغاز همان از انسان که بود معتقد ارسطو اما، اناکساگوراس، نظرِ وارونِبه. شد شاَ انسانیت

 ارسطو باورِ از دقیقاً نادرست ی نظریه این. بود هوشمند موجودی و مخلوقات اشرفِ همواره

 درموردِ که شد آن از مانع اش گرایانه غایت دیدگاهِ. گیرد  می سرچشمه یگرای غایت به

 .برسد   علمی نتایجِ به طبیعت
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 روح سه یِ نظریه

 عالقه شناسی جانور و شناسی گیاه شناسی، زیست یعنی طبیعی، علومِ ی مطالعه به  ارسطو

 نوع  سه وجودِ به که بود طبیعی امورِ ی مطالعه بندیِ تقسیم نوع این به باتوجه و داشت

 . داشت باور هم از متمایز روحِ

  شود؛  می مشاهده گیاهان نزدِ که حواسی مجموعه یا ،گیاهی روحِ(۱

  است؛ حیوانات ی ویژه که ،متحرک روحِ(۲

 . شود  می دیده انسان نزدِ که ،باشعور روحِ(3

 ی مایه که گیاهی روحِ بر  عالوه چراکه هستند گیاهان از تر متکامل حیوانات ارسطو نظرِ از

 از انسان. است  شان تحرک موجبِ که هستند هم متحرک روحِ دارایِ است، تکثیر و رشد

 از دارند حیوانات و گیاهان که چه  آن بر  عالوه که دلیل این به است تر متکامل ها آن هردوِ

 .دهد  می شناخت و اندیشیدن قدرتِ او به که است برخوردار هم باشعور روحِ
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 روح سه جایگاه و روانی ی نظریه: 5۲ تصویرِ
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 کرد خیانت استادش به  خوب شاگردِ دیگر بارِ

 

 از تر بیش را حقیقت من اما است من آموزگارِ افالطون"

 .”دارم دوست او

 ارسطو

 ی اندیشه کلِ از مهم جزءِ یک که افالطون یِ"دنیا دو" ی نظریه با مخالفت به ارسطو

 در. گیرد  می نشانه را افالطونی سیستمِ کلِ طریق این از درواقع و پردازد  می است افالطون

 قابلِ حقایقِ تمامِ توان  می آن توسطِ  که دارد وجود شمولی جهان علمِ یک افالطون سیستمِ

 دانش ارسطو نزدِ که درحالی. رسید العلوم علم یک به و داد کاهش اصل چند به را شناخت

 بندی طبقه" امرِ که است خاطر همین به. شود  می بندی دسته مختلفی هایِ شاخه به

 .دارند مهمی نقشِ او آثار تمامِ در( جنس طبقه،) "نوع " ی مقوله و "کردن

 او. دانست علوم شدنِ تختصصی گذارِ پایه توان  می را علوم چندگراییِ پردازِ نظریه ،ارسطو

 کلی تعمیمِ و ترکیب از کشیدن دست و کردن فدا قیمتِ به وجه هیچ به را امر این اما

 پول، انسان، جنینِ ی مطالعه) است خاص علومِ گذارِ پایه  که آن عینِ در او. دهد نمی انجام

 هم عام علومِ ی مطالعه به ،(حکومت انسانی، روحِ جانوران، کهکشان، کمان، رنگین ،تراژدی

 از ها  سده طیِ در که ای چهره آن برعکسِ.(بختی  نیک یا و زبان ،منطق اصولِ) پردازد  می

 نزدِ صُوری منطقِ. دارد مادی لعابِ و رنگ شدیداً هایش نوشته کردند، ترسیم ارسطو
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 و شناسی هستی ی درباره نظریاتش با تنگاتنگی طورِ به ،افالطون برعکسِ ارسطو،

 که نیستند  هایی پدیده اندیشه اَشکالِ که داشت باور سخت او. دارد پیوند شناسی شناخت

 . باشند  می  انسانی ذهنِ در موجود اَشکالِ صرفاً بلکه باشند، مستقل هستیِ دارایِ

 بر مبتنی( کلیات) تعمیماتِ به  یابی دست از باشد باید عبارت علم هدفِ ارسطو برایِ

 - خواص ی مطالعه طریقِ از تنها تعمیمات به یابی دست اما. آزمون و تجربه مشاهده،

 .است میسر - شوند  می منتقل ما به حسی ادراکاتِ طریقِ از که( خاص) مادی اشیاءِ یعنی

 دنیا داشتند سعی که را تالس نظیرِ نخستین هایِ ماتریالیست هایِ  تنگنا درستی به ارسطو

 را دهند توضیح...(  و هوا، آب، نظیرِ نخستین، یِ ماده) ماده یک توسطِ تنها و صرفاً را

 کرد می نگاه تغییر درحالِ همواره ابدی -ازلی چیزِ یک چشمِ به ماده به ارسطو. دریافت

 همواره و دارد پایانی نه و داشته آغازی نه کرد، نابود نه و آفرید را آن توان  می نه که

 که بود این افالطون به او اصلیِ ایراداتِ از یکی. است تحول و تغییر فراشدِ خوشِ دست

 .باشند متحرک توانند نمی( نامحسوس) غیرِمادی چیزهایِ

 تنشِ یک وجودِ شاهدِ ما پیروانش و ارسطویی مکتبِ در کلی طورِ به و ارسطو ی اندیشه در

 امروز، به تا ارسطو خودِ زمانِ از. هستیم متخالف بیش و کم و متمایز قطبِ دو بین اندیشه

 در اسالمی تمدنِ شکوفاییِ اوجِ دورانِ در چه و گرفته کهن ی اسکندریه دورانِ در چه

 و مفسران بینِ در کشمکش این شاهدِ همواره اروپا در بعدها و میانه، هایِ سده اوایلِ

 ابنِ " عمدتاً که 1گرایی طبیعت نوعی از عبارت قطب یک. ایم بوده مکتب این شارحانِ

 دیگر قطبِ و است آن ی نماینده میالدی دوازدهمِ قرنِ اندلسیِ عرب دارِ نام فیلسوفِ "رشد

                                                 
1 - Naturalisme 



اریخ و زمینه های اجتماعیِ آنپیدایش و تکوین خرد در ت  
 

 نخستین برداشتِ. دارد تأکید آلیزم ایده بر که است سینا ابوعلی اش نماینده ترین مهم که

 درواقع باشد، می شناخت مبداءِ انسان حواسِ که است استوار باور این بر شروعش ی نقطه

 قابلِ بخشِ دیگر سویِ از(. ارسطو آثارِ از نیمی) است آمپریستی -ماتریالیست نوعی

 مبنایِ اند شده نوشته رازآمیز تاحدودی و ناروشن سبکی به که ارسطو آثارِ از ای مالحظه

 باورهایِ ی خمیرمایه شدند، خردگرایی و گرایانه درون تأملِ مسیحی، خداشناسیِ پیدایشِ

 .اند بوده  سینا ابوعلی عقایدِ نوعِ از آلیستی ایده

 موردِ در هایش نوشته از متفاوت  کامل طورِ به( فیزیک) طبیعت ی درباره ارسطو هایِ نوشته

 مطالعه موردِ را محسوس هایِ  صورت فیزیک در که درحالی ارسطو. باشند  می متافیزیک

 یا اند یگانه  که این پردازد،  می عام طورِ به "صورت" ی مسئله به متافیزیک در دهد  می قرار

 معقول و محسوس صورتِ نوع دو و است افالطون رویِ دنباله ارسطو جا این تا. چندگانه

 بلکه اندیشه در نه را صورت دو تمایزِ و جدایی این افالطون برعکسِ اما ارسطو. است قائل

 زمین به( "ها ایده دنیایِ") آسمان از را افالطون "صورِ" یعنی بیند،  می ماده خودِ در

 ماده از مستقل  صورتِ ارسطو برایِ ترتیب بدین. دهد  می جای ماده درونِ در و آورد  می

 محرکِ موتورِ یک وجودِ به باور آن و شود  می قائل استثناء یک ارسطو البته) ندارد وجود

 و ارسطو طرحِ کلِ ناروشنیِ(. باشد  می ناب صورتِ که است نخستین نامتحرکِ

-گرایی ذهنی و ماتریالیست -گرایی طبیعت بینشِ دو زمانِ هم وجودِ یعنی گرایی، التقاط

 که این مجردِ به. دارد می وا متافیزیک و فیزیک بینِ  اساسی تمایزِ به را او آلیستِ ایده

 از دقیقاً. کرد تعیین هم را آن موضوعِ باید د،وش جدا طبیعی ی فلسفه از نخستین ی فلسفه

 .  شود می ناپذیر اجتناب خداشناسی با آن غلطیدنِ در که است زمان این
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 در نوزایی دورانِ ایتالیایی نقاشِ 1رافائل معروفِ اثرِ ،"آتن ی مدرسه" به موسوم نقاشیِ

 نشان را ارسطو یِ فلسفه و افالطون ی فلسفه بینِ تفاوت وجهی بهترین به واتیکان،

 رویِ ردیف دو در تابلو راستِ و چپ سمتِ دو در فیلسوفان از گروهی اثر این در. دهد  می

 وسطِ در که ارسطو و افالطون بینِ ی مجادله به اشتیاق با و کشیده صف آکادمی پلکانِ

 شاگردِ ارسطو که آن با. دهند  می فرا گوش هستند، پلکان از آمدن پایین درحالِ تابلو

 در و ردیف یک در را هردو نقاش وجود این با است، تر جوان او از سال ۶۹ و بود افالطون

 زیرِ را خود ی تیمه کتابِ خورده سال افالطونِ که درحالی. است کرده ترسیم سطح یک

 جوان ارسطویِ کند،  می نگاه ارسطو به و گرفته نشانه را آسمان دیگرش دستِ با دارد، بغل

. کند  می اشاره زمین به دیگرش دستِ با و گرفته دست یک در را خود اخالقِ کتابِ هم

 کند  می القا را امر این بیننده به که درآورده تصویر به چنان را فیلسوف دو ی چهره هنرمند

 .یکدیگرند با تقابل در سخت هردو که

 تفاوتِ وجهی بهترین به نقاش  بلکه است نقاشی هنرِ شاهکارهایِ از یکی تنها نه تابلو این

 واقعیت افالطون. دهد  می نشان نظیر  بی شفافیتی و هنرمندی با را شاگرد و استاد ی فلسفه

 .جوید  می زمین رویِ در را آن ارسطو که درحالی گیرد، می سراغ ها آسمان در را

 افالطون همچون ارسطو کند، نمی زندگی اش زندگی دورانِ در فقط بزرگ فیلسوفِ یک

 لحاظِ به اسکندر مرگِ از پس .است زنده هم هنوز و کرد زندگی سده  سه و بیست از بیش

 ارسطو پیروانِ و شاگردان و گیرد  می را آتن جایِ تدریج به  اسکندریه  علمی و فرهنگی

                                                 
1 - Raffaello Sanzio, (1483 - 1520) 
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 و علم مرکزِ تنها سده چندین مدتِ به که کنند  می ایجاد را اسکندریه ی موزه و کتابخانه

 .شود  می باستان دورانِ فرهنگِ

 آخری 2افلوتین و مسیحی فیلسوفِ نخستین ،1قدیس اگوستین ،مسیحیت گرفتنِ قدرت با

 ارسطو ی فلسفه برجایِ را افالطون ی فلسفه( نوافالطونی مکتبِ گذارِ پایه) مشرکِ فیلسوفِ

 آثارِ یِ ترجمه ی واسطه به بود، ارسطو ی فلسفه مجددِ تولدِ دورانِ میانه هایِ سده. نشاندند

 اول معلمِ لقبِ ارسطو به ،"رشد ابنِ" عمدتاً مسلمان، فیلسوفانِ توسطِ عربی به ارسطو

 ی فلسفه. ساختند آشنا ارسطو آثارِ با را اروپاییان که بودند مسلمانان این واقع به. دهند می

 توماس .یکتاپرستی مکاشفاتِ و ارسطوگرایی از بود  ترکیبی عمدتاً مسیحی اسکوالستیکیِ

 دورانِ مرجعِ فیلسوفِ ارسطو و دهد  می ارسطو به را فیلسوف لقبِ  3مسیحی اکویناسِ

 .شود  می اسکوالستیک

 دورانِ  اندیشیِ تاریک ی نماینده ارسطو و افالطون به بود بازگشتی نوزایی دورانِ بعدها

 خوارش دکارت کند،  می اهانت او به سخت ۶بیکن فرانسیس. شود  می معرفی اسکوالستیک

 فقط رانند،  می تاریخ ی خانه تاریک به را ارسطو دگر بارِ گری روشن دورانِ در. شمارد  می

 به دسترسی با که است نوزدهم ی سده اواخرِ از تنها. ستاید  می را او که است الیبنیس

 او کارهایِ عظمتِ و ارسطو واقعیِ ی چهره که است ها آن ی ترجمه و ارسطو آثارِ ی کلیه

 .شود  می آشکار تدریج به 
                                                 

1-  Saint Augustinus (3۹۶-۶31 تأثیرگزارترین فیلسوف مسیحیت ، )در دوران باستان و سده های میانه م 

2 -  Plotin (2۱1-21۹ آخرین فیلسوف متأثر از تمدن ، )ونانی م 

 -1  Thomas d'Aquin (12۱۶- 122۹ فیلسوف مسیحی و فلسفه او که ، )بود کلیسای کاتولیک لسفه رسمیف م 1۵۱1میده می شود تا اواسط دهه نا "تومیسم"م 

 - 2 Francis Bacon (1۱2۱- 1۹۱1فیلسوف ، )سده های میانه انقالب علمی و فکری در اواخر انگلیسی و از بانیان م 
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 پانزدهم فصلِ

 کتاب ِ پایانی سخنِ 

 باستان یونانِ در. گیرد  می دربر را سده پنج وبیش کم باستان یونانِ ی فلسفه ی تاریخچه

 هایشان آموزه نگارشِ و شفاهی آموزشِ به و شدند ظاهر فیلسوفان نخستین که بود

 یونانی زبانِ کردند، فتح را دیگر هایِ سرزمین و یونان رومیان، که ها بعد حتا. پرداختند

 مسیحی هایِ آمد  پی از یکی. ماند باقی باستان رومِ امپراتوریِ ِ فلسفی و  علمی زبانِ کماکان

 نظیرِ باستان یونانِ دورانِ از مانده  برجا ِ فلسفی و علمی موسساتِ و ها نهاد بستنِ روم شدنِ

 با را ها آن و رفت فلسفه و علم جنگِ به مسیحی ِ فرهنگی ارتجاعِ. بود افالطون ِ آکادمی

 از فلسفه و فرهنگ علم، مشعلِ ها سده برایِ. بستند ،"مشرک" مکاتبِ هایِ نهاد آویزِ دست

 ها آن به باخترزمین بر حاکم اجتماعیِ نظامِ نه دیگر چراکه بندد،  برمی رخت باخترزمین

. بود شده تبدیل حاکم طبقاتِ ِ ایدئولوژی به که ای شده منحط مسیحیتِ  نه و داشت نیازی

 هایِ سده برایِ و شدند کشیده آتش به هم ها کتابخانه و باستان دورانِ ِ فلسفی و  علمی آثارِ

 شکوفاییِ دورانِ با است مقارن دوران این. نبود دسترسی ها آن به را ها غربی طوالنی

 جایِ خود هایِ کوشش نیز و ها اقتباس برخی با نوپا تمدنِ این دانشمندانِ. اسالمی تمدنِ
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 و  علمی آثارِ ِ گردآوری به نوپا تمدنِ این مرکزِ بغداد در و کنند  می پُر اندکی را  خالی

  .پردازند  می عربی زبانِ به آنان ی ترجمه و باستان یونانِِ  فلسفی

 توسطِ که هستیم غرب در علم و فلسفه سقوطِ و افول شاهدِ میانه تاریکِ هایِ سده طیِ در

 را شاَ صاحبان و 1فتوا ها آن هایِ آموزه. شود  می خداشناسی به تبدیل دین شارحینِ

 محسوب فیلسوف هم گیران معرکه و کیمیاگران حتا که دورانی نامیدند،  می 2مجتهد

 فارسی به آن ی ترجمه که دارد وجود ای واژه التینی هایِ زبان در نمونه برایِ. شدند می

 در کیمیاگران که است "کیمیا" یا جادویی جسمِ همان که  است "فلسفی سنگِ"

 .کنند   تبدیل طال به را آهن آن کمکِ به تا بودند وجویش جست

 

                                                 
1 - Docte

 
2 - Docteur
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2 پیوستِ
 

 

 خاور در باستان دورانِ میالد، از پیش 2122-9122

 شهری هایِ تمدن نخستین پیدایشِ

 نزدیک خاورِ امروزه که زمین ی کره از بخش آن در میالد از پیش سال 3211 هایِ نزدیکی

 هایِ تمدن نخستین فرات و دجله نیل، رودهایِ رسوباتِ مناطقِ در عمدتا شود، می نامیده

 شهرهایِ ایجادِ شاهدِ ما نواحی این در. آمدند وجود به شهرنشینی یعنی یافته، اسکان

 هایِ امپراتوری نخستین و پیشرفته بسیار هایِ معماری دوران، آن هایِ سنجه با بزرگ

 .هستیم بزرگ

 و جدید هایِ تمدن هند ی دره در و فراعنه دورانِ مصرِ در ،النهرین بین ی منطقه در

 و کوچ شاهدِ که است دوران این در دقیقا. آمدند وجود به ها دولت -شهر نخستین

ِ  فرهنگی هایِ کانون تدریج به . هستیم مناطق این به ها سرزمین سایرِ از مردمان ِ جایی به جا

 مدیترانه سواحلِ و اژه دریایِ در 1کِرِت تا غرب سویِ از و یابند می گسترش نزدیک خاورِ

 سواحلِ در جدیدی تمدنِ پیدایشِ موجبِ کِرِت به تمدن گسترشِ این. روند می پیش

 و تجارت بر بود متکی عمدتا زمانی آن تا هایِ تمدن دیگر برعکسِ که شود می مدیترانه

 که شود می نوینی دورانِ واردِ بشر و گیرد می را مس جایِ برنز آلیاژِ تدریج به . زیستن هنرِ

 تکاملِ روندِ در کننده تعیین و بزرگ جهشی آلیاژ این کشفِ. است مشهور برنز دورانِ به

                                                 
1
 - 

Créte
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 ساختنِ امکان بشر به و است پذیر انعطاف و سخت ای ماده برنز چراکه. بود بشری ی جامعه

 .داد می را دوام با و فلزی سالحِ همه از تر مهم و ابزار ظروف،

 برنز دورانِ

 آلیاژی که برنز کشفِ. آید  می بیرون توحش از تدریج به  اروپا میالد از پیش دومِ ی هزاره در

. شود  می جهانی سطحِ در تجارت رشدِ و پیدایش  ِ اصلی عاملِ مس و قلع از مرکب است

 شوند، می یافت زمین ی کره سرتاسرِ در که فلز دو این معادنِ به  یابی دست برایِ

 از چین، مناطقِ دورترین تا گرفته انگلستان جزایرِ از. گیرد  می در فراوانی هایِ کوشش

 و کشف تجاری هایِ راه باره یک به مصر و آسیا مناطقِ ترین جنوبی تا گرفته اروپا شمالِ

 چین در یوکید ِ پادشاهی ی سلسله نخستین که است دوران همین در. یابند  می گسترش

 ساکنِ مختلفِ اقوامِ میانِ ها جنگ و مناقشات دریایی هایِ راه کشفِ با .یابد می استقرار

 شان شکننده هایِ حکومت تثبیتِ برایِ النهرین بین و مدیترانه اژه، هایِ دریا سواحلِ مناطقِ

 آناتولی از امروزی ی ارامنه اسالفِ میالد از پیش سال 1۹11 هایِ نزدیکی. گیرد  می شدت

 .کنند می تصرف را کِرِت ها  سنی  می اژه دریایِ در. داشتند سلطه زیرِ را سوریه سواحلِ تا

 هم مصریان دوم رامسسِ رسیدنِ سلطنت به با میالد از پیش سال 1311 هایِ نزدیکی

 و درآورده تصرف به را کنعان سرزمینِ مصر، از فرار از پس عبریان. شوند  می تاریخ واردِ

 .کنند  می تحمیل آن ساکنینِ بر را خودِ  خدایی  تک دینِ

 با النهرین بین در. کند  می حک دوران این فرهنگِ و تمدن بر را خود مهرِ تدریج به  برنز

 طب ،ریاضیات ، چینی علمِ معماری، هنرِ ی اولیه هایِ نطفه پیدایشِ شاهدِ شهرها پیدایشِ
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 هندسه و مکانیک رشدِ مبینِ فقط نه اهرام بنایِ مصر در. شویم  می ادبی متونِ همچنین و

 پیدایشِ شاهدِ غرب در. گذاشت  می نمایش به هم را فراعنه ِ سیاسی قدرتِ بلکه بود

 .هستیم Mégalithe   ها خرسنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



اریخ و زمینه های اجتماعیِ آنپیدایش و تکوین خرد در ت  
 

 برنز دورانِ مهمِ رویدادهایِ دوران منطقه

   هیروگلیف  خطِ اختراعِ 3۲۱۱ مصر

  ۱۱ و 3۱ یِ پایه بر شمارش سیستمِ اختراعِ 3۱۱۱ سومر

  مصر در هرم نخستین بنایِ ۲۰۰۱ مصر

 ۲۰۱۱ سومر
 بعدها که کند  می اشاره طبیعی ی فاجعه یک به اشعارش در سومر شاهِ گمش گیل

 شد دینی های افسانه واردِ "نوح طوفان" عنوانِ تحتِ

  سوزنی طبِ اختراعِ ۲4۱۱ چین

  فیثاغورس ی قضیه نخستینِ شکلِ بیانِ ۲۲4۱ بابل

 گرفتگی خورشید ِ بررسی نخستین ۲۱4۱ چین

 حجم و سطح ی محاسبه و اعشاری ارقامِ اختراعِ ۱۰4۱ مصر

 ۱۰۰4 بابل

 نظامِ یک وسیعش ِ امپراتوری ی اداره برایِ او. نهد  می بنا را بابل ِ امپراتوری حمورابی

 ثبت او نام به مکتوب قانونِ نخستین تاریخِ در و کند  می ایجاد را متمرکزی ِ اداری

 .است شده

 دارو تجویزِ و بیماری تشخیصِ ۱3۱۱ مصر

 ۱4۱۱ هند
 "دانایی" معنایِ به سانسکریت زبانِ در که) "ودا" دین   شبهِ نخستین پیدایشِ

 .شود  می هندوییزم مقدسِ متونِ از یکی بعدها. ها آریایی توسطِ هند در( است

  آفتابی ساعتِ اختراعِ  ۱4۱۱ مصر

  ای شیشه ظروفِ نخستین ساختنِ  ۱4۱۱ بابل

 داخلی هایِ اندام ِ شناسایی و انسان ِ کالبدشکافی ۱5۱۱ بابل

 ۱۲۱۱ سن  می
 و سیسیل کرت، قبرس، یونان، سرتاسرِ به آن گسترشِ و سنی  می تمدنِ اوجِ 

 نظام سواره ایجادِ و ها جنگ در ارابه و اسب گرفتنِ کار به. ایتالیا جنوبِ

 

 برنز دورانِ مهمِ رویدادهایِ: ۱ جدولِ
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1 پیوستِ
 

 

 یونان در باستان دورانِ میالد، از پیش 122-2122

 

 مهم رویدادهایِ سده دوران

ده
س

 
یِ

ها
ک 

ری
تا

 

 سن می تمدنِ ِ فروپاشی -۱۲

 هومر -4

   هزوید -۰

ن
تا

اس
ب

   

 (445)آتن در سولون حکومتِ -3

  (میلیت مکتبِ) سقراط از پیش یِ فالسفه -4

 یونانِ  پیروزی و یونانیان و ایرانیان بینِ هایِ جنگ 

 یونانی شهرهایِ بر آتنِ  سیاسی ی سلطه 

ک
سی

ال
ک

   

 (553-53۱)آتن در پریکلس حکومت 

 آتن شکستِ و اسپارت و آتن بینِ هایِ جنگ -5

 آتن در دموکراسی پایانِ 

 (ارسطو و افالطون سقراط،) کالسیک ی فالسفه 

ی
ست

نی
هل

 

 مقدونی اسکندرِِ  کشورگشایی  

 روم توسطِ یونان فتحِ -۲

 

 (م.پ  ۱۲۱۱  -۲۱۱) یونان در باستان دورانِ مهمِ رویدادهایِ: ۲ جدولِ
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 روم در باستان دورانِ

 

 مهم رویدادهایِ سده دوران

ی
ور

مه
ج

 

4-  

 ها رومیِ  کشورگشایی -۱

 سیسرون 

یِ
ور

اط
پر

ام
  

یر
کب

 

 سِنِک ۱

 اورل مارک 

  

 روم شدنِمسیحی 5

یِ
ور

اط
پر

ام
  

یر
صغ

   
   

   
   

   
   

   
   

  
 

  

 
( روم) غرب در امپراتوری دو به رومِ  امپراتوری تقسیمِ

 (بیزانس) شرق در و
  

 غربی رومِِ  امپراطوریِ  فروپاشی 4

 

 ( ۱ م.پ 4۱۱ –4۱۱) روم در باستان دورانِ مهمِ رویدادهایِ: 3 جدولِ
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 9 پیوستِ

 یونان در باستان دورانِ میالد، از پیش  622 - 122

 سیاسی های   رویداد فرهنگی رویدادهایِ فلسفی رویدادهایِ سال سده

شم
ش

 
ش

پی
 از 

الد
می

 

3۲۱ 

3۱۱ 

445 

4۰۱ 

4۰۱ 

43۱ 

44۱ 

43۰ 

4۲4 

4۱۰ 

4۱۱ 

4۱4 

4۱۰ 

4۱۱ 

4۱۱ 

 تالس تولدِ

 آناکسیماندر تولدِ

 

 آناکسیمنس تولدِ

 فیثاغورث تولدِ

 

 

 

 

 هراکلیت تولدِ

 پارمیندس تولدِ

 آناکساگوراس تولدِ

 

 

 

 

 

  تالس توسطِ کسوف یک گوییِ پیش

 

 

 

 اِشیل تولدِ

 توصیف" کتابِ مؤلفِ پیندار تولدِ

 "زمین

 

 

 پیندار آثارِ

 

 

 آتن در سولون ِ سیاسی اصالحاتِ

 

 پیسیستارت ی خودکامه حکومتِ

 آتن در

 یونانِ بر آتن ِ سیاسی ی سلطه

 آسیایی

 

 یهودیان اسارت پایانِ

 

 

 روم جمهوریِ تأسیسِ

 و آتن در جمهوری مجدد استقرارِ

 کلیسین سیاسیِ اصالحاتِ

  آسیایی یونانیانِ قیامِ 



اریخ و زمینه های اجتماعیِ آنپیدایش و تکوین خرد در ت  
 

 سیاسی های   رویداد فرهنگی رویدادهایِ فلسفی رویدادهایِ سال سده

جم
پن

 
ش

پی
 از 

الد
می

 

543 

54۱ 

5۰۱ 

5۰4 

5۰۱ 

53۱ 

54۱ 

533 

53۲ 

 

5۲۰ 

 

424 

 

5۱۱ 

 

5۱5 

5۱3 

 

 

  - امیدکلس تولدِ

 زنون تولدِ

 گورگیاس تولدِ

 پروتاگوراس تولدِ

 و سقراط تولدِ

 لوسیپ

 و دموکریت تولدِ

 هیپوکرات

 پارمیندس تولدِ

 ایزوکرات تولدِ

 محکومیتِ

 به آناکساگوراس

 مرگ

 افالطون تولدِ

 

 

 

 محکومیتِ

 به پروتاگوراس

 مرگ

 

 سوفوکل تولدِ

 هرودت تولدِ

 اوریپید تولدِ

 سوفوکل هایِ تراژدی

 

 توسیدید تولد

 هرودت "تاریخ" کتاب

 اوریپید های تراژدی

 

 گزنفون تولد

 پلوپونزی های جنگ تاریخ نگارش

 توسیدید توسط

  اریستوفان های کمدی 

 

 پارسیان توسطِ میلیت اشغالِ

 و ایرانیان بینِ جنگ نخستینِ

 در ایرانیان شکستِ و یونانیان

 ماراتون

 و ایرانیان بینِ جنگ دومین

 ترموپیل و ساالمیس در یونانیان

 

 آتن و اسپارت بینِ هایِ جنگ

 پریکلس رسیدنِ حکومت به

 

 پلوپونزی جنگِ آغازِ

 

 پریکلس مرگِ

 

 

 شکستِ ،سیسیل به ها آتنی ورودِ

 موسوم حکومتِ سرآغازِ و ها آتنی

 "خودکامه  سی" به

 پلوپونزی جنگِ پایانِ

 و "خودکامه سی" حکومتِ سقوطِ

 آتن در دموکراسی احیایِ
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 سیاسی های   رویداد فرهنگی رویدادهایِ فلسفی رویدادهایِ سال سده

رم
ها

چ
 

ش
پی

 از 
الد

می
 

5۱۱ 

344 

3۰۰ 

3۰5 

3۰4 

3۰۱ 

33۲ 

33۱ 

34۱ 

353 

35۲ 

35۱ 

334 

333 

3۲3 

3۱3 

 دیوژن تولدِ

 مرگِ و محاکمه

 سقراط

 ِ آکادمی تأسیسِ

 افالطون

 ارسطو تولدِ

 

 

 

 

 لئوکوم تأسیسِ

 ارسطو توسطِ

 ِ مربی ارسطو

 کبیر اسکندرِ

 اپیکور تولدِ

 زنو تولدِ

 

 

 

 

 دموستن تولدِ

 گزنفون ،"آناباز" کتابِ نگارشِ

 

 

 دموستنن "فیلسک" کتابِ نگارشِ

 

 تودریوس "افورو" کتابِ نگارشِ

 

 "نو ِ کمدی"

 

 توسطِ زمین گردشِ کشفِ

  اریستارک

 توسطِ "عناصر" کتابِ نگارشِ

 اقلیدس

 آتنی هزار ده مهاجرتِ

 

 

 

 

 لوکوترس در ها تب ِ پیروزی

 ها تب ِ سیاسی ی سلطه پایانِ

 مقدونی فیلیپ ِ پادشاهی

 

 

 

 شود می فیلیپ جانشینِ اسکندر

 اسکندر توسطِ آسیا فتحِ

 اسکندر مرگِ



اریخ و زمینه های اجتماعیِ آنپیدایش و تکوین خرد در ت  
 

 سیاسی های   رویداد فرهنگی رویدادهایِ فلسفی رویدادهایِ سال سده

وم
س

 
ش

پی
 از 

الد
می

 

3۱۱ 

۲۰۱ 

۲3۲ 

۲35 

۲۱۰ 

 یِ مدرسه تأسیسِ

 اپیکور "باغ"

 مدرسه تأسیس

 زنو "پورتیک"

 

 "اسپتاتب" کتابِ نگارشِ

 و نجوم در اراستوستن کشفیاتِ

  جغرافیا

 ارشمیدوس ِ علمی یِ ها پژوهش

 

 ها رومی توسطِ سیسیل فتحِ

 

  کارتاژ و روم بینِ جنگ نخستین

 کارتاژ و روم بینِ جنگ دومین

وم
د

 
ش

پی
 از 

الد
می

 

    

 

 روم توسطِ یونان فتحِ

 

 

 

    (م.پ 3۱۱–۲۱۱) یونان در باستان دورانِ مهمِ رویدادهایِ:  5 جدولِ
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 7 پیوستِ

 ایرانیان و یونانیان بینِ هایِ جنگ

 سارد گرفتنِ -م.پ 54۰

 ی سلطه یوغِ از را خود سارد و صغیر آسیایِ مناطقِ از ای پاره در شوند می موفق یونانیان

 سیاستِ و افسس در شان شکست یونانیان پیروزیِ این اما .سازند آزاد ایرانیان

 .آورد همراه بهرا  ایران شاهِ ،داریوش ی گرانه سرکوب

 میلت شهرِ وغارتِ فتح -م.پ 545

 و کشند می را مردان. کنند می تخریب و غارت را آن و کرده فتح را میلت شهرِ ایرانیان

 فقدانِ ی واسطه به که شکست این. برند می ایران به خود با برده  عنوانِ به را کودکان و زنان

 اتحادِ( 1: )داشت مهم آمدِ پی دو بود، یونانی هایِ دولت -شهر میانِ بستگی هم و انسجام

 این خواستِ ی واسطه به هادولت  -شهر دیگر بر آتن ِ گی سرکرد و یونانی هایِدولت  -شهر

 .ایرانیان و یونانیان بینِ هایِ جنگ سرآغازِ( 2) یگانگی؛

  بیزانس تخریبِ -م.پ 54۱  

 سپس و غارت فتح، را بیزانس داریوش سربازانِ ایرانیان و یونانیان بینِ جنگِ نخستین در

 اشغالِ در تر پیش سده دو در اش پیدایش بدوِ از که بیزانس. کنند می یکسان خاک با



اریخ و زمینه های اجتماعیِ آنپیدایش و تکوین خرد در ت  
 

 آن بر سلطه و داشت بسیار استراژیکِ اهمیتِ اش جغرافی موقعیتِ دلیلِ به بود، یونانیان

 این به هم بیزانس فتحِ با داریوش. بود ایرانی طلبِ توسعه شاهانِ اهدافِ از یکی همواره

 بود، کرده حمایت مستعمرات قیامِ از که را آتن هم و رسد می خود یِ دیرینه آرزویِ

 .دهد می مالی گوش

 ماراتون جنگِ -م.پ 54۱

 سپاهِ. پردازند می مهاجم ایرانیانِ عظیمِ ارتشِ با مقابله به ماراتون نامِ به محلی در یونانیان

 بسیار تلفاتِ دادنِ با بود تر بیش یونانیان ارتشِ از بار ها ده کمّی لحاظِ به که آن با ایرانیان

 که جنگ محلِ از فیلیپ نامِ به سربازی است آمده تاریخ در. خورد می شکست سختی به

 دشمنِ بر پیروزی خبرِ تا دود می را کیلومتر ۶2 از بیش مسافتِ آتن تا داشت نام ماراتون

 و ایستد می باز نفس از خستگی علتِ به خبر اطالعِ از پس او. دهد گزارش را مهاجم

 پایانِ با. شود می جاودانه پیروزی آورِ پیام این افتخارِ به ماراتون دوِ ی مسابقه. میرد می

 پا اجتماعی و فرهنگی ِ شکوفایی ی جاده در آتن ونان،ی و ایران بینِ جنگِ نخستین گرفتنِ

 .شود می شکوفا آتن در دموکراسی و نهد می

 اول داریوشِ مرگِ -م.پ 5۰3 

 کشور آن به لشکرکشی  درحالِ مصریان شورشِ سرکوبِ منظورِ به ایرانیان که درحالی

 قصد شود می اش جانشین که خشایارشاه او پسرِ .میرد می ایران پادشاهِ اول داریوشِ بودند،

 در که شود می جنگی کارِ به دست سرعت به او. کند جبران را یونان در پدرش شکستِ دارد

 .دارد شهرت یونان و ایران بینِ جنگِ دومین به تاریخ
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 آتن در نقره معادنِ کشفِ -م.پ 5۰3

 شود، می آتن شدنِ ثروتمند موجبِ تنها نه کشف این. شود می کشف نقره معادنِ آتن در 

 ثروتِ این از مهمی بخشِ. دارد هم یونان و ایران بینِ جنگِ دومین در ای عمده نقشِ بلکه

 شود می سریع و مدرن هایِ جنگ یِ ها کشتی ساختنِ و دفاعی نیرویِ تقویتِ صرفِ جدید

 .داشتند کننده تعیین نقشِ ساالمین جنگِ در که

 ساالمین جنگِ -م.پ 5۰۱ 

 کشتی ۱111 و سرباز 1۹1111 بر بالغ عظیمی نیرویِ با خشایارشاه ِ فرماندهی به ایرانیان

ِ  دریایی نیرویِ ایرانیان، چرایِ و چون بی ِ نظامی ِ برتری رغمِ علی. روند می یونانیان جنگِ به

 ساالمین باریکِ ی تنگه در را ایرانیان ِ جنگی هایِ کشتی تمیستوکل ِ فرماندهی به یونانیان

 خشایارشاه که کند می نقل هرودت. کنند می وارد ها آن بر سختی شکستِ و انداخته تله به

 شکست این از پس. است کرده می مشاهده را اش ارتش شکستِ آتیک ی تپه باالیِ از

 پایانِ تا. گردد می باز ایران به خود و سپارد می ماردونی به را سپاه ِ فرماندهی خشایارشاه

 ایرانیان بهار در. ماند می باقی جنگی عملیاتِ بدونِ آتن شمالِ در ایران ارتشِ زمستان

 به سختی شکستِ پوزانیاس ِ فرماندهی به یونانیان. گیرند می ازسر را جنگ مقدونیه علیهِ

 ی سلطه به جنگ این. شود می کشته ایرانی یفرمانده آن طیِ در که آورند می وارد ایرانیان

 .بخشد می پایان یونانی شهرهایِ بر ایرانیان ی سده یک از بیش
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 دلوس یِ اتحادیه -م.پ 5۰۰

-شهر از ای اتحادیه ایرانیان، آتیِ تهاجماتِ با مقابله هدفِ با و آتنی تمیستوکلسِ ابتکارِ به

 ی نطفه درواقع اقدام این. شود می تشکیل آتن ِ رهبری تحتِ یونانی مستقلِ هایِ دولت

 .انجامید مقدونی اسکندر هایِ کشورگشایی به که بود یونانیانِ  بعدیِ  امپریالیستی قدرتِ

 "ایرانیان" یِ نامه نمایش -م.پ 5۰۲

 نامه نمایش این. آورد می صحنه رویِ به و نویسد می را "ایرانیان" یِ نامه نمایش اِشیل

 نامه نمایش این موضوعِ. است موجود آن کاملِ متنِ که است یونانی ِ تراژدی ترین قدیمی

 خود نویسنده که است ساالمین نبردِ یِ درباره عمدا و یونانیان و ایرانیان بینِ جنگِ دومین

 نشان را جنگ توحشِ و خشونت سویی از اِشیل نامه نمایش این در. داشته شرکت آن در

 این در او. آورد می وجود به دوران آن تئاترِ هنرِ در انقالبی دیگر سویِ از و دهد می

 ِ تک حضورِ جایگزین را صحنه دررویِ بازیگر چند حضورِ بار نخستین برایِ نامه نمایش

 . کند می داستان گرِ راویت

 پارتئون پرستشگاهِ بنایِ -م.پ 554

 شهر ی الههآتنا  افتخارِ به که گیرد می تصمیم آتن شهرِ پریکلس حکومتِ زمانِ در

 با ایرانیان توسطِ جنگ دومین طیِ در پیشین پرستشگاهِ. کند بنا جدیدی پرستشگاهِ

 مرکزِ و شود می ساخته پارتئون پرستشگاهِ آکروپول یِ تپه بررویِ. بود شده یکسان خاک
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 شهرِ ِ دیدنی نقاطِ از یکی پرستشگاه این هایِ خرابه امروزه. شود می مذهبی هایِ جشنواره

 .است آتن

 تاریخ پدرِ ، هرودوت مرگِ -م.پ 5۲4

 کرده صغیر آسیایِ و مصر به بسیاری سفرهایِ که او. میرد می توروری شهرِ در هرودوت

 با را خود مشاهداتِ بود، جنگیده یونان سپاهِ در یونانیان و ایرانیان بینِ هایِ جنگ در و بود

 مورخانِ بر را نویسی تاریخ  راهِ و درآورد نگارش به "تاریخ" کتابِ در منصفانه دیدی

 .دانند می نویسی تاریخ گذارِ پایه را او. گشود رومی و یونانیِ  بعدی
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 4 پیوستِ

 آتن در دموکراسی استقرارِ

  آتن در بحران

 زیرا. شد بزرگ و ژرف ِ اجتماعی بحرانِ یک شاهدِ آتن میالد از پیش ششم ی سده در

 ی برده بود نمی خود ِ بدهی بازپرداختِ به قادر بدهکار شهروندِ یک چه چنان قانون طبقِ

 بسیار که قانون این اجرایِ و اجتماعی -اقتصادی بحرانِ ی واسطه به و. شد می بستانکارش

 سریعِ کاهشِ و برده به آزادش شهروندانِ ترِ بیش هرچه تبدیلِ با آتن بود، هم رایج

 .شود می ژرفیِ  اجتماعی –سیاسی بحرانِ دچارِ آزادش شهروندِ عیتِمج

 سولون اصالحاتِ

 که دهد می پیشنهاد را زیر ِ اجتماعی اصالحاتِ فوق معضلِ حلِ برایِ ۹۵2 سالِ در سولون

 :شود اجرا و شده پذیرفته

 ِشهروند و شدن آزاد ها؛ بدهی ی کلیه الغایِ بدهکاران؛ گرفتنِ برده به ممنوعیت 

 .بودند شده برده شانِ های بدهی بازپرداختِ در ناتوانی ی واسطه به که افرادی شدنِ

 شان ثروتِ میزانِ برطبقِ گروه چهار به شهروندانِ  بندی رده  : 

 ِترین؛ ثروتمند: 1 گروه  

 مرفه؛ متوسطِ: 2 گروه  
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 پایین؛ متوسطِ: 3گروه  

 ِندارترین: ۶ گروه. 

 شهروندانِ فقط ولی بودند شهر ِ همگانی مجمعِ عضوِ شهروندان ی همه که درحالی 

 .درآیند دادرسی هایِ دادگاه و شوراها عضویتِ به توانستند می 2و1 هایِ گروه

 کلیستن اصالحاتِ 

 ی چهارگانه ِ بندی طبقه شهروندان، ِ برابری اصلِ کردنِ وارد با کلیستن م.پ ۹1۰ سالِ در

 برخوردار برابری حقوقِ از قانون برابرِ در شهروندان ی همه و کرده لغو را شهروندان

 .درآیند دادرسی هایِ دادگاه و شوراها عضویتِ به توانند می شهروندان ی همه و شوند می
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 دموکراسی ِ تشکیالتی ساختارِ

 Ecclésia   عمومی شورایِ-۱

 کنند، شرکت آن هایِ گردِهمایی در باید( نفر ۶1111) شهروندان ی همه قانون برطبقِ

 در هفته در بار یک عمومی شورایِ معمول طورِ به. دارند شرکت نفر ۹111 تنها درواقع

 پایانِ و شروع. کشد می درازا به تمام روزِ یک و شود می برگزار پنیکس نامِ به محلی

 .است خدایان درگاهِ به قربانی یک اهدایِ و مذهبی مراسمِ یک همواره گردهمایی

 افراد بحث در شرکت برایِ سپس. خواند می را جلسه دستورِ گردهمایی رئیسِ ابتدا در

 شدن شناخته برایِ سخنران و است دقیقه ده فرد هر ی مداخله زمانِ. کنند می نویسی نام

 محافظت خدایان توسطِ شاَ مداخله زمانِ طولِ در رانسخن. نهد می سر بر گلی تاجِ

 عدمِ. کند قطع را شاَ سخنان تواند می نه و دارد را او به اهانت حقِ نه کس هیچ. شود می

 .دارد را مرگ مجازاتِ خطرِ مقررات رعایتِ

 مسائلِ شهر، ی اداره جدید، قوانین تدوینِ نظیرِ مهم ِ سیاسی و اجتماعی مسایلِ ِ تمامی

 غیره و شهرها سایرِ با اتحادها صلح، جنگ، اعالمِ قبیلِ از خارجی، سیاستِ و مالیاتی مالی،

 .شدند می تصویب و بررسی شهرِ  عمومی شورایِ در که بودند مواردی از

. رسد می پایان به گیری رأی با کشید می درازا به شب اوایلِ تا معموال که گردِهمایی

 میدانِ در فرامین صورتِ به را تصمیمات. بود دست بردنِ باال با و علنی صورتِ به گیری رأی

 .شد می نصب شهر
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 مبلغی دادند می دست از عمومی مجمعِ اعضایِ که ای کاری روزِ جبرانِ برایِ قانون، برطبقِ

 در افراد شرکتِ ِ اصلی ی انگیزه نکته همین موارد بسیاری در. شد می پرداخت ها آن به پول

 . بود آن

 Boulé شهر شورایِ

 سال 31 باالیِ شهروندانِ میانِ از سال در بار  ده. بود شهروند ۹11 از متشکل نهاد این

. گیرند می را تر قدیمی اعضایِ جایِ و شده انتخاب کشی قرعه طریقِ از جدید عضوِ 111

 خود بینِ از نهاد این. بود آن وظایفِ از عمومی مجمعِ ِ برگزاری و تدارک و قوانین اجرایِ

 .گزید برمی شهر ی اداره برایِ را نظامی فرماندهانِ و ریزان برنامه هایِ شورا اعضایِ

  Héliée دادرسی شورایِ

 شهر شورایِ مانندِ اعضایش انتخابِ ی نحوه و بود شهروند ۹11 از متشکل هم نهاد این

 قرعه با و داشتند را منصفه هیأت نقشِ اعضایش و بود دادرسی نهاد این ی وظیفه. بود

 .شدند می انتخاب

 Stratèges نظامی فرماندهانِ و ریزان برنامه شورایِ

 این. شدند می انتخاب سال یک  برایِ شهر شورایِ توسطِ اعضایش نفره ده شورایِ این 

 ممکن اعضایش مجددِ انتخابِ. داشت را ارتش فرماندهانِ و دولت هیأتِ نقشِ درواقع نهاد

 . شد انتخاب متوالی بارِ بیست پریکلس نمونه برایِ. بود
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 بود شهروند کسی چه

 و پدر( 2) آمده؛ دنیا به آتن در خود( 1) که بود سال 1۰ باالیِ آزادِ مردانِ شاملِ شهروند

 .باشد گذرانده را ساله دوِ  سربازی خدمتِ و( 3) بوده؛ آتن شهروندِ هردو مادرش

 شهروندی حقوقِ

 عمومی؛ شورایِ در رأی حقِ داشتنِ و سیاسی مجادالتِ در شرکت حقِ.1

  موجود؛ قوانینِ تغییرِ درخواستِ یا و جدید قوانینِ پیشنهاد حقِ.2

 گیرنده؛ تصمیم نهادهایِ عضوِ عنوانِ به شدن انتخاب حقِ.3

 درآمدش؛ بر مالیات میزانِ به اعتراض حقِ.۶

 . شاَ حقوق احقاق برایِ دادگاه تشکیلِ درخواستِ حقِ.۹

  شهروندی وظایفِ

 مالیات؛ پرداختِ.1

 رفتن؛ جنگ ی جبهه به و سربازی خدمتِ انجامِ.2

 شهر؛ِ  دینی هایِ نیایش مراسمِ در شرکت.3

 شهر؛ ِ سیاسی هایِ فعالیت در شرکت.۶

 شدن دار بچه.۹

 شهروندی هایِ مجازات ازجمله تبعید حتا و دارایی غصبِ شهروندی، حقوقِ دادنِ دست از

 .کرد نمی رعایت را شهروندی وظایفِ که بود

 .شود می مجازات شاکی خودِ شاکی، یک اتهاماتِ بودنِ پایه بی اثباتِ صورتِ در
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 نبود شهروند کسی چه

 : زنان

 تشکیل را جمعیت کل درصدِ ۹1 و بودند نفر 1۹1111 بر مشتمل  که  زنان ی کلیه

 .دادند می

 :کودکان

 .بودند جمعیت کلِ درصد23ِ بر مشتمل که سال 1۰ زیرِ افرادِ

 :شهروندان -نیمه

 باید که بودند آزادی افرادِ اینان. باشند نمی آتن اهلِ یعنی ندارند، تعلق شهر به که کسانی

 آنان. نبودند برخوردار ای سیاسی حقوقِ هیچ از ولیکن دادند می انجام را سربازی خدمتِ

 یک با مقایسه در ولی بپردازند بازرگانی هایِ فعالیت به توانستند می داشتند، کار ی اجازه

 . پرداختند می تری سنگین مالیاتِ شهروند

 ای ویژه مالیاتِ و هستند نامشروع فرزندانِ یا و شده آزاد پیشینِ بردگان عمده طورِ به اینان

 مجمعِ باید. شود شهروند یک توانست می دشواری به شهروند -نیمه یک. پردازند می هم

 .بود نفر ۶1111 بر بالغ آنان تعدادِ. کرد می تصویب را آن عمومی
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 :بردگان

 قابلِ بردگان. بودند بردگان جزوِ همه سرِراهی کودکانِ و بردگان فرزندانِ جنگی، اسیرانِ

 توانگران بردگان تعدادِ. داشتند برده دو یا یک دست تهی شهروندانِ. بودند فروش و خرید

 سالِ در برده یک  متوسطِ بهایِ. داشت را برده کشتنِ حقِ برده صاحبِ. رسید می پنجاه به

 یا و برده یک با شهروند یک ِ زناشویی حاصلِ کودکانِ. بود ماخدر 1۱۰ میالد از پیش ۶1۶

 را سرشان مویِ بردگان ِ شناسایی برایِ. شدند می محسوب برده یک شهروند -نیمه یک با

 .بود نفر 111111 بردگان تعداِ. زدند می تیغ

 

 اجتماعی موقعیتِ تعداد صد در
 شهروندان 5۱۱۱۱ ۱3%  

 کودکان و زنان ۱۱۱۱۱۱ 3۰% 
 شهروندان-نیمه 5۱۱۱۱ % ۱3   ناشهروندان

 بردگان ۱۱۱۱۱۱ 3۰%  

 کل جمعیتِ 3۱۱۱۱۱ ۱۱۱%
 

 میالد از پیش 5۱5 سالِ در آتن ِ جمعیتی ترکیبِ: 4 جدولِ
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 ارتش

 
Héliée 

نفره ۹11 ِ دادرسی شورایِ  

ها دادگاه  

  کشی قرعه با انتخابی

 

Stratèges 

نفره ده شورایِ  

نظامی فرماندهانِ و ریزان برنامه  

خبرگان بینِ از انتصابی  

 

Boulé 

 نفره ۹11 شهرِ شورایِ

  گذاری قانون

کشی قرعه با انتخابی  

 

Ecclésia 

شهروندان شورایِ  

 صلح و جنگ درموردِ تصمیمِ

 شهر شورایِ به دادن رهنمود

شهروندی لغوِ و تصویب  

قوانین تصویبِ  

 

 
5۱۱۱۱: شهروندان  
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  ۲3۱۱۱۱:قانونی حقوق فاقدِ ناشهروندانِ

 

111111:  کودکان+  زنان  

۶۶111:  شهروندان نیمه  

11111:  بردگان  
 

 

 آتنیِ  دموکراسی ساختارِ: 3 جدولِ
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 13۰, 131, 131, لوگوس

 م

, 1۱3, 132, 12۰, 11۱, ۰۱, ۶1, ستیالیماتر

1۱1 ,1۱۱ ,2۶۵ ,33۶ 

 ۵۵, ۰۰, المواد مادة

 3۹۹, یماردون
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 3۰۱, 1۱۱, 1۱۵, 31, مارکس

 2۱۵, عهیماورالطب

, 2۱2, 23۱, 221, 1۹۰, ۵3, ۵2, کیزیمتاف

2۱۹ ,2۱۰ ,2۱۵ ,2۱۹ ,2۱۵ ,2۰۹ ,2۵۵ ,

311 ,31۶ ,31۰ ,31۵ ,311 ,311 ,312 ,

323 ,33۶ 

, 23۱, 233, 232, 22۰, 22۱, 21۹, مُثُل

23۰ ,2۶1 ,2۶2 ,2۶۶ ,2۶۹ ,2۹2 ,2۹۰ ,

2۱2 ,2۱۶ ,2۱۱ ,2۵۰ ,31۹ ,31۰ ,32۹ 

 3۶1, مجتهد

, 323, 2۱۵, 1۹۵, ۵2, نامتحرک محرک

32۹ ,33۶ 

 2۹۶, 23۰, فاضله نهیمد

 ۵3, ۶2, مردوخ

, ۰1, ۰1, ۱۶, ۹۱, ۹۱, ۶1, 3۰, 2۶, مرگ

۰2 ,۰۱ ,۰۰ ,11۱ ,11۱ ,112 ,131 ,133 ,

1۹2 ,1۹۶ ,1۱1 ,1۱۵ ,1۱2 ,1۱3 ,1۱۹ ,

212 ,213 ,21۶ ,21۱ ,222 ,23۱ ,2۶1 ,

2۹۶ ,2۹۱ ,2۹۰ ,2۱۵ ,2۵۶ ,33۹ ,3۹1 ,

3۹1 ,3۹۶ ,3۹۱ ,3۱1 

, 11۶, 112, 111 ,11۱, ۰3, ۶2, تیحیمس

1۱۱ ,213 ,2۹3 ,2۹۶ ,2۱۵ ,33۱ ,33۵ 

, 111, 11۱, ۵۹, ۵1, ۰2, ۱۱, ۹1, ۹1, مصر

121 ,121 ,21۱ ,311 ,3۶3 ,3۶۶ ,3۶۹ ,

3۶۱ ,3۹۱ 

, 2۰۶, 2۱۶, 2۶1, 22۶, 21۶, 213, معرفت

31۰ 

 2۰3, 1۵3, 1۰1, مغلطه

 2۰۹, اسیق مقدمات

, 2۱۹, 211, 1۵۶, 131, ۱۹, ۶1, مقوالت

2۱1 ,2۱۹ ,2۱۱ ,2۱۱ ,2۰۹ ,31۰ ,32۱ 

, 21۵, 1۶۱, 1۶۶, 1۶3, 13۰, 131, منطق

2۱1 ,2۱2 ,2۱۶ ,2۱۱ ,2۱۰ ,2۱1 ,2۱۹ ,

2۱۱ ,2۰2 ,2۰۶ ,2۰۹ ,2۰۱ ,2۰۰ ,2۰۵ ,

2۵1 ,2۵2 ,332 

 2۰۵, 2۰۶, 1۶۱, یارسطوئ منطق

, 2۰2, 2۱۹, 1۶۱, 1۶۶, 1۶3, یصور منطق

2۰۶ ,2۰۹ ,2۰۰ ,2۵1 ,2۵2 

 ۵2, موناد

 31۵, 31۱, 31۱, گرا انهیم

 ۵1, ۱۰, لتوسیم

 ن

 231, 22۰, 22۱, 22۹, ایدن دو هینظر

 1۵۱, ۶۶, ینماد

 ۶۶, ینمود

 1۹۱, نوس

 ۵2, نومن

 32۹, 2۹1, 1۱3, 1۶۶, وتنین

 ه

 1۵1, زنبرگیها

, 131, 12۵, 12۰, 12۱, ۰۵, ۰1, تیهراکل

131 ,132 ,133 ,13۶ ,13۱ ,13۰ ,13۵ ,

1۶1 ,1۹۹ ,1۱2 ,1۱۰ ,1۱۵ ,1۱۶ ,1۵3, 

1۵۱ ,223 ,22۶ ,2۱۵ ,2۵1 ,3۶۵ 

 1۰۱, هرکول

 3۹۱, 211, هرودوت
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 3۶۱, ۱۱, دیهزو

, 1۹۵, 1۶3, 11۱, 113, ۵۱, ۵2, ۰۰, هگل

1۱1 ,1۵3 ,2۱2 ,2۱۶ ,2۱۱ 

, ۱1, ۱۰, ۹۶, ۹1, ۶۶, ۶3, 3۵, 3۶, 21, هنر

۰۱ ,1۹1 ,1۰1 ,1۵2 ,1۵۶ ,21۶ ,21۱ ,

2۱۰ ,312 ,321 ,33۹ ,3۶3 ,3۶۶ ,3۹۱ 

 3۶۱, ۱1 ,۱۱, ۶1, هومر

 2۱3, 21۱, 1۵۰, اسیپیه

 3۶۱, فیروگلیه

 ۰۱, ستیلوژویه

 و

 31۱, 2۹2, گرا واقع

 1۶۶, سیوال

 ی

 132, ییگرا گانهی





 

 به فارسی – نویسنده همین قلمِ به

 ۲و۱ جلدِ مارکسیزم از دفاع در

 

 نویسنده همین توسطِ به فارسی شده ترجمه آثارِ

 تروتسکی لئون:  لنین از بعد سوم المللِ بین

 تروتسکی لئون:  اکتبر هایِ درس

 تروتسکی لئون:  نوین مشیِ

 لنین. و :بورژوائی دموکراسیِ و کارگر یِ طبقه

  مندل ارنست: بلشویزم یِ  نظری و تاریخی هایِ ریشه

 مندل ارنست: دولتی داریِ سرمایه تناقضاتِ

 مندل ارنست: شوروی اقتصادِ اجتماعیِ خصلتِ-شوروی طبقاتیِ ماهیتِ یِ باره در

 مندل ارنست: دولتی داریِ سرمایه رازوارگیِ
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 مندل ارنست: کمونیسم تا طبقاتی یِ جامعه از: مارکسیزم الفبای

 مندل ارنست: مانده عقب کشورهایِ در مداوم انقالبِ

 مندل ارنست: پرولتری دیکتاتوریِ و سوسیالیستی دموکراسیِ

 مندل ارنست:  لنین نزدِ تشکیالتی مفاهیمِ

 مندل ارنست: تروتسکی و لنین تاریکِ هایِ سال ۱4۲۱ – ۱4۲۱

 مندل ارنست: ها بلشویک گیریِ جهت

 مندل ارنست: دولت مارکسیستیِ یِ نظریه

 مندل ارنست:  مارکس کارل اقتصادیِ یِ اندیشه گیریِ شکل

 مندل ارنست: او یِ اندیشه پویاییِ بررسیِ: تروتسکی

 دویچر ایزاک: نخستین جادویِ مارکسیزم

 آندرسون پری: استالینیزم از تروتسکی تفسیرِ

 راکفسکی کریستیان:  قدرت ایِ حرفه خطراتِ

 

 http://www.iran-echo.com/sepehr/index.html آرشیو اینترنتی : 

file:///C:/Users/pezhman/Downloads/test/آرشیو%20اینترنتی%20:
file:///C:/Users/pezhman/Downloads/test/آرشیو%20اینترنتی%20:
http://www.iran-echo.com/sepehr/index.html
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