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بعد از چند بار . اثر يوستين گردر و با ترجمه خوب حسن کامشاد است) دنيای سوفی( اين اثر چکيده ی فشرده ی 

 و خالصه ی آن که مربوط به فلسفه و انديشيدن  کردهخوانش بر آن شدم بخش های مهم و کليدی اين اثر را جد
اين اثر رمان گونه مروری است بر تاريخ فلسفه و خوانش آن برای . ا در اختيار شما قرار دهمرمی شود 

ين مسايل فلسفی را با ساده ترين شکل و زبان و با مثال، پيچيده تر يوستين .موثر خواهد بودآغازيدن و انديشيدن 
در زندگی روزمره سواالتی به ذهن هر . بيان می کند ، طوری که خواننده را تا فرجام کار بدنبال خود می کشاند
کسی غافل از اين . به رشد و شکوفايی برسدکسی خطور می کند  و سواالتی که در ذهن می ماند تا بارور شده و

بی آنکه پاسخی قانع کننده برای خود  ت نبوده است و حتی در خلوت خود گاهی به اين مسائل انديشيد وسواال
عده ای نيز از ادامه تفکری اين چنين سنگين پرهيز کرده و در دنيای تاريکی ذهن، غرق در زندگی . بيابد

  .روزمره ماشينی خود شده اند
شکل پرداختن به مسايل فلسفی و کاوش و پژوهش در . سزايی داردفلسفه بی شک در روند زندگی انسانها تاثير ب

باشد که اين چکيده نيز بکار .ايفا می کند انقش مهمی رگيری سرنوشت انسانها و روند زندگی آنها برای تکامل 
  .آيد
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.  کردیمی گويد که چگونه بايد زندگآيا خدايی وجود دارد؟ پس از مرگ حيات هست؟ هيچ دايره المعارفی به ما ن

يک فيلسوف . اما بررسی اعتقادات ديگران می تواند ياری رساند که ديد خود را از زندگی سروسامان بخشيم
" کنجکاوی انسان پديد آمدفلسفه در نتيجه شگفتی و " قد بوديونانی که بيش از دوهزار سال پيش می زيست معت

فيلسوفان سعی دارند به ما بگويند چيزی که . قوه شگفتی است، سوف خوبی بشويم تنها چيزی که نياز داريم تا فيل
می شود گفت . فيلسوفان و کودکان وجه مشترکی دارند. در کنه وجودمان به ما می گويد حيات رازی بزرگ است
ششصد فلسفه شيوه ی انديشيدن کامال جديدی که حدود . فيلسوف چون کودک، سراسر عمر حساس باقی می ماند

پيش ازآن مردم پاسخ همه پرسش های خود را در مذهب های گوناگون  .سال پيش از مسيح در يونان آغاز شد
توضيح های دينی از  اين. می کردرمی جستند و خرافه پروری نيز ازهمين جا آغاز شده و تمام ذهن آنها را تسخي

ستانی است درباره ی خدايان و اين که حيات اسطوره دا. طريق اساطير از نسلی به نسلی ديگر منتقل می گرديد
معتقد بودند بخش مسکونی جهان جزيره ای است پيوسته در معرض  واکينگها .چرا به گونه ای است که هست

 خدايان درون اين می خواندند و قلمرو) ی رعد و برقخدا(  ميانی اين بخش جهان را قلمرو. ی خارجی خطرها
، مقاله ای جداگانه و فرصتی مناسب که  تقيضی از خدايان در فرهنگ آمده اسداستان ضد و ن. بخش قرار داشت

  . می طلبد
چگونه ممکن است از خاک  وآب قورباغه !  نوعی جوهراوليه وجود دارد که همه چيز ازآن ساخته شده است؟آيا

 دنبال را تفکر او وقتی برنامه کار يک فيلسوف را مشخص کرديم راحت می توانيم شيوه ی ! ی زنده بوجود آيد؟
  .کنيم، زيرا هيچ فيلسوفی ذهن خود را به تمامی مسايل فلسفه مشغول نداشته است

  
  فيلسوفان طبيعی

  
چون بيش از هر چيز در فکر جهان طبيعی و . فالسفه اوليه يونان گاه فلسيوفان طبيعی خوانده می شوند

 زنده از آب پيدا می شود و چگونه درختان يونانيان در شگفت بودند چگونه ماهی. رويدادهای طبيعی بودند
فيلسوفی ! درتنومند و گل های رنگارنگ می توانند از خاک بی جان برويند تا چه رسد کودک از زهدان ما

فالسفه اوليه همه عقيده ! دگرگونی چگونه روی می دهد؟ دگرگونی پيوسته طبيعت را به چشم می ديد ، اما  اين
فلسفه در اينجا به تدريج خود را از مذهب رها . بايد نوعی جوهر خاص اوليه باشدداشتند که اصل کليه تغيير 

فليسوفان طبيعی نخستين گام را در راه استدالل های علمی برداشتند و پيشتاز آنچه بعدها علم ناميده شد، . ساخت
  .نيها بودنامه کار فالسفه نخستين يونان تفکر در زمينه جوهر سازنده ی اوليه و دگرگورب. بودند

  
  سه فيلسوف ميلتوسی

  
طالس .  صغير بودآسيایاهل ميلتوس از مستعمرات يونان در . اولين فيلسوفی که تاريخ می شناسد، طالس است

نجا بلندی يکی از اهرام مصر را به طريق زير محاسبه آمی گويند در . به کشورهای بسياری از جمله مصر رفت
همچنين معروف است که . را برابر قامتش بود سايه هرم را اندازه گرفتنقطه ای که ارتفاع سايه خودش . کرد

معروف است . طالس فکر می کرد همه چيزها آب است. پيش از ميالد را دقيقا پيش بينی کرد585 سال کسوف
می ديد خاک منشا  مقصود سخن وی را می توان حدس زد شايد وقتی" همه چيز پر از خداست" طالس گفته بود

شد که زمين پر از هسته های  برايش پيدا سوسک و حشره ، اين تصور همه چيز از گل و گياه گرفته تا پيدايش 
به نظر او جهان ما . فيلسوف ديگر آناکسماندورس تقريبا در زمان طالس می زيست. حيات ريز و نامرئی است

شايد آناکسيماندورس می . وديکی از هزاران جهانی است که در اليتنهاهی به وجود آمده و در آنجا محومی ش
فيلسوف سوم اهل ميلتوس . خواست بگويد جوهری که منشا همه چيز است بايد چيزی غير از همه باشد
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وی باب نظر . وی فکر می کرد منشاء تمام چيزها هوا يا بخار است. پيش از ميالد بود) 526-570(آناکسيمينس 
وقتی باران می بارد آب از . نظر وی  آب هوای متراکم است به! اما آب از کجا آمد؟. طالس درباره آب آشنا بود

هوا منشا آب  بنابراين آناکسيمين نتيجه گرفت .پس گمان برد، آب را بيتشر بفشريم خاک می شود. هوا می تراود
ولی يک .  سه فيلسوف فوق باور داشتند که منشا تمام چيزها نوعی جوهر اوليه استاين. و خاک و آتش است

  !گونه می تواند ناگهان به چيز ديگری مبدل شود؟جوهر چ
مهمترين اين .  سال پيش از ميالد در مستعمره ی يونان النا در جنوب ايتاليا پيدا شدند500گروهی فيلسوف 
. وی عقيده داشت هر چه وجود دارد پيوسته وجود داشته است. بود)  پيش از ميالد480 -540(فلسوفان پارميندس
 و چيزی که يچ چيزی نمی تواند از هيچ بوجود آيدبه نظر پارميندس ه. يونانيان بيگانه نبوداين انديشه برای 

تصويری که . اعتقاد داشت حواس ما تصويری نادرست از جهان به دست می دهند. هست نمی تواند نابود گردد
را آشکار می با عقل ما جور در نمی آيد و در مقام فليسوف وظيفه خود می دانست انواع خطاهای حسی 

وی . صران پارميندس بودار از معاهل افه سوی در آسيای صغي) ميالد پيش از 480-540(هراکليتوس .سازد
همه چيز روان " هراکليتوس می گفت. تغيير مدام يا سيالن را در واقع اساسی ترين سرشت طبيعت می دانست

پس در يک رود دوبار پا نمی توان . هيچ چيزی ثابت نيست. است همه چيزپيوسته در گذر و در حرکت است
ويژگی  اکيد کرد که اضدادتوی " زيرا بار دوم که پا در رود می نهيم نه رود همان رود است که بود، نه من. نهاد

بدون تاثير . نيکی و بدی هر يک جايگاه ضروری خود را درنظم امور دارند"به اعتقاد هراکليتوس، . جهان است
خدا همان روز و شب ، زمستان وتابستان، جنگ و صلح، سيری . می شود  د جهان نابود مدام اين اضدا. متقابل 

. در حقيقت خدا را می توان کامال َآکارا در اضداد و دگرگونيهای بی وقفه طبيعت مشاهده کرد. و گرسنگی است
وی در "تسان اعقايد مردم بيشتر همانند بازيچه های کودک" وی برای هنوعان خود ارزش قايل نبود می گفت

اين چيزها را که مبنای همه چيز است خدا يا . ميان اضداد و تغيير مدام طبيعت گونه ای هستی يا وحدت می ديد
  "پارميندس و هراکليتوس هر دو دوچيزبه پارميندس می گفت.لوگوس ناميد

   هيچ چيز نمی تواند تغيير کند-الف
  رد بنابراين به ادارک های حس خود نبايد اعتماد ک-ب

  "هراکليتوس از سوی ديگر می گويد
   همه چيز تغيير می کند-الف
   ادارک های حسی ما قابل اعتماد نيستند-ب

بود هر دو وجود فقط يک  او دريافت دليل اصلی ضديت آنها اين)  پيش از ميالد430 -490( امپدوکلس سيسيلی
يان آنچه عقل حکم می کند و آنچه چشم اگر اين طور می بود هيچ گاه نمی شد م. عنصر را در نظر می گرفتند

طبيعت به نظرامپدوکلس در مجموع از چهار عنصر يا به گفته او چهار . می تواند ديد رابطه ای برقرار کرد
فرايندهای طبيعی همه ناشی . اين چهار اصل عبارت است از خاک، هوا، آتش، آب. رکن اصلی تشکيل شده است

وی .  وی معتقد بود دو نيروی جداگانه در طبيعت در کار است.عنصر بوداز  آميختن و مجزا شدن اين چهار 
امپدوکلس بين . اين آنها را از هم جدا می کند. همه چيزها را به هم جوش می دهد. ناميد) کين( و ) مهر(آنها را 

ازچيزها نيز تمايز قايل شد و همچنين اين موضوع را مطرح کرد که هنگام ادارک حسی ما ) نيرو( و ) جوهر(
فيلسوف ديگری بود که نپذيرفت يک )  پيش از ميالد428 -500( آناکساگوراس . در واقع چه روی می دهد

همچنين قبول . گون شودرجوهر خاص اوليه ، مثال آب، بتواند به همه چيزهايی که در جهان مادی می بينيم دگ
) چيزی از همه چيز( در هر تک سلول . ودنمی کرد که خاک، آتش، هوا، آب بتواند به خون و استخوان تبديل ش

 عناصر را در تمام بدنها به هم جوش می) مهر( او عقيده داشت  . کل در هر جزء کوچک وجود دارد. هست
را ذهن يا  نده حيوانات و انسانها و گلها و درختها می شمرد و اين نيرورووی هم نظم را نيروی بوجودآ. دهد

او يکی اين بود که می گفت خورشيد خدا نيست، بلکه سنگی گداخته و بزرگتر از از جمله اتهامات . شعور خواند
ت تمام اجرام فلکی از همان شاعتقاد دا. او به ستاره شناسی بسيار عالقمند بود. همه شبه جزيره پلوپونز است
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اخت که در همين او را به فکر اند. جوهر زمين ساخته شده اند و اين را از بررسی يک سنگ آسمانی دريافت
  . کرات ديگر هم می تواند حيات وجود داشته باشد

. از اهالی شهر کوچک آبدرا در کرانه شمالی دريای اژه بود)  پيش از ميالد370 – 460( دموکريتوس 
دموکريتوس با پشتيبان خود همرای بود که دگرگونی های طبيعت بدين سبب نيست که چيزی به راستی تغييرمی 

وی . ر کرد که اشياء از قطعه های ريز نامرئی هر يک جاودانه و تغيير ناپذير درست شده استفکبنابراين . کند
قطعات طبيعت بايد جاودانه .   معنای برش ناپذير استهواژه اتم ب. ناميد) اتم( اين واحدهای بی اندازه کوچک را 

همچنين اعتقاد . ده ی پارميندس بودعقي وی از اين نظر هم . باشد زيرا هيچ چيز نمی تواند از هيچ بوجود ِآيد
به اعتقاد دموکريتوس طبيعت ترکيبی است از شمار . داشت که اتم ها همه قرص و محکم اند ولی همشکل نيستند

فيزيکدانهای امروز همه همرای اند .  کج و نامرتبضیبع. اف اندصبعضی گرد و . نامحدوده ی اتم های مختلف
بايد جزء کمترينی وجود داشته باشد که طبيعت ايداه آل ساخته .  نهايتی باشدکه بايد جايی در اين رهگذر حد و

 فکر می. دموکريتوس به روح يا نوعی نيرو که بتواند در رويدادهای طبيعت مداخله کند معتقد نبود. شده است
 قوانين همه چيز از.  دارد اتم است و فضا و چون فقط به چيزهای مادی باور داشتدکرد تنها چيزی که وجو

 .هرچه رخ می دهد علت طبيعی دارد، علتی که ذات خود آن چيز است. گريزناپذير ضرورت پيروی می کند
دموکريتوس ! چرا نمی تواند؟! تکليف روح چيست؟ روح که نمی تواند از اتم يا چيزهای مادی تشکيل شده باشد؟

وح به روقتی آدم می ميرد، اتم های . تاعتقاد داشت روح انسان از اتم های گرد و صاف و خاص درست شده اس
يعنی اينکه انسان روح جاودان ندارد و .  و به احتمال جزيی از تکوين  روح تازه می شوندهرسو پرواز می کنند

متفکران معاصر با دموکريتوس هم عقيده اند که روح وابسته به نيمی  .اين نظريه امروز طرفداران فراوانی دارد
اتم دموکريتوس فلسفه ی طبيعی ی يه رنظ. نمی ماند  از ميان رفت ديگر ادراکی باقیاز مغز است و مغز که
  .يونان را موقتا پايان داد

شايد بارها !يا بيماری تنبيه الهی است؟ چه نيرويی به جريان تاريخ فرمان می رانند؟آيا به سرنوشت اعتقاد داريد آ
ن خطور کرده باشد و صحت پاسخ البد ذهنتای متعددی به به اين سوال انديشيده و مطرح کرده باشيد و جواب ها

سفی خواهد بود؟ کدام  صريح ترين و دقيق ترين سواالت فلکدام پاسخ! براستی. هر کسی را درمانده خواهد کرد
قبل کوشيدند برای   فليسوفان ما! جواب حقيقت محض است و يا اينکه به منطق و عقل و حقيقت نزدک تر است؟

. اما خرافات کهنه در موارد ديگر نيز بايد کنار گذاشته می شد. بيعت توضيح طبيعی بيابنددگرگونيهای ط
يونانيها به . درستی ، خدا و همچنين در رويدادهای سيلی مطرح شدنخرافاتی بعنوان عقايد در زمينه بيماری و ت

می افتد از پيش تعيين شده اعتقاد به سرنوشت به اين معنی است که هر چه اتفاق . سرنوشت سخت باور داشتند
مردم . ر طول تاريخ گذشته در دوران خود ما نيز در سرتاسر جهان رواج داشته استداين اعتقاد نه تنها . است

يونانيان قديم معتقد بودند . بگوی معبد دلفیيغ. از زبان غيبگويان شنيد معتقد بودند که می توان سرنوشت خود را
آپولون خدای غيبگويان از طريق کاهنه . فی درباره سرنوشت خويش مشورت کنندمی توانند با غيبگويی معبد دل
سرنوشت و اعتقاد به آن عمر دراز و طوالنی ای دارد و در تاريخ بشريت ريشه . ی خود پونيا سخن می گفت

 بر سرنوشت تنها. عميقی دوانده است که امروزه با شکوفايی علم و تکنولوژی اين اعتقاد کمرنگ تر شده است
يونانی ها عقيده داشتند تاريخ جهان هم زير فرمان سرنوشت است و خدايان می . فرمان نمی راند حمايت انسان

امروزه هنوز بسياری از مردم اعتقاد دارند خدا يا نيروی . توانند با مداخله خود نتيجه جنگ را تغيير بدهند
د ثبت و نگارش سرنوشت خيلی ها ادی که درصدمابين مورخان زي. کندمرموز ديگر مسير تاريخ را تعيين می 

 پيش از 400 -440( و توکوديدس )  پيش از ميالد424 -484(بودند؛ مشهورترين مورخان وينانی هرودوت
  .بودند) ميالد

. بصيرت حقيقی از درون می جوشد! هر کس بداند که نداند از همه داناتر است! آيا احساس شرم طبيعی است؟
   .  زندمیست چيست ، دست به نادرست نهر کس که بداند در
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  سقراط 
  

 هر يک به شيوه ی خود بر تمامی تمدن اروپا وحتی طو سه فيلسوف کالسيک بزرگ، سقراط، افالطون، ارس
ی اولين و. ظر مکان نماينده عصرجديدی بودسقراط هم از نظر زمان و هم از ن. جهان تاثير بسزايی گذاشتند

آتن از زمان سقراط مرکز فرهنگ . کردند و جانشين وی در آتن کار و زندگی میخود . فيلسوف زاده آتن بود
برای آنکه دموکراسی کار کند ، بايد مردم آموزش کافی ببينند تا بتوانند در روند دموکراتيک  شرکت . يونان شد
. مومی استدر دوران خودمان به چشم می بينيم چگونه هر دموکراسی جوان نيازمند بيداری افکار ع. جويند

 دهبيان مقصود به نحو قانع کننبرای مردم آتن مهمترين و ضروری ترين امر، مهارت در فن سخنوری ، يعنی 
اينها خود را سوفسطائيان می . موزگار ودوره گرد و فليسوف به آتن هجوم آوردندآدر اين موقع گروهی . بود

 سوفسطائيان وجه مشترکی با فيلسوفان طبيعی داشتند و .اين واژه به معنای خردورز، آدم دانا وآگاه است. خواندند
سوفسطائيان در عين حال خيالپردازی های فلسفی بی ثمر را . اساطير کهن را به ديده ی انتقاد می نگريستند

در قدرت بشر نيست که حقيقت  باشد عقيده داشتند پرسش های فلسفی اگر هم پاسخ داشته. مردود می دانستند
مردم بايد بياموزند . اين ديدگاه در فلسفه شک گرايی ناميده می شود. و جهان کائنات را دريابدماهای طبيعت عم

. از اين رو سوفسطائيان توجه خود را معطوف انسان و جايگاه انسان در اجتماع کردند. چگونه باهم زندگی کنند
سوفسطائيان اين " چيز استانسان ميزان همه " سوفسطايی می گفت)  پيش از ميالد410 -485(پروتاگوراس 

 اجتماعی بحث را پيش کشيدند که چی طبيعی است و چی را اجتماع به ما می آموزد و با اين کار راه را برای نقد
ه قابل رهموا) شرم طبيعی ( ربرد اصطالحی مانند برای نمونه يادآور شدند که کا.  کردندرادر دولتشهر آتن همو

يا شرم ذاتی آ.( چيزی که با آن بدنيا می آييم. باشد پس امری ذاتی است) يعیطب( چون چنانچه شرم . دفاع نيست
سقراط از سوی ديگر کوشيد نشان دهد که پاره ای از اين معيارها  در واقع ) است يا اجتماع به ما می آموزد؟
ر سراسر  چهره دآميزترينشايد اسرار )  پيش از ميالد399 -470( سقراط . مطلق و برای هميشه معتبر است

سقراط چيزی ننوشت و باوجود اين که يکی از فيلسوفان است که بر انديشه اروپايی تاثير . تاريخ فلسفه است
 آمد و بيشتر عمرخود را در وی در آتن بدنيا. ر را تشديد کردبسيار زياد نهاد و مرگ دلخراش او چه بسا اين تاثي
" درختان بيرون شهر چيزی به من ياد نمی هند" ی گفتم. ميدانها و بازارچه های اين شهر با مردم گذراند

در زندگی اش هم مردی مرموز . سقراط قادر بود ساعت های پياپی ساکت و بی حرکت، يکجا غرق تفکر بايستد
شکمی . بی اندازه بدقيافه بود. بعد از مرگش بالفاصله بانی شماری مکتب های فلسفی گوناگون شد. می نمود

زندگی سقراط را ما .مده و بينی پهن و کوتاه داشت، ولی می گفتند باطنش کامال دلپذيربودبرآقلمبه، چشم های 
لسوفان همه ی يين فتربيشتر از نوشته های افالطون می شناسيم که يکی از شاگردان او بود و خود يکی از بزرگ

ی سقراط از فلسفه افالطون برای همين تمايزآموزه ها. افالطون خود را از زبان سقراط بيان می کند. ادوار شد
برعکس چنين . خصلت اصلی هنر سقراط آن است که به ظاهر نمی خواهد کسی را تعليم دهد. کار آسانی نيست

بديهی است اگر فقط به شنيدن بسنده می کرد، فيلسوفی چنين . کرد مايل است از مخاطب چيز بياموزد وانمود می
روش او به ويژه در ابتدای گفتگو اين بود که فقط سوال . می کردند شد و او را به مرگ نيز محوم نمینامدار ن

نمی زايد، اما   ماما خودش . است  هنر مانند ماما"سقراط که مادرش ماما بود می گفت. انگار هيچ نمی داند. کند
يا سقراط وظيفه خود می دانست که ديگران را ياری دهد تا بينش درست بدن" حضور زايمان را تسهيل می دهد

ديگری نمی تواند آن را به ما ياد بدهد و فقط درکی که از درون می . آورند ، زيرا درک واقعی از درون می آيد
هرکس يک عقل فطری خود را به کار اندازد می تواند حقايق فلسفی را . آيد می تواند به بصيرت حقيقی انجامد

. ويشتن و بهره جستن از آنچه در نهاد مکنون استبه دون خ. سود جستن از عقل فطری يعنی رفاه يافتن. دريابد
می  آتن هم چون ماديانی تنبل است و من خرمگسی که بانيش خود او را به جنب و جوش در" ی گفتزسقراط رو

هميشه می .چيزی در دورن او را وادار به اين کار می کرد. سقراط به قصد آزار هنموعان را نيش می زد" آورم
 پيش از ميالد متهم شد که خدايان تازه آورده است و 399در سال . می شنود) ای الهی ند( گفت در نهاد خود
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سقراط به احتمل قوی می توانست . منصفه ی پانصد نفره او را گناهکار شناخت. جوانان را به فساد کشانده است
چنين می کرد ديگر جان خويش را نجات دهد، ولی اگر  و شفاعت بطلبد يا دست کم بپذيرد که آتن را ترک کند

ج نهاد و او را مجبور کردند جام   از جان خود ارر بيتش سقراط وجدان خود را به حق و حقيقت. سقراط نبود
  .بنوشد و در حضور دوستان و شاگردانش زهر را نشويد و جان سپرد شوکران را

و  اليم خود را ننوشتندهيچکدام تع.  و سقراط هر دو حتی برای معاصرانشان شخصيت هايی مرموز بودندیعيس
هر دو با لحنی چنان مطمئن حرف می زدند که می توانست انسان را شيفته . هر دو استاد هنر گفت و شنود بودند

هر دو با انتقاد از . هر دو باور داشتند از جانب کسی يا چيزی بزرگتر از خود سخن می گويند. يا خشمگين سازد
درت جامعه روز برخواستند و سرانجام هر دوجان بر سر اعمال و عقايد خود هرگونه بيداد و فساد به مبارزه با ق

آنها عالقه اش بيشتر به مانند . سقراط معاصر سوفسطائيان بود. محاکمه آنها شباهت های آشکار دارد. گذاشتند
باره او سيسرون فيلسوف رومی چند صد سال بعد در. ان بود و جايگاه انسان در جامعه تا به نيروی طبيعتانس
فلسفه را به شهرها و خانه ها برد و فلسفه را واداشت به زندگی . سقراط فلسفه را از آسمان به زمين آورد" گفت

يعنی ) سوفيست(خود را . ولی سقراط با سوفسطائيان يک فرق عمده داشت" به اخالقيات به خير و شر بپردازد
فليسوف در حقيقت يعنی دوستدار . پول درس نمی دادبرخالف سوفسطائيان برای . نمی پنداشت فرهيخته و دانا

بدين ترتيب وی . فيلسوف کسی است که می داند تا چه اندازه نادان است و اين نادانی او را آزار می دهد. خرد
هر کس که بداند .  هنوز داناتر ازهمه آن کسی است که درباره دانش خود از چيزهايی که نمی دانند الف می زنند

" يک چيز را خوب می دانم و آن اين است که هيچ نمی دانم" سقراط خود گفت. دانتر است از همهکه نداند 
يک .  افرادندنيپرسش کنندگان هميشه خطرناکتر. ندسقراط معتقد ببود غالم و ارباب هر دو شعور يکسان دار

تجوی خود برای حقيقت کسی که تسليم نمی شود و در جس. سوال می تواند بيش از هزار جواب خطر آفرين باشد
سقراط بر آن بود که بايد برای معرفت خود مبنايی استوار . خستگی نمی شناسد از خصايص فيلسوف واقعی است

سقراط فکر می کرد کسی که " هر که بداند درست چيست، دست به نادرست نمی زند" وی می گفت. بسازيم
ما که می داند نيک بختی چگونه بدست می آيد حتبرخالف تشخيص عمل کند  نمی تواند نيک بخت باشد و کسی 

کسی که می داند درست چيست نادرست رفتار نمی کند زيرا چرا بايد کسی به دست اين بربنا. چنين خواهد کرد
موزگاران خيال می کنند خيلی چيز می دانند موزگاران و فليسوفان اين است که آفرق آ! خود خود را بدبخت کند؟

  .ل مسايل بپردازندشاگردان به ح در حلقوم ما می چپانند ولی فليسوفان سعی دارند پا به پای و اينها را به زور
  

  افالطون
  

شيرينی پز چگونه می تواند پنجاه ! مردها و زن ها شعور يکسان دارند؟! ی اسب ها شبيه هم هستند؟ه چرا هم
  !نان شيرينی همشکل بپزد؟

 از مدتی پيش .نه ساله بود که سقراط جام شوکران را سرکشيدبيست و )  پيش از ميالد347 -428(افالطون 
اين واقعيت که آتن شريف ترين شهروند خود . شاگرد سقراط شده بود و محاکمه او را از نزديک دنبال کرده بود

افالطون بر دفاعيه شقراط مجموعه رساالت و در حدود . را به کام مرگ محکوم کرد اثری بس عميق بر او نهاد
هر چند در . در آکادمی افالطون فلسفه و رياضيات و ورزش تدريس می شد. و پنج مکالمه فلسفی نگاشتبيست 

پس تصادفی نبود که نوشته های افالطون به . آکادمی افالطون گفت و شنود پرشور و بی اندازه اهميت داشت
نجا که عقل انسان از آ. ن داردتعاريفی مطلق و جاوداسقراط اعتقاد داشت حق و ناحق . شکل گفت و شنود در آمد

در واقع جاودانی و تغيير ناپذير است، پس می توان بنا به کاربرد شعور عادی خود براين معيارهای ثابت دست 
او در انديشه چيزهائی است که هم در طبيعت و هم در عرصه اخالق و . آنگاه افالطون از راه می رسد. يافت

اين دو مسئله برای افالطون يکی و يکسان است و می کوشد به حقيقتی ابدی . جامعه جاودانه و تغيير ناپذير است
( فيلسوفان مسايل مبتذل روز را ناديده انگارند و در عوض توجه ما را به آنچه جاودانه. و دگرگونی ناپذير برسد
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ز ملموس در افالطون عقيده داشت که هر چي. است معطوف دارند) نيکو( و جاودانه ) جاودانه زيبا) ( درست
تمامی چيزهای جهان مادی از ماده ای ساخته شده . پس جوهری وجود ندارد که تجزيه نشود. طبيعت روان است

است که در اثر زمان سايش و فرسايش می يابد ولی چيزهايی که از قالب يا صورت بی زمان ساخته شده اند 
 و تغيير ناپذير است جوهر مادی اوليه اشاره در نظر افالطون چيزی که جاودانی. جاودانه و تغيير ناپذيرند

. اودانه و تغيير ناپذير وجود داردمفهموم مورد نظر افالطون الگوهای ج. امپدوکلس و دموکريتوس نيست
افالطون اعتقاد داشت مه چيزهايی که ما پيرامون خود در طبيعت می بينيم همه چيزهای ملموس، همانند حباب 

وی اعتقاد دارد ما قادر نيستيم از چيزی که پيوسته در . ن محسوسات دوام نداردت ، چون هيچ چيز جهاسآب ا
شناخت حقيقی فقط از چيزهای ممکن است که با عقل خود تشخيص می . حال تغيير است شناخت  حقيقی پيدا کنيم

ه کاربرد يک بخش جهان محسوسات که شناخت ما از آن از را. افالطون حقيقت را به دو بخش تقسيم کرد. دهيم
در اين جهان حسی همه . است و بنابراين نمی تواند جز ناقص يا تقريبی باشد) ناقص يا تقريب( حواس پنجگانه

 چيزها می آيند و  ،در جهان محسوسات هيچ چيز هستی ندارد. چيز روان است و هيچ چيز ثابت و دايمی نيست
عالم مثال را .  عقل می توان شناخت حقيقی داشتکه نسبت بدان با کاربرد بخش ديگرعالم مثالی است. می روند

 به گفته ی افالطون انسان .جاودانی و تغيير ناپذيرند) رت هاوص(اما مثالها يا  . نمی توان با حواس ادارک کرد
هم موجودی دوگانه است ما بدنی داريم حس متغيير است و به نحوی ناگستنی به جهان محسوسات پيئسته است و 

 حواس ما همه در بدن ما قرار دارند و به همين. د هر چيز ديگراين جهان، مثال حباب آب داردسرنوشتی همانن
قلمرو عقل است و از آنجا که مادی نيست،  ولی روح فنا ناپذيری هم داريم و اين روح. سبب قابل اعتماد نيستند

.  در جسم حلول کند وجود داردافالطون همچنين معتقد است روح پيش از آن که.می تواند عالم مثال را دريابد
افالطون اعتفادد اشت که پديده . روح همچنين که در بدل انسان طول کرد همه مثالهای اعال را از ياد می برد

افالطون معتقد است حکيمان بايد بر دولت . نی خود هستنداوداهای طبيعی فقط سايه ای از صورت يا مثال ج
سر ، سينه، شکم، برای هر يک از اين سه قسمت قرينه ای در . قمست استنان سه آبدن " می گويد. فرمان رانند

هر کدام از اين قوا دارای . اراده متعلق به سينه و اشتها متعلق به شکم. عقل متعلق به سر است. روح وجود دارد
نسان و  سه جز اافالطون . پيدايش دولت خوب منوط به فرمانروايی عقل است" يک مثال يا فضيلت هم می باشد

  " می دهد  سه جز دولت را نشان
  سر، سينه ، شکم: جسم 
  عقل ، اراده، اشتها: روح

  دانايی، شهامت، اعتدال: فضيلت
  حکمرانان، پاسداران، زحمتکشان: دولت

افالطون معتقد بود زنان قادرند به کفايت مردان حکومت کنند و دليل ساده اين امر آن است همان قدرت استدالل 
افالطون .ببينند و از بچه داری و خانه داری معاف گردندارند، البته به شرط آن که آموزش همسان مردان را د

دولتی که . نخستين فيلسوفی بود که از مدارس و مهد کودک دولتی و آموزش و پرورش تمام وقت حمايت کرد
  .زنان تعليم و تربيت ندهد مانند کسی است که فقط دست راست خود را بپروراند

  
  سطوار
  

در . ارسطو اهل آتن نبود. که حدود بيست سال شاگرد آکادمی افالطون بود)  پيش از ميالد322 – 384(ارسطو 
پدر ارسطو پزشکی نامدار و . مقدونيه زاده شد و وقتی افالطون شصت و يکساله بود به آکادمی افالطون رفت

د که مثالها از تمامی پديده های طبيعت  حقيقی افالطون عالوه براين معتقد  بو. بنابراين اهل علم و دانش بود
ين ميزان واقعيت در رتباال.  ويژگی های خاص آن چيزهاستگمان ارسطو صورتها در خود چيزهاست. ترند

ارسطو افزون براين باالترين ميزان واقعيت را ادراک با حواس . نظريه افالطون انديشيدن به ياری عقل است
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شت تمام چيزهايی که در جهان طبيعی قابل رويت است بازتابی است از چيزهای افالطون عقيده دا.می داند 
 می پنداشت  بازتاب ارسطودرست عکس اين. در هستی برتر عالم مثال و بنابراين موجود در روح انسانموجود 

. تپس جهان حقيقی همان طبيعت اس. می گفت چيزهايی که در روح انسان است بازتاب اشيای طبيعی می دانست
به اعتقاد ارسطو افالطون خود را در تصويری اساطيری از جهان به بند انداخت و تخيالت بشر و جهان حقيقی 

که در ضمير ما وجود دارد قبال با حواس ما آزموده شده  همه چيزهايی"و می گويد ارسط. را با هم اشتباه کرد
 ارسطو متذکر"  الم مثال وجود نداشته استچيزی در جهان طبيعی نيست که قبال در ع" افالطون می گفت: است

ارسطو معتقد بود افکار و انديشه های ما همه . می شود که افالطون بدين قرار تعداد چيزها را دو برابر می کند
ارسطو منکر . ما دارای نوعی قدرت ذاتی عقل هستيم. از طريق آنچه ديده و شنيده ايم به ضمير ما راه می يابد

 گفته او عقل ممتازترين ويژگی انسان است، ولی مادامی که چيزی را هبر عکس ب. بودعقل فطری بشری ن
هستی يک سلسله چيزهای مختلف . پس مثالها ذاتی بشر نيستند. احساس نکرده ايم، عقل ما کامال تهی است

ای جوهر عنصر سازنده ی چيزهاست و صورت ويژگيه.جداگانه است که صورت و جوهر را به هم می پيوندند
هر چيز در . به اعتقاد ارسطو جوهر پيوسته در تکاپوست چيزی را از قوه به فعل در آورد. خاص آن چيز

به عقيده ی ارسطو همه چيزهای . خاصی را از قوه به فعل در آورد) صورت(   طبيعت استعداد آن دارد که 
طو می گفت علت در طبيعت اقسام ارس. بالقوه ی آنهاست )عمل(  ی دارند که گويای )صورت( جاندار و بی جان
اول علت مادی يعنی وجود بخار و رطوبت درابرها درست در . علت را نام برد رويهمرفته چهار. گوناگون دارد

  .سوم علت صوری. دوم علت فاعلی يعنی به سردی گرايئدن و روطوبت و بخار. لحظه ای که هوا سرد شد
ارسطو سازمان دهنده ای موشکاف بود که . دی نهفته استارسطو اعتقاد داشت پشت هرچيز در طبيعت مقصو

ارسطو در خانه تکانی طبيعت ابتدا . در حقيقت وی علم منطق را بنا نهاد. می خواست مفاهيم ما را روشن کند
گروه اول را چيزهای بی جان می خواند مانند . دی را به دو گروه عمده تقسيم می کرهمه چيزهای جهان طبيع

گروه دوم چيزهای جاندار است که . و توان تغيير ندارند ، يا کپه ی خاک که اين چيزها امکانسنگ، قطره آب
د خدايی می بود تا مبدا حرکت در جهان طبيعی يارسطو گاه گاه يادآور می شود که با. توان و امکان تغيير دارند

زيست؟ خوب زيستن مستلزم چيست؟ چگونه بايد . پس خدا را بايد در قله باال بلند جدول طبيعت قرار داد. شود
شود که همه ی توانايی و شايستگی خود را به ی انسان فقط در صورتی می تواند خوشبخت. ارسطو پاسخ می دهد

نوع دوم . ر از لذتنوع اول خوشبختی زندگی سرشا. اردارسطو سه نوع خوشبختی وجود د.کار اندازد
ارسطو  آنگاه . م خوشبختی زندگانی فليسوفانه و انديشمندانهنوع سو. گانی شهروندی آزاد و مسئولدخوشبختی زن

ارسطو . می افزايد که هر سه ضابطه بايد در آن واحد وجود داشته باشد تا انسان به خوشبختی و خرسندی برسد
همين . بايد سخاوتمند بود. بايد متهور بود نه مشرف.  بی باک  بايد نه ترسو بود نه. اعتدال را توصيه می کند

ارسطو می گويد انسان . کم خوری و پرخوری هر دو خطرناک است. طور در خوردن بايد اندازه نگه داشت
بشری  برترين شکل دوستی و رفاقت. بدون اجتماع پيرامون ما انسان حقيقی نيستيم. طبيعتا حيوان سياسی است
کومت پادشاهی که در آن يکی ح.  را شرح می دهدارسطو سه نوع کشور داری. ودصرفا در دولت يافت می ش

يعنی . شودن خوب است که به استبداد منجر اين طرز حکومت به شرطی. فقط يک رييس دولت وجود دارد
ن آنوع ديگر کشور داری خوب حکومت اشراف است که در .فرمانروايی يکتا تنها نفع خود رادر نظر نگيرد

بت ورزد اليگارشی يعنی فرمانرروايی چند تن اين طرزحکومت بايد مراق. گروهی نسبتا بزرگ فرمان می راند
نوع سوم کشورداری خوب را ارسطو حکومت . دولت نظامی نمونه ای از حکومت اليگارشی است. مبدل نشود

دموکراسی می تواند . يبی دارداولی اين طرز حکومت نيز مع. جامعه جامعه می نامد که همان دموکراسی  باشد
زن، مرد ناتمام . عقيده بود که زنان از جهاتی ناکامل اندن رايارسطو ب. آيدورت سلطه اوباش در به سرعت بص

به اعتقاد وی خصوصيات کودک همه در .  مردان را ارث می بردیوی ادعا کرد کودک فقط خصلتها. است
می گويد .نطفه ی مرد قرار دارد، زن خاک است بذر را می پذيرد و می روياند، حال آنکه مرد بذر افشان است

آتن در .  پيش از ميالد درگذشت322ارسطو در سال .را) جوهر(کودک را فراهم می کند و زن ) صورت(مرد

www.tabarestan.info

 

       
ستان 

تبر
 

 



 
 
  

11

ناشی از لشگر کشی  اين هنگام نقش غالب خود را از دست داده بود و اين تا حد زيادی به علت آشوبهای سياسی
ارسطو هم اهل مقدونيه بود و . وداسکندر پادشاه مقدونيه ب. بود)  پيش از ميالد323 -356(های اسکندر کبير

  .ده داشتهمدتی تعليم و تربيت اسکندر جوان را بر ع
به نظر شما وجدان برای همه يکسان است؟ داشتن وجدان و کاربرد وجدان دو چيز ! معنای وجدان چيست؟

از  منظور.وجدان فطری است.توجدان توانايی شخص در واکنش نشان دادن به حق و ناحق اس. متفاوت است
  تقدم ارزش ها چيست؟

  دين ، فلسفه، علم
  

. صحنه جهان جايگزين ميدان شهر شد. ايرانی ها هر کدام خدای خود را در چهارچوب مذهب ملی می پرستيدند
ويژگی دوران . ميدان شهری قديم پر از همهمه اجناس و نيز عقايد و انديشه های مختلفی بود که به بازار می آمد

يکی از . می گفتند دنيا پير شده است.  کلی شک مذهبی،گسستگی فرهنگی و بدبينی استمتاخر باستان به طور
 اين آموزه .نها در زمينه رهايی بشر ازمرگ استآجنبه های مشترک اديان نوپای دوران يونانيگری آموزه های 

ی توانستند به افراد باايمان با پذيرش اين آموزه ها و بر برگذاری پاره ای مناسک، م. ها اغلب سری بود
می توانست به اندازه         کسب بصيرت از ماهيت واقعی کائنات هم . جاودانگی روح و حيات ابدی دل ببندند
اين . ن نقش عمده ايفا کردآتمدنی پديد آمد که فرهنگ و زبان يونان در . مناسک دينی برای نجات روح مهم باشد

اصطالح هلنيسم را هم برای . معروف است) هلنيسم( انيگریدوره نزديک به سيصد سال طول کشيد به نام يون
دوران به کار می بريم و هم برای فرهنگ مسلط يونانی که در سه کشور تابع يونان، مقدونيه، سوريه، مصر 

سروکار . سقراط افالطون و ارسطو وجه مشترک آنها در يافتن بهترين راه زيستن و مردن بشر بود. رواج داشت
تاکيد عمده بر آن بود که بفهمند خوشبختی . در تمدن تازه اخالقيات برنامه کار فلسفه شد. ا اخالق بودآنها بيشتر ب

  .حقيقی چيست و چگونه می توان به آن دست يافت
  کلبيان

چه " فروخت نظر انداخت و سپس گفتايستاد و به اجناس گوناگونی که می می گويند روزی سقراط کنار دکه ای 
   "!ياز ندارمچيزهايی که من ن

وی از . سال پيش از ميالد به وجود آمد400اين مکتب در حدود . اين گفته را می توان شعارکلبی مشربان شمرد
کلبيان معتقد بودند که خوشبختی حقيقی . شاگردان سقراط به شمار می رفت و به ويژه شيفته ی قناعت سقراط بود

يزهای اتفاقی و گذارا رها سازد واز آنجا که خوشبختی در گرو در اين است که انسان خود را از قيد و بند اين چ
اين گونه چيزها نيست، پس می تواند در دسترس همه باشدو خوشبختی وقتی بدست می آيد ديگرهيچ وقت از 

عصا و کيسه  بود که در خمی می زيست و از مال دنيا) يوجانس(ين کلبيان ديوگنسرمشهورت. دست نمی رود
حتی درد و مرگ هم نبايد کسی را .  کلبيان معتقد بودند که مردم نبايد نگران سالمت خود باشند.نانی بيش نداشت

  .دلواپس کند و نيز نبايد خود را با اندوه ديگران آزار دهيم
  اقيانور

بنيانگذار اين . ، موثر بودند سال پيش از ميالد در آتن نشو نما يافت300کلبيان در پيدايش فلسفه رواقيان حدود 
مکتب زنون نام داشت که ازاهالی قبرس بود و پس از سانحه ای دريايی سر از آتن در آورد و به رواقيان 

فلسفه . به همين خاطر رواقی نام يافت. وی پيروان خود را معموال زير سقف يک رواق جمع می کرد. پيوست
 هراکليتوس معتقد بودند که رواقيان مانند. رواقی بعدها در فرهنگ رومی از اهميت زيادی برخوردار  شد

لم کوچک ابه نظر آنها انسان مينياتوی است از يک جهان يا ع. انسانها همه جزيی از خرد مشترک لوکو هستند
رواقيان .  می شد           قانون طبيعی شامل همه، از جمله بردگان. که خود بازتابی از عالم بزرگ است

رواقيان تفاوت بين فرد و . از قانون درون خود طبيعت می دانستندمجموعه قوانين هر کشور را تقليدی ناقص 
جهان را زايل شمردند و به همين ترتيب هر گونه تضاد ميان روح و ماده را منکر شدند و گفتند فقط يک طبيعت 
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ن رواقيان فرزند راستين زمانه خود يعنی به وضوح جها. اين شيوه انديشه را يکتاگروی می خوانند. وجود دارد
دولتمرد خطيب و فيلسوف بود که )  پيش از ميالد43-106(يکی از نامدارتين رواقيان سيسرون . شمول بودند

" انسانيت برای انسان مقدس است"ساليانی بعد رواقی ديگری به نام سنکا گفت . پندار انسان گرايی را پيش آورد
هيچ چيزی تصادفی روی نمی . ود را بپذيردانسان بايد سرنوشت خ. اين گفته از آن پس شعار انسانگرايان شد

  .به نظر رواقيان آدم بايد رويدادهای خوش زندگی را بدون هياهو بپذيرد. همه چيز از روی ضرورت است. دهد
  اپيکوريان

کلبيان و رواقيان هر دو فلسفه او را چنين . سقراط می خواست دريابد بشر چگونه می تواند خوب به سر برد
.  بشر بايد خود را از تجمالت مادی برهاند ولی سقراط شاگرد ديگری داشت به نام اريستيپوس کهند تفسير کرد

ف زندگی دستيابی به باالترين لذت حسی ممکن است که می گفت لذت برترين نيکی و دوی بر اين باور بود که ه
. رد و رنج دوری جويدپس درصدد برآمد روشی در زندگی پديد آورد که از هرگونه د. درد بزرگترين بدی است

  . کلبيان و رواقيان معتقد به تحمل درد بودند که با کوشيدن برای دوری جستن از درد فرق دارد
او را اپيکوران  پيروان. در حدود سيصد پيش از ميالد مکتبی فسلفی را در آتن بنا کرد) 270 -341( اپيکوورس
معروف است که . در هم آميخت  با نظر اتموی مشرب به لذت آريستيپوس را گسترش داد و.می ناميدند

می گويند بر سر در اينی باغ نوشته ای .اپيکوريان در باغی می زيستند، بدين سبب به حکمای باغ مشهور شدند
اپيکوروس تاکيد " اينجا خوشی واالترين نيکی هاست. ای بيگانه، اينجا به تو خوش خواهد گذشت" آويزان بودند

وی همچنين اعتقاد داشت که لذت های . آنها سنجيدلیبايد هميشه با عوراض جنبی احتمامی کرد که خشوی ها را 
اپيکوروس تاکيد . بايد به دنبال خوشی های بزرگتر،پايدارتر و عميقتر در دراز رفت. زودگذر بی ثمر است

و درک ارزش هايی چون دوستی . الزاما به مغاک لذت جسمانی مثال شکست خوردن نيست) خوشی(ورزيد که 
از اين گذشته لذت و بهره جويی اززندگی نيازمند آرمانهای کهن يونان، خويشتنداری، . هنر نيز بايد به حساب آيد
برای . آرامش به ما يارای تحمل درد و رنج می دهد.ميل و هوس را بايد مهار زد. ميانه روی و آرامش است

 پس از مرگ حياتی نيست،  وس اعتقاد داشتدموکريت. بهتر زيستن مهم است که بر هراس مرگ چيره شويم
اپيکوروس خيلی ساده گفت مرگ به ما مربوط . چون وقتی مرديم اتم های روح به هر سو پراکنده می شود

اپيکوروس فلسفه . نيست، چون مادام که ما وجود داريم مرگ وجود ندارد و وقتی مرگ آمد، ما ديگروجود نداريم
از خدايان نبايد ترسيد، . ا به اصطالح خودش چهارگياه دارويی خالصه کردرهابخش خود رادر چهار عبارت ي
   .هراسناک دشوار نيست یدردها بدست  می آِيد، تحمل مرگ دلواپسی ندارد، نيکی به آسانی

  نو افالطونی 
ولی چشمگيرترين روند فلسفی .  گرفتهاقی و اپيکوری هر سه از آموزه های سقراط سر چشمرومشرب کلبی و 

. ن آن را فلسفه نوافالطونی می نامندبنابريا.  دوران متاخر يونانيگری مسلما از فلسفه افالطون الهام يافتدر
بود که در اسکندريه فلسفه )  پيش از ميالد205 -2700) (فلوطين(  مهمترين چهره فلسفه نوافالطونی پلوتينوس

  بها خود به رم آورد که بعدها با مسيحيتپلوتينوس نوعی آيين رستگاری را ب. آموخت ولی در رم مستقر شد
. فلسفه نوافالطونی نيز به نوبه خود در روند کلی الهيات مسيحی نفوذی نيرومند داشت. رقابت جدی برخواست

در يک سو نوری ملکوتی است که وی آن را وجود يکتا و . پلوتينوس اعتقاد داشت جهان پلی است ميان دو قطب
به گفته ی وی روح از .  مطلق که هيچ برتری از وجود يکتا نمی گيردی ديگر تاريکدر سوی. گاهی خدا می نامد

اما هر صورتی در طبيعت . کی است و وجود واقعی ندارديحال آن ماده تار. نور وجود يکتا روشنی می يابد
ت ون کليهستی به وضوح دوگانه افالطويژگی آموزه پلوتينوس بر خالف . دارای پرتو خفيفی از وجود يکتا ست

  .همه چيز يکی است، زيرا همه چيز خداست. و تماميت آن است
  عرفان

بسياری از مذاهب بر شکاف موجود بين آفريدگار و . تجربه عرفان يکی شدن با خدا يا با روان کيهانی است
آزموده عارف وحدت با خدا يا يکی شدن با او را . می ورزند، ولی عارف چنين شکافی نمی بيند  آفريدگان تاکيد
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 " وقتی من بودم خدا نبود، حال که خدا هست من ديگر نيستم" عارفی هندی روزگاری چنين توصيف کرد. است
عارف بايد راه مراحل تزکيه را بپيمايد . به گفته ی عارفان همانند آتش مرموزی است که تا ابد شعله ور می ماند

 های گوناگون جذبه و مکاشفه شيوه زندگی ساده و اين امر مراحل عبارت است از. تا به درگاه خدا راه يابد
در . عارف پس از طی اين مراحل ناگهان به مقصود خود می رسد و با بانگ انالحق يا من توام بر می کشد

خدا با . شخص است تاکيد دارد که ديدارش با خدای معرفان باختری يعنی در يهوديت ، مسحيت و اسالم عارف
در عين حال عالمی برتر و فراتر از اين جهان است در . ر روح آدم حضور داردآنکه هم در طبيعت و هم د

عرفان خاور زمين يعنی در آيين هندو، بودا و کيش چينی تکيه تجربه عرفان معموال به ادغام کامل در خدايا در 
در مذاهب خدا نه چرا که . در اين حال عارف می تواند بگويد من روان کيهانی ام يا من خدايم. روان کيهان است

 از های نيرومند عرفانی در هند بخصوصجنبش . تنها در جهان حضور دارد جای ديگری مهم نيست که باشد
سوامی ويوکناندا صوفی هندی که در آوردن آيين هندو به غرب . مدتها پيش از زمان افالطون وجود داشته است

 که به خدايی متشخص بيرون از وجود انسان ند کسیي گوبرخی از مذاهب جهان می" يکبار گفت. دست داشت
 شرک به زعم ما بی اعتقادی .که به خود معتقد نباشد، مشرک استما می گوييم آدمی . معتقد نباشد مشرک است

يکی از روسای جمهور پيشين هندوستان سروپالی را دها کريشنانکه روزی . به شکوهمندی روح خودمان است
 ات اشتباه است که فکر کنی همسايه" ودی دوست بدار چون تو همسايه خ خودتهمسايه ات را همچون " گفت

  . ديگری است
  دو فرهنگ

.  يونيان روميان وابسته به فرهنگ هندو اروپايی اند.عيسی يهودی بود و يهوديان وابسته به فرهنگ سامی اند 
ايی اثر نهاد آنان به خدايان چيزی که بيش  از همه بر فرهنگ هند اروپ. تمدن اروپايی در هر دو فرهنگ دارد

به اعتقاد هندو اروپاييان تاريخ همچون فصل . اروپاييان جويای بصيرت در دوران تاريخ جهان بودند. متعدد بود
ن اپس تاريخ آغاز و پايانی ندارد، بلکه تمدن های گوناگون است که در کنش و واکنش پاي. های سال دور می زند

در آيين هندو و بودا اعتقاد بر اين است که خدا در همه چيزها حضور  .رود می يابدناپذير تولد و مرگ افراز و ف
برای تحقق اين امر به مکاشفه عميق به . وحدت وجود و بشر می تواند از راه بينش دينی با خدا يکی شود. دارد

رای رستگاری روح بايد در يونان باستان نيز بسياری را عقيده بر اين بود که ب. راز دل گويی با خود نياز است
تناسخ يا تولد ادواری نيز اعتقاد راسخ شماری از فرهنگ های . به حيات زهد منشانه يا انزوای مذهب پناه برد

  . سال پيش هدف غايی حيات برای هندويان رهايی ازدور تولد بوده است250از بيش از . هند اروپايی است
  ساميها

ولی آنها به . ساميها ازشبه جزيره عربستان برخواستند. فاوت تعلق داشتندسامی ها به فرهنگ و زبانی کامال مت  
تاريخ و دين .يهوديان بيش از دوهزار سال دوراز موطن خود زيستند . بخش های مختلف جهان مهاجرت کردند

سه هر . سامی از طريق دنيای مسيح به نقاط دور افتاده برده شد و اسالم هم فرهنگ سامی را بسی گسترش داد
قرآن کتاب مقدس و نيزعهد عتيق هر دو . ی ، يهوديت، مسحيت، اسالم بيش زمينه سامی دارندتردين باخ

. يکی از واژه های عهد عتيق برای خدا از همان ريشه سامی اهللا مسلمانان است. زبانهای سامی نوشته شده اند
می خوانند، يهوديت و    را يکتاپرستی اين. ويژگی سامی ها آن بود که همه از ابتدا معقتد به يک خدا بودند

ا از تاريخ خطی است و به نظر در ابتدا سامی ه. مسحيت و اسالم هرسه اساسا به وحدانيت خداوند ايمان دارند
در ابتدا خدا جهان را آفريد و اين آغاز تاريخ بود و روزی جهان پايان می يابد و آن . ا خط ممتدی می باشدآنه

نقش تاريخ برای هر سه دين باختری مهم . خداوند به داوری زنده و مرده خواهد نشستروز رستاخيز است که 
پاره ای حتی می گويند وجود تاريخ برای آمدن است . اينها اعتقاد دارند که خدا سير تاريخ دخالت می کند. است

قش خدا در گذار تاريخ ساميها چندين هزار سال تاريخ نگاشته و بر ن. که خدا مشيت خود را بر جهان اعمال کند
برای سامی ها شنوايی حسِ  مهم . تاکيد گذاشتند و همين ريشه های تاريخی درونما به کتابهای مقدس آنهاست

عهد عتيق می گويد انسان " بشنو ای اسرائيل"  که کيش يهود با اين کلمات آغاز می شودتتصادفی نيس. است
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در اسالم افزون بر اين به طور کلی از .هوديت و اسالم استاين هنوز هم قانون ي. نبايد صورت خدا را بکشد
سه دين . در شود، زيرا به عقيده اسالم نبايد در آفريدن چيزی با خدا رقابت کنمیعکاسی و هنر چندان استقبال 

هدف اين سه رهايی از دور . و خلقت فاصله می گذارد  اديان بزرگ خاور زمين ميان خدا بر خالفتریباخ
ظ و مطالعه متون مقدس است تا  روی وعرويژگی حيات مذهبی بيشت.بلکه مبرا شدن از گناه است. تاسخ نيسنت

 از خدواند مضمونی است که در سرتاسر کتاب مقدس به چشم می   نافرمانی بشر. فه و فرو رفتن در خودمکاش
  .خورد
  عيسی

در زمان . همه مفهوم سياسی داشتدر آغاز اينها . ملکوت خداست واژگان کليدی در اينجا مسيح پسر خدا و
رهبری از نظر سياسی، نظامی و دينی همطراز . عيسی بسياری تصور می کردند مسيح تازه ای خواهد بود

يعنی کسی که يهوديان را از زير سلطه روميان می رهاند . اين منجی را رهاننده ملی می پنداشتند. شهريار داوود
يه ات، دلسوزی در حق ضعيفان و ی گفت ملکوت خدا دوست داشتن همساعيسی م. و رنج آنان را پايان می دهد

عيسی خاطرنشان کرد که هيچ کس نمی تواند خود را شايسته ی بخشايش . تنگدستان و بخشايش خطاکاران است
 در خطبه باالی کوه نه تنها معشيت الهی را می آموخت بلکه نشان یخواستهای اخالقی دشوار عيس. خدواند بداند

بخشندگی خدا بی انتهاست وی بايد به خدا رو آورد و دعا کند . داد احدی در چشم خدا کامال درستکار نيستمی 
  .ما را ببخشد

  پولس
اين در واقع چيزی است که .ات رستاخيز عيسی بنيان نهاده شدفت کليسای مسيحی قيام مسيح با شايعمی توان گ

کليسای مسيحی البته . ه های ما و نيزايمان شما بيهوده استباشد پس موعظ اگر مسيح بر نخواسته پولس می گويد
منتها رهايی از مرگ و از عذاب فقط از طريق معجزه الهی می . به رستاخيز جسم و حيات جاودان معتقد است

سالی چند پس از درگذشت عيسی، . تواند انجام گيرد و به شايستگی يا توانايی طبيعی به فطری ما ربطی ندارد
دينی  کنار جهان يونانی، رومی مسيحيت لت آميز خود به گوشه واسمسيحيت گرويد و مسافرت های ر به پولس

خدا خود را به بشر . پولس تاکيد ورزيد جست وجوی خدا برای همه ی آدم ها طبيعی است. جهانگير ساخت
. ته دست انسان نيستخدای ساکن معبدهای ساخ. آشکار ساخته و آنها را در حقيقت به سوی خود فرا خوانده است

کند و به خاطر بشريت بر باالی صليب می  در مسير تاريخ مداخله می خدايی که. اين خدا خدای شخصی است
  . ميرد

  اصول دين
اهميت اساسی پولس برای مسحيت نخست بعد از عيسی آن بود که آيا افراد غير يهودی می توانند مسيحی شوند 

 نهمانطور که قبال ديديم جها.  نبودند؟ مسيحيت به هر تقدی تنها دين آن زمابدون اينکه ابتدا به يهوديت بگرون
بدين سبب برای کليسا اهميت حياتی داشت که با فشرده ای . وذ آميزه ای از دين های مختلف بودفيونانی زير ن

تگی در م خود را از مذهب های ديگر مشخص سازد و هم مانع چند دسهموجز از آيين مسحيت پا پيش نهد تا 
پس نخستين اصول دين بنياد نهاده شد که خالصه ای از احکام جزمی يا مبانی عقيدتی . کليسای مسيحی شود

کسی که " گوته شاعر آلمانی می گفت. يکی از مبانی عقيدتی اين بود که عيسی هم خداست هم انسان. مسيحی بود
  "از هزار سال بهره نگيرد تنگدست بسر می برد

  رنسانس
بسياری بر اين .  از درگذشت قديس توماس آکويناس در فرهنگ يکپارچه مسيحی شکاف هايی پديد آمداندکی پس

مسئله مهم . نکته تاکيد داشتند که از راه تعقل نمی توان به خدا نزديک شد، زيرا خدا از هر حيث ناشناختنی است
 که دين وعلم می لیحادر .  سر در آورد شود، نه اين که از رمز الهیندبرای انسان آن است که تسليم اراده خداو

توانستند آزادانه تر با هم رابطه برقرار کنند، راه بر روش های علمی نوين و نيز شور شوق تازه مذهبی باز شد 
مقصود از رنسانس . ومند قرن پانزدهم يعنی رنسانس و اصالح دين نهاده شدرو بدين طريق اساس دو جنبش ني
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. منشا آن ايتاليای مالی و در قرن پانزدهم و.  که در اواخر قرن چهاردهم آغاز شدکوفايی استشتحول فرهنگی 
" سه کشف تازه. شانزدهم به سرعت به شمال گسترد و چيزی که دوباره حيات يافت هنر و فرهنگ باستانی بود

قطب نما . نيمقطب نما، سالح گرم و ماشين چاپ الزمه اصلی پيدايش دوران تازه بود که آن را رنسانس می خوا
همين حالت را به تعبييری سالح .به سخن ديگر مبنای سفرهای بزرگ اکتشافی بود.کار دريانوردی را آسان کرد

هر چند .ه با فرهنگ آمريکايی و آسيايی برتری نظامی دادلبح های جديد به اروپاييان در مقاسال. گرم داشت
 در گسترش انديشه ها راصنعت چاپ نقش پر اهميتی . می رفت سالح گرم در خود اروپا هم عامل مهمی بشمار

ملی بود که کليسا را واداشت موضع پيشين خودرا افن چاپ مسمال از جمله عو. انسانی تازه رنسانس بازی کرد
فرايندی که در رنسانس شروع شد سرانجام بشر را به ماه . رها کند و ترويج دانش را ديگر منحصر به خود نداند

داری رنسانس بر خالف تاکيد تعصب آميز قرون وسطا بر طبيعت گناهکار بشر منجر به باروری انسان م. رساند
يکی از چهر های اصلی . انسان اينک بی اندازه واال و ارجمند به شمار می رفت. تازه انسان و ارزش انسان شد

چهره عمده ديگر پيکو " خود را بشناس ای موجود الهی در جلد آدمی" نسان مارسيليو فيچينيو بود که گفتر
کتابی که نگارش آن در قرون وسطا تصور ناپذير . دالميراندوال بود که کتاب خطبه در باب شان بشر نوشت

انسانگرايان تجديد حسيات يعنی تولد دوباره انسان . در سراسر قرون وسطا همواره سرآغاز همه چيز بود.بود
مرد . های بی مثاليمما نه تنها موجود انسان، بلکه فرد. ی داشتمنتها رنسانس از يونان هم بيشتر فردگراي. مداری

انسان ديگر فقط به خاطر . رنسانس مرد آرمانی شد با نبوغی همه جانبه در تمام جنبه های زندگی و علم و هنر
اين آزادی نويافته پروبال بشر را بی . پس می توانست از زندگی حی و حاضر لذت بجويد. خدا به سر نمی برد

هدف اکنون آن بود که از مرزها درگذريم و اين نيز ديد انسان مداری يونان انديشه ای نوين بود . ندازه گشودا
همين واقعيت که بشر . چون انسانگرايان باستان برای اهميت آرامش و اعتدال و خويشتنداری تاکيد ورزيده بودند

 جهان رهيافت تازه ای به. ای آخرت نپنداشتو دنيا را منزلگاه خويش انگاشت و زندگی را صرفا تدارکی بر
خداوند اگر الينتهاهی .  خدا هم می شودد اين عقيده بودند که آفرينش خدا شامل خوبسياری بر. مادی پديد آورد

خدا " جوردوانو برونو می گفت. انگاری به اين طرز تفکر می گونيد همه خدا. است پس بايست در هر چيز باشد
 بلکه معتقد بود جهان جهان کائنات بی انتهاست و به خاطر عقايدش به شدت مجازات در طبيعت حضور دارد

روش جديد بيتشر فرايند بررسی طبيعت از راه حواسمان . در خالل رنسانس انسان ستيزی نيز رواج يافت. شد
.  توهم و پندارمار خاک خورده يا مقداریه بر مشتی طو انسان از چيزها بر پايه ی تجربه اوست ، ن شناخت. بود

ازه بگيرو هر چه را بتوان اندازه گفت اند" گاليله ايتاليايی يکی از مهم ترين دانشمندان قرن هفدهم بود، گفت
کتاب طبيعت به زبان رياضی نوشته شده " وی همچنين گفت" فت اندازه گرفتنی سازرگهرچه را نتوان اندازه 

پاره ای گفته اند ما به چيزی دست يازيديم که " رت استدانش قد" فرانسس بيکن فيلسوف انگليسی گفت" است
در مواردی . افراد خوشبين تر عقيده دارند ما هنوز در گهواره ی تکنولوژی هستيم. ديگر نمی توانم مهار کنيم

انسان از زمان رنسانس به اين . بايد از دخالت در کار طبيعت دست کشيد و در موارد ديگر می توان کامياب شد
له در طبيعت زده است تا طبيعت را به صورت خها جزيی از آفرينش نوبده است، بلکه دست به کار مداطرف تن

  !!چه شاهکاری است آدميزاد! براستی. خويشتن در بياورد
می    " گاليله می گويد.  کپلر افزون بر اين تاکيد ورزيد که قوانين فيزيکی واحدی در تمامی جهان حکمفرماست

 اجسام بايد نيرويی باشد که باعث می شود" کپلر گفته بود.که نتوانی جواب دهی احمقانه نيستسوالی را . ماند
 ذره راين قانون می گويد ه. وتن از راه رسيد و قانون گرانش عمومی را تدوين کردني. فلکی به هم جذب گردند

 مستقيم و با مجذور ماده ذره ی ديگری را جذب می کند و شدت اين گرانش با حاصل ضرب جرم آنها نسبت
م نيوتن چنين بيام داشت هر جسم در حالت سکون و يا در حالت حرکت مستقي. له ی آنها نسبت عکس داردصفا

گاليله گفته بود وقتی دو نيرو همزمان بر .يی  آن را وا دارد حالتش را تغيير دهدورالخط باقی می ماند تا آن که ني
ا شده ز رنسانس به اين طرف به مردم القا.  شکل حرکت می کندجسمی اثر می گذارند جسم در مسيری بيضی

رنسانس نوعی دينداری تازه پيش می . است که انسان در کهکشان بيکران در سياره ای بی مقصد به سر می برد

www.tabarestan.info

 

       
ستان 

تبر
 

 



 
 
  

16

سپس رنسانس از راه رسيد . الهيات بريد، دينداری مسيحی تازه ای پديد آمدرا ازرفته رفته که علم و فلسفه . آورد
اکنون رابطه شخصی خرد با خدا . اين بر حيات دينی مردم اثر نهاد. و تصوير جديدی از انسان با خود آورد

اصالح طلبانی هم در . مارتين لوتر مهم بود ولی اصالح طلب نبود. بسيار مهم تر بود تا رابطه با دستگاه کليسا
لوتر می گفت برای دريافت . اسموس اهل روترداممثال ار. کليسا بودند که در کليسای کاتوليک رومی باقی ماندند

. بخشايش خدا نياز به پا در ميانی کليسا نيست و بخشايش خداوند نمی تواند در گرو خريد آمرزش از کليسا باشد
خريد و فروش اين به اصطالح آمرز شناسنامه ها در کليساهای کاتوليک از اواسط قرن شانزدهم هم ممنوع شده 

لوتر اعتقاد داشت هر کس . مقدس را به آلمانی ترجمه کرد و زبان نوشتاری آلمانی را پايه نهادلوتر کتاب . بود
مقصود لوتر آن بود که در ارتباط با خداوند . بتواند تورات و انجيل را بخواند و به تعبيری کشش خود باشدد باي

گرايی چون اراسموس روتردامی نيز با انسان. لوتر بر عکس دواينچی انسانگرا نبود. کشيش ها مقام بتری ندارند
می گفت بشر پس از سقوط از رحمت لوتر . او موافق نبودند و فکر می کردند ديد او از بشر زيادی منفی است

  . زيرا مرگ جزای گناه است.تنها را رحمت ايزدی را توجيه کرد.  يکسره به فساد کشيده می شده استايزدی
  باروک

بی نظمی ويژگی .  می رودر برای توفيق کردن مرواريد های نامنظم شکل به کالفظ باروک واژه ای است که 
تضادهای . هنر باروک بود و در قياس با سبک ساده و موزون هنر رنسانس ، سرشار از شکلهای تقابلی بود

ويژگی . ی را داريمساز سويی خوشبينی بی وقفه رنسان. آشتی ناپذير به طور کلی خصلت بارز قرن هفدهم بود
.  هفدهم دوران اختالف های بزرگ طبقاتی بودنقر. ديگر عصر باروک به مفاهيم گوناگون نخوت يا تصنع بود

 اغلب گفته اند که وضع سياسی در عصر  دوران اختالف های بزرگ طبقاتی بوداغلب گفته اند که قرن هفدهم
. وک فقط نوعی هنر نوبد، رايجترين نماد دوران بودتئاتر در عصر بار. باروک همسنگ هنر و معماری آن بود

تئاتر می . در تئاتر انسان توهمی را به صفحه می پرورد تا نشان دهد که نمايشنامه در نهايت توهمی بيش نيست
شکسپير بزرگترين نمايشنامه های خود را حدود سال . توانست نمايان سازد که غرورت موجب شکست می شود

شکسپير می گويد ما خميره ی . او در دوره ی رنسانس است و پای ديگر درعصر باروکيک پای.  نوشت1600
من يکبار " استان چين چوانگ تسه گفتبزانه ور.  حيات ناچيزمان با خوابی پايان می يابد سازنده روياهايم و

 ديد پروانه است يا پروانه نمی دانم آيا چوانک تسه ام که خواب                  خواب ديدم پروانه ام و حاال ديگر 
 تا 1647 تپردس که از در نروژ شاعر واقعا باروکی داشتيم بنام! ام که خواب می بيند چوانگ تسه است؟

وی از طرفی سخت در انديشه توصيف حيات دنيوی بود و از طرف ديگر تاکيد می کرد که . می زيست1707
بر آن بودند که آنچه وجود دارد که در کنه ماهيت معنويی برخی فليسوفان . فقط خدا جاودانی و فنا ناپذير است

منظور از ماده ) ماترياليسم( می نامند و ديدگاه مغاير را ماده گرايی ) ايده آليسم( اين ديد را آرمانگرايی . دارد
 فيلسوف انگليسی. موارد مادی ملموس بدست می آيد گرايی فلسفه ای است که می گويد تمام چيزهای حقيقی از

حتی ضمير . ذرات ماده تشکيل شده است تامس هابز عقيده داشت همه پديده ها ازجمله انسان و حيوان فقط و فقط 
آرمانگرايی و ماده گرايی در مضمونی است که در  .يا روح انسان ناشی از حرکت ذره های ريز در مغز است

مکانيک از .  يا مکانيسم های واحدی استهمه چيز تابع قوانين ناشکستنی.سراسر تاريخ فلسفه به چشم می خورد
شگفت آور است که هابز و نيوتن هيچکدام . به معنی ماشين گرفته شده است )ميخانی( واژه های يونانی 

ولی وضع ماده گرايان قرن هيجدهم و نوزدهم با  .ند نديدندواديد مکانيستی جهان و ايمان به خدتضادهای ميان 
) انسان ماشين (وف فرانسوی المتری کتابی در قرن هيجدهم نوشت به نام پزشک و فليس. اينان فرق داشت

فليسوف نامدار قرن هفدهم . برای فکرد کردن عضالتی دارد همانگونه که پا برای راه رفتن عضله دارد، مغز هم
ک چکو شکست و به تکه های ا می توانرتفاوت بين مادی و روحی دقيقا اين است که ماده " اليب نيتس می گويد

  . و کوچکتر تقسيم کرد ولی روح را دوقسمت هم نمی توان کرد
  دکارت
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.  زاده شد و در دوره های مختلف عمر خود در شماری کشورهای مختلف اروپا به سر برد1956رنه دکارت در 
ولی پس از تحصيل فلسفه بيشتر و بيشتر . حتی در ايام جوانی سخت خواهان شناخت طبيعت انسان و جهان بود

دکارت پس از مطالعات کامل نتيجه گرفت مجموعه دانشی که از قرون وسطا به ما .  پی بردده جهالت خوب
دکارت را می توان با سقراط مقايسه کرد که به ديگاه های متداول مردم کوچه . رسيده و ضرورتا اطمينان نيست

 اهميت و در پی او اسپينوزا و اليب دکارت نخستين نظام ساز با. دکارت پدر فلسفه ی نو بود. بازار شبهه برد
منظور از نظام فلسفه ای که از پايه ای ساخته شود و به سبب يا بی همه . هيوم و کانت بودندو نيتس و بارکلی 

نکرده ايم   هيچ چيزی را مادام که آشکار و مشخص به حس درک " دکارت می گويد. مسايل اصل فلسفه بپردازد
 مرکب را به اجزاء کوچکتر و تک تک خرد چه بسا الزم است يک مسئله انجام اين امربرای . نمی توانيم بپذيريم

کرد و جز ساده تر از همه را نقطه حرکت خود قرار داد و به زبان ديگر فکرها يک يک سنجيده و اندازه گيری 
بنيش تازه ای پيدا کرد تنها در اين صورت می توان . به عقيده دکارت فلسفه بايد از ساده به پيچيده بپردازد. شود

تنها بدين طريق می توان . و سرانجام بايد با شمارش و مهار مداوم يقين حاصل کرد که چيزی از قلم نيفتاده است
اند و کمک های مهمی  او را پدر هندسه تحليل ناميد ه. دکارت رياضيدان بود. به نتيجه گيری فلسفی دست يافت

عتقد بود به رياضيات و به نسبت اعداد می توان اطمينان کرد تا به گواهی افالطون نيز م. نيز به علم جبر کرد
کرد عی االصول  می  دم به همه چيز شک کند، اما فکرآاز نظر دکارت عاقالنه نيست که . محسوسات انسان

 نمی   حتی به حواس خود نيز" گفت. تر رفتفژر دکارت از اين شک . ممکن است به هر چيز مشکوک بود
دکارت می ! دريافت های ما در بيداری و خواب چيست؟.حواسمان ممکن است ما را بيفريبند.  اعتماد کنيمتوانيم

چگونه " گويد در اين باره دقت که می کنيم هيچ وجه مطوئينی بين حالت خواب و بيداری  نمی يابيم و می افزايد
همه چيز شک کرد و اين شک تنها دکارت به ! می توان يقيين داشت که زندگی ما همه رويايی بيش نيست؟

می . "وقتی شک می کند حتما می انديشد و چون می انديشد حتما موجود انديشنده است. چيزی بود که يقيين داشت
اين تصور از وقتی بدنيا می آييم مثل عالمتی که . به گفته دکارت تصور خدا در ذات ماست" انديشم ، پس هستم

دکارت همانند سقراط و افالطون عقيده دارد ميان . ذارد بر ما نقش شده استسازنده روی فرآورده ی خود می گ
خود درک کنيم در حکم حقيقت  آنچه ما را با عقل. خدای کامل کسی را فريب نمی دهد. عقل و هستی پيوند است

يکی جوهر انديشه يا نفس، .جوهر مختلف وجود دارد مدعی می شود که دوگونه هستی يا دکارت حال. است
جايی در مکان اشغال نمی کند، پس نمی توان آن . نفس آگاهی محض است. ديگری جوهر بعد يا امتداد يعنی ماده
آن  در مکان جای می گيرد پس می توان.  استضيا امتداد مح ولی ماده بعد. را به اجزای کوچکتری تقسيم کرد

ارت معتقد است هر دوجوهر از خدا منبعث دک. منتها فاقد آگاهی است. را به اجزای کوچک و کوچکتر تقسيم کرد
ولی با وجود آنکه انديشه و ماده هر دو داده . چون تنها خداست که مستقل از هر چيز ديگر وجود دارد. می شود
س فرايندهای مادی کامال کانديشه کامال مستقل از ماده است و بر ع. اين دو جوهر تماسی با هم ندارند. خداست

يعنی کسی که قابل به شکاف بين هستی انديشه و هستی ماده .  می توان دوگانه انگار خوانددکارت را. از انديشه
دکارت به اين نتيجه رسيد که انسان . ی اندد حيوانات همه متعلق يه هستی مادفقط انسان که نفس دار. است

به عقيده . هم جسم مادیبنابراين هم نفس دارد . مخلوقی دوگانه است که هم می انديشد و هم فضا اشغال می کند
دکارت مادام که روح در بدن جا دارد از راه عضو خاصی در سر که آن راغده صنوبری می خواند به مغز 

که پس انسان توانايی دارد . می شود و در اينجاست که کنش و واکنش مداوم نفس و ماده روی می دهد  متصل 
احساسات و شهوات . ر نظر دکارت نفس اساس انديشه استد. و عقالنی رفتار کندبر نيازهای جسمی تفوق يابد 

نداشتن معموال . پست مانند کينه و هوس بيشتر مربوط به اعمال جسمانی ما و بنابراين جزو هستی مادی است
  . گامی است در جهت نوآموزی

  اسپينوزا
روی ودگرانديشی  ولی به علت کجد، از جامعه يهودی آمستردام بو.  زيست1677 -1632اسپينوزا از سال 

هايش مورد توهين و تعقيب قرار گرفته  در دوران نسبتا جديد کمتر فيلسوفی چون او به خاطر انديشه. تکفير شد
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وی نخستين کسی است که در مورد کتاب مقدس . است و همه اينها برای اين که او از مذهب رسمی انتقاد کرد
. منکر اين شد که کتاب مقدس کلمه به کلمه وحی خداوند استوی . تفسير اصطالح تاريخی انتقادی را به کار برد

مقصود عيسی به . گفت هنگام خواندن تورات و انجيل بايد دايم به ياد آوريم که اينها در چه زمانی نوشته شد
با وجود اين مسيحيت نيز در احکام جزيی خشک و مناسک . تفسير اسپينوزا عشق به خدا و عشق به انسانيت بود

در حقيقت يکی . فليسوف يعنی که مردم را ياری کند با ديدی تازه به زندگی بنگرند. ودگير افتاده استصوری خ
ولی نه تنها گفت همه چيز . از ستونهای فلسفه اسپينوزا اين است که از چشم انداز ابديت به چيزها نگاه کند

به نظر اسپينوزا .  خداستپر ازهمه طبيعت است بلکه طبيعت و خدا را يکی دانست و گفت خدا همه چيز است و 
اسپسنوزا اخالق را . جهان در خداست. خدا جهان را نيافريد که خود بيرون آن بايستد، خير خدا خود جهان است
وی می خواست با اخالقياتش نشان دهد . هم به مفهموم هنر زندگی و هم به مفهوم رفتار اخالقی به کار می برد

به  .ميشخصی رها ساز طبيعت است بنابراين بايد خويشتن را از احساسات و شهوات قوانين کلی که زندگی پيرو 
به نظر اسپسنوزا انسان دو ويژگی يا . وردمی توان خوشنودی و نيکبختی بدست آين صورت اعقيده او فقط در

 پيرامون ما اسپسنوزا می گفت همه چيز مادی و هر آنچه. تجلی خدواند را می شناسد و آنها را صفات خدا ناميد
وی اعتقاد داشت که خدا يا قوانينی طبيعت علت درونی هر چيزی . روی می دهد فرا نمود خدا يا طبيعت است

اسپينوزا نهال  .است که روی می دهد خدا علت برونی نيست، چون تنها از طريق قوانين طبيعی سخن می گويد
می توانيم چون . های ذاتی خويش را بپرورانيم زادی کامل دارد توانايیآاين نهال . اول را آزاد می خواند
اسپسنوزا تاکيد می ورزد که تنها يک وجود کامال و مطلقاعلت قايم به ذات است و می . موجودات آزاد بسر بريم

می تواند برای کسب آزادی و رهايی از قيود برونی بکوشد ولی هيچگاه به  انسان . تواند با آزادی تام عمل کند
وی . پس انسان روح آزاد ندارد و کمابيش در پيکری مکانيکی محبوس است. ده آزاد دست نمی يابداختيار و ارا

می گفت شهوت های ما مثال جاه طلبی و لذت جويی ماست که موجب می شود نيکبختی و هماهنگی راستين بد 
ی را به حس ادراک ذهن ما تا چيز .حيات ماست الک مدعی است منشا تمامی افکار و تصورات ما .ست نياوريم

 می کنيم به  به تدريج شروع. الک همچنين ذهن را به اتاقی تشبيه کرد. کند تبيوالری، يعنی لوح سفيد است
الک بين . می نوشيم و حس می کنيم .می چشيم. می بوييم. جهان پيرامون را می بينيم. احساس کردن چيزها

سيلی محسوساتی را که به مغز به همين . ه ای منفعل نيستذهن فقط دريافت کنند. احساس و تامل تمايز قايل است
الک با دکارت . دليل هر شناختی که از راه احساس بسيط به دست نيايد و اهلی است و بايد کنار گذاشته شود

پاره ای اصول اخالقی . موافقت کرد که هستی مالی دارای صفاتی است که انسان می تواند باعقل خود درک کند
جنبه ی عقلی ديگر اعتقاد الک آن بود که توانايی شناخت وجود خدا را . مورد هر کس کاربرد داردهست که در 

 پيشاهنگ بسياری از   الک در مجموع. معتقد بود پندار خدا زاييده ی عقل بشر است. ذاتی عقل انسان می دانست
هم کامال  شکوفا شد او بود که انديشه های آزاديخواهی بود که بعدها در عصر روشنگری فرانسه در قرن هيجد

الک بيش از همه تاکيد ورزيده بود که قوه مقننه و قوه اجراييه بايد از . نخستين بار اصل تقسيم قوا را تبليغ کرد
به نظر الک حکومت قانونی يعنی اينکه نمايندگان روم قانون وضع . هم مجزا  باشند تا جلوی استبداد گرفته شود

  .ت آن را به کار بنددکنند و پادشاه يا دوس
  هيوم

اهميت هيوم اين است که فيلسوف بزرگ آلمانی  ايمانويل کانت از طريق .  زيست1776 تا 1711 ديويد هيوم از 
وی در عصر روشنگری همزمان با انديشمندان نامدار فرانسه ولتر و روسو بسر . او راه فلسفه ی خود را يافت

اثر عمده او . د آنجا اقامت گزيداواخر عمر به ادنيبورو برگشت و ردر اروپا فراوان سفر کردو در .می برد
له درباره طبيعت انسانی در بيست و هشت سالگی وی منتشرشد ولی هيوم مدعی بود انديشه کتاب در پانزده اسر

هيچ فيسلوفی هرگز .هيوم گفت بهتر آن است که به تجربه آتی خود از جهان برگرديم. سالگی به فکر او رسيد
خواهد توانست  ما را به ماورای تجربه های روزانه ببرد يا قواعدی مغاير تامالت حيات روزانه سلوک و رفتار ن

فرشتگانی با پيکر انسانی ، منهتا با پر و . در زمان هيوم اعتقاد به فرشتگان متداول بود. در اختيار ما بگذارد
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ی هيوم منيت در چيزی  به گفته. هنی ما از آن تاثير نيومندتر و جاندارتر است تا خاطره های ذ تاثير ما!بال
نيست مگر انبوه يا مجموعه ای از ادراک های مختلف که با سرعت باور نکردنی يکی پس از ديگری می  آيند و 

 سال پيش  2500تحليل هيوم از ذهن انسان و انکار منيت تغييرناپذير نزديک . پيوسته در تغيير و در حرکت اند
از ديد بودا زندگی رشته ای از فعل و انفعاالت مادی و معنوی است که .  به وسيله بودا عنوان شددر سوی جهان

مرد بالغ همان کودک نيست و من امروزهمان آدمی نيستم . مدام در حال تغيير و دگرگونی نگه می دارد رامردم 
بدين قرار من يا . ن من است يا اين منمچيزی وجود ندارد که بتوان گفت اين از آ" بودا می گويد . که  ديروز بودم

هيوم مبانی ايمان مسيحی را قبول . زوال در ذات همه چيزهای مرکب است. منيت اليتغييری در کار نيست
مردم ظاهر . کسی که معتقد است وجود خدايی را نمی توان ثبت کرد.  مذهبی نيز نبودنداشت ولی خدانشناس 

هيوم می گويد معجزه انحراف .  رويدادهای ماورالطبيعی خوانده می شودسخت به چيزی نياز دارند که امروزه
ما وقتی دنيا می آييم هيچ اطالعاتی درباره چگونگی جهان يا چگونگی رفتار چيزها . از قوانين طبيعت است

ما را  هيوم با تجربه گرايی در زمينه اخالقيات مخالفت کرد به گفته هيوم عقل نيست که گفتار و کردار .نداريم
اگر من ترجيح دارم که تمام جهان " هيوم گفت .وی می گويد همه برای رفاه ديگران احساس دارند. تعيين می کند

  "ويران گردد تا انگشت من خراشی نيابد، اين مغاير عقل نيست
  

  بارکلی 
   

د داشت عالم الک مانند دکارت و اسپينوزا اعتقا.  زيست1753 تا 1685جورج بارکلی اسقف ايرلندی بودواز 
بارکلی معتقد به نوعی روح . گفت فقط چيزهايی وجود دارند که به حس درک می شوند. مادی هستی واقعی است

به نظر . معنوی است. می گفت تصورات ما همه علتی در ورای خودآگاهی ما دارد و اين علت مادی نيست. بود
 تصورهايی می باشد ولی علت تصوراتی که بارکلی روح من مثل هنگامی که خواب می بينيم می تواند علت

حی که علت هر چيز در رو.  همه چيز ناشی از آن روح است.جهان مادی را ساخته، اراده يا روح ديگری است
  بينيم و احساس می کنيم اثری از قدرت یم بارکلی گفت هر چه که. همه چيز است و متضمن همه چيز است

ادراکاتی را که مدام به مغز ما می تازد بوجود می . ور دارد و انبوه زيرا از نزديک در ذهن ما حض. خداست
ما فقط .  تنها علت وجودی هر چيز استدنخداو. امی حيات ما در وجود خداستتمامی جهان پيرامون و تم.آورد

و بارکلی فقط هستی مادی را مورد پرستش قرار نداد در وجود مستقل يا مطلق زمان  .در نفس خدا وجود داريم
تنها با تصور احساسی ژرف که . ادراک حسی ما از زمان و مکان صرف تو هم ذهن باشد. مکان نيز شک کرد

در وهله ای بايد ! جهان از کجا آمده است؟. روزی می ميرد می توانست زنده بودن کنونی خود را قدرشناسد
 درست به اندازه ناممکنی پندار وجود آيا ناممکنی اين! ولی اين آيا ممکن است؟. چيزی از عدم وجود يافته باشد

دموکريتوس با پيشينيان خود همرای بودکه دگرگونيهای طبيعت بدين سبب نيست که چيزی ! دايمی جهان نيست؟
 از قطعه های ريز نامريی هر يک جاودانه و تغيير ناپذير درست بنابراين فکر کرد اشياء. ر می کندبراستی تغيي
جورج بارکلی فيلسوف انگليسی منکر وجود .حدهای بی ادازه کوچک را اتم خوانددموکريتوس اين وا. شده است

  .ادراکات حسی ما را ناشی از خدا می دانست. جهان مادی در ورای ذهن انسان
  عصر روشنگری 

اشکال شک روشی ما اين است که در . هراس يا دلهره وجودی معموال مرحله ای است در راه خودآگاهی تازه
يونانی بود که می گفت اگر به من نقطه ای مستحکم ارشيمدس دانشمندی . ست به گل در مانده ايمهمان گام نخ

  :عصر روشنگری فرانسه بر هفت نکته تاکيد کرد. بدهيد که بر آن بايستم، زمين را از جای تکان می دهم
    ضديت يا مرجع قدرت-1
   عقل گرايی-2
    نهضت روشنگری-3
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    خوش بينی فرهنگی -4
  ازگشت به طبيعت ب-5
   دين طبيعی -6
   حقوق بشر-7

بعد از هيوم فيلسوف بزرگ بعدی ايمانويل کانت آلمانی بود ولی فرانسه هم در قرن هيجدهم متفکران مهمی 
انگلستان دراواسط قرن فرانسه و در . می توان گفت که مرکز ثقل فلسفی اروپا در نيمه اول قرن هيجدهم. داشت

نخستين واژگان کليدی بدين قرار ضديت . چهره های نامدار مونتسکيو، ولتر و روسو اند. اواخر قرن آلمان بود
اين نهادها . ، پادشاه و اشرافيت بودضديت با مراجع قدرت بيش از همه متوجه اقتدارکليسا . با مراجع قدرت است

د ايمان به خدا و پاره ای الک معتقد بو. در قرن هيجدهم در فرانسه به مراتب بيتشر از انگلستان نيرومند بود
فليسوفان عهد . علوم طبيعی جديد نشان داده بود که طبيعت تابع فرد است. موازين اخالقی ذاتی عقل انسان است

روشنگری وظيفه خود می دانستند که برای اخالق و دين و حکمت عملی نيز شالوده ای بر مبنای عقل اليزل 
مبنا بايد جامعه بر اين . زمان روشنگری توده ها فرا رسيده بود .شد اين منجر به نهضت روشنگری ،بشر بريزند

مدرسه قرون وسطا پيدا شد، تعليم و  .ستم حاصل جهل و خرافات است مردم عقيده داشتند فقرو. ی بهتری آفريد
بشر به . فليسوفان عصر روشنگری می پنداشتند همين که دانش وخرد گسترش يافت. تربيت در زمان روشنگری

ل بشر عق. ا به انسانيت روشن نگر می دهدشرفتی عظيم نايل آمد و ديری نپاييده نابخردی و جهالت خويش رپي
طبييعت " می گفت. روسو شعار بازگشت به طبيعت را پيشنهاد کرد. هديه طبيعت است تا هديه دين يا تمدن

سو همچنين باور می داشت که رو" او را خراب می کند نيکوست و بشر نيز طبعا نيکوست و اين تمدن است که
. دين را هم بايد با عقل طبيعی انطباق داد. کودک را بايد تا حد امکان در حالت سادگی طبيعی خود باقی گذاشت

جهان چنان عقالنی و دارای . بيشتر فليسوفان عصر روشنگری می گفتند تصور جهان بی خدا  دور از عقل است
روح نمونه بارزی است از آنچه آدم اعتقاد دارند نه آنچه آدم . ر کرد توان چنين تصونمینظم منظمی است که 

منظور ازخداشناسی طبيعی آن است که پروردگار قرنها و قرنها پيش جهان را آفريد، ولی .  می داند          مسلم
ز طريق بدين قرار خدا وجودی متعالی است که فقط ا. از آن زمان تا به حال ديگر خود را متجل نساخته است

روشنگری فرانسه سودمندتر و . طبيعت و قوانين طبيعی و نه بر هيچ روال فوق طبيعی بر انسان تجلی می يابد
در  فالسفه فرانسوی عصر روشنگری به عقايد نظری درباره جايگاه انسان. عملی تر از فلسفه انگليسی بود

اين در ابتدا به صورت . دند به نبرد برخواستندبرای آنچه خود فوق طبيعی شهروندان خوان. اجتماع اکتفا نکردند
مباره و ضد سانسور برای آزادی مطبوعات بود، ولی در امرو دينی اخالقی و سياسی نيز بايد حق فرد برای 

و اصل . کاران جنگيدندهآنها برای الغای بردگی و برای رفتار انساين تر با بز. آزادی فکرو بيان تضمين شود
 تصويب کرد به اوج 1789 در اعالميه حقوق بشر و شهروند که مجلس ملی فرانسه در مصونيت فرد از تعرض

فيلسوفان عصرروشنگری می .  پايه قانون اساسی خود ما در نروژ شد1814اعالميه حقوق بشر در  اين. رسيد
رانسه  انقالب ف1787در . خواستند ثابت کنند پاره ای حقوق از آن هر کسی است که پا به جهان می گذارد

با اين حال انقالب . منظور از شهروند هميشه مردها بودندشهروندان برقرار کرد ولی  مقداری حقوق برای همه
گفت . فيلسوف روشنگری کندرسه رساله ای در باب حقوق زنان منتشر کرد1787فرانسه بود ک هاولين سال 

ب فرانسه بيش از همه برای حقوق زنان يکی از کسانی که در انقال. زنان همان حقوق طبيعی مردان را دارند
 يعنی دوسال پس از انقالب اعالميه ای درباره حقوق طبيع زنان 1791وی در .  بودژمبارزه کرد الميپ دوگو

 تا زنان. اليمپ دوگور خواستار حقوق زن و مرد نه تنها در فرانسه بلکه در هم هی اروپا پا گرفت. نبود
شعار ، . ياری از جاهای جهان زنان هنوز مبارزه ای زيادی در پيش دارند حق رای نداشتند و در بس1913سال

امروز همين کلمات بايد همه جهان را به هم . آزادی، برابری  دويست سال پيش مردم فرانسه را متحد ساخت
 عیمسايل اجتما رساله های متعددی که درباره  با  نويسنده فرانسوی) 1748 -1793(اليمپ دوگوژ . پيوند دهد

يکی از محدود کسانی که . دين نمايشنامه نقش مهمی در دوران انقالب فرانسه ايفا کردن چنمنشتر کرد وهمچني
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بای .  اعالميه حقوق بشر زنان را انتشار داد1791درزمان انقالب برای شمول حقوق بشر زنان مبارزه کرد در 
  .  او را گردن زدند1793شهامت در دفاع از لويی شانزدهم و مخالفت با روبسپير در 

  کانت 
کانت هم مانند .  در شهر کونتگسبرگ در پروس شرقی از پدری استاد سراجی بدنيا آمد1724ايمانويل کانت در 

اه فلسفه تدريس  کانت نخستين کسی است که در دانشگ.بارکلی عقيده داشت مبانی ايمان مسيحی را بايد نگه داشت
يکی کسی که برای پرسش های فلسفی خود شخصا دنبال پاسخ . ليسوف داريمدو گونه ف. استاد فلسفه بود. می کرد
عقل گرايان می گفتند پايه .ديگری کارشناس تاريخی فلسفه است ما فلسفه ای ضرورتا از خود ندارد. می رود

در . معرفت انسان همه در ذهن است و تجربه گرايان می گفتند شناخت جهان همه زاييده حواس های ماست
کانت گفت ادراک ما از . يوم خاطرنشان کرده بود که استتاح ادراک حسی محدوديت های آشکاری داردمن هض

عقليان در ميزان کاربرد عقل و تجربيان در تاکيد حس غلو  نظر او اما به. جهان هم حس دخالت دارد هم عقل
 و مکان بيش و پيش از هر چيز زمان. به حالت انسان است کانت اعتقاد داشت زمان و مکان وابسته. ورزيده اند

. خود ذهن هم به چونگی درک ما از جهان اثر می گذارد. حاالت ادارک حسی ماست و نه صفات جهان فيزيکی
کانت . چيزها نيز با ذهن انطباق پيدا می کنند. تنها ذهن نيست که خود را با چيزها تطبيق می دهد کانت می گفت

کانت . ه عقل انسان در هر چه روی می دهد رابطه علت و معلولی می بينداين را انقالب کوپرنيکی در مسئله ک
ما فقط می توانيم بدانيم . جهان در نفس خود چگونه است. با هيوم موافقت دارد که ما نمی توانيم با قطعيت بدانيم

سی به بزرگترين خدمت کانت به فلسفه خط فاصلی است که بين ک. ا برای هر کس چگونه استبنجهان برای م
کانت ميان شی در نفس خود و . می کند  ترسيم روشصورتی که به ما می نمايد و شی فی نفسه داس دينگ آن

کانت يادآور شد که عقل کودک تا وقتی که مقداری تمرين حسی فيزيکی . شی در نظر من تمايز مهمی قايل شد
به نظر کانت دو عنصر است که . استذهن خالی به طور کلی حرف بی معنی . نکرده به رشد کامل نرسيده است

يکی احوال خارجی که تا آنها را از راه حواس درک نکيم نمی توانيم . به شناخت انسان از جهان کمک می کند
حسی رويدادها به منزله  مانند ادراک. ديگری احوال درونی خود انسان است. اين را ماده شناخت می ناميم. بدانيم

می دهد اين را صورت شناخته می گونه که در زمان و مکان روی  ناپذير عليت بدان فرايندهای تابع قانون خلل
شايد بتوان گفت عينک ذهن است که اين .به عقيده کانت چيزهايی که ما می توانيم بدانيم حد و حصر دارد. خوانيم

ايمان پر د که می توان با کانت گفت آنجا که پای عقل و تجربه می لنگد، خاليی پديد می آي. حدود را تعيين می کند
 کانت . يک ضرورت اخالقی است  فرض وجود خدا. فرض کردن چيزی است که اثبات پذير نيستانگاشت. کرد

ی کانت هم هی ما عقل عملی  به گفته. ه انديشيده بود که تمييز حق از ناحق کار عقل است ، نه احساسهموار
چنان عمل کن که دستورالعمل تو " لق مطرح می کند و می گويدکانت موازين اخالقی را به عنوان امر مط. داريم

چنان عمل کن که پيوسته چم در نهاد " شيوه زير بيان کردر مطلق را بهنت اما ک" به صورت قانون کلی درآيد
يگران و نه تنها به عنوان وسيله بلکه همواره و در آن واحد به عنوان هدف با بشريب نيز شخص خود چه نهاد د

قانوق عليت . تسق می دانلزه قانون عليت کلی و مطـااند ی را بهقاخالين کانت مواز  "وک می کنیان سلچنآن 
 خير است که کانت نيتبه عقيده . ير ناپذير است با اينحال مطلق و تعيرا هم می توان با عقل به اثبات رساند

 نيتی نيز خوانده می کنت، اخالق نياصحت سقم و عمل اخالقی را معين می کند، به نتايج عمل اصول اخالقی ک
قی زين اخالموا را به حرکت رانيم آن کاآزادی و اختيار است که در ته دل بد از سر موقعی واقعاعمل ما . شود

س وقتی بر آن شوی که پ نکن در حق ديگران بد رفتاری " می گويدچيزی در درون من است که  می کنيم
اگر هم هر چه دلمان می " رورت خودت باشد ، آزادانه رفتار کرده ای بدرفتار نکنی جتس اگر اين کار به ض

خواهد بکنيم با زهم خيلی آزاد يا مستقل نيستيم انسان می تواند برده ی انواع و اقسام چيزها گردد انسان می تواند 
ز بدی هايمان برده خودخواهی خود باشد استقالل وآزادی  دو نعمتی است که می تواند ما را از هوا و هوس و ا

 ترين گفته های او  يعنی در اوج عصر فرهنگی رومانيسيم در گذشت يکی از معروف1804کانت در . برهاند 
دو چيز ذهن مرا به بهت و حيرت می اندازد و هر چه بيشتر و ژرفتر می " بر سنگ مزارش حک شده است 
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ر ماست و ديگر موازين اخالقی که در دل انديشم به شگفتی ام می افزايد يکی آسمان پرستاره ای که باالی س
  .ماست کانت پدر انديشه سازمان ملل بود 

  رومانتيسم
 به بعد ديگر نمی 1850ولی از .در اواخر قرن هيجدهم رمانتيسم شروع شد و تا اواسط قرن نوزدهم دوام يافت

. می گيرد سخن گفتر در بتوان از يک عصر تام و تمام از عصری که شعر، فلسفه، هنر، علم و موسيقی را 
در آلمان  آغاز شد و واکنشی بود به تاکيد بی چون و چرای . رمانتيسم آخرين رهيافت مشترک اروپا به حيات بود

پاره ای از انديشمندان .  تجربه و آرزو بود، تخيلی ،ه اکنون احساس ازشعارهای ت. دوران روشنگری بر عقل
ولی اين در آن وقت انتقادی از عقل .  احساس توجه کرده بودبيشتر روسوبه اهميت عصر روشنگری و از همه

هنرمند قوه شناخت خود را "به گفته کانت. گرايش نهفته آن زمان اکنون روند کلی فرهنگ آلمان شد. گرايی بود
ی کار هنرمند مانند يک باز"گفت . کانت را از اين پپيشتر برد شيلر شاعر آلمانی فکر" آزادانه به کار می اندازد

رمانتيک ها " ی می پردازد چون قواهد بازی را را خود می سازداست و انسان فقط هنگامی که آزاد است به باز
عقيده داشتند تنها هنر سات که می تواند ما را به ناگفتنی ها نزديک سازد ، زيرا همانگونه که خدا جهان را آفريد 

هنرمند تصور جهان آفرين دارد و می تواند در انتقال شور می گفتند . هنرمند نيز واقعيت های خود را می آفريند 
نوواليس کيک از شاعران جوان و نابعه اين دوره . و شعف هنری خود مرز ميان رويا و واقعيت را از بين ببرد 

. رمانتيسم بطور کلی پدبده ای شهری بود " گفت دنيا به صورت رويا در می آيد و رويا به واقعيت می پيوندد 
 جوانان بودند و می توان جنبش رمانتيک را در حقيقت نخستين شورش 1800ول رمانتيکها در حدود سال نسل ا

دانش آموزان خواند رمانتيسم در درجه نخست واکنشی بود به جهان مکانيکی عصر روشنگری می گفتند 
نيک  شلينگ بود که سه دسته فيلسوف رما. رمانتيسم متضمن رنسانسی است از هوشياری کيهانی دوران باستان 

 زيست  وی می خواست روح و ماده را متحد سازد به عقيده او تمامی طبيعت روح آدمی و 1854-1775از 
هستی مادی نمايانگر يک مطلق يا روح جهانی است  پس روح جهانی را می توان هم در طبيعت و هم در ضمير 

 درون می برد و به سخن ديگر انسان تمام جهان خود جست نواليس بدين ترتيب توانست بگويد رمز و راز ره به
را در نهاد خود دارد و برای دستيابی به اسرار جهان کافی است که درون خود را بکاود طبيعی دان نروژی هنر 

در . يک استفنس که چون در آلمان اقامت گزيده بود ورگالند وی را برگ افتخار از دست رفته نروژ خواندند 
گفت ما رومانتيکها با تنی خسته از تالش بی پايان . ت و دباره جنبش رمانتيسم صحبت کرد  به کپنهاک رف1801

به درون .  برگزيديم و در صدد دستيابی به اليتناهی بر آمديم در مبارزه برای برگذشتن از ماده خام راه ديگری
 را تحولی در طبيعت می شمرد شلينگ نيز از خاک و سنگ تا ذهن انسان. خويش رفتيم و دنيای تازه ای آفريديم 

يکی از کسانی که برای رمانتيکها اهميت فراوان داشت فيلسوف تاريخ نگار يوهان گوتفرد فورن هردر بود که 
می شمرد  تاريخ را نوعی فرايند.  زيست به اعتقاد او سرشت تاريخ تداوم به تکامل غايت است 1803 تا 1744

زش درونی خود و هر قومی سيرت يا روح جهانی و نبوغ هنری بودند هردر نشان داد که هر دوران تاريخی ار
ديگر موسوم به رمانتيسم ملی .  به ويژه در آلمان شهر ينا رونق يافت 1800اين شکل رمانتيسم ابتدا در حدود 

 است که اندکی بعد بهه ويژه در شهر هايدلبرگ پا گرفت رمانتيک های ملی به طور کلی بيشتر به تاريخ مردمی
، زبان مردمی و فرهنگ مردمی عالقمند بودند و تلقی از مردم موجود زنده ای بود ک درست همانند طبيعت و 

روح جهانی هم در مردم و فرهنگ مردمی و در فرهنگ مردمی . تاريخ از توانايی  های ذاتی بهره ور بود
خدا به عقيده او به بخشی از . تشلينگ بی پرده گفت جهان در خداس. وجود داشت و هم در طبيعت و هم در ذهن

ک سمت تاريکی چون خدا هم ي. ناخته ها در خداستاما جنبه های ديگر طبيعت نمايانگر ناش. آگاه ستدخلقت خو
  .ما خوِد آن ذهينم. هر اتفاقی که برای ما می افتد در ذهن ديگری پرورانده می شود. دارد
  هگل

هگل در واقع همه انديشه هايی را که در عصر رمانتيک سر . د فرزند رمانتيسم بوگئورک ويلهلم فريدريش هگل
شلينگ مانند ديگر رمانتيکها می گفت  ژرفترين مفهوم حيات در چيزی . بر آورده بود يکپارچه کرد و توسعه داد
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هگل می گويد حقيقت ذهنی است و بدين ترتيب وجود هر گونه حقيقت . است که آنها روح جهانی می خواندند
فلسفه ی هگل .  گفته ی هگل هر معرفتی معرفت انسانی است  به. ی عقل انسان را رد می کندا مارمافوق با

نای ببه عقيده هگل م. چيزی درباره ماهيت درونی ست به نمی آموزد ولی ياد می دهد چگونه سودبخش بينديشيم
تنها نقطه اتکای ثابت . د نداردمعرف بشر نسل به نسل تغيير می کند بنابراين حقايق جاودان و عقل بی زمان وجو

ادعا گل  ه.معرفت بشر مرتب در حال توسعه و پيشرفت است. که فسلفه می تواند بدان بچسبد خود تاريخ است
همچون رودها که هرچه به دريا . ر و بيشتر خود پيش می رودتشرد که روح جهانی به سوی شناخت بيمی ک

قاد هگل تاريخ در واقع ماجرای روح جهانی است که به تدريج به اعت. نزديکتر می شوند پهناورتر می شوند
وجود داشته است ولی فرهنگ و رشد انسان روح جهانی را روز به روز  جهان همواره .خودآگاهی می يابد

هر کس تاريخ بخواند می بيند که تاريخ پيوسته به سمت معرف و رشد . بيشتر از ارزش ذاتی خود آگاه کرده است
به گفته ی هگل مطالعه تاريخ نشان می دهد که بشريت به سوی تعقل و آزادی . برداشته استبيشتری گام 

 زنجيره دراز تامل و تفکر تاريخ . به همين جهت گفته می شود که تاريخ هدفمند است. بزرگتری در حرکت است
اشتباهات نکات درست  از تشخيص سما پ. هگل معتقد بود تاريخ خود نمايانگر اين الگوی ديالکتيکی است. است

آنچه عقلی است . يخ است که تعيين می کند چی درست است و چی نادرستارت اين. آن را محفوظ می داريم
مردان به منزله حيوانات و .  حيوان و گياه استتفرق ميان زن و مرد همچون تفاو" هگل می گويد. ماندنی است

اگر زنان زمام "  است وعلت اين اتکای آنها بر احساس استزنان به منزله گياهان اند چرا که رشد آنها ماليمتر
بی درنگ به مخاطره می افتد، چون زنها اعمال خود را نه بر حسب خواست  حکومت را در دست گيرند کشور

تاريخ ثابت خواهد کرد بسياری چيزها که . های کلی و جهانی بلکه با تمايالت و عقيده های ديمی نظم می بخشند
صالح انسان در آن است که مخالفان توانمند .  می شود يعی می پنداريم در پرتون تاريخ بی اعتبار بدما اکنون

هگل به ويژه بر اهميت .رو می شوند هرچه اينها زيادتر افراط بورزند با واکنش شديدتر روبه  .داشته باشد
عقيده داشت .  مشکوک بودمی توان گفت هگل نسبت به خرد کمی. خانواده جامعه مدنی و دولت پافشاری کرد

عقل يا روح جهانی پيشرو و مهم تر از همه در تاثير متقابل مردم بر يکديگر . فردبخشی اند امور از اجتماع است
زبان ملی ما بدون جوهر هر يک از ما به حيات خود ادامه می دهد ولی بدون زبان نمی توانيم . پديدار می شود

د آدمی غير تاريخی بکسی که جايگاه خود را در دولت نيا.  زبان رادزد نه فرپس زبان فرد را می سا. زندگی کنيم
 جامعه خود پشت کند و بخواهد روح هبه گفته هگل انسان نمی تواند از جامعه بگسلد و هر که ب. به شمار می رود

يعنی .  گرددروح جهانی در سه مرحله به خود باز می: هگل می گويد. می گيرد  را رديابد مورد ريشخند قرار
هگل اين مرحله را ذهنی . روح جهانی ابتدا در فرد به خودآگاهی می رسد" در سه مرحله به خودآگاهی می رسد

هگل اين مرحله را عينی . سپس در خانواده در جامعه ی مدنی و در اولويت خود آگاهی برتر می يابد. می نامد
  . می خواند، چون در رفتار متقابل مردم پديد می آيد

  کرکه گور
ماليخوليايی مذهبی وی مرده .  و تحت مراقبت پدری سخت گير بزرگ شدد آم بدنيا1813سورن کرکه گور در 
تمام اروپا در سراشيب " می گفت. کرکه گور دراواخر عمر به شدت از جامعه انتقاد کرد. ريگ همين پدر بود
بيش از همه از بی . مسئوليت به سرمی بردمعتقد بود در دورانی به کلی فاقد شور و شوق و " ورشکستگی است

در انتقاد خود از به اصطالح مسيحيت . کليسای رسمی ارتدکس و لوتری دانمارکی به تنگ آمده بودروحی 
نکه پی حقيقت ، حقيقت با حروف به جای آ" کرکه گور می گفت. شناختيکشنبه ها هيچ رحم و مروتی نمی 

 پيدا کردن حقيقت یمهم. قايقی را بيابيم که در زندگی فرد مفهموم دارنددرشت بنگريم مهم آن است که آن گونه ح
ده بر می دارد وليکن نام خود را از رحضرت استاد از تمامی حيات پ" درباره استاد هگل نوشت. برای من است

 بند از ياد برد او نيز يک بشر است نه بيشتر و نه کمتر و نهسه هشتم از يک. حواس پرتی فراموش کرده است
 را پشت ميز تحرير )هستی خود( هر انسان را مسئله مهم می دانست و انسان ) هستی خود( کرکه گور " شگرف

اگر قادر بودم خدا را به طور عينی دريابم، "  کرکه گور نوشت. می گفت که حقيقت ذهنی است وی.نمی آزمايد
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خود را از اگر می خواهم ايمان .و را باور بدارم نمی توانم اين کار را بکنم بايد ا  باورش نمی کردم ولی دقيقا
تی بچسبم تا آنکه ژرف و ژرفنا در عمق هفتاد هزار پا ايمانم را سپيوسته اين ترديد عينی را دو  م بايددست نده

. آدم می تواند عروسک جمع کند ولی اگر خودش عروسک بشود کار ديگر زار است .همچنان مصون دارم
انسان می تواند در يکی . مرحله ی  اخالقی و مرحله دينیول مختلف از مرحله ی حسی کرکه گور معتقد بود شک

 در يک تمام عمر خود را به سر و ناگهان به مرحله باالتر دست يابد بسياری مردم از اين دو مرحله پايين تر 
ره يا حس کسی که در مرحله حسی به سر می برد يه سهولت ممکن است دستخوش دله.پری می کنندسمرحله 

به عقيده ی کرکه گور دلهره . اگر اين حالت پيش آيد بايد اميدوار بود. هراس و احساس خالء پوچی می گردد
بهترين کار که می . نشانه ای است که فرد در موقعيت وجودی قرار گرفته است. احساس کمابيش مثبتی است

ويژگی .ه ی اخالقی را در زندگی پيش گيری توان کرد اين است که شکل ديگری زندگی را برگزيد و شايد مرحل
اين رويکرد بی شباهت به اخالقيات وظيفه . اين مرحله جديت و صداقت اخالقی در تصميم های اخالقی است

  .شناسی کانت نيست
  مارکس 

ما در نوعی هستی خيالی در پناه واژگان يک . مهم ترين قسمت کار وقتی صورت می گيرد که حرف نمی زنيم
مارکس طرفدار ماترياليسم . کرکه گور اگزيستانياليست شد و مارکس ماترياليست. بلند بسر می بريم داستان 

هر دو . کرکه گور و مارکس هر کدام به روال خود، فلسفه هگل را مبنای کار خويش قرار دادند. تاريخی شد
دوره نظام های فلسفی بزرگ . ندتحت تاثير تفکر هگل بودند ولی هر دو روح جهانی يا ايده آليسم او را رد کرد

تا امروز فليسوفها جهان را به شيوه های گوناگون فقط تفسير " گفت. منظور مارکس هم همين بود. به پايان رسيد
انديشه های مارکس هدف . عطف مهم به شمار می رود اين کلمات نقطه" اند، مهم دگرگون کردن است کرده

در . فليسوف نوبد، بلکه مورخ، جامعه شناس و اقتصاددان نيز بودمارکس نه تنها . عملی يا  سياسی داشت
 مارکس عقيده داشت عوامل مادی تا حد زيادی  . اندازه او اهميت نداردديدسياست عملی هيچ فيلسوفی بی تر
کند و اين گونه عوامل بی شک نقش تعيين کننده در تحول تاريخی داشته  شيوه انديشيدن ما را مشخص می

مارکس اين . فته بود تحول تاريخی نتيجه برخورد اضداد دانست و با تغييری ناگهانی فرجام می يابدهگل گ.اند
هگل نيروی پيش برنده تاريخ را روح . فت هگل وارونه روی سر خود ايستاده استگانديشه را پيشتر برد و

د و سعی کرد ثابت کند مارکس ادعا کرد اين امر واقعيت را واژگون جلوه می ده. جهانی يا عقل می خواند
مارکس به ويژه تاکيد ورزيد که نيروهای اقتصادی جامعه است . بر تاريخ اثر می گذارد تغييرات مادی است که

اگر متکی . علت و شکل و سامان زندگی اقتصادی جامعه بود. که باعث تغيير می شود و تاريخ را پيش می برد
وريهای علمی بر مقدار توليد آان نيازی نمی ديدند از راه نوبه کار و زحمت بردگان بود از اين رو شهروند

مارکس اين گونه . اين خود نمونه ای است که چگونه شرايط مادی بر انديشه فلسفی جامعه اثر می گذارد. بيفزايد
 طرز تفکر اجتماع، نهادهای سايسی ، قوانين و. روابط مادی ، اقتصادی و اجتماعی را زير بنای جامعه می نامد
مارکس عقيده داشت روابط مادی هم به همين . همچنين دين ، اخالق، هنر فلسفه و علوم را روبنای جامعه خواند

. روبنای جامعه در واقع بازتابی است از زير بنای جامعه. تسطريق نگهبان افکار و انديشه های جامعه ا
به همين سبب او را . لکتيک وجود داردکه ميان زير بنا و روبنا رابطه متقابل يا رابطه ديا مارکس پی برد

ی ساسا. در زير بنای جامعه نيز می توان به همين منوال سه سطح را باز شناخت. ماتريالست ديالکتيکی می ناميم
به عبارت ديگر شرايط يا منايع طبيعی که در اختيار جامعه . ترين سطح آن شرايط توليد جامعه خوانده می شود

اينها پايه و شالوده هر . است حوال مربوط به چيزهايی چون آب و هوا و مواد خام منظور اوضاع و ااست ،
اجتماع است و اين پايه  وشالوده نوع توليد هر جامعه را تعيين می کند و به همين سياق سرشت و فرهنگ کلی 

ارکس شود را مست که در جامعه يافت می ها و تجهيزات و ماشين آالت و نيز مواد خام اارانواع ابز.  آن را
از کسانی که مالک وسايل توليدند ، تقسيم کار يا چگونگی توزيع دسترنج و مالکيت را کار . وسايل توليد ناميد

به . جامعه را معين می کند اوضاع سياسی و عقيدتی آن طرز توليد جامعه است که.روابط توليدی جامعه ناميد
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مارکس تاکيد کرد اين . است دستاورد زيربنای جامعه استچه نادرست  گفته مارکس اين که چه اخالقا درست و
 جامعه  چون تاريخ تمامی. طبقه حاکم جامعه است که معيار می گذارد و می گويد چه درست و چه نادرست است

اند تاثير ول داشت که شرايط روبنای جامعه نتومارکس قب.  طبقاتی است کشمکش های موجود تاکنون تاريخ 
می .  مستقلی داشته باشداريخ نای جامعه بگذارد ولی قبولی نداشت که روبنای جامعه از خود تمتقابل بر زير ب

گفت تحول تاريخی از جامعه برده داری قديم به جامعه قسمتی امروزی بيش از هر چيز نتيجه تغييرهای 
ده جامعه تعارض مارکس معتقد بود که در کليه مراحل تاريخی ميان دو طبقه عم. زيربنايی جامعه بوده است

و چه نادرست است دستاورد . زاد و بندگان بود بردگی قديم تعارض بين شهروندان آدر جامعه. وجود دشاته است
 می گويد چه درست و  مارکس تاکيد کرد اين طبقه حاکم جامعه است که معيار می گذارد و. زيربنای جامعه است
ارکس قبول م. اکنون تاريخ کشمکش طبقاتی استد تچون تاريخ تمامی جامعه های موجو. چه نادرست است

 تاثير متقابل بر زير بنای جامعه بگذارد ولی قبولی نداشت که روبنای نمی تواندداشت که شرايط روبنای جامعه 
جامعه برده داری قديم به جامعه قسمتی  می گفت تحول تاريخی از.يخ مستقلی داشته باشدارجامعه از خود ت

مارکس معتقد بود که در کليه مراحل .  چيز نتيجه تغييرهای زيربنايی جامعه بوده استامروزی بيش از هر
زاد آدر جامعه بردگی قديم تعارض بين شهروندان . تاريخی ميان دو طبقه عمده جامعه تعارض وجود دشاته است

ولی  .اشراف و شهرونداندر جامعه فئودالی قرون وسطا ميان اربابان فئودال و رعايا و بعدا ميان . و بندگان بود
چه وی جامعه بوروژوازی يا سرمايه داری ناميد تعارض بيش و پيش از همه بين ندر زمان خود مارکس در آ

يعنی ستيز آنهايی که مالک ابزار توليد بودند و آنهايی که نبودند و . سرمايه داری و کارگران يا پرولتاريا بود
گذرا ز .  به ديگران نمی سپارند، تغيير فقط از راه انقالب پيش می آيدچون  طبقات باال داوطلبانه قدرت خود را

مارکس تجربه و تحليل مشروحی از . ه داری به جامعه کمونيستی مورد توجه خاص مارکس بوديجامعه سرما
کمونيست بشود سخت سرگرم اين فکر مارکس جوان پيش از آنگه . شيوه توليد سرمايه داری نيز به عمل آورد

هگل اعتقاد داشت ميان انسان و طبيعت رابطه ای ! ای انسان هنگام کار کردن چه روی می دهد؟بره بذربود ک
انسان با کار خود بر . وقتی انسان طبيع ترا تغيير می دهد، خودش نيز تغييرمی کند. متقابل ديالکتيکی وجود دارد

طبيعت ه مبر انسان تاثير می بخشد و آگاهی فرايند  ولی در اين. طبيعت اثر می گذارد و آن را دگرگون می سازد
در . ی ما بر طرز کار مااهی ما  اثر می گذارد و خود آگاهبه نظر مارکس کار ما بر خود آگ. او را تغيير می دهد

بنابراين کارگر با کارش بيگانه می شود و در عين .نظام سرمايه داری کارگر برای  کس ديگری کار می کند
معه سرمايه داری کار به در جا.  هستی خويش از دست می دهدتماسش را با. گانه می شودحال با خودش نيز بي

بدين ترتيب کارگر . ی سازماندهی شده است که کارگر در حقيقت برای طبقه اجتماعی ديگری جان می کندنحو
د نشانه شرافت کار را که می باي. کار خود و همراه آن ، تمامی عمر خود را در اختيار بوروژوازی می گذارد

 دوست و همفکر خود س با همکاری انگل1848مارکس در .انسان باشد کارگر را به حيوان باربر مبدل کرد
شبح . شبحی بر اروپا سايه افکنده است" مانيفست کمونيسم را منتشر کرد و در نخستين جمله اين بيانيه می گويد

  "کمونيسم
 را پنهان دارند و آشکارا اعالم می کنند اهداف آنها با براندازی کمونيست ها عار دارند عقايد و مقاصد  خود" 

رنجبران چيزی جز . بگذار طبقه حاکم از ترس انقالب کونيستی بلرزد. شرايط موجود اجتماعی به سدت می  آيد
 "پرولتاريای جهان متحد شويد. زنجير خود را از دست نمی دهند و جهان ديگری را از آِن خود می سازند

گر دستمزد کارگر و هزينه های ديگر توليد حال ا. ند ارزش مبادله مشخصی داردلی که کارگر توليد می کمحصو
به عبارت ديگر . اين مبلغ باقيمانده را مارکس سود ناميد. را از ارزش مبادله کمک کنيد باز مبلغی باقی می ماند

به عقيده مارکس .اين يعنی استثمار. ريزدسرمايه دار ارزشی را که کارگر به وجود می آورد به جيب خود می 
سرمايه داری نظامی اقتصادی است که خود مسبب . در روش توليد سرمايه داری مقداری تضاد ذاتی وجود دارد

سرمايه داری عوامل فساد ديگری هم دارد اگر ميزان سود بستگی .  نداردقلیچون مهار ع. نابودی خود می شود
اقوس مرگ دارايی از ديد مارکس ن. توليد رقابت آميز باقی نماند د کافی برای ادامهابزار توليد دارد و مازا به
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از هر کس . می رويم ی به صدا در آمده است و داريم به سرعت رو به وضع انقالبی پيششخصی سرمايه دار
داری ی سرمايه  اين جمله طوفانی شد که بسوی جامعه. ايی هايش و هر کس بر حسب نيازهايشب توانبر حس

ترديد نيست که سوسياليسم . موجب دگرگونيهای بزرگ شدمارکسيسم . لرزاندوزيده شد و ساختار نظامی آن را 
به دو جريان عمده  پس از مارکس جنبش سوسياليسم . توانسته است تا حد زيادی با جامعه غير انسانی مبارزه کند

زيد که راه مسالمت ی سوسيال دموکراسی را برگپای غربارو. سيال لنينسيم سوسيال دموکراسی و سو.تقسيم شد
از سوی ديگر لنينيسم که . اين را می توان انقالب تدريجی هم خواند. آميز و تدريجی به سوی سوسياليسم است

در اروپای شرقی آسيا و آفريقا نفوذ فراوان . عقيده داشت انقالب يگانه راه مبارزه با جامعه طبقاتی کهن است
سرمايه داری اعتقاد مارکس . و جنبش هريک به شيوه ی خود بر  ضد سختی و ستم جنگيده انديافت و اين هر د

 به آنجا رفت 1849در . مارکس سی و چهار سال آخر عمرش ر ادر لندن سپری کرد. نوعی جامعه ناعادالنه بود
 مرد و با 1882چارلز داروين نيز تمام اين وقت در حومه لندن می زيست وی در .  جان سپرد1883و در 

  . تشريفات کامل در ميان فرزندان نامی انلگستان به خاک سپرده شد
  داروين

  
داروين نشان داد که بشر نتيجه ی . عتقادهای مسلکی انسان همه محصول زيربنای جامعه استا مارکس گفت

 اغلب ناشی از  افرادملاتکامل زيست تدريجی است و مطالعات فرويد در زمينه ضميرناخودآگاه ثابت کرد و اع
 انتشار يافت که سروصدای زيادی در انگلستان به 1859کتاب منشا انواع در سال . ايز حيوانی استاميال يا غر
داروين در . در باب منشاء انواع از طريق انتخاب طبيعی يا حفظ نژادهای اصلح در کشمکش حيات. راه انداخت
 امروزی از گونه  يهان و جانورانک آنکه تمای شکلهای نخست . نظريه يا تز عمده مطرح می کند اين اثر دو

پندار تکامل زيستی . دوم آنکه تکامل ثمره انتخاب طبيعی است. های قديمی ترو ابتدايی تری تکامل زيستی يافتند
سخنگوی پيشگام اين انديشه جانورشناس فرانسوی . ذيرفته شده بودپ در پاره ای محافل کم کم 1800از سال 

 نسل آدمی را انتشار داد و شباهت بزرگ آدم ها و حيوانها را يادآور شد و اين 1871داروين در . دالمارک بو
نظريه داروين آن بود . نظريه را پيش آورد که انسان ميمون انسان نما روزگاری از نيای مشترکی تکامل يافته اند

صورت متاعی در  ن انسان را بهداروي.  تصادفی سرانجام آدم را به وجود آوردهای صددرصد ونیرگکه دگ
آورد فاقد هر گونه عاطفه و اخساس محصول تنارغ بقا حيات و توليد مثل اساسا و کال مسئله تقسيم ياخته هاست ، 

تقسيم . وقتی ياخته ای دو قسمت می شود، جفتی ياخته ی همسان واجد عناصر موروثی يکسان بوجود می آيد
شکل اوليه حيات در .  امروز فکر می کنندنشمنداندا.  است ک ياخته از خودفلسفه برداری ي ياخته ای بنابر اين

ساده ترين تعريف حيات ای ناست که . درست همانطور که داروين حدس زده بود. نوعی حوضچه ی گرم پيدا شد
ر اين فعل و انفعال زي. حيات جوهری است که می تواند در محلول مغذی خود را به دو بخش همسان تقسيم کند

 می خوانيم منظور از اين کرموزمها يا ساختار توارثی است که در همه DNAفرمان ماده ای است که آن را
زيرا هر ياخته بدن ما . آدم در حقيقت توده انباشته ای موجودات تک سلولی است. سولوهای زنده يافت می شود
ا کشتی بزرگی هستيم که در جهان م. رمز هويت ما در سلول کوچک نهان است. دارای همانماده موروثی است

ولی هرکدام ما در عين حال نوعی کشتی حامل ژن بر پهنه . کائنات بر گرد خورشيدی سوزان بادبان کشيده است
  .چنانچه  اين محموله را ايمن به بندر بعدی برسانيم، بيهوده نزيسته ايم. ی زندگی هستيم

  فرويد
به طور کلی توصيف ذهن  روانکاوی هم.  پزشکی تحصيل کرد بدنيا آمد و در دانشگاه وين1856فرويد در 

فرويد الزمه شناخت انسان  نظريه ناخودآگاه. روش درمانی برای اختالالت روانی و عصبی هم  ان است و سنا
. فرويد غرايز بشری را کشف کرد.  ميان انسان و محيطش پيوسته تنش وجود دارداشتفرويد عقيده د. است
می  عقل نوزدهمانسان در حقيقت آن موجود خردمندی که اصحاب . دبنای عقالنی نداررهای ما هميشه مکا

می  اين تمايالت غير عقلی.  تمايالت غير عقلی استش دستخوب انديشه و رويا و کردار ما اغل. پنداشتند نيست
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سای است که غريزه جنسی بشر برای نمونه همان قدر ا. ی ما باشدستواند بيانگر غريزه های ونيازهای اسا
فرويد نشان داد که اين نيازهای اساسی می توادن نهان يا تلطيف بشود و اعمال ما را . غريزه شيرخواری کودک

نوعی تمايالت جنسی  کودکی نيز دارایفرويد ازاين گذشته نشان داد که . بی آنکه خود آگاه باشيم هدايت بکند
روانکاو چه بسا از .  را در کنه ضمير خود نگه می داريمبه عقيده فرويد ما خاطره تمامی تجربه هايمان. است

سرکوب سازد، ولی در ژرفای نهان ضمير باقی  تجربه ای ناگوار پرده بردارد، تجربه ای که بيمار سالها کوشيده
را  انتظارات اخالقی جهان گويی پاره ای از وجود ما شده است و فرويد اين. مانده ريشه هستی اش رامی فرسايد

الت ما کجا بد يا يفرويد مدعی شد که فراخود به ما می گويد تما. وجدان بخشی از فراخود است. ود می نامدفراخ
 فرويد ادعا کرد اين تمايالت ناپسند درهمان مراحل .به ويژه در مورد تمايالت جنسی و شهوانی . ناپسند است

 ذهن انسان را تشکيل می دهد و ضمير ضميرخودآگاه فقط بخشی کوچک از . کودکی خود را بروز می دهداوليه
خودآگاه  در زير و رو به آب در سطح. خودآگاه را کوه يخی ناميد که نو آن سر از آب برآوررده است

هر گاه ميل و هوسی داريم ضميرخودآگاه ما نمی پذيرد فراخود ما آن . ضميرناخودآگاه يا نيمه هوشيار قرار دارد
فرافکنی نسبت دادن به خصايلی است به سايرين که می کوشيم در . کند يم میرا به پستوی شعور می فرستد و قا

آدم . فرويد می گفت که زندگی روزمره ما پر از اين گونه مکانيسم های ناخودآگاه ست. خود سرکوب سازيم
ی به فرويد روش.خود دور نگهداردن نژند کسی است که با تمام قوا می کوشد ناخوشايندها را از ضمير آگاه ارو
روياهای ما همه . شاهراه ورود به ناخودآگاه  به گفته فرويد روياهای ماست. اع کرد که خود تداعی آزاد خوانددبا

برای هنرمند الزم است . فرويد معتقد بود رويا تحقيق آرزوی سرکوب شده درلباس است. تحققق آرزوهای ماست
 در فرويد نشان داد که هنر.ره ها مجال تجلی آزاد بدهدکه  سانسور ضميرخودآگاه را بشکند و به واژه ها و انگا

ه از ساير چيزها اثری هنری است و هر شب روياهای تازه ای درانتظار نهاد همه کسی هست و رويا گذشت
برای هنرمند مهم است اجازه ندهد عقل و . هنر نمی فهمد خود را خيلی نمی شناسد کسی که می گويد.ماست

  . مابيش ناخودآگاه او بشودبازانديشی مانع بيان ک
  دروان خودما

  
ن اصطالح چندين جريان فلسفی که همه جايگاه وجودی انسان را نقطه عزيمت ياصالت وجود، اگزيستانسياليسم ا

شماری از اين فليسوفان وجودی  .ما معموال از فلسفه اصالت وجود قرن بيستم سخن می گوييم. خود قرار دادند
. ای خود را بر پايه ی نه تنها افکار کرکه گور بلکه هگل و نيز مارکس بنا نهادند نديشهبا اگزيستانسياليستها ا

 1990 تا 1844لهلم نيچه آلمانی بود که از يفليسوفان مهم که در قرن بيستم نفوذ فراوان داشتند فريدريش و
 جای دلبستگی بی جان و بی نيچه پيشنهاد کرد به. فلسفه هگل و هم بر تاريخگرايی آلمان شوريد به او هم. زيست
نيچه خواستاردگرگونی تمامی . حيت ناميد، به خود زندگانی دل ببنديدي تاريخ و آنچه اخالق بردگی مسهرمق ب

مسيحيت و فلسفه سنتی به گفته ی نيچه هر دو از . ارزش ها شد تا ضعيفان سد راه نيروی حيات توانگران نشوند
به سخن . با جهان راست باش" نيچه گفت. الک يا عالم مثال پرداخته اند گردانده اند و به افرویجهان واقعی 

 فليسوف مرد ديگری که تحت تاثير کرکه گور قرار گرفت" کسانی که وعده های آسمانی می دهند گوش مسپار
" سارتر می گفت.  زيست1980 تا 1905فليسوف وجودی فراسنه ژان پل سارتر از . مارتين هايدگر بودوجودی 
فلسفه سارتر . فالسفه اگزيستانسياليست انسان را مبدا کار خود قرار می دهند"  گرايی انسان گرايی استوجود

عبارت خدا مرده است البته ابتدا نيچه عنوان و فرياد . در حال مرگ خدا تحليل بی امانی است از موقعيت انسان
سارترمی گفت . از وجود خود آگاه ستانسان تنها موجود زنده ای است که . کرد که جهانی را آشفته ساخت

بدين . دروجود دا سان برای نفس خودحال آنکه ان.چيزهای مادی فقط در نفس خود فی نفسه وجود دارند
اين . سارتر می گفت وجود انسان بر هر چيز ديگر انسان تقدم دارد.قراروجود انسان و وجود اشيا همسان نيست

منظور از ماهيت آن چيزيی است که هر . وجود ماهيت مقدم است. استکه من هستم بر چيزی که من هستم مقدم 
اما به عقيده ی سارتر انسان اين چنين طبيعت ذاتی يا ماهيت . ا هستی هر چيزتطبيع. چيز از آن تشکيل شده است
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ی در طول تاريخ فلسفه، فيلسوفان سع.تعيين نشده است خود را به وجود آورد زيرا اين پيشاپيش  برای انسان
داشته اند ببينند انسان چيست يا طبيعت انسان چيست؟ ولی سارتر گفت انسان طبيعت جاودان ندارد که بدان توسل 

سارتر می گفت وقتی انسان درک کرد که زنده است و روزی ميمرد و معنا و مقصودی نيست که بدان . جويد
ند که ردک  معنا و بی مقصود احساس میسارتر می گويد انسان در دنيای بی. دست يافت دستخوش دلهره می شود

احساس بيگانگی . بيگانه است و در تشريح بيگانگی انسان انديشه های اصلی هگلی و مارکس را به ميان آورد
برای سارتر آزادی انسان . در جهان، نوعی احساس نوميدی دلتنگی ، تهوع و پوچی در انسان پديد می آورد

 آزاد است و از انجا که روزی پا بدين جهان نهاده مسئول هر کاری است که می گفت انسان باز نوعی نفرين بود
به بهانه ی آن که بايد سر کار برويم . آزادی سراسر زندگی ما را مجبور به گزينش می کند. از دستش سر بزند

افرادی . نيماز مسئوليت گزينش راه خود شانه خالی ک. ط را در زندگی برآوريمايد انتظارات خاص طبقه متوسيا ب
 خود فريفته و  هستندکه چنين کنند به توده های بی هويت می پيوندند به صورت  لکه بی تشخيص در آيند گله ای

از سوی ديگر آزادی ما را مجبور می کند ابراز وجود کنيم و به راستی و به ردستی به سر می . از خود گريخته
 حيوان رفتار می کنند و گناه رفتار خود را گردن آدم ابوالبشر گاهی آدم های بالغی بر می خوريم که مانند .بريم

آن حضرت بهانه ای است که دو دستی می چسبيم تا مسئوليت . اما آدم ابوالبشری در کار نيست. می اندازند
سارتر ادعا کرد زندگی مفهومی ذاتی ندارد ولی منظورش اين بود که هيچ چيز مهم . اعمال خود را نپذيريم

  نيست گرا کسی است که فکر ميکند همه چيز پوچ و بی معناست و . ارتر به اصطالح نهيليست گرا نبودس. نيست
اين امری گريز ناپذير است اما اين خود ما . سارتر معتقد بود زندگی بايد معنا داشته باشد. هر کاری جايز است

آگاهی به خودی . نی به وجود آوردن وجودوجود داشتين يع. هستيم که بايد اين معنا را در زندگی خود بيافرينيم
آگاهی هميشه آگاهی از چيزی است و اين چيز هم .  حسی  شودخود بی ثمر است مگر آنکه چيزی ادارک 

پس تا اندازه ای در ادراک حسی . هم محيطمان آنچه را برای ما مهم است بر می گزينيم. دستاورد خود ماست
  . خود موثريم
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